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Türkiye tarihinin en büyük katliamlarından birisi olarak tarihe geçen Ankara’daki barış 
mitingine yönelik saldırıda yaşamını yitirenlerden bazıları memleketlerinde toprağa 
verildi. 97 kişinin yaşamını yitirdiği yüzlercesinin yaralandığı katliam sonrasında tüm 
dünyadan AKP hükümetine yönelik sert açıklamalar gelirken HDP eş genel başkanı 
Selahattin Demirtaş, AKP iktidarının artık geveleme şansı olmadığını ve eli kanlı 
olduğunu belirterek, bu alçaklığın karşısında asla diz çökmeyeceklerini belirtti.

Güvenliğin en yüksek düzeyde olduğu başkent Ankara’da yaşanan bu katliam 
Britanya’nın Sheffield, Liverpool ve Edinburgh gibi bir çok kentinde lanetlendi. Londra 
merkezde ise 10 bin kişinin katıldığı bir eylemle katliam protesto edildi. Londra’da 
örgütlü birçok Türkiyeli kurumun kitlesel olarak katıldığı eyleme bir çok İngiliz kurum 
da destek verdi. Başbakanlık binası önünden BBC televizyonu önüne kadar yürünen 
kitlesel eylemde Londra merkezinden ‘Katil Erdoğan, Katil Devlet’ sloganları yükseldi. 
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Fotoğraf: Çağdaş Erdoğan (Ankara katliamı cenaze töreninden)  
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Baş sayfadaki haberin devamı...

Britanya’da binlerce kişi tarafından pro-
testo edilen katliam sendikalar tarafından da 
lanetlendi. (sayfa 4 ve 7)

Halk bombaların patlamasının ardında 
polisin acil yardımı koordine edip yaralılara 
ambulansların ulaşmasını sağlamak yer-
ine bombanın patladığı alana gaz bombası 
atmalarına tepki gösterdi.

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntül-
er polisin ambulansın yolunu kapattığını 
gösteriyor. Bu görüntüler, akla 10 yıl önce 
Londra Merkezde bir saat içerisinde dört 
ayrı yerde patlayan canlı bomba sonrasında 
ambulans, polis ve itfaiyenin koordine ettiği 
ve yürüttüğü kurtarma çalışmalarını getirdi. 
Londra’nın acil servis hizmetlerinin hızlı 
yanıtı olmasaydı çok daha fazla can kaybı 
olabileceği kararına varılmıştı. Bu durum 
göz önünde bulunduğunda, Ankara’da polis 
halkın can güvenliğini sağlama görevini ye-
rine getirmeleri durumunda can kaybı çok 
daha az olabilirdi. Tam olarak doğrulanmasa 
da, bazı görgü tanıkları ilk ambulansın 45 
dakika sonra geldiğini ifade ediyorlar.

Patlamaların ardından ve ilerleyen gün-
lerde devleti sert bir dille eleştiren Demirtaş, 
şöyle konuştu: “Saldırının arkasındaki 
güçler ortaya çıkar mı? Çıkmaz. Karanlık 
güç yok, aleni güç var. Suruç’taki gibi, 
Diyarbakır’daki gibi. İstihbaratı bu kadar 
güçlü olan devletin, bizi izleyen, dinleyen 
devletin bunda bilgisinin olmaması ihtimali 
var mı? Suruç’ta, Diyarbakır’da bilginin 
olmaması mümkün mü?

“Mafyalaşmış, alenileşmiş seri 
katilleşmiş devletle karşı karşıyayız. Şok du-
rumuyla herkesi panik havasıyla düşünemez 
hale getirmeye çalışacaklar.

“Zulüme karşı boyun eğmeyenlerin dik 
duruşuyla bu durumdan çıkacağız. Bunu da 
atlatacağız. Sadece kirli, karanlık, ortaya 
çıkarılmamış olaylar olarak kalmasına izin 
vermeyeceğiz.

“Hiçbir zulüm iktidarı baki değildir. 
Halkına bu kadar alkçakça davranan 
hiçbir iktidar sonsuza kadar varlığını 
sürdürememiştir. Halka hesap verecekler.

“Arkadaşlarımız seçim programını ip-
tal etti. Onlarca cenaze, yüzlerce yaralımız 
var. Kim seçim kampanyası yürüte-
bilir. Cenazemiz yerdeyken yapamayız. 
İstanbul başta olmak üzere bütün kentler-
le planlarımızı iptal etmiş durumdayız. 
Biz seçim için kurulmuş olan parti 
değiliz. Özgürlük için kurulmuş parti-
yiz. Onun sağlanması için çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.”

Patlama sonrasında İçişleri Bakanı Se-
lami Altınok, Adalet Bakanı Kenan İpek 
ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 
Ankara’daki katliama ilişkin ortak basın 
toplantısı düzenledi. Toplantıda, basın 
mensupları tarafından bakanlara “İstifa ede-
cek misiniz” sorusuna bakanlar “güvenlik 
zafiyeti yok” diye yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu patlama sonrasında 
yaptığı açıklamada şöyle konuştu: 
“Türkiye’nin hak etmediği bir tabloyu 
Türkiye’ye zorla dayatmaya hiç kimsenin 
gücü yetmez. Biz bütün inancımızla ve 
kararlığımızla teröre lanet okuyacağız. 
Teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Türkiye’nin hele hele Avrupa Birliği üyesi 
olmak isteyen bir Türkiye’nin acıya ve kana 
bulaştırılması bizim hak etmediğimiz bir 
tablodur. Üzgünüm. Üzüntülüyüm. Bugün 
bütün etkinliklerimizi iptal ediyoruz. Sad-
ece burada değil bütün Türkiye’de. Umarım 

bu acı ve gözyaşı Türkiye’nin gündeminden 
çıkmış olur.”

“Özel suçlama getirmek istemiyorum 
ama Türkiye böyle mi yönetilmeli? Yazık 
günah değil mi bu ülkeye? Biz beraberce 
bu ülkede huzur içinde yaşayabiliriz, bir-
likte yaşayabiliriz. Ne derdimiz var bizim? 
Neden gencecik insanlarımız, fidan gibi 
çocuklarımız teröre kurban gitsin? Biz bunu 
hak etmiyoruz.

“Biz güzel bir ülke istiyoruz. Huzur 
içinde yaşayacağımız bir ülke istiyoruz. 
Görüş farklılıklarımız olabilir. Elbette ola-

bilir, son derece doğaldır. Ama dayatmayı 
terör noktasına taşımak hangi vicdanın ka-
bul edeceği bir şeydir? Bunu kabul etmi-
yoruz ve doğru bulmuyoruz.”

soas Üniversitesinde ankara’da 
yaşamını yitirenler için anma

Londra’nın Soas üniversitesinde Kürt 
Öğrenci Birliği tarafından Pazartesi akşamı 
bir anma düzenlendi. Akşam saatlerinde to-
planan öğrenciler hayatını kaybedenler için 
mum yaktılar, daha sonrasında da kısa bir 
basın açıklaması okundu.
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GMB ve Unite Sendikalarından 
Ankara Saldırısına Kınama Mesajı

Ankara’da 97 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırı Britanya’nın en büyük sendikaları tarafından kınandı.
Britanya’nın en büyük sendikası olan 

Unite ve GMB sendikası (genel çalışanlar 
sendikası) Cumartesi gerçekleşen iki in-
tihar saldırısını kınayarak Türkiye’deki 
Kürt ve sol hareketine dayanışma 
mesajları yolladılar.

Ayrıyeten, Pazartesi günü, TUC 
binasında (Sendikalar Kongresi) NUT, 
RMT, Unison ve Unite sendikalarının 
da dahil oldukları basın toplantısı 
düzenlenip, Türkiye’de Pazartesi ve 
Salı günleri gerçekleşen genel greve 
destek mesajı yayınlandı. (Bu basın 
toplantısının detaylı haberi sayfa 7’de)

Unite, Pazar günü yayınladığı basın 
bildirisinde Ankara’da barış mitinginde 
yapılan bombalı saldırıya karşı öfke 
duyduklarını ifade ettiler: ‘‘Unite 
sendikası dün Ankara’da barış mitin-
gine yapılan bombalı saldırıya karşı 
duyduğu öfkeyi ifade etmek istiyor. 
Patlamalarda yaklaşık 100 kişi öldü ve 
yüzlercesi yaralandı; Unite olarak bütün 
mağdurlara en içten taziyelerimizi ve 
dayanışmamızı gönderiyoruz.’’

Mitingin, barış talebinde olan 
sendikalar, STK’ler ve siyasi aktiv-
istler tarafından, Erdoğan’ın şiddet 
politikalarına karşı düzenlendiğine dik-
kat çeken Unite, açıklamasına şöyle 
devam etti: ‘‘Miting, barışı umut eden, 
cesur sendikacılar, STK’ler ve siyasi 
aktivistler tarafından düzenlendi, ve 
hepsi, Erdoğan yönetiminin Kürt to-
plumuna, sendikalara ve insan hakları 
savunucularına karşı şiddetin durmasını 
talep ediyorlar.’’

Unite Türk devletinin insan hakları 
ihlalleri konusunda daima endişe 

duyduklarını ve yürüttüğü nefret 
politikalarının böyle bir saldırı için 
zemin yarattığını ifade etti.

 GMB yayınladığı basın bildirisinde 
Türk devletinin çatışmalara son vermesi 
için çağrıda bulundu. 

Ankara’daki saldırıyı kınayan GMB 
barışçıl eylemlere katılanların can 
güvenliğinin sağlanması gerektiğine 
dikkat çekti. GMB Uluslararası memuru 
Bert Schouwenburg’un açıklaması şöyle: 
‘‘GMB Cumartesi günü, Türkiye’nin 
başkenti Ankara’da sendikacılar ve 
diğer barış eylemcilerine karşı yapılan 
korkunç bombalı saldırı karşısında öfke 
duymakta. GMB yakınlarını kaybeden 
ailelere taziyelerini gönderiyor.

‘‘Sendikalar, birinin yarası, herkes-
in yarası olduğuna inanıyor ve Tür-
kiye sınırları içerisinde demokratik ve 
çoğulcu bir toplum için mücadele eden 
meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde 
duruyoruz. Türkiye yetkililerine, bu 
vahşeti gerçekleştiren ve planlayanları 
yargılamak için ellerinden geleni 
yapmalarına ve vatandaşların, hakları 
olan, barışçıl eyleme katıldıklarında yet-
erli şekilde korumalarının sağlanması 
için çağrı yapıyoruz.’’

GMB, açıklamasında Türk devletinin 
PKK ile çatışmalarına son vermesi için 
de çağrı da bulundu: ‘‘GMB olarak Türk 
devletinin PKK ile savaşını sonlandırıp 
diyaloğa geçmesini çağırıyoruz.’’

Unite ve GMB, Kürt sorununa 
barışçıl bir çözüm ve olumlu diyaloğun 
gelişmesi için, geçtiğimiz aylarda Ab-
dullah Öcalan’ın serbest bırakılması için 
yaptıkları çağrıları da açıklamalarında 
yenilediler.

GMB’nin açıklamasında şöyle 
denildi: ‘‘Kürt toplumunun katılımı 
olmadan kalıcı bir barış sağlanamaz 
ve süreçte tam olarak yer alması 

için, Kürt halk lideri, Abdul-
lah Öcalan’ın serbest bırakılması 
gerektiğinin çağrısını burada 
tekrarlıyoruz.
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İncedal Davasındaki Gizlilik 
Kararı Mahkemede Tartışılıyor
Nisan ayında terör 
suçlamasıyla 42 ay 
hapis cezası alan Erol 
İncedal’ın davasına 
ilişkin gizlilik kararı me-
dya kurumları tarafından 
yapılan temyiz üzerine 
mahkemede görülüyor.

Davada gizlilik kararının direk 
olarak MI5 ve MI6’den geldiğini 
şimdi açıklayabilen medya mensupları, 
bilgilere ilişkin gizliliğin neden de-
vam ettiği açıklayamıyorlar. The 
Guardian’ın haberine göre, mahkemede 
yer alan gazetecilerin not defterlerine 
el konuldu ve jüri üyeleri gizli bilg-
ileri açıklamalarının hapis cezasına yol 
açabileceği konusunda uyarıldılar. Gizli-
lik kararı devam ettiği için davaya ilişkin 
bir çok bilgi henüz yayınlanamıyor.

MI5 ve MI6’in gizli tuttukları bel-
gelere yönelik, ülkenin en yüksek haki-
mi, Lord chief justice, Lord Thomas of 
Cwmgiedd, istihbarat servisinin ülkenin 
yargısından üstün olmadığını ifade etti. 

Pazartesi günü gerçekleşen 
duruşmada, Thomas şöyle konuştu: 
‘‘İstihbaratın yapamayacağı bir şey 

var, o da savcılığa bilgi vermeyeceğini 
söylemek. Bu kesinlikle kabul edile-
mez. İstihbarat bunu söyleyemez: ‘O 
zaman, istediğinizi yapmayız’, çünkü bu 
onların yasalara tabi olmadıklarını ima 
eder. [Temyiz’deki] bir konu kamunun 
güvenlik güçlerinin çalışma tarzına olan 
güvenleri. Güvenlik güçlerinin mesuli-
yetleri de diğer bir konu.’’

Hakimin talebine rağmen MI5 ve 
MI6’den duruşmaya katılan olmadı.

Medya kurumlarının avukatları 
İncedal’ın neden yargılandığının ka-
muya açıklanması gerektiğini savunuy-
orlar, fakat bu bilgiler gizli tutuluyor.

Erol İncedal bomba yapımı re-
hberi materyallerini bulundurmaktan 
suçlu bulunarak 42 ay hapis cezasına 
çarptırılmıştı. İncedal’ın arkadaşı olan 
ve birlikte yargılandığı Mounir Rar-
moul-Bouhadjar üç yıl hapis cezası aldı. 
Rarmoul-Bouhadjar dava başlamadan 
suçunu kabul ederek mahkemeye 
çıkartılmamıştı.

İncedal, 2006 Terörle Mücadele Yasası 
dahilinde, iki ayrı suçtan yargılanmıştı: 
terör eyleminde kullanılabilinecek 
bomba yapımını gösteren belge bulun-
durmaktan suçlu bulundu; terör eylemi 
planlama suçundan beraat etmişti. Me-
dya kurumlarını temsil eden avukat, 
Anthony Hudson QC, gizli tutulan bilg-
ilerin açıklanmalarının, İncedal’ın bu 
ikinci suçtan neden suçsuz bulunduğuna 
açıklık getireceğini savunuyorlar.

Çoğunlukla halka ve medyaya kapalı 
olarak gizli görülen İncedal davası, 
Birleşik Krallık tarihine geçmişti. Bir 
çok önemli bilginin halktan ve medy-
adan gizli tutulduğu davanın detaylarının 
açıklanması için medya kurumları, avu-
kat aracılığıyla mahkemeye ortaklaşa 
yaptıkları başvuruyu hakim Justice 
Nicol yargı sürecinde ret etmişti. Hakim 
kararın sebeplerini de gizli tuttu.

Birleşik Krallık AB 
Referandumuna 
Hazırlanıyor

Muhafazakar Parti Mayıs’taki genel seçim manifestosunda 
Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin referandum 
vaatti vermesi üzerine ülke 2017’de ‘kal’ ya da ‘çık’ oylamasına 
hazırlanıyor.

Çevreden, ulaşıma, tüketici haklarından, kapsayıcı insan hakları 
yasaları yanı sıra, serbest dolaşım hakkı tanıyan AB’den Birleşik 
Krallık’ın ayrılma olasılığı bir çok STK tarafından endişeyle 
karşılanıyor.

Referandum’da tek soru halinde ‘Birleşik Krallık Avrupa Birliği 
üyesi olarak kalmalı mı? Evet ya da hayır’, sorulması bekleniliyor.

Başbakan David Cameron ülkenin AB’de kalmasından yana 
ve ‘evet’ kampanyasını destekliyor, fakat, AB ile müzakere 
görüşmeleri devam ediyor. Müzakerelerde belirli konularda Birleşik 
Krallık’ın bağımsız karar alma hakkı talep edilecek. Cameron, bu 
görüşmelerde alınacak karara göre ‘evet’ ya da ‘hayır’ kampanyasını 
yürütecek.

İşçi Parti, Liberal Demokrat Parti ve Yeşil Parti de üyeliğin 
devamından yana ve ‘evet’ kampanyası yürütecekler.

Ülkenin AB’de kalması için yürütülen kampanya- In 
Campaign- Mark and Spencers’ın eski patronu, Stuart Rose 
tarafından yürütülecek. 

İşçi Parti’nin ‘evet’ kampanyası Alan Johnson tarafından 
yürütülecek. Anketler halkın %38’inin AB’de kalmaktan yana.

Nigel Farage öncülüğündeki, sağcı, Ukip ülkenin AB üyeliğinin 
sonlanmasını istiyor. Farage, Birleşik Krallık’ın AB’den bağımsız 
olmasının ticaret için daha faydalı olacağını savunuyor. Farage için 
diğer bir önemli konu serbest dolaşım ve ülkedeki göçmen sayıları. 
AB yasaları işçi haklarına ilişkin bir çok denetleme uyguluyor, Far-
age bu tür yasaların ticaret için zararlı olduğunu savunuyor. An-
ketlere göre ülkenin %40’ı AB’den ayrılmaktan yana.
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İngiltere’de sendikacılardan katliama kınama, halklarla dayanışma
Arif Bektaş 

İngiltere’de bir çok sendika bir 
araya gelerek, Ankara’daki katliamı 
kınayarak, Türkiye işçi sınıfının yanında 
olduklarını belirtti. Türk ve Kürt Toplu-
mu Dayanışma Merkezi (DAY-MER)’in 
çağrısıyla, Öğretmenler Sendikası’nın 
evsahipliğinde bir basın açıklaması 
yapıldı. İngiltere Sendikalar Konfeder-
asyonu (TUC)’nin Londra’daki merkez 
binasında yapılan açıklamaya bir çok 
sendika, kitle örgütü ve siyasi parti 
temsilcisi katıldı.

Basın açıklamasına ev sahipliği yapan 
NUT Merkez Yürütme Kurulu üyesi Mar-
tin Powell Davies, Ankara katliamını bir kez 
daha kınadıklarını belirterek, sendika genel 
merkezinin mesajını iletti.

İlk söz alan DAY-MER Sekreteri Oktay 
Şahbaz, Türkiye’deki gelişmeleri anlattı ve 
buna karşı yapılan eylem ve grevlerle ilgili bilgi 
verdi. Sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin 
desteğinin öeminden bahseden Şahbaz, yenilgiyi 
hazmedemeyen AKP ve Erdoğan’ın halkları 
bölmeye, saldırmaya devam ettiğini belirterek, 
gelişmelere karşı daha fazla dayanışma içinde 
olunması gerektiğine işaret etti.

Demiryolu İşçileri Sendikası (RMT) 
Genel Sekreter Yardımcısı Steve Hadley ise, 
Türkiye’ye yıllar önce 1 Mayıs’a gittiğini ve 
polisin saldırısına tanık olduğunu belirterek, 
bu tür saldırılara karşı İngiliz işçi sınıfının 
ve sendikaların dayanışma içinde olmasının 
önemine değindi. Hadley, DAY-MER’in 

çalışmalarının yakından izlenmesi gerektiğini de 
belirterek, RMT’nin tüm Türk ve Kürt halkının 
yanında olduğunun altını çizdi.

Uluslararası Ulaşım Sendikaları Konfed-
erasyonu (ITF) adına bir konuşma yapan Sarah 
Finke ise, “Türkiye’de katliamda ölenler bi-
zim gibi işçi ve emekçilerdi. Güzel insanlardı. 
Bu insanlar barışı savunmak için oradaydılar. 
Türkiye’den 8 sendika bizim konfederasyo-
numuzun üyesi ve bir çok işçimiz katledildi. 
Buradan söyleyeceğim; Yanlız değilsiniz. Bir 
yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

İngiltere İşyeri Temsilciler Ağı Başkanı 
Rob William ise, olup bitenleri tüm üyelerine 
ulaştırdıkları ve destek istediklerini belirterek, 
İngiltere medyasının yanlı yayınını eleştirdi.

Kamu işçileri Sendikası UNİSON Camden 
Şubesi adına konuşan George Binette, şube 
olarak oy birliği ile destek kararı aldıklarını ve 
dayanışmalarını büyüterek devam edeceklerini 
belirtti.

Savaş Karşıtı Koalisyonu kurucu üyesi Linsey 
German ise, Irak savaşının sonucu olarak İŞİD 
gibi terör örgütlerini doğurduğunu ve bu katliam-
lardan batılıların da sorumlu olduğu belirterek, 
koalisyon olarak Türkiye halklarının yanında ol-
maya ve ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

TUC, UNITE sendikaları da mesajlarıyla 
desteklerini aktarırken, katliamın bir an önce 
adınlatılması ve barışın sağlanmasının gerektiği 
vurgulandı.

DAY-MER’den yapılan açıklamada ise, 
Diyarbakır’ın grev günü sokağa döküldüğünü 
ve batıda da İzmir’in aynı taleplerle sokaklarda 
olduğunu belirterek, doğu batının birleştiğini 
ve katillere inat barışı halkların sağlayacağını, 
İngiltere’de de bu mücadeleye olağan güçleriyle 
katkıda bulunacaklarını vurguladı.
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Haber-Fotoğraf: Yasemin Kazan

Ankara’da Barış Mitinginde yaşanan 
katliam ayni günden Londra’da bin-
lerin katılımıyla protesto edildi. Ayni 
zamanda 9 Ekim komplosunu da 
protesto etmeye hazırlanan kitle, 
Woodgreen’de bir araya gelerek 
saldırıyı lanetledi.

Basın açıklaması yapılmadan önce olayda hayatını kay-
bedenler  için saygı duruşunda bulunuldu. Eylemde, “Katil 
Erdoğan,  Katil Türk Devleti” sloganları atıldı.

Kalabalık kitle yolu trafiğe kapatarak Kürt Toplum 
Merkezine doğru yürüyüşe geçti. Kitle, Türk Devletinin 
Ankara’da gerçekleştirmiş olduğu saldırıyı kınıyoruz ve 
soykırımı durdurun yazılı pankartlar taşıdı.

Demokratik Güç Birliği ve Kürt Halk Meclisi tarafından 
düzenlenen eylemde  yapılan açıklamalarda katliamın adres-
inin açık olduğuna vurgu yapıldı: Suruç ve Diyarbakır mit-
ingi katliamlarını gerçekleştirenler ile bugün Ankara’da ki 
Barış mitinginde yapılan katliamı aynı kesimlerin yaptığı be-
lirtildi; “AKP ve Recep Tayyip Erdoğan, 7 Haziran seçimler-
inde aldığı yenilgiyi 1 Kasım’da da alacaklarını bildikleri için 
Kürtlere yönelik bu tür katliamlar gerçekleştiriyor” denildi.

HDP Britanya Kadın Koordinasyonu eylemde dağıttığı 
bildiride saldırının hedefinin açık olduğunu belirterek,  “Saray 
ve kontrolündeki AKP Devleti; savaşa, saldırganlığa ve 
ortaçağ vahşetine karşı halkların, emek örgütleri ve demokrasi 
güçlerinin kadınların ve gençlerin ellerini, seslerini, umutlarını 
büyütmelerine engel olmayı hedeflemiştir. Bu katliam bir 
umut kırma operasyonudur. Biz hiçbir saldırının umutlarımızı 
kırmayacağını hatırlatıyor,  sarayın emriyle gerçekleştiğine 
inandığımız katliamı nefretle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara Katliamı kuzey Londra’da da protesto edildi



10   Çarşamba, 14 EKİm 2015

Haber-Fotoğraf: Yasemin Kazan

Ankara’da KESK, DİSK, TMMOB ve 
TTB’nin çağrısı üzerine düzenlenen Barış 
Mitingi öncesinde gerçekleşen bombalı 
saldırılar  Londra’nın merkezinde binler-
in katılımı ile protesto edildi.

Ankara’da 97 kişinin yaşamını kaybettiği ve yüzlerce 
kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı protesto etmek için 
binlerce kişi, Downing Street Başbakanlık Binası önünde 
toplandı.

Saygı  duruşu ile başlayan eylemde, yabancı kurum 
ve kuruluşlar dahil Kürt, Alevi, Sosyalist ve Sendika 
üyeleri katliamı kınayan açıklamalar yaptı. Ayrıca 
AKP’nin Kürtler’e ve sosyalist kesimlere yönelik şiddet 
politikaları eleştirildi ve Kürt Hareketiyle dayanışma 
mesajları verildi.

Basın açıklamasında İşçi Partisi Lideri Jeremy 
Corbyn’ın Ankara katliamına yönelik mesajı da okundu.

Corbyn: “Barış mitinginin böyle bir katliamla 
sonuçlanması nedeniyle şoktayım. Daha fazla ölüm-
lerin yaşanmaması için ateşkes ve siyasi çözüm 
hayati önem taşıyor. Kürtler’in haklarının tanınması 
uzun vadeli barış için elzem. Yaşanan olaydan dolayı 
üzüntülerimi iletiyorum.”

Öğlen saatlerinde Demokratik Güç Birliği çağrısıyla 
Britanya Başbakanlık Binası önünde bir araya gelen ki-
tle, “Katil Erdoğan,  Katil Türk Devleti” sloganlarıyla 
BBC Binasına doğru yürüdü.

Birçok yabancı sivil toplum örgütleri dahil, sayısı binleri 
bulan kitle, yürüyüşün sona ermesinin ardından dağıldı.

Londra’daki büyük yürüyüşte 
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TC devletine lanet yağdı
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Ev Ödevinin Önemi ve 
Çocuklarımıza Yardımcı Olmak

Ev ödevleri, öğrencilerin okul içindeki çalışmalarından elde 
ettikleri bilgi ve becerileri eleştirebilmeleri için, öğretmenler 
tarafından verilen okul dışı etkinlikler olarak tanımlanabilir. 
Öğrenciler ev devlerini yaparken yeni malzemeler ve bilgiler-
le yeni deneyimler edinirler. Bu deneyimler ise öğrencilerin 
yetenek, ilgi ve bilgilerinin farkına varmalarına, geliştirme-
lerine, eksik yönlerini görüp tamamlamalarına, düzenli ders 
çalışma alışkanlığı kazanmalarına, ezbercilikten uzak, araştır-
maya dayalı bir çalışma biçimi oluşturmalarına, yaratıcılıkla-
rını arttırmaya yaramaktadır. Dolayısıyla ödev yapmanın iyi 
notlar almak gibi yakın; başarılı, sorumluluk sahibi, yaratıcı, 
araştırmacı yetişkinler olmaya destek olmak gibi uzun vadeli 
faydaları vardır. 

Ev ödevlerini düzenli biçimde yapan öğrenciler olduğu gibi, 
bu görevi düzenli yapmayan öğrenciler de bulunmaktadır. Ev 
ödevlerini yapan, yada okulda gördüğü dersleri evde üstünden 
en az bir kez geçip bunu tekrarlayan öğrenci çoğu zaman daha 
başarılı olur. Zaten öğrenme dediğimiz şey bilgiyi tekrarlamak 
anlamına geliyor. Bu anlamda bilgi ne kadar çok tekrar edilirse 
o kadar iyi öğrenilir. İngiltere’de bir çok okul çocukların ken-
dilerini daha iyi organize etmeleri için onlara günlük (planner) 
verirler. Günlük hem öğrenciye, ondanda daha önemlisi veli-
ye, verilen ev ödevleri konusunda gereken bilgiyi verir. Bir 
velinin en temelde yapması gereken bu günlüklere bakıp öğ-
rencisinin ödevlerini yapıp yapmadıkları konusunda gözlemci 
olabilir. Bu yöntemle çocuk ailesinin eğitime desteği görüp 
bunun sadece sözde bir şey olmadığı anlar. Aslında her ailenin 
kolayca uygulayacağı bu yöntem bir çok aile tarafından eksik 
bırakılan bir görevi.

Ailelerin yukardaki yöntemin dışında atabilecekleri başka 
adımlar var. Çocuklarınızın haftanın her günü için bir çizelge-
si yapmasına yardımcı olun. Ödevlerini yapmak çocuğunuzun 
sorumluluğudur. Bu sorumluluğu taşımasını ve doğru çalışma 
alışkanlıklarını edinmesini öğrenmenin bir yolu ona “”Gün-
lük Ödev Yapma Saati”” belirlemenizdir. Günlük ödev yapma 
saati, önceden planlayarak günün belirli bir saatini ödev yap-
maya ayırmaktır. Bu saat süresince diğer bütün etkinlikler dur-
malıdır. Çocuğunuz kendisine ayrılmış özel çalışma köşesine 
giderek çalışmalıdır. İkinci olarak çocuğunuza plan yapması 
ve zamanını akıllıca kullanması konusunda yardımcı olun. 
Çocukların ev ödevlerini yapma zamanını planlamada güç-
lükler ortaya çıkabilmektedir. Çocuklar genellikle oyuna veya 
televizyon izlemeye daha fazla süre harcayarak ödev yapmayı 
aksatabilmektedirler. Bu nedenle anne babalar olarak sizler, 
ödevlerin yapılacağı zamanı çocuğunuzla birlikte planlamanız 
önemli. Son öneri olarak, çocuğunuzu övün diyeceğim. Tutarlı 
olarak çocuğunuzun ödev için gösterdiği çabaları takdir edin; 
onu bazı özel başarıları için de övün. Pozitif yorumlar, eleşti-
rel olanlara nazaran çocuğunuzun davranışlarının değişiminde 
daha fazla etkiye sahiptirler. Ev ödevlerinin mükemmelliğe 
ulaşmayı değil, öğrenmeyi hedeflediğini unutmayın. Belirlen-
miş programa uygun davrandığı her adımı ödüllendirin. Bu tu-
tum, çocuğunuzun öz güven ve öz disiplinini geliştirebilmesi 
açısından pekiştirici bir rol oynayacaktır

Ev ödevlerinin öğrencinin başarısı üzerinde olumlu etkile-
rinin yanı sıra daha başka yararları da vardır. Ev ödevinin öğ-
rencilere yaşam boyu sahip oldukları kendi kendine disiplin, 
bağımsızlık ve sorumluluk gibi kişisel özellikleri öğretir. Böy-
lesi önemli bir sorumluluğu dershanelerden beklemeyelim, bir 
veli olarak bizler elimizden geldikçe uygulamaya çalışalım.  

Eğitim Köşesi

Oktay  
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

oktyshbz@googlemail.com

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

EĞİTİM YAZI DİZİSİ

burada 4. kilit evredeki (Key Stage 4), yani 14 ve 16 yaş arasındaki 
öğrenciler anlatılıyor.
14 yaşlarında çocuğunuz 14 ile 16 yaşları arasında okuyacağı dersler ko-
nusunda tercihte bulunabilecektir. Çocuğunuzun eğitiminin bu aşaması, 
öncekilerden daha fazla tercihi içerir:

• Çocuğunuzun dersler arasında 
seçim yapması gerekecektir ve 
sonunda özgün bir ders karışımı 
alması söz konusu olabilir.

• Değerlendirme türü hakkında 
da seçim yapmak gerekebilir: 
çocuğunuz çok sayıda proje ödevi 
içeren bir ders mi seçmelidir, yoksa 
sınavlı dersler daha iyi mi olur?

• Ve çocuğunuz sınavlara hazırlanırken 
bir yandan da hem siz hem de o bir 
sonraki aşamayı düşünüyor olacaksınız: 
daha ileri düzeyde eğitime devam 
etmesi mi, meslek eğitimi alması mı 
yoksa işe girmesi mi uygun olacaktır?

seçenekler kitapçığı
Çocuğunuz 12 ile 14 yaşlan arasındayken 

okuyacağı derslerin büyük bir kısmı okul 
tarafından Ulusal Müfredat Programı’na göre 
belirlenir. Ancak 14 ile 16 yaşlar arasında iki 
konuda değişiklik olur:

• Öğrenciler dersleri daha derinlemesine 
öğrenirler. Dolayısıyla bazı dersleri 
seçmeleri, diğerlerini de bırakmaları 
gerekir. Bir okuldaki çocukların 
pek azı aynı dersleri alırlar.

• Öğrencilerin çoğu 16 yaşında bir 
yeterlik diploması almak için çalışırlar.

Dolayısıyla çocuğunuzun bazı tercihlerde 
bulunması gerekecektir. 9. sınıfın ilkbahar 
sömesterinde (o noktada çocuğunuz 14 yaş 
civarında olacaktır) önündeki iki yıllık öğrenim 
dönemindeki seçenekler üzerinde düşünmesi 
gerekecektir. Bu sıralarda çoğu okul da, kari-
yer eğitimi ve danışmanlar yoluyla 16 yaşından 
sonra ne yapacaklarını düşünmeleri için 

öğrencilere yardımcı olur. Sömesterin sonunda 
çocuğunuzun seçimini yapmış olması gerekir.

Okul çocuğunuza bir seçenekler kitapçığı 
verecektir.

Çocuğunuzun alabileceği dersler ve ne tür 
yeterlik diploması almayı hedefleyebileceği bu 
kitapçıkta açıklanmaktadır.

Seçenekler kitapçığı size aşağıdaki konu-
larda bilgi verir:

zorunlu dersler
• Zorunlu Ulusal Müfredat 

Programı dersleri şunlardır: 
- İngilizce
- Matematik 
- Fen
- Tasarım ve teknoloji
- Bilgi ve İletişim Teknolojisi (ICT)
- Beden eğitimi
- Yurttaşlık 

• Din bilgisi eğitimi, kariyer eğitimi, 
cinsel eğitim (bunlar Ulusal Müfredat 
Programı dersleri olmamakla beraber 
gene de zorunlu derslerdir.)

• Okulun zorunlu ders olarak okutmaya 
karar verdiği diğer dersler. Bunlar, 
örneğin kişisel ve sosyal eğitim ve 
sağlık eğitimi dersi ile bir güzel 
sanatlar kursunu içerebilir.

seçmeli dersler
• Çocuğunuzun seçebileceği diğer kurslar. 

Bunlar da tarih, coğrafya, resim, müzik, 
iş yönetimi, sağlık ve sosyal bakım, 
dinlenme ve turizm derslerini içerebilir.

Devam Edecek...

14 – 16 Yaş Arası Çocuklar -1-

EĞİTİm SaYFaSI
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Azmettiren Sarayda, Katiller İktidarda
Oyumuz Büyük İnsanlığa!
Eşitlik ve Özgürlük Sevdalılarına;
Sarayın Savaşına Karşı Barış Mücadelesini Sahiplenenlere;
ÇAĞRIMIZDIR!

10 Ekim Ankara katliamı; 12 Eylül faşizminin diktiği barikatların 7 Haziran’da parçalanması ile büyüyen umutlarımıza yönelmiştir!
10 Ekim Ankara katliamı; uzun yıllardan sonra işçisi, emekçisi, Kürd’ü, Türk’ü, Alevi’si, Sünni’si, her renkten, 
inançtan, mezhepten, cinsten, kültürden halkların kardeşleşmesine sıkılmış kurşundur!
10 Ekim Ankara katliamı; Sarayın savaşına karşı barış mücadelesini büyüterek diktatörlük hayallerini tuzla buz edenlere verilmiş gözdağıdır.

DURMAK, SUSMAK, SEYRETMEK, UMUTSUZLUĞA DÜŞMEK YOK!..
Sarayın ve savaş hükümeti AKP’nin korkularını büyütme zamanı!
Ellerindeki iktidar organını başlarına yıkma zamanı!

BUGÜN OYLARIMIZ HER ZAMAKİNDEN ÇOK DAHA ÖNEMLİ!
Sarayın savaşına karşı halkın direnişinin kazanması ancak kararlı ve ısrarlı bir çalışma ve mücadele ile mümkündür.
Tüm eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesi dostlarını bu görevi birlikte sahiplenmeye, oy kullanmaya ve HDP saflarında yer almaya çağırıyoruz!
HDP’ye verilecek her oy, kirli savaşa karşı fırlatılan birer barış topudur.
HDP’ye verilecek her oy, katillerden ve hırsızlardan hesap sorma kararlılığıdır.
HDP’ye verilecek her oy, halkların kardeşlik köprüsünün büyütülmesidir.
HDP’ye verilecek her oy, kadınların eşitlik ve özgürlük taleplerine hayat verecek umuttur.
HDP’ye verilecek her oy, karanlığın perdelerini yırtan ışıktır!

OYLAR HDP’YE!.. OYLAR BARIŞA!.. OYLAR ÖZGÜRLÜĞE!..

HDP BRİTANYA KADIN KOORDİNASYONU
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Unite the Union KCC 
ile dayanışmada!

İngiltere’nin en büyük sendikalarından Unite the Union yetkilileri geçtiğimiz 
hafta Kurdish Community Centre’e gerçekleştirdikleri ziyarette destek 
mesajı verdi. Unite the Union neredeyse 1 buçuk milyon üyeli bir sendika. 
Erem Kansoy

Roj Woman’ın organize ettiği kahvaltı etkinliğinde 
hazır bulunan Unite Union temsilcisi Catherina Whit-
taker öncelikle Mark Campell ile binayı dolaşarak 
derneğin çalışmaları ve mevcut durum hakkında bilgi 
aldı. Kahvaltının başlaması ile Roj Woman yetkili-
leri ve HDP kadın koordinasyonu yetkililerinden de 
çalışmalara yönelik bilgiler edinen Whittaker kısa bir 
de konuşma yaptı. 

Açılış konuşmasını Kürt Halk Meclisi Eş Başkanı 
Türkan Budak yaparak, Unite Union sendikasının 
gerçekleştirmiş olduğu ziyaret ve desteğin önemine 
vurgu yaparak, “Unite the Union sendikası biliyor-
sunuz oldukça etkili bir sendika, 1 buçuk milyona yakın 
nifusu olan bir sendika, bu sendika kedi kongrelerinde 
önderliğin özgürlüğünü ve Kürdistan’a barışı, bir 
genelge şeklinde kendi kongrelerinde geirdiler ve bunu  
basına da verdiler. Bu sendikanın birçok departmanı 
var, eğitimle ilgili departmanı bizlerele çalışmak is-
tiyor. Catherina bu bölümden geliyor. Bilyorsunuz ki 

ROJ Kadın’ında Rojava’da çok önemli bir okul projesi 
var, bizler bu sendikayla ilişkiyi yakın tutmak istedik 
ayni zamandada önderliğimizin özgürlüğünü savun-
maya cesaret etmiş olmaları bizim iin çok anlamlıdır. 
“ şeklinde konuştu. 

Kahvaltıda sözü alan Catherina Whşttaker ise 
eğitim alanında dayanışma üzere orada bulunduğunun 
altını çizerek, “öncelikle sıcak karşılamanız ve hari-
ka kahvaltı için teşekkr ederim. Ben sendikanın 
eğitim departmanında çalışıyorum benim için eğitim 
farklı halklardan ve mesleklerden insanların bir 
buluşma noktasıdır da. Bariyerleri aşarak insanlara 
öğrenmeleri için yardım etmek ve farklı kültürler, 
birlikte çalışmanın farklı yolları gibi daha bir çok 
konuda sizlerle birlikte çalışmayı ümit ediyorum. 
Sadece matematik yada dil konularında değil, özel-
likle çalışma becrileri konularındada eğitim veriyor-
uz. Tek yapmanız gereken ne konuda eğitim almak 
istediğinizi bize bildirin.” Dedi. 

KCC binasına bırakılan forumları doldurup hangi 
konularda eğitim istediğinizi belirtebilirsiniz. 

Barış gönüllüleri, 
barış şehitleri

10 Ekim 2015 tarihinde, Ankara’da düzenlenen Barış Mit-
inginde katliam yapıldı.

Patlamada 126 sivil hayatını kaybetti. 24’ü ağır olmak üzere 
246 yaralı hastanelerde tedavi altına alındı.

İlk akla gelen Diyarbakır ve Suruç oldu. 
Kanlı eylemler durmak bilmiyor. Perde arkasındaki sis kalka-

cak gibi değil.
Niğde, Reyhanlı, İstanbul, Adana, Mersin, Diyarbakır 

ve Şanlıurfa’daki saldırıların analizi kamuoyu ile yeterince 
paylaşılmıyor.

Resmi makamlar ölü sayısını 97 olarak açıklarken, HDP 120 
isim açıkladı.

Yoğun bakımda yatanların akıbeti bilinmiyor.
Önümüzdeki günlerde yukarıdaki rakamlar daha da 

değişebilir.
Barış gönüllüleri asla unutulmayacak.
Ölenler barış şehidi, yaralananlar barış gazisi olarak 

hafızalarda kalacak.
Işıklar içinde uyusunlar.

“Abdülkadir Uyan, Abdullah Erol, Abdulselam 
Çetin, Ahmet Elhadi/Alkhadi, Ali Kitapçı, Ali Deniz, 
Ali Deniz Uzatmaz, Ayşe Deniz, Azize Onat, Başak 
Sidar Çevik, Berna Koç, Bilgehan Karlı, Bilgen Parlak, 
Binali Korkmaz, Canberk Bakış, Derici Erbasan, Dicle 
Deli, Dilan Sarıkaya, Dilaver Karharman, Ebru Mavi, 
Ekin Aslan, Elif Kanlıoğlu, Emin Aydemir, Emine 
Ercan, Emir Ercan, Emre Karataş, Ercan Adsız, Eren 
Akın, Erol Ekici, Fatma Esen, Fatma Karabulut, Fatma 
Eşe, Fatma Karakurt, Fevzi Sert, Feyat Deniz, Gökhan 
Akman, Gökhan Gökbölü, Gökmen Dalmaç, Gözde 
Aslan, Gülbahar Aydeniz, Gülbahar Aydın, Gülhan 
Elmascan, Güney Doğan, Hacı Kıvrak, Hacı Mehmet 
Şah, Hakan Dursun Akalın, İbrahim Atılgan, İdil Güney, 
İhsan Deniz, İsmail Kızılçay, İzzettin Çevik, Kasım 
Otur, Kemal Tayfun Benol, Kenan Mak, Korkmaz 
Tetik, Kubilay Ankara, Kübra Meltem Mollaoğlu, Leyla 
Çiçek, Mehmet Ali Kılıç, Muhammed Zakir Karabulut, 
Meryem Bulut, Mesut Mak, Metin Peşman, Metin 
Kürklü, Muhammet Demir, Murat Orçun Çalış, Necla 
Duran, Nevzat Sayan, Nilgün Çevik, Nizamettin Bağcı, 
Nurgül Çevik, Onur Tan, Orhan Altıntaş, Osman Ervasa, 
Osman Turan Bozacı, Özver Gökhan Arpaçay, Ramazan 
Çelik, Ramazan Çalışkan, Ramazan Tunç, Resul Yanar, 
Rıdvan Akgül, Sarıgül Tüylü, Selim Örs, Serdar Gül, 
Sevgi Öztekin, Seyhan Yaylagül Yıldız, Sezen Vurmaz 
Babatürk, Şebnem Yurtman, Şirin Kılıçalp, Tekin Aslan, 
Umut Tan, Uygar Coşkun, Vahdet Öyke, Vahdettin 
Uzgan, Vedat Erkan, M.veysel Atılgan, Yılmaz Elmascan, 
Yunus Derice, Ziya Saygın, Aycan Kaya, Orhan Işıktaş, 
Ramazan Çalış, Nevzat Özbilgin, Cemal Avşar, Mehmet 
Teyfik Dalgıç, Nurullah Erdoğan, Abdülbari Şenci, 
Bedriye Batur, Filiz Fatma Batur, Sevim Şinik, Hasan 
Baykara, Niyazi Büyüksütçü, Ümit Seylan, Gazi Güray/
Güral, Ahmet Katurlu, Serdar Ben, Mehmet Hayta, Adil 
Gür, Sabri Elmas, Erhan Avcı.”

Catherina Whittaker Türkan Budak
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Londra’da Göçmen Nüfus Hızla Artıyor
Şükrü Bolat

Tower Bridge, Big Ben, London Eye, Türkçesi ile 
Londra’nın gözü; herkesin Londra ziyaretinden mut-
laka hatırladıkları görüntüler arasındadır. Londra 
denilince akıllara gelen sadece bunlar değil, Buck-
ingham Sarayı, parklar, dünyanın en eskilerinden 
olan metro ulaşım sistemi ve elbette çok kültürlülük 
Londra’nın en büyük özellikleri arasında.

İngiltere’nin başkenti Londra, çok 
kültürlülük ve çok dilliliğin kalesi 
olmayı sürdürüyor. Yaklaşık 8 milyon 
kişinin yaşadığı Londra’da, nüfusun 
yüzde 37’sini, İngiltere doğumlu ol-
mayan göçmenler oluşturuyor. Resmi 
rakamlara göre, göçmenlerin geldiği ül-
keler olarak Hindistan, İrlanda ve Paki-
stan ilk üçte yer alırken onları Bangladeş 
ve diğer ülkelerden gelenler izliyor.

300 dilli kent londra
Londra Büyükşehir Belediyesi’ne 

göre, İngiltere’nin en çok göç alan şehri 
olan ve 300’den fazla dil konuşulan 
başkentin nüfusu 8 milyon 615 bin 248 
kişiye ulaştı. Nüfusun 2028 yılında 
9 milyona, 2050 yılında ise 11 mi-
lyona çıkması bekleniyor. Yapılan 
açıklamalara göre, son 25 yıl içinde 
Londra’nın nüfusu 2 milyon arttı; 
Hillingdon bölgesi yüzde 82 ile nüfu-
sun en çok arttığı bölgelerin başında 
geliyor. Nüfusun en çok azaldığı 
bölge ise yüzde 36 ile İslington bölge-

si. İstatisitiklere göre, son 25 yılda 
başkentte yerleşik olarak yaşayan 
3,8 milyon kişi, yani nüfusun yüzde 
44’ünü siyahlarla etnik azınlıklar 
oluşturuyor. Bu oranın 2038 yılında 
yüzde 50’ye çıkması öngörülüyor.

İngilizce ikinci dil
İngilizce, Londra’daki okul-

larda okuyan öğrencilerin yüzde 
41’inin ikinci dili, 450 bin-
den fazla öğrenci, 233 farklı dil 
konuşuyor. Londra’da yaşayan 
nüfusun yüzde 37’si İngiltere 
dışında farklı bir yerde doğmuş. 
2013 yılında 131 binden fazla be-
bek Londra’da dünyaya gelirken, 
48 bin 78 kişi de hayatını kaybetti. 
Ulusal İstatistik Bürosu tarafından 
yayınlanan veriler, sadece 2014 
yılında Londra’nın Newham Bel-
ediyesi sınırları içinde doğan be-
beklerin yüzde 76,7’sinin anneler-
inin göçmen olduğunu gösteriyor.

londra’daki nüfus artışı ülke 
geneline nasıl yansıyor?

İngiltere’nin Peterborough bölges-
inde göçmen nüfusunun artmasıyla 
birlikte doğum oranında ülke 
standartlarının üstünde olduğu ortaya 
çıktı. Bir başka ülke doğumlu annelerin 
yoğun olarak yaşadığı bölgelerden biri 
olan Wolverhampton’ın, 2001 yılındaki 
doğum oranları verileri incelendiğinde; 
bugüne oranla nüfus açısından çok yük-
sek bir artış kaydettiği ortaya çıkıyor.

Puanlama sistemi getirilmeli
Birleşik Krallık Bağımsızlık 

Partisi’nin (UKIP) Doğu 
İngiltere’den Avrupa Parlamen-
tosu üyesi Patrick O’Flynn; Avrupa 
Birliği ülkeleri dışındaki göçmenler 
için Avusturalya sistemine benzer 
bir puanlama sistemi uygulanması 
gerektiğini savunuyor. O’Flynn, 
aksi taktirde ev, eğitim ve sağlık 
hizmetlerinin karşılanmasında büyük 
sorunlar yaşanacağı uyarısında bu-
lunuyor. 2010-2014 yılları arasında 
Polonya, Pakistan ve Hindistan; 
İngiltere doğumlu olmayan an-
nelerin en çok doğum oranına sahip 
olduğu üç ülke arasında yer alıyor.

Dörtte bir etnik azınlık
Başka bir ülke doğumlu olup 

İngiltere’ye gelenler arasında doğum 
oranlarının yüksek olması nedeniyle 
uzmanların tahminlerine göre, ülkenin 
etnik azınlık nüfusu 2051 yılına kadar 
ikiye katlanacak ve İngiltere’nin nüfu-
sunun dörtte biri etnik azınlık gruplarına 
mensup olacak.

Araştırmacılar, 2011’de 63 milyon 
400 bin olan İngiltere nüfusunun 2051’de 
77 milyon 400 bine çıkacağını, etnik 
azınlıkların sayısının da yüzde 100’den 
fazla artış göstereceğini tahmin ediyor. 
Fotoğraf: Erem Kansoy



19  Çarşamba, 14 EKİm 2015

Orta Anadolu Kürtleri örgütleniyor…
PKAN ilk kongresini gercekleştirdi…
Haber: MEHMET UÇAR

Orta Anadolu Kürtleri iki yıldır sürdürdükleri  
çalışmalarını geçtiğimiz hafta Cumartesi günü 
yaptıkları kongrede PKAN (Platforma Kurdên 
Anatoliya Navîn-Orta Anadolu Kürtleri Plat-
formu) ismi ile resmiyete kavuştu. Kongrede 
Kürtlerin yüzyıllar önce orta Anadolu’ya göç 
etme nedenlerine, Kürdistan ve Türkiye’de 
yapılan saldırılara değinildi. 57’si delege  to-
plam 110 kişinin hazır bulunduğu kongreye 
HDP Urfa milletvekili Leyla Güven, KNK 
Yürütme Konseyi Üyesi Adem Uzun, BDP Van 
eski milletvekili Özdal Üçer ile HDP Konya İl 
Eş başkanı ve birçok konuk katildi.

İsveç’in Göteborg kentinde gerçekleşen 
orta Anadolu Kürtlerinin ilk kongresi, aynı gün 
Ankara’da meydana gelen bombalı saldırıda 
hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşu ile 
başladı. Ardından kongrenin düzenleyicilerin-
den Şevket Bakan, kongrenin yapılma amacını 
anlatarak, PKAN (Platforma Kurdên Anatoliya 
Navîn) ile birlikte orta Anadolu Kürtlerinin 40 
yıldır icinde yer aldıkları ulusal mücadeleye 
daha aktif olarak devam edeceğini vurguladı. 
HDP ve KNK’nin de destek verdiği kongrede 
HDP adına  Eş başkan Selahattin Demirtaş’ın 
kongreye yollamış olduğu mesaj okundu.

Kongreye misafir olarak katılan HDP 
Urfa milletvekilli Leyla Güven, konuşmasına  
Ankara’da meydana gelen bombalı saldırıyı 
kınayarak başladı. Kendisininde Orta An-
adolu Kürtlerinden olduğunu belirten Güven, 
Orta Anadolu Kürtleri’nin yüz yıllardır dil ve 
kültürlerini koruduklarına dikkat çekerek bu 
gerçekliğin Orta Anadolu Kürt annelerinin 

başarısı olduğunu vurguladı. Güven ayrıca 
kadınların olmadığı her türlü calışmanın et-
kisinin sınırlı olacağını belirterek kadınlara 
kongreye etkin katılma çağrısında bulundu.

ÖCalaN: Orta aNaDOlU 
kÜrtlerİNİ MÜCaDeleDeN 
kOParMak zOr.

Kongreye katılan KNK Yürütme Konseyi 
Üyesi Adem Uzun ise Kürt Halk Önderi Ab-
dullah Öcalan ile görüşmesinde aralarında 
geçen diyaloğu katılımcılarla paylaştı. Uzun 
“Önderliğe Kırşehir Kürt’üyüm dediğimde 
bana, ‘orta Anadolu Kürtlerin özgürlük 
savaşına girmeleri çok zahmetli. Fakat 
girdiklerinde de onları mücadeleden koparmak 
daha zor’ dediğini ifade etti. 

bİÇer: kONYa’DaN 
eN az bİr Vekİl

Kongrenin devamında tüzük okunup 
yönetim kurulunu belirlemek için secimlere 
geçildi. Yapılan seçimde Eş başkanlığa Özgür 
Politika gazetesi çalışanı da olan  Dîlan Biçer 
ile Şevket Bakan getirildi.Kendisine telefonla 
ulaştığımız Eş başkan Dilan Biçer şu anda 
seçime yönelik calışmalara ağırlık verdikler-
ini belirterek 1 kasım seçimlerinde HDP’nin 
Konya’da en az bir milletvekili ile temsil 
edilebilmesi için çalışmalarını sürdürdükler-
ini ifade etti. Biçer ayrıca seçimlerden sonra 
Orta anadolu Kürtlerine yönelik bir televizyon 
programı yapmayı planladıklarınıda belirterek 
kadın, gençlik ve dil calışmalarına da ağırlık 
vereceklerini sözlerine ekledi.

Kılıç & Kılıç yüksek 
hizmet kalite belgesi 
Lexcel’e yeniden 
hak kazandı
İngiltere ve Galler Barosu tarafından mükemmel 
müşteri hizmeti sunan avukatlık firmalarına ver-
ilen Yüksek Kalite Belgesi Lexcel’e sahip Kılıç & 
Kılıç Avukatlık Bürosu bu yıl da Lexcel kriterlerini 
başarıyla yerine getirerek ekip ruhuyla önemli bir 
başarıya imza attı.

Hukuk alanında verilen tek ve en 
prestijli kalite belgesi olma özelliği 
taşıyan Lexcel’e hak kazanmak için 
kapsamlı ve uzun bir denetleme ve 
değerlendirme sürecinden geçen fir-
malar Baro’nun öngördüğü yüksek 
standartlarda hizmet kriterlerini yer-
ine getirmek zorundalar. İş ve hizmet 
yönetimi standartlarını yerine getiren 
firma, verdiği hizmetlerde Lexcel logo-
sunu kullanmaya hak kazanıyor.

ekİP rUHUYla 
ÇalıŞMaNıN sONUCU 

Kılıç & Kılıç Avukatlık Bürosu’nun 
direktörü Avukat Cihan Kılıç Yüksek 
Kalite Belgesi Lexcel kriterlerini bu yıl 
da başarı ile geçerek ödülü taşımaya 
devam edeceklerini söyledi. Firma 
olarak üç yıldan bu yana Lexcel kriter-
lerine göre hizmet verdiklerini vurgu-
layan Kılıç, konu ile ilgili olarak şöyle 
konuştu: 

“Bu yıl da sıkı bir denetleme ve teftiş 
sonucu Lexcel’in gerektirdiği bütün 
kriterleri başarı ile yerine getirdiğimize 
hükmedildi ve Kalite Belgesini taşımaya 
devam etmemize karar verildi. Bu önemli 
başarıda bütün personelimizin özverili ve 
ekip ruhuyla çalışmasının payı büyük. 
Bu yılın başında yeni binamıza taşınarak, 
firma olarak büyüme yolunda önemli bir 
adım attık. Profesyonel bir hukuk firması 
için dizayn edilmiş yeni ofisimizde Kaza 
Davalarından Çocuk ve Aile Davalarına 
Göçmenlikten Ev ve İşyeri Alım-
Satımına hukukun neredeyse her alanında 
yirmiden fazla deneyimli hukukçu ile 
hizmet veriyoruz. Hizmet kalitemizi her 
geçen gün daha da artırıyoruz. Bu yıl 
da Lexcel’e layık görülmemiz müvekkil 
memnuniyetine dayanan çalışma pren-
sibimizin bir sonucu.” 

Lexcel’e sahip olmanın firmaya 
prestij sağlamakla beraber daha çok 
müvekkillere fadyası olduğunu vur-
gulayan Kılıç, “Müvekkillerimiz 
verdiğimiz hizmetin temelinin hem 
kendilerinin hukuki çıkarlarını koru-
maya yönelik hem de yaptığımız işi en 
verimli şekilde yerine getirmeyi esas 
aldığından emin olsunlar. Bu belgeyi 
taşımak sunduğumuz hizmet kalitesi 
anlamında bizi büyük bir sorumluluğun 
altına sokmaktadır. Ancak firma olarak 
kurulduğumuz günden bu yana müvek-

kil memnuniyeti ve hizmet kalitesi temel 
prensipimiz olmuştur. Bundan sonra 
da bu sorumlulukla çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Beş yıllık genç bir firma olmalarına 
rağmen kısa bir sürede hızla büyüyerek 
kalıcı bir hukuk firmasına dönüştüklerini 
kaydeden Kılıç, Lexcel ’e tekrar layık 
görülmelerinin profesyonel çalışma 
anlayışlarının bir meyvesi olduğunu 
dile getirdi. Cihan Kılıç sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Piyasada çok sayıda avukatlık firması 
var ancak Lexcel Kalite Belgesi’ne sa-
hip olmak demek firmamızın müvekill-
erine verdiği yüksek kalitede hizmetin 
Baro tarafında tastik edilmesi anlamına 
gelmektedir. Piyasada sadece asagari 
ölçülerde hizmet veren bir firma değil 
her zaman hizmet satandartlarını yük-
seltmeye çalışan örnek bir firma olmaya 
devam edeceğiz.” 

Bu güne kadar birçok zorlu dosyayı 
müvekkilerinin lehine sonuçlandıran 
Kılıç & Kılıç Avukatlık Bürosu 
Aile Hukuku ve Göçmenlik hukuku 
alanlarında Legal Aid (yasal yardım) 
hizmeti de veriyor.  

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

TEL: 020 8888 8341 veya 
07746723615.

Email: info@kilicandkilic.com

Avukat Cihan Kılıç
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Londra’da HDP’li Kadınlar Savaşa İnat Seçim Çalışmalarını Hızlandırdı
İçerisinde Sosyalist Kadınlar 
Birliği (SKB), Roj Kadın Mecli-
si, Kırkısraklılar Derneği’nden 
kadınlar, Paz-Der’li kadınlar, 
Day-Mer Kadın Komisyonu, 
Alxas-Kistik Kom’lu kadınlar, 
Dersim-Der’li kadınlar gibi 
kadın örgütlerinden göçmen 
örgütlerine, yöre derneklerin-
den bağımsız kadınlara kadar 
her renkten umut ve özlem-
lerini birleştiren kadınların 
oluşturduğu HDP Britanya Kadın 
Koordinasyonu çalışmalarını 
hızlandırdı.

Ankara katliamı ile toplumu terörize etmeye, 
eşitlik ve özgürlük isteyen kesimlerin umutlarını 
kırmaya çalışan savaş hükümeti AKP ve dik-
tatör Erdoğan’a inat her gün ve her akşam 3 ayrı 
bölgede gruplar halinde çalışmalarını sürdüren 
HDP’li kadınlar, katliam sonrası çalışmalarını 
daha da yoğunlaştırdılar.

Her gün sayılarını arttırarak çalışmalarını 
örgütleyen HDP’li kadınlar, eşitlik ve özgür-
lük sevdalısı kadınları ve tüm insanlığı ülkede 
yaşanan savaş hali ve diktatörlüğü bertaraf etmek 
için göreve çağırıyorlar.

HDP’li kadınlar, Hackney, İslington, Tot-
tenham, Haringay, Edmonton, Enfield bölgeler-
inde sürdürdükleri stant, ev ve esnaf ziyaretler-
ine katılmak isteyen kadın-erkek tüm kesimleri 
kendileri ile bağlantı kurmaya çağırdılar.



21  Çarşamba, 14 EKİm 2015



22   Çarşamba, 14 EKİm 2015



23  Çarşamba, 14 EKİm 2015

Britanya Alevi Federasyonu’ndan önemli açıklama
Son günlerde gündeme oturan El Nusra’nın 

alevi halklarına yönelik çirkin açıklamaları ve 
‘saldırın’ çağırısına tepkiler de giderek büyüyor.
britanya Alevi Federasyonu konu ile ilgili bir 
bildiriyi basın açıklaması yaparak okundu. 

Açıklamada Suriye’de Alevi’lerin yalnız 
olmadığı vurgusu yapılarak, “Suriye, Türkiye ya 
da herhangi bir coğrafya da Alevi, Sünni, Caferi, 
Şii, Kürt, Türk, Avrupalı ya da Asyalı hiç bir canın 
öldürülmesini istemiyoruz. İnsan canına kıyanların 
karşısındayız.” İfadelerine de yer verildi. 

Açıklamanın tamamı aşağıdaki gibidir;

“basına ve kamuoyuna
Bugün basına yansıyan ve muhatapları 

tarafından da henüz yalanlanmamış olan El 
Nusra çetesi sözde lideri Muhammed El Culani 
tarafından yapılan ‘Alevi yoğunluklu bölgelere 
saldırın’ emri’ni şiddetle ve nefretle kınıyoruz.

Biz Aleviler için önemli olan Muharrem 
Matemi içindeyiz. Ankara en yakın olmak üzere 
tüm katliamlarda kaybettiklerimiz yasımızı daha 
da artırmaktadır. Bu yezit anlaşını 1400 yıldır 
tanıyoruz. İnsanlık adına utanç duyulan tüm 
inanç mensupları ve toplumların bu zihniyet 
karşısında tavrını netleştirerek Alevi toplumunun 
1400 yıllık mücadelesine destek vermesi artık 
bir ihtiyaçtır. Sözde İslamcı çete guruplarının 
insan kanı ile beslenen ve kan dökmekten başka 
hiçbir marifetleri olmadığını biliyoruz. Suruç, 
Ankara ve Diyarbakır katliamlarını bu maşaların 
yaptığını da biliyoruz

El Nusra, El Kaide, ÖSO, Işid gibi çetelerin 
Orta Doğu’da emperyalistlerin maşalığını yaparak 
sözde Arap baharı rüzgarları adı altında milyon-
lara ulaşan insanın kanını akıttığı bir gerçektir.

Daha önce aynı çete gurupları Lazkiye, Idlib, 
El Sugur gibi Alevilerin yoğun yaşadığı bölgel-
erde ve Şengal, Kobane ve benzeri bölgelerde 

ise Ezidi ve Kürt halklarına yönelik insanlık dışı 
katliamlar yaptılar.

Bu sözde İslamcı çetelerin ve sahiplerinin 
hizmet ettiği inanç asla bir ‘din’ değildir. Bunlar, 
Şii camilerini, sinagogları ve tüm ibadethaneleri 
bombalayarak binlerce insanı katledenlerdir.

Suriye, Türkiye ya da herhangi bir coğrafya 
da Alevi, Sünni, Caferi, Şii, Kürt, Türk, Avrupalı 
ya da Asyalı hiç bir canın öldürülmesini istemi-
yoruz. İnsan canına kıyanların karşısındayız.

Cümle canlar, hep birlikte bu insanlık 
düşmanı, katliamcıları durduralım. Bunlar tar-
ihi eserlere düşman, kutsal mekanlara düşman, 

sanata düşman sadece kan ve ölümlerle var 
olanlardır.

Yakın geçmişte çocukları astılar, insan 
yaktılar, kafa kestiler bizler bunların karşısında 
olduğumuzu AKP ve benzeri bölge hükümetler-
inin bu çetelere olan yardımlarını da şiddetle 
kınadığımızı en yüksek sesle söylemeye devam 
edeceğiz. 

Suriye’deki Tüm Masum Çocukların Yaşam 
Hakkı Hepimizin Boyun Borcudur!

Suriye’de Savunmasız Sivil İnsanların 
Yanındayız! Suriye Alevileri Yanlız Değildir!” 

Britanya Alevi Federasyonu
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Saray Soytarısı Başbakan, 
Aklımızla Alay Ediyor
‘Ülkemizin Demokrasisine yönelik saldırı’
‘Ülkemizin bütünlüğüne saldırı’
‘Saldırı tüm Türkiye’ye’
‘Barışa saldırı’
‘Büyük Provokasyon!’

Evet bunlar genelde böylesi 
vahşetler sonrası söylenen ka-
muflaj açıklamaları. Sanki çok 
demokrasi varmış gibi ülkede, 
sanki bütünlük varmış gibi, sanki 
barış varmış gibi...

Provokasyon denen vahşet 
neden hep HDP’lileri bu-
lur peki? Neden hep HDP 
bayraklarını kanlar içerisinde 
görürüz? Neden bir AKP, MHP, 
CHP mitinglerine saldırı olmaz? 
Demokrasiye, Türkiye’nin 
bütünlüğüne, barışa saldırı 
yapılması için hedefte neden 
Kürtler ve HDP olmak zorunda?

Son birkaç ay içinde 
yaşadıklarımız hepimizin 
kimyasını bozacak büyüklükte. 
Her sabah yeni acılara uyanıyoruz. 

Her yeni acı bir önceki acıyı kat-
lar büyüklükte.

AKP’nin diktatörlük savaşı 
Suruç’ta, yürekleri umut dolu 
gençlerin katliamı ile başladı. 
Sonra da Kürdistan’ın her 
köşesinden her gün ölüm haber-
leri gelmeye devam etti. HDP 
binaları ve mitinglerine yönelik 
katliamları, saldırılar ardı ardına 
gelmeye başladı. Şırnak, Cizre, 
Nusaybin, Yüksekova, Silvan, 
Bismil’den acı ve vahşetvari 
ölüm haberleri her gün aralıksız 
gelmeye devam etti.

Batıda Kürtlere yönelik linç 
kampanyaları bizzat AKP ca-
nileri tarafından organize ediler-
ek, Kürtlerin işyerleri ve evleri 
yakıldı, dövülerek katledildiler, 

Kanlar içinde bıraktıkları Atatürk 
büstü ve Türk bayrağı öptürüldü.

Daha bir yılı dolmayan be-
bekler, 80 yaşındaki kambur de-
deler ‘terörist’ diye öldürülmeleri 
meşrulaştırıldı.

Ekin Wan adlı kadın ger-
illa katledildikten sonra bedeni 
çırılçıplak bir şekilde sokaklarda 
fotoğrafları çekilip servis edildi.

Ordu ve AKP’nin özel canileri 
sokağa çıkma yasağı uyguladığı 
kentlerde halka cehennemi 
yaşattı.

Haci Lokman Birlik adlı güzel 
yürekli bir genç yaralı haldeyken 
vahşice infaz edildi. Sonra da 
akrebin arkasına bağlanarak kilo-
metrelerce sürüklendi. Sürükley-
en caniler Haci Birlik şahsında 
tüm Kürtlere ana avrat sövüyordu. 

Şimdi de Türkiye’nin en 
güvenli şehri Ankara’da param-
parça edilmiş insan bedenleri. 

Ambulanstan önce gelen 
tomalar, yaralılara ilk müdahale; 
tazyikli su ve gaz bombası. 

Adeta siz niye ölmediniz diye 
sinir ve nefretle saldırıyorlar. 
Suruç’ta da patlama sonrası dev-
letin  ilk yaptığı şey sağ kalan-
lara saldırmaktı. Diyarbakır mit-
inginde de yine sağ kurtulanlara 
gaz bombası ve cop.

Bu şartların yüzde birisi 
oluştuğunda ülke ayaklanır, 
polisler zindana atılır, hükümet 
istifa eder dersiniz. Ancak hiçte 
öyle olmuyor.

Ülkenin atanmış içişleri bakanı 
sırıtarak, ‘ne istifası, bir güvenlik 
zafiyeti yok’ diyebilecek kadar 
alçaklaşabiliyor.

Ya ülkenin soytarı başbakanına 
ne demeli! Çıkmış kameraların 
karşısına kem küm ederek hepi-
mizin aklıyla alay ediyor. Be-
deni binlerce parça olmuş Suruç 
katliamının canlı bombacısının 
nasıl yakalanıp adalete teslim 
edildiğini anlatıyor bize. Ve hala 
buna oy veren yüzde kırklık mi-
lyonlar var. 

Peki ya üç günlük yas ilan 
etme: ‘Cumhurbaşkanımla da 

yaptığım istişareden sonra, 
tüm şehitlerimiz, askerlerimiz, 
polislerimiz, korucularımız için 
üç günlük yas ilan ediyoruz’! 
O meydanda korucu mu öldü, o 
meydanda asker mi öldü, o mey-
danda polis mi öldü?

O meydanda, senin her gün 
terörist diye tanımladığın, saldırı 
emri verdiğin, her türlü zulmü 
reva gördüğün, sana oy vermediği 
için insan yerine koymadığın 
HDP’liler katledildi hey Saray 
soytarısı.

Türkiye bu adamlardan 
kurtarılamazsa, bölünmesi 
yakındır. Belki de en iyisi de bu-
dur. Birlikteyken kardeş olmayı 
beceremedik. Ülke bölünürse 
belki iyi iki komşu olunur.

...

B ö l ü n s ü n!
...

İnsanlar her gün katilinin gö-
zlerinin içine bakmayı kaldıramaz 
daha fazla!

KÖşE YAZISI

alaDDİn 
sİnayİç
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Dolanger Tatlısı
Bu hafta Selahattin Demirtaş ın memleketi olan Elazığ’a 
ait çok özel bir tatla beraberiz. 

Geçen hafta Türkiye, tarihine ne 
yazıkki bir kara günü daha ekledi. Böyles-
ine üzücü olayların olduğu zamanlarda 
bu köşenin anlamını yada önemini bazen 
sorgulasamda vardığım sonuç şu; Yaşam 
dolu, barış ve huzura âşık insanların 
hayatlarını ve umutlarını yok etmeye veya 
karartmaya çalışan çirkin karanlık güçleri 
amacına ulaştırmamak uğruna hayatı 
kaldığı yerden sunduğu bütün güzel-
likleriyle, özellikle gelecek kuşaklar için 
devam ettirmek gerektiği. 

Bu köşemizde verdiğim ilk tarif olan 
kuliçe tarifini HDP nin 8 Haziran’daki 
muhteşem seçim zaferini kutlamaya 
adamıştım. Zaferin büyüklüğü karşısında 
hiçbir yemek denk düşmeyecekti belki 
ama özellikle bu sebepten dolayıdır bel-
kide, lezzeti bir başka olmuştu o kul-
liçelerin. O zamandan bu yana HDP ve 
destekçilerinin düşüncelerinde, ülke ve 
halkları için isteklerinde herhangi bir 
değişiklik olmadı. Bu ısrarlı istemler 
inanıyorum ki bir gün elbet sonuç alacak. 
Çünkü aynı dileklere sahip umutlu, yürek-
li insanların sayısı gün geçtikçe artıyor 
ve dahada artacak. Karanlık güçlerin 
amaçları ve insanlara Ankara’da bir kez 
daha yaşattıklarına rağmen olacak hemde. 

Bu hafta sonu HDP eşbaşkanı Se-
lahattin Demirtaş umuyoruzki Londra 
yı ziyarete geliyor. Bu sebeple sev-
gili başkanımızın geldiği yöreye ait bir 
yemek tarifini vermek makul olur diye 
düşündüm. Nasıl bir yemek olsun diye 
karar verirken kentimize hoşgeldiniz 
dememin en güzel yolunun bir tatlı ile 
olabileceğine karar kıldım. Dolanger eşsiz 
lezzetli şerbetli tatlılardan olup Elazığ 
lıların büyük bir gururla yaptıkları ve 
sevdikleri ile paylaştıkları bir tatlı çeşidi. 
Elazığ mutfağını pek tanımadığım ne tarifi 
versem diye düşünürken ve araştırırken 
çok belirginleşti. Bu güzel vesile ile 
umuyorumki Elazığ’a ait başka yem-
ekleride öğrenme, yapma ve paylaşma 
fırsatları olacak.

Kürt mutfağında şerbetli tatlıların yeri 
çok özel ve önemlidir. Şerbetli tatlıların 
en güzel özelliklerinden biri şerbetine 
çok çeşitli aromalar katma seçeneğinizin 
olmasıdır. Benim için en güzel aroma-
lardan biri olan saffran katmam, bu lezziz 
tadı dahada muhteşem bir lezzete çevirdi. 
Sıradan bir lezzet gibi gelsede yaparken 
dikkat etmeniz gereken ince detayları bu 
tatlıyı çok farklı özel bir tatlıya çeviriyor. 

Bu çok bilinen pek çok insan tarafından 
sevilerek yenilen harika lezzeti mutlaka 
deneyin derim. 

Gelecek hafta yeni bir lezzette 
buluşmak dileği ile yorumlarınızı bekli-
yorum.

Dolanger tatlısı
8 kişilik

1 yumurta ve 2 yumurta sarısı
1 çay bardağı (85 gr. ) süt
1 çay bardağı (85 gr. ) yoğurt
1 çay bardağı (85 gr. ) ayçiçek yağı
390 gr. sade beyaz un 
1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu 
1 tutam tuz
300 gr. ince kıyılmış ceviz içi
120 gr. tuzsuz tereyağı

Şerbeti için 
200 gr. toz şeker
50 gr. (Iki yemek kaşığı) bal
250 gr. su
Bir tutam saffran
1 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı
1. Geniş bir kâseye yumurtayı, yu-

murta sarılarını, sütü, yoğurdu ve ayçiçek 
yağını alın ve çırpıcı ile iyice karıştırın. Bu 
malzemenin üzerine unu, kabartma tozu 
ve tuz ile beraber eleyin. Elinizle yumuşak 
ve ele yapışmayan bir hamur elde edinc-
eye kadar yoğurun. Gerekirse biraz un 
daha ekleyin. Hamuru plastik kaplayıcı ile 
sarıp buzdolabında en az yarım saat kadar 
dinlendirin. 

2.  Hamur dinlenirken cevizlerinizi kıyın 
ve şerbeti hazırlayın. Cevizleri blendarda 
veya keskin büyük bir bıçakla tahta üzer-
inde ince kıyabilirsiniz. Şerbeti yapmak için 
küçük bir tencerede su ve şekeri kaynatmaya 
başlayın. Toz haline getirdiğiniz saffranı ek-
leyip, bir kaç dakika kadar kaynatıp limon 
suyunu ekleyin ve altını kapatıp soğumaya 
bırakın. Kullanacağınız fırın tepsisini 
tereyağı ile yağlayın. 

3. Dinlenmiş ve soğumuş hamuru 
kalınca bir rulo haline getirip 10-12 eşit 

parçaya bölüp beze haline getirin. Temiz 
bir yüzeye biraz un serpip, ilk bezeyi okla-
va ile olabildiğince incecik açın. Üzerine 
1-2 yemek kaşığı kadar ceviz eşit şekilde 
serpin. Yufkanın bir ucundan başlayarak 
dikkatli bir şekilde oklavaya genişçe sarın. 
Oklavayı üzerine sarmaladığınız yufkadan 
dikkatlice çekip çıkarın. Bu esnada yufka 
büzüşmüş, içi boş istenilen bir rulo halini 
alacaktır. Ruloyu yağlanmış tepsi üzerine 
dikkatlice yerleştirin. Diğer bezeleride 
aynı şeklide hazırlayıp yan yana tepsiye 
yerleştirin. 

5. Fırınınızı 185 C ısıtın. Tereyağını 
eritip soğutun ve yufkaların üzerine fırça 
yardımıyla bolca sürün ve sıcak fırında 
yaklaşık 30- 40 dakika kadar altı ve üstü 
iyice kızarana kadar pişirin. 

6. Tamamen soğumuş şerbeti ılımış 
tatlının üzerine bolca dökün ve çekmesini 
bekleyin. 

Vanilyalı dondurma ile servis edin. 

Afiyet olsun

cejamezopotamya@gmail.com

ÇÊJA MEZOPOTAMYA

FaDime  
tiskaya
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Erem Kansoy 

Kahvaltı etkinliğinde üyelerni bir 
araya toplayan  Da-Mer son gün-
lerde yaşanan acı olaylar karşısında 
birlik olma çağırısı yaptı. Ayrıca 
17 Ekim Cumartesi de bir heyet ile 
Fransa Calais’da bulunan yaklaşık 3 
Bin mülteciyi ziyarete gidileceği ve 
yardım götürüleceği de duyuruldu. 

Uzun yıllardır toplumlarımızıa çok öenli hizmetler 
veren ve profesyonel çalışmalarına aralıksız devam 
eden Day-Mer geçtiğimiz hafta sonu düzenlediği 
kahvaltı etkinliğinde gündemi değerlendirerek 
çalışmalar hakkında üyelerini bilgilendirdi. 

Kahvaltıda konuşmasını gerçekleştiren Day-
Mer yönetiminden Aslı Gül, son günlerde oynanan 

kanlı oyunları kınayarak toplumu sessiz kalmamaya 
çağırdı. Ayrıca HDP Londra komitesi ile çalışmalar 
hakkındada bilgi veren Gül HDP ile ilgili broşürleri 
tanıtarak 22 Ekimde başlayacak oy verme işlemine 
dikkat çekti. Gül konuşmasında “dün tarihin en kanlı 
günlerinden birini yaşadık. Özellikle savaşa karşı 
çıkan, demokratik bir Türkiye’nin mğcadelesine katkı 
sunmak isteyen, insanları emekçileri acımasız ve 
çirkin bir katliama uğradılar. Barışı haykıracaklardı, 
savaşa hayır diyeceklerdi, sarayın saltanatına hayır di-
yeceklerdi. Bu zihniyetin katliamcı olduğunu tecrübe 
edinmiştik çok önceden de. 

HDP’ye yönelik oy çalışmalarımız suruyor, özel-
likle son katliamdan sonra çok net görülüyor ki 
AKP hükümeti kendini saray yönetimi yapmak için 
uğraşıyor, her yöne savaş açmış durumda. Burada 
yaşayan halkımızı bilinçlendirme ve oy kullanılması 
konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.  Ayrıca 
17 Ekimde Calais’a buradaki mültecilere yardım kon-
voyu düzenliyoruz, bizde bağış topluyoruz, tüm geliri 
17 ekimde buradan bir delege ile oraya götüreceğiz.” 
Dedi. Day-Mer’li gençlikte mültecilere yardım amaçlı 
olarak hazırladığı t-shirt’leri satışa sundu. 

Day-Mer’den birlik çağırısı
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Yeni Yasalar Hakkında 
Bilmemiz Gerekenler

Ekim 2015 ayinda yürürlüğe giren yeni yasalar için önemli   
bir ay. Hakkında bilmeniz gereken önemli kanunlar şunlardır:
Alev Uzun - Litigation Executive

18 yaşından küçük biriyle özel arabada 
iseniz, sigara içmeniz ve sigarayı önlemekte 
başarısız olduğunuz takdirde  bu artık bir suç 
olacaktır. Bu yeni yasa, sürüculer ve yolcular 
için geçerli bir kuraldır, aksi taktirde £50 para 
cezası söz konusudur. Bu yasanın amaçları 
şunlardır;

1. sigara dumanına ile ilişkili sağlık 
zararlarından çocuklarınızı korumak

2. zaman içinde, çocukların sağlığı 
açısından ikinci el sigara dumanına maruz 
kalmasını önlemek. 

Bu yasa, özel araçlar için geçerlidir. 
Pencereleri aşağı ya da sunroof açık olsa bile, 
sigara içen (surucu veya yolcu)  hala sorumlu 
olacaktır. Üstu açık araç kullanan ve  elek-
tronik sigara kulananlara  geçerli değildir. 
Bu yasa geçerli olması için özel arabada 
birden fazla kişinin mevcut olamsı gerekir ve 
ayni zamanda 18 yaşından küçük bir kişi de 
bulunması gerekir. 

Benzer bir yasa yakında İskoçya’da  çıkması 
bekleniyor.

Park süresi-
Özel otoparklarda, bilet süresi sona erdik-

ten sonra, sürücüler 10 dakika ödemesiz 
dönem hakına sahiptir.Bu dönem ödenmiş 
park biletleri ve ücretsiz otopark bilet sonu 
geçerli olacaktır. 

Bu tedbir zaten belediyeye ait 
otoparklarında geçerliydi ve şimdi Bu kural 
Büyük Britanya genelinde geçerlidir.

Operatörler de verdikleri bilet sayısı için 
ödüllendirmeleri yasaklanmıştır.

Duman ve karbon monoksit alarmları
Ev sahibleri kiralanmış evlerin tüm 

katlarında duman alarmları kurmak mecbu-
reiyetindedir.  Karbon monoksit alarmları da 
yakıtlı yakma tekniği olan tüm konaklama 
odalarda gereklidir. Uymayan ev sahipleri 
£5000 para kadar cezasi soz konusudur.

30 günlük iade hakkı
Hatalı mal satın alındğı taktirde herkes artık en 

fazla 30 gün için bir geri ödeme hakına sahiptir.
Ayrıca ebooks veya online film ve müzik 

gibi dijital içerikler içinde yeni koruma-
lar bulunmaktadır.Indirmelerde problemler 
olduğu taktirde değisterme hakları sunulur 
ama geri ödeme olmayacaktır.

Indirmelerde bilgisayara virus bulaşırsa, 
indirmeyi sağlayan şahıs virusu kaldırmak 
için tazminat ödemekle yükümlü olacaktır.

asgari ücret artışı
Yetişkinlerin asgari ücretlerinde 20 peni 

artıcak. saat orani £6.70 olucak. 
18 ila 20 yaşındakiler için saatt oranı £ 

5,30 olucak.
16 ila 17 yaşındakiler için saatt oranı £ 

3,87- çırak saat orani £ 3,30

Plastik torbalar ücretli olacak
İngiltere’de alışveriş yapanların şimdi süper-

marketler ve büyük mağazalarda verilen her 
plastik torba için 5P tahsil edilmektedir.

Bu sadece 250 yada fazla çalısanı olan super-
market ve büyük mağazalara geçerlidir. 

Ücretsiz  poşet çiğ et, tavuk ya da balık, 
reçeteli ilaç, bazı taze ürünler için bedava 
olucaktır.  

Simon Noble Solicitors, 27A Westbury Av-
enue, Wood Green, London, N22 6BS
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AB Mülteci Krizine Dayanabilecek mi
Geçtiğimiz Temmuz ayında 
Yunan halkının AB yardım 
paketi şartlarını referan-
dumla reddetmesi üzerine 
Yunanistan’daki siyasi ve 
ekonomik kriz zirveye çıktı.

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, 
Brüksel’in baskıları sonucunda, ekonomik 
yardım anlaşmasını imzaladı. Ancak tari-
hçi Andrea Mammone bu durumun AB’ye 
duyulan güveni sarstığını söylüyor: “Başka 
bir ülkenin siyasetçisi veya bakanı, ‘Bunu 
oylamak zorundasınız’ diyor. Böyle bir 
oylamanın demokratik meşruiyeti olamaz.”

Bu krizden birkaç hafta sonra, yüz-
binlerce mülteci Avrupa kıyılarına ulaştı. 
Avrupa ülkeleri, mültecilerin durumuna 
kayıtsız kalmakla suçlandı. Mammone, 
Avrupa’da dayanışma olmadığını söylüyor: 
“AB ülkeleri ve halkları arasında bir çatlak 
var. Diğer Avrupa ülkelerini, milletlerini 
yabancı görüyorlar. Bu durum özellikle 
bazı Avrupa ülkelerinde diğerlerine göre 
daha fazla.”

Avrupa Reform Merkezi’nden Christian 
Odendahl, birliğin dağılmasının bu sorunu 
çözmeyeceğini söylüyor: “Avrupa’nın mül-
tecine krizine ortak bir cevap vermesi gere-
kiyor ve bu Avrupa Birliği’nin hatası değil. 
Ulusal demokrasilerin ekonomik krizler 
karşısında çözümsüz kalması, dağılmayı 
değil daha fazla entegrasyon gerektiriyor.”

Avrupa’da serbest dolaşım bölgesi yara-
tan Schengen Anlaşması 1985’de imzalandı 
ve AB ile birlikte genişledi.

Ancak bazı ülkelerde sınır kontrollerinin 
yeniden başlaması, dolaşım özgürlüğünün 
sorgulanmasına yol açtı. Macaristan güney 
sınırını, dikenli tel örgüyle kapattı.

Ekonomist James Ker-Lindsay, “Schen-
gen Avrupa Birliği’nin getirdiği en büyük 
yeniliklerden biriydi. Dolaşım özgürlüğü 
harika bir fikir olarak karşılandı. Bugünse 
sınırlarda tel örgülerin yükselmesi herkesi 
şok etti,” diyor.

Avrupa’yı daha da zor günler bekliyor. 
İngiltere 2018’e kadar AB üyeliği konu-
sunda referandum yapmayı planlıyor. Son 
anketler, halkın üyelikten çıkma yanlısı 
olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, böyle bir 
sonucun Avrupa Birliği’ni dağıtabileceğini 
söylüyor. Voa

Nusra liderinden ‘Alevi yoğunluklu 
bölgelere saldırın’ emir
Nusra Cephesi’nin lideri Ebu Mu-
hammed El Culani, örgüte ‘Alevi 
yoğunluklu bölgelere’ saldırma 
emri verdi. Culani, yayınlanan 
ses kaydında, ‘Beşşar Esad’ı 
öldürene 3 milyon euro ödül. 
Öldüren Alevi olsa da ödülü 
vereceğiz’ ifadesini kullandı.

Suriye ordusu Devlet Başkanı Beşşar 
Esad’ın talebi üzerine ülkede terörist gru-
plara yönelik hava operasyonları düzenleyen 
Rusya ’nın desteğiyle ilerlemeye devam 
ederken, Kaide bağlantılı Nusra Cephesi, 
‘sözünden döndü’ ve gözünü Alevilere dikti.

Al Jazeera kanalının mayıstaki bir 
yayınında Esad’a verdikleri desteğe rağmen 
Alevilerden intikam almayacaklarını söyley-
en Nusra lideri Ebu Muhammed El Culani, 
karar değiştirdi ve savaşı tırmandırıp Alevi 
yoğunluklu bölgelere saldırı çağrısı yaptı. 
Reuters ajansına göre, sesli mesaj yayınlayan 
El Culani,  kendisine bağlı tüm grupların 
Alevilere saldırmasını istedi: 

“Lazkiye’deki Alevi kasaba ve köylerini 
vurmaktan başka çare yok. Tüm gruplara, 
tıpkı Sünni köy ve kasabalarına yaptıkları 
gibi Alevilerin yaşadığı yerleri de yü-
zlerce füzeyle vurma çağrısı yapıyorum. 
Rusya işgali Müslümanların ve Suriye’nin 
düşmanlarının en yeni silahıdır.”

Esad’a verdikleri desteğe rağmen 
Alevileri hedef tahtasına koymadıklarını öne 
süren Culani, “Savaş, Esad’ın memleketi 
olan Alevi kasabası Kardaha’da bitmeyecek. 
İslam Alevileri kâfir olarak tanımlasa da, 
yürüttüğümüz savaşta onlardan intikam al-
maya çalışıyor değiliz” demişti. 

Ordunun dün Hama kentinde stratejik 
öneme sahip olan Kefren Buda kasabasının 
kontrolünü, Nusra ve Ahrar’uş Şam örgütler-
inin bağlı olduğu Fetih Ordusu’ndan aldığı 
belirtilmişti.
esaD Ve NasrallaH’ıN 
baŞıNa ÖDÜl 

Culani, Suriye Devlet Başkanı Esad’ı 
öldüren kişiye 3 milyon euro ödül 
vereceklerini açıkladı. Culani, Suriye or-
dusuyla birlikte operasyon yapan Hizbul-
lah lideri Nasrallah’ın öldürülmesi içinse 2 
milyon euro ödeyeceklerini söyledi. Culani, 
iki ismi öldüren kişi ve ailesine koruma 
sağlayacaklarını da belirtiyor.

Assange’ın 7/24 polis gözetimi altında tutulması uygulaması sona erdi
İsveç’te cinsel taciz suçlamasıyla hakkında tutuklama 
kararı bulunan WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın 7/24 
polis gözetimi altında tutulması uygulaması sona erdi.

Sığınma talep ettiği Ekvador’un Londra 
Büyükelçiliği’nde yaşayan WikiLeaks kuru-
cusu Julian Assange’ın 7/24 polis gözetimi 
altında tutulması uygulamasına son verildi.

 İsveç’te cinsel taciz suçlamasıyla 

hakkında tutuklama kararı bulunan ve 
hakkındaki suçlamaları reddeden Assange, 
İsveç’e iade edilmesi halinde ABD ‘ye gön-
derilmekten endişe ettiği için 19 Haziran 
2012’de Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’ne 
sığınmıştı.

AB büyükelçilerinden Ankara 
Tren Garı’na 97 karanfil

AB üyesi 27 ülkenin büyükelçileri An-
kara Tren Garı Meydanı’nda patlamada 
hayatını kaybedenlerin anısına 97 kırmızı 
karanfil bıraktı. Büyükelçiler anmaya 
ilişkin, “Bugün olay yerine hep birlikte 
gelerek, kurbanların aileleri ve dostlarının 
acılarını paylaşıyor; terörizmi reddediyor 
ve Türkiye’de barış çağrısına destek veri-
yoruz” dedi.

27 AB ülkesinin büyükelçisi Ankara 
Tren Garı Meydanı’na patlamada hayatını 
kaybedenlerin anısına 97 kırmızı karanfil 
bıraktı. Program öncesi, emniyet güçleri 
alanda detaylı güvenlik araması yaptı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü basın şubesi 
de programı, 3G canlı yayın yaparak görüntül-
eri Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne aktardı.

‘faİller DÜŞÜNCeYİ İfaDe etMe 
HakkıNı Da HeDef alDılar’

Avrupa Birliği Büyükelçileri anmaya 
ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere 
yer verdi:

Avrupa Birliği ve üye ülkelerin 
büyükelçileri ile temsilcileri Türk halkıyla 
dayanışma sergilemek üzere bugün saat 
19:00’da Cumartesi günü tüm ülkeyi sarsan 
trajedinin yaşandığı yerde toplanma kararı 
aldılar. Çok sayıda masum insanın yaşamına 
mal olan bu menfur vahşet karşısında hepi-
miz dehşet içerisindeyiz. Ankara tren ista-
syonunda barışçıl bir gösteriye katılmak 
üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 
insanlar bombalı bir saldırısının hedefi old-
ular. Saldırıda hedef alınan sadece onlar 
değildi. Failler aynı zamanda Türkiye’de 
ve dünyanın diğer yerlerinde, gerçek 
demokratların en fazla değer verdiği temel 
hak ve özgürlüklerden biri olan barışçıl 
amaçla toplanma ve düşünceyi ifade etme 
hakkını da hedef aldılar. Bugün olay yerine 
hep birlikte gelerek, kurbanların aileleri ve 
dostlarının acılarını paylaşıyor; terörizmi 
reddediyor ve Türkiye’de barış çağrısına 
destek veriyoruz.”

Güney Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB üyesi 
olmasına rağmen, Ankara’da büyükelçiliği 
olmaması nedeniyle anmaya katılamadığı 
öğrenildi.

ABD’den ‘Suriye Demokratik 
Güçleri’ne 50 ton mühimmat
ABD Suriyeli Kürtler, bazı Arap grupları ve bir Süryani 
gruptan oluşturduğu ve Suriye Demokratik Güçleri adını 
verdiği silahlı ittifaka 50 ton mühimmat bıraktığı öne sürül-
dü. Mühimmatın Suriyeli Kürtlerin kontrolündeki Haseke’ye 
bırakıldığı öğrenildi.

Süriye’de IŞİD’e karşı savaşması 
için muhalif güçlerin bölge ülkelerinde 
hazırlanmasını içeren eğit-donat programını 
askıya alan ABD , yüzünü sahadaki güçlere 
döndü. ABD, ‘ Suriye Demokratik Güçleri’ 
adını verdiği Suriyeli Kürtler, bazı Arap 
grupları ve bir Süryani gruptan oluşan 
silahlı ittifaka 50 ton mühimmat bıraktı. 

HaVaDaN attılar
Amerikan kargo uçakları da Suriyeli 

Kürtlerin kontrolündeki Haseke’ye 50 ton 
silah bıraktı. Amerikan televizyonu CNN, 
ismi açıklanmayan Amerikalı bir yetkiliye 
dayandırdığı haberinde, önceki gece savaş 
uçaklarının eşlik ettiği ABD ordusuna ait 
C-17 kargo uçaklarının 112 paketten oluşan 
50 ton cephaneyi Suriye’de YPG’nin kon-
trolünde olan Haseke bölgesine bıraktığını 

duyurdu. Amerikalı yetkili, hafif silah 
mühimmatı ve el bombalarını içeren 
kargoların muhalif gruplara ulaştığını 
teyit etti. ABD’nin silah yardımı yaptığı 
grubun içinde YPG’nin yanısıra Ceyş el-
Suvar, Burkan el-Fırat, El-Sanadid ve 
El-Cezire Tugayları gibi ılımlı muhalif 
Arapların oluşturduğu gruplar ve Süryani 
Askeri Konseyi bulunuyor. Burkan el-
Fırat, YPG ile birlikte Kobani’yi IŞİD’e 
karşı savunmuştu. Söz konusu grubun 
oluşturulma aşamasında New York Times 
Gazetesi’nde çıkan haberde ABD’li yet-
kililerin, SDG’ye katılacak Arap grupların 
komutanlarının radikal olmamasına dikkat 
ettiği ifade edilmişti. NYT, bu gücün kurul-
ma amacının, IŞİD’in Suriye’deki merkezi 
Rakka’ya ilerleyip kentin bağlantısını kes-
mek olduğunu yazmıştı.
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Sudoku Basit

Sudoku Zor

Haftanın fotoğrafı
Yazı fotoğraf: Erem Kansoy

Nedir bu Kürt’lerin çektiği
Yüzyıllardır süregelen katliamlar, psikolojik baskılar, dayatmalar ve özgürlüğün elinden alınması. 
Yetmedimi ateş düşen ocaklar, onlarca yıldır evlat acısı çeken analar baba yoksunluğu yaşayan 
evlatlar. Ülkelerinden, coğrafyalarından çok uzakta dahi rahat ettirmediniz Kürt insanını. Paris’te 
katletiğiniz yetmezmiş gibi, almanya’da linç etmeye kalktınız, bir çok ülkede Kürt insanı halen pis-
liğini çekiyor emperyalizmin. Çok da ilginç değil bana göre artık britanya’da da yürüyüş yapan 
Kürt’lerin etrafının polisle sarılması, son model kameralarla kayıp altına alınmaları... Sorunca da bu 
kapitalizmin oyuncaklarına, diyorlarki sizin güvenliğiniz için buradayız! Daha öncede söylemiştim, 
yine söyleyeceğim ve gururla hemde bağıra bağıra, Kürt’lerin eli kanlı gözü dönmüş ‘oyuncak’lara 
ihtiyacı yok! Fotoğraf bbC önüne yaklaşan kitleden bir görüntü. ankara katliamı protestosu.

MASA DA MASAYMIş HA 
Edip CANSEVER
8 Ağustos 1928 - 28 Mayıs 1986

Adam yaşama sevinci içinde  
Masaya anahtarlarını koydu  
Bakır kaseye çiçekleri koydu  
Sütünü yumurtasını koydu  
Pencereden gelen ışığı koydu  
Bisiklet sesini çıkrık sesini  
Ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu  
Adam masaya  
Aklında olup bitenleri koydu  
Ne yapmak istiyordu hayatta   
İşte onu koydu  
Kimi seviyordu kimi sevmiyordu  
Adam masaya onları da koydu  
Üç kere üç dokuz ederdi  
Adam koydu masaya dokuzu  
Pencere yanındaydı gökyüzü yanında  
Uzandı masaya sonsuzu koydu  
Bir bira içmek istiyordu kaç gündür  
Masaya biranın dökülüşünü koydu  
Uykusunu koydu uyanıklığını koydu  
Tokluğunu açlığını koydu.  

Masa da masaymış ha  
Bana mısın demedi bu kadar yüke  
Bir iki sallandı durdu  
Adam ha babam koyuyordu. 



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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HÛN Ê DI VÊ XWÎNA HÛN 
DIRIJÎNIN DE BIFETISIN
Komkûjiya li hemberî mitînga aştiyê a ku li enqerê hat lidarxistin û di encamê de 97 
kesan jiyana xwe ji dest dan û 516 kes jî brîndar bûn li Londonê ji aliyê 10 Hezar kesî 
ve hat şermezar kirin.  
Dawiya hefteyê li gelek bajarê Brîtanya çalakiyên şermezar kirina komkûjiya enqere 
pêk hatin. Li bajarên wekî edinburgh, Shefield, Liverpool bi sedan kes kombûn û 

komkûjî şermezar kirin. Çalakiya herî girseyî bi tevlîbûna 10 hezar kesî li navenda 
Londonê pêk hat. 10 hezar kesên li hemberî avahiya serokwezîrê Brîtanî kombûn û 
çalakî li dar xistin, paşê hetanî avahiya televîzyona BBC meş li dar xistin. 
Di çalakiyê de hikûmeta aKP û erdogan bi zimanekî tûnd hat şermezar kirin û bang li 
gelên cîhanê hat kirin ku li hemberî van komkûjiyan bêdeng nemînin. 

Sendîqayên 
Herî Mezin Yên 
Brîtanya Bang Li 
Dewleta Tirk Kirin

Sendîqayên herî mezin yên Brîtanya UNITe û 
GmB komkûjiya enqere şermezar kirin û bang 
li dewleta Tirk kirin ku dev ji êrîşên li hember 
Kurdan û aliyên demokrat berde. Di daxûyaniyê 
de bal kişandin ser pirsgirêka Kurd û ji dewleta 
Tirk xwestin ku rêberê gelê Kurd abdullah Ocalan 
were azad kirin û jibo çareseriya pirsgirêkê bi 
Kurdan re dest bi mûzakereyan bike. 

Sendîqaya herî mezin ya Brîtanya ku xwedî 
1.4 mîlyon endam e, di derbarê komkûjiya 
enqere de daxûyaniyeke çapemeniyê weşand 
û kesên jiyana xwe ji destdayîn hatin bibîranîn. 
Di daxûyaniyê de hat gotin ku, wekî sendîqayan 
UNION ew ên heta dawiyê piştevaniya xwe 
ya bi gelê Kurd û hêzên demoqrat re di aliyê 
têkoşîna wan de berdewam bike. 

GMB JÎ DAXÛYANIYEK WEŞAND
Sendîqaya sêyemîn ya herî mezin ya Brîtanya 
GmB jî di derbarê komkûjiyê de daxûyaniyeke 
çapemeniyê weşand û komkûjî şermezar kir. 
Daxûyaniyî bi sernivîsa ´GmB bang li dewleta 
Tirk dike ku dev ji êrîşên xwe yên li dijî Kurdan 
berde û jibo bi dawî kirina şerê demdirêj 
dest bi mûzakerayan bike´ hat weşandin. Di 
daxûyaniyê de hat gotin ku êrîşa li dijî kesekî 
êrîşa li dijî hemû kesî ye û ew ên piştevaniya 
xwe bi hevalên xwe yên Tirk û Kurd re 
berdewam bikin. GmB berî niha jî jibo azadiya 
rêberê gelê Kurd abdullah Ocalan bang li 
dewleta Tirk kiribû.

Berdewama nûçeyê di rûpelê 3´yan de ye.
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Dew biraye mast e.

Dibêje le napêje.

Dawet daweta mîran, agir ketiye feqîran

Dîtina çavan, qinyata dilan.

2

Bersiva Hefteya Borî

Xaçepirs
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Li dora te gûrên har
Di bîra te de reşemar

Di gewriya te de xwîna sar
Û di şaneyên xewna te de

şhîna hespan
Tiliyên keçan

Û halan xweşmêr û sîwaran

Ehmed Huseynî
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KOMKÛJIYA ENQERE LI LONDONÊ 
HAT ŞERMEZAR KIRIN
Pêla faşîzm û dîktatoriya Erdogan her ku 
diçe bilind dibe û vediguhere dîktatoriya 
bi xwîn. Di komkujiyan de hejmara sivîlên 
ku tên qetilkirin her ku diçe zêde dibe

Li Enqereyê li dijî aştîxwazên ku xwestin ‘Mîtînga Aştiyê’ 
li dar bixin êrîşên bombeyî pêk hat û di encamê de herî kêm 
97 kesan jiyana xwe ji dest da û 516 kes birîndar bûn. Ev 
komkûjî li gelek bajarên Brîtanya wekî Shefiel, Edinburgh, 
Liverpool û Londonê hat şermezar kirin.  

Roja Şemiyê li bakûrê Londonê Wood Greenê bi hezaran 
kes li hev kombûn û komkûjiya Enqere û qomploya 9´ê Cot-
mehê hat şermezar kirin. 

Çalakiya herî girseyî jî roja Yekşemê bi tevlîbûna 10 hezar 
kesî li navenda Londonê pêk hat. 10 hezar kesên li hemberî 
avahiya serokwezîrê Brîtanî kombûn û çalakî li dar xistin, 
paşê hetanî avahiya televîzyona BBC meş li dar xistin. Çala-
kiya ku ji hêla Yekîtiya Hêza Demokratîk Ya Brîtanya ve hatî 
organîze kirin de gelek saziyên çepgir yên Îngîlîstanê jî tevlî 
bûn. Serokê Partiya Karkeran Jeremy Corbyn jî bi peyameke 
nivîskî tevlî çalakiyê bû. Corbyn di peyama xwe de, jibo 
bêhtir mirin çênebe bi awayekî lezgînî pêwistî bi agirbest û 
çareseriya siyasî heye. 

Di çalakiyê de hikûmeta AKP û Erdogan bi zimanekî 
tûnd hat şermezar kirin û bang li gelên cîhanê hat kirin ku li 
hemberî van komkûjiyan bêdeng nemînin. Girseya ku ji deh 
hezaran pêk dihat ji cihê çalakiyê heta televiyona BBC ya li 
Oxford Circusê ye meşek pêk anî. Di meşê de bê navber slo-
ganên wekî “Kûjer Erdogan, Kûjer Dewleta Tirk” hatin qêrîn. 

liverpOOl

sheffield

edinburgh

lOndralOndra

lOndra

lOndra
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ROJNAMEYA KURD Û SIMKOYÊ ŞIKAKÎ
Kakşar Oremar-a.welat

Rojname bi du zimanan, kurdî û farisî, hatiye 
weşandin. Bi du zaravayên kurdî, ango kurmancî 
û soranî, hatiye amadekirin û weşandin. Di roj-
nameyê de, ji hêla lîderên şoreşê ve, rêbaz û 
armancên şoreşa Kurdistanê hatine şirovekirin

îDi 25 salên jiyana siyasî ya serdema 
şoreş û desthilatdariya Simkoyê Şikakî de, 
em rastî hinek karên wî yên girîng tên ku 
hingî cîbicîkirin û pêkanîna wan ne hêsan 
bû. Bihayê wan karên han, liberçavgir-
tina derfetên madî û derfetên civakî-siyasî 
yên kêm û taybetî pir bilind e. Sala 1912-
13’an bi hevkariya Ebdulrezaq Bedirxan 
(1864-1918) kovara bi navê Kurdistan tê 
weşandin. Li Xoyê bi armanca perwerdeki-
rina zarok û ciwanên kurd, komeleya bi 
navê Gihandaniyê tê avakirin. Dîsa di sala 
1916’an de dibistanekî kurdî ji zarokên kurd 
re tê vekirin û Simko bi hemû hêza xwe ya 
siyasî û madî piştgiriyê didê. Di warê aborî 
de, maliyat ji bazirgan û dewlemendên herê-
ma desthilatdariyê tê sitandin û ew bi hemû 
hêza xwe dixwaze ku gel ji hikûmdariya wî 
razî û memnûn bin. Helbet tevahiya van kar 
û xebatên weha divê li gor derfetên wê ser-
demê bêne nirxandin.

Naveroka Rûpelên Rojnameyê
Rojnameya Kurd peyvdara desthilat-

dariya Simkoyê Şikakî bû ku bi texmînî 
tenê 6-7 hejmar jê derketine. Rûpelên wê 
cih bi cih xwedî naverokeke pir dewle-
mend bû. Bi xwendin û şîrovekirina wan 
gotar û peyamên wê, rêyeke tije ronahî li 
ber me vedibe ku em baştir bîr û ramanên 
Simko û armancên şoreşa wî nas bikin. 
Armancên wî çi bûn û çima serî hildabû 
li dijî desthilatdarên nelayîq û sîstema 
desthilatdar ku li Îran û Kurdistanê xwedî 
berpisrên sitemkar û xerabker bû. Wî çend 
caran bi bîra wan anîbû ku her tişt, “Ne bi 
zorê ye, belkî bi dorê ye!” û êdî dewrana 
wan jî bi dawî dibe.  Di nav çend salan de 
ev yek jî pêk anî û nîvê Rojhilat azad kir. 
Simko wekî bazekî, nêçîra koremarên ku 
jehra xwe  bi ser jiyana xelkê de belav kir-
ibûn, dikir.

Kesên wekî Mihemed Temedon îdia 
dikin ku navê rojnameya serdema Simko 
berê, “Rojî Kurd û Şewî Ecem” bû, lê logo-
ya hejmara yekem di destê me de ye ku roja 
pêncşemê, di 08.06.1922’yan de li Urmiyê 
hatiye weşandin. Rojname heftane bû û tevî 
ku hejmara duduyan hîn peyda nebûbû, lê 
divê ew hejmar jî di 15.06.1922’yan de 
hatibe weşandin. Hejmara sisêyan jî ku 
hemû rûpelên wê di destê me de hene, roja 
di 23.07.1922’yan de hatiye weşandin. 
Werin em 6 rûpelên wê rojnameyê vekin 
ka çi tê de ye. Rojname heftane û di nav 
du xêzan de bi kurdiya naverast û bi tîpên 
erebî wiha li ser hatiye nivîsandin: “Roj-
nameyeke siyasî, edebî, agahdarî, şîroveyî 
ye bo hemû kurdan. “ Di nîvê rûpela yekê 
yê rojnameyê de jî navê Rojnameyê Kurd 
hatiye nivîsandin.

Ramanên Simkoyê Şikakî
Tevî ku ew hêj ciwan û li pey kuştina 

bab û birayê xwe li herêmê bûye kesekî 

xwedî karîzma, lê mi-
rovekî dûrbîn û xwedî 
ramanên kurdayetî ye. 
Simko xwedî armancên 
pîroz û dîrokî bû. Ji 
hemû kar û xebatên 
çandî, rewşenbîrî û si-
yasî yên ku di serdema 
serhildana Simko de li 
Kurdistanê hatine kirin, 
mirov hingî dizane ka 
çima ji hêla desthilatdar 
û îraniyên nasyonalîst 
ve ewqasî rik û kîn li 
hemberî Simko hebû 
ku hîn jî ew dijberî bi dawî nebûne. Heta 
rewşenbîrên wê serdemê jî tevî ku baş diza-
nin Şah Rizayê Pehlewî dê welat ber bi per-
gelekî dîktatorî ve bibe, dîsa jî xwe ji vego-
tin û nivîsandina rûdanên rast vedidizin û bi 
bêşermî li dijî şoreşgerên kurd û armancên 
wan ên siyasî  dinivîsin.

Rojnameya Kurd wekî yekemîn ro-
jnameya kurdî ya rojhilatê Kurdistanê, 
xwedî hinek taybetmendiyên berbiçav e: Bi 
du zimanan, kurdî û farisî, hatiye weşandin. 
Bi du zaravayên kurdî, ango kurmancî û 
soranî, hatiye amadekirin û weşandin. Di 
rojnameyê de, ji hêla lîderên şoreşê ve, 
rêbaz û armancên şoreşa Kurdistanê hatine 
şirovekirin. Rewşenbîrên navdar û sernas 
li dora Simko hebûn: Mîrza Ebo Elhesen 
Seyfulquzat (1876-1945), Mihemed Tur-
canîzade, Ehmed Turcanîzade, Ebdulrezaq 
Bedirxan(1864-1918) û kesekî kêmnaskirî 
bi navê Mihemed Cemaledîn Elhekarî ku 
wekî qaziyê wî yê karên dadweriyê bû. Ji 
naveroka rojnameyê tê kifşê ku wan xebat 
kiriye da ku sîstema xwe ya desthilatdari-
yê bidin rûniştandin û bêhtir bi gel bidine 
naskirin. Her wiha pê re jî ji dijmin û dewl-
etên biyanî re îsbat bikin ku ew ne ajaweçî, 
talanker û tevlihevkar in, lê berevajî wê, 
şoreşa wan xwedî armancên bingehîn, siyasî 
û civakî ye.

Di rûpela yekê ya hejmara sisêyan a ro-
jnameya Kurd de, kesek bi navê Mihemed 
Cemaledîn Elhekarî bi zaravayê Kurmancî 
nivîsek belav kiriye. Wî di dawiya nivîsê 
de wiha ragihandiye: “Qaziyê Simko, Mi-
hemed Cemaledîn Elhekarî.”

Li vir, du pirs derdikevin holê: Ew kes kî 
ye û ya Simko qaziyekî wî hebû ku şêwira 
xwe pê kiriye û ramanên xwe pê re parve 
kirine ku di pey re jî di nav raya giştî de be-
lav bike? Naveroka nivîsê xwedî hin pey-
amên siyasî ye ku armancên serhildana Sim-
ko didin xuyakirin û ji hêla din ve jî behsa 
siyaset û rêbazên çewt ên dewleta Îranê li 
Kurdistanê dike.

Para edebî ya Rojnameya Kurd
Di beşê edebî (wêjeyî) de jî peyamên 

balkêş hene ku helbesteke mamosta Seyful-
Quzat bi awayê jêr hatiye belavkirin:

Qismet Edebî (eser qelemî Axay Seyfu’l-
Quzat)

“Kurdîne, ta key ême le kêwan mîsalî dêw 
/

Bêyn û biçîn û bo me nebê qet xudan û 
xêw?
Xelkî hemû le bax û le şaran a kêfxoş /
Êmeş bilaw û bêsere mawîn le deşt û kêw.
Reşmal e mal û keşk û penîr e meta’î me /
Qesr û serayî xelkî dî ye pir le zêr û zêw.
Jêrdestî û îta’etî bêgane ta be key? /
Şerm e le bo me, hênde bijîn bênîşan û 
nêw.

Her mîlletê le la we heqî xoy be deste we /

Kurdê ke ser helênê, delên bo te ser bizêw.

Azadî, serbexoyî, mîrî û gewreyî /

Dawa biken be zar û ziman û didan û lêw.

Her kes ke pirr tewawî heqî babî xoy 
newê /

Ew bêbeş e le kurdî, derî ken, neyate 
nêw.”

Ew di helbesteke xwe ya din de behsa 
lîderê Şoreşa Kudistanê, Simkoyê Şikakî 
dike û ji gel daxwaz dike ku bihagiraniya 
wî baş bizane:
“Kurdan kurdekan be Xuda rojî xeyret e /

Des deyne xenceran û pêyawane bêne 
lêw.

Simko ke dawe be me sahib û reîs /

Şukrî bikeyin bezar û ziban û didan û lêw.
Meqsud(î) wî eme: Ke heq(î) me bidate 
me /

Teklîf(î) meş wiha ye feday bîn be nêr û 
mêw.”

Di rûpelên din ên Rojnameya Kurd de, 
şiroveya qanûnên hikûmetê hene û bi giştî 
behsa sîstema desthilatdariyê hatiye raveki-
rin. Li ser vê mijarê nivîsek bi farisî li jêr 
nav-nîşanê “meramê ma-Armanca me” 
hatiye nivîsandin ku bidirêjî û helbet bi zi-
manekî sade li ser daxwazên xwe yên meşrû 
nivîsandine.

Emiliano Zapata û Simkoyê Şikakî
Emiliano Zapata (1879-1919) 

şoreşgerekî meksîkayî bû. Ew gundiyekî 
Çermsor bû ku li dijî kedxwariya feodal 
û desthilatdarên herêma xwe serkêşiya 
şoreşekê kiribû. Karkerên gundî yên di 
kargehan de birêxistin kirin û di destpêka 
serhildana xwe de ji sê parên axa welat 
parek rizgar kir. Di pişt re ji hemû axa 
Meksîkayê, hemû başûrê welat bi dest xist. 
Lêbelê serokomarê wê demê yê bi navê 
Carranza xwest reforma zevî û axê ya ku 
E. Zapata dabû destpêkirin rawestîne û bi 
komployekê bi meramê hevdîtinên siyasî 
ew lehengê xizmetkarê berjewendiyên gel, 
kuşt. Zapata dema ku ji aliyê hêzên dewl-
etê ve li cihekî bi navê Cuernavcayê hat 
kuştin,  39 salî bû.

Xala balkêş ew e ku di awayê kuştina 
Zapata û Simko de wekhevî pir in. Her du 
jî şoreşger û di dema hevdîtinên siyasî têne 
kuştin. Yek rêberê Şoreşa Meksîkayê û yê 
din jî serokê Şoreşa Kurdistanê ye. Di-
jberên her duyan jî dîktator û mirovên virek 
û sextekar bûn ku pişta wan ne bi hêza gel, 
belkî hêzdarên kedxwar bûn. Her du jî di 
dîroka welat û gelê xwe de wekî “qehre-
manên neteweyî”, xwedî navên xweş in.

Li pey şehîdbûna her du lîderan, ji hêla 
gel ve gelek stran û helbest hatine gotin û 
nivîsandin, lê bi qasî ku li ser Zapata filmên 
sînemayê, konferans û semînar hatine 
çêkirin û lidarxistin, mixabin li ser Simko 
xebatên weha kêm in. Dema Simko tê 
şehîdxsitin, helbesta jêr li her derê dikeve 
ser zarê xelkê:

“Rijandî namerd xwênî merdanit 
/ Tolet estênît lawî Kurdanit.”

Di folklora kurdî de, nêzî 20 stranan 
ji hêla dengbêj û hunermendên kurd ve 
li ser Simko û endamên din ên malbata 
wî hatine gotin. Kawîs Axa, Şakiro, 
Hecî Ebdulkerîm, Kazo û Şehram 
Dostanî hinek ji wan kesan in ku bi 
peyvên xweş li ser jiyan, qehremanî û 
şerê mêrxasên kurd, kilamên xweş go-
tine. Di kilamên dengbêjên me de, li ser 
zilm û zora serdestan û hejarî û liberx-
wedana bindestan, bi zelalî behsa gelek 
rûdanên nexweş dikin.
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Budçeya MÎT’ê ji sedî 36 hat zêdekirin
Rêxistina îstîxbaratê ya Tirk MÎT, ku 
rastî gelek rexneyên giran tê, para 
xwe ya ji budçeya sala 2016›an ji 
sedî 36 zêde kir. Ji budçeyê wê 1.6 
mîlyar lîre ji MÎT›ê re were dayîn.

Piştî komkujiyên li dû hev ê piştî hilbijartinên 
7›ê Hezîranê rû dan, balkêş e ku budçeya ji bo 

‹tedbîrên ewlekariyê› tê veqetandin, ji bo sala 
2016›an hatiye zêdekirin. Herî zêde jî budçeya 
MÎT›ê hat zêdekirin, ku ev rêxistina îstîxbaratê 
ji ber rûdana komkujiyan û nedayîna agahiyan tê 
sûcdarkirin.

Budçeya MÎT›ê, budçeyên Serokwezaretî, 
TBMM, Serokatiya Rêveberiya Afetê, Wezareta 
Enerjiyê û Wezareta Pêşvebirinê, derbas kir. Hema 
hema xwe gihand budçeya Wezareta Ekonomiyê 
ku 1 mîlyar 682 mîlyon lîre ye. Budçeya MÎT›ê 

di nava 10 salên dawî de ji sedî 419 hat zêdekirin. 
Budçeya ku di sala 2006›an de 315 mîlyon 436 
hezar bû, îsal 1.5 mîlyar derbas kir.

Tevî budçeya MÎT›ê, budçeya Fermandariya 
Giştî ya Jendermeyan ji sedî 15.7 hat zêdekirin û 
ji 6 mîlyar 985 mîlyon 776 hezarî, bû 8 mîlyar 84 
mîlyon 47 hezar.

Budçeya Wezareta Parastina Milî ji sedî 7 hat 
zêdekirin û bû 26 mîlyar 117 mîlyon 530 hezar lîre. 

Budçeya ji Midûriyeta Giştî ya Emniyetê re tê 
veqeteandin, ji sedî 6.4 hat zêdekirin û 20 mîlyar 
lîre derbas kir.

Budçeya Sekreteriya Giştî ya Desteya Ewleka-
riya Milî ji sedî 5 hat zêdekirin û gihaşt 25 mîlyon 
702 hezar lîre. Budçeya Wezareta Karên Hundir 
4.5 mîlyar derbas kir, budçeya Wezareta Edaletê 
bi zêdebûna ji sedî 15.3 re gihaşt 9 mîlyar 406 mî-
lyon 619 hezar lîreyî.

Budçeya Serokatiya Karên Diyanetê, ku yek ji 
mezintirîn budçeya jê tê veqetandin e, ji 6 mîlyar 
223 mîlyon 63 hezarî hat zêdekirin û bû 6 mîlyar 
482 mîlyon 979 hezar lîre.

Şahidê komkujiya Enqereyê Altûn îfade da
Abdulselam Altûn ê di komkujiya 
Enqereyê de birîndar bû, diyar kir 
ku êrîşkar dîtiye, piştî bang li wî 
şexsî kiriye bi 10 saniyeyan teqîn 
çêbûye û got: “Piştî min bang lê kir 
bi 10 deqeyan, min parçeyên miro-
van li derdora xwe dîtin.”

Abdulselam Altûn ê di komkujiya li hember 
Mîtînga Aştiyê ya Enqereyê de birîndar bû, piştî 

ji nexweşxaneyê tabûrcî bû, îfade da dozger. Al-
tûn di îfadeya xwe de diyar kir ku êrîşkar dîtiye û 
bang lê kiriye. Altûn her wiha diyar kir ku êrîşkar 
kov e, bejna wî 1.70 û 8-90 kîlo ye.

Altûn anî ziman ku bi heval, xwişk û birayên 
xwe re çûbû çalakiyê û wiha axivî: “Em li Parka 
Gençlîkê li bahçeyê çayê demekê rûniştin. Piştî 
me bihîst anonsên destpêkirina meşê bang dikin, 
nêzî saet 10.00’an em derketin rêya aliyê Garê. 
Di vê demê de me li cihê bûyerê tenê polîsekî 
trafîkê dît, jê pêv ti wezîfedarên ewlehiyê tine-
bûn. Ji cihê bûyerê 500 metre dûr, TOMA’yek 

hebû. Lê ew jî ti têkîliya xwe bi tedbîrên ewle-
hiyê tinebû. Li cihê bûyerê ti kontrol jî nehatin 
kirin.”

‘MIN XWEST KESÊ BI 
GUMAN BISEKINÎNIM’

Altûn wiha berdewam kir: “Em li derveyî 
kortejê, milê çepê dimeşiyan, yek li pêşiya min 
baholekî bi teker di dest de, ket nav kortejê. Ji 
ber ku bi destê xwe yê çepê rûyê xwe wek di-
girt û hinekî jî piştkov bû min jê guman kir. Min 
pirsî ku bê ez ê karibim li valîz binêrim an na. 

Min ji pişt bang lê kir. Bê ku li min binêre, lez 
da xwe. Gumanên min zêdetir bûn. Ez fikirîm 
ku dibe biçe Garê. Ez vekişiyam. Kesekî din ji 
min re got, “Xêr e ti zilam aciz dikî?” Ez jî li 
ser van axaftinan vegeriyam. Piştî deh saniyeyan 
min xwe li erdê dît. Li derdora min parçeyên 
cenazeyan hebûn. Kesên li pêşiya min û dû min 
tevahî miribûn. Tenê ez sax mabûm. Birayê 
min Cafer jî di bûyerê de lingê xwe winda kir. 
Hevalên bi me re hatibûn, hevalên bi navê Dîcle 
Delî û Abdûlkadîr Ûyan di bûyerê de jiyana xwe 
ji dest dan.”

Altûn di îfadeya xwe de got ku kesê jê guman 
kiribû, li serê wî de kumekî wek takkeyeke reş 
û li ser pişta wî heta lingê wî dirêj cubeyek reş 
dîtiye.

Demîrtaş: DAIŞ ji 
aliyê Serokwezîr 
ve tê parastin!

Hevserokê Giştî yê HDP’ê 
Selahattîn Demîrtaş di axaftina 
xwe ya li serdanên serxweşiyê 
de bal kişand ser berpirsyariya 
hikûmeta AKP’ê ya di komkuji-
yê de û destnîşan kir ku DAIŞ ji 
aliyê Serokwezîr ve tê parastin.

Hevserokê Giştî yê HDP’ê 
Selahattîn Demîrtaş, malbatên 
mirovên di komkujiya li En-
qereyê de jiyana xwe ji dest dane 
ziyaret dike û sersaxiyê dixwa-
ze. Tevî Demîrtaş, Parlamenterê 
HDP’ê yê Dîlokê Celal Dogan jî 
tevlî serdanan dibe.

Demîrtaş li Komeleya Di-
hêyiyan a li Fatîhê çû serxweşiya 
malbata Fatma Esen a di kom-
kujiyê de jiyana xwe ji dest da û 
piştî serdanê daxuyaniyeke kurt 
da çapemeniyê.

‘DEWLET BÊYÎ LI BER 
XWE BIKEVE, DIKENE!’

Demîrtaş da zanîn ku ji ber 
wan nikarîbûn mirovên xwe bi-
parêzin, gelekî xemgîn in û para 
xwe ya di komkujiyê de dibînin.

Demirtaş, wiha got: “Em 
berpirsiyarî û kêmasiyên xwe 
qebûl dikin. Lê dewlet hînê jî 
vê yekê qebûl nake. Dewlet bêyî 
li ber xwe bikeve, li pêşberî vê 
komkujiyê dikene. Rayedarên 

dewletê îstîfayê jî ji bo xwe wekî 
zilmê dibînin.” 

Demîrtaş bal kişand ser êrîşên 
polîsan û wiha got: “Destûr 
nedan ku cenazeyan û birîndaran 
rakirin. Polîsan ji bo cenazeyên 
xwe ranekin êrîş kir. Kesên 2 ro-
jan çalakiya boykotê kirin jî rastî 
êrîşan hatin. Destûr nadin ku 
em li cenaze û birîndarên xwe jî 
xwedî derkevin. Serokwezîr got 
‘Ev êrîş li dijî me pêk hatiye’. 
Lê we bi xwe êrîşî cenazeyan 
dikin. Polîsan bombeyên gazê 
avêt nava kuştiyan û birîndaran. 
Ev çawa biratî ye. Li Amedê û 
Pirsûsê jî heman dîmen rû dan. 
Dewlet Kujerê dewamî ye. Em 
dibînin ku DAIŞ ji aliyê Se-
rokwezîr ve tê parastin. Hînê 
hikûmetê komkujiya Amed û 
Pirsûsê de bûyer ronî nekiri-
ye. We çima Midûrê Polîsn ê 
Amedê terfî kirin? We çima 
êrîşkarê bombeyî negirtin? We 
çima piştgirê bombekarên En-
qereyê negirtin? Her roj bi se-
dan kes tên binçavkirin. Ji ber 
ku DAIŞ ji aliyê Serokwezîr ve 
tên parastin.” 

Demîrtaş piştî ziyareta şîna 
Esen derbasî navçeya Zeytîn-
bûrnû bû û şîna Dîcle Delî zi-
yaret kir. 

DI ÇAPEMENIYA NAVNETEWEYÎ 
DE KOMKUJIYA ENQEREYÊ
Çapemeniya cîhanê cihekî 
berfireh da komkujiya li En-
qereyê ya ku beriya hilbi-
jartinê pêk hat û komkujiyên 
li Amed û li Pirsûsê yên ku 
berê pêk hatibûn jî bi bîr xist

Komkujiya Enqereyê di çapemeniya 
navneteweyî de deng veda. Der Spîegel, 
Le Monde, NTV, Lîberatîon bal kişandin 
ser rûdana komkujiya beriya hilbijarit-
nên 1’ê mijdarê û komkujiyên li Amed û 
Pirsûsê bi bîr xistin.

DESTÊ WE KET XWÎNÊ
Spîegel Online di nûçeya xwe de bal 

kişand ser axaftina Hevserokê HDP’ê 
Demîrtaş û sernavê “Destê we di xwîna 
mirovan de ye” bi kar anî. Di nûçeyê de 
hat ragihandin, ku heta niha kesî ber-
pirsyariya komkujiyê negirtiye ser milê 
xwe û HDP der barê komkujiyê de AKP’ê 
sûcdar dike. Kovarê bibîr xist ku ev êrîşa 
giran a bi xwîn 3 hefte beriya hilbijartinê 
hatiye kirin.

BERPIRSIYARÎ NEGIRT
Rojnameya Fransayê Le Monde di 

nûçeya xwe de diyar kir, ku piştî heman 
êrîşê, polîsan li hemberî çalakvanan hêz 
bi kar anîne û di nûçeyê de hat ragihan-
din ku hikûmetê berpirsyariya komku-
jiya li Pirsûsê xistiye stûyê DAIŞ’ê, lê 
belê çeteyan berpirsyariya êrîşê negirtiye 
ser xwe. Le Monde îdia kir ku Tirkiyeyê 
hem li hemberî DAIŞ’ê hem jî li hem-
berî PKK’ê ‘dest bi êrîşan kiriye’, lê belê 
PKK’ê duh bi daxuyaniyekê ragihand ku 
agirbest îlan kiriye.

SEDEM HIKÛMET E
Televîzyona Elman NTV jî der barê 

komkujiyê de agahî da û cih da nêrînên yek 
ji pêşengên Partiya Keskan û Alîkara Serokê 
Meclisa Federal Claûdîa Roth. Claûdîa Roth 

anî ziman ku komkujiyên giran ên li hem-
berî xwepêşandanên aştiye, ancax bi siya-
seta dijhevkirinê ya hikûmetê pêkan e. Roth 

diyar kir ku Tirkiye gav bi gav dikare bikeve 
nav krîzeke mezintir û destnîşan kir ku kom-
kujiya li Enqereyê, komkujiyên li Amed û 
Pirsûsê bi bîr xist. Roth da xuyakirin ku ji 
ber komkujiyê rewşeke hêrsbûyîn, astengiya 
maf û azadiya çapemeniyê derketiye holê û 
berpirsyarê vê jî Serokomar Erdogan e.

‘DÊ XWÎN BIRIJÊ’
Di nûçeya rojnameya Lîberatîonê de 

bal hat kişandin ser gumanên ji hikûmetê 
û rojnameyê cih da mîtînga alîgiriya 
AKP’ê ya ku lîderê mafya Sedat Peker tê 
de gotibû, ‘wê xwîn birije’ û da zanîn, ku 
di mîtîngê de pankarteke ku Peker û Er-
dogan bi destê hev girtibûn, daliqandî bû


