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Eylemle Karşılandı
Pazar günü başlayan Muhafazakar Parti 
konferansı öncesi bir çağrı yapan İngiltere 
Sendikalar Konfederasyonu (TUC), 
Muhafazakar hükümetinin uyguladığı kesintiler, 
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tC’den Önce Yasal tanımlama 
britanya’da Yapıldı: alevilik 
İnanç ve Cemevi İbadethane
Diasporada Alevilik inancı için önemli bir başarı 
elde edilerek yasal tanımlama çerçevesinde 
Aleviliğin dini bir inanç olduğu, Cemevlerinin de 
ibadethane olduğu kabul edildi.

Britanya Alevi Federasyonu’nun yaptığı 
başvuruyu değerlendiren Vakıflar Komisyonu 
(Charity Commission) Aleviliği inanç, Cemevini 
de ibadethane olarak tanımladı.

BAF çatısı altında faaliyet yürüten Cemevlerinin 
tümünü de vakıf olarak kabul eden Charity 
Commission dini inanç tanımlaması 
çerçevesinde Aleviliği inanç olarak kabul etti.

Türkiye’de Aleviliğin tanımlanmasına ve 
Cemevlerinin yasal statüsüne ilişkin tartışmalar 
devam ederken, Charity Comission’ın bu kararı 
Britanya’da yaşayan Alevilerin inançlarını 
sürdürmelerine kolaylıklar sağlayacaktır.

Pazar günü (4 Ekim) Dalston’da bulunan 
Cemevinde gerçekleşen, ve Charity 
Commission’ın kararının resmi olarak 
açıklandığı basın açıklamasında BAF ve 
Cemevi temsilcileri yanı sıra bir çok siyasetçi ve 
toplum temsilcisi bulundu.

Alevilikte ‘Hak’ olarak tanrının tanımlanması 
yanı sıra, Britanya’da hapishanelerde mahkum 

olan Aleviler, dini lider olarak Alevi Dedesi 
talebinde bulunabilecek.
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İskoçya Unison sendikası, beş 
kişiden oluşan delegasyon ile 
sokağa çıkma yasağından kaynaklı 
Kürt halkı ve bölgedeki sendikaların 
yaşadıklarını tespit etmek için gezi-
yi gerçekleştirdiler. Stephen Smel-
lie, Viv Thomson, Sarah Collins, 
Paul Smellie yanı sıra Glasgow’da 
yaşayan, Kürt, Roza Salih del-
egasyon olarak Diyarbakır’da sivil 
toplum kuruluşları, toplum öncül-
eri ve sendikalarla görüşmeler 
gerçekleştirdiler.

Unison İskoçya yetkilisi, Stephen Smel-
lie, izlenimlerine ilişkin şöyle konuştu: ‘‘Türk 
devletinin PKK ile ateşkesi bitirme kararının 
ardından Kürt bölgesi tümden şiddetle sarsılmış 
durumda. Sendikalar saldırıya uğradılar- ye-
rel sağlık çalışanları sendikasının kapısı kırılıp, 
çalışanları polis tarafından terörize edildi-
ler. Kürtleri destekleyen, HDP’ye oy verilen 
kentlerde sokağa çıkma yasağı uygulandılar ve 
tüm bölge halkı tehdit edildi. Şimdi de aldığımız 
duyumlara göre, Kasım’da yapılacak seçim-
lerde, Suruç ve Cizre gibi kentlerde, sandık 
kurulmasının güvenli olmayacağı.’’

Delegasyon, yerel belediyenin yönettiği, üç 
bine yakın, çoğunlukla Ezidilerin bulunduğu 
mülteci kampını da ziyaret etti. Unison’ın 
Ulusal Kadın Komitesi başkanı Thomson, 
kamptaki kadınların zamanlarını yeni beceriler 
öğrenmek için geçirdiklerini görmenin kendisini 
cesaretlendirdiğini ifade etti. Thomson şöyle de-
vam etti: ‘‘İngilizce, müzik ve el işleri kursları 
kurulmuş. Harika çanta, kıyafet ve takı yapıp, 
bölgedeki pazarlarda satıyorlar ve böylece başka 
kurslar için para topluyorlar.’’

Thomson, bir çok temel ihtiyaçların da 
olduğunu anlattı: ‘‘Fakat, kalem ve kağıt, hijyenik 
ihtiyaçlar ve bebek maması şişeleri gibi ihtiyaçları 
var. Daha fazla dikiş makineleri ve bilgisayarları 
olsaydı ek dersler verebileceklerini anlattılar. 
Müzik terapisi kadınların yaşadıkları korkunç 
deneyimlerden kurtulmak için kullanılıyor ve daha 
fazla müzikal aletin olmasından memnun olurlar. 
Kadın ve çocukların iyileşmelerini sağlamak için 
temelli bulunacak bir psikiyatriste ücret ödeye-
bilmek istiyorlar. Yaşadıkları dehşeti düşünürsek, 
hayatlarını tekrar kendi kontrolları altına alıp daha 
iyi bir gelecek planlamak için büyük direnç ve güç 
gösteriyorlar.’’

Delegasyon, 7 Haziran seçimleri önc-
esi, HDP’nin Diyarbakır’daki mitinginde pat-
layan bomba sonucunda iki bacağını kaybeden 
sinemacı Lisa Çalan’ı da ziyaret ettiler.

Ziyareti hakkında konuşan Salih, kampta 
konuştukları ailelerin bir çoğunun Avrupa’ya 

gelmek istediklerini fakat paraları olmadıklarını 
anlattıklarını belirtti.

Delegasyon ziyaretleriyle ilgili yayımladıkları 
basın açıklamasında, sendikaların 10 Ocak’ta, 
Ankara’da yapacakları eyleme dikkat çekildi. 
Unison üyesi Sarah Collins şöyle konuştu: 
‘‘Sendikaların çağrılarını dikkate almamız çok 
önemli. Avrupa’da büyüyen göçmenlik krizi 
arasında- bir çoğu Türkiye’nin Kürt bölgelerin-
den, Irak ve Suriye’den- Türkiye’deki hükümetin 
bölgede daha fazla şiddet kışkırtması iğrenç bir 
durum. HDP’nin seçilmiş yetkililerini hapse at-

mak ve HDP’nin destek aldığı bölgelerde askeri 
sokağa çıkma yasağı uygulamak tamamen anti-
demokrat ve korku saçmak için kullanılıyor.’’

Collins son olarak İskoç hükümetine çağrıda 
bulunarak şöyle konuştu: ‘‘İskoç hükümeti 
Türkiye’ye, seçimlerin adil yürütülmesi için 
çağrı yapmalı ve Kasım’da olacak seçimlere 
uluslararası seçim gözlemcilerin, seçimlerin 
nasıl yürütüldüğünü kaydetmek için, orada 
bulunacaklarının uyarısını yapmalılar. Herkese 
milletvekillerinin harekete geçmeleri için temas 
geçmelerine çağrı yapıyoruz.’’

İskoçya Unison Sendika Heyeti Durum 
Analizi İçin Diyarbakır’a Gittiler
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Kırkısraklılar Dayanıma Merkezinde Yeni 
Dönem Ders Kayıtları Başladı

Yeni ders döneminde kayıtları başlayan Kırkısraklılar 
Dayanıma Merkezi eğitim ve kültürel dallarda üyelerine dersler 
sunuyor.

Derslere ilişkin, yönetim kurulu adına yapılan açıklama 
şöyle: ‘‘Kurulduğu günden beri çeşitli toplantı, panel, resim ser-
gisi ve söyleşi gibi önemli etkinliklere imza atan Kırkısraklılar 
Dayanıma Merkezi, bu etkinliklerin yanında çocuklara yöne-
lik eğitim konusu üzerinde önemle durdu. Bu temelde dernekte 
her yıl olduğu gibi bu sezon da çocuklara Matematik, İngilizce, 
tiyatro, saz kursu ve halk oyunları dersleri verilmektedir. Bu-
nunla beraber her yıl olduğu gibi bu sezon derneğimizde yine 
sağlık, hukuk, tercümanlık, eğitim ve teknoloji alanında hizmet 
servislerimiz Eylül ayının başından itibaren başladı. Halkımıza ve 
dostlarımıza önemle duyurulur.’’

Kırkısraklılar Dayanıma Merkezi 4-6 Derby Road, Enfield 
EN3 4AN adresinden hizmet vermektedir.

Yusuf Şık için Londra’da Konser
Cizîr’de sokağa çıkma yasağının 

kaldırıldığı gün bir cismin patlaması üzer-
ine sağ eli bilekten kopan ve sol ayağı da 
ameliyatla dizinden kesilen Yusuf Şık’ın 
(13) tedavisi için Londra’da bir destek kon-
seri düzenleniyor. 

Arp sanatçısı Tara Jaff ve Suna 
Alan’ın sahne alacağı destek konseri, 25 
Ekim, Pazar günü Dalston’daki Arcola 
Tiyatrosu’nda düzenlenecek. Konserin tüm 
geliri, protez el ve bacak ve tedavi masrafları 
kapsamında Yusuf Şık adına açılan banka 
hesapları aracılığıyla ailesine iletilecek. 
İngiltere’den Cizîr’e giden kadın heyet 
üyelerinin konuşmacı olarak katılacağı 
konserde, Kürt kadınlarından oluşan halk 
dansları gösterisi de gerçekleşecek.  

Konsere ilişkin açıklama yapan Tara 
Jaff aynı zamanda kadın merkezli bir 
çalışma olan konserde yeralmanın kend-
isi için anlamlı olduğunu söyledi. Jaff 
‘’savaşın yıkıcılığına karşı kadının onaran, 

yeşerten ve yaşatan yönünü esas alan bir 
konserdir bu. Adil bir barış çağrısıdır’’ dedi. 

Şarkıcı Suna Alan ise, 1 Kasım erken 
seçimleri öncesi Kürt halkına yönelik 
gerçekleşen saldırıların halkın duygu ve 
belleğinde onarılmaz yaralar açtığını, 
bunların bir örneğinin de 13 yaşındaki Yusuf 
Şık olduğunu söyledi. Böylesi zamanlarda 
sanatçıların harekete geçmesinin önemli 
olduğunun altını çizen Alan, ‘’insanların 
aslında fazlasıyla duyarlı ve yardım etmeye 
hazır olduğunu fakat bu duyarlılığı, gücü 
kanalize edecek yol ve yöntemlerin yet-

erince yaratılmadığını farkettik’’ dedi. Bu 
girişimi başlattıklarından bu yana maddi 
manevi ciddi destek aldıklarını belirten 
Alan, aynı zamanda sterlin banka hesabı 
olmayan Yusuf için Just Giving sayfası üz-
erinden direkt banka hesabına aktarılan bir 
dayanışma sayfası açtıklarını ve oradan da 
ciddi destek gördüklerini sözlerine ekledi.

Sanatçılar, konseri 2 Ekim gecesi 
Şırnak’ta katledilen Kürt film yapımcısı, 
insan hakları aktivisti ve özgürlük tutkunu 
24 yaşındaki Hacı Birlik’e adadıklarını 
açıkladılar.

Soas Üniversitesinde Kürt 
Kadın Hareketleri Semineri

Soas Toplumsal Cinsi-
yet Çalışmaları bölümü, 
‘Muhafazakarlık ve Radikal 
Demokrasi Arasında Kürt 
Kadın Hareketleri’ isimli panel 
organize etti.

Londra Soas Üniversitesinin Djam 
Konferans Salonunda gerçekleşen panele 
yoğun ilgi gösterildi. Houzan Mahmoud 
ve Nadje Al-Ali’nin Kürt kadın hareketleri 
hakkında birer sunum yaptıkları panel 1 
Ekim Perşembe günü gerçekleşti.

Irak Kadın Hakları Kurumu temsil-
cisi ve Kürt kadın hakları savunucusu olan 
Mahmoud, Güney Kürdistan’da kadın 
haklarına ilişkin gelişmeleri anlattı.

Soas Üniversitesinde profesör olan 
ve kadın ve cinsiyet üzerine bir çok 
araştırması bulunan Al-Ali yaz aylarında 
Kuzey Kürdistan’a ziyaretinden gözlem-
lerini aktardı.

Mahmoud, Güney Kürdistan’da kadın 
eşitlik sorununun bürokrasi ağırlıklı 
yürüdüğünü ve kadınların tarihte de 
peşmerge olarak savaşmalarına rağmen 
toplum içerisinde eşit konumda görül-
mediklerini ifade etti.

Mahmoud, diğer bir sorunun da femi-
nizmin belirli kadın grupları tarafından 
ret edilmesi olduğunu anlattı ve kadın 
eşitliğinin ancak feminizmle elde 
edilebileceğini savundu. 

İki hafta Diyarbakır’da feminizm ve 
milliyetçilik üzerine araştırma yapan Al-
Ali, Güney Kürdistan’a kıyasladığında, 
Kuzey’de kadınların toplumsal alanda 
eşitliği için mücadelenin daha etkili 
olduğunu gözlemediğini ifade etti.

Bölgedeki sivil toplum kuruluşları, ye-
rel belediye yetkilileri ve HDP yöneticileri-
yle görüşen Al-Ali, HDP’nin eş başkanlık 
sisteminin önemli olduğunu dile getirdi. 
Kadın kimliği ön planda tutularak siyaset 
yürütüldüğünü gördüğünü anlatan Al-Ali, 
HDP’nin radikal demokrasi uyguladığını 
ve böylece toplumun her alanında sorun-
larla mücadele edildiğini söyledi.
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London Solicitors 9. Londra Kürt Film Festivalinin Ana Sponsoru

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Londra 
Kürt Film Festivali, London Solicitors ana 
sponsorluğunda gerçekleşecek.

Deneyimli, avukatlar Ce-
mal Türk ve Ömer Kahraman 
öncülüğünde çalışan London So-
licitors, kısa bir sürede toplum 
içerisinde tanınan ve güvenilen bir 
firma haline geldiler.

LKFF son sekiz yıl 
gerçekleştirdiği başarılı festivaller-
le büyük övgü elde etti. Bu yıl fes-
tivale ana sponsor olarak büyük 
bir destek veren London Solicitors 
avukatlarından Cemal Türk, ‘To-
plumumuz ve Kürt sineması için 

büyük önem taşıyan LKFF’e destek 
sunmaktan büyük onur duyuyoruz 
ve kendim festivalin başlamasını 
heyecanla bekliyorum’’ dedi.

LKFF yönetim kurulu yaptığı 
açıklamada, ‘‘London Solicitors 
hukuk bürosu bu yıl Londra Kürt 
Film Festivaline büyük destek 
sunarak, ana sponsorlarımızdan 
birisi oldu. Bu konuda tüm Lon-
dra Kürt Film Festivali ekibi adına 
kendilerine özel teşekkürlerimizi 
sunuyoruz’’ dedi.

Açıklama şöyle devam 
etti: ‘‘İngiltere’de yapılan en 
köklü ve geniş katılımlı Kürt 
organizasyonlarından birisi olan 
Londra Kürt Film Festivali bu 
yıl yine çok seçkin programıyla 
Kasım ayında sinemaseverlerle 
buluşmanın heyecanını yaşıyor. 
2011 yılından bu yana devam 
eden festivalimiz tamamen gönül-
lülük esası üzerinden bugüne ka-
dar gelerek kurumsallaşmasını 
sağladı. Arkasında 8 tane zengin 
programlı festival bırakmasını ve 
bu kadar uzun soluklu olmasını 
elbette ki Kürt sinemasına 
gönül vermiş gönüllü ordumuza 
ve maddi desteklerini esirge-
meyen sponsorlarımıza bor-

çluyuz. Bu konuda yine bu yıl 
desteğini bizden esirgemeyen 
tüm işverenlere teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

‘‘Londra’da hemen hemen 
tüm milletlere ait film festival-
leri yapılıyor. Bunların da hepsi 
büyük bütçelerle ait oldukları dev-
letlerin destekleriyle yapılıyor. 
Bu noktada Kürt Film Festival-
lerinin arkasında devletler, kültür 
bakanlıkları olmamasına rağmen 
bu kadar küçük bütçelerle diğer 
büyük bütçeli festivallerden daha 
harika işler çıkarıyoruz. Çünkü 
bunu önemsiyoruz, sinemanın 
gücüne inanıyoruz, halkın 
sineması diyoruz çünkü, ve bu 
yüzden de güçlenerek yolumuza 

devam ediyoruz.’’
Festival 13 Kasım’da Hack-

ney Belediyesinde yapılacak 
gala gecesiyle başlayacak. 
2001 yılından bu yana organ-
ize edilen Londra Kürt Film 
Festivali’nde bugüne kadar 
Kürdistan’ın dört parçası ve 
Avrupa’dan yüzlere uzun metrajlı 
film, belgesel ve kısa filmler sin-
emaseverlerle buluştu. 9. Film 
Festivali de 13-22 Kasım 2015 
tarihleri arasında Hackney Pic-
ture House’da gerçekleştirilecek. 
Festival kapsamında düzenle-
nen Yılmaz Güney Kısa Film 
yarışmasının da bu yıl Beşincisi 
düzenleniyor.
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Sürüklenen insanlık ve seçimler
Ülkede, yakın geçmişte pek alışık 

olmadığımız bir seçim süreci yaşıyoruz. 
Bugüne kadar her hükümet, seçimlere 
yakın zamanlarda gönülleri okşayacak 
yatırımlar ve kimi kırıntılarla halkı 
yanıltmaya, küçük umutlar ekerek 
buradan beslenmeye çalışırdı. AKP’nin 
de bugüne kadar yaptığı bundan farklı 
değildi. Ne oldu da bugün bundan 
vazgeçildi?.. Neden, alenen kanlı saldırı 
ve imha politikaları, vahşet kareleri 
eşliğinde seçimlere gidilebiliyor?.. 

Öyle anlaşılıyor ki, 2023’leri planlayan 
bir parti, elindeki tüm devlet kaynakları 
ve olanaklarına rağmen 7 Haziran’da 
yeni kurulan bir parti (HDP) tarafından 
yenilgiye uğratılmış olması, onu ciddi ve 
hala etkisinde kaldıkları bir şoka sokmuş. 
Ciddi bir özgüven kaybı yaşatmış…

Düştüğünde bir daha kalkamayacağının 
farkında olan Saray ve AKP, öyle 
görünüyor ki durumu tersine çevirebilmek 
için elindeki tüm mekanizmaları devreye 
sokmaktan, şoven ve faşist karakter-
ini alenen kullanmaktan kaçınmıyor / 
kaçınmayacak…

Ortaçağ vahşetinin deneylerine 
sarılarak “ya tutarsa” mecalinden korku 
imparatorluğunu bir kez daha inşa etmek, 
bu tutmaz ise düşman gördüklerine za-
rar vermeyi, öç almayı ve son ayakkabı 
kutularını da doldurmayı planlayan bir 
seçim planı ile yol almaya çalışıyor.

Sadece ülkede değil Ortadoğu içinde 
de hükümranlık hayalleri kuran Saraylı, 
öncelikle 7 Haziran seçimleri sonrası yeni 
bir hükümet oluşumuna engel olduğu 
gibi kontrolündeki DAİŞ çetelerini de 
ortalığa salarak Suruç katliamı ile savaş 
ilanını vermiş oldu. Kendince uluslar 
arası kamuoyunda DAİŞ gerekçelendi-
rilerek Kürt ulusal özgürlük hareketinin 
yaşam alanları imha edilecek ve böyle-
likle bir yandan Ortadoğu hayalleri için 
kullandığı DAİŞ’in önünü açarak oradan 
ilerlemeyi sürdürecek, diğer yandan ise 
moral üstünlüğü ele geçirerek Türkiye 
ve Kürdistan’daki başta ulusal özgür-
lük güçleri ve devrimci, sosyalist güçler 
olmak üzere demokrasi güçlerini tes-
lim alabileceğini ummaktaydı. Bunu 
başaramayınca başta HDP’nin en fazla 
oy aldığı kentler olmak üzere Kürdistan 
kentlerine yönelik sıkıyönetim, sokağa 
çıkma yasakları devreye sokularak 
katliam saldırıları yapılmaya başlandı. 
Özellikle Cizre halkının direnişi ve başta 
Kürdistan olmak üzere Avrupa çapında 
Kürt halkı ve dostlarının, devrimci, so-
syalist ve ilerici kuvvetlerin eylemleri ile 
saldırıların püskürtülmüş olması Saray 
ve AKP gladyosunu daha da korkutmaya 
başladı. Korku büyüdükçe saldırıların 
boyutu da pervasızlaştı. İnsanlık, panzer-
ler arkasına bağlanarak sürüklenir oldu. 
Katledilen kadın gerillalar çırılçıplak 
teşhir edilir oldu. Evlerinin kapılarını 

açanlar kurşuna dizilir oldu.
Hiç kuşkusuz bunlar daha önce de 

yaşanmıştı. Fakat dün ile bugün arasında 
önemli bir fark vardı. Kürt sorunu ve 
çözüm zorunluluğu artık en azgın faşist 
güçler tarafından da kabul görülmek zo-
runda kalınmış ve toplumsal bir gerçeklik 
haline gelmişti. Daha da ötesi artık bir 
başka eşiğe girilmişti. Şovenizm önemli 
oranda kırılmıştı. Bugün, asker aileler-
inin “oğlumu bu vatana feda etmiyorum” 
demeye başlaması, askerlerin cenaze 
törenlerinde “Erdoğan oğlunu savaşa 
yolla” sloganlarının atılması ya da değişik 
rütbelerdeki askerlerin “bu güne kadar 
‘çözüm’ diyenler neden şimdi ‘sonuna 
kadar savaş’ diyor” demeleri toplumsal 
tabandaki değişimlere işaret etmektedir…

Bütün bunlar, Saray ve AKP gladyo-
sunun yaşadığı korku ve özgüven kaybını 
daha da derinleştirmektedir. Korku 
derinleştikçe saldırının dozu artmaktadır...

Halkların birleşik demokratik cephe-
si haline gelen HDP ve onu oluşturan 
güçlere (Kürt ulusal özgürlük hareketi, 
devrimci ve sosyalist güçler, demokrasi 
güçleri, Alevi hareketi) yönelik saldırılar 
bir yana artık liberal aydınlar bile linç 
edilmektedir.

Deyim yerindeyse artık panik atak hale 
gelen Saray ve AKP gladyosu katliam ve 
siyasi soykırım operasyonlarından medet 
ummaktadır.

Bu saldırılar ile bir yandan geniş 
yığınlarda korku ve umutsuzluk yaratmayı 
ummakta, diğer yandan ise örgütlü kuv-
vetleri seçimleri boykota zorlamaktadır. 
Böylelikle seçim dışı kalan kuvvetlere 
düşen milletvekili sayısını alarak kendi 
imparatorluğunu kurmayı hayal etmektedir.

Tüm bu nedenlerle seçimler, bir önce-
kinden çok daha önemli bir mücadele 
alanı haline gelmiş bulunmaktadır.

Bu dönemin seçim çalışmaları, 
yukarıda saydığımız gerekçeler ned-
eniyle açıktır ki ikili karakterli olmak 
durumundadır. Bir yandan yaşanan 
saldırılara karşı sokağın gücü ile faşist 
baskı ve saldırılara karşı barikat örerken 
diğer taraftan seçim sandıklarını hesap 
sorma aracı haline getirebilmeliyiz.

Böylesi bir zaman diliminde 
seçim çalışmasını hafife alan duygu 
ve düşünceler, geleceği göremeyen 
yaklaşımlardır. Varsa bu ruh halinden 
hızla kopuşmalıyız!.. Seçim çalışmaları 
üzerinden en geniş yığınları karanlığın 
suç ortağı olmamaya hazırlamalı ve elde 
edeceğimiz başarı ile gerçek adaletin yol-
unu açabilmeliyiz. Bunu başarabildiğimiz 
oranda ödenen bedellerin hakkını verebil-
ir, aydınlıklara ulaşabiliriz!..

Yerlerde sürüklenen insanlığımız 
Hacı Lokman Birlik şahsında tüm 
ölümsüzleşenlerimiz önünde saygı ile 
eğiliyorum…

Özgürce 
HATİCE GÜDEN
h.guden-tlgrf@hotmail.com

Alışverişte Kullanılan 
Plastik Poşetler Artık Ücretli
Alışverişte kullanılan her plastik 
poşet için 5peni ücret uygulanacak. 
Pazartesi (5 Ekim) günü yürürlüğe 
giren yasaya göre 250’den fazla işçi 
çalıştıran şirketler kullanılan her 
plastik poşet için müşteriden 5peni 
ücret alacak.

Çevreye büyük zarar veren bu poşetlerin 
kullanımının azalması için önemli bir adım. 
Şirketler poşetler için aldıkları parayı yardım 
kuruluşuna bağışlamaları gerekecek ve devlete 
parayı nasıl kullandıkları hakkında bilgi ver-
mek zorunda olacaklar.

İngiltere’de uygulanmaya başlayan bu 
yasa İskoçya, Galer ve Kuzey İrlanda’da daha 
önce yürürlüğe geçmişti. Birleşik Krallık’ın 
diğer bölgelerinde yasa kağıt poşetler ve ufak 
şirketleri de kapsarken, İngiltere’de kapsamıyor. 

Verilere göre sadece İngiltere’de yılda 7.6 

milyar plastik poşet kullanılıyor, ve tek sefer 
kullanılan bu poşetlerin çöp arazilerinde eri-
mesinin yüz yıllar sürüyor.

Galer’de uygulamanın başladığı üç yıl 
içerisinde plastik poşet kullanımı %79 düştü. 
Hükümet İngiltere’de benzer bir sonuç elde 
edileceğini tahmin ediyor.

Ücreti ödememek için alışverişe gittiğinizde 
tekrar kullanılan çantalar kullanmanız gereke-
cek. Süpermarketler yanı, kıyafet gibi ürün-
lerin de satıldığı, diğer mağazalar da ücreti 
uygulamak mecburiyetindeler- kağıt poşet 
kullanıyorlarsa ücret uygulanmıyor.

Havaalanlarında plastik poşet kullanımına 
ücret uygulanmayacak. Patates gibi ambalajsız 
yiyecekler, reçeteli ilaçlar, çiğ et veya balık, 
canlı balık, ağzı açıkta olan bıçaklar, tohum ve 
çiçekler alındığında kullanılan poşetler ücretsiz 
olacak.

Ufak esnaf yasaya tabi tutulmayacaktır, 
fakat isteyen işyerleri uygulama kararı alabilir.

1 Ekim’de Dört Yeni 
Yasa Yürürlüğe Girdi
30 günlük iade hakkı

Alınan herhangi hatalı bir ürün 
30 gün içerisinde geri iade edilebilir. 
Önceki yasaya göre, ürüne göre, ‘makul 
süre’ içerisinde iade hakkı bulunuyordu. 
Yeni uygulama Tüketici Hakları Yasası 
kapsamında yürürlüğe girdi.

İnternet üzere alınan ürünlerin tüket-
ici hakları da genişletildi. İnternet üzere 
alınan dijital ürünler de yasa çerçeves-
inde, çalışmaz ya da indirilmezlerse yeni 
bir kopya tekrar alınabilinir. 

Kiralık evlerde duman 
ve karbon monoksit 
alarmları mecburi

Ev sahipleri, kiraladıkları evlerin her 
katına duman alarmı taktırmak mecburi-
yetindeler. Karbon monoksit alarmları katı 
yakıt yakılan her odada bulunmaları gerekiyor. 
Alarmları taktırmayan ev sahiplerine 5 bin ster-
lin ceza verilecek.

Hükümet, bu yeni uygulamanın yılda 25 
can kaybını ve 700 yaralanmayı önleyeceğini 
söylüyor. Yasa sadece İngiltere’de geçerli.

Park süresi biten araçlara ceza 
10 dakikadan sonra yazılacak

Özel şirketlerin yürüttüğü park yerlerinde, 
park süresi dolduktan 10 dakika sonra ceza 
yazılabilir- böylece, cezacı araçlara park süresi 
dolar dolmaz ceza yazamayacak. Yasa, ücretsiz 

park zamanlara ve paralı park için de geçerli. 
Britanya’nın tümünde geçerli olan bu yasa, bel-
ediyelere ait park yerlerinde de geçerli.

Çocuk taşıyan araçlarda 
sigara içmek yasak

İngiltere ve Galler’de 18 yaş altı birilerinin 
olduğu araçlarda sigara içildiğinde araç sahib-
ine, şoföre ya da yolcuya 50 sterlin ceza kesi-
lecek. Üstü açık araçlar ve elektronik sigaralar 
için ceza geçerli değil. Aynı yasa dahilinde, 18 
yaşı altında herhangi birisine elektronik sigara 
satışı yasak olacaktır.
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Manchester’da hükümete öfke sel oldu
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Arif BEKTAŞ-Manchester 
Foto: Arif Bektaş-Oktay Şahbaz-Oktay Cinpolat

Sonbahar, İngiltere’de yıllık olağan 
konferanslar dönemi. Bu konfer-
anslarda partiler, politikalarını, 
vaatlerini ve programlarını ka-
muoyuna duyurur ve delegeleriyle 
tartışır. 5 gün süren konferansların 
en sonuncusunu, geçtiğimiz Pazar 
günü iktidardaki Muhafazakar Parti 
başlattı. Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da protestolarla başlayan konfer-
ansta, kesinti politikalarına devam 
edileceği belirtilirken, sendikalar 
ve kitle örgütleri de kesintilere ve 
hak gasplarına müsaade etmey-
eceklerini yinelediler.
‘araNıYOr, EKONOMİ tErÖrİstİ’

Pazar günü başlayan konferans öncesi bir 
çağrı yapan İngiltere Sendikalar Konfederasy-
onu (TUC), Muhafazakar Partinin daha fazla 
kesinti, daha fazla özelleştirme ve sendikal mü-
cadelenin önüne geçecek yeni yasa planlarının 
boşa çıkartılması için mücadele etmeye çağırdı. 
Ülkenin dört bir tarafından Manchester’a akın 
eden yaklaşık 100 bin kişi, “Kesintilere hayır 
işçi haklarına evet” sloganı altında konferans 
salonuna akın etti. Salonun çevresini demir 

bariyerlerle kapatan polis, konferansa kimseyi 
yaklaştırmazken, öfkeli kalabalık Manchester 
sokaklarında hükümeti protesto etti. Protesto 
gösterisine sendika genel başkanlarının yanı 
sıra, iflas ettiği açıklanan Redcar SSI Çelik 
fabrikasından atılan 1700 işçinin temsilcileri de 
katıldı. Yürüyüşte, üzerine de ‘Aranıyor, ekono-
mi teröristi’ yazılı Başbakan David Cameron’un 
fotoğrafları taşındı.

Mitingde bir konuşma yapan TUC Genal 
Başkanı Frances O’Grady, sendikalar karşı son 
30 yıl içinde yapılan saldırıların en acımasızlarına 
hazırlanıldığını ve bu saldırıların hayat 
bulmaması için ellerinden geleni yapacaklarını 
söyledi.

Ülkenin en büyük sendikalarından biri olan 
UNITE Genel Başkanı Len McCluskey ise, 
sosyal servislerdeki kesintilere ve grevlerin 
yasaklanmasını öngören yeni sendikal yasanın 
hayata geçirilmemesi için birleşmekten başka 
yolun olmadığını belirterek, eylemliliklerin 
sürmesini istedi.

‘MÜCADELE ALANLARI 
bİr KarNaValDır’

UNITE, RMT, UNISON, PCS, NUT, GMB, 
FBU gibi bir çok sendikanın kitlesel katıldığı 
yürüyüşe, Londra’dan Türk ve Kürt Toplumu 
Dayanışma Merkezi (DAY-MER) üyeleri de 
katıldı. Bir çok sanatçı ve komedyenlerin de 
katılarak destek verdiği yürüyüş sonrası gaze-
temize bir değerlendirme yapan Ünlü Şarkıcı 
Charlotte Church, yoksullar üzerindeki baskıların 
arttığına dikkat çekerek, tepkilerin mutlaka 
sokaklara taşınmasını istedi. Church, sanatçılara 
da seslenerek, “Mücadele alanları bir karnavaldır, 
herkes bu karnavalda yerini almalıdır” dedi.



Reportaj-Fotoğraf: Erem Kansoy 

KKTC Cumhurbaşkanlığı 
sözcüsü ve görüşmeci heyeti 
üyesi Barış Burcu ile Kıbrıs’ta 
barış arayışları süreci ile ilgili 
tarihsel sürece ve şuanda 
müzakerelerin ne yönde de-
vam ettiği konusunda gaze-
temizin sorularını yanıtladı. 

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.

telgraf: Yönetim ve güç paylaşımı 
konularında, müzakerelerde iki 
tarafın uzlaşıları var diyebilirmiyiz..

Burcu: Yönetim ve güç paylaşımı ko-
nusunda matematiksel hesabım doğrumu 
bilemiyorum ama yüzde 85 oranında 
uzlaşıya varıldığını söyleyebilirim. Geriye 
kalan yüzde 15’lik konunun da aslında pek 
çoğunun, karşılıklı hoşgörü ve anlayışlarla 
büyük oranda uzlaşı sağlandı fakat son 
kertede kağğıt üzerinde anlaşmaların 
imzalandığını söyleyemem. 

telgraf: görüşmelerde ne gibi 
konuları tartışıyorsunuz

Burcu: Görüşme sürecinde vardığımız 
noktalar ve uzlaşılar ile ilgili gizlilik ilkes-
inden dolayı dışarıya bilgi veremiyoruz. 
Fakat e gibi konular konuştuğumuzu ne gibi 
konularda sonuç ürettiğimizi paylaşabiliriz. 
Mesela yönetim ve güç başlığı altında 
20 tane kağıt ürettiğimizi vurgulamıştım, 
bunların her birinin de içinde kendi başıkları 
var. Mesela federal yönetimin nasıl olacağı, 
başkanlık sistemimi yoksa parlamenter sis-
temimi olacak yoksa ikisinin karması bir 
yönetimmi olacak. 

Başkan kim olacak, bir rotasyon olacak 
mı başkanlar arasında, örneğin bizim poz-
isyonumuz bir rotasyon olması gerektiği 
yönündedir, her zaman bir Rum’un kuru-

lacak federasyonun cumhurbaşkanı olması 
doğru birşey değildir çünkü  11 şubat bel-
gesinde belirtilen eşitlik temelinde bir fed-
erasyon kurulacak algısına terstir. Birde, 
başkanlıkmı parlamenter sistem mi olacak 
tartışması aslında yürütmenin yapısına be-
lirleyecek, çünkü varılacak anlaşmaya göre 
başkanlık sistemi kurulabilir yada bakanlar 
kurulu kurulabilir. Bunları tartışıyoruz.

 Yine yasama ile ilgili konuşacak olur-
sam, genellikle federasyonlarda iki mec-
lis vardır, bir üst meclis birde alt meclis. 
Örneğin üst meclisi seçecek seçmen yapısı 
ne olacak, al meclisi seçecek seçmenler ne 
olacak, AB birliğindeki seçmen yapısı ne 
olacak sorularına cevaplar arrıyoruz, tabiki 
çeştli seçmen yapıları oluşturulacaktır fakat 
kalıcı ve net bir çözüm adına oldukça detaylı 
tartışmalara giriyoruz. Üst meclisteki kom-
pozisyon ne olacak, ne kadar Türk ne kadar 
Rum olacak, ayni şekilde alt meclisin de ve 
bunların karar alma mekanizmaları nasıl ol-
acak konularınıda tartışıyoruz. Üst mecliste 
bir tıkanıklık olursa, bu tıkanıklığı açma 
mekanizması ne olacak, hatta iki meclis 
arasında da yaşanabilecek bir tıkanıklık 
nasıl çözümlenecek gibi konular. 

Bahs ettiğim 20 kağıttan yine bir örnek 
verecek olursam, yargı. Yargı konusu çok 
önemli. Federal bir yargı mekanizmasının 
çalışma alanları ne olacak, yüksek seçim 
kurulu gibi davranabilecekmi, yada 
anayasa mahkemesi gibi davrana bilecek-
mi, yada islah mahkemesi gibi davrana-
bilecekmi hususlarını tartışıyoruz, her 
bir davanın başkanlığını yapacak ve O 
başkanın nasıl seçileceğini de tartışıyoruz. 
Her zaman bir Türk yada her zaman 1 
rum olamayacağına göre bunların nasıl 
seçileceğinide konuşuyoruz. Karar alma 
mekanizmaları bu mahkemelerde nasıl 
çalışacak, yargıçların atanması dahi ince 
detay bir konudur. Bir anlaşma sonrasında 
ilk yargıçların atama usulü olması ger-
ekebilir ve bu atamalar nasıl yapılacak 
konularını görüşüyoruz. 

telgraf: Çözüm sürecinin olumlu 
yönde bir ivme kazandığını 
söyleyebilirmiyiz ve bu gün 
yoğun olarak devam eden 
müzakerelerde tC devletinin 
dışardan veya içerden herhangi 
bir etkisi varmı, varsa nedir?

Burcu: çözüm süreci daha önceki 
dönemlere kıyasla olumlu yönde bir hız 
kazanmıştır doğrudur. Çok samimiye-
tle söyleyebilirim ki evet TC’nin poz-
itif bir etkisi var, yapmış olduğumuz üst 
düzey yetkililer ile görüşmelerimizde 
olumlu neticeler çıktı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ı ziyaret ettik O da bizi ziyaret 
etti, ayni şekilde Sn. Davutoğlu ile de 
görüşmelerimiz oldu ve daha bir çok yetki-
li ile görüştük. Tüm bu ziyaretlerde ortaya 
konulan samimi konuşma ortamları içer-
isinde Kıbrıs sorununun adil bir çözüme 
kavuşması için bize destek çıkmaktadırlar. 
Bu sadece bizim TC yetkilileri ile yapılan 
toplantılarda değil, dünya devletleri dahi 
destek vermektedir. Bizlerin hem teknik 
hem mali hemde iki liderin oluşturduğu 
politik iradeye evrensel bir irade desteğine 
ihtiyacımız oldu. 

telgraf: Erdoğan’ın en son 
Kıbrıs’ın Kuzeyine 20 temmuz’da 
gerçekleştirmiş olduğu ziyarette 
‘anavatansız bir çözüm mümkün 
değildir’! daha öncede anavatan-
yavru vatan krizide yaşanmıştı, bu 
noktada tC devletinin müzakerler 
ile ilişkisi anne yavru ilişkisimi 
yoksa Kıbrıs türküne özgürlük 
sağlayacak bir yöndemidir?

Burcu: Bunu iki farklı düzlemde 
değerlendirmeliyiz. Birincisi ana yavru 
ilişkisi düzelemi, bu zaten Sn Akıncı’nın 
başa geldiği dönemde oldukça yoğun 
geçen bir tartışmaydı, farklı algılar farklı 
değerlendirmeler olabilir, biz artık Kıbrıs 
Türk toplumunun kendi ayakları üstünde 
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durup ve tabiki Türkiye ile de iştisare içer-
isinde kendini yönetebileceği olgunluğa 
erişmesini istiyoruz. Başkanımızın ifade 
ettiği kardeşlik ilişkisi bu yöndedir. Tayyip 
Bey bunu ana yavru ilişkisine yorumlamış 
olabilir bu kendi yorumu ve düşüncesidir. 
Fakat TC devleti içinde bir çok yetkili de 
bu kardeşlik ilişkisinin yerinde olduğunu 
ana yavru mentalitesinden kurtulunması 
gerektiği yönünde de açıklamalarda 
buunmuşlardı. Yaşanan ana vatan yavru 
vatan krizi yıllara dayalı, kelimelerin 
kullanımına dayalı jargonla alakalı idi ve O 
konu aşıldı. Şuanda öyle bir tartışma yok.  

İkinci düzelenmde bunun 
değerlendirmesini yapacak olursam Tür-
kiye olmadan çözüm olmaz diyebilirim. 
1960 da kurgulanan Kıbrıs yapısı Tür-
kiye, Yunanistan, İngiltere, Kıbrıs Türk 
ve Rum toplumlarının imzasını taşıyor. 
Uluslar arası anlaşmaların doğası gereği 
bütün imzacı tarafların yeni kurulacak bir 
düzene onay vermesini gerektiriyor. Sa-
dece TC için geçerli değil tüm imzacılar 
tüm taraflar için geçerlidir. Bütün tarafların 
onaylamadığı bir değişiklik Kıbrıs’ta söz 
konusu olamaz. 

telgraf: beş imzalı bu yapıya, 
uluslar arası platformda ve 
siyasette bakıldığı zaman türk 
silahlı Kuvetlerinin Kıbrıs’a işkalci 
durumuna düştüğünü görüyoruz. 
bizlere, uluslar arası düzeyde, 
Kıbrısta bulunan türk askerinin 
drumunu birde siz anlatırmısınız.. 

Burcu: TSK’nin adadaki varlığı bir 
gerçektir doğrudur. Hangi sebeple bura-
da oldukları da bir gerçektir. Adada 
uzun süredir ve fazla sayıyla duruşları 
ile ilgili olumsuz siyasi yorumlar gel-
ebilir. Bu doğaldır. Birleşmiş milletler 
kayıtlarına bakıldığında yabancı askerlerin 
arındırılması yönünde ve silahsızlanma 
yönünde maddeler bulunsada, TSK’yı 
şuanda BM düzeyinde işkalci konu-
muna düşürecek bir madde yada yasa 
bulamazsınız. Bunun sebebide, BM 
genel kurulu nezninde TSK’nın Kıbrıs’ta 
bulunmasını işkalci olarak uluslararası 
hukukta nitelendirmemesidir. Ayrıca 
BM asker bulundurmanında biran önce 
değiştirlmesi taraftarı. 

telgraf: Kıbrıs coğrafi konumu 
itibari ile türkiye için akdenizde 
bir bir gemi... birleşmiş Milletler ve 
Kıbrıs yönetimlerinin türkiyenin 
Kıbrıs’ta asker bulundurmasını 
nasıl değerlendireceksiniz.

Burcu: Tesbitiniz doğrudur fakat eksik 
yönüde şudur ki Kıbrıs sadece Türkiye için 
staratejik bir konumda değildir, her dev-
let için ayi önemi taşır.  Süveyş kanalının 
açılmasının ardından Kıbrıs’ın büyük 
strateji yükselmesi oldu, o tarihten buy-
ana Kıbrıs bu sıkıntıyı yaşıyor. Hele şimdi 
enerji kaynaklarınında bulunması ile onu 
dahada stratejik yaptı. Ayrıca yeni gelişen 
bir durumda var ki, doğu Akdenizde-
ki coğrafyaya bakıldığında Afrika’nın 
kuzeyinden tutunda, Irak,Suriye, Msır, 

Lübnan, Türkiye’nin güneyi bütün buraları 
kaynıyor. Akdenizin içinde bir sorun olan 
ama çok şükür kan akmayan belli bir 
demokratik olgunluğa gelmiş bir ada var. 
Bu adada iyi bir örnek yaratmak müüm-
kündür, bu kaynayan denizi soğutmaya 
yarayan küçük bir buz parçası gibi 
düşünün Kıbrıs’ta yeni bir ortam yarat-
mak herkesin menfaatına olabilir. Ayrıca 
sizin bahsettiğiniz stratejik konularda yeni 
iş birlikleri ortaya çıkabilir. Uzlaşmış bir 
Kıbrıs’ta enerrji kaynaklarının İsrail ve 
Mısır’ın da enerji kaynakları ile birlikte 
Türkiye üstünden Avrup’ya sevkiyatı çok 
önemli bir gelişme olabilir.  Kıbrıs üzer-
indeki Türkiye’nin çıkarları Avrupa, İsrail 
ve Mısır’ın da çıkarları ile örtüşme potan-
siyeli de taşıyor. 

telgraf: Kıbrıs’ta mal-mülk sorunu 
için çözüm ne şekilde aranmaktadır?

Burcu: Mülkiyet sorunumuz dördüncü 
başlığımızdır. Mülkiyette 3 ana ara 
başlık var. Birincisi etkilenmiş mülk-
lerin kategorileri: Etkilenmiş bir malı 
biz incelediğimizde kategorisini belirle-
memiz gerekiyor. Şuana adar 22 kategori 
belirledik. Birkaç örnek vercek olursam, 
önümüze bir tapu geldiğinde bakıyoruz 
bu birisine verildimi, tahsis edildimi, eğer 
edilmemişse bu ayrı bir kategori. İkinci 
kategori ise istimlak edilen bir mülk mü, 
diyelim ki devletlerin kullanması amaçlı 
istimlak edilmiştir o zaman bu mülk halka 
tahsis edilenler kategorisindedir. Veya yeni 
orman alanları açılıyor, buralarda bazı tar-
lalar mülkü olan taralalar var, o zaman bu 

ormanlaştırılan bir alana düşen mülk kat-
egorisine girer. Yada bir ev düşünün bir 
Rum’un evi ve burada şuanda bir Türk 
yaşıyor, bu terk edilen mülkün içindeki 
Türk’te hangi sebeple o evde kalıyor ve 
güneyde bir mal bıraktımı, eşdeğercimi, 
bu da bir kategoridir. Bu ve buna benzer 
toplam 22 kategoride anlaştık diyebilirim. 

İkinci başlık ise bu malların ne olacağına 
kimin karar vereceği ile ilgili.  İade, ta-
kas veya tazminat mı olacağına kim ka-
rar verecek. Bunun anlaşmasınıda yaptık, 
buna göre çözüm ile birlikte özel bir yapı 
kurulacak bu yapıyada mğlkiyet komisy-
onu diyoruz, eşit sayıda Türk ve Rum’dan 
oluşacak. Ve 2 sene içinde bu yapı ile 
mülkiyet sorununu aşmayı planlıyoruz. 
Günümüzde artık uluslarrası hukukta 
kendi istemi dışında uzun yıllar kendi 
malı olmayan topraklarda yaşayanların 
haklarıda bir trent haline dönmüştür. Rum 
tarafı bunuda göz önğnde bulundurarak 
taşınmaz mal komisyonunun kurulmasına 
bize onay verdi.  Şuanda mülkiyet konu-
sunda yeni tartışmaya başladığımız şey 
ise karar mekanızması ile ilgilidir. Kat-
egorisi belli olan malların kaderinin ne 
olacağına karar verecek mekanizmanın 
yapısını tartışıyoruz. Biz Kıbrıs’lı Türk’ler 
olarak süzgeçin deliklerini küçük açmaya 
çalışıyoruz ki bu kategorizasyon sonucun-
da bizim yönetimimizde olacak bölgede 
nifus ve mal-mülk doğru orantıda olsun, 
aksi takdirde birçok ortadoğu ülkesinin 
düştüğü duruma düşebiliriz. 
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Okul, aile ve öğrenci 
üçgeninin önemi

Bir çoğumuz için okul ile olan ilişkimiz yılda bir yada en fazla 
iki defa yapılan veli toplantılarının dışına çıkmıyor. Yine çoğumuz 
için bu ilişki burada bize söylenen ve dinlediklerimiz ile kalıyor. 
Bu haftaki yazımda okul ile aile ilişkisinin önemi ve bunun neden 
ve nasıl olabileceği konusunda bazı noktalarda bulunmak istedim, 
umarım faydalı olur. 

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

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

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

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

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

Eğitim Köşesi

Oktay  
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

oktyshbz@googlemail.com

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

EĞİTİM YAZI DİZİSİ

tasarım ve teknoloji
Programlanması kolay bir video / CD kayıt cihazı 

ya da evdeki bilgisayara tam tamına uygun olan bir 
masa... İyi tasarım, eşyanın kullanılmasını daha kolay 
ve daha zevkli hale getirir. Tasarım ve teknoloji der-
sleri çocuklara, bildik ürünlerin ve nesnelerin gerçekte 
ne ölçüde iyi çalıştıklarını ve gerçekte kime yönelik 
olduklarını araştırma fırsatını verir. ‘Yapılacak iş için 
doğru araç bu mu?’ gibi sorulara cevap vererek pratik 
soruları beceriyle, yaratıcı biçimde ve hayal güçlerini 
kullanarak çözmeyi öğrenirler.

bilgi ve İletişim teknolojisi
Televizyonunuzdan elektronik posta mesajı 

gönderebiliyor, cep telefonunuzdan internete girip 
dolaşabiliyor ve evdeki bilgisayarınızla alışveriş ya-
pabiliyorsunuz: çağdaş teknoloji yaşama ve çalışma 
biçimimizi değiştiriyor. Ve öğrencilerin, bilgilerin 
nasıl edinileceği ve saklanacağı, başkalarıyla nasıl 
paylaşılacağı ve kendi ihtiyaçlarına nasıl uyarlanacağı 
gibi meselelerin tümünün üstesinden gelebilmesi ger-
ekiyor. 

Bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) dersleri işte 
burada devreye girer. Öğrenciler internet ve elektron-
ik postayı, sayısal fotoğraf makinesini ve tarayıcıları, 
kayıt donanımlarını ve bilgisayar yazılım ürünlerini 
kullanmayı burada öğrenirler.

Tarih
Buraya nasıl geldik? Nereden geldik? Tarih, 

geçmişe ilişkin deliller bularak bu büyük sorulara ışık 
tutar. Öğrenciler, çoğu kez geçmişteki başka bir zaman-
da yaşasalardı hayatlarının nasıl farklı olabileceğini 
merak ederler. Britanya’ya ve onun dışındaki dünyaya 
şekil veren olay ve kişilerden bazıları hakkında bilgi 
edinmek, büyüdükleri zaman ne yapmak istedikleri 
konusunda onları esinlendirebilir. Tarih, hayal güçler-
ini harekete geçirince, büyük olayların ve insanların 
çerçevesini anlamaya ve hatırlamaya başlarlar.

Coğrafya
Hepimiz yaşadığımız yerlerde iz bırakırız; 

yaşadığımız yerler de bizim üzerimizde iz bırakır. 
Hayatlarımızın ve çevremiz üzerindeki etkilerinin 
öğrenilmesi bu evredeki coğrafya derslerinin esasıdır. 
Öğrenciler dünyanın çeşitli yerleri arasındaki benzer-
lik ve farklılıklar hakkında bilgi edinirler. Sınıf içinde-
ki ve dışındaki araştırmalarıyla elde ettikleri bilgiler-
den en iyi şekilde yararlanabilmek için harita, fotoğraf 
ve bilgisayar kullanmaları gerekir; bu beceriler okulu 
bitirdiklerinde ve başka derslerde de yararlı olacaktır.

Modern yabancı diller
Yeni teknolojilerin dünyanın dört bir yanındaki 

insanları bir birine yakınlaştırdığı günümüzde, 
Fransızca, Almanca veya Japonca gibi bir dili 
öğrenmek öğrencilerin 21. Yüzyılda yaşamaya ve 
çalışmaya hazırlanması açısından git gide artan bir 
önem kazanıyor. Yeni bir dil öğrenmek öğrencilere 
başka ülkelerde ve kültür çevrelerindeki insanların 
nasıl yaşadığını öğretir. Kendi çok kültürlü toplu-
mumuzu kavramalarını sağladığı gibi tatile gittikler-
inde de onlara yardımcı olur. Dünya pazarlarına göz 
dikmiş bir şirkette çalışmak niyetindeyseler, yabancı 
dil bilmek kariyer olanaklarını artırır.

resim ve Desen
Bilgisayar ekranındaki görüntüleri dijital olarak 

değiştirirken ya da dokumaların veya alçının                  
dokusunu parmaklarıyla hissederken öğrenciler 
resim ve desen aracılıyla çevrelerindeki dünyaya yeni           
bir bakış açısıyla bakarlar. Renklerle, malzemelerle, 
dokularla ve desenlerle denemeler yapmak ya da yeni          
işlemleri denemek, gördüklerini, hissettiklerini ve 
hayallerindekini ifade etmelerine yardımcı olur.                   

Görüntülerin öyküler anlatmak veya fikirleri 
ifade etmek için nasıl kullamlabileceğini öğrenmek 
için                duvar resimlerinden heykellere kadar çeşitli 
sanat biçimlerini incelerler. Resim, elişi ve tasarımın                      
hayatlarımızı nasıl zenginleştirebileceğini ve birçok ilg-
inç ve yaratıcı iş olanağının kapısını                 açabileceğini 
öğrenirler.

Müzik
Hepimizin ‘ıssız ada disklerimiz’, gördüğümüz ye-

rleri hatırlatan şarkılarımız ve hüzünlü olduğumuzda 
bizi neşelendiren melodilerimiz vardır. Topluca müzik 
yapılması öğrencilerin kendi duygu ve düşüncelerini 
keşfetmelerini ve ifade etmelerini sağlar. Öğrenciler 
gelişen müzik teknikleri konusundaki anlayışlanyla 
farklı stillerde müzik besteler ve icra ederler. Kendi 
başlarına ve f arkh büyüklüklerdeki gruplar içinde 
çalışarak tek tek her üyenin katkısının topluluğun 
performansını nasıl etkilediğini öğrenirler. Farklı tür-
lere ve geleneklere ait müzikleri keşfederken eleştirici 
dinleyiciler olmayı öğrenirler.

beden Eğitimi
İster yüzerek yapılan düzenli egzersiz ister Pazar 

günleri mahalle arasında oynanan futbol maçları 
olsun, günümüzde dinç kalmanın önemim hepimiz 
biliyoruz. Beden eğitimi (ya da kısaca PE) ders-
inde öğrenciler takım çalışması, iş birliği ve rekabet 
ruhu gibi yaşam için önemli becerileri kazanırlar. 
Beden eğitimi dersi öğrencilere hepimizin egzersiz 
yapmamız gerektiğini ve hepimizin çeşitli egzersiz 
şekillerinden birini severek yapabileceğimizi öğretir. 
Bunlar, büyürken hareketli ve sağlıklı bir yaşam 
sürdürmeleri için önemli mesajlardır.

Yurttaşlık
Öğrenciler, büyüdükçe, içinde yaşadıkları 

toplulukların yaşamına katılmaları ve daha iyi hale 
getirilmelerine katkıda bulunmaları gerektiğini 
göreceklerdir. Öğrencilerin toplumumuzun nasıl 
işlediğini öğrendikleri bu süreçte yurttaşlık bilgisi 
son derece önemlidir. Ayrıca, fikirlerini nasıl etkili 
bir biçimde duyurabileceklerini ve diğer insanların 
görüşlerini anlamanın ve haklarına saygı göstermenin 
şart olduğunu da öğrenirler. Yurttaşlık dersi bu becer-
ileri öğreterek öğrencilere toplumda nasıl aktif ve so-
rumlu bir rol oynayabileceklerini gösterir.

Tüm devlet okulları 2002 yılının sonbaharından 
itibaren yurttaşlık dersini okutacaklar; birçoğu bunu 
zaten şimdiden yapıyorlar.

Din bilgisi
Kendi inanç ve değerlerini anlayabilmeleri için 

öğrencilerin başkalarının inanç ve değerlerini ve 
bunlara karşı nasıl davranacaklarım öğrenmeleri 
gerekir. Din Bilgisi (kısaca RE – Religious Educa-
tion) dersinde öğrenciler bu ülkedeki başlıca dinler 
hakkında bilgi alırlar. Dersin amacı çocukların kendi 
inanç ve gelenekleri hakkındaki bilgilerini artırırken 
başkalarının inanç ve geleneklerin saygı göstermeyi 
öğrenmelerine yardımcı olmaktır.

Kişisel ve toplumsal eğitim 
ve sağlık eğitimi

Bağımsız ve mutlu bir hayat sürdürmeleri için 
öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmeleri lazımdır. 
Bu da kendi sağlık ve mutlulukları için sorumluluk 
almalarını gerektirir. Bu derste öğrenciler bu önemli 
hayat becerilerini öğrenirler.

Bu seçmeli bir ders olmakla birlikte birçok okul bu 
dersi okutmayı tercih etmektedir.  

Devam edecek...

3. kilit evrede hangi dersler okutulur?-2
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İngiltere Cemevlerini  
ibadethane Olarak Tanıdı 

Britanya Alevi Federasyonu tarafından yapılan başvuruyu 
değerlendiren İngiltere Vakiflar Komisyonu, Aleviliği bir 
inanç ve Cemevlerini ibadet hane olarak tanıdı.
Foto: Erem Kansoy

Konuyla ilgili bir basın toplantısı 
düzenleyen BAF başkanı İsrafil Erbil 
“Aleviliğin binlerce yıldır yaşadığını 
biliyoruz. Fakat yaşadığımız ülke 
Resmi kurumları tarafından tanınması 
Aleviliğin geleceğe taşınması açısından 
ve Alevi kimliğimizle hayatın her 
alanında muhatap bulabilmemiz önem-
lidir” diye konuştu.

Toplantıya Avrupa Parlementosu Mil-

letvekili Claude Moraes, Tottenham Mil-
letvekili David Lammy ve çok sayıda 
belediye meclis üyeleri katıldı. Kilise yet-
kililerinin de olduğu basın açıklamasında 
saz eşliğinde deyişler söylendi.

“KİMLİĞİMİZLE HAYATIN 
HER ALANINDA MUHATTAP 
BULABİLMEMİZ ÖNEMLİDİR”

Konuyla ilgili bir basın toplantısı 
düzenleyen BAF başkanı İsrafil Erbil 
“Aleviliğin binlerce yıldır yaşadığını 

biliyoruz. Fakat yaşadığımız ülke Resmi 
kurumları tarafından tanınması Aleviliğin 
geleceğe taşınması açısından ve Alevi 
kimliğimizle hayatın her alanında muhatap 
bulabilmemiz önemlidir” diye konuştu. 

MİLLETVEKİLİ DAVID LAMMY: 
TÜRKİYE’DE TANIMALI

Toplantıya katılan İşçi Partisi Tottenham 
Milletvekili David Lammy de,  ABD’de 
siyahların haklarını savunan ve dünya tari-
hine ‘bir hayalim var’ cümlesi ile başlayan 
konuşmasıyla geçen Martin Luther King’i 
hatırlatarak , “Aleviler bugün burada bu 
zor ve meşakkatli yolun bir engelini aştılar. 
Ümit ederim en kısa zamanda Türkiye’de 
bunu Kabul eder” dedi.

Britanya Alevi 
Federasyonundan 
yapılan açıklamada:

“SayınYetkili, Britanya  Alevi  Fed-
erasyonu olarak Vakıflar Komisyonu’na 
yaptığınız başvuru ile ilgili verdiğiniz tüm 
bilgileri değerlendirdik.

 Britanya Alevi Federasyonu ve bir-
likte çalıştığı tüm Alevi merkezlerinin, 
Britanya Alevi Federasyonu tarafından 
sunulmuş olan Alevilik belgesindeki Ale-
vi İnancını Teşvik Amaçlı yapılacak olan 
Vakıflar Komisyonu kayıt işleminiz uy-
gun bulunmuştur.” Ifadelerine yer verildi.
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Şairlerden barış çığlıkları
Derler ki iyi şiir yazabilen her şey yazar. Hani bazı dizeler 
vardır. Böyle mıh gibi gelir yüreğinizin ortasına çakar. (Belirt-
mekte fayda var bahsettiğim şiirler bu tür olanlar.)

Zamanın belediye başkanı, an iti-
bariyle Cumhurbaşkanının topladığı 
sempatide şiirin de payı var bili-
yorsunuz. Yemin etse başı ağrımaz. 
Okuduğu şiir nedeniyle içeri girdi mi 
girdi! Nokta yani. Şiirin türü, düzeyi, 
yazanı, amacı, okuyucusu, seveni 
onlar ayrı konu. 

Şiir deyince hemen ilk akla gelen 
Nazım, Neruda, Can Yücel gibi ef-
saneler de apayrı bir konu.

Günümüzdeki yaygın şiir ve bil 
umum sanat anlayışına dönecek olur-
sak bir cümle ile her şeyde olduğu 
gibi o da iktidarın iki dudağı arasına 
düşmüş durumda. Yani iyi şairi, iyi 
ressamı, iyi yazarı, iyi oyuncuyu, 
iyi yönetmeni ve bütün çağdaş iyi 
sanatçıları mühür ben de diyenler be-
lirliyor.  (Çok şükür ki tarih var ve 
herkesin hakkını avucuna saymakta 
elbet.)

Neyse, ben öykü kulvarındayım 
(ki bu alan çok yarışmalı değildir, 
hatta sanatın en mütevazi alını bile 
denebilir) ama buna rağmen başıma 
gelmeyen kalmadı. 

İkinci kez mahkemelerde 
sürünmekteyim. Birincisi beş yıl 
sürmüştü, ikincisi henüz bitmedi, Al-
lah üçüncüsünden korusun diyorum. 

Sahiden zor. Koskoca Hukuk 
Fakültesinden mezun olduğunu 
söyleyen adamlar; “Hikâye yaz-
makta ne var? Ben alasını yazarım. 
Hatta imamlar bile bunu yazar…” 
türünden cahil cühela laflar ediyor-
lar, öyle kalıyorsunuz.

Davacı olarak girdiğiniz o 
duruşmalarda bu haddini bilmez 
tavırlar karşısında kendinizi sa-
vunmak durumunda kalıyorsunuz. 
Komedi filmlerinde bile abartılı 
bulunacak sahneleri gerçek hayatta 
yaşıyorsunuz. Çünkü zaman onların 
zamanı. Dillerinde Allah, ellerinde 
din kitapları ile koskoca bir grup. 
“Biz falanız, filanız, cemaatiz, her 
şey bizim hakkımız,” diyorlar. 

Yasaları, bilirkişi raporlarını fi-
lan tanımıyor, takmıyorlar. Bir de 
bakmışsınız yıllardır kâr amacı güt-
meden barışa dönük yayınlar yapan 
bir internet sitesi o güne kadar hiçbir 
sorun yaşamamışken bir anda siber 
saldırılar ile sık sık çökertilmekte. 
Çünkü dava ettiğiniz hikâyeniz o sit-
ede yayımlanmış. (lightmillennium.
org)

Türkiye’de hukuk hemen her 
gün onlarca kez sınavdan geçme-
kte. Birey olarak, vatandaş olarak 
haklı olmanız yetmiyor. ‘Onlar’dan 
değilseniz hele hele sanatçıysanız siz 
yaşamayın daha iyi.

Bu konuyu burada kesiyorum, 
zira devam eden haklı davama gölge 
düşsün istemiyorum.

En başa dönecek olursak şiir 
yazmak kolay değildir. İlahi bir 
yetenek ister. Bakınız asırlardır 
milyarları peşinden sürükleyen din 

kitaplarındaki o dil şiir dilidir.
Başa dönecek olursak, iyi şiir 

kolay görünür. Okuyunca kâğıda 
kaleme sarılıp büyük bir iştahla ben 
daha iyisini yazarım deme gafletine 
düşmek de bir yere kadar insani 
sayılabilir. Ancak ortalama zekaya 
sahip bir bireyin bir iki deneme-
den sonra şiirin nasıl zor olduğunu 
kavraması gerekir. Kavrayamıyorsa 
orada bir sorun var demektir. Halk 
arasında bunlara man kafa da dendiği 
olur. Yazmadan, dinlemeden, anlam-
adan yazmak cahillere mahsustur.

Oysa gerçek şiir resim gibidir, ya-
lan söyletemezsiniz.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye 
Yazarlar Sendikası’nın (TYS) 
girişimiyle bir araya gelen şair ve 
yazarlar barış arzusu ile ortak bir şiir 
yazdı.

Yangın yerine dönen savaş 
alanında bir damla su olmak 
umuduyla barış çığlıklarının bir 
araya gelmesi de diyebilirsiniz.

Kimlerin anlayacağını, kimlerin 
ne var bunda diyeceğini az çok tah-
min etmek zor değil.

‘barış için diz dize’ şiiri ve katkı 
sunan isimler aşağıda:

Spiker 
yeniden oku haberi siperden 
barış müzesidir düşlerim.
Kan kokan benim yatağım,  
vurulan oğul benim, dul kalan 
benim 
güvercin ve serçe içimdeki her kuş 
boynu vurulmuş pelikan 
yalnız güvercini değil,  
tüm kuşları sana adadım 
artık kalbim değil yalnızca ellerim 
ilgilenecek bu utançla 
ellerim deniz, ellerim hep taş, el-
lerim çare 
ellerim kıpkızıl tırnak içinde.
O kadar söylendi ki savaşa dair 
barışı unuttu unutacak neredeyse 
şair 
yine de kutsal bir yağmurdur 
barış, 
o göğertir, yaşatır insanlığı 
yine de deriz ki taşırım  
elime düşen karanfilin kederini, 
kan içinde yatar ergen telaşım 
kusursuz bir ölüm gibiydim, 
kirlenmedi üstü kimsenin 
kalanlar dizlerini dövüyor söz 
kırıklarıyla 
ah kalbimin yarısı sen, sen 
yaralısın ve yangın, 
sarıl umutlarıma rüzgâr dinsin.

Deriz ki ey bezirganları savaşın 
rüzgârın kanatlarına bırakın 
duaları 
yıkayın toprağımı çocuk sesleriyle 
vatanım olsun onların kalpleri, 
gökyüzünde çocuk cıvıltısı,  
gözleri çiçeklerin şarkısı 
onların kahkahasıdır barış, 
duyulur adaletin coğrafyasında 
yalnızca 
gülün sesidir barış, kardeşliğin 
ekmeği 

suyun ışık demeti, tohumdur 
insanlık yeşerten 
sönmesin diye evlerin duru ışığı 
toplanıp karanfil olsun diye 
anaların çığlıkları 
analar ilaçtır, sorma nasıl 
onarırlar batan güneşleri 
ama ilk kurşun bir anaya değer 
önce 
onların aşkı barutu ıslatan 
yağmurdur siperlerde 
kan revan sürmesin, gül sürsün 
diye hayat 
barış, çamaşır suyunda unutulmuş  
delik deşik bir fanila onlar için 
ömür ise hep 
pabuçlarımızın içinde.

Oğullar, kızlar koşar kalplerinde 
yine de  
biri gülümsediğinde, biri 
tuttuğunda ellerini 
yoksulluğumuz diner yaz 
yağmurları gibi ağır 
yağmur unutursa gülmeyi,  
keder yağar üstümüze sonsuzca 
yoksuluz, ölüler milletiyiz savaşta,  
mezarlıktır vatanımız 
oysa diz dize dizelerdik 
siyah bir tabuttan başka neyiz ki 
şimdi 
yüz kere toprağa girsek de uyun-
muyor, uyunamıyor 
her savaş ilanında barış önceden 
ölür, 
her barış sonrasında bir kolsuz 
karıncayız  
savaşın küllerini karıştırırız 
direnmiş bir barış közü 
için, ah belki.

Deriz ki “zeytin gözlüm” savaşta 
işin ne, 
şarkılar perperişan 
deriz ki “gökçe martı” avazı, 
“güvercin curcunası” İda’da, 
ararat’ta 
Everest’ten Kilimanjora’ya bir 
kalp uçumu uzaklık 
güvercin gagasında zeytin değil, 
yorgun bir cümle 
deriz ki barış için yolunuyor 
güvercinin tüyleri 
gül ölüyor, manşetten girmiyor 
bahçe 
deriz ki bir şiir savaşa karşı 
çıkabilir mi diye 
soruyor akşamki rüya 
deriz ki hiçbir ağdan dost diline 
düşmesin insansız hava ateşleri 
deriz ki çocuklar, cellatlarına 
sevmeyi öğretebilir mi anne 
deriz ki zeytin dalları çiz defter-
lere, 
altına da imza yerine bir kuş 
deriz ki barışı mermi diye sürdük 
namluya 
kuşlar konsun diye arpacığına 
tüfeklerin 
deriz ki güvercin yerine barış uçur 
gökyüzüne 
deriz ki kana kan düşman değil,  
cana can dostluk için boğazıma 
değil, boynuma sarıl.

Deriz ki çıkarıp atmalıyız 
postalları,  
ölüm kokuyor çoraplarımız,  
asker olmayın yeter 

deriz ki bütün tarihe el koydum 
ayıplarını örtsün diye 
şanlı ve muzaffer orduların 
deriz ki ölüm kundağa girdi 
alan’la Cemile’yle 
korumalıyım aklımı, barışsıl 
günler için 
utan dünya, bir oğul karaya 
vurdu, 
bir kız, ölümden ıpıssız gökkuşağı.

Deriz ki tüy yumuşaklığında bir 
bakışı özgürlük bilirken 
omuzlarını silkiyor kurşun 
ve aralıksız iniyor baharı 
karşılayan çayırlara 
deriz ki doğmasaydım da görme-
seydim 
can çekiştiğini yurdumun  
deriz ki biri bir tarafta öldü, ateş 
düştü eve 
öbürü öbür tarafta, ateş düştü 
ocağa 
deriz ki ah barış, kan ve zulümle 
çatlamaz hiçbir tohum, 
deriz ki ey barış, seni öpersem 
tomurcuk değer yarama 
deriz ki ey barış, olanlar içimde 
söz bırakmadı 
sadece dünyayı yönetenlerin 
üstüne etmek istiyorum 
deriz ki hey savaş kundakçıları, 
doymadınız mı daha 
deriz ki bırak arkanı,  
önce ağzını yıka bol suyla ve barış 
gelsin 
deriz ki çocuklar koşun, barış 
olsun diyerek 
deriz ki bırak çocuklara barışı 
yüzyıllık gömü gibi 
deriz ki sus deme bir şey, 
uğur böceğine mi sorsam, 
yolculuk nereye asker?

büyümez ölüm, ateş dikenleri 
üzerinde 
bizi öldürün, bizi öldürün 
artık barışın içinde erimek isti-
yoruz 
bugün sana gelemem, dün 
dağlarda öldürüldüm 
vasiyetimdir: beni derin bir 
sessizliğe gömün 
barış içinde ve yalnız 
son nefeste de söyleriz onu 
bir kuşluk vakti sararken dört 
yanı 
kandan güzelleme olmaz barışa 
kan değil, gülmek yeşertir insanı 
bugün barış emeği gerektir 
barış soframızdan eksilmesin 
kimseler 
nasıl çıkar ki bir savaş, barış diye 
yakarırken halk 
Cizre barış, barış Cizre… 
Kandahar, halep, Filistin 
Ölüm ve barış, barış ve Ölüm… 
Ne yapsak olmuyor,  
öyleyse kanı dinmeyen bir barış 
sesi kalacak içimizde 
insan olun ve dünya boğulmadan 
çocukları değil, öfkeyi gömün 
karanlığa 
hangi inanç, hangi kavga  
haklı çıkarır bir çocuğu öldürmeyi 
koklayın, kanımızdandır gelinciğin 
kırmızısı 
yaradan nehre damlayan o kan, 

gülümser yeryüzüne: 
“Geleceğinim ben senin.” 
ah, o büyük fotoğrafta yanan 
yarın mı sonsuzluk mu?

Ölü kalbimizde ateş, hâlâ senin 
için ışıyor.  
ellerimizi, kollarımızı bağlasanız 
da 
narlı demirlerle dağlasanız da 
kalplerimizi 
sıkarız dişlerimizi, içimizde 
saklarız zamanı 
çünkü sesimizin çocukluğunu astık 
duvara 
yaşama sevincimizdi çünkü kızıl 
gül, kırçıl karanfil 
ölü çocuklarımızın üstüne serpil-
meden önce 
barış yazalım gizlice güneşin bir 
yüzüne 
çünkü farkı yoktur bir acıyı yaz-
maktan 
kanla canla uyaklıdır zaman 
dediğin 
ipin tılsımı merhametle dualansın 
değmesin öfke kana 
bir bir kapansın kör kuyuları 
düşmanlığın 
indirilsin kin bayrakları 
burçlarından  
eğer bir şeyler söylemen gerekirse 
sakın vazgeçme yabanıl şiirler 
okumaktan 
gerçek aramızda dolaşıyor nasılsa 
kesecek boyun arayan 
sabırsız bir kılıç gibi.

Diz dize verenler

Eray Canberk, Sennur Sezer, 
Cengiz Bektaş, Gültekin Emre, Atil-
la Dorsay, Buket Uzuner, Sabahattin 
Yalkın, Barış Pirhasan, Yaşar Miraç, 
Ahmet Ada, Metin Cengiz, Arife 
Kalender, Nurullah Can, Salih Bolat, 
Abdülkadir Budak, Fergun Özelli, 
Hicri İzgören, Gülsüm Cengiz, Ma-
visel Yener, Erol Büyükmeriç, ba 
Müslim Çelik, Ayten Mutlu, Abdul-
lah Nefes, Suna Aras, Murat Tun-
cel, Asım Gönen, Bilal Kayabay, 
Engin Turgut, Osman Bozkurt, Ertan 
Mısırlı, Aynur Uluç, Nur Saka, Oğuz 
Özdem, Tevfik Taş, Vecdi Erbay, 
Nusret Karaca, Güner Demiray, Ve-
dat Yazıcı, Hayrettin Geçkin, Sevim 
Yazar, Dursaliye Şahan, Ümit Yaşar 
Işıkhan, Melahat Babalık, Aziz Ke-
mal Hızıroğlu, Nuray Gök Aksamaz, 
Muazzez Uslu Avcı, Aliye Özlü, 
Arif Berberoğlu, Erkut Erdoğan, 
Yılmaz Uçar, Halil İbrahim Özcan, 
Neşe Yaşın, Muharrem Aslan, Fevzi 
Günenç, Sadettin Kaplan, Mehmet 
Dağ, Erhan Tığlı, Ümran Ersin, 
Nevra Bucak, Tülay Ferah, İkbal 
Kaynar, İnci Ponat, Hatice Eroğlu 
Akdoğan, Mine Ergen, İrfan Yıldız, 
Akın Ok, Aslı Durak, Aytül Akal, 
İhsan Topçu, Hasan Öztoprak, Cihan 
Oğuz, Nalan Çelik, İlhan Gülek, M. 
Mahzun Doğan, Mustafa Köz, Hü-
seyin Alemdar, Rahmi Emeç, Bülent 
Tekin, Erol Yıldırım, Koray Feyiz, 
C.Hakkı Zariç, Özgün E. Bulut, 
Yılmaz Arslan, İbrahim Tığ, Ulaş 
Başar Gezgin, Hakan Keysan.

Arada Bir

DursalİyE 
ŞahaN
dursaliye2008@hotmail.com
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TARİHİ KÜRDİ DERGİLER
Jin, Roji Kurd, Ronahi, Kürdistan Gazetesi, Dicle-Fırat, Hawar, Azadiya Welat. Adı Kürt basın tarihinde en 
çok bilinen dergi ve gazeteler. Her birinin ayrı bir tarihi ve Kürt Milli duruşuna ayrı ayrı katkıları var. Kürdis-
tan Gazetesinden bugüne , neredeyse bölgenin bilinen her şehrinde yayınlanmış bir dergi veya gazete var. 
Sayıları yüzlerceyi bulan yayınlar, Milli bilincin ayakta tutlmasında ve geliştirerek bu günlere getirilmesinde 
her birinin büyük payları bulunmaktadır. Kürtçe, Türkçe, Arapça, Farsça, Rusça, Sorani, Gorani, Zazaki ve 
çeşitli Avrupa dillerinde yayınlar yapılmış, sürekli bir yol açılmaya çalışılmıştır.
Berfin Yüce 

Kürdistan gazetesi için; Mikdad Midhad 
Bedirxan: ‘Günümüzde artık dünyada mey-
dana gelen her türlü olayı gazeteler yazmakta. 
Birçok şeyi gazetelerden öğrenmekteyiz. Fakat 
ne yazıkki o kadar cesur, yiğit ve mert olan 
Kürtler böyle bir şeyden mahrumdurlar. Ben de 
siz Kürtler’i dünyadaki gelişmelerden haberdar 
etmek , ilim ve marifetin yollarını göstermek, 
Kürtçe okuma yazmaya teşvik etmek için bu 
gazeteyi çıkarıyorum’, dediği gazete, tarihi ve 
ilk Kürtçe gazetesi olan ‘Kürdistan Gazetesidir. 
Kürt basın tarihinde bir ilki oluşturuyor. 22 Nisan 
1889’da  Kahirde yayına başlıyor. İlk beş sayısı 
burada sonra ise İsviçre, Cenevre de, 14 sayı 
sonra tekrar, 4 sayı Kahire de, 24. sayısı Londra, 
25-29 sayıları aynı ülkenin Folkstone kentinde, 
son iki 30-31 sayıları ise yine İsviçre de  olmak 
üzere, 14 Mart 1902 de yayın hayatına son verdi. 
Gazetede,Kürt sürgünü gibi yaşadı. Siyasi, edebi, 
kültürel yazıların yanı sıra haberlere de yer ver-
ildi. 10, 12 ve 19 sayılar bulunamamıştır. Yayın 
hayatında 3 ülke ve 5 şehir değiştiren gazete en 
fazla 2000 basılmıştır. Çıkarıldığı gün ‘Kürdistan 
Gazetciler Günü’  olarak kutlanmaktadır. 

Kürt Teavun ve Terakki Gazetesi; 19 Eylül 1908 
de kurulan aynı isimli cemiyetin yayın organıdır. 
Türkçe ve Kürtçe haftalık yayınlandı. Gazetenin ilk 
sayısınada Said-i Nursi el- Kurdi ninde bir öğütler 

makalesi yayınlanmıştır. 9 ay yayınlanan gazete 31 
Mart Vakası’ ndan sonra kapanmıştır.

Şark ve Kürdistan, 1908 İstanbul da 
yayınlanmış. Hakkında fazla bilgi ve gazete 
örneği bulunmamaktadır. Fakat yayın süresi fa-
zla uzun olmadığı tahmin edilmektedir. 

Roji Kurd; 1913 İstanbul da yayına başaldı 
ve 30 Ağustos 1913 de yasaklandı. Dr. Abdullah 
Cevdet’in  Kürtçe alfabe tartışmaları yapması 
bakımından bir ilki oluşturmaktadır.

Hetawi Kurd; toplam 10 sayı yayınlanan, Roji 
Kurd un yerine  çıkarılmış, yöneticiliğini Müküs-
lü Hamza yapmış, 24 Ekim 1913 yayına başlamş 
ve 1914 de yayını sona ermiştır. Hevi Cemiyeti 
dergiyi, amacı Kürtlüğe hizmet etmek mahlası 
ile dergiyi yayınlamıştır.

Jin dergisi; 1918 Ekim ayında İstanbul da 
yayınlandı. Toplam 25 sayı çıkarıldı. 2 Ekim 
1919 son sayısı yaınlandı. Derginin ilk 20 
sayısını Kürt Teali Cemiyeti kurucusu Müküslü 
Hamza, son 5 sayısını ise Memduh Selim Bey 
yönetmiştir. Kürtçe ve Osmanlıca yayınlanmıştır. 
Geniş bir yazar kadrosu ile şiirden, sosyolojiye 
farklı yazılara yer verilmiştir.

Bangi Kurdistan, 2 Ağustos 1922 de Süley-
maniye de yayınlanmıştır. Bir çok yayın gibi fazla 
detaylı bilgi veya kaç sayı çıktığı bilinmemektedir.

Diyari Kürdistan; yazarları arasında, Xoybun 
liderlerinden; Memduh Selim Bey olan ve İhsan 

Nuri Paşanın da bilgisi dahilinde, Bağdat ta Mart 
1925- Mayıs 1926 yılları arasında yayınlanmıştır.

Riya Teze; Ereb Şemo ve Süryani İshak Mar-
gulov 1929 da Ermenistanda çıkarttı. 1937 de 
kapatılan Sovyetlerin tek Kürtçe gazetesi, 1957 
de yeniden yayın hayatına başladı. Kürt basım 
tarihinde en uzun yayınlanan gazete olan, Riya 
Teze, 2003 de kapandı.

Hawar Dergisi; Birinci dünya savaşından 
sonra Kürdistan ın parçalanması ve en son 1925 
direnişnden sonra Celadet Bedirxan, Kamu-
ran Bedirxan, Osman Sebri, Nurettin Zaza gibi 
aydınlar, Küçük Güneye,Rojava ya göç etttiler. 
Fransız Mandası altındaki Suriye, Şam da, 15 
Mayıs 1932 de Celadet ve Kamuran Bedirxan 
lar olmak üzere, Kürd aydınları tarafından 
Hawar dergisi çıkarılmaya başlandı. Düzenli 
çıkmayan dergi toplam 57 sayı yayınlandı. İlk 
sayısı Türkçe ve sonraki sayıları ise Kürtçe ve 
Fransızca yayınlandı. 20 sayafalık dergi 16 
sayfası Kürtçe ve 4 sayfası ise Fransızca idi. 23 
sayıya kadar arap ve latin harfleri ile çıkarılan 
dergi bu sayıdan sonra tamamen latin harfleri ile 
çıkmaya başladı. Ayrıca dergi 17 adet Kürd dili 
ve kültürü üzerine kitap yayınlamıştır. Fransa nın 
Suriye den ayrılmasından sonra Suriye hükümeti 
dergiyi 1943’ de kapatmıştır.

Ronahi; Mir Celadet Ali Bedirxan tarafından 
1942 de Şam da yayınlanmıştır. Kurmanci 
lehçesinde ve latin harfleriyle yayınlanmıştır. 
28 sayı yayınlanan dergide, ilk olarak resim-
lerde yayınlanmıştır. Bu o zamana kadar Kürd 

yazınında ilktir. 1945 yılında yayınına son 
vermiştir. 584 sayfa yayınlanmış kadroda ; Ce-
ladet Ali Bedirxan, Osman Sebri, Hesen Hişyar, 
Çigerxwin bulunmaktadır. 

Dicle-Fırat; 1962-1963 yıllarında 8 sayı 
yayınlanmış, bu tarihi Kürd dergilerininn so-
nuncusudur. 6 haziran 1963 te Edip Karahan’ın 
23’ler davasından tutuklanmasından sonr, yayına 
son verilmiştir. 9. sayının hazırlanıp basıma 
verildiği ama yayınlanmadığı söylenir. Yazaraları 
arasında, Sait Elçi, Dr. Sait Kırmızıtoprak, Musa 
Anter, Şevket Epözdemir vardır. Dergide haber, 
mektup ve çeşitli değerlendirmeler yayınlanmış, 
1960 ların baskı ortamında uzun bir aradan sonra 
büyük bir boşluğu doldurmuştur.

Roja Newe;  1963, İstanbul da yayınalandı. 
Yeni dönem Kürtçe isimle yayınlanması önemli 
bir çıkış olmuştur.

 Nubihar yayınları, Kürt dili ve edebiyatına 
büyük hizmetler etmiştir. 23 yıldır yayınlanan ve 
130 sayıyı geçmiş Kürtçe yayınlanan,  Nubihar 
dergisi önemlidir. Yayınevinin ayrıca çıkardığı, 
‘Nubihar Akademi’ Kürd diline ve kültürüne 
büyük katkılar sunmuştur.

Azadiya Welat; ilk önce haftalık yayınlanan 
gazete, Welat adı ile İstanbul, 22 Şubat 1992 
de çıkarıldı. 1996 da Azadiya Welat olarak adı 
değiştirildi. Yazarları katledildi, hapse atıldı, 
gazete çeşitli defalar kapatıldı. 2003 yılında 
Diyarbakır a taşındı. Günlük çıkamya başlayan 
gazetenin tirajı bir dönem 20000 lere kadar ulaştı.

Kürt basım tarihi bu tür çaba ve olay-
larla doludur. Yazarları , yayıncıları, okurları 
ve dağıtımcıları her türden baskı , katliam 
ve yıldırmalara rağmen , yılmadan bu görevi 
sürdürdüler. O günden bu güne,her tür maddi 
ve fiziki koşullara rağmen Kürt basını varlığını 
korumuş ve geliştirmiştir. Şimdi temel olarak 
Kürdistan topraklarında yayınlarını sürdürme-
lerinin yanı sıra, Kürtlerin bulunduğu her 
çoğrafyadan yayınlar yapılmaktadır.



İngiltere’de yaşayan gençlerimizin 
artık gerçekleri görmeleri gerekiyor 

Haber: Erem Kansoy

Uzun yıllardır yaşantısına Londra’da devam eden Cuma Anil Kepez ile son dönem-
lerde yaşanan gelişmeleri ve seçim süreci ile İngiltere’deki gençliğin seçimlerdeki 
duruşunu konuştuk. 

Ciwanen Azad’ın eş sözcüsü olan kepez İngiltere’De yaşayan Kürt gençlerinin 
sorunlarına da değinerek, gençlerin derneklere yakın durmaası ile bir çok problemler-
ini aşabileceklerini de kaydetti.

Cuma Anil Kepez
telgraf: Kısaca size 
tanıyabilirmiyiz?

Kepez:  1992 yılında Elbistan’da 
doğdum. Aslen Malatya Kürecikli-
yim. 10 yaşında Londra’ya geldim. 
İlk ve orta okul eğitimimi burada 
tamamladım. Bu senede Westminster 
Universitesinde Muhasabe bölümünü 
bitirdim. Ciwanen Azad’dın eş 
sözcüsüyüm.

telgraf: Derneklerle tanışmanız 
nasıl oldu ve buralarda ne gibi 
aktiviteler yapıyorsunuz?  

Kepez: Küçük yaşta dernek çevresi 
ile tanıştım. Haftasonları eski halkevinde 
okullara giderdim. Çalışmalara Univer-
ste döneminde başladım daha önce gelip 
gidiyordum ama hiç bir komisyonda yer 
almıyordum. Derneğimize şuanda yet-
eirince genç yok aslında var ama onlar 

etkinlik den etkilinğe geliyor. Londra 
merkezi bir alandır burada yaşayan Kürrt 
gençlerin derneklerine sahip çıkmaları 
gerekiyor. Şuanda ben ve iki arkadaş 
daha, halkevinde haftasonları 6-13 yaş 
arası ögrencilere ders veriyoruz.  Ben 
hem Ciwanen Azad eş sözcüsüyüm hem 
de kuzey Enfield milletvekili Joan Ryan 
seçim bölge çalısanıyım, gençlik olarak 
bir çok alanda aktif çalısmalar yapmaya 
gayret ediyoruz. 

telgraf: londra’daki gençlerimizin 
en büyük sorunu nedir ve 
bu sorunlara sence çözüm 
nedir? ayrıca diğer gençlik 
kurumları ile bağlarınız nasıl.

Kepez: Londrada”ki Kürt gençlerin 
en büyük sorunları kendilerini boşlukda 
hissedip çetelere katılmaları ve burda 
uyuşturucu vs maddeleri kullanmalarıdır. 
Bu sorunların aşılması için Kürt gen-
çlerin derneklere yakın olmaları gereki-
yor. Şuanda Cizre’de, Silvan’da onlaraca 
genç katlediliyor ve askeri aracın arkasına 
bağlanıp sürekleniyor, Londra’lı Kürt gen-
çler bunları görmesi lazım. Şuanda diğer 

gençlik kurumları ile ilişkiler çok iyidir, 
bildiğiniz gibi HDP Youth İngiltere’deki 
bütün gençlik çalısanlarından oluşan bir 
platformdur. HDP Youth olarak hep birlik-
de haraket ediyoruz seçim çalısmalrında.

telgraf: son olarak İngiltere’de 
yaşam sürdüren gençlerimize 
sende bir genç olarak bir 
tavsiyede bulunmak istermisin 
yada bir mesajın varmı… 

Kepez: İngiltere’de yaşayan tüm 
gençlerin artık gerçekleri görmeleri ve 
ülkemizde yaşanan sorunların nasıl bir 
faciaya dönüştüğünü görmelerini istiyo-
rum. Burada bulunan bütün dernekler-
imize sahip çıkmalılar ve çalımşlara 
katılmalılar. Buradan da belirtmek 
isterim ki, İnglitere’deki gençlerin 
Türrkiye’de olacak seçimler için burada 
22,23,24,25 Ekim’de olacak  seçimler-
lere büyük önem vermesi ve oyların ne 
kadar önemli oldunğunu bilmesini isti-
yorum. Önderliğimizinde belirtiği gibi 
“gelişmek ve kendini savunmak isteyen 
bir toplum için gençlik vazgeçilmez bir 
hazinedir.”
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İngiltere’nin Brighton kentinde Kürt Toplum Merkezi tarafından, Türk ordusunun hava saldırısı 
sonucu yaşamını yitiren HPG Komuta Konseyi Üyesi Önder Aslan (Şervan Varto), Varto’da ka-
tledilen Rahmi Kızıltaş ve Abdullah Toprak ve Bingol’de şehit düşen HPG gerillası Ömer Gönül 
(Şoreş Gımgım) için bir anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe şehit gerillaların yakınları, çok sayıda 
Kürdistanlı ile dostları katıldı. Şehitlerin anısına yapılan saygı duruşuyla başlayan etkinlikte, yaşamını 
yitiren gerillaların ailelerine ve Kürt halkına başsağlığı dilendi. Yapılan konuşmalarda Kürt Özgür-
lük Mücadelesi’nde yaşamını yitirenlerin anısına sahip çıkılması gerektiği, onların yaratmış olduğu 
değerleri yaşatarak ve mücadelelerini sürdürerek onların ölümsüzleştirebileceği vurgulandı. 

 “Şehîd namirin” sloganının atıldığı anma etkinliği taziye yemeğinin verilmesiyle sona erdi.

Özgürlük Şehitleri Brighton’da Anıldı
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NEDEN İNADINA HDP?
7 Haziran seçimlerinde 

AKP tek başına hükümet kur-
ma çoğunluğunu yetirince, 
Cumhurbaşkanı başkan olamadı. 
Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı 
“Ülkede rejim değişmiştir” di-
yerek darbe yaptı. Yapılan seçimi 
tanımadı. Ülkeyi 1 Kasım’da 
seçime götürüyor. Bu yetmiyormuş 
gibi, Kürtlere top yekûn savaş açtı.

Mecliste bulunan dört 
parti seçim beyannameler-
ini yayınladılar. Oy almak için 
seçim çevrelerine tekrar gidip oy 
isteyecekler. HDP çoğunlukla Kürt 
bölgesinde oy aldı. Şimdi orada 
sokağa çıkma yasağı var. Yasalar 
her partiye eşit olanaklar sağlar 
der. Bunu eşit olanağı sağlayacak 
da iktidar partisidir. 

HDP seçim bildirgesinde: 
İnadına barış, inadına birlikte 
özgür yaşam, HDP diyor.

Ülkede olup bitenleri ird-
eleyerek neden HDP konusuna 
bakalım:

Her ülke nüfusunun yarısı 
kadındır. Bir ülkede kadın, o ülk-
enin her alanında ülke yaşamında 
görev alıp katkı sunmuyorsa, o 
ülke geri kalmaya mahkûmdur. Ül-
kemizde kadın geri plana itilmiş, 
köle ve çocuk üreticisi durumuna 
sokulmuştur.

HDP, bir kadın partisidir. Eş 

başkanlık sistemini getirerek 76 
kadın il başkanı vardır. Keza 256 
kadın milletvekili adayı: çoğu seçi-
lecek sıralardan. HDP, kadın erkek 
ayırımını yapmıyor. Kadın erkek 
eşitliğine sözde değil, özde görüp 
yaşama uyguluyor. Kadınları eşit 
birey olarak görüyor. Bu nedenle 
inadına HDP diyoruz.

HDP, kadınlara “Fıtratınızda ko-
canda dayat yemek vardır” diyerek 
kadınları aşağılamıyor. Kadınlar 
bir haksızlığı dile getirdiklerinde 
“sen kadınsın haddini bil” diyerek 
kadınları aşağılamıyor. HDP diyor 
ki, hakaret etmemek koşuluyla her 
türlü eleştiri ve beyanatta buluna-
bilirsin.

7 Haziran seçiminden önce, 
bir barış süreci devam ediyor-
du. Üç sene evlere cenaze gel-
medi. Yaralar kabuk bağlamaya 
başlamak üzereydi. Bir Dol-
mabahçe mutabakatı taraflarca 
imzalanmıştı ve kamuoyuna 
deklare de edilmişti. Nihayi 
barışa varmak üzereydi. Erdoğan, 
seçimden çıkan neticede başkan 
olmayınca, barış masasını devirdi. 
Kürtlere karşı topyekûn bir savaş 
başlattı. “Bana 400 milletveki-
li verseydiniz bunlar olmazdı” 
dedi. O günden buyana Kürdis-
tan bölgesinden sokağa çıkma 
yasakları devam ediyor. Mahaller 
tanklarla yıkılıyor. Evler ağır si-

lahlarla vuruluyor. Minarelerde 
konumlanan keskin nişancılar 
tarafında dışarı çıkan çocuk da 
olsa öldürülüyor. Yirmi küsur 
çocuk öldürülmüş.

HDP’lilerin dört bin köyü hari-
tadan silinmiş. Üç milyonu aşkın 
bireyi darımisali metropollara 
ve yurt dışına sürülmüş. 20 bini 
aşkın insanı faili meçhul bir tarzda 
kaybedilmiş. 1992’de panzerin 
arkasında insanlar sürükleniyordu. 
Bugünde Şırnak’ta bir vatandaş 
iple polis akrebin arkasında 
sürükleniyor. Bu tablo bile  AB’ine 
girebiliriz(!) Değil mi?

Neden HDP? Kürdistan bölges-
inde her evde biri ya cezaevinde, 
ya öldürülmüş veya işkence 
görmüştür. Buna rağmen HDP 
inadına barış diyor. T.B.M.M’ine 
80 millet vekili ile gelmiş HDP’nin 
genel başkanı ve hükümette görev-
li iki bakanı %90 oyla seçildikleri 
il ve ilçelere alınmıyor. Buna 
rağmen HDP barış diyor. Hiç bir 
ana ağlamasın, çocuklar yetim 
kalmasın diye...

Cizre’de bir anne günlerce, 
öldürülen bir kız çocuğunu 
kokmasın diye buzdolabında sak-
lamak durumunda kalıyorsa, bir 
ihtiyar adam Kürt olduğu için ve 
bir genç sadece esmer olduğu için 
linç ediliyorsa (tanıyan bir polis: 
“bırakın o Kürt değil Burdurlu”) 

diyor. Biri telefonda annesiyle 
Kürtçe konuştuğu için  öldürül-
üyor, HDP yine de inadına barış 
diyor.

Ve bir kadın gerillanın ce-
sedi soyulup ortalığa atılıyorsa, 
insanlığımızdan utanmamız ger-
ekmez mi?

İktidar parti yöneticileri 
HDP’ye oy verenlerin hepsi 
bilmem nedir diyerek aşağılıyor. 
Buna karşın HDP parti genel 
başkanları inadına barış diyorlar.

Sizlere bir anekdotu aktarayım: 
Didim’e gitmiştim. Orda denize 
gittim. Denizde iken etrafıma 
baktım. Ne gördüm biliyor mu-
sunuz? Kadın, erkek, yaşlı, genç, 
Türk’ü Kürd’ü, Laz’ı, Çerkez’i, 
Arap’ı, Boşnağ’ı, Alevisi, Sünni’si 
velhasıl her milletten, her inançtan 
ve belki de inançsızlardan denizde 
insanla bir arada idiler. Hiç biri 
başkasına karışmadan kendisi 
olarak hoş zaman geçiriyorlardı. 
Şöyle bir düşündüm: HDP’si de 
Kürd’ten, Türk’ten, Arap’tan, 
Süryani’den, Ezidi’den, Sünni 
ve Alevi’den millet vekili adayı 

alarak partisine almış. Herkes 
kendisi olarak meclise girsin diye. 
Hiç biri başkasından üstünlük 
taşımadan, ortak payda olan barış 
için çalışacak. Akan kanın durması 
için çaba sarf edecekler. Yaraları 
saracaklar. İşte bunun için inadına 
HDP diyoruz.

İşte tam burada merhum Halk 
ozanı Aşık İhsani’yi anımsadım. 
Bir dizesinde der ki: “Sorum-
luyum ben çağımdan\ Düz ovam-
dan dik dağımdan\ Sömürgeci-
yi toprağımdan sürene dek 
yazacağım” der. Çağından so-
rumluluk taşıyanlar, bunun için 
inadına barış, inadına HDP di-
yoruz. Sizler de oy vermek için 1 
Kasımda sandık başına giderken 
bu anlattıklarımı anımsayın ve 
elinizi vicdanınız üzerine koyun bu 
savaş bitsin deyin. Daha ne diyey-
im? Sizleri insanlığınızla baş başa 
bırakıyorum. Dilerim düşleriniz 
yaşamınız olur sevgili dinleyi-
ciler. Anaların ağlamadığı, barış 
ortamının sağlandığı yaraların 
sarıldığı bir ortamda görüşmek 
dileğiyle kalın sağlıcakla.

KÖŞE YAZISI

alİ  
ErDOĞaN 
elbistanliali9@fsmail.net
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Gözü yükseklerde olanlar için başarının anahtarı...
Yeni bir eğitim-öğretim yılı daha başlarken, farklı okul 
türlerinde eğitim sürecini yaşayan öğrencilerimize ve 
ailelerine kısaca şu önerilerde bulunabiliriz: 

İster ilkokul, isterse ortaokul 
öğrencisi olsun, anne-babaların 
çocukluk ve ergenlik dönemler-
ine özgü sorunları gerçekten iyi 
anlaması gerekiyor. Özellikle, ilkokul 
yıllarından gençlik dönemine geçişin 
her basamağında hem annelerin hem 
de babaların, çocukları ile sağlıklı bir 
iletişim yürütebilmesi çok önemli. 
Her yaştan çocuğun önüne, ilgisi, 
yeteneği ve donanımı doğrultusunda 
gerçekleştirebileceği hedefler 
konulmalı ve bu konuda aile içinde 
yönlendirici sohbetler yapılmalıdır. 

Göçmen kökenli çocuklarımızın 
İngiliz eğitim sistemi içerisinde kalıcı 
uyum ve başarı elde edebilmesi için, 
öncelikle ailelerin okul ve eğitim sis-
temi hakkında çok ayrıntılı bilgiye 
sahip olması gerekiyor. Çocuklar, 
birçok temel konuda eksiklerinin 
farkında dahi olmadan okula devam 
etmektedir. Bu noksanlar zamanla 
çoğaldıkça, aileler ve çocuklar için 
büyük sorunlar doğurabiliyor. Keza, 
bir öğrencinin eğitim geleceği özel-
likle, ilkokul ve ortaokul son sınıfları 
bitirirken, bu sınavlardan elde ettiği 
notlara göre şekilleniyor.

Gündelik hayatta ise, her bir 
öğrenci sınıf yılına göre, haftada 
en az 8 ile 12 saat arası ders çalışıp, 
keyif için kitap okuyabilecek düz-
eye getirilmelidir. Bir öğrenci ne ka-
dar çok alıştırma ve pratik yaparsa, 

temel derslerde o denli gelişecektir. 
Ortaokul son sınıf veya lise çağına 
gelmiş bir öğrenci ise, haftalık ders 
çalışma süresini kesinlikle 15-18 saat 
aralığına çekebilmelidir. Zira, emek 
vermeden başarılı sonuçlar elde etmek 
imkansızdır.

Özellikle, İngilizce ve Matematik 
gibi en temel ve zorunlu ders türler-
inde, her okul yılı bitiminde çocukların 
tutturması gereken hedefler tayin 
edilmelidir. Sözgelimi, ilkokul 6. sınıfı 
bitirirken level – 5, ortaokul 9. sınıfı 
bitirirken level – 8 ve ortaokuldan me-
zun olurken de GCSE sınavlarından 
A-A* gibi başarılı notları elde et-
menin ne anlama geldiğini, çocuklara 
çok erken yıllardan itibaren kavratmak 
gerekiyor. GCSE sonuclarının akade-
mik liseye (Sixth Form) geçişte mutlak 
belirleyici olduğunu, lisede ise A-Lev-
els notlarındaki başarıya göre hangi 
üniversitelerde, ne tür bilim dalları ve 
bölümlerde öğrenim görüleceğini en 
az birkaç yıl öncesinden öğrencilere 
kavratmak gerekiyor.

Akademik hedeflere doğru bilin-
çli yönlendirme yaparken, çocukların 
sağlıklı ruhsal, duygusal, sosyal ve kül-
türel gelişimleri de mutlaka desteklen-
melidir. Üniversiteye giriş yaşına 
erdiğinde, her bir gencimiz iyi derecede 
en az bir tür bireysel ve bir tür de takım 
sporunda kendini geliştirmiş olmalıdır. 
İlgi duyduğu bir müzik aletini veya 

sanat dalını icra edebilmelidir. Orta-
okul yıllarında öğrenmeye başladığı 
bir yabancı dili, anadilleri İngilizce 
ve Türkçe’nin (ve/veya Kürtçe’nin) 
yanısıra mutlaka okuyup konuşabilecek 
düzeyde kullanabilmelidir.

Hem tek tek aileler hem de göç-
men toplumun tümü açısından, he-
defimiz kesinlikle üniversite me-
zunu gençlerimizi nitelik ve sayıca 

çoğaltmak olmalıdır. Gençlerimizin, 
İngiltere’de en iyi üniversitelerde ve 
bilim dallarında okumasını arzuluyor-
uz. İkinci kuşak gençlerimizin eğitim 
düzeyi ne denli yüksek olursa, bunun 
hem bireysel olarak ailelerine hem de 
bir parçası oldukları göçmen toplumu-
na faydası aynı oranda cok olacaktır.  
İngiltere’de  politika üretebilecek den-
li ağırlıklı bir güce erişecektir.

Çocuklarının daha iyi bir eğitim 
alıp, İngiltere’de en iyi üniversitel-
erde ve bilim dallarında okumasını 
düşleyen aileler için Oxford Academy 
Dershaneleri son derece ideal çözüm-
ler sunuyor. Ayrıntılı bilgi almak istey-
enler 0208-8074 316 (Edmonton) veya 
0772 340 2412 (Stoke Newington) 
numaralı telefondan Türkçe konuşan 
eğitim danışmanlarına  ulaşabilirler.
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Kışlık Kavurma
Bu hafta soğuk kış aylarına büyük tatlar katan, kış hazırlıklarının 
en gözdelerinden olan kavurma tarifi ile beraberiz. 

Kavurma, Kürdistan’da tarihi 
yüz yıllara dayanan, kış aylarında 
yapılan yemeklere katmak amacıyla 
hazır et bulundurmanın en etkili, 
pratik aynı zamanda en lezzetli 
yollarından biri idi. Yaşam koşulları 
ve iklim yemek kültürünü direk 
olarak yakından etkileyen faktör-
lerdendir. Elektiriğin dolayısıyla 
soğutucuların bulunmadığı, ayrıca 
kasaplık diye bir mesleğin henüz tam 
olarak gelişmediği bir ortamda, taze et 
ihtiyacını karşılamak tahmin edileceği 
gibi öylesine basit bir iş değildi. Her 
et ihtiyacınız olduğunda bir hayvan 
kesmek, hem pratiklik hemde finansal 
anlamında çok akıllıca bir çözüm 
olmadığından geliştirilen kavurma 
tekniği bu soruna harika bir çözüm 
getirmiştir. 

Kış aylarının başlamasından iti-
baren, ailenin gelir kaynağına göre, 
bir yada bir kaç koyun, keçi veya 
dana gibi hayvanın kesilip, koca 
kazanlar içinde etin kendi yağında 
yavaş yavaş haşlanıp ve sonrasında 
kavrulmasından sonra bolca tu-
zlanarak küplere yada tenekelere 
basıldığı bir teknik. 

Kavrulan et içindeki su miktarının 
azalması sonucu lezzeti bakımından 
inanılmaz bir yoğunluğa ulaştığından,  
yerken etin öz lezzetinin tadına 
varıyorsunuz. Görüntü bakımından 
tadını bilmeyenler için çok iştah açıcı 
olmadığı halde tadını bilenler için 
ağız sulandırıcı bir görüntüye sahip 
olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Kavrulmuş parça etler, etrafını sa-
ran yağlı katmanlar arasında sıkışmış 
ve muhafaza edildiği kabın şeklini 
almış ve aynen doğal dalgalı hatları 
olan bir mermer görüntüsü alır. Özel-
likle keskin bir bıçakla kestiğinizde 
yağ ve et oranının iyi ayarlandığını, 
dolayısıyla lezzetini ve kalitesini bu 
mermerimsi dalgalardan anlamanız 
mümkün. 

Annemden dinlediğim kadarıyla 
eskiden kış için hazırlanan kavurma 
çok maliyetli olduğundan ve yapımı 
emek istediğinden çok kıymetliymiş 

ve bu sebeple çok dikkatli tüketilirmiş. 
Özellikle misafirlere servis edilen 
kavurma tek başına yenilmesin-
den ziyade kışın yapılan çorba ve 
sulu yemeklere lezzet katması için 
az miktarda kullanılan bir malzeme 
olarak görülürmüş. Lezzetinin 
yoğunluğundan dolayı az miktarda 
kullanılmasının tamamiyle anlaşılır 
bir durum olduğunu yemeklerde kul-
lanmaya başladığınızda anlıyorsunuz. 
Yemeğin lezzetini tamamen değiştiren 
ve kendine has muhteşem bir lezzet 
katan bir özelliğe sahip kavurma. 

Kavurma ile neler mi yapabilirsi-
niz? 

Öncelikle benim favorilerimden 
olan sahanda kavurmalı yumurta, 
onun ardından yoğurtlu çorbalar-
da, köftelerde, pilav ve makarna 
çeşitlerinde kullanabilir, hatta ekmek 
arası sade, veya soğan, yeşil salata ve 
domatesle yiyebilirsiniz. Her hali her 
şekli muhteşem lezzetli fevkalade bir 
yiyecek. Eğer et meraklısı biri iseniz 
tam size göre bir yiyecek. 

Buzdolabında en az bi kaç hafta 
bozulmadan muhafaza edebiliyor-
sunuz ve yoğun temposu olan kişiler 
için kısa sürede lezzetli bir öğün 
hazırlamak bakımından inanılmaz bir 
kolaylık sağlıyor.

Haftaya yeni bir lezzette buluşmak 
dileği ile yorumlarınızı bekliyorum.

Kavurma
• 200 gr. Kuyruk yağı-

ince kıyılmış

• 2 kg. Kuzu kürek eti- kuş 
başından büyük doğranmış. 

• Tuz & karabiber

• 2 yemek kaşığı tereyağı

1. Sağlam tabanlı geniş bir tencer-
eye kuyruk yağını alın ve orta ateşte 
arada bir karıştırarak yağlarını salana 
kadar biraz kavurun. Eti üzerine ek-
leyip bir yemek kaşığı tuz ve karabiber 
ekleyip karıştırın ve kapağı kapalı bir 
şekilde kısık ateşte 1-1 buçuk saat 
kadar 15 dakika kadar aralıklarla 

karıştırarak pişirin. Bu süre içerisinde 
et suyunu bırakacak ve kendi suyunda 
yavaş yavaş pişmeye devam edecektir. 

2. Et suyunu çekip azaldığında 
hemen hemen yarı miktara inmiş 
ve istenilen yumuşaklığa varmıştır. 
Tencerenin kapağı açık şekilde 
karıştırarak eti biraz kahverengini 
alana kadar kavurmaya devam edin. 
Bu safhada etin suyunun tamamen 
çektiğini ve etin tencerenin dibine 
yapışmaya başladığını göreceksi-
niz. Tuz ve karabiberini kontrol edip 
gerekirse ekleyip ardında tereyağını 
ekleyip karıştırın ve ocaktan alıp din-
lenmeye bırakın. 

Kavurma uzun süre muhafaza et-
mek için genelde çok tuzlu yapılsada, 
kısa sürede tüketileceği için çok tuzlu 
yapmak zorunda değilsiniz

3. Kavurma hala ılıkken içinde 
muhafaza ededeğiniz uygun bir kaba 
alın ve tamamen soğuduktan sonra 
buzdolabına yerleştirin. 

Kullanacağınız zaman tek bir 
kütleye dönüşmüş kavurmayı kes-
kin bıçakla ince dilimlere bölüp öyle 
kullanmanızı tavsıye ederim. 

Bol yağ içerdiğinden yemekler fa-
zla extra yağ kullanmanıza gerek yok 
ayrıca. 

Afiyet olsun.

cejamezopotamya@gmail.com

ÇÊJA MEZOPOTAMYA

FaDimE  
TisKaya
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Halkevindeki kahvaltılar 
toplumu buluşturuyor

Her ay Halkevi’nde düzenli 
olarak gerçekleştirilen ve toplu-
mun her kesimine hitap eden 
Pazar kahvaltıları yeniden başladı. 
Düzenlenen etkinlik ile Halkevi 
üyelerinin yanısıra toplum içer-
isinde oldukça aktif vatandaşlarda 
bir birleri ile bilgi alışverişi yap-
ma fırsatı buldu. Halkevin’deki 
halka açık kahvaltı etkinliği, her 
ayın ilk pazarı düzenli olarak 
gerçekleştirilmeye devam edecek.

Kahvaltının açılış konuşmasını 
yapan Kürt Halk meclisi Eş Başkanı 
Türkan Budak Türkiye’de yapılacak 
seçimlere değinerek yurt dışında 
oy kullanmanın önemine değindi. 
Ayrıca Budak Sistem karşıtı mü-
cadelenin bileşenler tarafından 
HDP çatısı altında verildiğinin de 
altını çizdi. 

Sözlerine, “tüm ezilenleri bir 
çatı altında toplayan şuan HDP var. 
bunun için biz İngiltere’de yaşayan 
Aleviler,Kürt’ler diğer azınlıklar 

diğer inanışlar sosyalistler, kend-
ine demokratım diyen herkesimin 
bu seçimlerde bu süreçte, HDP 
çalışmasını bizzat örgütleyip yürüt-
mesini rica edeceğiz. Çünkü hepi-
mizin geleceği orada. Yaşlansakta 
geleceğimiz ordadır çocuklarımızın 
geleceği de ordadır. Türkiye toplu-
munun geleceği şimdilik orada.
HDP sonsuza kadar tek alterna-
tive olarakmı kalacak, hayır, fakat 
şimdilik HDP vardır ve HDP çiz-
gisi içerisinde bizim kendimizi 
ifade etme, özellikle Alevi kesim-
lerin kendini ifade etme fırsatı ciddi 
şekilde ortaya çıkmıştır. Kapı kapı 
insanlarımıza bu seçim sürecinde 
de gitmek gerekiyor. Esnaflarımız 
ve kadınlarımız geçen seçim-
lerde büyük fedakarlık yaptılar bu 
seçimlerde de ayni şeyleri yap-
maya hazırlar. İnsanlarımızı bir 
araya getiren bu organizasyona, 
Halkevi adına hem de Kürt Halk 
Meclisi adına herkese teşekkür 
ederiz.”şeklinde devam etti. 

Yaşanan tüm acı olaylar de-
vam ederken, Halkevinin kahvaltı 
etkinliğinde yüzler azda olsa gül-
ümsedi.
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Bozca-Der HDP Britanya 
Koordinasyonu Heyetini 
Kahvaltıda Ağırladı

Yoğun bir şekilde seçim çalışmalarını yürüten HDP 
Britanya Koordinasyonu heyeti, Bozca-Der tarafından 
geçtiğimiz Cuma günü kahvaltıda ağırlandı. 

Bozca-Der’i ziyaret eden heyet üyeleri Hatice Güden, 
Doğan Genç ve Olcay Has 1 Kasım’da yapılacak seçim-
lere yönelik mesajlar verdi. 

Kahvaltıdan sonra ilk konuşmayı, HDP Britanya 
Kadın Koordinasyonu adına Hatice Güden yaptı.  

Güden, seçim çalışmalarının sadece bir partiye oy 
kazandırmak olarak değerlendirilmemesi gerektiğini be-
literek sözlerine şöyle devam etti:  “Seçim süreçlerinin, 
demokratik talebi olanların, taleplerini dile getirdiği ve 
çözüm aradığı ve bunların gerçekleşmesi için hangi 
parti ve kişilerle yürümesi gerektiğine karar verdiği bir 
süreçtir. Dolayısıyla talep ve önerilerimize dile getirerek, 
HDP veya diğer partilerin sorunlarımıza demokratik an-
lamda çözüm bulmasının önünü açmış olacağız.” 

Kadın özgürlük mücadelesine de değinen Güden, 
“Bu mücadele tarihin bize armağan edeceği bir mücadele 
değil, bizim kazanabileceğimiz bir özgürlük hareketidir.  
Bu nedenle HDP’yi kadın özgürleşmesinin bir partisi 
haline getirmek bakımından kadınların büyük emeği 
geçmiştir. Bu seçimlerde kadınlarımızın özgürlük tale-
plerinin toplumsallaştırılması yani sadece kadınlara ait 
olmaktan çıkartıp toplumların tüm kesimleri tarafından 
sahiplenilebilecek bir politika haline getirmek istiyoruz.  

Aynı zamanda erkeklerinde kadınların özgürlük mü-
cadelesini sahipleneceği bir hattan yürümek istiyoruz. 
Çünkü biliyoruz ki, toplumun bir yarısı özgür olmadıkça 
diğer yarısı da asla özgür olamaz.  Tarih bize hep bunu 
gösterdi;  bir kesim köle ise diğerinin özgürlüğü garanti 
altında olamaz” diye konuştu. 

HDP Britanya Kadın Koordinasyonu’nun geçtiğimiz 
dönem seçim çalışmalarına 20 gönüllü kadın ile 
başladıklarını belirten Güden, “Bu dönem ki seçim 
çalışmaları elliye yakın gönüllü kadın ile yürütülüyor” 
dedi.  

HDP Britanya Kadın Koordinasyonu Bileşenlerinin  
HDP’yi kadın özgürlükçü bir parti olarak tanımladıklarını 
ve bu nedenle HDP için seçim çalışmaları yürüttüklerini 
ifade eden Güden, “HDP’nin milletvekili aday kriterler-
inden biri kadına yönelik şiddet uygulayan ve birden fa-
zla evlilik yapan erkekler HDP’den aday olamaz. Hiçbir 
partide böyle bir kriter bulamazsınız.  Aynı zamanda ye-
rel yönetimler dahil eş başkan sistemini uygulayan tek 
partidir” dedi. 

Doğan Genç yaptığı konuşmasında 18 Ekim’de 
Londra’ya gelecek olan HDP Eş Başkanı Selahattin 
Demirtaş’ın ziyareti konusunda bilgilendirme yaptı. 
Aynı zamanda İngiltere’de nerede ve ne zaman oy 
kullanılacağına dair bilgilerin detaylarını iletti.



30   ÇArşAmBA, 07 EKİm 2015



31  ÇArşAmBA, 07 EKİm 2015

Sudoku Basit

Sudoku Zor

Haftanın fotoğrafı
Yazı fotoğraf: Erem Kansoy

Nesilden nesile aktarılacak bir sevgi
Arin Mirxan, tam 1 yıl önce daeş çetelerinin arasında kalarak 
gerçekleştirdiği feda eylemi ile şehit olmuştur. Cesareti ve öz-
güveni ile ilgili sayfa sayfa yazılar yazılan Arin Mirxan benim 
için ise nesilden nesile aktaracağım bir özgürlük mücadelesin-
deki meşale... Müştenur tepesine doğru giden daeş tanklarını 
feda eylemi ile durduran Arin Mirxan işte tam burada, halkı için 
ve gelecek nesiller için şehit düşmüştür. Arin’in hikayesini ço-
cuklarıma, çocuklarına anlatmaları için anlatacağım...

ANADOLU  
AHMED ARİF
21 Nisan 1927 - 02 Haziran 1991

   Beşikler vermişim Nuh’a
   Salıncaklar, hamaklar,
   Havva Ana’n dünkü çocuk sayılır,
   Anadoluyum ben,
   Tanıyor musun ?

   Utanırım,
   Utanırım fıkaralıktan,
   Ele, güne karşı çıplak...
   Üşür fidelerim,
   Harmanım kesat.
   Kardeşliğin, çalışmanın,
   Beraberliğin,
   Atom güllerinin katmer açtığı,
   Şairlerin, bilginlerin dünyalarında,          
   Kalmışım bir başıma,
   Bir başıma ve uzak.
   Biliyor musun ?

   Binlerce yıl sağılmışım,
   Korkunç atlılarıyla parçalamışlar
   Nazlı, seher-sabah uykularımı
   Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar,
   Haraç salmışlar üstüme.
   Ne İskender takmışım,
   Ne şah ne sultan
   Göçüp gitmişler, gölgesiz!
   Selam etmişim dostuma
   Ve dayatmışım...
   Görüyor musun ?

   Nasıl severim bir bilsen.
   Köroğlu’yu,
   Karayılanı,
   Meçhul Askeri...

   Sonra Pir Sultanı ve Bedrettini.
   Sonra kalem yazmaz,
   Bir nice sevda...
   Bir bilsen,
   Onlar beni nasıl severdi.
   Bir bilsen, Urfa’da kurşun atanı
   Minareden, barikattan,
   Selvi dalından,
   Ölüme nasıl gülerdi.
   Bilmeni mutlak isterim,
   Duyuyor musun ?
 
   Öyle yıkma kendini,
   Öyle mahzun, öyle garip...
   Nerede olursan ol,
   İçerde, dışarda, derste, sırada,
   Yürü üstüne - üstüne,
   Tükür yüzüne celladın,
   Fırsatçının, fesatçının, hayının...
   Dayan kitap ile
   Dayan iş ile.
   Tırnak ile, diş ile,
   Umut ile, sevda ile, düş ile
   Dayan rüsva etme beni.

   Gör, nasıl yeniden yaratılırım,
   Namuslu, genç ellerinle.
   Kızlarım,
   Oğullarım var gelecekte,
   Herbiri vazgeçilmez cihan parçası.
   Kaç bin yıllık hasretimin koncası,
   Gözlerinden,
   Gözlerinden öperim,
   Bir umudum sende,
   Anlıyor musun ?



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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Gelê Nisêbînê Serî Netewand

Rûpel 7

Li Xoresanê emû elewî

Rûpel 6

UNHCr: Hejmara penaberên ji Derya 
Spî tên wê bigihêje 700 hezarî

Rûpel 3

Li Brîghtonê Bîranîna Gerîlla

Rûpel 3

Sê roj bere Li Şirnexê tîmên 
taybet yên dewleta Tirk ci-
wanê bi navê Haci Lokman 
Bîrlîk qetil kir, piştî qetilkir-
inê cenazeyê wî bi wesayîta 
zirxî ve girê dan û bi erdê re 
kaş kirin
Piştî ku erdogan û aKP li hemberî kurdan 
konsepta şer xistin dewrê her roj kurd li 
taxan tên qetilkirin û pêkanînên dijmirovahî 
li hemberî cenazeyên wan pêk tê.   
Tevî ku ji Nisêbîn, Ferqîn, Bîsmîl û Geverê 
xebaran kuştinan tê,  Hecî Lokman Bîrlîk ku 

li şirnexê tîmên taybet ew bi birîndarî înfaz 
kirin li pey wesayîta zirxî ya akrep girêdan û 
bi erdê re kaş kirin derket holê.  Ciwanê bi 
navê Haci Lokman Bîrlîk ê 24 salî li şirnexê 
ji hêla tîmên taybet ve hat birîndarkirin 
û dawiyê hat înfazkirin. şahidên bûyerê 

înfazkirina Bîrlîk piştrast kirin û diyar kirin 
ku tîmên taybet piştî ku Bîrlîk birîndar kirin 
û li ber çavên wan ew înfaz kirine. şahidên 
bûyerê daxuyandin ku piştî înfazê tîmên 
taybet pê li serê wî kirin û wênê kişandin û 
dawiyê jî li pişt wesayîta zirxî ya akrebê girê 
dan. şahidên bûyerê anîn ziman ku li pey 
wesayîtê heta ber avahiya Bayindirlikê bi 
erdê re kaş kirin. 

Her wiha Hevserokê HDP’ê Selahattîn 
Demîrtaş jî der barê wêneyê Haci Lokman 
Bîrlîk ku ji aliyê polîsan ve hat qetilkirin û li 
pişt wesayita zirxî cenazeyê wî hat kaşkirin 
di twîttirê de parve kir û wiha got: “Li vî 
wêneyê baş binêrin. Bila tu kes ji bîr neke 
em ê jî ji bîr nekin.

´EM Ê JI BÎR NEKIN!´
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Da tu bizanî, dew birayê mast e.

Diçe cihê nenas, pesnê xwe dide xas û xas.

Diza ji dizan dizî, erd û esman lê pirsî.

Durî çavan, durî dilan.

2

Bersiva Hefteya Borî

Xaçepirs

  Çarşem, 07 KewÇer 2015

Li wir  şopa min 
Bi bagerê re dipeyive!!

Li vir,
Nêzî te me

Lê tu min bi agirê xwe 
Dişewitînî!!

Ehmed Huseynî
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UNHCR: Hejmara penaberên ji Derya 
Spî tên wê bigihêje 700 hezarî

Li gorî raporeke Komîseriya Bilind 
a Penaberan a Neteweyên Yekbûyî 
(UNHCR), hejmara penaberên heta 
dawiya vê sale di ser Derya Spî re 
derbasî welatên Ewropayê bibin, wê 
bigihêje 700 hezarî. Di raporê de hat 
ragihandin, ku tê texmînkirin herikîna 
penaberan di sala 2016’an de jî di he-
man astê de be û hat destnîşankir, ku 
ji bo rizgarkirina penaberan pêwîstî bi 
alîkariya malî heye.

Li gorî rapora UNHCR, hejmara 
penaberên ji 1’ê Çileyê û pê ve di ser 
Derya Spî re hewl dane derbasî welatên 
Yekîtiya Ewropayê bibin, gihaştiye 
521 hezaran. Ji van 387 hezar xwe 
gihandin Yewnanîstanê, 131 hezar jî 
derbasî derbasî Îtalyayê bûn.

Ji 521 hezar penaberan; ji sedî 18 
zarok, ji sedî 13 jî jin in. UNHCR di 
raporeke xwe ya beriya niha de ragi-
handibû ku ew texmîn dikin di sala 
2015’an de 350 hezar penaber di ser 
Derya Spî re derbasî welaten Yekîtiya 
Ewropayê bibin.

Di dewama raporê de hat gotin ku 

UNHCR ji bo pêşîgirtina li herikîna 
penaberan a di ser Derya Spî re wê 
heta dawiya salê bi giştî 128 mîlyon 
dolar xerc bike û pêwîstî bi 77 mîlyon 
dolarên din heye.

UNHCR bi plana xwe ya bi navê 
Însiyatîfa Taybet a Derya Spî re dix-
waze, xebatên pêşwazîkirin, alîkariya 
însanî û rizgarkirinê yên li peravên 
welatên bakur û rojhilatê Afrîkayê û 

Ewropayê, ewlekariya li peravan û 
standartên ewlekariyê yên li herêmên 
penaber lê hene, zêde bike.

Di salên destpêkê yên vê salê de, 
ji penaberên bi taybetî ji Lîbyayê berê 
xwe dan Îtalyayê, bi qasî 3 hezar kesan 
di binavbûna keştî û botan de jiyana 
xwe ji dest dan. Lê belê di mehên dawî 
de bi zêdebûna derbasbûna di ser Tir-
kiyeyê re balê dikişîne.

630 hezar penaberan 
bi qaçaxî xwe gihan-
din Ewropayê
Dîrektorê Ajansa Ewlekariya 
Sînor a YE (Frontex) Fabrîce 
Leggerî, di hevpeyvîna xwe 
ya ji bo koma çapemeniyê 
ya Ebra ya Fransayê de di-
yar kir ku hejmara hatina bi 
qaçaxî ji bo Yekîtiya Ewropa 
zêde bûye. Leggerî îdîa kir ku 
divê hîn bêhtir penaber bên 
dersînorkirin.

Di hevpeyvîna îro ya li rojnamey-
ên Dernieres Nouvelles d’Alsace û 
l’Alsace de Leggerî anî ziman ku 
ji destpêka vê sale ve hejmara mi-
rovên bi qaçaxî derbasî nava sînorên 
Yekîtiya Ewropa (YE) bûne, 630 
hezar e.

Leggerî anî ziman ku parzemîna 

Ewropa, ji Duyemîn Şerê Cîhanê û 
vir ve bi krîzeke mezin a koçberiyê 
re rû bi rû ye û xwest, ji bo pena-
beran li Îtalya û Yewnanîstanê nav-
endên pêşwazîkirinê werin avakirin.

Dîrektorê Frontexê da xuyakirin 
ku li welatên Yekîtiya Ewropayê 
ji sedî 39 ê biryara dersînorkirina 
koçberên serlêdana wan hatiye red-
kirin bi cih hatiye anîn û diyar kir ku 
sedema vê yekê jî ew e, ku dewletên 
koçber jê hatine, vegera wan qe-
bûl nakin. Leggerî îdîa kir ku ji bo 
koçberên mafê mayînê ji wan re ne-
hatiye dayîn, navendên dersînorkir-
inê werin avakirin.

Leggerî da zanîn ku Frontexê 
di sala 2014’an de bi 39 balafiran 
koçber dersînor kiriye û got, “Heta 
dawiya sala 2015’an divê em xwe 
bigihînin armanca; dersînorkirina bi 
60 balafiran.”

Li Brîghtonê bîranîna gerîla

Li bajarê Brîghtonê, ji bo endamê 
Konseya Fermandariyê ya HPG’ê Onder 
Aslan (Şervan Varto) ê di êrîşa hewayî 
ya artêşa Tirk de jiyana xwe ji dest da, 
Rahmî Kiziltaş û Abdullah Toprak ên 
li Gimgimê hatin qetilkirin û gerîlayê 
HPG›ê Omer Gonul (Şoreş Gimgim) ê li 
Çewlikê jiyana xwe ji dest da, merasîma 
bîranînê hat lidarxistin.

‘EM XWEDÎ LI BÎRANÎNA WAN 
DERKEVIN Û WAN NEMIR BIKIN’

Di merasîma li Navenda Civaka 
Demokratîk a Kurd de tevî xizmên ger-
îlayên jiyana xwe ji dest dane, hejmareke 
zêde Kurdistanî û dostên wan amade 
bûn. Li dû deqeyeke rêzgirtinê, di axaftinan de ji gelê 
Kurd re sersaxî hat xwestin. Hat destnîşankirin ku bi 
xwedîderketina li bîranîna cangoriyan re divê nirxên 
têkoşîna azadiyê bên jîndarkirin û bi meşandina 

têkoşînê re cangorî dikarin nemir bibin.
Bîranîn bi qîrîna dirûşmên “Şehîd Namirin» û be-

lavkirina xwarina xêrê bi dawî bû.

Konca: Divê gelê me yê 
li Ewropayê ji sedî sed 
dengê xwe bi kar bîne

Wezîrê berê yê Yekîtiya Ewropayê parlamenterê HDP’ê 
yê Kocaeliyê Alî Haydar Konca, ku ji bo hin hevdîtinan 
li bajarê Elmanya Kolnê ye, ji bo dengdayîna di 8’ê Cot-
mehê de li Ewropayê destpê bike, banga seferberiyê li gel 
kir. Parlamenterê HDP’ê Konca bal kişand ser girîngiya 
dengên li Ewropayê û bang li hilbijêran kir, ku dengê xwe 
bi kar bînin.

Konca ji ANF’ê re peyivî û got, 
“Me di hilbijartinên 7’ê Hezîranê de 
dît bê dengek çiqasî girîng e” û diyar 
kir ku bi saya dengên Ewropayê ew 
bi 700 dengên zêde hatiye hilbijartin. 
Konca bang li hemû Kurd, Elewî, Laz, 
Çerkez, Ermenî, karker û kedkaran 
kir, ku li dora HDP’ê dicivin û di serî 
de jin û ciwan bang li hemû hilbijêran 
kir ku li dijî desthilatdariya AKP’ê, 
dengê xwe bidin HDP’ê.

Konca ragihand ku Kocaelî ba-
jarekî kedê ye û got, “Ji ber ku HDP’ê 
ji vî bajarê kedê wekîlek derxist, dewl-
et û hikûmet ket nava şoqê. Ji ber ku 
ev yek bi desteka welatiyên me yên li 
Ewropayê pêk hat, hîn bêhtir matmayî 
man. Hêzên ku dîtin wê hilbijartinên 
pêşwext bên kirin, bi qasî 18 hezar 
deng ji bajêr veguhastin. Em bi vê di-
zaninin, me tespît kirine. Divê ev lîstik 
were xerakirin. Lewma me giranî dane 
xebatên xwe yên li Kocaeliyê. Em bi 
Kurdan, karker, kedkar û Elewiyan re 
xebatên xwe dimeşînin.”

‘DIVÊ DESTEKA JI 
EWROPAYÊ QAT BI 
QAT ZÊDE BIBE’

Konca di dewama axaftina xwe de 
got, “Pêwîste dengên ji Ewropayê ji 
me re tê, qat bi qat zêde bibe. Bi dîtina 

rastiya şênber re, ji bo em lîstika ku 
AKP û MHP li Kocaeliyê li hemberî 
parlamenteriyê mafê me lîstine xera 
bikin, girîng e em hewldaneke mezin 
nîşan bidin. Ev hewldan wê ji bo me 
gelekî watedar bin.”

Konca da xuyakirin ku divê hêza 
pêşeng jin û ciwan bin û got, “Ji bo Tir-
kiyeyê rewş bi vî rengî ye, ji bo Ewro-
payê jî bi heman rengî ye. Lewma jin 
û ciwan, tevî dengdayînê divê mirovên 
nû îqna bikin ji bo deng bidin me.”

‘DIVÊ GIMGIMIYÊN 
LI EWROPAYÊ ROLA 
XWE BILÎZIN’

Konca ragihand ku ew bi xwe ji 
Gimgimê ye û got, “Lê belê ji zûdeyî 
ve me ji Gimgimê koç kirine. Li 
Ewropayê jî ez dizanim ku girseyeke 
mezin a Gimgimê heye. Gelê me yê li 
Ewropayê ji nêz ve dişopînim. Sekna 
serbilind a gelê me yê li Ewropa û Tir-
kiyeyê ku di 7’ê Hezîranê de nîşan da, 
lîstikên hin derdoran xera kir. Me dîtin 
ku dengekî bi tenê jî çiqasî bi qîmet e. 
Li Kocaeliyê me bi 700 dengên zêde-
tir qezenc kirin. Yên ku li dijî şer dilê 
wan ji bo aştiyê lê didin, di serî de gelê 
Gimgimê bang li hemû welatiyên me 
dikim ku di 1’ê Mijdarê de dengê xwe 
bidin HDP’ê.”
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Di lêpirsîna cinayeta Dînk de 
ji bo 9 wezîfedarên emniyetê 
biryara girtinê
Têkildarî qetilkirina Ger-
înendeyê Giştî yê Rojnameya 
Agos Hrant Dînk, di lêpirsîna 
der barê wezîfedarên gelem-
periyê de li ser delîlên nû yên 
derketin holê ji bo 9 wezîfe-
darên emniyetê biryara bin-
çavkirinê hat dayîn.

Ji ber têkildarî lêpirsîna qetilkirina Ger-
înendeyê Giştî yê Rojnameya Agos Hrany 
Dînk de belge û agahiyên nû derketin holê 
dozgerê dosyayê operasyoneke nû da dest-
pêkirin. Der heqê 9 personelên emniyetê de 
di çarçoveya “Bi plansazî bi zanebûn alîka-

riya ji kuştinê re”, “Di belgeyên fermî de 
sextekarî”, “Tinekirin û veşartina belgeyên 
fermî” û “Wezîfe bi awayekî xerab bi kar 
anîn” biryara binçavkirinê hat dayîn.

Li ser fermana dozger ji aliyê Midûri-
yeta Şaxa Têkoşîna bi Terorê re biryara bin-
çavkirinê hat dayîn.

Di çarçoveya lêpirsînê de kesên wê bên 
binçavkirin ev in: Cîgirê berê yê Serokê 
Daîreya Serokatiya Daîreya İstixbaratê EGM 
Coşkun Çakar, Midûrê berê yê Îstixbarata 
Stenbol Ahmet Îlhan Guler,  Midûrê berê yê 
Şaxa Îstixbaratê ya Trabzon Faruk Sari, Polîs 
Mehmet Ayhan, Cîgirên berê yên Midûriyeta 
Şaxa Serokatiya Daîreya Îstixbaratê Bulent 
Demîrel û Osman Gulbel, Amîrê berê yê C-2 
Yilmaz Angin, Midûrê berê yê Şaxa Teknîk 
a Daîreya Îstixbaratê ya EGM Yunus Yazar û 
Polîs Onur Karakaya.

Li Bismilê 4 sivîl hatin qetilkirin
Navçeya Bismilê ku di bin dor-
pêça leşker û polîsan de ye 
cenazeyên 4 sivîlên ku hatin 
qetilkirin anîn Nexweşxaneya 
dewletê ya Bismilê.   

Li navçeya Bismilê ya Amedê piştî êrîşên 
polîsan ên duh şevê dest pê kir îro jî saet di 
12.30’an de ji aliyê Qaymeqamiya Bismilê 

ve li taxên Rojava, Avaşîn, Firat û Tekelê qe-
dexe hate îlankirin. Êriş li her çar taxan zêde 
bû hate hinbûn ku cenazeyên 4 sivîlan polîsan 
anîne NExweşxaneya Dewletê ya Bismilê. Nas-
nameya cenazeyan nehat zelalkirin û welatî li 
ber nexweşxaneyê kom bûn.    

Piştî qedexeya derve nûçegihanên JINHA’yê 
ku nûçe dişopandin ji aliyê polîsan ve hatin he-
def girtin û bi tesadufî nebûn hedefa guleyên 
polîsan.  Li navçeyê rageşî berdewam dike û 
dengê çek û teqînan ji taxan tê. 

HDP: ‘Politîkayên AKPê 
yên li dijî Rûsyayê ji bo 
rehetkirina DAIŞê ye’

Cîgirê Koma HDPê Îdrîs 
Baluken derbarê operasy-
onên Rûsyayê yên li dijî 
DAIŞê pêk tîne û polîtî-
kayên AKPê yên li dijî 
Rûsyayê ku di dawî de 
dimeşîne de axivî.

Baluken diyar kir polîtikaya AKPê ya Sûri 
îflas kiriye û anî ziman ku ev politikaya AKPê 
ji DAIŞ, El Nusra û Ahrar el Şam pêk tê.

Baluken got: ‘Ji xwe Rûsya daxuyanî daye 
û diyar kiriye ku ji ber sedemên teknîkî çend 
sanîye sînorê qada hewayî hatiye îxlal kirin. 
Lê em niha dibînîn ku AKP dizwaze vî ya wek 
kampanyayeke navnetewî li dijî Rûsyayê pêk 
bîne. Sedema van polîtîkayên AKPê ji bo re-
hetkirina DAIŞê ye›

Baluken dawiyê de got: ‘AKP bi van polîtî-
kayan dixwaze li Tirkiyeyê netewperestiyê zê-
detir bike û bixe argumanên hilbijartinê.›

LAVROV: ‘KA ARTÊŞA 
AZAD LI KU DERÊ YE?›

Wezîrê Derve yê Rusyayê Sergey Lavrov 
got ku wan ji Amerîkayê daxwaz kirine ku 
kordînata cihên Artêşa Azad bidin wan da ku 
bi şaşî li wan nedin.

Wezîrê Derve yê Rusyayê Sergey Lavrov 
got ku wan ji Amerîkayê daxwaz kirine ku 
kordînata cihên Artêşa Azad bidin wan da ku 
bi şaşî li wan nedin; lê Amerîkayê heta niha jî 
tu agehî nedaye wan. 

Lavrov got: ‹Ka Artêşa Azad li ku derê ye?! 
Eger bi rastî tiştek bi navê Artêşa Azad hebe, 
em amade ne ku bi wan re bidin û bistînin…› 
Lavrov herwiha got ku Artêşa Sûriyayê li ser 
erdê gelekî xurt e.

Salih Muslim: Divê Tirkiye ji 
fobiya Kurd rizgar bibe, naxwe 
wê zêde zerarê bibîne

Hevserokê PYD’ê Salih Muslim destnîşan kir, ku eger Tirkiye 
di polîtîkaya xwe ya li ser Sûriyeyê de guhertinekê neke, wê 
zerareke mezin bibîne. Muslim diyar kir ku di koka polîtîkaya 
Tirkiyeyê ya li ser Sûriyeyê de fobiya Kurd heye.

Salih Muslim ji Med Nûçe re axivî û dest-
werdana Rûsyayê li Sûriyeyê, bernameya 
têkçûyî ya perwerde bike-bi çek bike ya DYA û 
fobiya Kurd a Tirkiyeyê nirxand.

Muslim ragihand ku êrîşên hewayî yên 
Rûsyayê li ser daxwaza rejîma Sûriyeyê hatine 
kirin û got, “Armanca destpêkê, parastina vê re-
jîmê ye.” Muslim bal kişand ser berjewendiyên 
Rûsyayê û anî ziman ku tevî vê yekê jî ‘şerekî 
wan ê li hemberî cîhadperestan, selefiyan, dibe 
ku hinekî kêrhatî be.”

Muslim hin gumanên xwe yên li ser êrîşên 
hewayî jî anî ziman û got, “Tirs û fikareke me ya 
bi vî rengî heye: Gelo destwerdana Rûsyayê wê 
di pêvajoya çareseriya siyasî ya li Sûriyeyê re re-
jîmê xurttir bike, yan jî wê ev êrîş ji bo çareseriyê 
bêhtir kêrhatî bin?”

Hevserokê PYD’ê Muslim got, “Li gorî me, 
eger ev rejîm hîn bêhtir xurt bibe, dibe ku xwe ji 
çareseriya siyasî vegire.”

DIBE KU DI NAVBERA 
DYA Û RÛSYAYÊ DE ROL 
HATIBE PARVEKIRIN!

Li gorî Muslim, dibe ku di navbear Rûsya û 
DYA de rol hatibe parvekirin: “Ne bawerim ku 
haya wan ji hev tinebûn. Dibe ku parvekirina 
wezîfeyê yan jî di vî şerî de parvekirina rol be. 
Bêguman wê hevsengiyan hinekî biguherîne. Lê 
belê ne ji binî ve. Bawerim haya wan ji hev heye. 
Dibe ku enî hinekî biguherin, lê wê nakokiyeke 
bingehînî di navbera wan de nebe.”

Muslim ragihand ku bernameya perwerde 
bike-bi çek bike ya DYA bi hevkariya Tirkiyeyê 
re meşand têk çûye û got, “Meseleya perwerde 
bike-bi çek bike, ji destpêkê ve ji aliyê DYA û 
Obama ve dihat bilêvkirin. Bêguman bi vî rengî 
kêrhatî nîne. Encamên perwerdekirina di bin 
kontrola hîndekarên Tirkiyeyê de, hat dîtin. Hin 
kom hatibin perwerdekirin jî ev derbasî nava 
Eniya El Nûsra yan jî DAIŞ’ê bûn.”

‘DIVÊ TIRKIYE XWE JI FOBIYA 
KURD RIZGAR BIKE’

Muslim bal kişand ser polîtîkaya Tirkiyeyê ya 
li ser Sûriyeyê û ev nirxandin kir: “Hin projeyên 
Tirkiyeyê hebûn. Hin berjewendiyên xwe hebûn. 
Pişta xwe sipartibû van. Bi taybetî li hemberî Ro-
java, ji bo guhertina demografiya wir hin planên 
xwe hebû. Niha hemû li ber avê çûn. Li gorî pî-
vanên cîrantiyê tevnegeriya ye. Ji niha û pê ve 
eger polîtîkaya xwe neguherîne wê zerareke me-
zin bibîne.”

Muslim bang li Tirkiyeyê kir ku di polîtîkaya 
xwe ya li ser Sûriyeyê de guhertineke bingehînî 
bike û xwe ji fobiya Kurd rizgar bike.

Muslim got, “Pêwîste ji aliyê çareseriyê ve hîn 
bêhtir di polîtîkaya xwe ya li ser Rojava de guher-
tinan bike. Naxwe em ê hemû winda bikin. Hem 
weke Rojavayî em, hem jî wê Tirkiye wê weke 
welatekî gelek tiştan winda bike. Di koka vê de 
jî fobiya Kurd heye. Divê Tirkiye weke dewlet û 
hikûmetê xwe ji fobiya Kurd rizgar bike.”
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Mezinbûna aboriya Yewnanîstanê, 
herî zû wê di 2017’an de pêk were
Syrîza û Anel ên ku piştî hilbijarinên 20›ê Îlonê 
careke din koalîsyon pêk anîn, muzakereyên 
xwe yên di çarçoveya paketa alîkariya bi Herê-
ma Euro re li ser li hev kiriye, didomînin. Li gorî 
hikûmetê, biçûkbûna aboriyê wê di sala pêş de 
jî dewam bike û dixwaze, ji sala 2017›an û pê ve 
dest bi ji nû ve kombûnê bike.

Li ser navê Herêma Euro Serokê Eurogroupe Jereon Djsselblo-
em da xuyakirin, ku muzakereyên bi hikûmeta Yewnanîstanê re 
yên li ser krediyeke ji 2 mîlyar euroyî dewam dikin û ew li bendê 
ne ku di nava vê mehê de li ser hin reforman biryar werin stendin. 
Djsselbloem ragihand ku ji bo pareke din a krediyê ya ji 1 mîlyar 
euroyî ku difikirin heta dawiya salê serbest berdin, ew li bendê ne 
hin rêze reformên din werin kirin.

Koalîsyona partiyên Syrîza û Anel, di çarçoveya pêşnûmeya 
budçeya nû de, armancên xwe yên li ser mezinbûna aboriyê diyar 
kir. Tê payîn ku heta dawiya vê salê aboriya Yewnanîstanê bi qasî 
rêjeya ji sedî 2,3 biçûk bibe û hatineya neteweyî di sala 2016›an 
de jî kêm bibe. Tê texmînkirin ku biçûkbûn di sala pêş de bi rêjeya 
ji sedî 1,3 dewam bike.

Li gorî pîvandinên hikûmetê, mezinbûna di aboriyê de, ancax 
piştî sala 2017›an pêkan be.

Kêmbûna hatineya neteweyî ya Yewnanîstanê ji sala 2008›an 
û vir ve dewam dike. Ev paşdemayîn di sala 2011›an de gihaştibû 
asta ji sedî 8,9›an.

Li Iraqê 3 teqîn: 
63 kesan jiyana 
xwe ji dest dan
Li gorî medya Iraqê, di êrîşeke xwekukjî ya bi we-
sayîteke bombebakirî ya li Diyalayê de herî kêm 
40 kesan jiyana xwe ji dest dan, 50 kes jî birîndar 
bûn. Hat argihandin teqîn li herêmeke qelebalix a 
bazirgahî lê dihat kirin, rû daye.

Li meydaneke nêzî bajarokê Basrayê jî, di encama 
êrîşeke din de 10 kesan jiyana xwe ji dest dan.

Li aliyê din, li taxa Husêniyê ya paytexta Iraq 
Bexdayê, wesayîteke bombebarkirî teqiya. Di vê te-
qînê de jî 13 kesan jiyana xwe ji dest dan.

Xizanî kêmî rêjeya ji sedî 10 bû; 
Afrîka hînê di rewşeke xetere de ye

Li gorî rapora xizaniyê ya ji aliyê Ban-
ka Cîhanê ve hat aşkerakirin, rêjeya mi-
rovên li gelemperiya cîhanê di binê sînorê 
xizaniyê de dijîn, îsal daket binê rêjeya ji 
sedî 10›an. Di raporê de hat ragihandin ku 
nîvê mirovên herî xizan hînê li parzemîna 
Afrîkayê dijîn û hişyarî hat dayîn ku rewşa 
li hin welatan ‹cihê tirs û fikaran› e.

Di rapora xizaniyê ya 2015›an de, ku 
ji aliyê Banka Cîhanê ve hat weşandin, 
hat îdîakirin ku hejmara mirovên ji îsal 
ve di nava xizaniyê de dijîn bi 702 mî-
lyonî re di asta ji sedî 9,6›an de ye. Li 
gorî raporê, her çend rêjeya xizaniyê cara 
yekemîn daket binê rêjeya ji sedî 10›an jî, 
li parzemîna Afrîkayê rewş hînê di asta 
‹tirs û fikaran› de ye.

Di rapora Banka Cîhanê de hat bibîrx-
istin ku sînorê xizaniyê, rojane ji 1,25 
dolarî zêdeyî 1,90 dolarî bûye û hat di-
yarkirin ku di serî de li Hîndîstanê li 
welatên Asya û Başûrê Amerîkayê, xi-
zaniya gelekî zêde kêm bûye. Lê belê di 
raporê de tê destnîşankirin ku welatên 
Afrîkayê bi rêjeya ji sedî 35,2 re di xizani-
ya dijwar de, di asteke gelekî bilind de ne.

Li gorî agahiyên di raporê de cih gir-
tine, xizanên li Afrîkayê hema hema nîvê 
xizanên tevahiya cîhanê ne. Di nava mi-
rovên di bin sînorê xizaniyê de dijîn, Mad-
agaskar û Komara Kongo ya Demokratîk 
bi rêjeya ji sedî 80›ê re di rêza destpêkê de 
cih digirin.

Di rapora Banka Cîhanê de ji bo xiza-
niya li welatên Rojhilata Navîn û Bakurê 
Afrîkayê hat ragihandin, ku ‹daneyên pê 

bawer› nînin û hat destnîşankirin ku ji ber 
şer û pevçûnên li van herêman, daneyên li 
van herêman nehatine piştrastkirin.

Di rapora 2012›an a Banka Cîhanê ya 
li ser xizaniyê de, bi 902 mîlyonî re asta 
xizaniyê di rêjeya ji sedî 12›an de bû.

Şefê Aboriyê yê Banka Cîhanê Kaûshîk 
Basû rapor nirxand û anî ziman ku di 
têkoşîna li hemberî xizaniyê de dibe ku di 
salên pêş de hin burbulans rû bidin.

Piraniya wesayîtên 
bi fen ên Volkswa-
gen li Ewropayê ne

Li ser skandala emîsyonê 
ya di wesayîtên bi motora dîzel 
ên Volkswagen de derket holê, 
hejmarên nû tên dayîn. Volk-
swagenê ragihand ku ji van we-
sayîtan 8 mîlyon li Ewropayê 
ne. Şîrket hewldanên xwe yên 
ji bo ‘wergirtina îtibara xwe’ di-
domîne.

Derketibû holê ku Volk-
swagen, bi rêya softwareyek 
li Ewropa û DYA qedexe re di 
nirxên emîsyona wesayîtan de 
fen kiriye û aşkera bûbû ku nirxê 
emîsyonê yê 11 mîlyon we-
sayîtên bi motora dîzel a bi tîpa 
EA 189, zêdeyî rêjeya tê zanîn e.

Der barê skandalê de wê 
li Meclîsa Nûneran a DYA li 
rêveberên Volkswagenê bê guh-
darîkirin. Rêveberên Volkswa-
gen, giraniyê didin ser xebatên 
ji bo sererastkirina îmaja şîrketê. 
Di nûçeya hejmara îro ya roj-
nameya Handelsblatt de, cih ji 
nameyeke lêborînê ya rêveberi-
ya Volkswagen ji parlamenterên 
federal ên Elman re şandibû, hat 
veqetandin. Di nameyê de tê 
îdîakirin ku bi alîkariya dadg-
eriya Elman û Amerîka re wê ji 
bo ‘aşkerakirina kêmasiyên der-
ketine holê’ hewldan were dayîn.

Di nava rêveberiya ku name 
şandiye de, berdevkê hikûmeta 
dema Serokwezîrê berê yê 
Elmanya Gerhad Schroder, 
Thomas Steg jî heye.

8 MÎLYON JI 11 MÎLYON 
WESAYÎTÊN BI FEN, LI 
EWROPAYÊ NE

Di daxuyaniya Volkswagenê 
de hat ragihandin ku hejmara 
wesayîtên fen tê de hatiye kirin 
11 mîlyon e û ji van jî 9 mîlyon li 
welatên Ewropayê hatine firotin.

Midûrê giştî yê nû yê şîrketê 
Matthîas Muller jî ji bo ji nû ve 
wergirtina îtibara’ piştî skandalê 
ji dest çû, di nava hewldanan de 
ye. Tê payîn ku rêveberiya Volk-
swagen û nûnerên xebatkaran îro 
li hev bicivin û der barê tedbîrên 
piştî skandalê de werin wergir-
tin, agahî bên dayîn.

Her wiha tê payîn ku beşek ji 
encamên lêpirsîna ku şîrketê di 
nava xwe de daye destpêkirin, 
sibe bi raya giştî re parve bike.

Di vê navberê de parla-
menterên Parlamenta Ewropayê 
jî wê îro li ser skandala emîsy-
onê ya Volkswagenê nîqaşan 
bimeşînin.

YE û DYA wê li hemberî emîsyonên 
wesayîtan tedbîrên tund werbigirin
Derketibû holê, ku hin wesayîtên 
dîzel ên kargeha mezin a wesayîtan 
a Elman Volkswagen, ji rêjeya di fer-
miyetê de hatiye diyarkirin zêdetir 
gaza bi zerar li hewayê belav dikin. 
Piştî vê skandalê, Dewletên Yekbûyî 
yên Amerîka (DYA) û Yekîtiya Ewro-
payê (YE) dan xuyakirin, ku ew ê 
tedbîrên zêdetir werbigirin.

Di nivîsa EPA ji hilberînerên otombîlan 
re şandiye de tê xwestin, ku ji bo diyarki-
rina nirxê rastî yê emîsyona wesayîtan, 
testên berfireh bên kirin. Di nivîsê de hat 
ragihandin, ku tevî testên li laboratûwarê, 
wê di trafîkê de jî bê ceribandin ku ji egzo-
zan di heman astê de gaz derdikeve yan na.

Nûnerê EPA Chrîs Grûndler agahî da 
rojnamevanan, lê der barê testên EPA yên 
di asta bikaranîna wesayîtan de detay neda.

Komîsera Komîsyona Yekîtiya Ewropa 

ya ji Pîşesaziyê Berpirsyar Elzbîeta Bîen-
kowska jî anî ziman ku ji bo kontrola 
nirxê emîsyonê yê wesayîtan, wê bêhtir bi 
awayekî ‘hevgirtî’ bixebitin. Bîenkowska 
got, “Peyama me zelal û berbiçav e. Bici-
hanîna pîvanên YE û li dijî hîleyan sifir 
tolerans.”

Bi testeke ku YE bi afirand û wê ji meha 
Çileyê û pê ve bixe meriyetê re, tê xwes-
tin ku asta gaza tê berdan a wesayîtekê, di 
dema ajotinê de bê pîvandin.
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Li Xoresanê Emû Elewî
Weşanxaneya Emû Elewî sala 
2010´an li bajarê Qûmê hat 
damezirandin û edîtorê weşanxanê 
Kurdekî Xorosanê ye. Edîtorê 
weşanxaneya Emû Elewî destnîşan 
dike ku armancên weşanxaneyê 
bipêşxistina edebiyata zarokan û 
xebatên li ser zimanê Kurdî ne. 

Weşanxaneya Emû Elewî li bajarê Îranê 
Qûmê ye û çavkaniyên çand û zargotinên Kurdên 
Xorosanê û berhemên Kurdî çap dike. Editorê 
weşanxaneya Emû Elewî Yehya Elewî Ferd 
bi xwe jî Kurdê Xorosanê ye û ji bo armancên 
weşanxaneyê wiha dibêje: « Yek pêşxistina ede-
biyata zarokan û didû jî xebatên li ser zimanê 
Kurdê ye.»

Weşanger û nivîskarekî ji Kurdên Xorosanê 
Yehya Elewî Ferd ev pênc sal in ku li bajarê 
Qûmê karê weşangeriyê, pêk tîne. Kurdên 
Xorosanê tevî ku dûrbûna ji Kurdîstanê û polît-
kayên asîmîlasyonê ji aliyê dewletên serdestan 
ve, çand û zargotina Kurmancî parastine û anîne 
heta îro. Edîtorê weşanxenaya Emû Elewî Yehya 
Elewî Ferd taybetî û rewşa dawî ya Kurdên 
Xorosanê wiha îfade dike: «Kurdên Xorasanê bi 
rewşeke taybet, li ser ziman û çand û zargotina 
xwe sekinîne û ji çend sedsalan ve li xerîbiyê 
zimanê xwe diparêzin. Tenê cudahiya ewan, ji 
Kurdên din, li ser xwendin û nivîsîna zimanê 
Kurdî ye. Pirraniya Kurdên Xorasanê nikarin bi 
Kurdî bixwînin û binivîsin. Ew tenê bi Kurdî di-
axivin. Eva jî bûye sebeb ku Kurdên Xorasanê 
Kurdiya akademîk û nûjen baş nizanibin. Lê ji 
beriya çend salan ve ye ku komek ji ciwanên 
Kurd li zimanê xwe xwedî der ketin û li ser înter-
netê li ser zimanê xwe dinivîsin û nivîsar û gota-
ran belav dikin.»

‘Weşangeriya Kurdî çalak dibe›
Yehya Elewî Ferd bi bîr dîxe ku weşangeriya 

Kurdî bi xebatên mamoste Kelîm Tewehhudî dest 
pê kirine û wiha dewam dike: “Mamoste pirtûkek 
li ser dîroka koçberiya Kurdên Xorasanê nivîsi-
ye ku heta niha beşa 6’an jî derketiye. Yekemîn 
dîwan jî yê Ceferqulî Zengilî bû ku bi destê ma-
moste Tewehhudî hate berhevkirin. Wekî din jî 
berî çend sal in ku hinek weşan û hunermend li 
ser wêje û edebiyata Kurdî çalak in. li Xorasanê 
hin weşan hene ku pirtûkên Kurdî jî diweşînin: 
mîna Weşanên Şîlan û weşanên Cîhanî.»

Giranî nadin çand û edebiyata Kurdî
Elewî Ferd diyar dike ku weşanxaneyên 

Kurd ên Îranê giringiyek mezin nadin bi çand 
û edebiyata Kurdî û destnîşan dike ku cihêtiya 
weşanxaneya Emû Elewî ew e ku giraniyê 
dide edebiyata Kurdî û bi vî rengî dewam dike: 
«Weşanên Emû Elewî tevahiya giraniya xwe ani-
ye ser edebiyata Kurdî. Berî 3 salan min zêdetir ji 
25 pirtûkan li ser mijara Kurdî weşandin. Hinek 

ji evan jî di çapê de ne. Ecibandin û niçandin ji 
aliyê xwendevanan û Kurdîhezan gelek pirr e. 
Eva ye mîsyon û cîhê weşana Emû Elewî di nava 
Kurdên Xorasanê de.»

Alfabeya Latînî hê nû tê nasîn
Weşanger û nivîskar Yehye Elewî Ferd ji bo 

bi kar anîne alfabeyên cuda û nîqaşên li ser al-
fabê di navbera Kurdên li Rojhilatê Kurdistanê 
de wiha dipeyive: “Kesên ku ji alfabê mifa dibin 
jî du beş in. Hinek dibêjin em gerek alfabêyeke 
taybet bi xwe wekî alfabêya Erebî an Farisî çêkin 
weke alfabêya Aramî, beşa herî mezin jî ji al-
fabêya Latînî mifa dibin. Lê hukûmet li alfabêya 
Aramî xwedî derketiye. Alfabêya Latînî li Xo-
rasanê bi riya înternetê hatiye nasîn û dema wê 
kêmtir ji deh salan e.» 

Edebiyata zarokan a bi Kurdî 
Yek ji taybetiyên weşanxaneya Emû Elewû jî 

ew e ku pirtûkên Kurdî ên zarokan çap dike û di 
vî warî de hewldaneke berbiçav derxistiye holê. 
Yehya Elewî Ferd derbarê giringiya wejeyê zaro-
kan û hewldana weşanxaneyê de dibêje: «Di nava 

me da sê nifş hene, kal û pîran, ciwanan, û zaro-
kan. Kal û pîrên me hemû bi kurdî diaxivin, hin ci-
wanan me jî Kurdîhez in û bi Kurdî gep dikin (di-
axivin), lê behsa zarokan cûreyek din e. Hin dê û 
bav hene ku bi zarokên xwe re ne Kurdî gep dikin. 
Eva sedemek mezin e ji bo zimanê me. Ez bawer 
im ku em gerek girîngî û çalakiya xwe bînin ser 
zarokan, da ku zimanê me bimîne û ji dawê neçe. 
Zarok bingeha dagirtin û parastina ziman in, loma 
ez pirtir li ser edebiyata zarokan dixebitim.»

Her wiha Elewî Ferd bi bîr dixe ku her çiqas 
hewldana pêşxistina edebiyata zarokan hebe jî 
dîsa hindik in û wiha dewam dike:» Hinek weşan 
li çar parçeyên Kurdistanê bi kêmasî li ser ede-
biyata zarokan dixebitin, lê weşanên ku taybet 
bi wêjeya zarokan bin gelek kêm in. Wekî ez di-
zanim weşana Hîva (li Bakurê Kurdistanê) yek 
ji weşanên taybet bo zarokan e ku bi berpirsiya 
hevalê Mem Bawer li bakûr pirtûkên xweşik çap 
û belav dike. Hêviya min eva ye ku rojên bê rojên 
serkeftina weşangeriya bo zarokan be.»

Weşangeriya Kurdî û siyaset
Elewî Ferd dibêje ku têkiliyên di navbera 

weşangerên Kurd de kêm in û pêwendiyên 
weşangerên Kurdan li ser partiyan dimeşe ev yek 
jî hin pirsgirêkan derdixe holê û dibêje: “Ez bawer 
im ku armanca me hemûyan, xizmetkirina li çand 
û wêjeya Kurdî ye, vêca çima em bi hev re yek 
heval nebin?»

Zikreşên Kurdî û hikûmet astengiyan derdixin
Herî dawî Elewî Ferd destnîşan dike ku li 

Îranê di xebatên weşangeriya bi Kurdî de as-
tengiya hin derdoran û dewleta Îranê heye û wiha 
gotinên xwe bi dawî dike: «Astengiyên xebata 
me ji çend aliyan da heye: yek ji aliyê zikreşên 
zimanê Kurdî li Xorasanê ye. Evan çalakî dikin 
ku bi peydakirina şaşiyekê yan pirsgirêkekê li pi-
rtûkên me, zehmetiyekê bo me çêkin. Astengiya 
din jî ji aliyê hukûmetê ve ye. Ew jî naxwazin 
ku alfabêya Latînî li Xorasanê bê nasandin. As-
tengiya herî girîng jî ji aliyê hin Kurdan e ku bi 
nezaniya xwe, bo xebatên Kurdî şaşiyan dikin: bi 
çêkirina alfabêyên nezanistî û henekî avê dirêjin 
aşê Kurdîdijan. Min navê evan daniye Don kîşot, 
da ku evan ji nezaniyê, xwe pisporê ziman û Ede-
biyatê dizanin. Lê cîhê kêfxweşiyê ye ku hejmara 
Don kîşotan roj bi roj kêm dibe.» 

ÎBRAHÎM BULAK-Y.O.Politika

Şerê ji bo Kobanê û ji bo Rojhilata Navîn
Pirsa şidetê û têkiliya wê bi 
piştgiriya navneteweyî re di çar-
çoveya Kurdistan û Rojhilata 
Navîn de sedemên sereke ne ku 
kirine ku pirtûka «Şerê ji bo Kob-
anê» were nivîsandin. Pirtûk hewl 
dide bi gotarên li ser Kurdan, 
Tevgera Rizgariya Kurd, Şoreşa 
Rojava Şerê ji bo Siberoja Ro-
jhilata Navîn minaqeşe bike.

Pirtûka bi navê Kampf um Kobanê: Kampf 
um Zukunft des Nahen Ostens (Şerê ji bo 
Kobanê: Şerê ji bo Siberoja Rojhitana Navîn) 
destpêka vê mehê ji weşanên Edition Assem-
blage derçû. Pirtûk bi maqaleyên serketî behsa 
Tevgera Rizgariya Kurd, aktorên wê yîn sereke 
û cihê wê di şerê siyasî û eskerî yê li Rojhilata 
Navîn de minaqeşe dike.

Kurd, dewlet, PKK û 
stratejiya şoreşgerî

Ismail Kupeli derhênana pirtûkê kiriye û 
bi nivîseke têr agahî a Sebahattin Topçuoglu 
li ser Kurd, Kurdistan û rewşa wan a siyasî û 
têkoşîna wan li Tirkiye, Iraq, Sûrî jî destpêkeke 
giştî pêşkêşî xwendevanan dike û dema vê 
dike «bêdewletbûnê» derdixe pêş. Nivîsa li 

ser Şoreşa Rojava ya Ulf Petersen e ku qismî 
teng maye ji ber negihiştine çavkaniyên bi Er-
ebî dibe ku sedem be. Dilar Dirik, Şoreşa Ro-
java weke Şoreşa Jinê analîz dike û têra xwe 
ji hevpeyvîn û hevdîtinên xwe yîn li Rojava 
û îdeolojiya azadîxwaz a jinê sûdê werdigire. 
Lokman Turgut li ser dîroka PKK´ê û xeta 
stratejiya şoreşgerî weke xeta şopandina sereke 
ji bo fêmkirin û analîzkirina stratejî, armanc û 
siyaseta PKK´ê pêşniyaz dike.

Qedexeya PKK´ê li Elmanyayê
Christian Jakob jî di çarçoveya hevgir-

tina navneteweyî li Elmanyayê de radihîje 
PKK´ê; ji desteka Elmanya Federal a bi Tir-
kiyê re di salên 90´î de heta roja îro, sedemên 
alîgiriya PKK´ê ya muhtemel di nava der-
dorên alternatîf, çepgir û înternasyonalîst di 
nava minaqeşeya Jakob de cihê xwe digirin. 
Gotara kollektif a Alp Kayserlioglu, Guney 
Işikara û Max Zirngast li AKP´ê dikole weke 
hegemoniya nû ya malî û nakokiyên di nava 
wê de; dema vê dike jî AKP û «pirsa Kurd» 
jî minaqeşe dike. Gotara Fatma Umul jî bêhtir 
li ser berxwedana derveyî parlemanê ya li Tir-
kiyeyê ji bo Tirkiyeyeke demokratîk radiweste 
û weke mînak jî radihîje «Protestoyîn Geziyê».

Gijola aktorên li Sûriyê û 
nasnameyên li Kurdistanê

Hannah Wettig berê xwe dide aktorên li 
Sûriyê û mixalefeta rejîmê û alîkar dibe bi 
xwendevanan re da ku karibin vê gijola tev-

lîhev hinekî ji nav hev derêxin. Elke Dangeleit 
û Hans-Gûnter Kleff jî di meqaleya xwe de 
nasnameyên dînî di bin navê “hindikahiyên” 
dînî yên li Kurdistanê de didin nasîn û îşaret 
bi pirsgirêkên wan ên hebûn û xwebûnê dikin. 

Dijberê şoreşê DAIŞ
Weke dijberê Tevgera Rizgariya Kurd û 

îdeolojiya ku bi temamî nakokane ye pê re, 
DAIŞ mijara du gotarên dawî yên pirtûkê ye. 
Atilla Steinberger li îdeolojiya DAIŞ´ê dikole 
û îşaret pê dike ku dîn weke pêkhênera nas-
nameyê ji nava civatên Îslamî qet kên nebûbû. 
Jean Rokbelle li awayê rêxistinbûyîna wê dini-
hêre û radihîje mijara pêkanîna desthilatdariyê 
bi amûrên dewletî di nava DAIŞ´ê de.

Nabe ku minaqeşeya 
înternasyonalîzmê  timî 
ji sifirê destpê bike

Berhevkarê pirtûkê di pêşgotina xwe de 
îşaret bi tevlîhevbûna mijarê dike; li gorî wî 
li aliyekî pirsa şidetê di dîmensiyoneke nû de: 
bipêşdeçûna DAIŞ´ê bi tenê bi çalakiyên fed-
ayî û alîkariya hêzên hewayî ya Emerîkî mum-
kin dibe û li aliyê din li ber çepa rojavayî pirsa 
hevgirtin û piştgiriyê heye. Kupeli dibêje, kê-
masiyek e ji bo çepa rojavayî ku minaqeşeyên 
piştgirî û înternasyonalîzmê her cara ku mjarek 
aktuel e digire dest û paşê ji bîr dike û dema 
dîsa mijareke piştgiriyê derdikeve holê dîsa ji 
sifirê dest bi minaqeşeyên xwe dike. Kupeli 

gotarên di vê pirtûkê de weke bêşeke erênî 
di berdewamîkirina minaqeşeyên înternasyo-
nalîzm û piştgiriya navneteweyî de dibîne di 
çarçoveya Kurdistan û Rojhilata Navîn de. 

Pirtûk Şerê ji bo Kobanê û Rojava weke 
xaleke navendî ya minaqeşe û miameleyên 
bi Rojhilata Navîn re dinirxîne ji ber ku hema 
hema tevahiya aktorên siyasî yên herêmê 
bi rengekî di nava vî şerî de cihê xwe gir-
tine.  Pirsa sereke a Pirtûk dike jî ew e, ka 
gelo “Şoreşek dikare xwe bi şer biparêze yan 
jî şer û minasebeteke eskerî ji bo her şêwazê 
projeyên azadker mirin e?” Û hewl dide bi go-
tarên cihê bersiva vê pirsê bide.
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Gelê Nisêbînê Serî Netewand
Gelê Nisêbînê peyama, “Dewlet ji bo komkujiyek mezin hate vir. Her cure çekên giran û rêbazên hov bi kar anî, 
lê ti encam jê negirtin; em ê heta dawiyê xwerêveberiyên xwe biparêzin.” da.

Bi biryara Walîtiya Mêrdînê qedexeki-
rina kolanan û piştre jî êrîşên xistin meri-
yetê li navçeya Nisêbînê 5 rojan berde-
wam kir. Qedexeya kolanan 1’ê Cotmehê 
xistibûn meriyetê, vê sibê bi dawî bû.

Piştî qedexe rabû em ketin taxên Ni-
sêbînê yên ku êrîş li ser dijwar bibûn. Ni-
sêbînî 5 rojan bi berxwedana xweparastinê 
ve li hember êrîşan sekinîn, bi moral û bi 
biryar in. Li taxan yek xendek tenê jî ne-
hatiye girtin, dewleta êrîş û operasyonên 
xwe bi tank-top û bi her cure çekên giran 
ve li hember taxan pêş xist, negihişt enca-
ma ku dixwest. Di êrîşan de bi dehan sivîl 
birîndar bûn, du sivîl jî hatin qetilkirin.


