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Londra’nın en iyi üniversitelerinden olan University 
College London (UCL) öğrenci birliği, UCLU, Rojava’da 
YPG için savaşan İngiliz Macer Gifford’ın konuşmasına 
izin vermedi.

UCL Kürt Topluluğu tarafından organize edilen 
seminerde konuşması planlanan Gifford’ın, üniversitede 
konuşması, UCLU faaliyetler memuru Asad Khan 
tarafından engellendi.

Haberın devamı sayfa 4’te Haberın devamı sayfa 10-11’de

Londra Merkezde 
Binlerce Fawkes
İngiltere’de Guy Fawkes Gecesi olarak anılan 5 Kasım 
gecesi bu yıl Anonymous’un Trafalgar meydanında 
toplanmasıyla kutlandı. Sayıları 8’bin üzerinde olan 
göstericilerin büyük bir bölümü ünlü V maskelerini takarak 
Londra’da parlamento binasına yürüdü.
İngiliz polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede, 
zaman zaman göstericiler ile polis arasında olaylar yaşandı. 
İngiliz polisi gecede göstericilere yönelik sert müdahalede 
bulundu. Riot polisinin yapmış olduğu müdahalelerde göz 
altılar gerçekleşti. Ayrıca bir polis aracı ateşe verildi.

Londra Üniversitesinden 
İngiliz YPG savaşçısına 
ambargo

Re-Build yardıma koşuyor!
Kobane’nin yeniden inşaası ve çeşitli 
bölgelerde bulunan yerlerinden edilmiş 
insanlara yardım toplayan Re-Build, haftasonu 
önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Çocukların 
aileleri ile katıldığı yardım toplama etkinliğinde 
ciddi bir gelir elde edildi.

Londra’da öğrenci isyanı
Son yıllarda giderek artan okul harcları ve yükselen 
öğrenci masrafları,  öğrenci yardımlarının ve 
fonların kesintileri ile İngiliz hükümetinin eğitimdeki 
özelleştirme politikasını protesto etmek üzere 
geçtiğimiz hafta 10 Bin’e yakın öğrenci merkez 
Londra’da sokaklara döküldü.  

Haberın devamı sayfa 7’deHaberın devamı sayfa 20-21’de
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Britanya’dan Giden Seçim Delegasyonu 
Parlamentoda Gözlemlerini Açıkladılar

1 Kasım’da Türkiye’de yapılan genel seçim öncesinde HDP’nin 
uluslararası gözlemci çağrısı üzerine, Britanya’dan giden heyet, 
izlenimlerini Parlamentoda yapılan bir toplantıda paylaştı.

Pazartesi, 9 Kasım, akşamı 
gerçekleşen toplantıya ev sahipliği 
eden Lord Hylton, ilk olarak söz 
aldı ve seçim öncesi uygulanan 
sokağa çıkma yasağı ve genel olarak 
devletin şiddet politikasının nasıl 
tırmandığını anlattı.

Medyanın üzerindeki baskıya 
ve kanal karartmalarına değinen 
Lord Hylton, AKP’nin çoğunluk 
kazandığı, seçimin serbest, fakat 
kesinlikle adil olmadığını ifade 
etti. Hylton, seçimlerden önce 
sokağa çıkma yasağının olduğu, 
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde seçim 
gözlemlerini gerçekleştiren del-
egasyon arasındaydı. 

Delegasyondan, insan hakları 
avukatı Melanie Gingell, avukat 
Margaret Owen, antropoloji pro-
fesörü David Graeber, öğrenci ve 
aktivist Elif Sarıcan, İslington bel-
ediye encümeni Ayşegül Erdoğan 
ve avukat Serpil Ersan, toplantıda 
konuştular.

Daughty Street Chambers’da 
barrister olan Gingell, seçimlerden 
önce HDP ve siyasi aktivistlere 
karşı saldırılar ve tutuklamaların 
arttığını söyledi. Serpil Ersan 
ile kadın delegasyonu olarak 
Diyarbakır’ı çevresinde bulunan 
sandıklara giden Gingell, ilk olarak 
Karabaş köyüne gittiklerini anlattı. 
7 Haziran’da bu köyde, HDP’nin 

yüksek bir başarısı olduğunu 
söyleyen Gingell, sandıklarda çok 
fazla gerilim olduğunu ve görevli-
lerin tamamen AKP yetkililerinden 
oluştuğunu söyledi. Gözlemci ekip, 
oyların kullanıldığı bu okuldan 
atıldılar ve sonuç 7 Haziran’ın ak-
sine AKP bu köyde çoğunluk elde 
etti. Gingell, seçim sonucunun bu 
şekilde değişmesinin araştırılması 
gerektiğini ifade etti.

Haziran’da da seçime katılan 
Gingell, Türkiye’de, HDP’nin 81 
milletvekili almasıyla, mükemmel 
bir demokrasi örneğine ve azınlık 
hakları için önemli bir zamana tanık 
olduklarını ifade etti. Bu durumun 
uzun sürmediğini ifade eden Gingell, 
kısa zamanda şiddetin, Suruç, Cizre 
ve Ankara örneklerini vererek, nasıl 
tırmandığını anlattı.

Gingell, gittikleri diğer bir köyde 
çok sayıda üniformalı asker ve poli-
sin bulunduğunu söyledi. Gingell, 
son olarak, bütün bunların, HDP’nin 
7 Haziran’da elde ettiği sonucu 
tekrar elde etmesini engellemek için 
yapıldığını ifade etti.

Daha sonra söz alan Owen, AKP 
7 Haziran’da çoğunluk elde etmey-
ince ‘kıyamet koptu’ ifadelerini 
kullandı. Owen, Ankara, Suruç ve 
Diyarbakır’daki bombaların haricinde 
bir de siyasi aktivistlerin tehdit ve 
korku ortamında yaşadıklarını ifade 

etti. Sokağa çıkma yasağı sonucunda 
Sur’da halkın yerinden edilmelerinin 
ve sandıkların taşınmasının da çok 
sayıda oy kaybına neden olduğunu 
ifade eden Owen, insanların seçim 
sonucuna çok şaşırdıklarını anlattı.

Greaber, halkın korku içerisinde 
olduğunu oy kullanmada zorlama 
olduğunu ifade etti. Greaber, HDP’nin 
oylarının özerklik ilan edilen bölgel-
erde arttığına ve seçim kampanyası 
yürütülmediğine dikkat çekti.

Altı oy kullanma merkezine giden 
Sarıcan, kendilerine eşlik edenlerin 
askeriyenin varlığından rahatsızlık 
duymadıklarını ve buna şaşırdığını 
ifade etti ve halkın o ortamda 
yaşamaya alışmalarının kendisini bir 
yönde üzdüğünü anlattı.

Gözlemledikleri bir sandıkta 
dini görevlilerin sandık görevlisi 
olmalarının yasak olmasına rağmen, 
AKP’nin yüksek oy aldığı Çermik’te 
bir imamın sandıkta görevli olduğunu 
tespit ettiklerini, ve buna dikkat çek-
tiklerinde AKP milletvekili adayı 
Baran Çelik’in müdahale ettiğini 
anlattı.

Erdoğan, ortama ve beklentilere 
rağmen HDP’nin iyi bir sonuç elde 
ettiğini ifade etti.

Toplantıda Ersan ve Ulusal 
Gazeteciler Birliğinden (NUJ) Barry 
White da gözlemlerini aktardılar.
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Londra’nın en iyi üniversitelerinden olan University College London (UCL) öğrenci birliği, 
UCLU, Rojava’da YPG için savaşan İngiliz Macer Gifford’ın konuşmasına izin vermedi.

UCL Kürt Topluluğu tarafından organ-
ize edilen seminerde konuşması planlanan 
Gifford’ın, üniversitede konuşması, UCLU 
faaliyetler memuru Asad Khan tarafından 
engellendi.

UCL Kürt öğrenciler topluluğu başkanı 
Kavar Kurda, üniversitenin tutumuna 
karşı, Change.org’da başlattığı imza 
kampanyasına 1,357 kişi destek verdi. Kur-
da, imza kampanyasında UCLU’nun Daiş’e 
karşı durmamasını eleştirdi, ve Gifford’ın 
insan haklarını savunduğunu ve BBC’de 
konuştuğuna dikkat çekti.

Khan, ‘her savaşta iki tarafın olduğunu’ 
ve Gifford’ın konuşmasının ‘başkalarını 
savaşmak için Suriye’ye gitmeye teşvik’ 
edebileceğini birinin özgürlük savaşçısının 
başka birisinin teröristi olduğunu söyledi.

Khan, seminerin olacağı odanın 
UCL’e ait olduğunu ve onların UCLU ile 
danıştıktan sonra polisten bilgi istediklerini 
anlattı. Khan, konuyla ilgili polisten yanıt 
almayan üniversitenin seminer için oda tah-
sil etmeme kararı aldıklarını ve bu kararın 
kendisiyle bağlantılı olmadığını söyledi.

UCL’nin eski öğrencisi olan Gifford’ın 
konuşmasının engellenmesi İngiliz 
medyasında da geniş yer aldı. Sky News’e 
konuşan Gifford, toplantı gerçekleşseydi, 
katılanlara Rojava’da gördüklerini anlatmayı 
planladığını, savaştan bahsedeceğini, Daiş’le 
mücadele etmek için neler yapabilecekler-
ini anlatacağını söyledi. Gifford, ‘‘Giderk-
en, benim fikirlerimi de zorlamalarını ve 
zor sorular sormalarını bekliyordum. İfade 
özgürlüğü bundan ibaret sonuçta ve akade-
mik olarak ciddi olan bir üniversitenin de 
yapması gerekendir’’ dedi.

Khan, seminere itirazında Uluslararası 
Af Örgütünün PYD ve YPG’nin bölgede 
zorunlu göç ve etnik arındırma uyguladığı 
iddialarıyla ile ilgili yayımladığı rapora da 
değindi.

Kurda, raporlarda yazılanların kanıtının 
olmadığını ve Khan’ın bu konuda özellikle 
sadece olumsuz konulara ağırlık vererek 
YPG’nin Daiş’e karşı savaşını görmezden 
geldiğini ifade etti.

Londra Üniversitesinden İngiliz YPG Savaşçısına Ambargo
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TC Londra Büyükelçisi 
Cemevini ziyaret etti, 
Cemevi Skandala imza attı
Şükrü Bolat-SizeHaber

Türkiye Cumhuriyeti 
Londra büyükelçisi 
Abdurrahman Bilgiç, 
Londra’da İngiltere Ale-
vi Kültür Merkezi ve Ce-
mevini ziyaret etti.

İngiltere Alevi Kültür Merke-
zi ve Cemevi başkanı Tugay 
Hurman ve cemevi yönetiminin 
hazır bulunduğu görüşmede TC 
Londra büyükelçisi Abdülrah-
man Bilgiç Alevi Bektaşi in-
anç kültüründe Muharrem ayı 
sonrası gerçekleştirilen Aşure 
etkinliğine katılmak için Ce-
mevini ziyaret etti.

Cemevi açılışında 
bulunmak istedi

Cemevi yöneticileri ile 
Londra’da uzun yıllardır yapımı 
devam eden ancak maddi imkan-
lardan dolayı bir türlü tamamlan-
amayan bittiği zaman Avrupa’nın 
en büyük cemevi inşaatı konusun-
da bilgiler aldı. Büyükelçi Bilgiç; 
tamamlandığında Cemevinin 
açılışında da bulunmak istediğini 
belirtti.

Başkonsolosluk daha iyi 
hizmet verecek binaya geçmeli

İngiltere Alevi Kültür Merkezi 
ve Cemevi başkanı Tugay Hur-
man ve Cemevi yöneticileri 
TC Londra büyükelçisi Abdur-
rahman Bilgiç’in ziyaretinde 
Londra Başkonsolosluğunun 
vatandaşlarca daha iyi hizmet 
vermesi için daha geniş ve 
kapsamlı bir binaya geçme-
si gerektiği konusunda 
açıklamalarda bulundu. İnsanların 
yağmur altında beklemesinin so-
run olmaması için bu gereksin-
imin bir an önce halledilmesi te-
mennisinde bulunuldu.

Cemevleri statüsü 
için neler söyledi

Amerika’nın Sesi’nin İngiltere 
vakıflar genel müdürlüğünün 
almış olduğu karar ile Aleviliğin 
inanç ve Cemevlerinin ibade-
thane olarak kabul edilmesini, 
Türkiye’de Cemevlerinin iba-

dethane olarak kabul edilmediği 
için elektrik ve su faturaları gibi 
konularda sorunlar yaşaması 
ile ilgili olarak bu konuyu nasıl 
değerlendiriyorsunuz soru-
su üzerine büyükelçi Bilgiç; 
İngiltere’deki ve Türkiye’deki 
Alevi kurumları ve temsilciler-
inin her fırsatta bu konuları 
dilegetirdiğini ve bundan son-
rada dilegetirileceğini ifade 
ederek, bu işin Türkiye’deki 
boyutunun bu işin sahiplerine 
bırakılması gerektiğini söyledi. 
Büyükelçi Bilgiç, İngiltere’deki 
duruma bakılınca Alevi toplu-
munun statüsünün ve toplumsal 
durumuna bakılınca saygın ko-
numun her geçen gün daha da 
pekiştiğinin görüldüğünü, toplu-
mun kendisinin kabullenmesi 
ve desteklemesinin ihtiyaçlar 
arttıkça dilegetirildiğini sözlerine 
ekledi.

farklılıklar toplumu 
birleştirmeli

Bilgiç; yapmış olduğu 
açıklamalarda önemli olan 
noktanın sorunun çözümüne yöne-
lik olması toplumu geliştirilmesi 

ve topluma pozitif bir iş olarak 
yansıması gerektiğini ifade 
etti. Farklılıkların toplumu 
ayrıştırmaması gerektiğini, to-
plumu kavgaya sürükleyici değil, 
birleştirici bütünleştirici bir unsur 
olması gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Bilgiç; Alevilik 
inancının biçim, kalıp, slogan, 
şekil boyut esaslı olarak değil 
özü ruhu ve esası üzerinden 
değerlendirmek gerektiğini be-
lirtti. İngiltere ve türkiye’nin 
iç politikaları konusunda görüş 
beyan etmediğini bir insan olarak 
kendi görüşlerini ifade ettiğini sö-
zlerine ekledi.

alevilik sekreteryası 
sorusuna, ziyaret 
için geldim, yanıtı

İngiltere Alevi kültür merke-
zi ve cemevini ziyaret eden TC 
Londra büyükelçisi Abdurrah-
man Bilgiç; Amerika’nın ses-
inin İngiltere parlamentosunda 
ki kurulum çalışmaları başlatılan 
Alevilik sekreteryası çalışmaları 
tamamlanması sonrasında 
türkiye’ye Aleviler üzerinden bir 
baskı yapılıp yapılmayacağı soru-

sunu sorması üzerine büyükelçi 
Cemevini ziyaret ettiğini bu 
konularda bir açıklama yapmak 
üzere gelmediğini talep edilirse 
bu konular üzerine bir görüşme 
alınmasının gerektiğini söyledi. 
Ayak üstü bir açıklama yapmadın 
yanlış noktalara gidebileceğini sö-
zlerine ekledi.

Alevilik tartışmaları üzerine 
yapılan konuşmalarda Alevilik 
İslamın içinde mi ? Dışında mı ? 
Tartışmalarına karar verecek tek 
mekanizmanın toplumun kendisi 
olduğunu bu noktada verilecek 
kararlarında topluma ait olduğunu, 
birlik ve beraberlik ruhunun 
kaçırılmamasının gerektiğini söyledi.

Cemevinden Skandal 
alevilik açıklaması

İngiltere Alevi Kültür Merke-
zi ve Cemevi ziyareti sırasında 
yapılan görüşmeler esnasında söz 
alan İngiltere Alevi Kültür Merke-
zi ve Cemevi disiplin kurulu üyesi 
Cemal Yüce; İngiltere vakıflar 
genel müdürlüğünün Aleviliği 
bir dini cemaat olarak görmesini 
kesinlikle kabul etmediklerini, 
Aleviliğin toplumda sosyolojik 

bir karşılığı olduğunu bir cemaat 
olmadığını söyledi. Disiplin ku-
rulu üyesi Cemal Yüce, insanların 
bu konular üzerinde çok geniş 
düşünmediklerini ve görünenlerin 
sorulduğunu ve Türkiye ile olan 
bağlarının Aleviliğin bir cemaat 
olarak gösterilerek yıkılmaya 
çalışıldığını sözlerine ekledi. Yüce 
yaptığı açıklamalarda İngiltere 
Vakıflar genel müdürlüğünün 
aldığı kararın yanlış olduğunu 
savunarak Alevilerin düşünsel 
olarak bu kararı kabul etmediğini 
ifade etti.

Cemevi yönetimi 
skandala sessiz kaldı

İngiltere’de partiler üstü bir 
Alevilik grubunun kurulması için 
başlatılan çalışmalara da atıfta 
bulunan İngiltere Alevi Kültür 
Merkezi ve Cemevi disiplin ku-
rulu üyesi Cemal Yüce Aleviler, 
sürgünde bir parlamento ku-
ruyor gibi bir çalışmanın yanlış 
olduğunu da sözlerine ekleyerek, 
yaptığı açıklamaların İngiltere 
Alevi Kültür Merkezi ve Ce-
mevi yöneticileri tarafından da 
desteklendiğini ifade etti.

İngiltere Alevi Kültür Merkezi 
ve Cemevi disiplin kurulu üyesi 
Cemal Yüce, yaptığı açıklamalar 
ile Britanya Alevi Federasyonu 
ile farklı bir düşüncede olduğunu 
veFederasyonun bugüne kadarki 
tüm kazanımlarını da kabullen-
mediklerini ifade ederek diğer 
yöneticilerinde onayladığını 
söylemiş oldu.

sizehaber yayınladı, 
londra Cemevi, sosyal 
medyada açıklama yaptı

Sizehaber.com olarak 5 Kasım 
2015 perşembe günü İngiltere Ale-
vi Kültür Merkezi ve Cemevinde; 
TC Londra Büyükelçisi Abdülrah-
man Bilgiç ile Cemevi Başkan ve 
Yönetimi’nin yaptığı görüşmeler 
esnasında yapılan açıklamalara 
önem gördüğümüz ana hatları ile 
yer verdiğimiz; 

TC Londra Büyükelçisi Ce-
mevini ziyaret etti, Cemevi 
açıklamaları ile Skandala imza attı 
haberini okumak için tıklayın 

Başlığını taşıyan haberimizin 
ardından İngiltere Alevi Kültür 
Merkezi ve Cemevi başkanı Tugay 
Hurman Facebook sayfasından bir 
açıklama yayınladı.

İngiltere Alevi Kültür Merkezi 
ve Cemevi başkanı Tugay Hurman 
Sizehaber.com yayın organına ha-
berin hangi noktaları esas alınarak 
neler yazılması gerektiği konusun-
da önerilerde bulunarak medyanın 
“istek üzerine haber yapması 
gerektiği” noktasına dikkat çeken 
bir yaklaşımla öneride bulundu.

Tarafsız bir yayıncılık ya-
parak okuyucularımıza “İstek 
üzerine değil, Gerçek üzer-
ine” bağımsız olarak bir yayın 
yaptığımızı belirterek konu ile 
ilgili bazı haber linklerini tekrar 
hatırlatmak isteriz.
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Londra’da öğrenci isyanı
Haber-Erem Kansoy

Son yıllarda giderek artan okul harcları ve yükselen 
öğrenci masrafları,  öğrenci yardımlarının ve fonların 
kesintileri ile İngiliz hükümetinin eğitimdeki özelleştirme 
politikasını protesto etmek üzere geçtiğimiz hafta 10 Bin’e 
yakın öğrenci merkez Londra’da sokaklara döküldü. 

National Campaign Against Fees 
and Cuts (NCAFC) çağırısı ile bir 
araya gelen öğrenciler ve üniversite 
çalışanları, özellikle ücretsiz eğitim için 
ve engelli öğrencileri mağdur duruma 
düşüren yardım kesintilerine yönelik 
kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirdiler. 
Düzenlenen yürüyüşte kitle Home 
Office’in önünde de uluslar arası 

öğrencilerin yüzleştiği ayırımcılığı bir 
süre protesto etti. İngiliz polisi geniş 
güvenlik önlemleri alırken öğrenciler 
arasında bulunan anarşist bir grup za-
man zaman polisin sert müdahalesine 
maruz kaldı. 

Ücretsiz eğitim ve öğrencilere özel 
yaşam katkısını savunan eylemde, 
öğrencilerin yaratıcı pankartları ve 

güçlü katılım ile atılın sloganlar ile 
oldukça renli geçti. Merkez Londra’da 
gerçekleştirilen eylem ana medya 
akımınca da gündeme getirilerek 
öğrencilerin sesi duyuruldu. Protesto 
saatlerinde yine merkez Londra’da her 
düzenlenen eylemde de olduğu gibi 
trafik deyim yerindeyse felç oldu. 

Toplamda 18 öğrencinin, İşletme 
departmanı binası önündeki çatışmada 
riaot polisi tarafından tutuklandığı 
açıklanırken, yine bölgedeki İngiliz 
polisinin çok sert müdahalesi gö-
zlerden kaçmadı. 

Son yılların en büyük ve kalabalık 
öğrenci eylemi olarak nitelendir-
ilen yürüyüşte, yetkililer yaptığı 
konuşmalarda, İngiliz hükümetinin 
özellikle fakir kesime adeta saldırıda 
bulunduğunun, eğitim sistemi-
nin belini kırmaya yönelik hareket 
edildiğinin altı çizildi. Yaklaşık 4 saat 
süren eylemde öğrenciler seslerini 
duyurdu, alınan geniş güvenlik ön-
lemleri ile polis kalabalığı dağıtarak 
protesto son buldu. 
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2001 yılından bu yana or-
ganize edilen Londra Kürt 
Film Festivali’nde bugüne ka-
dar Kürdistan’ın dört parçası ve 
Avrupa’dan yüzlere uzun metrajlı 
film, belgesel ve kısa filmler sine-
maseverlerle buluştu. 9. Londra Kürt 
Film Festivali de 13-20 Kasım 2015 
tarihleri arasında Hackney Picture-
House sinemasında gerçekleşecek. 
Beş aydır sürdürülen hazırlık 
çalışmaları sonucunda tamamlanan 
programda direniş ve göç olgusu ön 
plana çıkıyor. 

sİNeMa tOPlUMUN 
belleĞİ Ve VİJDaNıDır

Londra Kürt Film Festivali 
hazırlık komitesi üyesi Aladdin Si-
nayiç 15’inci yılına giren festival ile 
ilgili yaptığı açıklamada, şimdiye 
kadar yapılan sekiz tane başarılı fes-
tivalden sonra bu yıl dokuzuncu fes-
tival ile sanatın başkenti Londra’da 
Kürt filmlerini sinemaseverlerle 
buluşturabilmenin heyecanını 
yaşadıklarını belirtti. 

Sinayiç şunları belirtti; ‘‘Sinema 
temsil ettiği güçlü sanatsal yönünün 
yanında bir toplumun gözü, kulağı, 
belleği ve vijdanıdır aynı zamanda. 
Kürt halkı açısından bu gerçeklik 
daha da bir önem kazanmaktadır. 
Yıllardır kendi topraklarında nice 
acılar yaşayan bir halkın sineması 
da o halkın acılarına, umutlarına, 
kültürüne, doğasına, hafızasına ve 
tümden yaşamına ışık tutar.’’ 

aÇılıŞ fİlMİ ‘taŞa 
İŞleNMİŞ aNılar’

Bu yılki açılış filmi Shawkat 
Amin Korki’nin yönetmenliğini 
yaptığı ‘Bîranînên Li Ser Kevirî’ 
(Taşa işlenmiş anılar). Irak adına 
Oscar’da yabancı dil bölümüne 
seçilen Taşa İşlenmiş Anılar, İki 
çocukluk arkadaşı, Hüseyin ve 
Alan’ın, 1988’de Irak’ta El-Enfal 
operasyonu esnasında yapılan Kürt 
soykırımını filme almayı konu edi-
yor. Bu filmi yapma sürecinin onlara 
öğrettiği şey ise, sinema aracılığıyla 
gerçeğe ulaşmak ve kendi kim-
likleriyle yüzleşmek için hayatları 
dâhil her şeyi riske atmaları 
gerektiği olacaktır. 

Programda Hisham Zaman’ın 
en iyi Nordic film seçilen ‘Kra-
la Mektuplar’ (Letter to the 
King), Kenan Korkmaz’ın ‘Git-
tiler: Sair ve Meçhul filmi’, Hü-
seyin Karabey’in yeni çalışması 
‘Sesime Gel’, Erol Mintaş’ın 
‘Annemin Şarkıları’,  Batin 
Ghobadi’nin ‘Mardan’ filmi Fari-
borz Kamkari’nin ‘Pitza A dat-
teri’, Omer Leventoğlu’nun ‘Mavi 
ringi’ ve Ferit Karahan’ın ‘Cen-
netten Kovulmak’ gösterilecek 
diğer uzun metrajlı filmler. 

İlk GÖsterİM 
kObaNe DİreNİŞİ

Cuma günü yapılacak açılış 
resepsiyonu ve gala filmi gösteri-
minden sonra ilk gösterim Cumar-
tesi günü Kobane direnişini anla-
tan Berroj belgeseli ile başlayacak. 
Belgesel filmin yönetmeni Ömer 
Leventoğlu’nun da hazır bulunacağı 
gösterimde film üzerine söyleşi de 
gerçekleşecek. 

bİrbİrİNDeN GÜÇlÜ 
13 belGesel fİlM

Festival kapsamında gösteri-
lecek belgesel filmler ile ilgili 
bilgi veren festival komitesinden 
Aladdin Sinayiç, birer tarihi arşiv 
niteliğinde olan 13 tane belgesel 
filmin Kürdistan’da yaşanan acılara 
ışık tuttuğunu belirtti. 

‘‘Her festivalimizde olduğu 
gibi bu yıl da bir birbirinden güçlü 
13 tane belgesel çalışması ile 
Kürdistan’da yaşayan halkların son 
yıllarda yaşadıkları acılara tanık 
olacağız. ‘No 73 ’ filmi ile Ezi-
dilerin acılarına, ‘N’ belgeseli ile 
yerlerinden koparılıp mülteci ettir-
ilen Hristiyanların acılarına ortak 
olurken, ‘Berroj’ ile de Kobane’deki 
kahramansı direnişe tanıklık 
edeceğiz. 

33 yıllık direniş-Berfo Ana 
belgesiyle bir ananın yılmaz mü-
cadelesine tanık olurken, Hevi 
filmi ile 4 Kürt kadının inanç ve 
direniş yolculuğu ve bu yolculukta 
Avrupa’nın göbeği paris’te Sakine 
Cansız’ın katledilmesi ile devam 
eden Kürt kadın mücadelesinin hi-
kayesini izleyeceğiz. Aynı zamanda 
Kürt sözlü tarih geleneğinin en 
önemli taşıyıcıları olan Dengbejliği 
anlatan ‘Dengbêj’ ve ‘Welatê min 
Kurdistan e’ filmlerini sinema sev-
erlerle buluşturacağız.’’

YılMaz GUNeY kısa 
fİlM YarıŞMası

Festival kapsamında düzenlenen 
Yılmaz Güney Kısa Film yarışmasının 
da bu yıl Beşincisi düzenleniyor. 
Başvuran yüzlerce film içerisinde 
seçici komite tarafından ön elemeden 
geçen 10 kısa film festivalde gösteri-
lecek. Bunlar: Bad hunter (Kötü avcı),  
Seven stone (Yedi taş), And now the 
man (Ve şimdi adam), Ice cream 
(Dondurma) Microphone (Mikrofon), 
Steel nameplate (Çelik isimlik) Yo-
ghurt (yoğurt), A long night (Uzun bir 
gece),  One of thousands (binde bir) 
ve Record (Kayıt).

Yılmaz Güney kısa film 
yarışmasının jürisinde, Shler B Mur-
dochy, Peri Ibrahim,  Laura Evers 
Johns, Julia Sako ve Suncem Koçer 
bulunuyor. 

HaCı lOkMaN bırlık 
aNısıNa Özel GÖsterıM

Haci Lokman Birlik’in oynadığı 
kısa film Bark’ın programa 
alındığını belirten festival komite 
üyesi Sinayiç şunları ifade etti; 
‘‘2011 yılında gerçekleştirdiğimiz 
7’inci festivalimizde kısa film 
yarışması bölümünde Bark adlı kısa 
filmi göstermiştik. Bark, 1990’lı 
yıllarda Kürdistan’da köylerini 
bırakmak istemeyen iki yaşlı çift 
ve ailesi katledilen bir gencin hi-
kayesini anlatıyordu. Filmin baş 
rolündeki bu genci en son 2 Ekim 
2015 tarihinde Şırnak’ta bir tane 
askeri aracın arkasına bağlanmış 
bir şekilde sokaklarda gezdirildiğini 
tüylerimiz ürpererek izledik. 
Sinemacı arkadaşımız Hacı Lok-
man Birlik’i tekrar eski görüntülerle 
hafızamıza kazımak ve bu değerli 
arkadaşımızı tekrar anmak için Bark 
filmini tekrardan göstereceğiz.’’

13-20 Kasım tarihleri arasında 
gerçekleşecek olan 9’uncu Londra 
Kürt Film festivali ile ilgili daha 
detaylı bilgi almak için festivalin 
resmi web sayfasını www.lkff.co.uk 
ziyaret edebilirsiniz. 

Londra Kürt Film Festivalinin 

Bu Yılki Teması
Direniş Ve Göç 
En geniş katılımlı ve en uzun soluklu Kürt Film Festivali olarak kabul edilen 
Londra Kürt Film Festivalinin dokuzuncusu 13 Kasım’da başlıyor. 13 Kasım’da 
yapılacak açılış resepsiyonu ve gala filminin gösterimiyle başlayacak 
olan 9’uncu Londra Kürt Film Festivalinin bu yılki teması direniş ve göç. 
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Silvan’a Londra’dan destek 
Yaklaşık 9 gündür sokağa çıkma yasağı ve TC devleti 
polisinin yoğun baskısı altında kalan Silvan halkı direnişe 
devam ederken, yurt dışından da bölgede yaşananlara 
tepkiler giderek çoğalıyor. 

Britanya Kürt Halk Meclisi’nin 
çağırısı ile, Londra merkezde bulunan 
Parlamento binası önünde düzenenen 
protesto ile Silvan’da yaşananların her 
an kitlesel bir katliama dönüşebileceğine 
dikkat çekilmeye çalışıldı. 

Parlamento binası önünde toplanan 
kalabalık İngilizce sloganlar atarak 
TC devletini kınadı ayrıca dağıtılan 
İngilizce bildiri ile de duarlılığın 
artırılması ve yabacı toplumlarında bilg-
ilendirilmesi sağlandı. 

Bir süre sloganlarına devam eden 
kalabalık bildirinin okunması ile dağıldı 
ve eylem son buldu. 
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Londra 
Merkezde 
BİnLERCE 
FAwKES
Haber/Fotoğraf: Erem Kansoy

İngiltere’de Guy Fawkes Gecesi 
olarak anılan 5 Kasım gecesi 
bu yıl Anonymous’un Trafal-
gar meydanında toplanmasıyla 
kutlandı. Sayıları 8’bin üzer-
inde olan göstericilerin büyük 
bir bölümü ünlü V maskelerini 
takarak Londra’da parlamento 
binasına yürüdü.

İngiliz polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı 
bölgede, zaman zaman göstericiler ile polis arasında 
olaylar yaşandı. İngiliz polisi gecede göstericilere 
yönelik sert müdahalede bulundu. Riot polisinin 
yapmış olduğu müdahalelerde göz altılar gerçekleşti. 
Ayrıca bir polis aracı ateşe verildi.

Dünya çapında düzenlenen eylemlere 477 farklı 
şehirden destek geldi. Barışçıl ve zarar vermeyen 
ancak dünya hükümetlerine uyarı amacı taşıyan bir 
gösteri olduğunu açıklayan Anonymous, binlerce 
kişinin katıldığı geceyi kendi Facebook grubundan 
duyurmuştu. İngiliz polisinin geniş güvenlik önlem-
leri aldığı bölgede, polis adete göstericiler ile oyun 
oynadı. Çok stratejik bir şehir taktiği ile göstericilere 
müdahale eden İngiliz polisi yaklaşık 10 Bin gös-
tericiyi dakikalar içinde dağıttı. Özellikle ana yolları, 
ara yollardan düzenlediği opersayonla kesen ve gös-
tericileri küçük gruplarabölen polis zaman zaman 
sert müdahalelerde de bulundu.  Gösterisicler ayrıca 
bir polis arabasınıda ateşe verdi. Yaşanan olayın 
üzerine Anonymus kendi web sayfasından yaptığı 
açıklamada yakılan polis arabasının provakasyon 
amaçlı yakıldığını savunarak aracın ayni gün bölgede 
çekilmiş başka bir fotoğrafını yayınladı, bununla be-
raber yürüyüş esnasında yakılan aracın bulunduğu 
bölgede 3-5 gösterici ve 20’nin üzerinde gazetecinin 
bulunduğunun da altını çizen Anonymus yetkilileri 
olayın provoke amaçlı olduğunu vurguluyor. 

“Whose streets?Our Streets” (Kimin sokaklarıı? 
Bizim sokaklarımız!), “One solution! Revolution” 
(Tek çözüm devrim) gibi sloganlar atan göstericiler 
arasında bulunan anarşist grup ise yürüyş esnasında 
çevredeki çöp bidonlarını devirerek tabelalar ve tel-
efon kulubeerine de zarar verdi. 

Ananoymous tarafından organize edilen Million 
Mask March, Milyonların Maskeli Yürüyüşü  Yeni Zel-
landa, Avusturalya ve Japonyanın yanında bir çok ABD 
eyaletinde de düzenlendi. Madris, Berlin , Dublin gibi 
şehirlerde de hükümet karşıtı protestolar yer aldı.
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5 Kasım 1605 tarihinde “Barut Komplosu” olarak adlandırılan olayda 
Londra’da Parlamento Binası’nı havaya uçurmaya çalışan fakat başarısız olan 
grubun önde gelenlerinden olan Guy Fawkes, İngiliz tarihinin en büyük vatan 
hainlerinden biri olarak kabul ediliyor. 5 Kasım gecesi parlamentonun altına 
yerleştirdiği barut fıçıları ile yakalanan Fawkes, işkence görüp suç ortaklarını 
ele verdikten sonra idam edildi. Protestan kral James yerine Katolik bir kral 
geçirmek isteyen Fawkes’ın yakalandığı tarih olan 5 Kasım İngiltere’deher yıl  
şenliklerle kutlanmaya devam ediyor. 
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İlkokul Öğrencilerine 
nasıl Yardımcı Olabiliriz? 

İlkokul çocukların okumayı yazmayı öğrendikleri bunun ile beraber 
sayı saymayı ve diğer temel matematik bilgilerini öğrendikleri dönemi 
anlatır. Okuma ve matematiğin dışında çocuklar diğer, tarih, fen ve 
coğrafya ve bilgisayar dersleri daha çok Ana Aşama 2 (Key Stage) 
olarak bilinen dönemde alırlar. İlköğretim, bireyin yaşamında, akade-
mik temellerinin atıldığı önemli bir aşamadır. Sınıf öğretmeni de bu 
aşamada önemli bir rol oynar. Diğer okul seviyelerine göre İlkokul 
döneminde öğretmen çocuğun okulu sevmesi konusunda büyük bir 
etkendir. Çoğu çocuk için hayatlarındaki İlk rol modelleri İlkokulda 
çok severek dinledikleri öğretmenleridir.  Bu haftaki yazımda 
İlkokul öğrencilerine nasıl yardımcı olma konusunda bazı önerilerde 
bulunacağım, umarım yardımcı olur.

İlkokul döneminde çocuklara okuma konusunda yardımcı olmak 
çok önemli. Okuma konusunda en faydalı araç anne ve babalarının 
çocuklarına okuması. Yapılan bir çok araştırma anne ve babalarının 
çocuklarına okumasını eğitime yapılacak en büyük katkı olarak 
gösteriyor. Çocuklarımıza az bile olsa sürekli okumak en önemli 
faydaların başında geliyor. Okurken ise dikkat etmemiz ve okumayı 
çocuklarımıza sevdirmemiz, bunun için okumayı zevkli yapmak ve 
onların ilgisini çekecek konular seçmek önemli. Ayrıca kütüphaneyi 
zaman buldukça ziyaret etmek ve kitapların yanında CD ve DVD’ler 
kiralamak çocukların kütüphaneyle daha olumlu bir ilişki kurmalarını 
sağlar. Okumanın düzenli olması için bir okuma saati belirleyin, 
okuldan sonra ya da uyumadan önce, bunu düzenli bir şekilde uy-
maya çalışın. Gerekirse hem Türkçe-İngilizce ya da Kürtçe-İngilizce 
kitaplar alın, böylelikle hikayeyi daha iyi anlayıp anlatma fırsatı 
bulacaksınız. Son olarak çocuklarınızın kitaplarını onların rahatça 
ulaşacağı bir yere koyun.

Okuma kadar önemli diğer bir konu ise matematik ve sayılar 
olacaktır. Çocuklarınıza matematiği sevdirmek için oyunlar ve yap-bo-
zlar ile başlamak en iyi yöntemlerden biri. Çocuklarımıza sayıları gün-
lük hayatta nasıl kullandığımızı göstermek önemli. Otobüs beklerken, 
alış veriş yaparken ya da yemek yerken vereceğimiz örnekler onların 
öğrendikleri ile gerçek hayat arasında bir bağ kurmalarını sağlayacak. 
Bunun yanında ev içinde ya da sokakta değişik şekillere dikkat çek-
mek ve onların isimlerini tekrarlamak kullanabileceğimiz bir başka 
yöntem. Alış verişte bırakın meyve sebzeyi çocuklarınız sayarak 
çantaya koysun ya da tartsın. Kapı numaralarını ve araba plakalarına 
bakıp kullanılan numaralara ve nasıl ilerlediklerine bakın. Problem 
çözme yeteneği çocuklarda olması gereken önemli bir özellik. Bunu 
numaraları kullanarak yapmaya çalışın, en basitten yola çıkarak ‘Evde 
bir şişe sütümüz vardı bir tane daha aldık. Kaç şişe sütümüz oldu? Kaç 
gün süt almamamız gerekiyor’ gibi örnekler ile bile problem çözme 
yeteneklerini geliştirebilirsiniz. 

İlkokul eğitimi, çocuklarımızın dünyaya bakışını belirleyecek, 
onları bilimsel bilgilerin ışığında geleceğe hazırlayan önemli dönem-
dir. İlkokul eğitimini iyi almış bir öğrenci araştırmacı, bilgiye ulaşma 
ve yararlanma yollarını bilen, teknolojiyi izleyen ve etkin biçimde 
kullanan bir birey olma şansı daha fazladır. Çocuklarmıza yardımcı 
olmak için en temelde bizler eğitimi ve öğrenmeyi sevelim.

Eğitim Köşesi

Oktay  
Şahbaz

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

EĞİTİM 
YAZI DİZİSİ

Yüksek öğrenim deyince ne anlamalıyız?
Çocuğunuzun öğrenimine devam etmesi ve pek çok olanaklar 
ve iş için kapıları açabilmesi, pek çok işverenin istediği 
bilgi ve becerileri kazanabilmesi için eşsiz bir fırsat.  

Günümüzde yüksek öğrenim her zaman 
olduğundan çok daha fazlasını sunuyor bizlere. Yü-
zlerce kurumda ve çok geniş bir yelpazede yer alan 
bölümlerden, aslında 500 den fazla kolej ve üniver-
site ile 50 binden fazla bölümden söz ediyoruz. 

Yükseköğrenime giden pek çok yol var.  A-level 
ve diplomalardan tutun Çıraklık eğitimine kadar 
farklı başlangıçlardan bu yolculuğa başlayabilirsiniz.

Bir üniversite diploması, üniversiteye gide-
meyen birine göre, ortalama olarak çocuğunuzun iş 
yaşamı boyunca çok daha fazla maaş kazanmasını 
sağlar. Tam zamanlı (full time) bir işte başlangıç 
maaşı üniversite mezunları için yıllık minumum £20 
000 civarındadır. Özetle, yüksek öğrenim mesleki 
hedeflere ulaşabilmek için onlara en iyi maddi 
imkânları da sunmaktadır. 

Yüksek öğrenim konusunda şüphesiz bir 
veli olarak aklınızda pek çok soru vardır. Bura-
da çocuğunuzun bu büyük fırsatı en iyi şekilde 
değerlendirebilmesi için faydalı bilgi ve tavsiyeler 
sunacağız.

Yüksek öğrenim ile ilgili düşünmeye başlamak 
için “henüz çok erken” diye bir şey yoktur.  Yaşları 
ne olursa olsun çeşitli seçeneklerle ilgili olarak 
çocuğunuzla konuşmak, onların gerçekten seve-
bilecekleri şeyleri yapabilmeleri için doğru yönde 
harekete geçebilmelerini sağlayacaktır. 

Çocuğunuz yüksek öğrenimden 
nasıl yararlanabilir

Yüksek öğrenim çocuğunuz için her türlü 
olanaklara kapıları açarak, pek çok haklardan 
yararlanmasını sağlayacaktır. 2017 yılına kadar 
ortaya çıkması beklenen 13 milyon adet istihdam, 
yani 6.5 milyon iş, üniversite diploması gerektiren 
mesleklerde olacaktır.  

seçenekler ve fırsatlar   
Tarih gibi belirli bir alana yönelik genel akade-

mik bölümlerden, hemşirelik gibi çocuğunuza pra-
tik becerileri kazandırarak bir mesleğe hazırlayan 
bölümlere kadar seçilebilecek 50 bin civarında 
bölüm bulunmaktadır.    

sadece bir diploma 
olmanın çok ötesinde   

Üniversite ya da koleje gitmek çocuğunuza 
özgürlük ve olgunluk kazandıracaktır. Kendilerini 
ve insanları daha iyi tanıyacak ve ileriki yaşlarda 
yapmak istediklerinin bilincinde olacaklardır. Pek 
çok arkadaşlıklar kuracak, öğrencilere sunulan 
imkânlardan yararlanacak ve yeni ilgi alanları edi-
neceklerdir. Katılabilecekleri pek çok sosyal etkin-
likler, kulüpler ve dernekler olacaktır. 

Üniversiteye gidecek 
çocuğunuz için ne tür maddi 
destek imkânları var? 

Yükseköğrenim belki de çocuğunuza yapmış 
olacağınız en iyi yatırım olacaktır. Ama bu-
nun maliyetini nasıl karşılayacağınız konusunda 
aklınızdan pek çok soru geçiyordur. Her ne ka-

dar yükseköğrenim ücretli olsa da, maddi destek 
imkânları bulunmaktadır. Öğrenim harcını meslek 
sahibi olup para kazanmaya başladıklarında ödeye-
bilecekleri tam zamanlı (full time) bölümler müm-
kündür. Karşılıksız burs ve maddi destek imkânları 
da pek çok öğrenci için mevcuttur.   

Yükseköğrenimin sağladığı olanaklar, maliyetler 
ve mevcut seçenekler ile ilgili daha fazla bilgiyi il-
eriki sayfalarda bulacaksınız. Ayrıca ailelerin ve 
çocuklarının neler düşündükleri konusunda sunulan 
örnek-olay araştırmalarını da yararlı bulabilirsiniz.     

Ailelerin dar gelirli, yoksul olması çocukların 
yüksekokul eğitimi alması önünde engel 
olmamalıdır. Bu konuda çok çeşitli fonlar ve 
destekler vardır.

Yardımlar ve yardım miktarları yıldan yıla 
değişiyor. Öğrenciler, üniversite ve kolejlerden 
her yıl öğrenim harcı alabilirler. Ailelerin de 
öğrencilerin de çok fazla endişelenmesine ve madi-
yattan dolayı eğitimden vazgeçmesine gerek yok, 
hiçbir öğrenciden öğrenimi süresince aldıkları 
yardımı geri ödemeleri istenmemektedir. Öğrenciler 
öğrenim harcı kredisi alabilirler ve ancak üniversite 
ya da koleji bitirip yılda 15 bin poundun üzerinde 
bir para kazanana kadar aldıkları harcı geri ödemek 
zorunda değildirler. 

Bazı öğrenciler geçim hibe yardımı (Mainte-
nance Grant) almaya da hak kazanabilirler. Bunun 
yanında, üniversite ve kolejler karşılıksız burslar 
sağlamaktadırlar. Çocuğunuzun yararlanabileceği 
imkânları araştırmanızı tavsiye ederiz.    

Bazı özel durumlarda öğrencilerin 
yararlanabileceği yardımlar da bulunmaktadır. 
Örneğin çocuk ya da bakmakla yükümlü oldukları 
yetişkinlere sahip, engelli, zihinsel engelli veya 
öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler bu özel 
yardımlardan yararlanabilmektedir.    

Öğrenci kredileri 
Uygun olan her öğrenciye geçinebilmesi ve 

öğrenim masraflarını karşılayabilmesi için kredi 
verilir. 

‘tuition fee’ yani Öğrenim Harcı 
(üniversite ücreti) kredisi

Çocuğunuzun alabileceği ‘tuition fee’ yani 
öğrenim harcı (üniversite ücreti) kredisi, okulun 
ücreti kadar ya da isterlerse bunun altında bir rakam 
olabilir. Bu kredi tutarı doğrudan üniversite ya da 
koleje ödenir. 

Alınabilecek maksimum geçim kredisi (Main-
tenance Loan), okudukları yer, hane geliri, aldıkları 
hibe (kaşılıksız yardım) miktarı gibi faktörlere bağlı 
olarak değişebilir.     

karşılıksız para yardımları
Tam zamanlı öğrenciler karşılıksız yardım almak 

için başvuruda bulunabilirler. Öğrencinin ne kadar 
yardım alacağı gelirine ve ailesinin hane gelirine 
bağlıdır. Genel olarak öğrencilerin 3/2 sinin tam ya 
da kısmi yardımı hak ettiği öngörülmüştür. 

Burslar
Burslar öğrencilerin gittikleri üniversite ya da 

kolejden aldıkları ilave bir maddi destektir ve genel-
likle karşılıksızdır. Eğer çocuğunuz tam geçim hibe 
yardımı alıyor ve en üst düzeyde ‘tutition fee’ yani 
öğrenim harcı (üniversite ücreti) ödüyorsa, az da 
olsa bir burs almaları garanti edilir. Bazı üniver-
siteler hane gelirlerine bakmaksızın öğrencilere burs 
vermektedir.  

Çeşitli yardım, kredi ve burs imkânları konusun-
da detaylı bilgi aşağıdaki adreste bulunabilir. www.
direct.gov.uk/studentfinance

Yüksek Öğrenim 

EĞİTİm SaYFaSı

Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

oktyshbz@googlemail.com

“Eğitim daha iyi bir geleceğe açılan kapıdır. 
Eğitiminiz süresince öğrendikleriniz 
ve fırsatları nasıl kullandığınız, 
sizleri diğerlerinden ayıracaktır. 
İşe almak istediğimiz insanlar 
işte bu tür insanlardır.” 

Cadbury Schweppes Genel Müdürü 
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Dikdatör oyunları
AKP hükümetinin yalanlar ve hırsızlıklar üzerine kurduğu saray 
diktatörlüğünün çocuk katilliği yetmezmiş gibi yurt dışında 
yaşayan diasporadan da rahatsızlık duyup, rahatsızlık vermeye 
başladığı günleri yaşıyoruz. Gözünü Avrupa’yada dönen katil, 
elbette işe, HDP’nin rekor oy aldığı, YPG savaşçılarının ziyaret 
ettiği, çok güçlü eylemler yapılarak, yurt dışında ciddi duyarlılık 
artıran Londra’lı toplumumuzdan başlayacaktır. Son günlerde 
Kürt uluslal hareketi karşıtı dağıtılan bildirilerle toplumlara 
rahatsızlık vermeye çalışan zihniyetin Londra’da sert kayaya 
çarpacağı ortadadır.  

Londra’da belirli bölgelere 
dağıtılan PKK karşıtı bildirilerin 
hemen seçimler sonrasında gün-
deme gelmesi akıllarda soru 
işaretleri uyandırdı. Gazetemize du-
rumu bildiren bir çok okuyucumuz 
konu ile ilgili bilgi almak istedi. 

Eli kanlı, çocuk katili diktatörl-
erin ve ayni zihniyette O’na hizmet 
eden yandaşlarının Kobane’de 
uğradığı bozgun yetmezmişcesine 
kanlı oyunlarına devam ediyor.

Henüz kurum ve kuruluşlardan 

konu ile ilgili bir açıklama 
yapılmazken, üzerinde kimin 
gıyabında dağıtıldığı dahi yazma-
yan bildiri, sosyal medyada oldukça 
populer oldu. Kürt halkının en çok 
birbirine kenetenmesi gerektiği şu 
zamanlarda, bu tarz provakasy-
onlara gelmeyeceğini,basit oyun-
lara aldanmadan ve barışa darbe 
vurmaya çalışan ne olduğu belir-
siz kimseleri görmezden gelerek 
yoluna devam edeceğini hepimiz 
çok iyi biliyoruz. İnadına barış,diye 
haykırmaya devam edeceğiz.

Ankara 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumundan Hasan Aşkın’dan mektup.

* Kaç mevsim, kaç bahar, kaç bayram oldu buradayım, bende 
sayısını unuttum. Kerkes öncekileri anıp şimdikilerden yakınıyor. 
Doğru, her şey değişiyor. Ama en çokta biz değişiyoruz. Tabi 
bunu kabul edenimiz çok az. Değişenin, bunun sorumlusunu 
hep kendi dışımızda arıyoruz. Çünkü bu işin kolayı. Kendimize 
dönüp baksak, kendimizden başlamamız gerektiğini kabul etmek 
zorunda kalacağız. Yani, bizim için zor olandan.

Bir bayramı daha geride bıraktım, bıraktık. Kimseye bayram 
kartı yazmadım. Kimsenin bayramını kutlamadım. Kimseye bu 
günün bayram olduğunu hatırlatmak istemedim. TV’de haber-
lerde gülen, oynayan bir çocuk aradım. Ama göremedim. Hem 

bölgede hem de ülkedeki savaş hali, çatışmalı durum, kan, göz 
yaşı ve acının dışında bir görüntü, fotoğraf sunmadı. Siyasal 
çıkarlar tüm insani değerlerin üzerinde tutulduğu ve tutulmaya 
devam edildiği sürece bu böyle olacak gibi.

Ben yine de tüm bu acıların son bulması, insanların hak 
ettikleri insanca yaşama kavuşmaları dileğiyle bu bayramın 
anlamı gibi hayırlara vesile olmasını istiyorum. Umarım 
yaşlılarımız dahil, her kes çocuk gözüyle bayramın tüm güzel-
liklerini görebilir, o coşkuyu, güzelliği yaşayabilirler.

Sevgilerimle 
Hasan AŞKIN

Özgürlük ve Barış 
İnsan oğlu tarih boyunca bazı kavramları 

ne kadar tanımlamaya çalışmışsa da hep ek-
sik kaldığı için tekrar bunu yapmıştır. Tıpkı 
Özgürlük ve Barış kavramları gibi, soyut 
kavramlar sınırsızdır. İnsan, hayal gücü, 
düşünce gücü gibi. Onları istediğin gibi 
düşleyebilirsin. Soyut kavramları en güzel 
yanı da bu, herkes bu kavramlarda kendine 
bir dünya yaratabilir. Şair şiir yazardı, başka 
biri roman yazarak, bir diğeri resimde, başka 
biri bunu yaptığı heykelle anlatıyor.

Bu bin yıllardır böyle ve bin yıllarda 
böyle devam edecektir. Herkes bir nevi 
kendi dünyasındaki özgürlüğü, barışı, gü-
zel olanı dışa yansıtır. Tıpkı senin kendinle 
barışma isteğin gibi. Her şey insanın kend-
inde başlamalı. Zaten kendisinde başlatıp da 
başarılı olabilenler bunu çevresine yansıta 
biliyorlar. 

İnsan kendine barışabilmişse, insan-
larla, doğayla hatta tüm canlılarla barışık 
yaşayabilir. Aksi halde kendi içindeki 
çatışmayı, huzursuzluğu dışa, çevresine 
yansıtacaktır.

Özgürlük, barış  hiç kimsenin uzağında 
değil, hatta yanı başında. Bunların me-
kanla ilişkisi pek yoktur. Dışarda milyon-
larca hafta, milyarlarca insan var ki, nasıl 
yaşadıklarını hayatta ne istediklerini bile 
bilmiyorlar. Farkında olmak, ne istediğini 
bilmek, yaptıklarınla mutlu olmak, huzur 
bulmak. Önemli olan budur. 

Sana yazdığım gün Ankara’daki katliam 
yaşandı. Ölümün kutsandığı bu topraklarda 
Barış daha da çok önem kazanıyor. On-
larca insanın hayatının kaybettiği, yüzün 
üzerindeki yaralının olduğu bu olay içimizi 
acıtıyor. İnsan bu konuda söyleyecek söz 
bulamıyor.

İnsanın idealleri olmalıdır. Barış, özgür-
lük, demokrasi ve insana dair güzel olan her 
şey...Fransızlar ‘‘İdealler yıldızlar gibilerdir. 
Onlara ulaşmazsak bile karanlıkta yolumuzu 
aydınlatırlar’’ derler. Kendinle barışabilme 
adına ideallerinin, Barış ve Özgürlük 
arayışının olması güzel. Bu arayışın daimi 
olsun. Kendine ve ailene iyi bak.

Selam ve sevgilerimle 
Hasan AŞKIN
12.10.2015

* Bu ülkenin aydınlık geleceği için Barış 
ve Demokrasi isteğini dile getiren 100’e yakın 
insanın katledilmesi insan olan herkesin içini 
acıttı. Karanlığı, kötülüğü lanetlemek yetmiyor. 
Umut dolu yarınlarımızı karartmak isteyenlere 
inat, katledilen o güzel insanların hayallerini, 
ideallerini yaşayarak ve yaşatarak anılarına 
sahip çıkabilir, yaşatabiliriz. O güzel insanları 
saygıyla anıyorum.
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Haber-Fotoğraf: Erem Kansoy

Dersim-Pulur’da 21 Ekim günü 
TC askerleriyle girilen çatışmada şehit 
düşen TKP/ML TIKKO gerillaları 
Cengiz İçli (Ünal), Özgüç Yalçın (Sef-
kan) ve Hakan Çakır (Yurdal) anısına 
düzenlenen etkinliğe kitlesel katılım 
gerçekleşti.

Düzenlenen etkinlikte TMLGB 
MK adına okunan açıklamada; “Üç 

yiğit devrimci bize şanlı bir direniş 
meşalesi devrederek ölümsüzler 
katındaki müstesna yerlerine doğru 
yola çıkmış, her biri birer özgürlük 
nişanesi olarak gökyüzünde yıldızlar 
arasındaki yerini almıştır. . Her biri 
Gençlik Birliğimizin gelişmesinde, 
görevlerini layıkıyla yerine getirmes-
inde, halk gençliğinin komünist öncüsü 
olma iddiasını yaşama geçirmesinde 
büyük bir özveri ile hareket etmiştir. 

Cengiz, Hakan ve Özgüç’ün çağrısı, 
örgütle nefes alıp vermek, onunla 
yaşamak ve onu büyütmektir. Cen-
giz, Hakan ve Özgüç, savaşın yük-
seltilmesi, düşmanın korkularının 
büyütülmesi, umudun ve direnişin 
geliştirilmesi çağrısıdır! Bayrağınız 
yere düşmeyecek, mevzileriniz boş 
kalmayacak, silahlarınız elden ele 
dolaşacak, türküleriniz dilden dile 
yaşayacaktır.” İfadeleri kullanıldı.

TMLGB MK’nin açıklamasının 
ardından şehitler ile ilgili hazırlanan 
sinevizyon katılımcılara sunuldu. 
Duygulu anların yaşandığı anma-
da, TKP/ML Merkez Komitesi’nin 
mesajınada yer verildi. Okunan 
açıklamada, “Cengiz İçli (Ünal) 
yoldaş, on beş yılı bulan mücadele 
yaşamına Çukurova bölgesinde TM-
LGB faaliyeti içerisinde başlamıştır. 
Lise çalışmaları içinde örgütle-
nen yoldaş, Çukurova bölgesinde 

Tohum Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma etkinliğinde Londra Partizan, 
Dersim’de şehit düşen 3 halk savaşçısını andı.

Londra Partizan, Şahverdi şehitlerini andı
Komsomol’un örgütlenmesinde 
aktif olarak görev almıştır. Hakan 
Çakır (Yurdal) yoldaş, Erzingan’da 
TMLGB saflarında başladığı ve 
Komsomol’un yanısıra partimi-
zin de bölgede örgütlenmesi için 
sürdürdüğü mücadelesini, 2011 
yılından itibaren, TİKKO saflarına 
katılarak sürdürmüştür. Özgüç Yalçın 
(Sefkan) yoldaş, Ankara’da devrimci 
bir örgütün saflarında başladığı mü-
cadele yaşamını, sonrasında TMLGB 
saflarında örgütlenerek sürdürmüştür. 
Özgüç yoldaş şehir faaliyetinde, 
bir Devrimci Yol şehidinden aldığı 
adını, militan bir mücadele içinde 
taşımayı başarmıştır. Yoldaşlarımız 
halk demokrasisi, sosyalizm ve 
yüce komünizm davasının yılmaz 
savunucuları olarak canlarını 
vermişlerdir. Şimdi görevleri, ideal-
leri ve silahları geride bıraktıklarının 
omuzlarındadır ve buna layık 
olunacaktır! Bir kez daha ilan edi-
yoruz ki; talimat anlaşılmıştır ve 
savaşın kanunlarına uyularak emre 
itaat edilecektir! Her türlü şüpheden 
arınarak anlaşılması gereken bundan 
ibarettir,Cengiz İçli, Hakan Çakır, 
Özgüç Yalçın Yoldaşlar Ölümsüzdür, 
Yaşasın Halk Savaşı.” Sözlerine yer verildi.

Anma etkinliğinde TKP-ML 
şehştleri anma tertip komitesine bir 
de mesaj gönderen Maoist Komünist 
Partisi Bitanya Taraftarları ise me-
sajda “Dünya devriminin bir parcası 
olan Türkiye-Kuzey Kürdistan 
devriminde yitirdiklerimizi bir daha 
saygıyla anıyor, zafer yürüyüşümüzde 
yaşatacaklarımıza söz veriyoruz.” 
İfadelerinin altı çizildi. Anma etkinliği 
müzik dinletisi ile son buldu.
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Kasım Ayı Boyunca 
Ahmed Rahman Carr’da 
Ücretsiz Vasiyet Hizmeti

Vasiyet hazırlamak istey-
enler, Kasım ayı boyun-
ca Ahmed Rahman Carr 
avukatlık bürosunda ücret-
siz olarak yazdırabilirler. 
Hizmetin sonunda, müvek-
kil isterse, uygun gördüğü 
miktar bağış da yapabili-
yor. Bu avukat firmasının 
desteklediği yardım 
kuruluşuna gidiyor.

Kişinin vefatından sonra vasiyetine 
kolay ulaşılması için vasiyetlerin ulusal 
veri bankasına kayıt edilmesi tavsiye 
edildiği için de, Ahmed Rahman Carr, 
30 sterlin olan bu işlemi de ücretsiz 
olarak yapıyor.

www.willaid.org.uk/will-aid-char-
ities web sayfasından daha fazla bilgi 
elde edebilirsiniz.

Ahmed Rahman Carr: Kişisel ve Pro-
fesyonel Hukuki Hizmet

Farhad Ahmed, Naim Rahman 
ve Matthew Carr ortaklığında, 2011 
yılından itibaren hizmet veren Ahmed 
Rahman Carr avukatlık bürosu genç 
ama aynı zamanda deneyimli kadrosuyla 
hukuki hizmet sunuyor.

Özellikle göçmenlik, aile, kiracı ve 
ev sahibi hakları ve vasiyet davalarında 
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Türk 
ordusu 
Kobanê’ye 
saldırdı
YPG Basın Merkezi, Türk ordusu-
nun 24 Ekim günü YPG güçlerinin 
Kobanê sınır hattındaki mevziler-
ine yönelik başlattığı saldırıların 
devam ettiğini duyurdu.

YPG, “10 Kasım  10.00 ile 11.00 saatleri 
arasında Türk ordusu Kobanê’nin batı sınır hattı 
üzerinde bulunan Çarıklı köyüne yönelik A4 ağır 
silahlarıyla bir saldırı düzenlemiştir” denildi.

Çeteler 4 sİVİlİ katlettİ
10 Kasım günü 11.00 ile 12.00 saatleri 

arasında DAIŞ çetelerinin Kobanê’ye bağlı 
Eyn Îsa kasabasının doğusunda bulunan Ebik 
Şêx köyüne yönelik havan toplarıyla bir saldırı 
düzenlediğini kaydeden Basın Merkezi, sivil 
halkın hedef alındığı DAIŞ saldırısında 4 sivi-
lin şehadete ulaştığını, 1’i çocuk 2 kişinin de 
yaralandığını belirtti.

iddialı olan Ahmed Rahman Carr, kend-
ileriyle çalıştığınız süreçte tek bir avukat 
sağlayarak kişisel bir hizmet sunuyor.

Önemli deneyimlere sahip olan üç or-
taktan Rahman, 2010 Yılın Genç Avukatı 
Ödülünü kazandı ve aynı zamanda Legal 
500 dergisinde övgüyle bahsedildi. Carr, 
daha önce, Kuzey Londra’da köklü bir 
avukatlık firmasının ortaklığındaydı; 
ve Ahmed de Sky TV’nin Immigra-
tion with Reham ve Immigration In-
sight programlarına konuk olan önemli 
avukatlardandır.

Ekibe deneyimli insan hakları ve 
göç avukatları da dahil. 2006 yılından 
itibaren avukat olan Emel Bostancı 
bir çok göç ve insan hakları davasında 
başarılı sonuçlar elde etti. Bostancı 
aynı zamanda bir çok davaya gönüllü 
olarak bakıyor.

Yüksek Mahkemede deneyimli 
olan avukat Miranda Sirikanda’nın, 
özellikle komplike sınır dışı etme ve 
mülteci davalarında önemli başarıları 
bulunmakta. Samuel Genen, Hapis 
ve Kamu Hukuku uzmanı. Tutuklu 
haklarını savunan Genen, hükümetin 
hak ihlallerine yol açacak yasalarına 
meydan okuyan bir çok davaya dahil 
oldu. Şilan Has, hukuk eğitimi aldığı 
süreçte ve çalıştığı çeşitli avukatlık 
ofislerinde gönüllü olarak ihtiyacı 
olanlara danışmanlık yaptı. Bu 
çalışmalar kendisine zor konularda 
hukuki çözümler üretmekte deneyim ve 
başarılı sonuçlar elde etmesini sağladı.
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Açılış konuşmasını önceki dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Taylan Çavuş yaptı. Çavuş, 
Derneği kuran ve bugünlere getiren büyüklere 
teşekkür ettikten sonra şunları söyledi; 

Değerli dostlar ve değerli üyeler tek amacımız, 
günümüz koşullarında insanlarınmızın 
yanında olmak ve toplumsal sorunlara- ihti-
yaçlara örgütlü bir şekilde cevap verebilmektir. 
Derneğimizde faaliyetlerimize etkin bir şekilde 
devam ediyoruz. Çocuklarımıza yönelik halk 
oyunları ve saz kurslarının yanı sıra matema-
tik dersleriyle eğitimlerine yardımcı olmaya 
çalışıyoruz. Yine derneğimizde yetişkinlere 
yönelik tercümanlık servisi, hukuk ve 
eğitim konularında uzman kişiler tarafından 
danışmanlık hizmeti vermektedir

Sevgili dostlar hepinizin bildiği gibi 
kurulduğumuz günden beri çok güzel işler yaptık 
ve bir çok kişi ve kurumların takdirini aldık. 
Daha güzel işler yapmak için derneğimize sahip 
çıkmanızı ve dernek bünyesinde yürütülecek fali-
yetlere etkin bir şekilde katılmanızı dileriz. ’’ 

Taylan Çavuş katılımcıları selamladıktan sonra, 
divan kurulu seçildi ve yönetim Divan Kurulu’na 
devredildi. Divan kurulu üyeliğine Ali Gül Öz-
bek, Doğan Genç, Ahmet Sezgin ve Kırkısraklılar 
Dayanışma Merkezinden Menekşe Erdoğan seçil-
di. Divan Kurulu’nun yaptığı sunumun ardından 
2013-2015 dönemi faliyet raporu ve bütçe raporu 
okundu, üyelerin soruları cevaplandırıldı ve ge-
len görüş ve öneriler tartışıldıkyan sonra dernek 
üyeleri arasında yapılan oylama sonucu  9 asıl, 2 
yedek, 3 disiplin ve 3 denetleme olmak üzere 17 
kişilik yönetim krulu seçildi.

Yönetim Kurulu’na seçilen kişiler şunlardır;
Ahmet Güven, Elif Ülger Gürgür, Hüseyin 

Kaya, Taylan Çavuş, Yasmin Armağan, Erdal 
Doğan, Emine Çalışkan, Özkan Orman, Ali Ülger. 
yedek Üyeler; İrfan Koca ve Alev Uzun

Denetleme; Salman Kurt, Hüseyin Yaman, 
Emrah Şahbaz

Disiplin; Hüseyin Dursun, Mahmut Mahir, 
Hasan Yaman

Yönetim, üyeler tarafından tebrik edildi ve ça-
lışmalarında başarılar dilendi ve Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak Ahmet Güven seçildi. 

Ahmet Güven üyelere, Yönetim Kurulu’na ve 
Divan Kurulu’na teşekür ettikten sonra şunları 
söyledi;

Bizde Yeni Yönetim veya Eski Yönetim gibi 
bir kavram yok. Kolektif çalışarak bugünlere gel-
dik. Yaptığımız etkinliklerle değerlerimizi bera-
ber yaşadığımız toplumlara tanıtarak ve toplumlar 
arasında dostluğu geliştirerek örenk bir kurum 
olduk. Başarımız hepimizin ve kollektif çalışma-
nın ürünüdür. Kollektif çaışmaya devam edece-
ğiz. Dolayısıyla bugüne kadar yönetimlerimizin 
yaptıkları, yapacaklarımızın teminatıdır ‘’diyen 
Ahmet Güven Yönetim Kurulu’nda görev dağılı-
mının ilk toplantıda yapılacağını belirtti.

KIRKISRAKLILAR DAYAnIŞMA MERKEZİ  
6. OLAĞAn KOnGRESİnİ GERÇEKLEŞTİRDİ
2007 yılında kurulan Kırkısraklılar Dayanışma Merkezi 6. Olağan Kongresini  geçtiğimiz Pazar günü (8 
Kasım 2015) Enfield’deki binasında üyelerinin ve dostların katılımıyla gerçekleştirdi. Açılışı Danışma 
Kurulu üyeleri yaptı ve Kongre özgürlük, eşitlik ve barış uğruna kaybedilen canlar için bir dakikalık 
saygı duruşu yapıldıktan sonra başladı. 
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Muş’ta kadın 
tutsaklara işkence
Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’nde siyasi tut-
saklar ile görüşen İHD yöneticileri, kadın 
tutsaklara yönelik baskılara dikkat çekti.

Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’nde 
siyasi tutsaklara yönelik baskılar 
artarak devam ediyor.

Tutsaklarla görüşen İHD Muş 
Şube yöneticileri yaşanan ihlal-
lerine ilişkin bilgi aldı. Tutsak-
larla görüşen İHD Şube Başkanı 
Tarık Güneş, Partiya Azadiya Ji-
nén Kurdistan (PAJK) üyesi tut-
saklar üzerinde uygulanan baskı 
ve sindirme uygulamalarının ar-
tarak devam ettiğini belirterek, 
“Cezaevinde, tutsakların hakları 
ise cezaevi yönetimi tarafından 
keyfi bir şekilde engelleniyor” 
dedi. 

PAJK’lı hasta tutsakların has-
tanelere sevklerinin engellendiği 
cezaevinde, sağlık kontroller-

inin revir yerine koğuşa yakın 
olduğu gerekçesiyle gardiyan 
odasında gerçekleştirildiğini 
dile getiren Güneş, “Yakınları 
tarafından cezaevine getirilen 
eşyaların uzun süre bekletildik-
ten sonra tutsaklara veriliyor” 
diye konuştu. Kantin fiyatlarının 
çok pahalı olmasından kaynaklı 
dış kantine verilen siparişlerin 
tutsaklara ulaşması haftalarca 
zaman aldığını, tutsakların açık 
alanda spora çıkma talepleri ise 
adli tutsakların açık alanda spora 
çıkmamaları gerekçe gösterilerek, 
engellenmeye çalışıldığını söyl-
edi. Güneş, bazı adli tutsakların 
da düzenli olarak tedavilerinin 
yapılmadığı kaydetti.
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Haber-Fotoğraf: Erem Kansoy

Kobane’nin yeniden inşaası ve 
çeşitli bölgelerde bulunan yerl-
erinden edilmiş insanlara yardım 
toplayan Re-Build, haftasonu 
önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. 
Çocukların aileleri ile katıldığı 
yardım toplama etkinliğinde ci-
ddi bir gelir elde edildi. Topla-
nan gelirin tamamı Kobane’nin 
yeniden inşaası ve ihtiyaçlı savaş 
mağdurlarına bağışlanacak.

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

Geçtiğimiz aylarda da bünyesinde bir fotoğraf 
sergisi ile bağış toplayan vakıf yardım odaklı 
çalışmalarına hız katarak devam ediyor.  Re-Build 
bu kez çocuk ve ebeveyin günü ile çeşitli bölgeler-
deki mültecilere yardım toplandı. Çocuklara ve an-
nelere yönelik düzenlenen renkli etkinlikte çeşitli 
aktiviteler ile bir de çekiliş düzenlendi. 

Re-Build yetkililerinden edindiğimiz bilgiye 
göre düzenlenen etkinliğe 150 civarında duyarlı 
vatandaş destek vererek burakadi çeşitli aktiviteler-
in toplamında 1.350 Sterlin’lik gelir elde edildi.

Ayrıca Re-Build deniz aşırı ilk projesi olan ve 
Kobane’de bir Eko Okul yapmayı hedefliyor. 

Re-Build Yardıma Koşuyor!
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KCK: Önder Apo’nun 
özgürlüğü için direnişe!
KCK Yürütme Konseyi 
Eşbaşkanlığı: Halkımız ve 
demokrasi güçleri Önder Apo 
üzerindeki tecridin kalkması 
ve Önder Apo’nun özgürlüğü 
için direnişe geçmelidir.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, Kürt 
Halk Önderi Abdullah Öcalan’a yönelik 7 aydan 
fazla bir süredir ağır tecrit uygulandığına dikkat 
çekerek, “Halkımız ve demokrasi güçleri Önder 
Apo üzerindeki tecridin kalkması ve Önder 
Apo’nun özgürlüğü için direnişe geçmelidir. Bir 
halkın önderine yaklaşım, o halka yaklaşımdır. 
Bugün halkımıza uygulanan zulüm Önder Apo’ya 
uygulanan zulümle paralel yürütülmektedir. Hiç 
kimse halkımız ve Önder Apo’ya yönelik yürütül-
en politikaları birbirinden ayırmamalıdır…
Bu açıdan halkımız Önder Apo’ya uygulanan 
bu politikaya karşı derhal ayağa kalkmalı ve 
Önder Apo’ya yönelik bu politikanın kabul 
edilmeyeceğini tüm dünyaya göstermelidir” dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, AKP 
hükümetinin 7 aydan fazladır Kürt Halk Önderi 
Abdullah Öcalan’a ağır tecrit uyguladığı, ailesi 
ve avukatlarıyla görüştürülmediği belirterek, 
“bu tecridin politik olarak yürütüldüğü halde 
sanki Önder Apo söylemiş gibi yandaş basında 
psikolojik savaş amaçlı masa başı bazı haberler 
yayınlatmaktadırlar. Önder Apo üzerinde psikolo-
jik baskı ve ağır tecrit uygulandığı halde bu tür 
haberler yapılması tamamen ahlaksızcadır. Kürt 
Özgürlük Hareketi ve halkı üzerinde her türlü 
baskı ve kirli politikalarla bir savaş yürütülürken, 
Önder Apo’ya karşı da bir savaş yürütülmektedir. 
AKP politikalarına karşı tutum aldığı için Önder 
Apo’ya yönelik 7 aydır tecrit uygulanmaktadır. 
Tayyip Erdoğan ve AKP hükümeti Önder Apo’nun 
yıllardır gösterdiği çabayla ortaya çıkardığı Dol-
mabahçe Mutabakatını reddedince, Kürt sorunu 
da yok, masa da yok deyince Önder Apo da 
AKP’nin bu ikiyüzlü aldatıcı politikalarına tutum 
almıştır. Önder Apo, Tayyip Erdoğan ve AKP’nin 
tutumlarının bir savaş açma politikaları olduğunu 
İmralı’ya giden heyete de söylemiş ve bir daha 
görüştürülemeyeceği uyarısı yapmıştır. Yakın 
zamanda HDP İmralı Heyeti Önder Apo’nun bu 
uyarılarını kamuoyuna açıklamıştır” dedi.

KCK, AKP’nin Kürt halkına ve Özgür-
lük Hareketi’ne karşı açtığı savaşın ve izlediği 
politikaların ne anlama geldiğinin kamuoyuna 
yansımaması için Kürt Halk Önderi Abdul-
lah Öcalan’a 7 aydır ağır tecrit uyguladığını 
vurguladı. Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, bu 
gerçeklik ortadayken çok pişkince, yüzsüzce 
HDP ya da PKK’nin Kürt Halk Önderi Öcalan’ı 
İmralı’da tecrit altına aldıkları yalanını söyl-
ediklerinin altını çizdi. KCK, buna utanmazlıktan 
başka bir şey denemeyeceğini kaydetti.

‘ÖNDer aPO’NUN ÜzerİNDekİ 
teCrİDİN kalkMası İÇİN 
DİreNİŞe GeÇİlMelİ’

AKP’nin bu politikalarına tüm Türkiye halkları 
ve kamuoyunun tutum koyması gerektiğini ifade 
eden KCK, “Halkımız ve demokrasi güçleri bu poli-
tikaya karşı ayağa kalkmalı, Önder Apo üzerindeki 
tecridin kalkması ve Önder Apo’nun özgürlüğü için 
direnişe geçmelidir. Bir halkın önderine yaklaşım, 
o halka yaklaşımdır. Bugün halkımıza uygulanan 
zulüm Önder Apo’ya uygulanan zulümle paralel 
yürütülmektedir. Hiç kimse halkımız ve Önder 
Apo’ya yönelik yürütülen politikaları birbirinden 
ayırmamalıdır. Halkımıza yönelik şiddetli savaş, 
Önder Apo’ya yönelik yürütülen savaşın dışa vuru-
mudur. Bu açıdan Önder Apo’ya yönelik yürütül-
en savaşa son vermek için halkımıza yönelik 
yürütülen savaşa karşı çıkmak; halkımıza yönelik 
yürütülen savaşa son vermek için de Önder Apo’ya 
yönelik yürütülen savaşa karşı çıkmak ve direnişe 
geçmek gerekmektedir. Artık Önder Apo’ya uygu-
lanan ağır tecride ve yürütülen savaşa tahammül 
etmek mümkün değildir. Her zaman söylediğimiz 
gibi, “Önder Apo’ya yaklaşım bizim için savaş 

ve barış gerekçesidir”. Bu açıdan halkımız Önder 
Apo’ya uygulanan bu politikaya karşı derhal ayağa 
kalkmalı ve Önder Apo’ya yönelik bu politikanın 
kabul edilmeyeceğini tüm dünyaya göstermelidir.”

‘akP HÜkÜMetİ saVaŞı DaHa 
Da tırMaNDırMıŞtır’“

AKP hükümeti 1 Kasım seçiminden önce 
söylediğimiz gibi savaşı daha şiddetli bir biçimde 
tırmandırmıştır” denilen KCK açıklamasında,  
“Bizzat Ahmet Davutoğlu kışın da savaşın 
sürdürüleceğini ilan etmiştir. Nitekim şu anda 
hem gerillaya hem de halka yönelik her yerde 
saldırı yürütülmektedir. Her gün birkaç il ve il-
çede Kürt gençleri, çocukları ve kadınları katl-
edilmektedir. Türkiye’de Kürt’ü katletmek nor-
mal hale getirilmiştir. Zaten katliam yapanların 
beraat ettirilmesi, Kürt’ü öldürme talimatı haline 
gelmiştir.

AKP’nin faşist uygulamaları, saldırıları ve 
katliamı 1990’lı yılları da, 12 Eylül’ü de aşmıştır. 
Çiller, Doğan Güreş kliği illegal güçlerle, kon-
tra güçlerle halkı katlederken, AKP hükümeti 
yüzünü hiç gizlemeden faşist saldırılarını resmi 
polisleri ve askerleriyle yapmaktadır. Ne 12 
Eylül’de, ne 1990’lı yıllarda şehirler bu düzeyde 
ağır tecrit altında tutulmuş; ne de ağır silahlarla, 
toplarla saldırıya maruz kalmıştır. Dünyanın 
hiçbir yerinde halk bu düzeyde günlerce aç su-
suz bırakılarak ağır saldırı altında tutulmamıştır” 
ifadelerine yer verildi.

‘HalkıMıza İNsaNlarıMız 
katleDİlMesİNe DUr DeMelİDİr’

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, 
Türkiye’nin tam da İsrail’in Filistin’e uyguladığı 
politikaları uyguladığına dikkat çekti.  KCK  
açıklamasında devamla şu ifadeler yer verildi: 
“İsrail Filistinli silahlı güçlere operasyon yaptığını 
söylerken, Kürdistan’da sadece kendi mahalleler-
ini savunan, polisin saldırı ve tutuklamalarına 
karşı sloganla, tencere-tava gürültüsüyle, ya da 
taşla savunma yapanlara katliam yapılmaktadır. 
Biz kendi kendimizi yöneteceğiz diyen halka ve 
gençlere yönelik bu saldırılar tamamen kültürel 
soykırımcı sömürgeci faşist bir saldırıdır.

Her yerde halkımıza yapılan saldırılara karşı 
Kürdistan’ın her köyü, her mahallesi, her ilçesi ve 
her ili ayağa kalkarak her gün birkaç yerde gençler-
imizin, çocukların, kadınların, yaşlı-genç demeden 
insanlarımızın katledilmesine dur denilmelidir. 
Neden bu gençler öldürülüyor? Neden bu siviller 
öldürülüyor? Bu, tüm Kürtlerin, tüm demokrasi 
güçlerinin öldürülmesidir. Kürt halkı ve demokrasi 
güçleri şu anda Farqin’de ve diğer yerlerde yapılan 
saldırıların bizzat kendilerine yapıldığını iyi 
görmelidirler. Bu saldırılara karşı sessiz kalmak, 
tüm Kürt halkının ve demokrasi güçlerinin ezilm-
esine ve öldürülmesine sessiz kalmaktır.”

14 teMMUz rUHUYla DİreNİlMelİ
AKP hükümetinin Kürt Halk Önderi’ni ağır 

tecrit ve baskı altında tutarken, Kürt şehirlerini 
kuşatırken, halka büyük bir zulüm yapıldığını 
belirten KCK, “Artık hem Önder Apo’ya, hem 
de Hareketimize yapılan saldırılar tahammül 
edilemez hale gelmiştir. Bu saldırılar halkımızın 
özgür ve demokratik yaşamına saldırıdır. Bu 
açıdan tüm halkımızı ve demokrasi güçlerini 
her yerde haklımıza ve Önder Apo’ya yönelik 
saldırılar karşısında ayağa kalkmaya ve direnişe 
çağırıyoruz. Gün, koşullar ne olursa olsun Amed 
zindanındaki gibi 14 Temmuz ruhuyla direnme 
günüdür” dedi.

PKK ‘Kasım Ayı Şehitleri’ni andı
PKK Yürütme Komitesi, ‘Kasım 
Ayı Şehitleri’ni andı. PKK, “Tüm 
kazanımların gerçek sahipleri olan 
mücadele şehitlerimize bağlılığımızı 
özerk Kürdistan’ı inşa ederek 
kanıtlayacak ve halkımızı özgür 
yaşama kavuşturacağız” dedi.

PKK Yürütme Komitesi, ‘Kasım Ayı Şehitleri’ni 
yaptığı yazılı açıklamayla andı. PKK açıklamasında, 
“Şehidi yaşamak demek; ülkeyi yaşamak, halkı 
yaşamaktır.  Şehidi yaşamak, parti ve önderliğini 
yarattıkları tüm değerlerle yaşamak ve savunmaktır. 
Toplumsal değerlere hoyratça saldırıldığı bir ortamda 
o değerleri savunmamak, ahlaktan ve politikadan yok-
sun olmak demektir. Şehitliklere, şehit cenazelerine ve 
halkımıza dönük ahlaksızca ve acımasızca saldırılar, 
ancak ve ancak ahlaki ve politik toplum gerçekliğine 
ve onun öz savunma örgütlülüğüne ulaşmakla boşa 
çıkarılabilir. Bu da şehitler gibi yaşamak, onlar gibi 
direnmek, onlar gibi örgütlü ve eylemli olmakla müm-
kündür” denildi.

“Bir halk eğer kölelik koşullarında ise, bundan an-
cak mücadele ederek, yani sürekli eylem halinde kalarak 
kurtulabilir” denilen açıklamada, “Elbette her eylemin 
sonuçları ve bedelleri olur. Ancak bilinmelidir ki, ey-
lemsizlik çürümedir! Kesin olan şudur; eğer bir halk 
örgütlenir ve eyleme geçerse, kendi kaderini baştan sona 
değiştirebilir. Kürt halkı da kölelikten beter bu yaşamı 
özgür kılmak için en değerli evlatlarıyla eyleme geçerek 
büyük bedeller ödemeyi göze aldı ve özgür yaşam yol-
unda büyük mesafeler kat etti. Tek bir damla kan boşa 
akıtılmadı. Tek bir can yok yere verilmedi. Her eylem, 
her bedel, her şehit Kürt halkını daha özgür, daha bilin-
çli ve daha onurlu kıldı. O nedenle denilebilir ki,  belki 
de hiçbir halkın kurtuluş tarihinde kıyaslanmayacak 
kadar Kürdistan halkının kurtuluşu tarihinde özgürlük 
mücadelesinin şehitlerinin özel bir yeri ve anlamı vardır.

Unutmamak gerekiyor ki; her devrimsel adım, her 
eylem, her şehadet hakikatimiz olan özgür yaşama, 
özgür topluma ve özgürleşen insana doğrudur. Önder 
APO’nun dediği gibi “Büyük eylemin sahibi olmayan-
lar, anlamlı ve özgür yaşamı da kazanamaz.” Çünkü 
özgürlük, bütün sonuçları göze alınmış eylemlerle 
mümkün hale gelebilir” ifadelerine yer verildi.

PKK Yürütme Komitesi açıklamasında devamla 
şunlar belirtildi.

“1982 yılının Kasım ayında Hezil çayını geçmek 
isterken pusu sonucu çıkan çatışmada şehit düşen 
Partileşme dönemi kadrolarından Dersim doğumlu Ca-
hit Dayan, Elazığlı Fuar Ertürk, Hozatlı Musa İlk, Der-
sim Nazmiyeli Hasan Özçelik, Mardin Midyatlı Me-
hmet Beşir Aksoy, Amed Liceli Veysi Hantaş ve Elazığlı 
Veysi Şimşek yoldaşları saygı ve minnetle anıyor, özgür 
ülke hayallerini gerçekleştireceğimizi belirtiyoruz.

1982 yılının 2 Kasım’ında Cizre Hasena’da 
girdikleri çatışmada şehit düşen ve “Hesena Şehitleri” 
olarak belleklere kazınan Şırnax İdilli Celal Hoca-
Ramazan Gezginci, Mardin Derik doğumlu 1985 yılı 
katılımlı Dijwar-Mustafa Abdullah, Pazarcıklı 1985 
Avrupa katılımlı Doğan-Seyit Şenpınar, Elazığlı olan 
1984 yılı katılımlı İbrahim-Aydın Bulut,  Silopili olan 
Sait-Süleyman Bozkurt, Derik doğumlu Xelil-Ahmet 
Hüseyin ve Aslen Mardinli olan Lübnan doğumlu 1986 
yılı katılımlı Xeyri-Mustafa Muhammed yoldaşları 
hiç unutmayacak ve Kürdistan’ın her karış toprağını 
özgürleştirerek cennet güzelliğinde olan coğrafyamızı 
he türlü saldırıya karşı ekolojik bilinçle koruyacağımızın 
sözünü veriyoruz.

12 Kasım 1990 yılında Kars Kağızman’da şehadete 
ulaşan Ardahan doğumlu Azad-Kemal Markoç, Muş 
Vartolu Berivan-Türkan Temel ve Doğan yoldaşları 
saygıyla anıyor ve bu toprakların felaketi haline ge-
tirilmek istenen lanetli ihanete karşı kutsal özgürlük 
aşkıyla sonuna kadar savaşacağımızın sözünü veri-
yoruz.

5 Kasım 1993 yılında Amed-Karacadağ’da şehit 
düşen Mardin Mazıdağlı Rewşen-Hamdiye Yıldız, 
Viranşehir doğumlu Zinarin ve Çınar doğumlu Adar 
Çınar yoldaşları saygı ve minnetle anıyor;  dili, kimliği 
ve zihniyeti özgür bir yaşam ve toplum olarak onurlu 
yaşamdan zerre taviz vermeyeceğimizin kararlılığını 
ifade ediyoruz.

14 Kasım 1994 yılında Cudi dağı Qurse Keça’da 
düşmanın teknik gücüne karşı iradeleriyle direnen yiğit 
Kürt kadınlarından 1989 yılı katılımlı Uludere doğumlu 
Mahabat-Leyla İklim, Urfa Halfetili 1989 yılı katılımlı 
Ruken-Zöhre Öcalan ve Mardin Midyat doğumlu 1992 
yılı katılımlı Zelal-Emine Arslan yoldaşların direnişine 
bağlı kalarak “jin jiyan azadi” şiarıyla inkâr ve im-
haya karşı özgür kadın çizgisinde mücadeleyi zafere 
taşıyacağımızın sözünü veriyoruz.

6 Kasım 1997 yılında Mardin’in Nusaybin ilçes-
inde bir eylem sonrası kuşatıldıkları evde “berxwedan 
jiyane” sloganıyla son kurşununa kadar direnen ve PKK 
militanının fedailiğini son bombayı kendilerinde patla-
tarak bir kez daha dosta düşmana gösteren Nusaybinli 
1990 yılı katılımlı Mıhelmi halkından olan Beritan-Si-
bel Oğraş, Nusaybin doğumlu 1991 yılı katılımlı Çırav-
Züher Bilgiç ve Amed’in Kulp ilçesinden olan 1995 yılı 
katılımlı Hasan-Kudusi Adsız yoldaşların şehadetini 
saygı ve minnetle anıyor;  renklerin, seslerin, kültür-
lerin ve kimliklerin diyarı Kürdistan’da Demokratik 
Ulus zihniyetiyle farklılık içinde ama özgür ve birlikte 
yaşamayı başarma sözümüzü tekrarlıyoruz.

11 Kasım 1998 yılında Amed’in Kulp ilçesinde 
faşizmin en kirli, en ahlaksız ve acımasız yöntemlerin-
den biri olan kimyasal gaz kullanımına maruz kalan ve 
şehadete ulaşan Agir-Yakup Güler, Aziz-Nurhak Uğurlu, 
Cahit-Ekrem Bozkurt, Cemşit Adıyaman, Gabar Bat-
man, Garzan-Ümran Karataş, Hasan-Hasan Ali Bindal, 
Hawar-Cengiz Bitkaya, Kahraman Özer, Kahraman-
Şehabettin Irmak, Merwan-Mahmut Durmuş, Merxas 
Muş, Nezir Ertuğrul, Numan-Metin Narçiçek, Özgür-
Haki Kızılkaya, Rızgar Mardin, Samet-İlhan Ya-
kut, Şehmus-Yılmaz Pasin, Xemgin-Beşir Karakuş 
yoldaşları saygıyla anıyor, faşizme karşı demokratik 
sosyalizm inancıyla mücadeleyi yükselteceğimizi ve 
tüm zulümlerin hesabını sorarak faşizmi yenilgiye 
uğratacağımızın kararlılığını ifade ediyoruz.

14 Kasım 1999 yılında geri çekilme sürecini fırsata 
çevirmek isteyen düşman pususunda önderlik çiz-
gisinde direnip Kurtalan ovasını direniş merkezine 
dönüştürerek şehadete ulaşan Batman’lı 1990 yılı 
katılımlı Serdar-Seyfettin Rüzgar, Kızıltepe doğumlu 
1996 yılı katılımlı Serkeftin-Nejla Salman,  Amed 
Kulp’lu 1999 yılı katılımlı Sinan-Şakir Bayram, Amed 
Liceli 1993 yılı katılımlı Nurhak Lice-Ruşen Erkıran, 
Amed Kulplu olan 1999 yılı katılımlı Mazlum Amed, 
Amed Eğilli 1993 yılı katılımlı Jir-Asım Aydeniz, Far-
qin doğumlu 1995 yılı katılımlı Dijwar-Tevfik Çiftçi, 
Amedli 1997 yılı katılımlı Canfeda-Ferdi Ödemiş, Mar-
din Derikli 1995 yılı katılımlı Berivan-Zübeyde Kaplan, 
Siirt Kurtalanlı 1991 yılı katılımlı Baran-Bayram Seven 
ve Agit yoldaşları saygıyla anıyor, gerillayı her alana 
yayarak halkımızın biricik meşru savunma gücü olarak 
büyütme sözünü veriyoruz.

4 Kasım 2011 yılında Siirt’in Eruh ilçesi 
yakınlarında bir göreve giderken pusuya düşen ve 
son kurşunlarına kadar savaşıp şehit düşen Mahabat 
doğumlu 2006 yılı katılımlı Zana-Kemal Muhammedi 
ve Urfa doğumlu 2004 yılı Avrupa katılımlı Sipan-
Güven Öcalan yoldaşları minnetle anıyor, bağlılık 
sözümüzü yineliyoruz.

Bağlılığı, o şen gülüşü ve militan savaşçılığıyla hiç 
unutulmayacak olan fedai komutanlardan biri olan Fer-
hat Hakkari-Tahir çelik yoldaşın 1 Kasım 2012 yılında 
4 yoldaşıyla beraber hava saldırısı sonucu yaşanan 
şehadetinin önünde saygıyla eğiliyor,  her daim militan 
duruşunu esas alacağımızı belirtiyoruz.

6 Kasım 2012 yılında Şırnax Elke’de şehadete 
ulaşan Efrin doğumlu 2002 katılımlı Rızgar Şahin-
İsmail Sido yoldaşı saygıyla anıyor, bağlılık sözümüzü 
yineliyoruz.

14 Kasım 2012 yılında Geliye Teyare’de çıkan 
çatışmada 3 yoldaşıyla birlikte şehit düşen Bitlis Tatvan 
doğumlu Botan Erdal-Cezmi Altınbaş yoldaşı saygıyla 
anıyor, devrime olan tutkusunu esas alarak Kürdistan 
Devrimini gerçekleştirme sözümüzü veriyoruz”

‘ŞEHİTLERE BAĞLILIĞIMIZI KÜRDİSTAN’I 
İNŞA EDEREK KANITLAYACAĞIZ’

PKK açıklaması, “Başta Kasım Ayı şehitleri olmak 
üzere binlerce şehidimizin sayesinde bugün gerçekleşen 
tarihi gelişme şudur; eski yaşam artık aşılmıştır. Artık 
yeni bir yaşamın içinde, ulusal direnişe bütün toplu-
mun katılım gösterdiği bir dönemdeyiz. Kaybettiğimiz 
her şeyi kazanabileceğimiz bir mücadele içindeyiz ve 
şehitler bunun biricik yaratıcılarıdır. Tüm kazanımların 
gerçek sahipleri olan mücadele şehitlerimize 
bağlılığımızı özerk Kürdistan’ı inşa ederek kanıtlayacak 
ve halkımızı özgür yaşama kavuşturacağız!

Başta Kürt gençleri olmak üzere herkesi daha 
fazla özsavunma, özyönetim ve toplumsal inşa 
çalışmalarına çağırıyor, selam ve saygılarımızı ileti-
yoruz” diye son buldu.
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Silvan’a tank sevkiyatı yapıldı

Sokağa çıkma yasağıyla birlikte dev-
let saldırılarının 8’nci gününde devam 
ettiği Silvan’a çok sayıda askeri araç ve 
tank sevkıyatı yapıldı.

Amed’in Silvan ilçesinde Tank, panzer, kobra ve akrep 
tipi zırhlı araçlara rağmen halk direnişini kıramayan ve ma-
hallelere giremeyen özel harekât timleri yetersiz kalınca ilç-
eye çok sayıda paletli tank ve askeri sevkıyat yapıldı. Bugün 
Bağdere köyü yakınlarında polisin otobüsü geçişi sırasında 
meydana gelen patlamaya takılan askeri sevkıyat halen 
Diyarbakır-Silvan yolu üzerinde bekletiliyor. 

Amed’in Silvan ilçesinde 8 gündür devam eden sokağa 
çıkma yasağında yaşamını yitiren Yakup Sinbağ ve Mehmet 
Gündüz’ün cenazelerinin toprağa verilmesinin ardından 
yasaklı mahallelere girmeye çalışan yurttaşlara polisler 
saldırdı. Aralarında kadın, çocuk, yaşlı binlerce kişi “Bijî 

berxwedana Farqînê” sloganlarıyla Konak, Mescit ve Tekel 
mahallesine koştu. Aralarında DBP Genel Eş Başkanı Ka-
muran Yüksek, HDP milletvekillerinden Nursel Aydoğan, 
Sibel Yiğitalp, Avukat Gülşen Özbek ve KJA Genel Sözcüsü 
Ayla Akat Ata ile onlarca kişi mahallelere girdi. 

Halk direnişinin sürdüğü mahallelere giren ve mahallel-
erde inceleme yapacak olan kitle oturma eylemi başlatacak. 
Yüzlerce kişi mahalleye girerken, mahalle dışında kalanlara 
ise polis müdahale etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Silvan ilçesinde 
bağlı Bağdere köyü karakolu yakınında patlama meydana 
geldi. Polis otobüsünün geçişi sırasında meydana gelen pat-
lamada otobüste maddi hasar meydana gelirken araçta bulu-
nan polislerden yaralıların olduğu bildirildi. Patlama sonrası 
yol gidiş-gelişlere kapatılırken, olay yerine zırhlı araçlar 
sevk edildi. 

Ayrıca bölgede helikopter destekli operasyon başlatıldığı 
bildirildi.

Myanmar’daki 
muhalefet kazandı

Myanmar’da Demokrasi İçin Ulusal Birlik Par-
tisi (nLD), yaklaşık 50 yıllık askeri yönetime son 
veren 2010 yılındaki seçimin ardından cuntanın 
desteklediği hükümetin gölgesinde yapılan ilk 
genel seçimde oyların yaklaşık yüzde 70’ini 
kazandığını açıkladı

Seçimin iki favorisi, ülkeyi bağımsızlığa götüren milliyetçi liderlerden 
Aung San’ın kızı ve Nobel ödüllü muhalif lider Aung San Suu Çii’nin 
liderliğindeki NLD ile emekli bir asker olan Devlet Başkanı Thein Sein’in 
kurucusu olduğu iktidardaki USDP idi. Myanmar’daki 8 Kasım’daki genel 
seçimlerde vatandaşlık hakları yasası gereği çeşitli gruplar oy kullanamadı. 
Bu grupların başında Arakanlı Müslümanlar gelirken, başka eyaletlerde oy 
kullanamayan diğer gruplar “Beyaz Kart” adı verilen geçici kimlik kartı 
sahibi olan Nepal (Gorkhalar), Hint ve Çin kökenliler olarak sıralanıyor. 
Seçimlerde Hint asıllı Müslümanlar da oy kullanamadı.
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Dursalİye 
Şahan

dursaliye2008@hotmail.com

Kafa dağıtalım
Hiç kimse halinden memnun değil. Hatta 

ezici çoğunluğu sağlayarak ummadıkları bir 
başarı elde eden AKP’liler de bu karamsar 
tablonun içinde.

Tabii tabandan bahsediyorum, yani tavan-
dakiler ayrı. Milletvekili ve muadilleri zafer 
sarhoşluğu içinde, hazdan ve mutluluktan uçuyor 
durumundalar ki Binali Yıldırım’ın attığı selfi/
özçekim görüntüleri durumu…

Ayrıca Binali Yıldırım’ı tebrik ediyorum. 
Evde göbek havası yerinde durumayanlar sokak-
ta ciddiyet abidesi siyasetçi pozları ile zaten 
inandırıcı değiller.

Neyse! Halinden memnun olmayanlara kafa 
dağıtacakları bir duyuru iletiyorum.

Troy Kitap Kulübünün bu haftaki konuğu 
Sevgi Soysal. Edebiyatın asi ve eşsiz kadın 
yazarının hayatını ve eserlerini Mesut Akın 
arkadaşımız anlatacak.

20 Kasım’da, saat 19.30’da Troy Kitap 
Kulübünde. (124 Kingsland Road, E2 8DP  met-
ro: Hoxton, otobüs: 149, 67, 243.)

Sennur Sezer’i Gülten Akın’ı sonbahar 
yapraklarının arasında yolculadık. Seçim 
telaşında doğru dürüst güle güle bile 
diyemedik. 

Edebiyat sohbeti size de iyi gelebilir.

Hedefte kılıçdaroğlu var.
Seçimlerden sonra CHP özeleştiri zamanı 

deyince sevinenler oldu. Nedense bu eleştiri “tek 
hedef Kılıçdaroğlu” eylemine dönüştü. 

Herkes sütten çıkmış ak kaşık, bir tek lider 
eksikliği var! 

Soner Yalçın konuyla ilgili bugün (8 Kasım) 
çok güzel bir yazı yazmış. Keşke aynı yazıda 
Kılıçdaroğlu’nu eleştirirken çevresindekileri de 
eleştirseydi.

Yalçın; “CHP’nin başkaldıran bir ruha ve 
halkçı politikalara ihtiyacı var,” diyerek nokta 
koymuş. 

Haklı!  
ecevit tarzı bir cumhurbaşkanı.

Sessiz sedasız bir siyasetçi Türkiye’yi ziyaret 
etti.

Uruguay eski cumhurbaşkanı Jose Mujica, 
İstanbul’u, İzmir’i, Eskişehir’i gezdi.

Cunta döneminde 14 yıl içerde yatmış. İki 
defa hapisten kaçmış, altı defa vurulmuş. Sonra 
da aynı ülkeye önce bakan sonra cumhurbaşkanı 
olmuş. Film gibi değil mi? 

Peki şimdi? Hiç! Bir görkemli evi bile yok. 
Eşine ait köy evinde oturuyor. Suyu kuyudan 
çekiyor. Maaşının yüzde 90’ını yoksullara 
bağışlıyor, makam uçağı kullanmıyor, çok eski 
bir vosvos’u var onu kullanıyor. Koruması yok.

“Siyaset para biriktirme yeri değildir,” demiş.
Ha bu arada kendisi zengin değil ama ülkes-

ine büyük zenginlikler katmış bir siyasetçi. Milli 
gelir onun döneminde hatırı sayılır bir ivme ile 
yukarı çıkmış.

Örneğin 80 milyon olan Türkiye’de 14 mi-
lyon inek var.

Oysa 3.5 milyon nüfuslu Uruguay’da şu anda 
16 milyon inek var.

Çok çarpıcı değil mi?
Onunla ilgili ne zaman bir yazı okusam 

aklıma Ecevit gelir.
Neyse yukarıdaki karamsarlara dönecek olur-

sak, edebiyat sohbeti iyi gelir demiştim ya; Gülse 
Birsel’e de kulak vermenizi öneriyorum.

“Nereye gidiyorum yahu? Tapu bende... Bu 
ülke benim! Elimde TC kimliğim var” demiş.

Sağlıcakla kalınız.

Arada Bir

AB içişleri bakanları sığınmacılar için toplanıyor
Avrupa Birliği (AB) içişleri 
bakanları, sığınmacı krizini 
görüşmek üzere bugün 
Brüksel’de bir araya geliyor.

AB içişleri bakanları toplantısında sığınmacıları 
yeniden yerleştirme programının uygulanmasında 
karşılaşılan zorlukların ele alınması öngörülüyor.

Yeniden yerleştirme programı eylül ayında 
kararlaştırılmıştı. Program, İtalya ve Yunanistan’da 
bulunan yaklaşık 160 bin sığınmacının Kuzey ve 
Batı Avrupa ülkelerine naklini öngörüyor. Avrupa’ya 
İtalya’dan giriş yapan 19 Eritreli göçmen geçen ay 
İsveç’e transfer edilmişti. AB Komisyonu’nun ver-
ilerine göre yeniden yerleştirme programı kapsamında 
şimdiye kadar 130 dolayında sığınmacı başka ülkelere 
yerleştirildi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, 
sığınmacı krizi nedeniyle Schengen Bölgesi’nin ve 
AB’nin dağılması tehlikesi karşısında uyardı.

Tusk Almanya’dan daha fazla çaba istedi
AB Konsey Başkanı Donald Tusk, mevcut sığınmacı 

krizinin önüne geçilebilmesi için Berlin’den daha fazla 
çaba sarf etmesini istedi. Tusk Berlin’den özellikle 
AB dış sınırlarının korunmasına yönelik angajmanını 
artırmasını istedi.

“Yönetim sorumluluğu aynı zamanda diğer üye ül-
kelerle birlikte Avrupa dış sınırlarını da korumaktır” 
diye konuşan Tusk, “Eğer Almanya tarihi nedenlerden 
dolayı sınırlarında katı bir rejim oluşturmak istemiyor-
sa, bunu anlayışla karşılarım” ifadesini kullandı.

Berlin’de sığınmacı karşıtı gösteri
Öte yandan yabancı karşıtı tutumuyla dikkat çeken 

Almanya için Alternatif Partisi (AfD) önceki gün 
Berlin’de hükümetin sığınmacı politikasını protesto 
etti.

Berlin polisinin verdiği bilgiye göre gösteriye 5 bine 
yakın Almanya için Alternatif Partisi (AfD) taraftarı 
katıldı. Göstericiler hükümetin izlediği sığınmacı 
politikasını protesto etti. “İlticanın sınırı olmalı – 
Merkel’e kırmızı kart” çağrısıyla yapılan gösteride, 
“Merkel gitmeli”, “Biz halkız” sloganları atıldı.



29  ÇaRşamBa, 11 KaSım 2015

Savaşa ve Şiddete  
Karşı Özsavunma!

Dünya genelinde en yaygın insan hakkı 
ihlali, kadına yönelik şiddettir. Bilinenin ya 
da öngörülenin aksine Avrupa’da da şiddet, 
hızla artmakta. Avrupa Birliği Temel Hak-
lar Kurumu’nca 2014 yılında 42 bin kadınla 
yapılan mülakatlara dayanılarak hazırlanan 
raporlara göre kadınların üçte biri fiziksel 
ve cinsel şiddete uğruyor. Buradan çıkarılan 
sonuca göre Avrupa’da ortalama 62 milyon 
kadın şiddet görüyor.

Bu kısa ve fakat çarpıcı bilginin hemen 
ardından konuya girelim… Yine bir “25 
Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mü-
cadele Günü”nün öngünündeyiz. Her yıl 
olduğu gibi kadınlar, bir kez daha sokakları, 
alanları, salonları şiddete karşı mücadele ve 
isyan ateşi ile örgütlemeye çalışacaklar.

Londra’da bulunan Türkiyeli, Kürdistanlı 
ve Rojavalı kadınlar, bu yıl bu isyana farklı 
bir ruh ve perspektif katıyorlar. “Özsavun-
ma!..” Bu, oldukça önemsenmesi gereken 
bir halka…

Zira, 25 Kasım 2015 sadece kadına yöne-
lik şiddetin görünür kılındığı, taleplerin ve 
isyanın dillendirildiği bir mevzi olmayacak, 
aynı zamanda şiddete karşı fiili meşru mü-
cadele ve örgütlü bir barikat da bu kavgaya 
eşlik edecek.

Rojava’da, özellikle de Kobane’de vahşi 
DAİŞ çetelerine karşı kadınların verdiği 
direnişten ilham alan kadınlar, gerek kadın 
hareketine yönelmiş gerici, köleleştirme 
saldırıları ve gerekse de emperyalist, ka-
pitalist boyunduruğa karşı çok kapsamlı bir 
kavganın ateşini fitilliyorlar.

Bir yandan Ortadoğu, Türkiye ve 
Kürdistan’da yaşanan kadın kırımlarına 
karşı mücadeleyi büyütürlerken diğer yan-
dan Avrupa topraklarında yaşanan ve fakat 
kamuoyunda görünür hale getirilememiş 
kadına yönelik şiddetin tüm biçimler-
ini gündemleştirerek görünür kılınmasını 
sağlayacaklar. Daha da ötesi bu saldırılara 
karşı mücadeleyi de protestoculuktan 
çıkararak somut, fiili meşru mücadele ile 
birlikte örgütlemek istiyorlar…

Savaşa ve şiddete karşı öz-savunma per-
spektifi ile 25 Kasım’ı karşılayacak olan 
kadınlar, kendisini “devrimci, demokrat, il-
erici, yurtsever, sosyalist” olarak tanımlayan 
erkekleri de sorgulatacaklar. Onlarca yıllık 
mücadele tarihlerine karşın, kadına yönelik 
şiddet başta olmak üzere kadın özgürlük 
talepleri karşısında hâlâ sorumluluk duy-
mayan, görev çıkarmayan, kendileri ile 
hesaplaşmayan erkeklerin mevcut duruşları 

ile erkek egemen sömürücü sistemi nasıl 
beslediklerini açığa çıkarmaya çalışacaklar.

Kadına yönelik şiddet uygulayanların 
cezalandırılması ve teşhir edilmesini de 
kapsayan özsavunma perspektifi, deney-
imleri ve örgütleri hakkında bilgilerin de 
paylaşılacağı çalışmanın, özellikle Türkiye-
li ve Kürdistanlı göçmenler içerisinde art-
makta olan kadına yönelik şiddet kültürüne 
karşı önemli bir mevzi yaratacağa benziyor.

Kadın yürüyüşleri ve mitingleri ile 
sokakları dolduracak olan kadınlar, erk’liği 
ile yüzleşen erkekleri ise bağımsız eylem ve 
etkinliklerle toplumsal erkekliği mahkûm 
etmeye çağıracaklar.

Avrupa çapında Avrupa Ezilen Göç-
menler Konfederasyonu (AvEG-Kon)’lu 
erkeklerin, Almanya’da Almanya Göçmen 
İşçiler Federasyonu (AGİF)’li erkeklerin 
25 Kasım nedeniyle aldıkları örnek tutu-
mun (25 Kasım bildirisi ve “erk’ekliğimizle 
yüzleşiyoruz” eylemleri) Londra’da da 
gerçekleşmesinin önünde hangi engellerin 
olduğunu anlamaya çalışacaklar. 

Basın açıklamaları, paneller, 
Başbakanlık başta olmak üzere değişik ku-
rumlar önünde yapılacak gösteri ve Lon-
dra merkezinde gerçekleşecek yürüyüş 
ve miting ile 25 Kasım’ın mücadele ta-
leplerini gündemleştirecek olan kadınlar, 
öyle sanıyorumki bu mücadele hattını 
süreklileştirmenin gereğini de bilince 
çıkaracaklar. 

Zira, koşullar bu mücadele hattının 
süreklileşmesini gerekli kılmakta. Son 
yıllarda artan savaş ve şiddetin bir sonucu 
olarak topraklarını terk etmek zorunda ka-
lan, ölümcül yolculuklarda hayatlarını kay-
beden mültecilerin ağırlıklı bölümünü kadın 
ve çocukların oluşturduğu bir sır olmasa 
gerek. Keza, insanları kendi yarattıkları 
çamura batırmak isteyen emperyalist dev-
letler, mülteci akınını gerekçe göstererek 
altına imza koydukları insan hakları evren-
sel beyannamesinin taahhütlerini de ırkçı 
göçmen politikalarla çiğnemektedirler. 
Bütün bunlar, savaşa ve şiddete karşı mü-
cadeleyi süreklileştirme zorunluluğuna 
işaret ediyor.

Kadın kurumları ve seçim çalışmalarını 
başarıyla omuzlayan HDP’li kadınların, 
bu mücadelenin temel taşları olacaklarına 
inanıyor, tüm kadınların 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günlerini 
selamlıyorum!..

Özgürce 
HATİCE GÜDEn

h.guden-tlgrf@hotmail.com
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Mülteci krizi, iki zirveye de damgasını vuracak
11-12 Kasım’da Malta’nın başkenti Valletta’da düzenlenecek olan 
AB-Afrika Zirvesi’nde mülteci krizinin tüm yönleriyle ele alınıp 
çare bulmaya çalışılacak. Türkiye’nin krizin çözümüne olası 
katkıları da üzerinde durulacağı belirtilen Valetta Zirvesi’nin 
hemen ardından Antalya’da düzenlenecek olan G-20 Zirvesi’ne 
katılacak liderlerin de mülteci krizi üzerinde duracağı belirtiliyor.

AB ülkeleri için ciddi bir konu 
oluşturup yoğun tartışmalara neden olan 
mülteci krizine çözüm bulma çabaları, 
bu hafta Valetta’ta biraraya gelecek AB 
ve Afrika liderlerince görüşülecek.

AB ile Afrika arasında mevcut olan 
“Rabat” ve “Hartum” süreçleri gibi 
işbirliği mekanizmalarından hareket 
edilecek Valetta Zirvesi’ne katılacak 

olan liderlerin gündeminde, yasadışı 
göçün temel nedenleri, yasal göç 
kanallarının oluşturulması, göçmen 
ve ilticacıların daha iyi korunması, 
insan kaçakçılığıyla müdahalesinin 
etkinleştirilmesi ile dönüş ve geri ka-
bul alanlarındaki mevcut işbirliğinin 
iyileştirilmesine yönelik çabaların 
artırılması gibi maddeler bulunuyor.

Bu çerçevede, AB devletleri arasında 
160 bin mültecinin dağıtılması, Tür-
kiye ile işbirliğinin artırılması ve transit 
bölgelerin oluşturulması gibi önlemler-
in de görüşüleceği belirtiliyor.

Mülteci krizinin Valletta Zirvesi’nin 
hemen ardından Antalya’da düzenle-
necek olan G-20 Zirvesi’nde ağırlıklı 
bir konu oluşturmasına kesim gözüyle 
bakılıyor. Antalya Zirvesi’nde kri-
zin Türkiye ve AB liderleri arasında 
yapılması beklenen ikili temaslarda da 
başlıca bir madde olması da bekleniyor.

Bu çerçevede AB Başkanı Donald 
Tusk’un Antalya’daki G-20 Zirvesi 
sırasında “daha büyük bir küresel yanıt” 
çağrısında bulunacağı bildiriliyor.

Uluslararası Göç 
Örgütü:Avrupa’ya 
mülteci akını kış 
dinlemiyor!
Havaların soğumaya 
b a ş l a m a s ı 
A k d e n i z ’ d e n 
Avrupa’ya mülteci 
ve göçmen akışını 
yavaşlatmadı.

Uluslararası Göç Örgütü 
tarafından açıklanan ver-
ilere göre, kışın kendini iyice 
hissettirmesine rağmen, Ak-
deniz ülkerinden Avrupa’ya 
geçerek sığınma başvurusunda 
bulunan mülteciler ile göçmen 
nüfusun sayısında hızlı artış 
görülüyor.

Mülteci ve göçmen nüfus 
sayısı geçen haftaya göre 68 
bin kişi artarak, 770 bini aştı.

Uluslararası Göç Örgütü, 
Akdeniz’den Avrupa’ya 
giden mülteci ve göçmen-
lerin çoğunun Yunanistan ve 
İtalya’yı tercih ettiği bildirdi.

Bu yıl 3 bin 423 kişi 
denizde hayatını kaybetti, 
geçen yıl 3 bin 149 kişi aynı 
sularda can vermişti.

Avrupa Birliği Komisyonu 
tahminlerine göre gelecek yıl 
itibariyle AB ülkelerine 3 mi-
lyondan fazla mültecinin akın 
etmesi bekleniyor.

AB’ye giren göçmen 
sayısının artması ve yeni mu-
halefetler

Uluslararası göç kurumu 
Cuma günü yayınladığı en 
yeni raporunda Avrupa’ya 
giren göçmen sayısında artış 
kaydedildiğini açıkladı. 
Raporda 5 Kasım 2015’e 
kadar yaklaşık 772 bin 979 
sığınmacının Akdeniz üzer-
inden Avrupa kıtasına girdiği 
belirtildi. Söz konusu kuru-
mun yayınladığı verilere göre, 
Avrupa’ya gelen sığınmacı 
sayısı bir önceki haftaya 
kıyasla 68 bin kişilik bir artış 
gözleniyor. Sığınmacıların 
büyük bir bölümü ise 
Yunanistan’ı hedef olarak 
seçiyor.

Geçen hafta BM mül-
teciler yüksek komiserliği 
de yaptığı açıklamada, 
2015 yılının başından beri 
700 bin sığınmacı Ak-
deniz üzerinden Avrupa’ya 
geldiğini, bu süreçte 3210 
sığınmacı denizde boğularak 
hayatını kaybettiğini veya 
kaybolduğunu belirtti.

Öte yandan Avrupa’ya 
göç akını artmasına karşın 
başta Almanya olmak üzere 
sığınmacıları kabul eden 
Avrupa ülkelerinin tutumun-
da da değişiklik yaşandığı 

gözleniyor. Bu durum bir 
ölçüde sığınmacılarla il-
gili ilk iyimser tahminlerin 
değişmesinden kaynaklanıyor. 
Bu çerçevede bundan önce ül-
kesi 800 bin kadar sığınmacıyı 
kabul edebileceğini ve 
sığınmacılardan Almanya 
ekonomisinin motorü şeklinde 
söz eden Başbakan Angela 
Merkel, şimdi eski görüşünün 
yanlış olduğunu dile getiriyor. 
Bu konu özellikle Almanya’da 
koalisyon hükümetinin içinde 
sığınmacı politikaları üzer-
inde tırmanan anlaşmazlıklara 
bakıldığında, daha da önem 
kazanıyor. Nitekim bu poli-
tika değişikliğinin sonuçları 
Almanya yönetiminin yeni 
kararlarında kendini gös-
teriyor. Örneğin Almanya 
İçişleri Bakanı, ülkesinin artık 
Suriyeli sığınmacılara aileler-
ini Almanya’ya getirmeler-
ine izin vermeyeceğini ve 
sığınmacıların ikamet süres-
ine kısıtlama getireceklerini 
açıkladı. Alman Bakan aynı 
zamanda diğer AB ülkelerinin 
bu tür sığınmacılara kısa süre-
li ikamet izni sunduklarını, 
Almanya da gelecekte 
Suriyeli sığınmacılara karşı 
aynı şekilde davranacağını 
vurguladı.

Öte yandan Almanya’nın 
ciddi bir şekilde Suriye-
li sığınmacıların bu ülk-
eye girişini engellemeye 
başladığı belirtiliyor. Bu çer-
çevede bundan önce 800 bin 
sığınmacıyı kabul edeceğini 
açıklayan Almanya yöneti-
minin bu politikasını yeniden 
gözden geçirmeye başladığı 
anlaşılıyor.

Aslında bu durum az 
çok diğer AB ülkelerinde de 
hâkimdir. AB ülkeleri pra-
tikte sığınmacıların bu ül-
kelere girmesine açıkça engel 
oluyor ve hatta bu ülkelere 
giren sığınmacıları da yeniden 
gözden geçirmek ve iste-
medikleri sığınmacıları ülkeler-
ine geri göndermek istiyor.

Bu arada en çok sorulan soru 
ise şöyle ki acaba sığınmacılar 
ve özellikle Suriyeli olan 
sığınmacılar isteyerek mi 
Avrupa’nın yolunu tuttu, 
yoksa Batı’nın ve bölgedeki 
müttefiklerinin Suriye’de 
dais çetelereini beslemesi ve 
desteklemesinin bedelini öde-
mek zorunda kaldıkları için mi 
bu yolu seçti?

Gözlemciler Türkiye’deki 
Suriyeli göçmenlerin kaldığı 
kampların içler acısı duru-
munun onlara Avrupa yol-
unu tutmaktan başka çare 
bırakmadığını belirtiyor.
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Epraxên Kelema - Lahana Sarması
Bu hafta sonbahar mevsiminin en gözde tatlarından, meraklısı için 
gönlünde özel bir yeri olan lahana sarması tarifi ile beraberiz. 

Kürt mutfağında dolma, sarma gibi 
yemekler en baş tacı yemeklerden olup 
aile mutfaklarında çok sık pişirilen ve 
sevilerek yenilen yemeklerindendir.  
Bu popülerliğinden olsa gerek içi dol-
durulabilecek her sebzeden dolma, 
sarılabilecek her yaprak çeşidinden 
de sarmalar yapılmıştır. Patlıcandan, 
kuru soğana, pancar yaprağından 
üzüm yaprağına kadar hemen her 
şey kullanılmıştır. Sezonuna göre 
yetişen dolma ve sarmalardan tazeleri 
yapılırken, kış için saklamak üzere 
de dolmalıklar güneşte kurutulur, 
sarmalık yapraklarda salamura tekniği 
ile muhafaza edilir. İç malzeme olarak 
genellikle pirinç kullanılsa da bulgur 
da kullanılan diğer iç malzemedir.

Annem lahana sarmasını 
çocukluğumdan beri çok sık yapardı. 
Hatta yaptığı en güzel yemeklerden 
biri idi diyebilirim. Aklımda kalan en 
önemli tadı bol ekşili ve yağlı olması 
idi. Çoğunlukla zeytinyağlı olmasına 
rağmen bazen kıyma kullanıldığı da 
olurdu. Bizimki gibi büyük bir aileye, 
hele ki misafirlerin eksik olmadığı bir 
evde sarma yapmak, pazardaki en gü-
zel yapraklı en büyük lahanayı almak 
demekti. Anemin bir omuzunda her 
iki eliyle destekleyerek taşıdığı koca 
lahanayı görür görmez yemekte bir 
kaç gün ne yiyeceğimiz anlaşılırdı. 
Ikinci gün bütün baharat ve otların 
tatları birbirleriyle iyice özleşir, la-
hana bütün sadeliği ile hepsini içine 
çekmiş, ve yemeğin asıl lezzeti 
tamamıyla ortaya çıkmış olurdu.

Antep te büyümem, sumak, nar 
ekşisi gibi tatları yemeklerde bolca 
tatmama fırsatlar verdi. Sarmanın en 
güzeli sumak ekşisi ile yapılırken, 
limon yada özellikle kış aylarında li-
mon tuzu da kullanıldığında olurdu. 
Lahananın iç yaprakları sarma için 
kullanılamasa da bunlardan ya turşu 
yapılır yada başka sulu yemeklerde 
kullanabilirler.

Bu akşam ne yemek yapayım 
diye karar veremiyorsanız alışveriş 
yaptığınız dükkana uğramanız yet-
erli derim. Kocaman kasalara üst üste 
yerleştirilmiş yeşilimtırak yaprak 
uçları ile bembeyaz kartoplarına 
benzeyen güzelim lahanaları görür 

görmez bu haftaki tarifimin ne 
olacağı hemen netleşti benim için. 
Sarma yemeği muhtemelen lahananın 
lezzetini ortaya çıkaran ve bana göre 
gözde olmasına sebep olan yemektir 
bu açıdan. 

Gelecek hafta yeni bir lezzette 
buluşmak dileği ile yorumlarınızı 
bekliyorum.

epraxên kelema - 
lahana sarması

8 kişilik
• 1 yemek kaşığı sumak taneleri, 

veya öğütülmüş sumak. 
• 150 gr. dolmalık pirinç
• 6 yemek kaşığı 

zeytinyağı+ fazlası
• 2 kuru soğan- ince doğranmış
• 6 diş sarımsak- çok 

ince doğranmış
• 1. 5 yemek kaşığı karışık 

domates ve biber salçası
• Yarım tatlı kaşığı yenibahar
• Tuz karabiber
• Bir avuç dolusu maydanoz- 

ince doğranmış
• Iki yemek kaşığı taze 

nane-ince doğranmış.
• 1 tatlı kaşığı kuru nane
• 1600 -1800 gr. lık geniş 

yapraklı bir lahana

1.Sumağın üzerine bir bardak ka-
dar kaynamış su boşaltıp kenara alın. 
Pirinci bol suda yıkayın ve süzün. 
Genişçe bir tencerede zeytinyağını 
ısıtın, soğanları ekleyip kısık ateşte 
yumuşayana kadar 10 dakika kadar 
pişirin. Ardından sarımsakları, 1 kaşık 
salçayı, yenibahar, tuz ve karabiberi 
ekleyip karıştırın. Yıkadığınız pirin-
çleri ekleyip iyice karıştırın ve ateşten 
alın biraz soğumaya bırakın. 

2. Lahanalar için geniş bir tencere 
dolusu suyu kaynatmaya başlayın. 
Keskin ucu sivri bir bıçakla lahananın 
kökünü kesip yuvasından çıkarın. 
Böylelikle lahana yapraklarını 
rahatlıkla ayıranilirsiniz. Çok dik-
katli bir şekilde yapraklara zarar 
vermeden gövdesinden ayırın. Kay-

nayan suya biraz tuz attıktan sonra 
lahana yapraklarını, tencerenizin 
büyüklüğüne göre üçer beşer kaynam-
akta olan suya koyun be iki dakika ka-
dar yapraklar biraz yumuşayana kadar 
kaynatın

Çıkardığınız lahanaları soğuk su 
dolu ayrı bir kaba alın. Bu lahanaların 
daha fazla pişmesini, dolayısıyla fazla 
yumuşamasını durduracaktır. 

3. Geniş bir yüzeyde, lahana 
yapraklarının orta kısmında ki kalın 
hattı dikkatli bir şekilde bıçakla kesip 
çıkarın. Böylelikle her yaprak iki par-
çaya bölünmüş olacaktır. Kestiğiniz 
bu kalın hatları sarmaları pişireceğiniz 
tencerenin altına dizin, bu kaynama 
süresince alttaki sarmaların tence-
renin dibine tutmasını engelleyecektir. 
Kestiğiniz yapraklardan birini iç kısmı 
üste gelecek şekilde yanlamasına düz 
bir yüzeye yerleştirin. Kendinize yakın 
orta kısmına kenarda iki parmaklık 
bir mesafe bırakarak bir yemek kaşığı 
kadar iç koyun, yaprakların sağ ve 
sol tarafları pirincin üzerine katlayın, 

iki parmaklık boşluğuda üzerine 
katlayın, dikkatli bir şekilde yuvarla-
yarak sarın ve tencereye yerleştirin. 
Aynı işlemi yapraklar ve iç bitene ka-
dar tekrarlayın ve sarmaları aralarında 
boşluk kalmayacak şekilde tencereye 
yerleştirin.  Tencerenin üst kısmında 
en az 2 parmaklık bir mesafe bırakın. 
Kalan yırtılmış yaprak parçalarını 
sarmaların üzerini kaplayın.

4. Sumağı süzün, suyun içine yarım 
tatli kaşığı tuz ve 6 yemek kaşığı 
zeytinyağı ve yarım yemek kaşığı 
salçayı ekleyip karıştırın ve bu suyu 
sarmaların üzerine gezdirin. Isıya 
dayanıklı düz bir tabağı sarmaların üz-
erine yüz üstü yerleştirin. Tencerenin 
kapağı kapalı bir şekilde orta ateşte 
sarmalar kaynamaya başladıktan 
sonra 20 dakika kadar, lahanalar ve 
pirinçler yumuşayana kadar pişirin. 
(Bir sarmanı tadına bakıp pişip 
pişmediğini kontrol edin, gerekirse bir 
süre daha pişirin) 

Ateşten alıp en az 10 dakika din-
lendirin ve servise alın.

cejamezopotamya@gmail.com

ÇÊJA MEZOPOTAMYA

FaDime  
tiskaya
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Bir Bayram sabahıydı
Geçtiğimiz yıl ırak Kürdistan’ınında bulunan 

kamplara gerçekleştirdiğim ziyaretten bir fotoğraf. 
Kawargosk kampı, en yoğun nufuslu kamplardan biri, 

burada yaklaşık 180.000 yerini yurdunu kaybetmiş 
insan konaklıyor. UNHCR’ın yardımları ile ayakta 
kalan kamp Barzani vakfı tarafından kontrol ediliyor 
ve burada koşullar oldukça zorlu. Salgın hastalıklar, 
doktor ve ilaç yetersizliği, yiyecek ve su eksikliği 

yetmezmiş gibi ayakkabısızlık ve su geçiren delik 
çadırlar... adeta insanlık buradada nasibini almış. Ba-
yram sabahı kampa yaklaşan bir kamyon, insanlara 
dağıtılmak üzere kurban eti getirmişti.. Sıraya girmişti 
küçücük çocuklar ve aç aileleri... Düşünün sadece 

1kg et için saatlerce ezilip elendiğinizi düşünün, 
düşünün ki eğer alabilmişseniz bu eti en az 6 kişiyi 
doyurmalısınız.. düşünemessiniz çünkü burada 
bizler lüks hayatlarımız ile modern köleliğimize 
yanarız anca...

GÜN OLUR
Gün olur, alır başımı giderim,
Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda.
Şu ada senin, bu ada benim,
Yelkovan kuşlarının peşi sıra.
Dünyalar vardır, düşünemezsiniz;
Çiçekler gürültüyle açar;
Gürültüyle çıkar duman topraktan.
Hele martılar, hele martılar,
Her bir tüylerinde ayrı telaş!...
Gün olur, başıma kadar mavi;
Gün olur başıma kadar güneş;
Gün olur, deli gibi...

OrHaN Velİ kaNık
13 Nisan 1914 – 14 Kasım 1950, İstanbul 

Yazı | Fotoğraf

Erem 
K a n s o y

Haftanın 
fotoğrafı

Sudoku Basit

Sudoku Zor



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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ez çûm gundekî nenas, min pesnê xwe da bê qiyas.

Ji gur birçîtir, ji mar tazîtir tune.

Ji tunebûna şêran, rovî xwe nîşan didin wekî mêran.

Ji her darê bilûr û tembûr çênabin.

2

Bersiva Hefteya Borî

Xaçepirs
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BAGER
Bager.. 

Bi daran re dipeyive 

Reşemarek hildiperike qurmê darê 
Siwarek  Şopa hespê xwe wenda dike

Ez jî şopa kenê te
Di rêçên dilê xwe de nîgar dikim..

Ehmed Huseynî
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Festîvala Fîlmên Kurdî ya Londonê, ku weke festîvala fîlmên Kurdî ya herî berfireh û demdirêj tê qebûlkirin, 
îsal cara 9´emîn di 13’ê Mijdarê de dest pê dike. Mijara îsal a festîvalê berxwedan û koçberi ye.

Festîvala ku ji sala 2001’ê û vir ve 
tê organîzekirin, heta roja îro bi sedan 
fîlmên demdirêj, demkurt û dokû-
manterên ji çar parçeyên Kurdistanê 
û Ewropayê nîşanî sînemahezan da. 

9. Festîvala Fîlmên Kurd a Lon-
donê jî wê di navbera 13-20’ê Mi-
jdara 2015’an de li sînema Hackney 
PictureHouse pêk were. Festîval wê 
di encama amadekariyeke ji pênc me-
han de were lidarxistin.

Sînema bîr û wijdanê 
civakê ye

Endamê Komîteya Amadekar a 
Festîvalê Aladdîn Sînayîç di daxuy-
aniya xwe ya li ser festîvalê de ragi-
hand ku sînema, tevî aliyê xwe yê 
xurt ê hunerî, di heman demê de çav, 
guh, bîr û wijdanê civakê ye û got; 
“Ji bo gelê Kurd ev rastî bêhtir girîng 

e. Sînemaya gelekî ku bi salan li ser 
xaka xwe êş kişandiye, wê êş, hêvî, 
çand, xweza, bîr û bi temamî jiyana 
wî gelî nîşan bide.”

 Bi ‘Bîranînên Li Ser 
Kevirî’ dest pê dike

Festîvala îsal wê bi nîşandana 
fîlmê derhêner Shawkat Amîn Korkî 
yê bi navê ‘Bîranînên li ser kevirî’ 
destpê bike.  Di bernameya festîvalê 
de fîlmê Hîsham Zaman ‘Namey-
ên ji bo Qral’ (Letter to the Kîng), 
fîlmê Kenan Korkmaz ‘Çûn’, fîlmê 
Huseyîn Karabey ‘Ber bi dengê min 
ve bê’, fîlmê Erol Mîntaş ‘Stranên 
dayika min’, fîlmê Batîn Ghobadî 
‘Mardan’, fîlmê Farîborz Kamkarî 
‘Pîtza A datterî’, fîlmê Omer Leven-
toglû ‘Mavî Rîng’ û fîlmê Ferî Kara-
han ‘Qewirîna ji bihuştê’ hene.

Pêşbirka kurtefîlman 
Nîşandana fîlman wê destpêkê roja 

şemiyê bi dokûmantera Berroj a li ser 
berxwedana Kobanê destpê bike. Di 
dema nîşandanê de wê derhêner Omer 
Leventoglû jî amade be û li ser fîlm 
hevpeyvînê bike.

Sîyanîç her wiha ragihand ku di 
festîvalê de wê 13 dokûmanterên di 
asta arşîva dîrokî de girîng in werin 
nîşandan û bi vî rengî êşên li Kurdis-
tanê tên kişandin, bên nîşandan.

Di çarçoveya festîvalê de wê îsal 
cara pêncemîn pêşbirka Fîlmên Kurt 
a Yilmaz Guney bê lidarxistin. Di vê 
pêşbirkê de wê ji nava bi sedan fîlmên 
serlêdana wan hatine kirin, Pênc 
fîlmên kurt bên hilbijartin û nîşandan.

Jûriya vê pêşbirkê jî ji Shler B Mur-
dochy, Perî Îbrahîm, Laura Evers Johns, 
Julia Sako û Suncem Koçer pêk tê.

Ji bo Haci Lokman Bîrlîk 
nîşandana taybet

Endamê Komîteya Amadekar 
Sinayîç da xuyakirin, ku kurte 
fîlmê Bark ê ku Haci Lokman Bîr-
lîk tê de lîstiye, di bernameya wan 
de cih digire û anî ziman ku li dijî 
wî dîmenê ku Bîrlîk li pişt panz-
erê bi erdê re dihat kaşkirin, ew 
dixwazin dîmenên berê yên hevalê 
xwe Haci Lokman Bîrlîk di hişê 
xwe de bicih bikin. Sinayîc ragi-
hand ku ji bo bîranîna Bîrlîk ew ê 
fîlmê Bark ji nû ve nîşan bidin

Agahiyên berfireh ên li ser 
9´emîn Festîvala Fîlmên Kurd 
a Londonê, li ser malpera bi 
navnîşana www.lkff.co.uk dikarin 
bên peydakirin. 

Festîvala Filmên Kurdî 
ya Londonê Roja 

Şemiyê Dest Pê Dike
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Artêşa Tirk êrîşî 
Kobanê kir
Navenda Çapemeniya YPG’ê diyar kir ku 
êrîşên artêşa Tirk li ser çeperên wan didomin. 
Her wiha YPG’ê destnîşan kir ku di êrîşên 
çeteyên DAIŞ’ê yên li ser gundê Ebik Şêx de 4 
welatiyan jiyana xwe ji dest dan.

Navenda Çapemeniya YPG’ê diyar kir ku êrîşên artêşa 
Tirk li ser çeperên wan didomin. Her wiha YPG’ê destnîşan 
kir ku di êrîşên çeteyên DAIŞ’ê yên li ser gundê Ebik Şêx 
de 4 welatiyan jiyana xwe ji dest dan.

Navenda Çapemeniya YPG’ê der barê êrîşên artêşa Tirk 
li ser sînor Kobanê û êrîşên çeteyên DAIŞ’ê li ser gundê 
Ebik Şêx de daxuyaniyek da.

Di daxuyaniya Navenda Çapemeniya YPG’ê de wiha 
hat gotin: “Êrîşên arteşa Tirk ên 24’ê Cotmeha 2015’an li 
dijî çeperên hêzên me yên li ser xeta sînor a Kobanê dabûn 
destpêkirin didomin.

10’ê Mijdarê (îro) di navbera saet 10.00 û 11.00’an 
de arteşa Tirk li dijî gundê Çarikliyê ya dikeve li ser xeta 
sînor a rojavayê Kobanê bi çekên giran a A-4 ve êrîşek li 
dar xist.

Di  10’ê Mijdarê (îro) çeteyên DAIŞ’ê di navbera 
saetên 11.00 û 12.00’an de li dijî gundê Ebik Şêx a dik-
eve rojhilatê bajaroka Eyn Îsa ya giredayî Kobanê bi topên 
hawanan êrîşek li dar xist. Di êrîşa  çeteyên DAIŞ’ê ya ku 
hemwelatiyên sivîl hedef digirt de 4 hemwelatiyan jiyana 
xwe ji dest dan û  1 jê zarok 2 kes jî birîndar bûn.”

Sê mîlyon welatiyên 
YE li dijî TTIP in
Însiyatîfa Welatiyen Ewropayê, li dijî 
Peymana Bazirganiya Serbest (TTIP) 
a di navbera Yekîtiya Ewropa (YE) û 
Dewletên Yekbûyî yên Amerîka (DYA) 
de bikeve meriyetê, zêdeyî sê mîlyon 
îmze da hev.

ÎnsiyatÎfê di kampanya xwe ya bi serenavê «Stop 
TTIP-TTIP bisekinînin» de, 3.28 mîlyon îmze da hev.

Îzme li Berlînê radestî Serokê Parlamenta Ewro-
payê Martîn Schûlz hat kirin. Rayedarên Însiyatîfê di 
dema radestkirina îmzeyan de ji Schûlz xwest, ku di 
mijara TTIP de li parlamentê rûniştinekê pêk bîne.

Berdevkê Însiyatîfê Karl Bawer li ser mijarê dax-
uyanî da û diyar kir ku hejmara îmzeyên wan dane 
hev nîşan dide, ku li Ewropayê mûxalefeta li dijî 
TTIP û CETA çiqasî xurt e.

YE û DYA ji Tîrmeha sala 2013›an û vir ve, ji bo 
îmzekirina peymana bazirganiya serbest a navbera 
du qadên mezin ên aboriyê de, hevdîtinan dikin. 
Pêkhatina peymanê wê bibe sedem ku bazareke 
hevpar a mezin biafire.

Hêzên li dijî vê peyamê ne dibêjin ku pêkanîneke 
bi vî rengî wê zerarê bide pîvanên jiyanê yên li 
Ewropayê.

Rapora PE ya li ser Tirkiyeyê: 
Divê hevdîtinên bi PKK’ê re ji 
nû ve destpê bikin

Yekîtiya Ewropayê rapora xwe ya li ser 
pêşketina Tirkiyeyê bi derengî aşkera kir. Di 
raporê de hat destnîşankirin, ku azadiya ramanê 
li Tirkiyeyê bêhtir qels bûye.

Yekîtiya Ewropayê rapora xwe ya li ser 
pêşketina Tirkiyeyê bi derengî aşkera kir. Di 
raporê de hat destnîşankirin, ku azadiya ramanê 
li Tirkiyeyê bêhtir qels bûye.

Komîsyona Ewropayê ku organa rêvebirinê 
ya Yekîtiya Ewropayê ye, rapora xwe ya li ser 
pêşketina Tirkiyeyê aşkera kir û got, “Hikûmeta 
piştî hilbijartinên giştî yên 1’ê mijdarê bê avaki-
rin, pêwîste bersivê bide van karên sereke yên 
lezgîn.”

‘DIVÊ HEVDÎTINÊN BI PKK’Ê RE 
JI NÛ VE DESTPÊ BIKIN’

Komîsyona Ewropayê da xuyakirin ku dewl-
eta Tirk li dijî PKK’ê dest bi operasyoneke ber-
fireh kiriye û da zanîn, ku pêvajoya çareseriya 
pirsgirêka Kurd li ber nuqteya sekinandinê ye. 
Di raporê de hat gotin, «Divê hevdîtinên aştiyê 
ji nû ve werin destpêkirin.»

Di raporê de bal hat kişandin ser êrîşên 
bombeyî yên li Enereyê û hat xwestin, ku lêpirsî-
na li ser bûyerê bi lez û vekirî bê meşandin.

BAL HAT KIŞANDIN SER BINPÊKIRINA 
MAFÊN MIROVAN ÊN LI KURDISTANÊ

Di raporê de hat ragihandin ku binpêkirinên 
mafên mirovan ên li herêmên Kurdan ji meha 
Tîrmehê û vir ve zêde bûn, rê li ber endîşeyan 
vekirine û hat gotin, «Azadiya ramanê, piştî 
pêşdeçûna çend salan, di nava du salên dawî de 
di asteke girîng de qels bûye.»

Di raporê de her wiha bal hat kişandin ser 
dozên li hemberî rojnamevan, nivîskar û bi-
karhênerên medya civakî. Komîsyonê da zanîn 
ku ev doz, azadiya ramanê qels dikin û da xuya-
kirin, ku qanûna înternetê ya nû ya li Tirkiyeyê, 
li standartên Ewropayê nayê.

Rapora Yekîtiya Ewropayê, bi hinceta hilbi-
jartinên 1›ê Mijdarê yên li Tirkiyeyê aşkerakirina 
wê hatibû taloqkirin. Lê belê ev taloqkirin rastî 
nerazîbûnan hatibû û hatibû ragihandin ku ev 
yek di encama lihevkirineke bi desthilatdariay 
Erdogan re hatiye kirin.

Krîza penaberiyê dikare 
bibe sedema hilweşîna YE
Wezîrê Karên Derve yê Luksembûrgê Jean Asselborn diyar 
kir ku ji ber krîza penaberiyê ya dema dawî, dibe ku Yekîtiya 
Ewropa (YE) hilweşe.

Asselborn ji Ajansa Nûçeyan a Elman (DPA) 
re axivî û da xuyakirin ku her roja Yekîtiya 
Ewropayê çareseriyê dereng dixîne, krîza pena-
beriyê li hemberî herêma YE vediguhere gefeke 
mezintir.

Asselborn da zanîn, ku helwesta hin welatan 
ku bi awayekî yekalî deriyên xwe li penaberan 
digirin û zerarê didin piştgiriya nava Yekîtiyê, 
dikare bibe sedema bi lez bûna hilweşîna YE. 
Asselborn anî ziman ku ne pêkane komek ji 
welatên YE beşa mezin a barê penaberiyê hil-
gire ser milê xwe.

Asselborn ragihand ku mafê gera serbest 
a welatiyên YE, yek ji azadiyên bingehîn ên 
Yekîtiyê ye û ragihand, ku hin welat hewl didin 
sînorên xwe bi temamî bigirin.

Asselborn diyar kir ku piraniya welatên en-
damên Yekîtiya Ewropayê fêm kirine ku divê 
alîkarî bi penaberan bê kirin û lê belê xuyaye 
nirxên Yekîtiya Ewropayê hînê ji aliyê hin welatên 
endam ve bi temamî nehatine pejirandin.

Asselborn di dawiya hevpeyvîna xwe de got, 
«Yekîtiya Ewropa bi rastî jî di rewşeke gelekî 
krîtîk de ye.»

Li Awûstralyayê Kurdek 
bû qurbanê polîtîkayên 
penaberiyê
Kurdekî ji Rojhilatê Kurdistanê yê li 
kampa penaberan a li Girava Chrîst-
mas a Awûstralyayê dihat ragirtin, 
dema hewl da bireve, jiyana xwe ji 
dest da.

Saziyên ku mafên penaberan diparêzin dan xuyaki-
rin ku penaberê Kurd ê bi navê Fazil Çegenî bûye qur-
banê polîtîkayên penaberiyê yên tund ên Awûstralyayê.

Li gorî daxuyaniya Saziya Koçê ya Awûstralyayê, 
Çegenî di sibeha 7’ê Mijdarê de, ji kampa penaberan a 
li girava Chrîstmasê reviya. Li dû bûyerê polîsan dest 
bi operasyoneke lêgerînê kirin, lê cesedê Çegenî dîtin.

Heta niha ti agahî nehatine bidestxistin, ku Çegenî 
çawa jiyana xwe ji dest daye yan jî hatiye kuştin.

Saziyê diyar kir ku lêpirsîna li ser bûyerê dewam 
dike û daxuyaniyeke berfireh a li ser mijarê wê niha 
neyê dayîn.

Hat ragihandin ku Çegenî di sala 2010’an de hatibû 
Awûstralyayê û ev 10 hefte bûn li kampa penaberan a 
li Girava Chrîstmasê dihat ragirtin.

Berdevkê Koalîsyona Çalakiya ji bo Penaberan Îan 
Rîntoûl anî ziman ku ragirtina dema dirêj li kampa 
penaberan bandor li Çegenî kiriye û mirovekî ku dax-
waza xwe ya bi tenê, derketina derve bû.
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Jibo Êrîşên Dewleta Tirk Yên Ferqînê li Londonê Çalakî

Bi armanca protestokirina qetilkirina sivîlên li Farqînê, bi pêşengiya Meclîsa Gelê Kurd ya 
Brîtanya li pêşiya serokwezîriya Brîtanya çalakiyek hat li dar xistin. 

Di çalakiya ku duh dor sateen nîvro hatî li dar 
xistin bang li raya giştî hat kirin ku di derbarê 
komkûjiyên dewleta Tirk de bêdeng nemînin. 

Ji KCD-E banga li hemberî komkujiyên 
AKP’ê em çalakiyan pêş bixin

KCD-E, li hemberî polîtîkayên qirkirinê yên 
AKP’ê banga pêşxistina têkoşînê kir. KCD-E 
ku bang li gelê Ewropayê kir xwest piştevaniya 
berxwedana li Farqîn û giştî li Bakurê Kurdistanê 
bê kirin.

KCD-E, li hemberî polîtîkayên qirkirinê yên 
AKP’ê banga pêşxistina têkoşînê kir. KCD-E ku bang 
li gelê Ewropayê kir xwest piştevaniya berxwedana li 
Farqîn û giştî li Bakurê Kurdistanê bê kirin.

Hevserokatiya KCD-E têkildarî terora dewl-
etê ya li navçeya Farqîn a Amedê daxuyaniyek 
nivîskî weşand.

Di daxuyaniyê de ku hat gotin, “Faşîzma 
AKP’ê qetilkirina gelê Kurd didomîne”, bal 
kişand ser konsepta şer. KCD-E bal kişand ser 
van xisûsan. 

‘AKP QETIL DIKE GEL 
BERXWEDANA DÎROKÎ NÎŞAN DIDE’

“Faşîzma AKP’ê bi tirsa desthilatdariyê re 
li Cizîrê, Farqînê, Gimgimê, Licê, Nisêbîn, Sûr 
û li gelek deverên Kurdistanê bi qedexeya der-
ketina kolanan re hiqûq li gor xwe eyar kir û bi 

rêbaza nû darbe kir li navçeyên xwedî sed hezar 
şêniyan bi hefteyan elektrîk, av û pêdiviyên wan 
yên zad û qût asteng kir û bi vî awayî xwest gel 
teslîm bigire. Gelê ku li hemberî vê dîktatoriyê ji 
7’ê Hezîranê ve li ber xwe dide, li gel tankan ji 
aliyê Gladyoya Qesrê ya Erdogan ve tên qetilki-
rin. Zîhniyeta ku bedenên bê ruh yên gelê me 
îşkenceyê dike, diavêje qadan, bi wesayîtên zirxî 
kaş dike, bedena pitika 35 rojî mehkumî sarin-
can dike, îxtiyarê 80 salî yê torbeyê nan di dest 
de, li ser peyarêyê qetil dike faşîzma Hîtler jî li 
pey xwe hiştiye goristanên li Kurdistanê hewayî 
û bejayî bombe dike, gihiştiye lûtkeya faşîzmê. 
Faşîzma AKP’ê bi tevahî derfetên dewletê ji 
bo hilbijartinên 1’ê Mijdarê gelek operasyon û 

şantajên siyasî, aborî û civakî amade kir, berî 
hilbijartinan destpêkê HDP kirin hedef, ji bo 
HDP’ê di bin bendê de bihêlin dîktator Erdogan 
bi xwe gel tehrîk kir, di serî de Navenda Giştî 
ya HDP’ê bi sedan avahiyê wê da şewitandin, 
hilweşandin. Li metropolên Tirkiyeyê, kargehên 
Kurdan û gelê Kurd di bin êrîşên lîncê de hişt. 
Faşîzma AKP’ê di serî de gelê Kurd, hesabên bê 
çawa dikare tevahî muxalîfan bitepisîne û teslîm 
bigire dike, di hilbijartinên 1’ê Mijdarê de tevî 
ewqas zext, hîle û diziyan jî hêza wê têrê nekir ku 
HDP’ê di bin bendê bihêle. Bi taybet li cihê xwe-
seriyên xwe îlankirî nêzî ji sedî 90’î deng girt û 
îrade hatin beyankirin. Kurdistan li hemberî giştî 
komkujiyên faşîzma AKP’ê jî teslîm nebû, her 
wiha bi operasyonên qedexeya kolanan û înfazên 
faşîzma AKP’ê re rû bi rû ne. Herî dawî navçeya 
Farqînê ya Amedê ev 8 roj in di bin dorpêça tero-
ra dewletê de ye. Tevî elektrîk û ava wê jî hatiye 
qutkirin, gelê Farqînê bi berxwedanek dîrokî li 
ser piyan e.”

‘YEKANE ÇARE BERXWEDAN 
LI HER DERÊ BELAVKIRIN E’

Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku xwerêve-
berî mafê demokratîk û herî mirovî yê gelê Kurd 
e û wiha berdewam kir: “Li hember vê beyana 
îradeyê, ev êrîşên ewqasî hov tê wateya di înkar, 
îmha û dagirkeriyê de israr. Yekane çare ya li 
hemberî operasyona topyekûn a îmha û înkarê 
ya ku hikûmeta AKP’e ya faşîst, TC ya mêtinger 
dimeşîne, berxwedan li her derê belavkirin û 
mezinkirin e.”

‘LI HEMBER AKP’Ê EM ÇALAKIYÊN 
XWE MEZINTIR BIKIN’

Hevseroktiya KCD-E bang li gelên Kurd ên 
Ewropa û dostên wan kir û wiha got:

“Gelê me yê Ewropa çawa duh ji ber kom-
kujiyên Şengal, Kobanê, Cizîr, Amed û En-
qereyê rabûn ser piyan, îro jî di serî de Farqîn, 
Cizîr û Nisêbîn ji bo tevahî xwerêveberiyên 
Bakurê Kurdistanê û li hember faşîzma AKP’ê 
li vê berxwedanê xwedîderketin berpirsi-
yartiyek dîrokî ye. Li Ewropayê di serî de 
pêkhateyên KCD-E, sazî û dezgehên wê tevahî 
hêzên alîgirên demokrasî û azadiyê, em banga 
teşhirkirina faşîzma AKP’ê û bilindkirina çala-
kiyên demokratîk dikin.”


