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Geçtiğimiz yıl Kobanê direnişi sırasında 
aralarında dünyaca ünlü düşünür, filozof ve 
Nobel ödüllü yazarların da olduğu yüzlerce 
aydının önerisiyle ilan edilen 1 Kasım 

Dünya Kobanê Günü, bu yıl dünyanın 
dört bir tarafında 400’ü aşkın merkezde 
kutlandı. Geçtiğimiz yıl kutlamaların teması 
Kobanê’nin zaferi iken, bu yılki tema ise 

“Birlikte direndik birlikte inşa edeceğiz” oldu.

Başkent Londra’da Pazar günü yapılan 
yürüyüş Haringey Civic Centre’da başlayıp 
Kürt Toplum Merkezinde sona erdi.  

Kürt Toplum Merkezinde yapılan 
konuşmalarda “Birlikte direndik birlikte inşa 
edeceğiz” mesajı verildi. 

Londra’dan Kobane’ye bin selam!İNŞa zaMaNı! 1 kasım Dünya kobanê Günü, dünyanın dört tarafında olduğu gibi Birleşik Krallığın Londra, 
Belfast, Manchester ve Nottingham gibi bir çok kentinde yürüyüş ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. 

	 1	Kasım		 7	Haziran
HDP 18,105 oy %54,47 14,594 oy %59.31
CHP 7,123 oy %21.43 5.134 oy %20,86
AKP  6,693 oy %20.14 19,463.548 oy %14,42

İNGİltere 1	Kasım		 7	Haziran
Toplam	Seçmen 86,855 84,558
Oy	Kullanan 33,238 24,156

1	Kasım	 7	Haziran
%10.77  % 13.12
59 Milletvekili 80 Milletvekili

HDP 
1	Kasım	 7	Haziran
%25,40  % 24.95
134 Milletvekili  132 Milletvekili

1	Kasım	 7	Haziran
%11.94 % 16.29
40 Milletvekili  80 Milletvekili

MHP 
1	Kasım	 7	Haziran
%49,37  % 40.87
317 Milletvekili 258 Milletvekili

	 1	Kasım		 7	Haziran
Toplam	Seçmen 57.555.137  56,608,817
Oy	Kullanan 48.467.989  47,507,389
Geçerli	Oy 47.622.623 46,161,049 
Seçime	Katılım %84,21 %83,92

CHP

akP
Zoraki	seçimin	
sonuçları

Haberin Devamı sayfa 6 & 7’de
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Birleşik	Krallık’ta	HDP	Yine	Birinci
Türkiye’de	 1	 Kasım	 günü	 yapılan	 26.	 dönem	milletvekili	 seçim-
lerinde	 resmi	 olmayan	 seçim	 sonuçlarına	 göre,	AKP	%49.48	 oy	
alarak,	 317	 ile	 iktidar	 partisi	 oldu.	 Yüzde	 10.7	 oranında	 oy	 alan	
HDP	meclise	59	milletvekili	gönderecek.	

Birleşik Krallık’ta 33,569 seçmenin sandığa 
gittiği seçimlerde HDP oyların %54.47 ile to-
plam 18105 oy aldı- 17,585 Londra’dan ve 520 
oy Edinburgh’dan. CHP %21,43 ile toplam 7123 
oy aldı- 6877 Londra; 246 Edinburgh. AKP %20
,14 ile toplam 6693 oy aldı- 6487 Londra; 206 
Edinburgh.

Resmi olmayan yurt dışı oylarının 
sonuçlarına göre ise AKP %56.22, HDP %18.2
0, CHP %16.38 ve MHP %7.12 oy aldı.

Birleşik Krallık seçmen kütüğüne bağlı olan 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oylarını, Lon-
dra ve Edinburgh’ta kurulan sandıklarda 22, 23, 
24 ve 25 Ekim’de, kullandılar.

7 Haziran seçimlerinde HDP %59.2 oy 
oranıyla Birleşik Krallık’ta birinci parti olmuştu. 
CHP %20.86 ile ikinci, AKP %14.49 oy oranını 
ile üçüncü parti olmuştu.

7 Haziran genel seçimlerinde %13’luk 
oy oranı alarak %10’luk seçim barajını aşan 
Halkların Demokrasi Partisi (HDP) meclise 81 
milletvekili göndermişti. 1 Kasım genel seçim-
lerinde ise yüzde 10.7 oranında oy alan HDP 
bu sefer meclise 59 milletvekili göndererek 
meclisteki üçüncü parti oldu.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, AKP 
%49.48 oy alarak 317 milletvekili, CHP %25.31 
oy alarak 134 milletvekili ve MHP %11.90 oy 
alarak 40 milletvekili çıkardı.

7 Haziran Genel seçimlerinde Erzurum, 
Bursa, Ardahan ve Antalya’da birer milletvekili 
çıkartan HDP, 1 Kasım Genel Seçimlerinde bu 
iki ilden milletvekili meclise gönderemedi.

Diyarbakır’da 7 Haziran seçimlerinde 
10 milletvekilini meclise yollayan HDP bu 
seçimde 9 milletvekili yollayacak. Böylece 
Diyarbakır’da HDP’den bir vekil, AKP’ye 
geçmiş oldu. Gaziantep’ten 7 Haziran’da 2 
milletvekili çıkartan HDP bu seçimde sadece 
meclise Mahmut Toğrul’u gönderecek.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin 
Demirtaş’ın da aday olduğu İstanbul’da HDP 
7 Haziran Genel Seçimlerinde 11 milletvekili 
çıkarmıştı. 1 Kasım genel seçimlerinde sadece 
7 milletvekili çıkardı.

İşte meclise giren HDP’li 
milletvekillerin listesi
-HDP Adana Milletvekilleri: Meral Danış Beştaş
-HDP Adıyaman Milletvekilleri: Behçet Yıldırım
-HDP Ağrı Milletvekilleri: Leyla Zana, 
Berdan Öztürk, Dirayet Taşdemir,
-HDP Ankara Milletvekilleri: 
Sırrı Süreyya Önder
-HDP Batman Milletvekilleri: Ayşe Acar 
Başaran, Mehmet Ali Aslan, Saadet Becerekli
-HDP Bingöl Milletvekilleri: Hişyar Özsoy
-HDP Diyarbakır Milletvekilleri: İdris Baluken, 
Nursel Aydoğan , Nimetullah Erdoğmuş, 
Feleknas Uca, Altan Tan, Çağlar Demirel, 
Ziya Pir, İmam Taşçıer, Sibel Yiğitalp
-HDP Gaziantep Milletvekilleri: Mahmut Toğrul
-HDP Hakkari Milletvekilleri: Selma 
Irmak, Nihat Akdoğan, Abdullah Zeydan
-HDP İstanbul Milletvekilleri : Selahattin 
Demirtaş, Hüda Kaya, Pervin Buldan, 
Garo Paylan, Erdal Ataş,  Celal 
Doğan, Filiz Kerestecioğlu
-HDP İzmir Milletvekilleri: Ertuğrul 
Kürkçü, Müslüm Doğan
-HDP Kars Milletvekilleri: Ayhan Bilgen,
-HDP Mardin Milletvekilleri : Mithat Sancar, 
Gülser Yıldırım, Erol Dora, Mehmet Ali Aslan,
-HDP Mersin Milletvekilleri: 
Dengir Mir Mehmet Fırat,
-HDP Muş Milletvekilleri: Burcu 
Çelik Özkan, Ahmet Yıldırım
-HDP Siirt Milletvekilleri: Kadri 
Yıldırım, Besime Konca
-HDP Şanlıurfa Milletvekilleri: 
Osman Baydemir, Dilek Öcalan, 
İbrahim Ayhan, Leyla Güven, 
-HDP Şırnak Milletvekilleri: Faysal Sarıyıldız, 
Leyla Birlik, Ferhat Encu, Aycan İrmez
-HDP Tunceli Milletvekilleri: Alican Önlü,

HDP Van Milletvekilleri : Figen Yüksekdağ 
Şenoğlu, Lezgin Botan, Yurdusev Özsökmenler, 
Adem Özcaner, Tuğba Hezer, Selami Özyaşar,

Demirtaş	ve	Yüksekdağ’dan	
Seçim	Sonrası	İlk	Değerlendirme

1	Kasım	seçimi	sonrasında	HDP	eş	başkanları	Figen	Yüksekdağ	
ve	Selahattin	Demirtaş,	sonuca	ilişkin	bir	açıklama	yaptılar.
Yüksekdağ: Ne oldu bu 5 ayda?

“1 Kasım seçimlerini çok olağan üstü koşullarda 
gitti. Türkiye 7 Haziran seçimlerinde Türki-
ye halkları çok güzel bir seçim sonucu ortaya 
çıkarmıştır.

“Bizler 1 Kasım seçim sonuçlarını 
değerlendirirken siyasetin sürüklendiği koşullardan 
bağımsız bir değerlendirme yapamıyoruz ne yazık 
ki. Ne oldu bu 5 ayda?

“Saray merkezli olarak siyasi gerilim 
kutuplandırıldı. Elbette 1 Kasım’ın öncesinde 5 aylık 
süre içinde Meclis’teki tabloya yansıyan en zorlu 
süreci en zorlu seçim yolculuğunu yapan partimiz 
oldu. Her yerde sayısız zorluğun içinde adeta rüzgara 
karşı seçim çalışması yürütmek zorunda kaldık.

‘258 sivil hayatını kaybetti’
“Geride kalan 5 aylık sürece katliamlarda 258 

sivil yurttaşımız hayatını kaybetti. Kürt illerinde 
hayatını kaybettiler. Bu katliamlar ve ölümler 
değil parti binalarımıza, yöneticilerimize dönük 
çok ciddi bir saldırının ortasında seçim çalışması 
yürütmek zorunda kaldık.

“190 parti binamız basıldı, yakıldı. Bunların 
her biri seçim öncesi ortamı germeyi hedefleyen 
ve yararlanmayı iktidarın ortaya koyduğu bir si-
yasi hareketti.

“Meclis’te 3. Parti olmak bu yolda yürüyen-
lerin zaferidir. Karanlıkları yara yara bu başarıyı 
elde etmişlerdir.

“Saray ve AKP iktidarı tek bir amaca ulaşmak 
istiyor, HDP’yi baraj altına itmek için seçim 
kampanyası yürüttü.

‘rüzgara karşı inatla yürümüşlerdir’
“Eşitsizlikler arasında en sivri örnekleri 

yaşadığımız bir dönem oldu. Bizimle birlikte 
yürüyenler bu rüzgara karşı inatla yürümüşlerdir, 
barajı aşmışlardır. 7 Haziran’a göre bir ger-
ileme olduğu açık, bütün boyutlarıyla parti 
organlarımızla kapsamlı olarak ele alacağız.

“Ama şunu net ifade ediyorum; Bu kadar zorlu 
bir yürüyüş içerisinde halklarımızın inadına elde 
ettiği başarıdır. Bizler 1 Kasım seçimlerinden çıkan 
sonuçla halkın kararlılıkla yürüdüğünü, umutlu 
olduğunu, inancını ortaya koyduğuna inanıyoruz.

“Yitirdiğimiz tüm canlarımızı saygıyla 
anıyoruz. Barış gönüllerini bir kere anıyoruz. 
Onların barış isteğini başarıya ulaştıracağımıza 
söz veriyoruz .Bütün ittifak güçlerimize herkese, 
kadınlara, gençlere ve parti emekçilerimize yürek-
ten teşekkür ediyoruz. Birlikte ve kararlılıklar 
yürüyeceğimiz yollarımız var. İnadına barış diyor-
uz, HDP diyoruz. Seçim sonuçları hayırlı olsun.”

Demirtaş: Ortada eşit bir seçim yoktur
“Yüksek bir katılım olması elbette sevindi-

rici, saygındır. Bütün seçmenlere sandığa gittikleri 
için HDP adına teşekkürlerimi iletiyorum. Bizler 
seçmenin ortaya koyduğu iradeye saygı duyduk, 
herkesten de aynı saygıyı bekledik.

“Ortada eşit bir seçim yoktur. Kimse kusura 
bakmasın ama biz kızıl kıyametin içerisinden, hiç 
kampanya yürütmeden yüzde 11 oy aldık. Sadece 
katliamlara karşı halkımızı, gençlerimizi koru-
maya çalıştık kampanya yürütemedik. Aldığımız 
yüzde 11’lik oy kampanya sonucu ortaya çıkmadı.

‘bizi 3. parti yapan halkımıza 
teşekkür ediyoruz’

“Eğer ki bu saldırı bu katliam politikası 
başka bir partiye uygulanmış olsaydı ki Allah 
göstermesin ama bugün silinmiş olurdu siyaset 
sahnesinden. Bu katliam politikasına rağmen bizi 
3. parti yapan halkımıza teşekkür ediyoruz.

“Ortada HDP’nin büyük bir zaferi vardı. 1 
milyon oy kaybettik ama biz faşizme karşı dim-
dik durmayı başarmış bir partiyiz. Belli ki devasa 
problemlerle göreve başlayacağız. Hükümetin 
her yaptığı doğrunun yanında baskının karşısında 
olacağız. Halk bir bayram havasıyla seçim 
sonuçlarını karşılamıyor, çünkü herkes büyük bir 
kaygı içerisindedir.

‘Hiç kimsenin korkmasına 
gerek yok biz varız’

“Hiç kimsenin korkmasına gerek yok biz varız, 
hep birlikte direnmeye devam edeceğiz. Gücümüz 
haklılığımızdan kaynaklanmaktadır. Herkes bundan 
emin olmalıdır. Bizler yeni anayasa ve çözüm ko-
nusunda ilkeli duruşumuzu sergileyeceğiz. Yapıcı 
bir muhalefet sergileyeceğiz. Halkın her türlü 
sorununun çözümü konusunda çabalayacağız, 
koşturacağız.

‘2019’a HDP’yi çok daha güçlü taşıyacağız’
“Yeni bir seçim gelmezse 2019’a HDP’yi 

çok daha güçlü taşıyacağız. Bizim için her yer 
mücadele alanıdır. Hiç kimsenin yılgınlığa 
kapılmasına gerek yoktur. Sandık sandık tekrar 
değerlendireceğiz. Herkese tek tek teşekkür edi-
yorum. Bize destek olan, çalışmalarımızı yürüten 
bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

“Bugünkü zafer onların yürüttüğü zafer. Bir 
ahtapota karşı, devasa bir güce karşı barajın üz-
erinde kalmayı başardık. Amaçları hile ile de olsa 
bizi baraj altı bırakmaktı. Onlar keşke bugün hay-
atta olsaydı da biz baraj altı kalsaydık. Onların 
mezarlarında rahat uyuyacağı demokrasi mü-
cadelesini devam ettireceğiz.”

1	Kasım	

7	Haziran
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İngiliz	Basını	Seçim	Sonuçlarına	Geniş	Yer	Verdi
Şükrü Bolat

AKP’nin	galibiyetiyle	sonuçla-
nan	 1	 Kasım	 genel	 seçim	
sonuçlarına	 İngiliz	 gazeteleri	
geniş	 yer	 ayırdı.	 7	 Haz-
iran	 seçimlerine	 göre	 CHP	
oy	 oranını	 korurken	 HDP	
ve	 MHP’nin	 ciddi	 oy	 kaybı	
yaşaması	dikkat	çekti.

Financial	Times	
Gazetesi

İngiltere’de Financial Times’ın 2 
Kasım baskısının birinci sayfasındaki 
manşette Türkiye’deki genel seçimler 
var. Gazete, “Türkiye’de iktidar partisinin 
zaferi ve Erdoğan’ın başarısı” başlığını 
kullandı.

Financial Times konuyla ilgili hab-
erde, Cumhurbaşkanı Recep Tayy-
ip Erdoğan’ın “Türkiye’de görüşleri 
kutuplaştırma” taktiğinin işe yaradığını 
belirtti. Erdoğan’ın “çatışma” taktiğinin 
sonuç verdiğini belirten Financial Times, 
yine de Erdoğan’ın “derin bir şekilde 
bölünmüş olan ülkenin yaralarını sarması” 
gerektiğini vurguladı. Öte yandan İngiliz 

Financial Times gazetesine konuşan 
ABD’nin eski Ankara büyükelçilerinden 
Ross Wilson, “Erdoğan için ve Erdoğan’ın 
görmek istediği Türkiye için çok şey risk 
altındaydı, özellikle de başkanlık sistemi” 
yorumunda bulundu.

Guardian	 
Gazetesi

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Guard-
ian seçim haberini internet sitesinden duyur-
du. Guardian, haberi, “Türkiye’nin şok eden 
seçim sonuçlarına göre; iktidardaki AK Parti 
‘büyük zafer’e gidiyor” manşetiyle yayınladı. 
İngiliz Guardian gazetesi konuyla ilgili ha-
berinde kesin olmayan seçim sonuçlarının 
belli olmasıyla AK Parti’nin çoğunluğu ka-
zanarak iktidara döndüğünü belirtti. Guard-
ian, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun seçim 
zaferi konuşmasından bir bölümün vide-
osunu da yayınlayarak, Davutoğlu’nun parti 
genel merkezi önünde ‘’Allahu Ekber’’ diye 
bağıran destekçilerine yaptığı konuşmaya 
dikkat çekerek, ülkenin barış içinde ileri 
gideceği beklentisini dile getirdi.

Telegraph	
Gazetesi

Telegraph gazetesi ise HDP’nin 
yüzde 10’luk barajı aşmasının 

Türkiye’de ve yurt dışında birçok kişiyi 
rahatlattığını belirterek, seçim zafer-
inin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın gücünü pekiştireceğini, ül-
kenin daha da otoriter bir rejime doğru 
kaymasına neden olabilecek korkulara 
yol açacağını yazıyor.

Times	 
Gazetesi

Times gazetesi de Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın partisinin sürpriz seçim zaferi-
yle ilgili olarak Erdoğan’ın uzun vadeli 

iktidarını garanti altına aldığını belirti-
yor. İngiliz Times gazetesi “Türkiye’nin 
diktatörü zaferiyle kendisini eleştirenleri 
yıktı” başlığını haberde manşet olarak 
kullanıyor.

Independent	
Gazetesi

İngiliz Independent gazetesi ise 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
seçimde kesin bir zafer kazandığını, 
AKP’nin ise parlamentodaki üç muhalif 
partiyi mağlup ettiğini yazıyor. 
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Londra-	 Londra’da	 1	
Kasım	 günü,	 Dünya	
Kobanê	 günü	 nedeni-
yle	 kitlesel	 bir	 yürüyüş	
ve	 ardından	 da	 etkinlik	
gerçekleştirildi.

Demokratik Güç Birliği tarafında 
örgütlenen Kobanê yürüyüşü, Türkiye ve 
Kürdistan’lıların yoğun olarak yaşadığı Har-
ringey bölgesinde gerçekleştirildi. 

 Yürüyüş başlangıcında Demokratik Güç 
Birliği adına yapılan konuşmada, IŞİD’e 
karşı YPG ve YPJ’nin direnişinin yol gös-
terici özelliğine dikkat çekilerek, Kobanê’nin 
yeniden inşaasında yer alma çağrısı yapıldı.

Yürüş boyunca “yaşasın YPG , yaşasın 
YPJ”, “katil IŞİD”, “katil Erdoğan” sloganları 
atıldı ve İngilizce bildiriler dağıtıldı. Kobane 
direnişini selamlayan organizasyonda seçim-
lere yönelik telaşta gözlerden kaçmadı. 

kCC’de etkinlik
Yürüyüşten sonra Kürt Toplum Merke-

zi (KCC)’de bir etkinlik gerçekleştirildi. 
“Save Kobanê” insiyatifi tarafından yapılan 
etkinlikte, Toplumun Kriminalize Edilm-
esine Karşı Kampanya (CAMPACC), To-
plumlar Arası Forum, (I-CF), Emperyal-
izme ve Faşizme Karşı Mücadele-Devrimci 
Komünist Grup (RCG) gibi değişik kurumlar 
adına konuşmalar gerçekleştirildi. Yapılan 
konuşmalarda, Kobanê direnişinin anti-em-
peryalist, demokratik içeriği, kadınların bu 
direnişteki rolü ve kurulan kanton sistemi 
ile alternatif bir yaşam seçeneğinin dünya 
halklarına örnek özellikleri vurgulandı. 

Londra’da	Kobanê	günü	etkinliği
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Hayko Bağdat Soas’ta Konuştu
1 Kasım seçimi öncesinde Londra Soas Üniversitesine gelen Hayko Bağdat 
öğrenci ve severleriyle bir araya gelerek bir söyleşi yaptı.

ortaklaşa düzenlendi. Taraf gazetesinde 
köşe yazarlığı yapan Bağdat’ın aynı za-
manda Salyangoz ve Gollik isimli iki 
kitabı bulunmakta.

Bağdat, çocukların büyürken evlerinin 
içerisinde bildiklerinin ve güvendikler-
inin, evin dışarısına çıktıklarında tehlike 
yaratabileceklerini anlatarak, farklı kimlik 
ve inançtaki insanların Türkiye’de nasıl 
tehlike içerisinde yaşayabileceklerinin 
tablosunu çizmeye çalıştı.

Bağdat, başı örtülünün başından 
türbanının çekilmesinin, trans bir kadının 
ölüme terkedilmesinin ve Hrant Dink’in 
öldürülmesinin bir biriyle bağlı acılar 
olduğunu ve temelde kimlik farklılıklarına 
tahammül ile ilgili olduğunu anlattı.

Bu tehlikelerden dolayı insanların 
kimliklerini saklamak zorunda kaldığını 
ifade eden Bağdat, ‘‘Uğraştığım şey, senin 
çocuğun ve benim çocuğum birbirinin 
katili olmasınlar’’ diye konuştu.

Bağdat ülkenin tarihte yaşadığı açılarla 
yüzleşmesi için sadece mağdurların 
yaşadıklarını tekrar tekrar anlatmalarının 
yeterli olmadığını, aynı zamanda olayın 
diğer tarafında olan insanların neler 
düşündüklerini ve hissettiklerinin bilin-
mesi gerektiğini ifade etti.

Perşembe 29 Ekim, akşamı 
gerçekleşen söyleşide Bağdat ülkenin 
acılarıyla yüzleşmesiyle ilgili ve seçim 
öncesi sürece değinerek konuşmasına de-
vam etti. Etkinlik soru cevap bölümüyle 
sona erdi.

Gazeteci ve yazar Bağdat, 
konuşmasının bir tür psikoloji seansı 
olacağını ve real politikadan bahsedip, 
bunun felsefik nedenlerini anlatmaya 

çalışacağını söyleyerek sözlerine başladı.
Ermeni olan Bağdat Türkiye’de 

yaşanan ve son zamanlarda tekrar 
tırmanan nefret politikası ve söylemler-

inin nedenlerini anlattı.
Etkinlik Soas Üniversitesi Türk 

Topluluğu, Soas Ermeni Topluluğu 
ve Soas Kürt Öğrencileri tarafından 
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Avrupa	Kürt	İşverenler	Birliği	Londra’da	biraraya	geldi
Bünyesinde	 Aavrupa’nın	
çeşitli	 yerlerinde	 bulunan	
Kürt	iş	adamları,	girişimciler	
ve	 iş	 verenleri	 barındıran	
Avrupa	 Kürt	 İşverenler	
Birliği	 Londra’da	 da	 bir	
toplantı	düznleyerek	Kürt	iş	
insanlarını	bir	araya	getirdi.
Haber-Foto: Erem Kansoy

Aralarında topluma büyük katkıları 
dokanan iş insanlarımızın da bulunduğu 
toplantıda Kürtçe konuşan topluma hizmet 
veren dernek yetkilileride hazır bulundu. 

AKİ, bir süredir çalışmalarına devam 
ederken Britanya’nın çeşitli bölgelerinde 
farklı alanlarda hizmet veren iş adamları 
ile de görüşmelerde bulundu. Düzenl-
edikleri sektörel sohbet toplantıları ile 
çeşitli sektörlerin işçi-iş veren ve piyasa 
durum değerlendirmelerinde bulunuldu. 

Belirli bir üye sayısına ulaştıktan sonra 
Londra’da da bir şube açmayı planlıyan 
AKİ yetkilileri gecede yapılan soh-
betlerde, Avrupa’da hizmet veren Kürt 
iş insanlarının AKİD sayesinde ortak 
çalışmalar yürütebileceği ve dolaylı yollar-
lada ülkelerine daha faydalı olabilecekler-
inin altını çizdiler.

AKİİngiltere temsilcisi Kemal Has ise 
gecede gazetemize verdiği demeçte “AKİ 
yani Avrupa Kürt İşverenler Birliği, yurt 
dışında Avrupa’da yaşayan buralarda iş 
yapan buralarda sosyal hayata katkıda 
bulunan, ayrıyetten kendi ülkesindeki so-
syal, olaylara duyarlı bir kitleyi biraraya 
getirip kendi aralarındaki iş ilişkilerini 
sonra sosyal ilişkilerini ve memleketler-
ine ülkelerine, kendi topraklarına yapabi-
lecekleri yatırımları gerçekleştirmek adına 
bir örgütlenme, ihtiyacından kaynaklandı. 
AKİ’yi bu ihtiyaçla oluşturan arkadaşlar 2 
yıldır Avrupa’daki örgütlenmeyi sürdürüyor 
bizde burada  katkı sağlayıp İngiltere’deki 
örgütlenmemizi gerçekleştirmek istiyoruz. 

AKİ vizyonu kendini geliştirmiş, hem 
ekonomik hem de etik anlamda ticaret 
yapan, belli bir seviyeye ulaşmış iş veren-
lerin bir araya geldiği bir organizasyon, el-
betteki yüzümüz ülkemize dönük oradaki, 
istihdamı artırmak, Avrupa’da gördüğümüz 
yaşadığımız vizyonumuzu kendi ülemize 
götürmek, yapabildiğimiz kadarıyla kendi 
ülkemizdeki ekonomik gelişmeye katkı 
sağlayabilmek amacıyla oluşturulmuş bir 
örgüt. Bugünki toplantımızda yine burada 
daha önce yaptığımız toplantıyla ilişkili 
olarak kendi örgütlülüğmüzü geliştirmek 
daha fazla insanlara ulaşabilmek ve 
AKİ’nin de burada şubeleşebilmesi 
açısından, tanıtımını yapmayı planladık. 
Bugece buraya seçkin iş adamları katıldı, 
gözü gönlü memleketimizde olup burada 
çalışmalar yürüten iş adamlarımızı daha 
faydalı olabilmek adına örgütlemeyi hede-
fliyoruz.” Şeklinde konuştu. 

Toplantı yemek ile açılarak AKİ ile il-
gili hazırlanan tanıtıcı programın sunu-
muyla devam etti. Hazırlanan sunumda 
da konuşma yapan AKİ yetkilisi Salih 

Açık “Avrupa Kürt İşverenler yapılanması 
içinde İngiltere’nin de yer alması gerekiyor 
burada bu örgütlenmeye gidilmesi lazım, 
diaporaya çıkan insanlarımız yerleştikleri 
toplumların içerisinde yaşadıkları ezik-
lik nedeniyle 2 misli daha fazla enerji 
harcamaları gerekiyor. Ana hedefimiz ilk 
önce  Avrupa’da bulunan kurumumuz 
üyelerini yükselmesidir. Ortak çalışmalar 
yürütülebilinir. 

Örneğin ben döner satıyorum sen 
döner satıyorsun biz bıçak alıyoruz O za-
man bıçağı ayni yerden alalımi hem kedni 
üreticimizi destekleriz hem dayanışmayı 
artırıp dahada faydalı oluruz.” Şeklinde 
konuşarak bu alanda örgütlülüğün önemini 
vurguladı ve AKİ hakkında kısa bilgier 
paylaştı. 

Advantage ve NILLS firması sahipleri 
Hüseyin Osoy ile  kardeşi Ali Osoy’da gec-

eye destek verdi. Gzatemize geceye ilişkin 
demeç veren Hüseyin Osoy, “ülkemizde 
yaşayan insanlarımıza daha faydalı ola-
bilmek adına bu birlik oluşturulmuştur, 
bir imkan yada fırsat varsa yabancıya 
değil bizim toplumumuza kalması adına 
bu çalışma yürütlüyor. İş adamları olarak 
bir güç oluşturmayı ve ülkemize daha çok 
imkan yaratmayı hedefliyoruz.” Şeklinde 
konuştu. 
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Rojava	Özgür	 Kadın	 Vakfından	
Londra’da	Bir	Dizi	Görüşme

Rojava	Özgür	Kadın	
Vakfı	 İngiltere’nin	
başkenti	 Londra’da	
bir	 dizi	 görüşme	
g e r ç e k l e ş t i r d i .	
Kadın	 milletvekill-
eri,	 Uluslararası	
af	 örgütü	 ve	 femi-
nist	 kadın	 örgütler-
inin	 de	 içinde	
bulunduğu	 birçok	
kurumla	 görüşme	
gerçekleştirdi.
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Rojava Özgür Kadın Vakfı 
uluslararası temsilcisi Meike Nack’ın 
katıldığı görüşmelerde özgür kadın 
vakfı’nın çalışmalarının yanısıra 
Rojava demokratik özerk sistemi 
ile ilgili bilgi verildi. Londra’da 
çalışmalarını yürüten Roj Kadın 
vakfının da katıldığı görüşmelerin 
ilki İngiliz milletvekilleri Joan Ryan 
ve Catherine West’in de içerisinde 
yer aldığı bir grup milletvekili ile 
gerçekleştirildi. İngiltere parlamen-
tosunda gerçekleşen toplantıda Bri-
tanya Kürt Halk Meclisi eş başkanı, 
KNK temsilcileri ve Roj Kadın vakfı 
temsilcileri de hazır bulundu. 

Milletvekilleri ile gerçekleştirilen 
toplantıda bir sunum yapan Özgür 
Kadın Vakfı temsilcisi Meike Nack 
vakfın çalışmalarını aktararak İngiliz 
parlementerlerden Rojava ile ilgili 
daha fazla duyarlılık beklediklerini 
açıkladı. 

Kadın ve Çocuklarla ilgili vakfın 
yürüttüğü çalışmaları aktaran Nack 
Rojava’ya yönelik ambargonun toplu-
mun tüm kesimlerini etkilediği gibi 
en çok ta kadın ve çocukları olum-
suz etkilediğini ifade etti. Rojava’ya 
yönelik insani koridorun hayati bir 
önemde olduğunu ifade eden Nack 
Uluslararası kurumlardan ve toplum-
dan bu konuda daha fazla duyarlılık 
ve destek bekledikleri bildirdi. 

Üç gün boyunca başkent 
Londra’da yapılan çalışmaları ve 
görüşmeleri hakkında ajansımıza 

bilgi veren Özgür Kadın Vakfı tem-
silcisi Meike Nack üç gün boyunca 
çok verimli toplantılar ve görüşmeler 
gerçekleştirdiklerini ifade etti. Nack 
görüşmeleri hakkında şunları söyledi: 
‘‘İngiliz kadın parlementerler başta 
olmak üzere, Uluslararası AF Örgütü, 
Feminist Trust ve Trade Union gibi 
kurumlarla verimli görüşmeler yaptık. 
Bu görüşmelerde elimizden geldiği 
kadar Rojava’daki genel durumu ve 
vakfımızın çalışmalarını anlattık. 

Yaptığımız görüşmelerde 
duyarlılık beklentimizin yanında pro-
jelerimize destek talebinde bulunduk. 
Kadınlardan, çocuklara, eğitimden 
sağlığa, yaşamsal ihtiyaçlardan koo-
peratiflere kadar bir dizi projenin 
sürdürülmesi için hepimizin harekete 
geçmesi gerektiğini ifade ettik.’’

Özgür Kadın Vakfı temsilcisi 
Meike Nack üç günlük görüşmelerin 
ardından dün akşam da SOAS üni-
versitesinde düzenlenen panelde bir 
konuşma yaptı. 

Rojava Özgür Kadın Vakfı 
İngiltere’de Roj Kadın Vakfı, 
Hollanda’da İnternational Free Wom-
en Foundation, Almanya’da kadın ku-
rumu Silava ile ortak çalışma yürütüy-
or. Vakfın çalışmaları hakkında daha 
fazla bilgi almak için www.weqfaji-
naazad.org web adresini ziyaret ede-
bilirsiniz veya wjar2014int@gmail.
com email adresine yazabilirsiniz. 
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Özel	Eğitim	İhtiyaçları	
ne	anlama	geliyor?	

Aslında bu konuda ilk yazımı geçen sene yazmıştım. Fakat toplum 
üyeleri olarak bu konudaki eksikliklerimizden dolayı yazımı tekrar 
yayınlama ihtiyacı duydum. Hemen hemen hepimizin ailesinde Özel 
Eğitim ihtiyacı olan birilerinin olması mümkün. Özel Eğitim İhtiyaçları 
yada İngilizce adıyla Special Education Needs (SEN) zaman zaman ve-
liler olarak karşı karşıya geldiğimiz bir kavram. Peki bu kavram ne an-
lama geliyor? Özel Eğitim İhtiyaçları öğrenme zorlukları veya öğrenme 
güçlüğü yaşayan çocuklar için kullanılan yasal bir kavram. Bu kavram 
bünyesine alınan çocuklar yaşıtlarına göre daha yavaş öğrenir. Bir çok 
çocuk eğitim hayatı sürecinde bir tür Özel Eğitim ihtiyacı hisseder. Özel 
Eğitim ihtiyaçları olan çocuklara yardımı çoğu zaman kendi okulları 
tarafından verilir. Bu yardımı veren öğretmenler çoğu zaman özel bir 
stajdan geçer. Çocukların Özel Eğitim ihtiyacı yardımı talebi edeceği 
bölümler: okuma, yazma, bilgiyi anlama, kendilerini ifade etme/anlat-
ma, diğer öğrenci/öğretmenlerin söylediklerini anlama, arkadaşlık kur-
mak, yaramazlık yapmak yada duygusal veya fiziksel ihtiyaçlar.

Çocuğunuzun ilk yılları onun fiziksel, duygusal, entelektüel ve 
sosyal gelişimi açısından çok önemli. Bebekken yapılan muayeneler 
sayesinde doktor veya hemşire çocuğunuz Özel Eğitim ihtiyacı olup 
olmayacağını anlayabilir ve bu konuda sizi uyarabilir. Bu konuda eğer 
endişeleriniz varsa zaman geçirmeden doktorunuza danışmanız önem-
li. Eğer çocuğunuzda yukarda bahsettiğimiz Özel Eğitim İhtiyaçları 
var ise yardım alabilirsiniz. Eğer çocuğunuzda okul öncesi böyle 
bir ihtiyaç gördüyseniz okul müdürü yada yöneticisine bu durumu 
açıklayabilirsiniz. Okul böyle bir durumda sizi dinler ve çocuğunuzu 
Özel Eğitim İhtiyaçları Koordinatörü (SENCO) aracılığıyla gözlemler. 
Eğer çocuğunuzun Özel Eğitim ihtiyacı olduğu konusunda belli özel-
likler görülürse gereken yardımı alması için çalışmalar başlatılır. Bir 
çok zaman bir çocuğun Özel Eğitim İhtiyaçları olup olmadığını aileden 
önce okul fark eder. Her iki durumda SENCO aile ile bir araya gelir 
ve çocuğun Özel Eğitim ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağını planlar ve 
anlatır. Bir çok çocuk bu yardım sayesinde gereken gelişmeyi gösterir 
ve başarılı olur. 

Toplum olarak Özel Eğitim ihtiyacı olan çocuklar yada çocuklarımız 
olduğunu kabul etmekte zorlanıyoruz. Öğretmenler çocuklarımız 
hakkında Özel Eğitim ihtiyacı olduğunu söylediğinde bir çoğumuz du-
rumu anlamadan ‘Benim çocuğum gerizekalı’ yada ‘Benim çocuğum 
hasta’ gibi söylemler yaparak karamsarlığa yada bir hüzne kapılıyoruz. 
Yukarda da bahsettiğim gibi Özel Eğitim ihtiyacı bir çok çocuğun 
eğitim hayatları boyunca yaşayacağı bir durum. Bu anlamda farklı tavır 
veya yorumlar yapmak en çok çocuğumuzu etkileyip zarar verecek-
tir. Her şeyden önce temel başlangıç noktamız çocuklarımıza yardım 
etmek olmalı. Bu anlamda hem okuldan hem de kendi çabalarımız 
ile yapacağımızın en iyisi yapıp çocuklarımızın geleceği için onlara 
yardımcı olmamız en temel velilik görevimiz. Sonuçta onlar bizim 
çocuklarımız.

Eğitim	Köşesi

Oktay  
Şahbaz

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

EĞİTİM	
YAZI	DİZİSİ

Velilerin dikkate alması gereken ilk şeyler
GCSE söz konusu olunca üzerinde düşünmeniz gereken pek çok şey olacaktır. Tabi çeşitli olasılıklar üzer-

inde kafa yorup zaman ayırdığınıza değmesi için, öncelikle çocuğunuzun ilgi duyabileceği bir şeyler olmalı. 
Seçimleri ve beklentileri konusunda çocuğunuzla konuşarak karar vermelerine yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca 
okullarını ziyaret edip sık sık öğretmenleri ile görüşmek, veli toplantılarına (parents evenings) katılmak ve 
İngiliz eğitim sistemi ile ilgili bilgi edinmek de çok yararlı olacaktır. 

karar verebilmesi için çocuğunuza yardımcı olun
Gelecekle ilgili beklentileri ve hayalleri konusunda çocuğunuzla sohbet etmeniz yükseköğrenime de-

vam edip etmeme konusunda bir karara varmalarına yardımcı olacaktır.  Onlara aşağıdaki gibi bazı sorular 
yöneltebilirsiniz:

•Şu an neler yapmaktan hoşlanıyorsun?
• Kendini ne tür bir iş yapıyor olarak hayal ediyorsun?
• Genel bir akademik alanda mı okumak istersin yoksa belirli bir mesleğe yönelmek  için ne okumak 

istediğini biliyor musun? 
• Üniversite ya da kolej öğrenimin süresince iş deneyimi kazanmak ister misin?   

Öğrenciler 4. temel basamak seviyesinde (key stage 
4), yani 16 yaşında, GCse sınavına girerler

4. TEMEL BASAMAK DERSLERİNİN SEÇİMİNE YARDIMCI OLMAK İÇİN AŞAĞIDA 
ÇOCUĞUNUZ İLE BİRLİKTE YAPABİLECEĞİNİZ YARARLI ve EĞLENCELİ BİR TEST VAR

Çocuğunuz, ilgi duyabileceği ve kendisini motive edebilecek alternatifleri seçsin.

Neleri seviyor? Neler onu daha çok çalışmaya yönlendiriyor?
aşağıdaki testi, sessiz ve sakin bir ortamda, çocuğunuz ile birlikte yanıtlayarak keşfedin.

Çocuğunuz hoşlandığı ya da hoşlanabileceği seçenekleri işaretlesin.
her kutudan birden fazla seçenek işaretlenebilinir:

Şimdi çocuğunuzun aldığı puanları kontrol edin.
her kutuda kaç işareti var? Daha çok hangi kutudaki seçenekleri işaretlemiş? 
Unutmayın. herkesin ilgi duyduğu birden çok şey vardır. 
Sizin çocuğunuzun sonuçları genel olarak onun nelere ilgi duyduğunu göstermektedir. 
Çocuğunuz, seçeneklerini araştırırken, bunları göz önünde bulundurabilir. 

a kutusundakiler çoğunlukta ise
Pratik işleri sevme eğilimindesiniz. Pratik 

becerilerinizi kullanabileceğiniz, aktif olarak bir 
şeyler yapabileceğiniz ya da farklı projelerde 
çalışabileceğiniz türde seçeneklere yönelebilirsiniz. 
İnşaat, binalar ve çevre ile ilgili konular size hitap 
ediyor mu? Tasarım ve teknoloji, saç ve güzellik, 
imalat, beden eğitimi, kamu hizmetleri, spor ve 
eğlence gibi konulara ne dersiniz?   

b kutusundakiler çoğunlukta ise
Yaratıcı bir izlenim veriyorsunuz. Kendi-

nizi ifade edebileceğiniz ve yeni fikirler üzerinde 
çalışabileceğiniz seçenekleri araştırabilirsiniz. 
Sanat, yemek hizmetleri, yaratım ve medya gibi 
alanlarda okumak fikri size nasıl geliyor? Dans, dra-
ma, saç ve güzellik, konaklama ve hizmet, müzik, 
fotoğraf ya da tekstil alanlarına ne dersiniz? 

C kutusundakiler çoğunlukta ise
Soysal, dışa dönük  bir insan görünümü veriyor-

sunuz. İnsanlarla çalışıp toplumun nasıl işlediğine 
dair araştırmalar yapabileceğiniz seçeneklere odak-
lanabilirsiniz. Vatandaşlık alanında öğrenim görmek 
hoşunuza gider miydi? Yaratım ve medya, sağlık 
ve sosyal hizmetler, konaklama ve hizmet sektörü, 
psikoloji, din bilimleri, perakende ve ticaret, toplum 
sağlığı ve gelişimi, sosyoloji, seyahat ve turizm 
konularında öğrenim görmek ister miydiniz?  

D’ler kutusundakiler çoğunlukta ise
Araştırma yapmayı seviyor gibisiniz. Sayısal ve 

zihinsel becerilerinizi bir şeylerin neden ve ne şekilde 
işlediklerini araştırmak için kullanabileceğiniz alan-
lara yöneltebilirsiniz. Biyoloji, kimya, fizik gibi 
alanlarda öğrenim görmeyi düşünür müsünüz?  
Çevre ve yer bilimleri, coğrafya, tarih, matematik, 
fen, istatistik alanlarına ne dersiniz?

e kutusundakiler çoğunlukta ise
Girişimci bir kişiliğe sahip görünüyorsunuz. 

Enerjinizi, iletişim, sayısal ve zihinsel becerilerinizi 
yaşadığınız çevreyi nasıl iyileştirebileceğiniz konu-
sundaki seçeneklere yönlendirebilirsiniz. İşletme ya 
da vatandaşlık bilgisi alanlarında öğrenim görmek 
ister miydiniz? İktisat, bilgi teknolojisi (IT), hukuk, 
modern diller, psikoloji, perakende ve ticaret ya da 
sosyoloji alanlarına ne dersiniz?

f kutusundakiler çoğunlukta ise
Planlı ve düzenli olmak sizin için önemli 

gibi. Planlama, iletişim ve bilgisayar beceriler-
inizi günlük hayatımızın işleyişini sağlayan sis-
tem ve yapıları anlamaya yönelik seçenekler için 
kullanabilirsiniz. İşletme yönetimi ve maliye 
alanlarında öğrenim görmeye ne dersiniz? İşletme, 
yemek hizmetleri, iktisat, tarih, konaklama ve 
hizmet, bilgi ve iletişim teknolojileri ya da hukuk 
alanlarına ne dersiniz?

14-16	yaş	arası	öğrenciler	için

EĞİTİm saYFası

Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

oktyshbz@googlemail.com

A birşeyler kurmak, yapmak, ya da inşa etmek
 dışarıda birşeyler yapmak ya da çalışmak
 birşeyler yapmak ya da tamir etmek
 el aletleri ve makineler kullanmak
 problem çözmek, sorunları gidermek. 

B birşeyler tasarlamak ve sergilemek
 televizyona çıkmak
 kitap yazmak
 bir müzik gurubunda çalmak
 yerleştirmek, konumlandırmak

C insanlara yardım etmek
 tartışmalı konuları bir sonuca bağlamak
 insanlara yapılacak şeyleri göstermek
 insanlara bakmak, onlarla ilgilenmek 
 gönüllü işler yapmak

D birşeylerin nasıl çalıştığını araştırmak
 deneyler yapmak
 fikirleri araştırmak ve test etmek
 yeni bir bilgisayar oyunu tasarlamak 
 hesaplamalar yapmak. 

E partiler ve sosyal aktiviteler düzenlemek
 birşeyler alıp satmak
 bir iş kurmak ve çekip çevirmek
 yarışmalara katılmak
 kampanyalara katılmak, mücadele etmek

F planlar yapmak
 bilgisayar ve hesap makinesi kullanmak 
 telefonla birşeyleri ayarlamak 
 CD/DVD’leri belli bir sıraya göre düzenlemek
 paranızı yönetmek
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Türkiye’ye	Giden	Britanya	Seçim	
Heyeti	Bulgularını	Anlatacaklar

Türkiye	 1	 Kasım	 seçimlerini	 gözlemleye	
giden	Britanya	heyeti	tespitlerini	anlatacakları	
toplantı	gerçekleştirecekler.

Seçimlerin ‘korku ve devlet 
şiddeti’ ortamında gerçekleştiğini 
ifade eden heyet, 9 Kasım Pazar-
tesi, 18:30, Parlamento’da 
yapacakları toplantıda tanık 
olduklarını anlatacaklar.

Heyet içerisinde yer alan Lord 
Hylton tarafından ev sahipliği 
yapılan toplantıda Diyarbakır ve 
Siirt’e giden heyetler seçim günü 
gördükleri yanı sıra sonuçların 
Türkiye ve Kürt sorunu için ne 
ifade ettiğini tartışacaklar.

Peace in Kurdistan tarafından 
düzenlenen toplantı çağrısında 
seçimlere yaklaşan günlerde ar-
tan devlet şiddeti vurgulandı. 
‘‘Seçim günü öncesi tehdit, 
korku ve devlet şiddetiyle 
sarmalanmıştı. Bu da çoğunlukla 
güneydoğudaki Kürt halkına 
karşı toplumsal ceza halinde 
gerçekleşti. Bu durum göz 
önünde bulunduğunda, seçim-
lerin özgür ve adil bir şekilde 
gerçekleşip gerçekleşmediğine 
dahil ciddi sorular ortaya çıktı. 
Seçim gözlemcileri de sonuçları 
kuşkuyla yormalarına eden olan 
ihlaller belgelediler’’ denildi.

Heyet arasında insan hakları 
avukatları, gazeteciler ve siya-
setçiler yer alıyordu.

Hasta	Tutuklu	Sabri	
Karataş	Hayatını	Kaybetti
Türkiyeli	 hasta	 tu-
tuklu	Sabri	Karataş	
kaldığı	St	Joseph’s	
Hospice’de,	 30	
Ekim	 Cuma	 günü	
hayatını	kaybetti.	

Bağırsak kanseri olan 
Karataş, Mayıs ayında 12 yıl 
hapis cezası almıştı ve Pen-
tonville Prison’da tutuluyordu. 
Haziran ayında, doktorların 18 
ay ömrü kaldığını söyledikleri 
Karataş dört ay içerisinde 
hayatını kaybetti. 

Hastalığının son haftalarda 
ağırlaşmasıyla, Karataş’ın 
serbest kalması için yetkilil-
erle mücadele eden ailesi, an-
cak ölümünden iki gün önce 
kelepçelerinin çıkartılmasını 
sağlayabildi. Ağabeyi Ali 
Karataş, benzer bir durumun 
başkasının başına gelmesini is-
temediklerini ifade etti.

Hayatını kaybeden Karataş, 
geçen yıl eroin ile yakalanarak, 
beş milyon sterlin değerindeki, 
20 kilo eroin sağlamak ve silah 
bulundurmak suçlarını kabul 
ederek, Mayıs’ta 12 yıl hapis 
cezası almıştı. Eylül ayında 
hastalığının ağırlaşmasıyla 
avukatı, Karataş’ın cezasının 
kesilmesi için mahkem-

eye başvurmuştu. Hakim, 
Karataş’ın cezasını yedi yıla 
indirmişti, fakat suçunun 
ağırlığından kaynaklı serbest 
kalamayacağına karar vermişti.

Pentonville Prison’da 
hastalığı ağırlaşana kadar tu-
tulan Karataş, St Joseph’s 
Hospice’te Carşamba akşamına 
kadar kelepçeyle yatıyordu.

Yerel bir gazeteye konuşan 
Ali Karataş, kardeşinin gördüğü 
muamelenin ‘barbarca’ olduğunu 
ve her ne kadar suçlu olsa da 
ölürken insancıl bir şekilde 
muamele görmesi gerektiğini 
ifade etti. Ağabeyi Karataş, 
kardeşinin kanser teşhisinin 
geç konulduğunu ve teda-
visinin de geciktiğini ifade etti. 
Karataş, başka ailelerin kendi 
ailesinin yaşadığını yaşamasını 
istemediğini ifade ederek bu 
konuda ses getirmeye devam 
edeceklerini ifade etmişti.

tarih: 9 kasım Pazartesi
saat: 18:30
Yer: Committee room 
3a, House of lords, 
Westminster SW1A 0AA
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DAY-MER’den	basın	toplantısı	ile	Calais’e	destek	çağırısı
Geçtiğimiz	 haftalarda	 oluşturulan	
bir	heyet	ile	Fransa’nın	Calais	liman	
kentinde	 bulunan	 ‘jungle’	 Calais	
mülteci	kampına	gerçekleştirdikleri	
ziyaret	 ve	 götürülen	 yardımın	
ardından,	 toplumda	 duyarlılığı	
artırmak	ve	hızla	başlayan	yardım	
kampanyasına	 destek	 çağırısı	
yapmak	 adına	 DA-MER’de	 basın	
toplantısı	düzenlendi.	

Gerçekleştirilen basın toplantısını yöneten 
Oktay Şahbaz, Calais’te yaşanan insanlık 
dramına dikkat çekerek son durum hakkında 
bilgi aktardı. DAY-MER’in yardım kampanyası 
hakkında bilgi de veren Şahbaz, “başlattığımız 
yardım kampanyası ile zorlu geçecek kış 
koşullarında Calais’te soğuktan donan insanlara 
bir umutta siz olun, toplumumuzda Calais ile 
ilgili duyarlılığın derhal yükseltilmesi ve yanı 
başımızdaki bu insanlık dramına derhal dur de-
nilmesi gerekiyor’ ifadelerine de yer verdi. 

Basın toplantısında hazır bulunan aktivist 
Maz Saleem’de konuşmasında Calais’in genel 
görüntüsü ve burada yaşam sürdürmeye çalışan 
göçmenlerin ızdırabını vurguladı. Saleem ayrıca 
yardımların çok önemli olduğunu ve gelen kışla 
ihtiyacın çok yoğun olduğununda altını çizdi. 

Geçtiğimiz haftalarda DAY-MER ile Calais’e 
giden gözlemci heyetindeki Alan Şahin, Sevgi 
........., Ayşe Sena Kartal, Çınar Altun ve gaze-
temiz muhabiri Erem Kansoy’da Calais ile ilgili 
raporlarını basın ve katılımcılar ile paylaştı. 

Ayşe Sena Kartal’ın gecede çalışmayı yürüten 
DAY-MER gençlik örgütü adına okuduğu 
‘kapılar açılsın, mülteciler alınsın.’ Başlıklı bildi-
ride, “SuriyeiIrakiAfganistan,Pakistan Filistin 
gibi ülkelerden ve Afrika’dan iç savaş mağduru 
yüzbinlerce insanın hem hayatta kalmak hem 

de daha iyi bir yaşam için Avrupa’ya varmak 
umuduyla yollara dültüğünü, bir çoğununda 

yolda her gün can verdiği haberlrde duyuyoruz. 
Bizler Day-Mer’li gençik olarak Calais’i yalnız 

bırakmıyoruz, yardım kampanyamıza insanlık 
adına sizde destek verin.!” İfadeleri kullanıldı. 
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Re-Build	çalışmalarına	
aralıksız	devam	ediyor

Bir	süredir	İngiltere’de	çalışmalarına	devam	eden	Re-build	yardım	vakfı	
yerlerinden	edilmiş	insanlara	yardım	toplamaya	devam	ediyor.	

Geçtiğimiz aylarda da bünyesinde bir fotoğraf ser-
gisi ile bağış toplayan vakıf yardım odaklı çalışmala-
rına hız katarak devam ediyor.  Re-Build bu kez çocuk 
ve ebeveyin günü ile çeşitli bölgelerdeki mültecilere 
yardım toplamayı hedefliyor. 

8 Kasım Pazar günü saat 14:00-18:00 arasında ger-
çekleştirilecek renkli etkinlikte çocuklara özel yüz bo-
yama, çekiliş, oyunlar ve eğitici öğretici el ve sanat 
çalışmaları yer alacak. Anneler için ise fitness bölümü, 

bardak boyama ve manikür hizmetleri sağlanacak.
Halkev community centre 31-33 Dalston lane, Lon-

don E8 3DF adresinde düzenlenecek etkinlikten elde 
edilecek tüm gelir Kobane’nin yeniden inşaasında okul 
ve çeşitli bölgelerdeki mülteci insanlar için insani ihtiyaç 
olarak kullanılacak. 

Giriş ücreti 6 Pound olarak belirlenen etkinlikte sizde 
yerinizi alarak en çok ihtiyaçlı ve yerini yurdunu kaybet-
miş insanlarımıza destek çıkabilirsiniz. 

Güney	Kıbrıs	ve	
Yunanistan,	Türkiye’ye	
karşı	harekete	geçti

Yunanistan ve Güney 
Kıbrıs’ın, Türkiye’nin 
Kıbrıs’taki garantörlük 
haklarını sonlandırmak için 
harekete geçtiği iddia edildi.

 Yunanistan ve Kıbrıs 
Rum Yönetimi, Kıbrıs’ta 
Türkiye’nin garantörlüğünü 
sonlandırmak amacıyla ortak 
çalışma grubu kurdu. Ortak 
komitenin hazırlayacağı alter-
natif plan, Ada’ya bu ay bir 
ziyaret gerçekleştirecek ABD 
Dışişleri Bakanı John Kerry’e 
sunulacak.

Yunanistan ile Güney 
Kıbrıs arasındaki ortak komite 
kurulması kararı, Yunani-
stan Dışişleri Bakanı Nikos 
Kocyas’ın geçen hafta Ada’ya 
yaptığı ziyaret sırasında gün-
deme geldiğinin belirtildiği 
haberde, “Türkiye’nin 
garantörlüğünün sona erdi-
rilmesi görüşüne destek 
oluşturacak alternatif bir plan 
hazırlanmasını teklif etti” 
ifadelerine yer verildi.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta 
yayın yapan Fileleftheros 
gazetesinin, Kocyas’a eşlik 
eden Yunanistan Dışişleri 
Bakanlığı Genel Müdürü 
Dimitris Paraskevopulos 
ve Siyasi İşler Müdürü Pet-

ros Mavroidis’in, Rum yet-
kililerle bir dizi toplantı 
gerçekleştirdiği yönündeki 
iddialarına da yer verildi.

‘YABANCI ÜLKELERİN 
GARANTÖRLÜĞÜNÜN 
S O N L A N D I R I L M A S I 
GÖRÜŞÜLDÜ’

Öte yandan in-cyprus.com 
isimli internet sitesi ise Kocyas 
ile Anastasidis’in planının, 
Kıbrıs’taki Türk askerinin 
varlığının sonlandırılması 
ve Ada’daki ‘yabancı ül-
kelerin garantörlüğünün sona 
erdirilmesi’ni içerdiğini yazdı.

Filelefteros gazetesine de 
atıf yapılan haberde, Kocyas’ın 
ekim ayındaki Güney Kıbrıs 
ziyareti sırasında Ada’daki 
güvenlik ve garantörlük 
konularını ele aldığı belirtildi. 
Haberde ayrıca, Yunan yet-
kililerinin teknik detaylar 
üzerinde çalıştığı ve gelecek 
günlerde Lefkoşe’de Kıbrıslı 
Rumlarla yeni plan üzerinde 
çalışacakları da ifade edildi.

Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Kocyas, göreve 
geldiği ilk günden bu yana 
Kıbrıs’taki garantörlük sis-
teminin sona erdirilmesi 
gerektiğini savunuyordu.



Davutoğlu	Mektubuna	Tepki
İngiltere’de	 yaşayan	 Türkiye	
vatandaşlarına	 postayla	 ulaşan	
Davutoğlu	mektubu	tepkilere	yol	açtı.

Türkiye’deki 1 Kasım genel 
seçimlerinin ertesi, 2 Kasım Pazar-
tesi günü, İngiltere’de yaşayan bir 
çok Türkiye vatandaşına, posta 
yoluyla evlerine ulaşan başbakan 
Ahmet Davutoğlu imzalı mektuba 
sosyal medyada tepki gösterildi.

Vatandaşlar özel adreslerinin 
AKP tarafından nasıl ulaşıldığını 
sorgulayarak kendilerine ge-
len mektupları Facebook üzeri 
paylaştılar. Bir çok kişi Londra 
Başkonsolosluğun bilgilerini 
paylaşabilmiş olabileceğini ifade 
ettiler.

HOllaNDa resMeN 
kıNaMıŞtı

Hollanda hükümeti, 1 Kasım 
genel seçimi öncesi AKP tarafından 
ülkesindeki Türkiye kökenli seç-
menlere propaganda mektubu gön-
derilmesinin “uygunsuz olduğunu” 
belirterek, kınamıştı.

Hollanda’nın tepkisi Dışişleri 
Bakanlığı’na çağrılan Türkiye’nin 
Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan’a 
iletilmişti.

Belçika Gizlilik Komisyonu 
da Başbakan Ahmet Davutoğlu 
imzasıyla ülkesindeki seçmenlere 
gönderilen mektupla ilgili başlattığı 
soruşturma ise devam ediyor. 

Avrupa’nın bir çok diğer ül-
kesinde aynı şekilde gündeme ge-
len seçimlerden önce yollanılırken 

İngiltere’de seçimden bir gün sonra 
ulaşması da dikkat çeken diğer bir 
konu oldu.

Ailesine gönderilen Davutoğlu 
mektubunu sosyal medya 
hesabından paylaşan Meryem 
Kaya, ev adresinin AKP’nin eline 
nasıl geçtiğini ve neden seçim-
lerden sonra ulaştığını sorguladı: 
‘‘AKP’nin propaganda mektubunu 
başka alan başka kimse var mı? 
Adresime nasıl ulaştılar (Birleşik 
Krallık adreslerini yazmalarını 
bilmemeleri iyi- bu yüzden mi 
seçimlerden sonra ulaştı acaba)? 
Türk konsolosluğu adreslerimizi 
verdiyse, seçim propagandası için 
bunu yapabilirler mi?’’

HUkUkİ bOYUtU 
araŞtıralaCak

Britanya Alevi Federasy-
onu Facebook sayfasında yaptığı 
açıklamada konunun yasal boyutunu 
araştıracaklarını ve yasal işlem ger-
ek görülüyorsa harekete geçileceği 
ifade edildi: ‘‘Britanya’da yaşayan 
Türkiyeli seçmenlere Davutoğlu 
imzalı ve AKP tarafından mektu-
plar gönderilmiş. Devlet yetkililer-
inin bir siyasi partiye özel bilgileri 
vermesi normal değil. Bu gönderilen 
mektupları ve zarflarını şimdilik tu-
tunuz ve bu konuda hukuki bir işlem 
yapılabilir ise eğer araştırmalarımız 
sonucu sizleri bilgilendireceğiz.’’

aDreslerİ 
kONsOlOslUk 
MU VerDİ?

Londra Başkonsolosluk yetkilisi, 
özel veri koruma (Data Protection 
Act 1998) yasası dahilinde bir bireyin 
özel bilgilerinin paylaşılmasının söz 
konusu olmadığını, ayrıyeten her 
hangi bir partiden bu doğrultuda ta-
lep olmadığını açıkladı. Konsolosluk 
yetkilisi, ‘‘Kişinin izni olamadan 
özel bilgisinin paylaşılması müm-
kün değil. Bilgiyi annesi istese bile 
verilmez. Her hangi bir partiden de 
talep gelmedi- gelse de vermezdik’’ 
şeklinde konuştu. Konsolosun Face-
book sayfasında da konuya ilişkin bir 
yorum üzerine aynı açıklama yapıldı.

Londralı Gençler adındaki Fa-
cebook sayfasında konuya ilişkin 
yapılan paylaşımda kişisel adresler-
in AKP’ye nasıl ulaşıldığı ve 
mektupların kamu bütçesine mali-
yeti sorgulandı: ‘‘Hangi hak ile Lon-
dra T.C. Konsolosu adreslerimizi 
AK Parti’ye veriyor? Hangi hak ile 
AKP’ye oy verip vermediğimizi bil-
meden ailenin ismine selam mektubu 
yolluyor? Ve dahası, hangi hak ile 
yurdum insanlarına ayrılmış kamu 
hazinesinden para aktararak kendi 
partinin propagandasını yapabiliyor 
AK Parti??? Derhal Londra T.C. Kon-
solosu açıklama yapmalı İngiltere’de 
yaşayan Türkiyeli halka!’’

Konsolosluk, Merkezi olarak 
Ankara’dan bilgilerin temin edil-
ip edilmediği konusunda cevap 
vereceğini bildirdi.
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7	Haziran	seçimlerinde	büyük	hezimete	uğrayan	AKP	ve	Cumhurbaşkanı	Erdoğan’ın	
bu	tarihten	sonra	devre	koyduğu	savaş	konseptinin	bilançosu	ağır	oldu.

 İktidarı için her yolu mubah sayan AKP, 
Kürt sorununu tekrar inkar etmeye başladı, 
kara ve hava operasyonlarını devreye koy-
du; desteklediği DAİŞ Pirsûs ve Ankara’da 
katliam yaptı, Kürdistan’da özyönetim ilan 
edilen kentlerde Saray uşakları 1990 yıllara 
rahmet okutan uygulamalara imza attı. 5 
ayda 33’ü çocuk 258 sivil hayatını kaybetti; 
şehitlikler ve ibadethaneler bombalarla ye-
rle bir edildi; Kürt siyasetçiler tutuklandı; 
HDP’nin 190 binası basılarak yakıldı, 
HDP’ye oy veren yurttaşlar linç saldırısına 
maruz kaldı, işyerleri yakıldı.

7 Haziran genel seçimlerinde “Başkanlık” 
için istediği 400 vekili bulamayan 
Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan ve 13 yıllık 

iktidarını kaybeden AKP, devreye koyduğu 
savaş politikasıyla Kürdistan kentlerinde 
savaşın startını verdi. AKP öncülüğünde 
geliştirilen savaşa, yerinde ve yerelden 
yönetim anlayışıyla inşa edilen “özyönetim” 
ilanlarıyla karşılık veren Kürtler, katliamlara 
rağmen direnişini gün gün büyüttü.

 “Kürt sorunu yoktur”, “Dolmabahçe 
Mutabakatı’nı doğru bulmuyorum” ve 
“İzleme Kurulu’na karşıyım” sözleriyle adım 
adım savaşı ören Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
“Bedelini ağır ödeyeceksiniz” sözlerin-
den sonra Saray’ın talimatıyla Kürdistan 
kentlerine gönderilen özel harekat timleri, 
1990’lı yılları katbekat aşan uygulamalara 
imza atmaya başladı. 7 Haziran’dan hemen 

sonra devreye konulan ve 24 Temmuz hava 
saldırılarıyla tırmandırılan savaşta, sivil ve 
doğa katliamlarının ardı arkası kesilmedi, 
ülke adeta kan gölüne çevrildi.

Pirsûs katliamının hesabından 
kaçmak için…

Bununla yetinmeyen iktidar, saldırılarını 
daha da tırmandırdı. Kobanê’de büyük bir 
darbe alarak hezimete uğrayan DAİŞ’in 
insanlık dışı, katliamcı yüzünü, 5 Haziran’da 
Amed HDP’nin mitingine yapılan bombalı 
saldırıdan sonra bu kez 20 Temmuz’da 
Pirsûs’da kendini gösterdi. 

Defalarca görüntü, fotoğraf ve belgel-
erle kanıtlanan AKP’nin verdiği destekle 
ayakta kalan DAİŞ canlı bomba ile Kobanê 
için Pirsûs’da buluşan Sosyalist Gençlik 
Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi gen-
çlerin basın açıklamasına saldırdı. 34 gencin 
yaşamını yitirdiği katliamdan sorumlu tutu-
lan AKP, gelen eleştiri ve tepkilerin yönünü 
değiştirmek için 24 Temmuz’da “DAİŞ ve 
PKK’ye aynı anda hava saldırısı” adı altında 
sadece PKK’ye yönelik bir gecede 500’ün 
üzerinde hava saldırısı gerçekleştirdi. 

Sivillerin de hedef alındığı saldırılar hala 
devam ediyor.

Şehitlikler, cemevleri ve 
camiler yerle bir edildi

Özyönetim ilan edilen kentlerde halkın 
direnişine çarpan AKP iktidarı bu kez yeni bir 
saldırı konseptini devreye koydu. Halkın en 
kutsal değerleri arasında bulunan şehitliklere 
ve ibadethanelere saldırılar art arda gelmeye 
başladı. Adeta halkın sabrını sınayan saldırılar 
sonucu PKK’lilere ait mezar ve Dersim 38 
Katliamı’nda yaşamını yitirenlerin kemikler-
inin de bulunduğu şehitlikler ve yanında bu-
lunan cami, cemevi ve konferans salonları 
karadan ve havadan yapılan bombardımanlarla 
yerle bir edildi. Mûş’un Varto, Dersim’in Pül-
ümür, Bedlîs, Colemêrg’in Gever, Sêrt’in 
(Siirt) Dihê (Eruh), Êlih (Batman) ve  Sêrt 
arasındaki Mawa Dağı, Mêrdîn’in Bağok 
Dağı ve Şırnex’ın Cudi Dağı eteklerinde ku-
rulan şehitlikler ve ibadethaneler saldırılar 
sonucu yıkıldı.

katliam bilançosu
7 Haziran’dan 1 Kasım’a kadar olan 

savaşın bilançosu oldukça ağır. 5 aylık 
sürede devlet güçlerinin saldırısı sonucu 33’ü 
çocuk 258 sivil yurttaş hayatını kaybetti. 

İktidar	 hırsının	
BILAnçOSU



İktidar destekli DAİŞ’in Pirsûs saldırısından 
sonra hedefi bu kez Ankara oldu. Ankara’ın 
göbeğinde “Barış Mitingi”ne yönelik yapılan 
canlı bomba saldırısında 100’ün üzerinde 
kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı. 
HDP binalarına ve yöneticilerine yönelik 
yapılan operasyonlar sonucu sadece HDP’nin 
500’e yakın üye ve yöneticisi tutuklandı.

 HDP’nin 190 parti binası basılarak 
yakıldı, HDP’ye oy veren yurttaşlar linç 
saldırısına maruz kaldı, işyerleri yakıldı.

seçilmişler tutuklandı
AKP iktidarının saldırılarından seçilmişler de 

nasibini aldı. Özyönetimin ilan edildiği kentlerin 
belediye eşbaşkanları ve belediye meclis üyeleri 
başta olmak üzere yüzlerce kişi hiçbir gerekçe 
gösterilmeden gözaltına alınarak, tutuklandı. 

Erdoğan, her ağzını açtığında “Terörle mü-
cadelemiz sonuna kadar devam edecek” diyerek 
savaşı tırmandırırken, özel harekat timleri de 
Kürdistan’da “terör” estirdi.

İnsanlık yerlerde sürüklendi!
Savaş gittikçe yayılırken, insanlık 

dışı uygulamalar da devreye konulmaya 
başlandı. Mûş’un Varto kırsalında çıkan 
çatışmada yaşamını yitiren YJA Star 
gerillası Kevser Eltürk’ün (Ekin Wan) 
cenazesine işken yapıldı, çıplak fotoğrafları 
çekilerek teşhir edildi. 

Şırnex kent merkezinde de 2 Ekim’de 
Hacı Lokman Birlik adlı yurttaş önce özel 
harekat timleri tarafından infaz edildi, sonra 
boynuna ip bağlanarak akrep tipi zırhlı aracın 
arkasında sürüklendi.
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İngiliz	Üssünde	Bulunan	Mülteciler	
Kötü	Koşullara	İsyan	Etti

Kıbrıs’ta	bulunan	İngiliz	Üssü	Dikelya’daki	kam-
pa	yerleştirilen	114	mülteci,	insanlık	dışı	şartları	
protesto	etmek	için	çadırları	ateşe	verdi.

Kıbrıs’ta bulunan İngiliz Üssü 
Dikelya’daki kampa yerleştirilen 114 
mülteci, insanlık dışı şartları protesto 
etmek için çadırları ateşe verdi. Bir 
mültecinin kendini öldürmeye çalıştığı 
ve birkaç çadırın ateşe verildiği isyan-
da bazı mülteciler yaralandı.

Kıbrıs açıklarında karaya oturan 
tekneden kurtarılan ve ilk olarak 
Ağrotur’a oradan da Dikelya’da 
bir kampa taşınan 114 Suriyeli ve 
Filistinli mülteci kamptaki kötü 
koşullara isyan etti. “Hayvan değil, 
insanız” diyen mültecilerden biri 
kendini öldürmeye çalıştı. 

Mülteciler, basının içeri 
alınmadığını ve kötü şartlara mah-
kum edildiklerini adeta dünyadan 
gizlendikleri ifade ederek kampta 
daha fazla kalmak istemedikler-
ini belirttiler. 12 yaşındaki bir kız 
çocuğu, “Bu çadırlarda daha fa-
zla yaşayamayız. Hava soğudu, 
üşüyoruz. Burada okul yok, hiçbir 
şey yok. Ayakkabımız bile yok.” 
diyerek kampın içinde bulunduğu 

kötü koşullarda artık yaşamak 
istemediğini söyledi. İngiliz Üsleri 
yetkilisi bir sözcü ise “Bu havada 
üşümelerine inanmak çok güç. 

Gönüllülerden toplanan yardımları 
kendilerine ulaştırdık. Günde 3 öğün 
yemekleri var. Duşları tuvaletleri ve 
çadırlarının da koşulları iyi.” diyerek, 
üs yönetimini savundu. 

İngiliz Savunma Bakanlığı 
Sözcüsü de “Yaşadıkları ye-
rde yemeğe ve özel ihtiyaçlarına 
erişimleri var. Ayrıca Birleşmiş 
Milletler yetkilileri ile de iletişim 
halindeler. BM personeli kampın 
ihtiyaçlarını ve standartlarını gö-
zlem altında tutuyor.” ifadelerini 
kullandı. Sözcü, “Sorunun çözümü 
için Kıbrıs otoriteleri ile iletişime 
geçtik. Mümkün olduğu kadar kısa 
bir zamanda çözmeyi amaçlıyoruz.” 
dedi. İngiltere’nin mültecilere aça-
cak kapısı olmadığını söyleyen 
sözcü, mültecilere ne olacağına 
ilişkin kararın Kıbrıs otoriteleri ile 
birlikte verileceğini belirtti. 

20   Çarşamba, 04 Kasım 2015

Ege	11	can	daha	yuttu

YUnAnİSTAn’ın	 Ege’deki	 Sisam	 (Samos)	 Adası’nın	 Galazio	 mevkisinde,	
içinde	28	sığınmacı	bulunan	sandal,	dün	kötü	hava	şartları	nedeniyle	ka-
baran	denizde	azgın	dalgalar	arasında	alabora	oldu.

Kazada, 4’ü bebek, 2’si çocuk, 5’i kadın 11 sığınmacı 
Sisam’a ulaşamadan can verdi. Yunan kurtarma ekipleri 15 
sığınmacıyı sağ olarak karaya çıkarırken, 2 kişinin kayıp 
olduğu açıklandı. Yunan kurtarma ekipleri, Sisam sahiline 
10 metre mesafede önce bir kadının cesedini buldu. Alabora 
olan sandalın altından 10 ceset daha çıktı.

3 GÜNDe 59 CaN
Böylece, sadece geçtiğimiz perşembe gününden düne 

kadar Ege’nin yuttuğu sığınmacı sayısı 59’a yükseldi.
Kayıp sayısı hâlâ belirsizliğini korurken, Rodos 

Adası’nda içinde 150-200 sığınmacının olduğu büyük bir 
teknenin kayalara çarpması son anda önlendi. Tekned-
eki 11 yaşındaki bir kız çocuğu ile 50 yaşındaki bir erkek 
sığınmacı tedbir amaçlı hastane kaldırıldı.

fırtıNaDa CaN Pazarı
ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesine bağlı Sivrici 

Koyu’ndan önceki gün saat 17.00 sıralarında Yunanistan’ın 
Midilli Adası’na yasadışı yollardan gitmek için denize 
açılan çoğunluğu Afganistan uyruklu kaçakların bulunduğu 
3 lastik bot, olumsuz hava koşulları nedeniyle battı.

O sırada bölgeden geçen bir kuru yük gemisi durumu 
sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Kuru yük gemisinin 
mürettebatı deniz yüzeyindeki 130 kaçağı kurtardı. Sa-
hil güvenlik ekipleri de 7 kaçağı helikopterle kurtardı. 
Durumları ağır olan 7 kişi Edremit Devlet Hastanesi’ne 
götürüldü. Burada tedaviye alınan kaçaklardan 2 çocuk 
hayatını kaybetti. Denizde arama yapan sahil güvenlik 
botları 1 kadın ve 1 çocuk cesedine ulaştı.

Ölüm	Botlarına	
12	Tutuklama
İzmir’de,	merdiven	altı	bot	üretimi	yapıp	mültecileri	’Ölüm	
yolculuğuna’	 çıkaran	 aynı	 zamanda	 insan	 kaçakçılığı	
yaptığı	ileri	sürülen	19	zanlıdan	12’si	çıkarıldığı	mahke-
mece	tutuklandı.

İzmir polisi geçtiğimiz hafta İzmir 
merkezli, Aydın-Didim ve Hatay il-
lerinde eş zamanlı gerçekleştirilen 
operasyonda göçmenlerin yasa dışı 
yollardan çıkışını organize eden Türk 
ve Suriye uyruklu şahıslara operasy-
on yaptı. 13 ev ve 4 iş yerine düzen-
lenen baskında 12’si Suriye uyruklu 
19 şüpheli yakalanırken ev ve iş ye-
rlerinde yapılan aramalarda; 9 bin 
325 Amerikan doları ve 550 lira, 2 
yapım aşamasında lastik bot, 11 adet 
kullanıma hazır lastik bot, 1 dizüstü 
bilgisayar, 2 flaş bellek, 18 cep tel-
efonu ve sim kart, bot yapımında 
kullanılan 13 el pompası, 9 adet 
rulo halinde pvc kumaş, 4 elektrikli 
vakum motoru, 3 adet 21 kilogram 
poliüratanslı yapıştırıcı, 1 adet 368 
metre uzunluğunda halat ip, 19 tahta 
kürek ele geçirildi. 

19 ŞÜPHelİDeN 12’sİ 
tUtUklaNDı 

Şüphelilerin, Bornova’da iki katlı 
bir iş yeri kiralayıp merdiven altı bot 
ürettiği tespit edildi. Zanlıların denize 
dayanaklı olmayan botları, umut 
yolculuğuna çıkan mültecilere sattığı 
tespit edildi. Daha önce ele geçir-
ilen dayanaklı olmayan can yelekler 
gibi botların da dayanaklı olmadığı 
binlerce mülteciyi ölüm botlarıyla 
deniz yolculuğuna çıkardıkları ileri 
sürüldü. 

Yapılan operasyonda, 12’si Suriye 
uyruklu 19 şüpheli yakalanmıştı. 
Emniyette işlemleri tamamlanan 
zanlılardan çıkarıldığı mahkemece 
8’si Suriye uyruklu 12 şüpheli 
tutuklanırken 7 şüpheli ise tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mülteciler	için	güvenlik	koridoru	teklifi
Yunanistan’ın	 Midilli	 adası	 ülkeler-
indeki	iç	karışıklıklardan	kaçan	mül-
teciler	 açısından	 Avrupa’ya	 geçiş	
noktasında	en	önemli	kapılardan	biri.

Havaların giderek kötüleşmesiyle Ayvacık ile ada 
arasında botlarla geçilen bu rota giderek daha fazla tehlike-
li hale geldi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri 
Federasyonu acil olarak soruna çözüm bulunmasını talep 
etti. Genel Sekreter Elhadj As Sy, “Yapılabilecek, bir mül-
teci rotasını yasal olarak inşa etmek ve sığınma noktası 

oluşturmak olabilir. Çünkü bunu yasal zemine oturtabil-
irseniz, o zaman bu yasadışı iş ortamını insan kaçakçılarının 
elinden alabilirsiniz. Ondan sonra insanlar kendilerini daha 
güvende hisseder ve daha organize olabilirsiniz.” dedi.

Avrupa’nın sınır koruma ajansı FRONTEX Midilli’de 
yeni bir kayıt altına alma süreci başlattı. Yeni gelenler artık 
parmak izleri alınarak seyahat belgelerine ulaşabiliyor. 
Ve bilgiler Avrupa Birliği’ndeki bütün polis teşkilatları 
tarafından paylaşılıyor.

Birleşmiş Milletlere göre Ekim ayında deniz yolunu kul-
lanarak 218 bin mülteci Avrupa’ya geçti. 210 bin ile büyük 
çoğunluğu ise Midilli adasını kullanarak Yunanistan’a ulaştı.
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Bozca-Der	Sekizinci	Geleneksel	
Dayanışma	Balosunu	Gerçekleştirdi

Sivas’ın	Gürün	ilçes-
ine	 bağlı	 Bozhüyük	
ve	Camiliyurt	köyleri	
derneği	 Bozca-Der,	
sekizinci	 faaliyet	
yılında	 dayanışma	
gecesini	gerçekleşti.

Bozca-Der’in her yıl düzenlediği 
dayanışma gecesi, 31 Ekim Cumartesi 
akşamı, Edmonton’da bulunan Kervan Düğün 
Salonu’nda, gerçekleşti. Gecede sahne alan, 
tanınan türkücüler Hüseyin Turan ve Töre An-
adolu büyük ilgi gördüler.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Bozca-
Der Başkanı İrfan Sağır, dernek faaliyetler-
ine destek veren gençler başta olmak üzere, 
gecenin gerçekleşmesinde katkıları olan 
bütün üyelere ve katılım sağlayan sanatçılara 
teşekkür etti. Derneğe katkı amacıyla organ-
ize edilen gecede, Başkan Sağır, şöyle konuştu: 
“Londra’daki Bozca- Der’liler olarak birlik ve 
bütünlüğümüzü korumak, dayanışma ruhumu-
zu pekiştirmek amacındayız. Geceden elde edi-
lecek gelir, vakıf statüsünde olan derneğimizin 
faaliyetlerinin geliştirilmesi beraberinde gen-
çlerin içinde bulundukları dönemin özellikleri 
de dikkate alınarak eğitim vb. konulara yönelik 
olarak kullanılacaktır. Bozca-Der’e destek veren 
üyelerimize ve dostlarına, sponsorlarımıza, 
müzisyen ve sanatçılarımıza ve de iş alemine 
verdikleri katkılar için teşekkür ediyoruz.”

Sağır, geceye destek ve katkılarından dolayı, 
ana-sponsorlar, London Solicitors, Cer-Tax 
Muhasebeci, Advance Planning ve Efes Restau-
rant, başta olmak üzere, bütün sponsorlara, tek 
tek teşekkür etti.

Bozca-Der çatısı altında halk oyunları, 
bağlama, bayanlar korosu ve tiyatro dersleri 
verilmekte. Bunlara ek olarak da SATS ve 
GCSE sınavlarına hazırlık dersleri dahilinde 
İngilizce, matematik ve fen bilimi dersler de 
başlayacaktır. 

Gecede, The Edmonton & District Sunday 
Football League, Pazar liginde oynayan Boz-
ca-Der futbol takımı, oynadıkları ligde göster-
dikleri başarı takdir edildi ve maddi ve manevi 
destek sunan menajerleri, Serkan Boyraz ve 
İrfan Şahin’e özel olarak teşekkür edildi.

Hüseyin Turan ve Töre Anadolu 
performanslarıyla geceye katılan Bozca-Der’liler 
ve dostlarına eğlenceli bir gece yaşattılar. Gecede 
ayrıyeten Canan Sağır sahne alarak güzel sesiyle 
bir türkü dinletisi verdi.
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Zoraki	seçim
Hüseyin Ali-Ö.Gündem

Türkiye	1	Kasım	zoraki	seçim	sonuçlarını	
değerlendiriyor.	AKP’nin	başarısının	ned-
en	 kaynaklandığı	 tartışılıyor.	 Kuşkusuz	
HDP’nin	yüzde	2,5	oy	kaybı	da	diğer	bir	
tartışma	 konusu.	 MHP	 kaybetmiş,	 CHP	
de	yerinde	saymıştır.

Şu açıktır ki, bu seçime en fa-
zla yüklenen AKP olmuştur. Zaten 
bu nedenle 7 Haziran seçimlerini 
yok saymıştır. Çünkü AKP’nin bir 
hükümet kurma amacı yoktu. Ta-
mamen devlet sistemini otoriter ve 
hegemonik kılmak için 7 Haziran 
seçimlerinin gereği olan koalisy-
onu reddedip 1 Kasım’da zoraki 
seçim kararı almıştır. Seçime de 
savaş politikasıyla girmiş ve dev-
let imkanlarını hep bu doğrultuda 
kullanmıştır. Türkiye’nin ihtiyacı 
kutuplaşmanın bırakılması ve 
bütünleştirici bir politika ve 
hükümet iken, kutuplaşmayı artıran 
politika daha ileri götürülmüştür. 
Savaşı sonuna kadar götüreceğim 
diyen AKP, bu sonuçlardan sonra da 
savaşta ısrar edecektir. Bu seçimin 
en temel sonucu budur.

Bu seçimde tek kampanya 
yapan AKP hükümeti olmuştur. 
Mitingleri AKP yapmış, televizy-
onlara neredeyse sadece AKP 
çıkmıştır. Kürt Özgürlük Hareketi 
eylemsizlik kararı alıp seçim 
kampanyasına fırsat vermek is-
terken, bu kararın duyulmasından 
sonra AKP hükümeti savaşı sonuna 
kadar sürdüreceklerini tekrarlamış, 
Ankara’da bomba patlatılmış, en 
az 102 insan katledilmiştir. Bu da 
yetmemiş başka bombalamaların 
yapılacağı tehdidiyle HDP tüm-
den seçim kampanyası dışında 
bırakılmıştır. Amiyane deyimle 
taşlar bağlanıp köpekler salınmıştır. 
Tek yönlü propaganda ve seçim 
çalışmasıyla AKP yaratmak istediği 
algıyı daha kolay gerçekleştirme 
imkanı bulmuştur. Hiç kimse 
bu seçimin adil ve eşit ortamda 
geçtiğini söyleyemez. Zaten Tayyip 
Erdoğan ve AKP HDP’nin bu sis-
temde yeri yok diyerek devlet ve 
hükümetin bu seçimde HDP’ye 

nasıl bir savaş açtığını ortaya 
koymuştur.

Sanki seçim öncesi halka 
yönelik saldırılar azmış gibi, bizi 
seçmezseniz daha beteri olur diye 
halkı tehdit etmişlerdir. Oyunu 
artırmak için Kürdistan’da böyle 
tehditler savuranlar, ben kaybed-
ersem sonununuz kötü olur diyenler; 
Türkiye cephesinde ise tek millet, 
tek vatan söylemiyle şovenizmi ve 
milliyetçiliği sürekli körükleyerek, 
PKK’ye karşı savaşı da sonuna ka-
dar sürdüreceğim diyerek milliyetçi 
oylara seslenmiştir. Anlaşılıyor ki, 
uyguladığı bu seçim stratejisi etkili 
olmuştur. Zaten Kürdistan’da baskı, 
yasak bölgeler ve sivil katliamlar 
bir kesim orta sınıfı ürkütmüştür. 
Yine HDP’nin seçim kampanyası 
yapmadığı ortamda halkın dini 
duygularını istismar etmeye devam 
etmiştir.

Kürdistan’da bir seçim havası 
olmadığını herkes söylüyordu. 
Yine bazı çevrelerde; 7 Haziran’da 
seçim oldu, sonuçları yok sayıldı, 
seçimi kazansak ne olur, ka-
zanmasak ne olur ki gibi yanlış 
anlayışlar da böyle bir havanın 
oluşmasında etkide bulunmuştur. 
Öte yandan her gün onlarca 
HDP’linin tutuklanması, belediye 
eşbaşkanlarının ve meclis üyelerinin 
görevden alınması ve tutuklanması, 
yüzlerce sivilin katledilmesi de sa-
dece seçim kampanyasını olumsuz 
etkilememiş; 7 Haziran’da ortaya 
çıkan demokratik ulus çerçeves-
inde bir seçim kazanma arzusunu 
hem kırmış, hem de 7 Haziran 
ruhuyla bir kampanya yürütül-
mesini büyük ölçüde olumsuz 
etkilemiştir. Türkiye’de ise yüzlerce 
parti binasının kundaklanması ve 
saldırıya uğraması sonucu HDP bazı 
istisnalar hariç Türkiye’de seçim 

kampanyası ve propagandası ya-
pamaz duruma gelmiştir. AKP’nin 
7 Haziran’dan sonra izlediği poli-
tika ve bu temelde neler yaptığı 
anlatılamadığı gibi, AKP’nin HDP 
ve Kürt Özgürlük Hareketi’ne 
yönelik kara propagandasının etkili 
olacağı bir durum ortaya çıkmıştır. 
Tüm bunlar dikkate alınmadan, 
AKP’nin ne yapıp edip her yol ve 
yöntemi kullanıp seçimi kazanma 
çabası görülmeden 1 Kasım seçim 
sonuçlarını değerlendirmek yüzey-
sel ya da amiyane deyimle skor ek-
senli değerlendirme olur.

Bu seçim sonuçlarından sonra 
hemen PKK suçlanmıştır. HDP’nin 
PKK ile arasına mesafe koymadığı 
ve Türkiyelileşme konusunda sami-
mi olmadığı için Türkiye’den eski 
oyu alamadığı söylemleri ağızlara 
pelesenk olmuştur. HDP’ye yöne-
lik saldırılar yok sayılıp PKK’ye 
yüklenmek devletçi zihniyettir; bu 
zihniyetten kopmamanın dışa vuru-
mudur. Öte yandan AKP tek başına 
iktidar olunca AKP’yi memnun et-
mek için de bu konuşmalar artmıştır. 
BDP içindeki bazı direnişlere 
rağmen HDP projesi konusunda 
Kürt Özgürlük Hareketi’nin ısrarlı 
olduğu ya görmezlikten gelini-
yor, ya unutulmuş, ya da bilerek 
bunlar söyleniyor. HDP içinde 
PKK’ye daha mesafeli görünen-
lerin HDP projesine karşı en fa-
zla direnenler ve kuşku yaratan-
lar olduğunun bilinmesi gerekir. 
Bu açıdan HDP’nin 7 Haziran 
başarısını yakalayamamasını PKK 
ile arasına mesafe koymaması ya 
da PKK’ye karşı tutum almamış 
olmamasına bağlamak isteyenler 
en başta da bu gerçeklikten haber-
siz olanlardır. Her fırsatta PKK 
karşıtlığı yaratmak ya da Kürtler 
arasına nifak sokmak Türkiye’deki 
devletçi ruh halinin dışa vurumu-
dur. Şunu vurgulamalıyız ki, Kürt 
Özgürlük Hareketi’nin yaklaşımı ve 
öngördüğü çalışma tarzında ısrarlı 
olunsaydı yüzde 20’lere kadar 
çıkmak mümkün olurdu. Bir de işin 
bu tarafından bakılmasını tavsiye 
ederiz. Kürt Özgürlük Hareketi’nin 
doğrudan toplumu etkilediği yerl-
erde HDP’nin oy oranının yüksek 
olması bu gerçekliğin işareti değil 
midir?

Böyle özel savaş yaklaşımları, 
devlet ve hükümet ağzı yerine; 
seçim öncesi ortam, AKP ve 
HDP’nin seçimdeki pozisyonları 
daha gerçekçi biçimde 
değerlendirilirse gelecek için daha 
hayırlı olur.

7 Haziran öncesi 2011 seçim-
lerine göre şu anki HDP seçim 
sonuçları değerlendirilseydi bir 
başarısızlık değil, başarı olarak 
görülürdü. 2011’den bu yana or-
taya çıkan pratikler üzerinden 
seçim yapıldığı düşünülürse HDP 
hemen hemen her yerde başarılı 
olarak da görülebilir. 7 Haziran’da 
seçim sonuçları ortaya çıkmadan 
Amed 9-2, Wan 6-2, Ağrı 3-1, Bat-
man 3-1, Mardin 4-2, Şırnak ve 
Colemêrg 4-0 ve diğer il sonuçları 
söylenseydi bu başarı görülürdü. 
Tabii ki, Kürt Özgürlük Hareketi 
7 Haziran seçim sonuçlarını 
bile başarılı görmemiştir. Kürt 
Halk Önderi’nin demokratik to-
pluma dayalı demokratik ulus, 
demokratik özerklik projesinin ilk 
seçimde en az yüzde 20 oranında 
oy alabileceğini öngörmüştür. 
Bu açıdan tabii ki 1 Kasım 
seçim sonuçları 7 Haziran seçim 
sonuçlarıyla kıyaslandığında 
başarılı görülemez. Ancak bunu 
söylerken 7 Haziran ve 1 Kasım 
arasındaki saldırıları, HDP’nin 
hedeflenmesi dikkate alındığında 
1 Kasım sonuçları çok başarısız 
da görülemez. Sadece beklenen 
başarıyı göstermemişler denile-
bilir. Böyle denilmezse devlet ve 
AKP’nin politikaları görmezlikten 
gelinmiş ve normal bir seçimin 
yapılmış olduğu kabul edilmiş 
olur. Tayyip Erdoğan 1 Kasım 
seçimleri öncesi “herkes sonuçlara 
saygılı olmalıdır” diyordu. Bu du-
rumda herkesin de sen 7 Haziran 
seçim sonuçlarına neden saygılı 
olmadın diye sorması hakkı değil 
midir? Aslında demokrasi güçleri 
açısından hala da meşru ve geçerli 
olan 7 Haziran seçim sonuçlarıdır.

AKP MHP’den en az yüzde 4 
oranında oy aldı. En az yüzde 2 
oranında da Saadet ve BBP’den 
aldı. Kürdistan’da Hüda-Par 
yanlıları AKP’ye oy verdiler. 
Türkiye’de ne kadar IŞİD yanlısı 
varsa onlar da AKP’ye oy vermiştir. 
Çünkü 7 Haziran’da sadece AKP 
değil, AKP’nin müttefikleri, 
en başta da IŞİD kaybetmişti. 
Anlaşılıyor ki AKP’nin yarattığı 
seçim atmosferinde yüzde biri 
Türkiye’den, yine Türkiye geneli 
açısından yüzde bire tekabül eden 
bir oran da Kürdistan’dan olmak 
üzere yüzde 2 oranında HDP’den 
AKP’ye oy kayması olmuştur. 
Yarım puan kadar da CHP’ye 
gitmiştir. Özcesi 1 Kasım’da 2011 
seçimlerine göre yüzde 5 artış 
sağlanırken, 7 Haziran seçimler-
ine göre de yüzde 2,5 kaybetmiştir. 

Bu çerçeveden bakıldığında 2011 
seçimleriyle kıyaslandığında ise 
en başarılı parti HDP’dir. Çünkü 
Erdoğan tekrar seçim dediğine ve 
zaten 4 yıllık pratiğe göre seçimlere 
gidildiğine göre, HDP’yi de çok 
başarısız görmek, mevcut koşullar 
dikkate alındığında bir yanılgı 
olur. Çünkü bu seçim sonuçlarına 
göre Kürdistan’da birinci parti 
yine HDP’dir ve Kürdistan’ın en 
önemli illerinde yine HDP’nin ez-
ici üstünlüğü vardır. Hiç kimse bu 
gerçekliği de unutmamalıdır.

Kuşkusuz adil demokratik siya-
set ortamında HDP yüzde 20’leri 
aşmalıydı. Devlet ve hüküme-
tin tüm engellemelerine rağmen 
7 Haziran seçim sonuçlarını 
geçmeliydi. Bu açıdan HDP mevcut 
durumu sorgulayarak engeller niye 
aşılmadı; neden AKP’nin yaratmak 
istediği algılar aşılmadı, nerede ne 
eksiklik vardı diye sorgulayıp bun-
dan dersler çıkarıp HDK ve HDP 
projesini başarıya götürecek örgü-
tleme, çalışma tarzı ve propaganda 
dili geliştirilmelidir.

Artık 7 Haziran sonuçlarına 
ulaşamamanın getirdiği olumsuz 
havayı dağıtıp demokratikleşme 
mücadelesine öncülük edilm-
esi gerekmektedir. Tek parti 
hükümeti Türkiye için yeni mac-
eralar, kutuplaşma ve savaşın 
şiddetleneceği anlamına gelme-
ktedir. Erdoğan ve AKP’nin he-
defi, önünde engel gördüğü Kürt 
Özgürlük Hareketi ve demokrasi 
güçlerini etkisizleştirip kültürel 
soykırımcı otoriter hegemonik bir 
sistem kurmaktır. Bu gerçeklik 
görülerek Kürt halkı ve demokrasi 
güçleri örgütlülükleri ve birlikler-
ini güçlendirip yeni bir demokra-
tik siyasal mücadele dönemine 
girmelidirler.

Türkiye’nin demokratikleşmesi 
ve Kürt sorununun çözümü 
açısından yeni bir mücadele dönemi 
başlamıştır. Türkiye’nin mevcut 
zihniyeti böyle bir mücadeleyi zo-
runlu kılmaktadır. Yüz yıllık kültürel 
soykırımcı sömürgeci zihniyetin 
kendiliğinden demokratikleşmesini 
kimse beklememelidir. Sadece AKP 
değil, klasik kültürel soykırım zihni-
yetinde olanlar 7 Haziran seçimlerini 
ve bunun oluşturduğu meclisi kabul 
etmemiş, halklarımıza zoraki bir 
seçimi dayatarak 7 Haziran seçim 
sonuçlarını sadece fiili değil, yasal 
olarak da ortadan kaldırmaya 
yönelmişlerdir. Ortaya çıkan sonuç 
bu müdahale sonucudur.

Latuff	1	Kasım’ı	çizdi
Brezilyalı karikatürist Car-

los Latuff, 1 Kasım Genel 
Seçimleri’nden çıkan sonucu AKP 
ile DAİŞ ortaklığının yarattığı korku 

ortamının sonucu olarak gören bir 
karikatür çizdi. Latuff, Türkiye’deki 
siyasi gelişmeleri yakından takip 
ettiğini gösteren çok sayıda karikatür 

çizmeye devam ediyor. Son kari-
katüründe Latuff, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın seçim zaferini birlikte 
kutlayan DAİŞ’le birlikte çizdi.
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ERDOĞAn	nASIL	KAZAnDI?
Ittihatçılığın	Türk	İslamcısı	Gürcü	kökenli	Erdoğan	Türkiye	toplumlarını	
şiddetin	ve	kulluğun	marifetiyle	hizaya	getirdi.

Son altı ay içinde ekonomi ye-
rlerdeyken, yüzlerce saldırı, iki 
büyük katliam, medyaya el koyma, 
polis şiddeti ve batmış izole bir dış 
işlerinden sorumlu bir Hükümet nasıl 
olurda %10 oyunu arttırabiliyor.

Türkiye içinde ve dışında ayyuka 
çıkan hırsızlıklar, hukuksuzluk-
lar, işid  nusra destekçiliği , savaş 
komploları,...vb  suçlar Erdoğan ve 
AKP kurmaylarına ecel terleri dök-
türüyordu.

 Sonlarının Saddam Hüseyin, H 
Mübarek gibi olacağı düşüncesiyle 
akla hayale gelmeyecek komplolar, 
katliamlar, medyaya el koymalar, 
seçim hileleri yaptılar..

HaNGİ strateJı İle?
1-Kürtlere Savaş İlani ve Kaos 

Stratejisi; AKP ilk seçim çalışmasına 
Kürt Hareketine saldırı ile başladı 
(Barış süreci rafa kaldırıldı). Bu te-
melde Kürtlere dağda ve sehirlerde 
saldırarak onları savaşın içine çek-
mek istediler. Kürt hareketi onlarca 
komplo, saldırı ve katliamlara karşın 
bu oyunu gördüğü için savunma re-
fleksinin dışına çıkmadı. 

Ancak buna rağmen AKP me-
dya gücüyle bunu manipüle ederek 
Kürtleri saldırgan olarak göster-
ebildi.Bu oyunla Kürt mücadales-
inin merkezinde olmayan Kürdi 
kendi gücüne itaat ettirmek ve Mil-

liyetçi Türkçüleri kendi peşine tak-
mak idi. Hem nalına hem mıhına 
cambazlığıyla HDP’den 20 civarı ve 
MHP’den 40 civarı vekil aldı.

2- İktidar Seçeneksizliği; 
Alternatif iktidar şeceneğinin 
olmayışıyla AKP istikrar vurgusu 
yaptı. Ortadoğu’da ve Türkiye’de 
hukuk vitrin malzemesidir, tek 
geçerli güç iktidar olmaktır. 

Halkın Kaybedene oynama 
lüksü yoktur; ya canı gider yada 
ekmeği gider. Hiç iktidar vizyonu ve 
ihtimali olmayan ittihatçı CHPnin, 
baraj sorunu olan HDPnin , ırkçılık 
ve uzlaşmazlık ısrarcısı MHPnin 
seçimlerde iktidar olamayacağı 
ortadır. Ve hepsinin birleşip iktidar 
olamayacağını bilen halk,  en güçlü 
iktidar adayı olan AKPde birleşmek 
mecburiyetinde kaldı. Geverdeki 
örgütlü Kürt homojen ortamından 
dolayı HDP derken , İstanbul’daki 
gurbetçi Kürt’ün böyle bir moti-
vasyonu ve gücü yoktur.

3- Ekonomik Şantaj; Erdoğan 
merkez bankasıyla girdiği tiyatral 
tartışmada döviz fırladı. Ekonomi 
bile bile kötü idare edildi; halka 
sebeb olarak tek başına iktidar 
olamama olarak gösterildi. Halk 
ekmeğinden ve düzeninden olma 
korkusuna kapıldı.

4- Derin Devlet Devrede; 
Erdoğan derin devlet ile anlaştı. 
Ergenekon davası ile içerde olan 
ne kadar azılı katil ( Veli Küçük, 
Levent,...)varsa hepsini zindandan 
çıkarttı ve Kürt bölgelerinde bu 
adamlar boy gösterdiler (Cizre, Sil-
van, Nusaybin, Bismil,...).

Derin devletin sol oyuncusu Per-
inçek keza oyunda yerini aldı.  

Halk tehdidi gördü ve sindi.
5-Mülteci Krizi Oyunu; 2011 

yılında başlayan  Suriye savaşında 
en az 4-5 milyon Suriyeli mül-
teci Ürdün ve Lübnan’a göç etti. 
Türkiye’ye ise 2 milyon civarı 
Suriyeli göç etti, çok az bir kısmı 
kamplarda kalıyor. Kamplarda 
kalanlar da Selefi  örgütlerin 
insafına bırakılmış durumdalar. 

Geriye kalan Suriyeliler kendi 
imkanlarıyla barınmaya çalışıyorlar. 
Halbuki devlet Batı’dan bu insan-
lara bakmak için bir çok yardım 
aldı.

Erdoğan uyguladığı şiddet ve 
hukuksuzluk karşısında Batı’dan 
gelebilecek baskıların önüne 
geçmek için Avrupa’ya mülteci 
akını başlattı. Yüzlerce insan 
denizde boğuldu, yollarda yaşamını 
yitirdi. Avrupa bu beklenmedik 
göç karşısında adeta felç oldu ve 
Erdoğan’a  el pençe oldular. 

Üstelik Merkel ta Ankara’ya 
kadar geldi ve mültecilere yardım 
için 3 milyar Euro vermek zorunda 
kaldı. Avrupa ayağı böylece sustu-
ruldu. İncirlik üssünü Amerikalılara 
açarak hem göz boyama hem de 
şantaj olarak kullanarak Amerikayı 
bağımlı hale getirdi.

6- Medya Terörü: Medya ade-
ta kuşatıldı. Doğan grupu vergi 
markajıyla esir alındı.

Havuz medyası futursuzca-
na saldırı ve algı operasyonları 
gerçekleştirdi.

TRT ve Anadolu Ajansı  
AKP’nin sözcüsü oldular.

Hukuksuzca Muhalif TV ve 
Gazetelere el konularak AKP’nin 
hizmetine sokuldular.

Savcılar polisler Twitter ve 
Facebook’da cadı avına çıktılar, 
sıradan vatandaşlar yaptıkları 
paylaşımlardan dolayı mahkemelik 
oldular. 

7- Devletin hukuksuzluğu; 
hukuk AKP’nin oyuncağına 
dönüştü. Mahkemeler bir çok da-
vada aklanma veya karalama  plat-
formuna döndü.

8- Saldırı Furyası; Polis ve Ask-
er AKP’nin saldırı aparatı oldular. 
Şiddet kampanyasında Onlarca sivil 
insan öldürüldü ve tek bir müseb-
bibi  ortaya çıkarılmadı. 

Polis Selefi örgütlerin 
Türkiye’deki eylemlerin bileni oldu 
ama tutuklayanı olmadı. 

Asker İşide göstermelik karşıt 
oldu ancak sınırda bakakaldı ; İŞİD 
yerine  İŞİD’e saldıran YPG hedef 
alındı.

9-AKP’nin Seçim Hileleri; Saat 
değişiminden tutun, oy karşılığı 
para dağıtımı, binlercesi HDPli 
çalışan ve müşahitin gözaltına 
alınması, ayarlanan AKPli sandık 
başkanlarının seçim başlamada 
sandık müşahitlerini boş Sandık 
tutanakını imzalatmaları, plakasız 
araçlar, partiler YSK hesabının 
kapalı olmasından dolayı sandık 
sonuçlarını karşılaştıramadılar, 
AA ajansının manipülasyonları, 
sandıkların taşınması,...vb on-
larca nedenden dolayı muhalefetin 
oylarına müdahale edildi.

Velhasıl Erdoğan uyguladığı koas, 
şiddet, tehdit ve komplo stratejileri 
ile halkı gücüne itaat ettirdi.
Halk canını ve ekmeğini kurtar-
mak için güçlü olana sığınmak 
zorunda kaldı.
Böylesine inkarcı ve devşirmeci 
siyaset toplumu çürüttü, tek tip 
toplum yaratma hastalığının rezil 
sonuçlarını yaşıyoruz.

KÖşE	YAZISI

bÜleNt bİNgöl
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Arada	Bir

DUrSalİye 
ŞahaN
dursaliye2008@hotmail.com

Senet	Gibi	Vaatler
Seçim bitti, sonuç herkes için sürpriz oldu.
Bizzat Ak Parti dahil buna.
Kazananı, kaybedeni, suçluyu, haklıyı bir tarafa bırakıyorum.
(Sabahtan beri onları okumaktan gına geldi.)
Madem ki her iki kişiden biri Ak Partiye oy verdi. Gerçek bu. 

İkinci gerçek de verdikleri sözler. Senet gibi vaatlerde bulundu-
lar. Yemin bile ettiler. 

Şimdi vatandaş olarak elimizdeki senetlere bakma ve tahsil 
etme zamanı.

Ne demişlerdi?

asgari ücret artacak
1. Emeklilere zam yapılacak
2. Seçim barajı düşecek
3. Çözüm süreci devam edecek
4. Barış gelecek
5. İstikrar sağlanacak
6. Nitelikli eğitim gelecek. Mesela tam gün yasası çıkacak
7. Emekliler ve asgari ücretliler TOKİ aracılığı ile ev sahibi 

yapılacak
8. Esnafa, çiftçiye destek verilecek
9. Kadın girişimcilere kredi verilecek
10.  Çalışan annelere pozitif ayrımcılık yapılacak
11. Gençlere destek paketi
12. Engelli yaşam merkezleri kurulacak
Biliyorum liste çok uzun ama benim aklımda kalan bunlar. 

Hiç birini unutmamak gerek.  
Evlenemeyen gençlere eş bulma sözü verilmişti. O olmasa da 

olur. 
Sağlıcakla kalınız.

Suriye’de	‘Ateşkes	Sağlanması	
İçin	Girişimler	Başlatılsın’
Viyana’da	sonuçsuz	kalan	Suriye	toplantısı	
sonrası,	 ‘ateşkes	 sağlanması	 için	
girişimlerin	 başlatılmasında	 anlaşıldığı’	
açıklaması	yapılabildi.	Suriye	hükümeti	ve	
muhalefetin	bir	araya	gelip	mezhep	dışı	bir	
süreç	işletilmesi	istendi

Suriye’deki iç savaşa 
çözüm için yapılan II. Viyana 
toplantısından da sonuç çıkmadı. 
Toplantıların yenileneceği kayded-
ilirken, Esad’ın ne zaman görevi 
bırakacağı ve İran kuvvetlerinin 
önemli sorun olduğu belirtildi.

30 Ekim’de yapılan II. Viyana 
toplantısına 17 ülkenin dışişleri 
bakanları, AB ve BM temsilcileri 
katıldı. Suriye’deki iç savaşı sona 
erdirmek için masaya konan Ce-
nevre Bildirisi’ndeki formüle 
dayalı “Esad’lı geçiş planı” ve 
sonrası ele alındı. Toplantı sonrası 
yapılan ortak açıklamada “BM 
aracılığıyla tüm ülkede ateşkes 
sağlanması için girişimlerin 

başlatılmasında anlaşıldığı’ 
belirtildi. Açıklamada, 
“Azımsanmayacak ölçüde 
görüş ayrılıkları sürüyor. Ancak 
savaşın bitirilmesi için diplo-
matik çabaların hızlandırılması 
mecburidir” denildi.  Suriye’deki 
tarafların BM nezaretinde bir 
araya getirilip yeni bir girişim 
başlatılması gerektiğine vurgu 
yapan ülkeler, “BM aracılığıyla 
Suriye hükümeti ve muhalefe-
tin temsilcileri bir araya gelip, 
güvenilir, mezhep dışı, kapsayıcı 
bir anayasanın yazılmasını taki-
ben seçimlerin düzenlenmesini 
öngören yeni bir siyasi sürecin 
başlatılması” konusunda uzlaşma 

sağlandığını belirttiler. Ülkeler 
iki hafta içinde yeniden bir araya 
gelme konusunda uzlaştı.

süre ve İran kuvvetleri
ABD Dışişleri Bakanı John 

Kerry, toplantı sonrası Dev-
let Başkanı Beşar Esad’ın 
müttefikleri Rusya ve İran 
ile “Esad akıbeti konusunda” 
anlaşamadıklarını açıkladı. Su-
udi Arabistan Dışişleri Bakanı 
Adil bin Ahmed el-Cubeyr de  
“Esed’in önünde 2 seçenek var, 
ya siyasi yollarla ya da savaş 
meydanında yenilerek gide-
cek” dedi. Toplantıda 2 konuda 
anlaşmazlık oluştuğunu be-
lirten Cubeyr, bunlardan birinin 
Esad’ın nasıl ve ne zaman görevi 
bırakacağı, diğerinin ise özellikle 
İran kuvvetleri başta olmak üzere 
yabancı güçlerin Suriye’den 
ne zaman ve nasıl çekileceği 
olduğunu kaydetti.

Toplantı yapıldığı İmperial 
Otel’in önünde bir grup İran, 
Mısır ve Rusya’nın görüşmelere 
katılmasını protesto etti.

Mısır’daki	Rus	Yolcu	
Uçağını	Daiş	Mi	Düşürdü?
DAİş’in	kontrolündeki	Sina	Yarımadası	üzerinde	düşen	Rus	yol-
cu	uçağı	ile	ilgili	yapılan	açıklamalar	DAİş	saldırısını	gösteriyor.	
Uçağın	bağlı	olduğu	firma,	düşme	nedeni	için	‘dış	faktörler’	derk-
en,	Kremlin,	‘Düşürülmüş	olabilir’	dedi.

Mısır’ın Sina yarımadası üz-
erinde düşen Rus yolcu uçağının 
düşme nedeninin perde arkası yavaş 
yavaş ortaya çıkmaya başladı. 
Rus yetkililerin açıklamaları ve 
ortaya çıkan bulgular 244 yolcuya 
mezar olan uçağın düşürüldüğünü 
gösteriyor. Yolcu uçağının sahibi 
Kogalimavia Havayolları Ajansı, 
uçağın düşmesinde “dış faktör-
lerin” rol oynadığını açıkladı. 
Ajansın Başkanı Aleksandr Ne-
radko, “(Uçağın) düşüş nedenleri 
hakkında konuşmak için çok erken. 
Zira (herhangi bir şeye inanmak 
için) hiçbir dayanak yok’’ dedi.

‘Düşürülmüş olabilir’
Kremlin ise “Yolcu uçağını 

teröristler düşürmüş olabilir” 
dedi. DAİŞ’in Mısır kolu olan 
Ensar Beyt el Makdis (eski 
adı) çetelerinin denetimind-
eki bölgede düşen uçağa ilişkin 
açıklama yapan Kremlin Sözcüsü 
Dmitriy Peskov, Mısır’da Şarm 
el Şeyh’ten kalkışından sonra 
içindeki 224 yolcu ve mürettebat-

la yere çakılan Rus yolcu uçağının 
olası “düşüş nedenlerinden birinin 
terörizm olabileceğini” söyledi.

Rusya Ulaştırma Bakanı 
Maksim Sokolov da uçağın 
kalkışından 23 dakika sonra 
havada parçalara ayrıldığını be-
lirtti. Önceki gün Mısır’a gidip 
enkaz yerinde incelemelerde 
bulunan Sokolov,  Moskova’ya 
döner dönmez süreç hakkında 
Rusya Devlet Başkanı Putin’e 
bilgi verdi. Sokolov, “Uçak, 
kalkışında 23 dakika sonra 
havada parçalandı. Uçağın 
parçaları yaklaşık 20 kilomet-
relik bir alana yayılmış halde” 
dedi.

DaİŞ üstlenmişti
DAİŞ’in Sina uzantısı, 

uçağın kendileri tarafından 
düşürüldüğünü iddia etmişti. 
Ancak Rus yetkililer, DAİŞ’in 
elinde 9.450 metre yükseklik-
teki bir uçağı vuracak teçhizatın 
olmadığını söylemişti. Uçağın 

uçaksavar veya füze ile yerden 
mi hedef alındığı yoksa uçağa 
bindirilen bir canlı bomba ya 
da bomba ile mi patlatıldığı 
noktaları ise henüz netleştirilmiş 
değil. Ancak uçağın yerden bir 
silahla vurulması DAİŞ ve ben-
zeri çeteci unsurların eline uzun 
menzilli silahların geçtiği anlamı 
taşıyor. Bu durum da “bölgede-
ki dengelerin değişebileceği” 
yorumlarına neden oluyor.

rotaları değiştirdi
Öte yandan Mısır’ın Sina 

Yarımadası’nda Rus yolcu 
uçağının düşmesinin ardından 
Arap ve Avrupa ülkelerine 
ait 10 hava yolu şirketi, olay 
aydınlanana kadar uçaklarının 
Sina Yarımadası üzerinden 
geçmeyeceğini açıkladı. Birleşik 
Arap Emirlikleri (BAE) merkezli 
4 şirket Flydubai, Emirates, Eti-
had Airways ve Air Arabia, olayın 
ardından oluşan çekinceler ned-
eniyle uçuş rotalarını değiştirme 
kararı aldıklarını bildirdi.

Unesco:	her	5	günde	
bir	gazeteci	katlediliyor
Birleşmiş	 Milletler	 Eğitim	
Bilim	ve	Kültür	Örgütü	(UnE-
SCO)	 tarafından	 yayınlanan	
bir	rapora	göre,	2006	ile	2014	
yılları	 arasında	 700’ü	 aşkın	
gazeteci	 görevleri	 başında	
katledildi.	 Sadece	 bu	 yılın	
ilk	 9	 ayında	 70	 gazete-
cinin	 katledildiği	 belirtilen	
raporda,	 her	 5	 günde	 bir	
gazetecinin	 görevi	 başında	
öldürüldüğüne	dikkat	çekildi

Yaşamını yitiren gazetecilerin 
yüzde 89’u gazete-dergi veya 
radyo-televizyon kanalları için 
çalışırken, yüzde 6’sı internet 
gazeteciliğinde faal idi. Diğer 

yüzde 5’inin ise birden fazla me-
dya organına çalıştığına raporda 
yer verildi.

UNESCO’nun raporuna göre, 
gazeteci katliamında Arap ülkeler-
inde ciddi bir artış görülüyor. 2013-
2014 yılları arasında 178 gazeteci 
cinayetinin 64’ü Arap ülkelerinde 
gerçekleşti. Aynı dönemde Latin 
Amerika ve Karibiklerde 51, Asya 
ve Pasifiklerde 30, Afrika’da 23 ve 
Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde 
10 gazeteci katledildi. UNESCO 
raporunda dikkat çekilen bir diğer 
nokta ise, gazetecilerin büyük 
çoğunluğunun faili meçhul cinay-
etlere kurban gitmesi oldu. Buna 
göre, 2012 yılındaki cinayetlerin 
sadece yüzde 5’i, 2014’dekilerin 
ise yüzde 8’i aydınlatılabildi.
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Kaçak	çalıştıran	işletmecilere	
5	yıla	kadar	hapis	cezası	
Hükümetin	 kaçak	 göçmen	
işçi	 çalıştıran	 işletmeci	 ve	
işyeri	 sahiplerine	 ağır	 para	
cezasının	yanı	sıra	5	yıla	kadar	
hapis	 cezası	 verilmesini	 ön	
gören	yeni	bir	yasa	çıkarmayı	
planladığını	kaydeden	Kılıç	&	
Kılıç	 Avukatlık	 Bürosu	 Göç-
menlik	 Uzmanı	 Taçgül	 Kılıç,	
önümüzdeki	 aylardan	 iti-
baren	başta	 takeway,	 restau-
rant,	 pub	 ve	 off-licence’lar	
olmak	üzere	işyerlerine	yöne-
lik	 denetim	 ve	 baskınların	
arttırılacağına	dikkat	çekti.	

Ülkede kaçak çalışan işçilere de para cezasının 
yanı sıra 6 ay hapis cezası vermeyi ön gören yeni 
göçmenlik yasasının, yetkili kurumlara kaçak 
çalışan bir kişinin maaşına el koyma yetkisi 
verdiğini ifade eden Kılıç, yasanın önümüzdeki 
günlerde çıkmasının beklendiğini dile getirdi.

kaÇak ÇalıŞaNlar 6 aY 
HaPİs Cezası alabİlİr

Deneyimli Göçmenlik Uzmanı Kılıç konu ile 
ilgili olarak şöyle konuştu: “Hükümetin kaçak 
göçmenlerle ilgili çıkarmayı tasarladığı yeni 
düzenlemeler çok ağır para cezaları ve hapis 
cezalarını içeriyor. Yeni göçmenlik yasasına göre 
kaçak çalışan bir göçmen işçi 6 aya kadar hapis 
cezası alabilecek. Bu işçinin kaçak çalışarak 
kazandığı maaşına da el konulabilecek. Yeni 
yasa kaçak işçi çalıştıran işverenlere de çok ağır 
cezalar getiriyor.

 Kaçak eleman çalıştıran bir işletmeciye ağır 
para cezası getiriliyor. Bir işletmenin kaçak işçi 
çalıştırdığı kesin kanıtlanırsa işletmeci işyeri 
lisansını da kaybedebilecek. 

Yeni düzenlemenin minicab şoförlerini 
kapsayıp kapsamayacağı henüz net değil ancak 
yasanın bu sektörde hem kaçak çalışanları hem 
de çalıştıranları da kapsama ihtimalinin yüksek 
olduğunu düşünüyoruz.”

İŞVereN ÇalıŞtırDıĞı 
eleMaNıN ÇalıŞMa İzNİNİ 
kONtrOl etMek zOrUNDa  

Hükümetin daha önce çıkardığı bir yasa ile 
işletmecilere yanında çalıştırdığı bir elemanın ül-
kede çalışma izni olup olmadığını kontrol etme ve 
eğer kişinin çalışma izni yoksa istihdam etmeme 
yükümlülüğü getirdiğine dikkat çeken Kılıç, 
Türk ve Kürt işletmecilerin eleman alırken bu tür 
bürokratik prosedürlere daha fazla dikkat etmeleri 
gerektiğinin altını çizdi. 

İşçi alırken bu hususlara dikkat etmeyen 
işletmelerin ciddi sıkıntılarla karşı karşıya 
kalabileceğine vurgu yapan Kılıç “yeni yasa ile 
birlikte kaçak işçi çalıştıran işverenlere verilebi-
lecek maksimum ceza 2 yıldan 5 yıla çıkarılıyor. 
Hapis cezasının yanı sıra daha ağır para cezaları 
da yürürlüğe konuyor” şeklinde konuştu. 

Geçtiğimiz aylarda çıkarılan yeni bir yasa ile 
İngiltere’deki ev sahiplerine oturum süresi biten 
göçmen kiracıyı mahkeme kararı olmaksızın 
evden çıkarma hakkı verildiğine dikkat çeken 
Kılıç, hükümetin kaçak göçmen sayısını sıkı ka-
nunlarla düşürmeye çalıştığını vurguladı. 

Göçmenlik polisinin önümüzdeki günlerde 
işyerlerine yönelik baskın ve sıkı denetimlere 
hazırlandığını da dile getiren Kılıç, Türk ve Kürt 
işletme sahiplerinin hem mevcut elemanlarının 
yasal statüsünü kontrol etmelerinde hem de bun-
dan sonra alacakları işçilerin yasal konumunu 
kontrol etmesinin önemine dikkat çekti.

Kaçak	çalışan	göçmen	işçilere	6	ay;	

Başta Ankara Anlaşması olmak 
üzere göçmenliğin her alanında 

hizmet veren Kılıç & Kılıç Avukatlık 
Bürosu’na 020 8888 8341 veya 

07852117730 numaralı telefon-
lardan ulaşılabilirsiniz. 

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

Email: info@kilicandkilic.com

Kılıç & Kılıç Avukatlık Bürosu 
Göçmenlik Uzmanı Taçgül Kılıç
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mÜZaKErE’DEN ÇaTışmaYa: 
çAnDAR	KÜRT	SORUnUnU
DEĞERLEnDİRDİ

Türkiye	 basınının	 önde	 gelen	 isimlerin-
den	 Cengiz	 çandar,	 Türkiye	 Araştırmalar	
Merkezi	 Ceftus’un	 davetlisi	 olarak	 geldiği	
Londra’da	Kürt	 sorunu	 ve	 çözüm	sürecine	
ilişkin	çarpıcı	değerlendirmelerde	bulundu.

Gectigimiz hafta Britanya 
Parlamentosu’nda Liberal Demokrat 
Parti’li milletvekili Tom Brake’in ev 
sahipliği ve moderatörlük yaptığı 
toplantıda konuşan Çandar,  daha 
önce 2011 yılında da, TESEV 
Vakfı için hazırladığı ‘Dağdan 
İniş-PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt 
Sorunu’nun Şiddetten Arındırılması’ 
başlıklı raporunu anlatmak için 
yine Ceftus’un davetlisi olarak 
İngiltere’ye geldiğini hatırlatttı. 
Kürt sorununda müzakere sürecinin 
yerini şiddete terkettiğini ve çözüm 
sürecinin Cumhurbaşkanı’nın dey-
imi ile buzdolabına kaldırıldığını 
belirten Çandar, çatışmaların 
geçmişe oranla giderek arttığına ve 
kanlı hale geldiğine dikkat çekti. 
Suriye’de yaşananların Kürt so-
rununa uluslararası alandaki ilgiyi 
yükselttiğine de işaret eden tecrübeli 
gazeteci, Rojava kantonunun Türki-
ye ve Suriye’deki Kürtler arasındaki 
bağı da güçlendirdiğini belirtti.

Cengiz Çandar, bir süre öncesine 
kadar devam eden devlet ve PKK 
Lideri Öcalan arasındaki müzakere 
sürecinin transparan olmadığını 
ve üçüncü tarafların gözlemlerine 
açık hale getirilmediğini de ifade 
ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“2013 yılındaki Gezi protestoları, 
AKP’nin müzakere sürecine 
üçüncü tarafların katılımının, süre-
cin uygulanabilirliğini olumsuz 
etkileyeceği iddiasını ileri sürmes-
ine yol açtı. 7 Haziran seçimleri 
sonrası yaşanan gelişmeler AKP’nin 
Kürt sorununa seçim ve oy endeksli 
taktiksel bir tutum izlediğini gösteri-
yor. Bu tavır, çözüm süreci ile ilgili 

girişimlerin yürütülmesini engelli-
yor.  Öte yandan barajı aşarak par-
lamentoya grime başarısı gösteren 
HDP, Tayyip Erdoğan’ın Başkanlık 
hedefinin önündeki en önemli engel 
olarak duruyor. Erdoğan, Haziran 
seçimleri sonrası milliyetçi oyları 

konsolide etmek için PKK’ye karşı 
askeri yöntemleri devreye soktu. 
Daha uzlaşmaz ve sert bir tutum izli-
yor. Çözüm süreci hatalardan dolayı 
bir tarafa bırakılmış durumda.”

Cengiz Çandar yoğun ilgi 
gören konuşmasında Kürt siyasi 
hareketinin Rusya ve Amerikan 
desteği ile giderek güçlendiğini 
kaydederken, bu özgüvenin 
PKK merkezli Kürt sorununu da 
etkileyeceğini vurguladı. Çandar, 
1 Kasım’daki erken seçimlerde 
HDP’nin elde edeceği başarının, 
Kürt siyasetçilerin hükümette 
yer alması ve çözüm sürecinin 
daha geniş tabanlı bir zeminde 
yeniden hayata geçirilmesini 
sağlayabileceğini de savundu.

“Yeni oyun kuruculara 
ihtiyacımız var. Erken seçimden 
çıkacak sonuç ne olursa olsun yeni 
aktörlerle çözüm süreci yeniden 
başlatılabilir” diyen Çandar, seçim 
sonuçlarına ilişkin olarakta AKP’nin 
alacağı oy oranının yüzde 40’ın 
altına düşmesi halinde yenilgi olarak 
görüleceği değerlendirmesinde bu-
lundu.

Gazeteci Cengiz Çandar 28 Ekim 
sabahı da, İngiltere’nin önde ge-
len düşünce kuruluşlarından RUSI 
(Royal United Services Institute)  
binasında gerçekleştirilen bir yu-
varlak masa toplantısına katıldı. 
Türkiye’de erken seçim sürecine 
yönelik değerlendirmelerde bulunan 
Çandar, akademisyenler ve düşünce 
merkezlerinin temsilcilerinden ge-
len soruları yanıtladı. 

Ceftus direktoru Ibrahim Dogus, 
program sonrasi yaptigi aciklamada, 
1 kasim secimi ardindan Londra’da 
benzer icerik konferans, seminer vb 
etkinlikleri gelistirerek duzenlem-
eye devam edeceklerini belirtti.
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Yazı-Fotoğraf: Erem Kansoy

Geçtiğimiz	Haziran	 seçimlerinin	 aksine	 Londra’lı	 seç-
men	bu	kez	seçimleri	dernek	salonlarında	 televizyon-
lardan,	deyim	yerinde	ise	hayal	kırıklığı	içerisinde	izledi.	
7	Haziran	seçimlerindeki	zılgıt	ve	halaylara	barajı	başarılı	
bir	şekilde	aşmanın	sevincini	yaşamıştı.	Yine	ayni	heye-
can	 ile	 1	 Kasım	 seçimlerinde	 de	 Londra’da	 yaşayan	
HDP	 yandaşları	 derneklerimizde	 bir	 yürek	 oldu,	 fakat	
seçimlerde	HDP’nin	beklenen	başarıyı	elde	edememsi	
heycanı	yüreğimizde	bıraktı.	Herşeye	rağmen	yoldaşlar	
gülümemeyi	 ve	 ellerindeki	 zafer	 işaretinden	 vazgeç-
medi.	çünkü	Kürt	insanı	mücadelenin	içinde	büyümüş	
mücadeleyi	 bırakmayan	 ve	 insanlık	 adına,	 halkların	
kardeşliği	adına	savaşmaktan	asla	vazgeçmemiştir!

 Elbette AKP dikte yapısının oy  hırsızlığı 
ve yine dikte politikası ile yapılan katliam-
lar, göz altılar, tutuklamaların da seçim 
sonuçlarının direkt etken olduğunu göz ardı 
edemeyiz. Fakat katil ve hırsızları tanıyor 
olmamıza rağmen kos koca bir ülkenin 
neredeyse yarı oylarının eli kanlı empery-
alist uşaklara yine gitmesi de toplumsal 
düzeyde zihniyeti sorgulama hakkı veriyor 
insana.. topluma kızmamak lazım ama bazı 
toplumlar da malesef müstahakını çekme-
den toplum olamıyor...  

Ezim ezim her gün ezilen, yakılan, dövül-

en, hakları gasp edilen, sosyal ve kültürel 
asimilasyona uğratılıp insan hakları elin-
den alınarak Türkleştirilmeye çalışılan Kürt 
insanı bundan böyle dahada birlik olup mü-
cadeleyi dahada yükselteceğinden eminim. 
Erdoğan’ın bir zafer kazanmaktansa filmin 
son sahnesine geldiği de açıkca ortadadır. 

Kobane direnişi ve zaferini, Rojawa 
devrimini ve ben Kürdüm EZ KURDİM 
diye haykırmayı başaran Kürt insanı, ulusal 
hak harekitini bundan böyle bir üst seviyeye 
taşıyacak ve inadına barış inadına kardeşlik 
şiarıyla zafere ulaşacaktır! 

Fotoğraflarla	Londra’da	seçim	heyecanı
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Helewa	ardik	bi	zaferan	û	gulav
Safranlı	ve	Gül	sulu	irmik	helvası
Bu	hafta	büyük	küçük	hemen	herkes	tarafından	sevilen	
yapımı	 çok	 kolay,	 özelliklede	 kış	 aylarının	 gözde	
tatlılarından	irmik	helvası	ile	beraberiz.	

Irmik helvası gibi tatlılar 
günümüzde mutfaklarda çok sık 
olarak yapılsada, geleneksel olarak 
cenazelerde taziyeye gelenlere 
dağıtılan tatlılardandır. Bu hafta irmik 
tatlısını yazmaya karar verdiğimde, 
Türkiyedeki faşist ve hain iktıdarın 
“ölümüne” atfen, kutlama amaçlı 
yazmayı planlamıştım. Bu muhteşem 
ölümün mümkün olup olmayacağı 
ile ilgili kuşkularım olmasına rağmen 
yinede bir yanım değişimin ve Tür-
kiye halkları için yeni bir geleceğin 
mümkün olabileceğini umutla 
bekledi. Bu umudun bir kez daha, 
acı bir şekilde yıkılacağını, özel-
liklede son gelişmeleri göz önünde 
bulundurulduğunda, eminim benim 
gibi pek çok kimse de beklemiyordu. 
Belkide o yüzdendir insanlar hayal 
kırıklıklarını sosyal medya üzerinden 
kızgın, yakınan mesajlarla günlerce 
paylaştı. Hatta öyle bir safhaya vardıki, 
insanlar kendi halkına saldırmaya 
ve onlara olan güvenlerini sorgu-
lamaya başladı. Insanın içini acıtan, 
sonrasında büyük bir umutsuzluk ve 
karamsarlığa sürükleyen özelliği olan 
böylesi durumlar, insanların tepkiler-
ine bu gibi şekillerde vurması bekle-
nilir bir durum.

Cehâlete mahkum edilip korkuyla 
terbiye edilen bir toplum Türkiye. 
Gücü elinde tutanların amaçlı, planlı, 
organizeli uyguladıkları stratejilerden 
sadece bir kaçıdır bunlar. Uygulama 
şekilleri farklıda olsa bu durum sad-
ece Türkiye de değil bütün dünyada 
aynıdır. Böylesine bir toplumdan 
sıyrılma ve yeni bir şey yaratma ihti-
mali bile düşüncenin, hayalin çok ötes-
inde bir durumdur. Bu sebeple düzenin 
parçası olmaktan başka çaresi olma-
yanlar ve hayatta kalabilmek uğruna 
“kul köle” olmaya mahkumlardır. Bu 
açıdan fikir değiştiren insanları da 
yargılamanın biraz haksızlık olduğunu 
düşünmekteyim. Çünkü 7 Hazirandan 
sonra, eğer iktidara tek başına gelme-
zlerse neler olabileceğinin örneklerini 
halka hunharca, haince gösterdiler. 

Unutulmaması gereken bir şey var-
ki bazı güçler algılama kabiliyetimizin 
ötesinde hareket ediyor. Türkiye’de 
ki düzenin değişmesi dünyadaki 
genel düzenin değişmesi ile hemen 
hemen paralel bir durum ne yazıkki. 
Günümüz koşullarında savaştan karın 
doyuran devletlerle baş etmek çok 
basit bir işolmadığından, değişim ne 
yazıkki henüz pek mümkün değil. 
Insanların gözlerinin içine baka baka 
yalan söyleyen, özgürlük ve haklarını 
durmadan elinden alıp kendi çıkar 
ve menfaatleri doğrultusunda kulla-
nan, dahası halkını bu uğurda gözünü 
kırpmadan katletmeyi bile göze alan 
bir iktidar, elindeki bu gücü kaybet-
meme uğruna elinden geleni ardına 
koymayacağı gerçeğini ve merkezi 
hileleri planlayabileceklerini unutma 
gibi bir zaafiyet gösterdik toplum 
olarak. Çünkü özgürlük ve demokra-
si sevdalıları bu gibi kirli oyunların 

varlıklarını yada ne safhada olabi-
lecklerini bazen kestiremeyecek kadar 
temiz yüreklidirler. 

Bütün bunlara rağmen bu demek 
değildirki elimiz kolumuz bağlı bir 
şekilde oturacağız. Umutlu gelecekler 
için herkes elinden geleni yapmaya 
kaldığı yerden devam edecek. Karanlık 
güçlerin kestiremediği ve unuttuğu 
nokta da özgürlük ve demokrasi is-
temleri olanların, kavgalarını kolay 
kolay bırakmayacakları. 

İster insanlığın ve demokrasinin, 
ister umudun ölmesine, istersenizde 
verilen çabaların bir bakıma boşa 
çıkmasına atfen yapın, bahaneniz ne 
olursa olsun insana gayet huzur ve 
rahatlık veriyor irmik helvası. Seçim 
sonuçlarını beklerken ve sonrasında 
ruh halime inanılmaz yardımcı olan bu 
helvayı doyasıya yedim diyebilirim. 
Helvayı yedikten sonra hayatın devam 

ettiğini, yolumuzda aynı kararlılık ve 
istikrarlıkla yürümeye devam etmek 
gerektiğini de unutmayın. 

Gelecek hafta yeni bir lezzete 
buluşmak umudu ile yorumlarınızı 
bekliyorum. 

Helewa ardik bi zaferan 
û gulav- safranlı ve Gül 
sulu irmik helvası.

6 kişilik
Çeyrek tatlı kaşığı safran
560 gr. Tam yağlı süt + biraz fazla
240 gr. Ince şeker
110 gr. Tuzsuz tereyağı
50 gr. badem
185 gr. irmik
4 tatlı kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)

1. Safranları biraz ezip bir 
kaç kaşık süt ile karıştırın, sütü 
kaynama notasına getirip ateşten 
alın ve 20 dakika kadar bekleyin.

2. Bu arada süt ve şekeri bir 
tencereye alın, şeker eriyene ka-
dar ısıtıp karıştırın ve ateşten alın. 

3. Tabanı kalın sağlam bir 
tencerede tereyağını eritin ve çam 
fıstıklarını ekleyip orta ateşte 
1-2 dakika karıştırarak kavurun, 
hemen ardından irmiği ekleyip 
15-20 dakika kadar, irmik altın 
rengini alana kadar karıştırarak 
kavurmaya devam edin. 

4. Dikkatli bir şekilde sütü 
irmiğin üzerine dökün (irmik 
tenceresi çok ısınmıştır ve sütü 
sıçratabilir) Tahta bir kaşıkla hızlı 
bir şekilde iyice karıştırın. Tem-
cereyi ateşten alıp kapağı kapalı 
bir şekilde 20 dakika kadar din-
lenmeye bırakın. Şeftali veya 
Mango gibi yumuşak meyvelerle 
veyahutta vanıilyalı dondurma ile 
servis edin. 

Afiyet Olsun

cejamezopotamya@gmail.com

çÊJA	MEZOPOTAMYA

FaDime  
tiSkaya
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Oyuncağını geride bırakan çocukların 
kentidir kobane demişti mamostem... Ve 
biliyormusunuz Kobane mezarlığında ya-

tanlarda sadece Kobane’liler değil! İnancın ve keleşin zaferi örnek oldu 

işte dünyaya Kobane direnişi.. Kobane düştü diyenlere inat Kobane 
artık bir simge haline dönüştü, enternasyonel dayanışmanın en büyü-
ğünün yaşandığı ve gözü dönmüş karanlık güçlerin bozguna uğradığı 
kent Kobane... arin mirxan’ın ve gururla anacağımız şehitlerimizin ken-

tidir Kobane... sevgivi barışın merkezi olma yolunda ilerliyor Kobane 
ve Kobane’liler! savaşı gördüğüm, cesetlerin üzerinden atladığım, beni 
ben yapan ve özlemini çektiğim yer Kobane... Fotoğraf, Qada azadi 
(Özgürlük meydanı-Kobane)’den, şubat 2015... 

DÜnYAnIn	
En	TUHAF	
MAHLUKU
Nâzım Hikmet
d. 15 Ocak 1902 – ö. 3 Haziran 1963

akrep gibisin kardeşim,
korkak bir karanlık içindesin akrep gibi.
serçe gibisin kardeşim,
serçenin telaşı içindesin.
midye gibisin kardeşim,
midye gibi kapalı, rahat.
Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun, kardeşim.
bir değil,
beş değil,
yüz milyonlarlasın maalesef.
koyun gibisin kardeşim,
gocuklu celep kaldırınca sopasını
sürüye katılıverirsin hemen
ve âdeta mağrur, koşarsın salhaneye.
Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani,
hani şu derya içre olup
deryayı bilmiyen balıktan da tuhaf.
Ve bu dünyada, bu zulüm
senin sayende.
Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer
ve hâlâ şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak
kabahat senin,
— demeğe de dilim varmıyor ama —
kabahatın çoğu senin, canım kardeşim! 

Haftanın 
fotoğrafı
Yazı	fotoğraf:	
Erem	Kansoy

Sudoku Basit

Sudoku Zor

1 Kasım Dünya 
Kobane	Günü



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

34

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



İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

seri ilaNlar
İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

£30
0742 948 1490
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bu sayfada
1 kutu ilan
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Satılık Dükkan
Londra, Stoke Newington High Street’te Koşe 

Dukkan’ın 7 yıllık lease’i (önü açık ) satılık
Kira £22,000

A1 lisans (A3 belgesi daha önce alınmış fakat 
kullanılmamış ve yeniden alınabilir)

850 metre kare
Giriş, zemin ve diğer tüm katlara ayrı giriş mevcut 

Ücret £33.000 
İrtibat: 07977129485
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Cîhan Jibo Kobanê Li Qadan Bû
Jibo 1´ê Mijdarê roja Kobanê li her derê 
cîhanê rêxistinên Kurdistanî, dostên wan 
û rêxistinên civakî ji bo Roja Kobanê ya 

Cîhanê meş û mîtîng li dar xistin. Di mîtîng 
û meşan de peyamên girîng hatin dayîn û 
hat diyarkirin ku divê piştgiriya bi Kobanê 

re bidome. Bi heman armancê li Paytext 
London, Nottimngham, Manchester û 
Belfastê jî meş hatin lidarxistin. 

Berdewama nûçeyê di rûpelê 3´yan de ye...

ENCAMÊN 
HILBIJARTINA ZORÊ!
 1 Mijdar 7 Hezîran
Hejmara Hilbijêran 57.555.137  56,608,817
Dengên Hatîn Bikaranîn 48.467.989  47,507,389
Dengên Derbasdar 47.622.623 46,161,049 
Tevlîbûna Hilbijartinê %84,21 %83,92

 1 Mijdar 7 Hezîran
HDP 18,105 deng %54,47 14,594 deng %59.31
CHP 7,123 deng %21.43 5.134 deng %20,86
AKP  6,693 deng %20.14 19,463.548 deng %14,42

BRîtanya
 1 Mijdar 7 Heziran
Hejmara Hilbijêran 86,855 84,558
Dengên Hatîn Bikaranîn 33,238 24,156

1 Mijdar 7 Hezîran
%10.77  % 13.12
59 Parlementer 80 Parlementer

HDP 

1 Mijdar 7 Hezîran
%11.94 % 16.29
40 Parlementer  80 Parlementer

mHP 

1 Mijdar 7 Hezîran
%25,40  % 24.95
134 Parlementer  132 Parlementer

CHP

1 Mijdar 7 Hezîran
%49,37  % 40.87
317 Parlementer 258 Parlementer

aKP

Foto: Saman Mamexalan



Go
tin

ên
 P

êş
iya

n

Bi tifinga xelkê mêrani nabe.

Kê genim çandiye û garis rakiriye?

mêş hene hingiv çêdikin, mêş hene hingiv dixwin.

masiyê ku ji avê derketî ji agir natirse.

2

Bersiva Hefteya Borî

Xaçepirs

  Çarşem, 04 Sermawez 2015

Li cihekî pîremêrek dimire..
Li cihekî din zarokek.. 
Di nav destên min de xewn 
Û 
li ber çavên min
Evîna te!!

Ehmed Huseynî
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Cîhan Jibo Kobanê Li Qadan Bû
Li her derê cîhanê rêxistinên Kurdistanî, dostên wan û rêxistinên civakî ji bo Roja Kobanê ya Cîhanê meş û mîtîng li dar 
xistin. Di mîtîng û meşan de peyamên girîng hatin dayîn û hat diyarkirin ku divê piştgiriya bi Kobanê re bidome

Bi wesîleya 1’ê Mijdarê Roja Kobanê ya Cîhanê li her derê 
cihanê çalakiyên pîrozbahiyê didomin. Li gelek bajarên Ewro-
payê çalakiyên wekî mîtîng û meş hatin lidarxistin. Bi heman 
armancê li Paytext London, Nottimngham, Manchester û Bel-
fastê jî meş hatin lidarxistin. 

Bi sedan welatî beşdarî van çalakiyan bûn. Di çalakiyan de 
berxwedana Kobanê ya bûye sembola berxwedana li dijî bar-
bariya DAIŞ’ê hat silavkirin û bal hat kişandin ser piştgiriya 
navneteweyî ya ji bo jinûveavakirina Kobanê, çeteyên DAIŞ’ê 
hatin lanetkirin.

Çalakiya li Londonê li Haringey Civic Centre dest 
pê kir û heta Navenda Civaka Kurd ya li Haringeyê 
berdewam kir. Gelek sazîyên civakî tevlî meşê bûn û 
piştevaniya xwe nîşandan. Çalakî li Navenda Civaka 
Kurd bi axaftinan qediya. 

BELFAst NottiNgHAM MANCHEstER
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Ji Hevserokan daxuyaniya hevpar: 
Em li vir û em ê bi ser bikevin
Hevserokên HDP, HDK, KCD û DBP’ê, encamên civîna xwe ya 2’ê Mijdarê 
ya li Navenda Giştî ya HDP’ê bi raya giştî re parve kirin.

HDP, HDK, KCD û DBP’ê 
destnîşan kirin ku hilbijartin di nava 
atmosfera ‘terora hikûmetê’ de hatiye 
kirin. Di daxuyaniyê de hat bibîrxistin, 
ku tevî hemû zext û êrîşan jî HDP ji 
benda hilbijartinê derbas bûye û bûye 
partiya sêyemîn. Her wiha, ji bo du-
alîbûna agirbestê û dawîanîna li tecrî-
da li ser Ocalan bang li AKP’ê hat ki-
rin. Di daxuyaniyê de hat gotin, “Bêyî 
ku ji sekna xwe ya mafdar û rewa 
tawîzê bidin em bang li her kesî dikin 
ku bi biryardarî têkoşînê bilind bikin.”

Hevserokên HDP, HDK, KCD û 
DBP’ê, encamên civîna xwe ya 2’ê 
Mijdarê ya li Navenda Giştî ya HDP’ê 
bi raya giştî re parve kirin.

Hevserokên Giştî yên HDP’ê Fî-
gen Yuksekdag û Selahattîn Demîrtaş, 
Hevserokên Giştî yên DBP’ê Emîne 
Ayna û Kamûran Yuksek, Hevserokên 
HDK’ê Sebahat Tûncel û Ertûgrûl 
Kurkçu û Hevserokên KCD’ê Selma 
Irmak û Hatîp Dîcle ji bo agirbest û 
rakirina tecrîdê bang kirin.

‘HILBIJARTIN DI NAVA 
ATMOSFERA TERORA 
HIKÛMETÊ DE HAT KIRIN’

Di daxuyaniya hevpar a Hevs-
erokan de hat gotin, “Tirkiye di nava 
atmosfera terora hikûmeta di 7’ê 
Hezîranê de hat xistin de, hilbijartinên 
1’ê Mijdarê pêk anî.”

Hevserokan spasiyên xwe pêşkêşî 
hilbijêrên çûne ser sindoqan kirin û 
gotin, “Em, her kesên ku bi dil û can 

ji bo serketina HDP’ê di hilbijartinan 
de xebitîn pîroz dikin. Em ji hemû 
hevalên xwe yên di êrîşên AKP’ê û 
Qesrê de jiyana xwe ji dest dan, careke 
din bi minetdarî bibîr tînin û dibêjin 
rehma Xwedê li wan be.”

‘XWESTIN HILBIJÊRAN 
TESLÎM BIGIRIN’

Di daxuyaniyê de ev nirxandin hat 
kirin:

“Encamên hilbijartinên 7’ê 
Hezîranê, vîneke girîng a gel bû ku 
tevî zilm û zexteke mezin derket holê. 
Lê belê bi darbeya qesrê bersiv ji vê 
vînê re hat dayîn û tine hat hesiban-
din. AKP’ê ji bo desthilatdariya bi 
tena serê xwe û hewesên xwe yên ser-
okatiyê, welat veguherand gola xwînê, 
li hemberî HDP’ê êrîş, komkujî û am-
bargoyên çapemeniyê xist meriyetê û 
ji bo nikaribe kampanya hilbijartinê 
bimeşîne, bombeyên zindî berdane dû 
Hevserokên HDP’ê û namzetên parla-
menteriyê, bi afirandina tirsa ewleka-
riyê ya awarte re hewl daye hilbijêrên 
li welêt teslîm bigire.

AKP’ê hemû derfetên budçeya ser-
girtî ya dewletê di asta herî bilind de bi 
awayekî bêexlaqî bi kar anî, ne kam-
panya hlibijartinê lê kampanya teror û 
gefê meşand û di encamê de bi strate-
jiya şoqa ji nişka ve pêşî li derketina 
holê ya vîna gel girt. Bêguman li gorî 
encamên vê hilbijartinê em ê ti carî 
qebûl nekin ku gelên Tirkiyeyê polîtî-
kayên komkujî, şer, zilm, dizî, nelirêtî 
û bêexlaqiyê erê kirine. Polîtîkayên 

paşverû yên vekirî/dizî yên AKP’ê 
ti carî ji aliyê civakê ve nehatine qe-
bûlkirin.

‘HDP BI HÊZA XWE BÛ PAR-
TIYA SÊYEMÎN’

HDP’e li hember êrîşên ewqas 
zêde yên bê exlaqî, fîzîkî ên di dîroka 
me de cara yekem e, bi hêza xwe, bi 
girêdana manewî ya bi hilbijêrên xwe, 
bi seknek mezin û ser bilind, bend 
derbas kir û bû koma sêyemîn a par-
lamentoyê. Di bin van êrîşên giran 
de HDP ji nûnertiya xwe ya jinê dûr 
neketiye, di Meclîsê de bûye dengê 
herî bilind a têkoşîna jinê.

‘XWESTIN DI BIN 
BENDÊ DE BIHÊLIN’

Hedefa tifaqa veşartî ya MHP/AKP, 
ev bû ku HDP’ê di bin bendê de bihêlin 
hikûmetek xurt a AKP’ê ava bikin. Lê 
ev lîstika sivik a MHP’ê bi bendder-
baskirina HDP’ê têk çû, ji HDP’a tine 
dihesibîne gelekî kêmtir nûnertî bi dest 
xist û wiha ket parlamentoyê.”

Hevserokan wiha got: “Tişta ku 
dikeve ser milên hêzên demokrasiyê, 
avakirina bloka demokrasiyê ye, hem 
di parlamento hem jî derveyî wê bilind-
kirina têkoşînê ye.” Hevserokan wiha 
berdewam kirin:

 “Bila gumanên ti kesî tinebin, 
wezîfeya ku gelê me daye me bi temamî 
û bi layiqî em ê bi cih bînin. Ti rewşên 
ku civaka Tirkiyeyê bitirse yan jî der 
barê pêşerojê de bikeve fikaran tineye. 
Tenê avakirina yekîtiya têkoşînê jî ji bo 

têkbirina xeteriyên pêşerojê bes e. Em 
hene û em bi xwe bawer in. Me faşîzm, 
paşverûtî gelek caran sekinandiye, em 
ê dîsa serkevin.”

‹DIVÊ PÊVAJOYA 
ÇARESERIYÊ JI ÎNSAFA 
AKP’Ê RE NEYÊ HIŞTIN›

Parlamentoya pêvajoya nû, di serî 
de pirsgirêka Kurd, pêwîst e çareseri-
yên demokratîk, muzakere û diyalogê 
esas bigire. Pêvajoya çareseriyê divê 
ji însafa AKP’ê de neyê terkkirin. 
Pêwîst e komîsyonek hevpar a ji par-
lamentoyê bibe muxatabê fermî yê 
pêvajoya çareseriyê û bi bernameyek 
demokrasiyê ya şer bisekinîne ji bend-
ewariyan aştiyê ya civakê re bibe 
bersiv. Eger AKP’e rêzê ji îradeyek 
çareseriyê ya wiha re bigire, vegere 
pêvajoya aştiyê û bi mekanîzmayên 
nû pêvajoya çareseriyê emanetî parla-
mentoyê bike, em ê ji vê nêzîkatiyê re 
rêzê bigirin.”

‘PÊWÎST E ŞERTÊN KU 
BIRÊZ OCALAN TÊ DE ROLA 
XWE BILÎZE BÊ AVAKIRIN’

Daxuyanî bal dikşîne tecrîda giran 
a li ser Rêberê Gelê Kurd Abdullah 
Ocalan û wiha didome: “Şertên birêz 
Ocalan ku 7 meh in li Îmraliyê di bin 
tecrîdê de ye, ji bo ji nû ve û bi ban-
dortir karibe rola xwe bilîze derfet ka-
rin bên afirandin û parlamento di pêva-
joya çareseriyê de dikare bibe navend. 
Bi destûrek bingehîn a demokratîk, 

sivîl û azadîxwaz welatê me di rêya 
demokrasî de dikare gavên mafdar ên 
sazî û bingehîn di vê pêvajoyê de bia-
vêje. Bi terikandina polîtîkayên ewle-
hiyê di çarçoveya lihevkirin û mejiyê 
hevpar, tavilê pêşeroja Tirkiyeyê gav 
bi gav dikare bê avakirin.”

Hevserokan diyar kirin ku ger 
gavên erênî bên avêtin, wê her tim ji 
bo gavavêtina rast amade bin û wiha 
domandin:

“Di çarçoveya berjewendiyên hev-
par ên gelên me de, destpêkê dest ji 
ziman û ûslubê qutupkirinê, cudakir-
inê berdan, ji bo pêvajoya nû vebe, çi 
berpirsiyartiya dikeve ser milên me 
bêguman em ê pêk bînin. Tevahî civak 
bendewariya siyaseta çareseriyê ye. 
Tevî tevahî bê edaletî û ne wekheviya 
hilbijartinan jî em dixwazin bi terza 
xwe ya muxalefeta berpirsiyar û si-
yaseta xwe ya berpirsiyar deriyê çare-
seriyê vekin.

JI BO CHP Û AKP 
BANGAWAZÎ

Em hêvî dikin ku CHP jî wek par-
tiya muxalefeta bingehîn di van rojên 
dîrokî de li ser navê aştî û demokrasi-
yê berpirsyartiya dikeve ser milên xwe 
bi cesaret pêk bîne. Di çareserkirina 
pirsgirêkên me de em bawer in hemû 
hêzên demokrasiyê yên hundirê parle-
mentoyê û derve bi hev re tevbigerin 
meclîsê bikin navenda çareseriyê.

Em hêvî dikin ku AKP ji van tiştên 
rû dane encamên rast derxe bi aqilê 
selîm tevbigere. Em hêvîdar in ku 
hatiye dîtin li hemberî ti polîtîkayên 
ferzkirinên şer û komkujiyan welati-
yekî tenê jî yê bi rûmet serê xwe nete-
wandiye û natewîne jî. Em bang dikin 
ku  ji her cure biryarên ku li hundir û 
derve şer mezin bike û dîsa di vê fera-
seta ku gihiştiye ber qeraxa kendalê 
zede neyê israrkirin.”

‘DIVÊ AGIRBEST 
BIBE DU ALÎ’

Di daxuyaniyê de bang li KCK’ê 
hat kirin ku biryara bêçalakiyê ya hati-
ye dayîn bidomîne, bang li hikûmetê 
jî hat kirin ku hemû operasyonên xwe 
yên leşkerî û polîsiye rawestîne ji bo 
agirbest bibe du alî îrade bên nîşandan.

Hevserokên HDP, HDK, KCD û 
DBP’ê di dawiya daxuyaniya xwe ya 
hevpar de ev xisûs diyar kirin: “Li 
pêşiya me pêvajoyeke  têkoşînê ya 
mezin heye ji bo li hember her îhtîma-
lan em amade bin, bi moral, bawerî û 
motîvasyoneke bilind em bang li her 
kesî dikin ku hê zêdetir xwe rêxistin 
bikin, li rex hev bin û têkoşînê bilind 
bikin. Roj ne roja mirov xwe bikişîne 
roja însiyatifgirtinê û bi awayek hê 
bi hêztir pêşde çûne. Em ji her demê 
zêdetir xwe amade û bi heyecan 
hîs dikin. Bê ku em ji sekna xwe ya 
mafdar û rewa tawîzê bidin em bang li 
her kesî dikin ku têkoşînê bi biryar pêş 
bixin. Têkoşîna azadî edalet û aştiyê 
wê bi ser bikeve.”



Weqfa Jina Azad a 
Rojava li Londonên 
hin hevdîtin pêkanîn

Nûnerên Weqfa Jina Azad a Rojava, li paytexta 
Îngilîstan Londonê bi parlamenterên jin, Rêxistina 
Efûyê ya Navneteweyî, Rêxistinên Jinan ên Femînîst 
û gelek saziyan re re hevdîtin kir.

Di hevdîtinên ku nûnera Weqfa Jina Azad 
a Rojava ya Navneteweyî Meîke Nack lê 
amade bû de, li ser xebatên weqfa jina azad 
û sîstema xweseriya demokratîk a li Rojava 
agahî hat dayîn. 

Hevdîtina destpêkê bi komek ji parlam-
eteran re pêk hat ku di nav de parlamenterên 
Îngilîz Joan Ryan û Cahterîne West am-
ade bûn. Hevseroka Meclîsa Gel a Kurd 
a Brîtanyayê, Nûnerên KNK’ê û nûnerên 
Weqfa Jinê ya Roj jî beşdarî hevdîtina li 

parlamenta Îngilîstanê bûn.

Nûnera Weqfa Jina Azad Meîke Nack di 
civînê de li ser xebatên xwe pêşkêşkiyek 
kir û ji parlamenterên Îngilîz xwest ku hîn 
bêhtir bi berpirsyarî nêzî Rojava bibin. Nack 
bal kişand ser ambargoya li ser Rojava û anî 
ziman ku ev ambargo jin, zarok bandoreke 
neyînî li her kesî dike.

Nûner Meîke Nack li ser xebatên xwe yên 
li Londonê agahî da ajansa me û da zanîn ku 
sê rojan wan civînên berhemdar pêk anîne. 

Nack got, “Dİ serî de parlamenterên jin ên 
Îngilîz me bi Rêxistina Efûyê ya Navnetew-
eyî, saziyên mîna Femînîst Trûst û Trade 
Ûnîon re hevdîtinên berhemdar pêk anîne. Di 
van hevdîtinan de heta ji me hat, me rewşa 
giştî ya li Rojava û xebatên weqfa xwe vegot. 
Di hevdîtinan de tevî bendewariyên xwe me 
ji bo projeyên xwe jî destek xwest.”

Nûnera Weqfa Jina Azad Meîke Nack, 
piştî hevdîtinên sê rojan, duh êvarê li 
Zanîngeha SOAS’ê di panelekê d eaxivî.

Weqfa Jina Azad a Rojava, bi Weqfa Jinê 
ya Roj a li Îngilîstanê, International Free 
Women Foundation a li Hollanda û saziya 
jinan a li Elmanyayê ya bi navê Silava re 
dixebite. Agahiyên berfireh ên li ser xebatên 
weqfê ji navnîşanên www.weqfajinaazad.
org an jî  wjar2014int@gmail.com dikarin 
bên peydakirin.
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