
telgraf.co.uk
Haftalık Haber Gazetesİ

Carşamba,
02/12/2015 497Sa

yı

Pazar akşamı Londra’da “Rojava’dan Suruç’a 
Şehitlerimiz Devrime Çağırıyor” adı altında 
yapılan Kasım ayı şehitlerini anma gecesinde 
Kürdistan’da yaşamını yitiren Eric Scurfield 
ve İvana Hoffman’ın da ailelerinin olduğu çok 
sayıda enternasyonal devrimcinin yakını bir 
araya geldi. Aileler yaptıkları konuşmalarda 
çocuklarının yolunda yürüyeceklerini 
belirterek, mücadeleyi daha da büyütme 
çağrısı yaptı. 

Geçtiğimiz Mart ayında Rojava’da YPG 
saflarında savaşırken yaşamını yitiren 
Kemal kod adlı İngiliz savaşçı Konstandinos 
Erik Scurfield’in annesi Vasiliki Scurfield 
anma gecesinde yaptığı konuşmada; ‘‘Daha 

güçlü olmamız gerekiyor. Başarılı oldukça 
düşmanımız daha da azgınlaşacaktır, 
vahşileşecektir. Ancak düşmanınız korkuyla 
saldırdıkça bu sizin başarınız ve zaferiniz 
olacaktır. Ben sadece bir anneyim, ve sizin 
acınızı paylaşıyorum, sessiz durmayıp sizinle 
beraber yürümeye ve dayanışmaya devam 
edeceğim.’’ dedi. 

Yine geçtiğimiz Mart ayında yaşamını yitiren 
bir diğer enternasyonalist savaşçı Avaşin 
Tekoşin koda adlı Alman vatandaşı Ivana 
Hoffman’ın annesi Michaela Hoffmann gecede 
yaptığı konuşmada: ‘‘Ivana yaşam dolu 
muhteşem bir insandı. Ivana Kürdistan ve 
Insanlık mücadelesi için şehit düştü. Ivana ve 

tüm devrimci şehitlerin yolu bizim yolumuzdur 
ve bu yolda başarıya ulaşacağız’’ dedi. 

Suruç’ta yaşanan bombalı saldırıda yaşamını 
yitiren Sinoplu devrimci Cemil Yıldız’ın 
kızı Gamze Yıldız ise yaptığı konuşmada; 
‘‘Babam da enternasyonal bir devrimciydi, 
onun kızı ve yoldaşı olmak, resmini taşımak 
bana gurur veriyor.’’ 

Gecede şehit ailesi ve aynı zamanda 
Britanya Kürt Halk Meclisi üyesi Ali Boyraz  
ise, ‘‘Kürtler son 40 yıl içerisinde çok büyük 
bedeller ödedi, büyük acılar yaşadı ve 
bedel ödemeye devam ediyor. Kürt halkı 
özgürlüğüne kavuşuncaya kadar da devam 
edecektir.’’ dedi.
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PKK’nin Kuruluş Yıldönümü İçin 
Londra’da Görkemli Kutlama

PKK’nin 37’inci 
kuruluş yıldönümü 
başkent Londra’da 
yapılan bir etkin-
likle görkemli bir 
şekilde kutlandı. 
FOTO: Ari Murad

Partiya Karkeren Kurdistan-
PKK’nin 37’inci Kuruluş yıldönü-
mü Londra’da bulunan Kürt Toplum 
Merkezinde dün akşam yapılan bir 
etkinlik ile kutlandı. Kutlama Kürt 
özgürlük mücadelesinde yaşamını yi-
tirenler anısına yapılan bir dakikalık 
saygı duruşu ile başladı. Yapılan say-
gı duruşundan sonra Kürt halk önderi 
Abdullah Öcalan’ın konuşmasının yer 
aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. 

Kutlamada Kürt halk meclisi adı-
na bir konuşma yapan Ercan Akbal, 
‘Halklaşan PKK gerçekliği direne-
rek devletin tüm inkar ve imha saldı-
rılarını boşa çıkarmıştır’ dedi. Akbal 
konuşmasında Avrupa’da PKK’nin 
terror örgütü listesinde olmasının 
hiçbir haklı gerekçesi olmadığını ve 
derhal listeden çıkarılması gerekti-
ğini ifade etti. 

Yapılan konuşmalardan sonra Go-
venda Aşiti yaptığı performans gös-
terisiyle büyük ilgi topladı. Govenda 
Aşiti’den sonra İbocan, Sezgin Coş-
kun gibi müzisyenler sahneye çıkarak 
performans sergiledi. Kutlama geç sa-
atlere kadar halaylarla kutlandı. 
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HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, bir 
panele katılmak üzere geldiği Londra’da göç-
men emekçilerle buluştu.

Göçmen İşçiler Kültür Derneği 
(Gik-Der) tarafından düzenlenen 
“Suruç’tan Günümüze Toplumsal 
Gelişmeler” adlı panele Yüksek-
dağ’ın yanı sıra, Suruç Aileleri 
İnisiyatifi adına Gamze Yıldız ve 
Londra’dan Rojava’ya giderek 
orada bir süre kalan ve yardım 
çalışmalarına katılan İngiliz Gray 
Oak konuşmacı olarak katıldı.

DaYaNıŞMaYı 
bÜYÜteCeĞİz

Panelde ilk sözü Suruç’taki kat-
liamda şehit düşen Cemil Yıldız’ın 
kızı ve Suruç Aileleri İnisiyatifi 
Temsilcisi olan Gamze Yıldız aldı. 
Yıldız “Umudumuzu yitirmeme-
liyiz, eğer  umudumuzu yitirirsek 
yitirdiklerimize saygısızlık etmiş 
olacağız, bunu hiç bir zaman unut-
mayalım” diyerek Suruç davasının 
takipçisi olacaklarını ve tüm diğer 
katliam mağdurlarıyla dayanışma-
yı büyüterek adalet mücadelesini 
sürdüreceklerini belirtti.

DeVrİMİN Ne kaDar 
GerÇek OlDUĞUNU 
GÖRDÜK

Panelde ikinci konuşmacı ola-
rak Londra’dan Rojava’ya gide-
rek orada bir süre kalan ve yardım 
çalışmalarına katılan İngiliz Gray 
Oak söz aldı.» Londra›dan bizler 
için Rojava Sincar dağında Ezi-
dileri kurtardıkları görüntülerden 
ibaretti. Ancak ne zaman enternas-
yonalist savaşçılar Ivana Hoffman 

ve Erik Scurfield Rojava›da şehit 
düştüler, o zaman biz Avrupa›da 
biz bu devrimin ne kadar gerçek 
olduğunu ne kadar yakıcı olduğu-
nu anladık. Onların kahramanlığı, 
onların gösterdiği duruş bize şunu 
gösterdi aynı zamanda» dedi. 

Oak; «Rojava›da yeniden inşa 
çalışmalarında çalıştığım için çok 
mutluyum. Oraya 8 ayrı yardım 
taburu gitti.  Çok zor şartlarda 
Rojava›ya geçtik. Şimdi daha faz-
la gönüllünün oraya gitmesi göre-
vi önümüzde duruyor” dedikten 
sonra “ Yaşasın Rojava Yaşasın 
Rojava›da şehit düşenler» sözle-
riyle konuşmasını sonlandırdı.

Daha sonra sözü HDP Eş Genel 
Başkanı Figen Yüksekdağ aldı. Kit-
lenin büyük bir coşkuyla, alkış ve 
zılgıtlarla  karşıladığı Yüksekdağ, 
«burada bulunan şehit aileleri ve 
annelerimizin önünde saygıyla eği-
liyorum» diyerek sözlerine başladı. 

taHİr elÇİ ŞaHsıNDa 
MÜCaDeleMİz 
katleDİlMeYe ÇalıŞılDı

Yüksekdağ; «zorlu bir süreçten 
geçiyoruz, her gün yeni bir ölüm 
haberiyle uyanıyoruz. Daha dün 
barış savunucusu büyük bir de-
ğeri daha kaybettik. Beyaz toros-
larla, kontra katliamlarıyla, kayıp 
ve infazlarla boğulmaya çalışılan 
mücadelemiz, bir kez daha  Tahir 
Elçi şahsında katledilmeye çalışıl-
dı» dedi. 

Yüksekdağ: Bu karanlık ve zor günler 
iktidarın en zayıf olduğu dönemdir

«Bizler 7 Haziran sabahı Fı-
ratın doğusu ve batısı olarak bizi 
ayıranlara inat sınırları kaldırdık, 
ellerimizi birleştirerek karanlığı 
savunanlara karşı Barış ve Kar-
deşliği savunduk. Güçlü bir çatı 
ve köprü oluşturduk» diyen Yük-
sekdağ,   «daha önce 25-30 kişilik 
meclis grubumuza bile tahammül 
edemeyenler bizi karşılarında 80 
kişiyle gördüklerinde bu onlar 
için bir kabus oldu. Bu yüzden 
savaş açtılar bizlere. İşte Suruç›a 
böyle geldik. Onu başkan yaptır-
madığımız için bize savaş açılar.  
Mitinglerimiz bombalandı, parti 
binalarımız yakıldı, yöneticile-
rimiz tutuklandı saldırıya uğradı 
ama failler bir türlü yakalanmadı. 
Çünkü  AKP iktidarı İŞİD denen 
çeteleri Suriye›de PYD ve Kürt-
lere karşı kullanırken, Türkiye 
cephesinde de bizlere karşı piyon 
olarak kullandı. Diyarbakır sal-
dırısı, Suruç katliamı ve Ankara 
katliamı  bunu bir kez daha kanıt-
lamıştır» dedi.

tÜrkİYe bİr Darbe 
HÜkÜMetİ tarafıNDaN 
YÖNetİlİYOr

5 ay boyunca Türkiye, hiç bir 
meşrutiyeti olmayan bir darbe hü-
kümeti tarafından yönetildi diyen 
Yüksekdağ «katliamlarla, kanla 
ve terörle kendi yasalarını bile 
hiçe sayarak yeni bir seçime git-
tiler. Ama bu karanlık günler gü-
zel bir şeyi daha ortaya çıkardı, o 
da direniştir. bu süreçte güçlü bir 
direniş damarı ortaya çıkmıştır» 
dedi. 

«Bu koşullar içinde ilk ve son 
söyleyeceğimiz şey şudur; dire-
niş! Bu tür kaotik ve karanlık dö-
nemlerden süreçlerden çıkmanın 
yolu direniştir. Mevzilerimizi ko-
ruyarak ilerleyeceğiz. Dik duraca-
ğız, diri duracağız. 

«Bu karanlık ve zor günler ik-
tidarın en zayıf olduğu dönemdir. 
7 Haziran bize, 13 yıldır yazdıkla-
rı senaryonun yenilmez ve yıkıl-
maz olmadığını gösterdi. Saray ve 
AKP büyük bir yara aldı. Şimdi 
bu birleşik mücadele hattımızdan 
ilerleme zamanıdır» diyerek söz-
lerini tamamladı.

Daha sonra soru ve cevap bö-
lümüne geçildi. Katılımcıların 
yoğun soruları, zaman sorununa 
karşı cevaplanmaya çalışıldı. 

Büyük bir ilginin olduğu pane-
lin sonunda HDP Eş Genel Başka-
nı Figen Yüksekdağ katılımcıların 
yanına geldi ve kadınlarla ve özel-
likle annelerle kucaklaştı. 



‘Onlar İnsanlık İçin Yaşamlarını Feda Ettiler’
Pazar akşamı Londra’da “Rojava’dan Suruç’a Şehitlerimiz Devrime Çağırıyor” adı 
altında yapılan Kasım ayı şehitlerini anma gecesinde Kürdistan’da yaşamını yitiren 
Eric Scurfield ve İvana Hoffman’ın da ailelerinin olduğu çok sayıda enternasyonal 
devrimcinin yakını bir araya geldi. Aileler yaptıkları konuşmalarda çocuklarının yol-
unda yürüyeceklerini belirterek, mücadeleyi daha da büyütme çağrısı yaptı. 

Gece devrim ve sosyalizm mü-
cadelesinde şehit düşenler adına 
yapılan saygı duruşuyla başladı. 
Saygı duruşunun ardından şehit 
aileleri sahneye davet edildi. 

Geçtiğimiz Mart ayında 
Rojava’da YPG saflarında 
savaşırken yaşamını yitiren Ke-
mal kod adlı İngiliz savaşçı Kon-
standinos Erik Scurfield’in annesi 
Vasiliki Scurfield anma gecesinde 
yaptığı konuşmada; ‘‘Daha güçlü 
olmamız gerekiyor. Başarılı oldukça 
düşmanımız daha da azgınlaşacaktır, 
vahşileşecektir. Ancak düşmanınız 
korkuyla saldırdıkça bu sizin 
başarınız ve zaferiniz olacaktır. 
Ben sadece bir anneyim, ve si-
zin acınızı paylaşıyorum, sessiz 
durmayıp sizinle beraber yürümeye 
ve dayanışmaya devam edeceğim.’’ 
dedi. 

Yine geçtiğimiz Mart ayında 
yaşamını yitiren bir diğer enter-
nasyonalist savaşçı Avaşin Tekoşin 
koda adlı Alman vatandaşı Ivana 
Hoffman’ın annesi Michaela Hoff-
mann gecede yaptığı konuşmada: 
‘‘Ivana yaşam dolu muhteşem bir 
insandı. Ivana Kürdistan ve Insanlık 
mücadelesi için şehit düştü. Ivana ve 
tüm devrimci şehitlerin yolu bizim 
yolumuzdur ve bu yolda başarıya 
ulaşacağız’’ dedi. 

Britanya Kürt Halk Meclisi Şehit 
Ailelerini Komisyonu adına yapılan 
konuşmada da şehitlerin bizlere 
yol gösterdiği vurgulanarak onlara 
devrim sözümüz var denildi. Britan-
ya Kürt Halk Meclisi üyesi Ali Boy-
raz, ‘‘Kürtler son 40 yıl içerisinde 
çok büyük bedeller ödedi, büyük 
acılar yaşadı ve bedel ödemeye de-
vam ediyor. Kürt halkı özgürlüğüne 
kavuşuncaya kadar da devam ede-
cektir.’’ dedi.  

Suruç’ta yaşanan bombalı 
saldırıda yaşamını yitiren Sinoplu 
devrimci Cemil Yıldız›ın kızı Gamze 
Yıldız ise yaptığı konuşmada; ‘‘Ba-
bam da enternasyonal bir devrim-
ciydi, onun kızı ve yoldaşı olmak, 
resmini taşımak bana gurur veriyor.’’ 

Şehit aileleri sahneden inerken 
geceye katılanlar «Şehit Namirin, 
Şehitler Yaşıyor MLKP savaşıyor, 
Rojavada Düşene Dövüşene Bin Se-
lam” sloganlarını haykırdı.

Şehit ailelerinin ardından gece, 
şehitleri anlatan sinevizyon göster-
imi ile devam etti. Sinevizyon gös-
teriminin ardından ise MLKP adına 
konuşma gerçekleştirildi.

«Kasım umuttur, dayanışmadır; 
umudun, öfkenin büyüğü aydır» 
diyerek konuşmasına başlayan 
konuşmacı, Türk burjuva dev-
letinin tarihinin bir katliamlar tarihi 
olduğunu belirterek; «Ermenilere, 
Rumlara, Alevilere, Kürtlere, devrim-
cilere ve sosyalistlere  katliamlar 
yapılarak varlığını sürdürmüştür. 
Dostlar, yoldaşlar; bu katliamlara 
karşı karamsarlığa sürüklenmedik ve 

buna izin vermeyeceğiz. Gücümüzü 
örgütlülüğümüzle büyüteceğiz.  
«MLKP›ye komünist öncüye güvenin 
ve onun etrafında örgütlenin, yarın 
bizimdir yoldaşlar» diyerek sözlerini 
tamamladı.

Gecede ayrıca  «Tutsakların Sesi 

Platformu»nun gönderdiği mesaj 
okundu. Mesajda tutsak yoldaşlara 
sahip çıkma ve duyarlılık  çağrısı 
yapıldı. 

Geceye sanatçılar Özkan Orman 
ve Grup Zeleme katılarak ezgilerini 
ölümsüzleşenler için seslendirdiler.
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HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, 
Amed Baro Başkanı Tahir Elçi’yi 
öldüren kurşunun polis silahından 
çıktığının kesin olduğunu söyledi.

HDP Genel Merkezi’nde 
açıklamalar yapan HDP Eşbaşkanı 
Selahattin Demirtaş Amed’in Sur 
ilçesinde 4 Ayaklı Minare’nin tah-
rip edilmesine dair basın açıklaması 
yaptığı sırada çıkan çatışmada Baro 
Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesi 
konusunda değerlendirmede bulun-
du. Tahir Elçi’nin cenazesi sırasında, 
“Tahir Elçi’yi öldüren devlet değil 
devletsizliktir” açıklamasına atıfta 
bulunan Demirtaş, “Tahir Elçi ka-
tledildi, neredeyse bizi suçlaya-
caklar. Bu devlete biz nasıl aidi-
yet duygusu duyacağız? Hükümet 
yanlısı değilseniz, devlet düşmanı 
olarak ilan ediliyorsunuz. Açık he-
def haline geliyorsunuz. Kürtlerin 
bir devleti yok, Türkiye devleti 
tüm yurttaşların ortak devleti gibi 

davranmıyor. Ülkenin yarısı AKP 
tarafından düşman olarak gösterili-
yor” diye konuştu. Demirtaş, ‘’Ta-
hir Elçi’yi öldüren kurşunun polisin 
silahından çıktığı kesindir” dedi. 

Bu arada HDP’nin Elçi’nin 
öldürülmesi ile ilgili Meclis’e 
verdiği araştırma önergesi ise 
AKP’nin oyları ile reddedildi.

‘baŞbakaN Mezar 
KAZICI OLARAK 
seÇİlMeDİ’

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 
sokağa çıkma yasağı ilan edilen 
kentlerdeki hendekler için yaptığı 
açıklamayı hatırlatan Demirtaş, 
“Başbakan ‘Hendek açanları o 
hendeklere gömeceğiz’ yerine “O 

hendeklerin nedenini dinlemek is-
tiyoruz” dese çok daha yararlı olur. 
Başbakan mezar kazıcı olarak seçil-
medi. İşi mezar kazmak değildir. 
Başbakan’ın işi, ülkenin sorunlarını 
çözmektir. Hendeklerin çözümü 
askeri operasyonlar ya da sokağa 
çıkma yasağı değildir” dedi.

HDP’DeN HÜkÜMete 
‘taHır elÇı’ sOrUları

HDP Adana Milletvekili Mer-
al Danış Beştaş, Amed Barosu 
Başkanı Tahir Elçi’nin katledilm-
esi hakkında, İçişleri Bakanı Efkan 
Ala’ya soru önergesi verdi.

Beştaş önergesinde, cinayet 
anına ilişkin yayımlanan görüntül-
ere değindi. “Kameraların Tahir 

Elçi’yi gösterdiği görüntülerde Ta-
hir Elçi’nin etrafta neler olduğunu 
anlamaya çalışan bakışları ve 
yanında hiçbir güvenlik önlemi al-
mayan polis memurları görülmekte-
dir” diyen Beştaş, şunları kaydetti:

HÜKÜMETTEN YANIT 
BEKLEYEN SORULAR

HDP’li Beştaş, Bakan Ala’dan 
şu sorularına yanıt istedi:

“Kontrol noktası olmadığı halde 
taksi neden durdurulmuştur?

Taksi neden zırhlı bir araçla ya-
hut çelik yelekli ve güvenliklerini 
sağlamış polislerce değil de hiçbir 
güvenlik önlemi almayan polislerce 
durdurulmuştur?

Polisler taksiyi durdururken yeterli güvenlik 
önlemi neden alınmadı?

Polisler taksiyi durdururken neden kolluk 
görevlisi refleksi ile davranmayıp  tanıdık bir 
şahsın arabasının kapısını açar gibi oldukça ra-
hat hareketlerde bulunmuşlardır? Polislerin bu 
kayıtsızlığının altında yatan neden nedir?

Tahir Elçi basın açıklaması yaparken olay yer-
inde kaç polis görevliydi?

Polisler neden silah seslerinin gelmesi üzerine 
Tahir Elçi ve beraberindekileri korumak yerine 
bilinmeyen bir yöne doğru hedefsiz bir biçimde 
ateş etmeye başlamışlardır?

Tahir Elçi ve basın açıklamasına katılanlar si-
lah sesleri duyulduğu andan itibaren neden güven-
li bir alana geçirilmedi?

Polisler saldırganlara ateş ederken çevre 
güvenliğini dikkate almış mıdır?

Görüntülerde tabancayı namlusundan tuta-
rak koşan kişi kimdir? Çatışma esnasında neden 
silahına davranmak yerine edilgen bir biçimde 
namlusundan tutarak kaçmaktadır?

 Polislerin art arda ateş ettiği ancak vuramadığı 
kişi sonrasında neden takip edilemedi?

Kahverengi giyimli sivil polisin ateş açtıktan 
sonra kameraları kontrol edercesine davranışının 
nedeni nedir? Neden yanındaki diğer polis onu “dur 
sakin ol” dercesine uyarma gereği hissetmiştir? 
Kahverengi giyimli sivil polis silahını daha sonra 
başka bir sivil polise devretmiş midir?

Tahir Elçi’nin hedef gösterildiği ve 28 Kasım 
günü saat 10.30’da basın açıklaması yapacağı 
bilindiği halde neden o noktada ve basın 
açıklaması saatinde bir çatışma çıkmıştır? Çıkan 
çatışmanın polisin ticari taksiyi o anda durdurması 
ile ilgisi nedir?

O sırada görevli polislerin elinde kaçar tane si-
lah vardı? Bir poliste kaç silah bulunmaktadır? Po-
lis memurlarında birden fazla silah bulunmasının 
nedeni nedir?

Olayda kullanılan tüm mermi ve kovanlar 
bulunmuş mudur? Toplam kaç tane mermi ve ko-
van bulunmuştur? Mermilerin hangi silahlardan 
çıktığı tespit edilmiş midir? Mermiler hangi si-
lahlardan çıkmıştır? 

Kaç tane silah balistik incelemeye 
gönderilmiştir?

Tahir Elçi’ye isabet eden mermi çekirdeği 
olay yerinde bulundu mu? Halihazırda Elçi’yi 
öldüren mermi çekirdeğinin akıbetine dair bir 
bilgi kamuoyu ile paylaşılmadığından hareketle 
olaydan geçen süre zarfında neden hala bu mermi 
çekirdeği bulunmamıştır? Bu konudaki çalışmalar 
ne aşamadadır?

Tahir Elçi’nin yaşamını yitirmesinin ardından 
olay yeri inceleme heyeti gelmiş ise de polisin 
çıkardığı çatışma nedeniyle inceleme yapılamamış 
olup polis neden o esnada çatışma çıkarmıştır? 
Olay yeri incelemenin delil tespiti açısından öne-
mi nazara alındığı vakit polisin böylesi bir gayret 
içerisine girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Yine bu bağlamda Bakanlık olarak olay yeri incel-
emenin yapılmasını sağlamak adına neden gerekli 
koşulları sağlamadınız? 

Tahir Elçi’nin uzunca bir süredir hedef 
gösterildiğinden hareketle bu konuda emni-
yet birimlerine gelen duyumlar olmuş mudur? 
Elçi’nin açık bir biçimde hedef gösterildiğinden 
hareketle asgari güvenlik önlemleri dahi neden 
alınmamıştır? Olay yerindeki polisler neden 
Elçi’yi kurtarmak refleksi ile değil de hedef 
şaşırtma saiki ile davranmışlardır? 

Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’nin ‹sıra sende› 
şeklindeki sözlerle tehdit edilmesini ne şekilde 
yorumlamaktasınız? Konu ile ilgili herhangi 
bir önlem alınmış mıdır? Alınmamış ise neden 
alınmamıştır?

Tahir Elçi, olayda bulunan polislerin 
silahlarından çıkan merminin isabet etmesi 
ile ölmüş olabilir mi? Başbakan Sayın Ahmet 
Davutoğlu’nun olaydan bir gün sonra yaptığı 
Elçi’yi öldüren merminin polise ait olduğuna 
işaret eden ‹Eğer teröristlerin polislerimize yönelik 
saldırıları olmasaydı muhtemelen bu acı olayların 
hiçbiri olmayacaktı› şeklindeki açıklamasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?»

Demirtaş: Elçi’yi 
Öldüren Kurşun 
Polis Silahından Çıktı
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Elçi’nin Katledilmesi Londra’da Protesto Edildi

Amed barosu başkanı 
Tahir Elçi’nin Amed’te 
katledilmesi başkent 
Londra’da yapılan basın 
açıklaması ve yürüyüşle 
protesto edildi. 

Cumartesi günü sabah katl-
edilen Elçi için aynı gün akşam 
saatlerinde Britanya Demokratik 
Güçbirliği çağrısıyla Woodgreen 
kütüphanesi önünde bir araya 
gelen yüzlerce kişi Amed barosu 
başkanı Tahir Elçi’nin katledilm-
esini protesto etti. Tahir Elçi’nin 
fotoğraflarını taşıyan kalabalık 
adına yapılan açıklamada Elçi’nin 
katledilmesi protesto edilirken, 
Elçi’nin kısa bir sure önce ‘PKK 
terör örgütü değildir’ dediğinden 
kaynaklı gözaltına alınmasına 
vurgu yapıldı.

Yapılan konuşmalarda, Tahir 
Elçi cinayetinin Kürdistan yaşanan 
diğer devlet saldırılarından 
bağımsız olmadığı ifade edildi. 
Kalabalık sık sık ‘Terörist Turkey, 
Katil Erdogan’ sloganları attı.

Konuşmaların ardında 
kalabalık WoodGreen’den Turn-
pikelane istasyonuna kadar bir 
yürüyüş gerçekleştirdi. 
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Figen Yüksekdağ İngiltere Parlamentosunda Güncel 
Gelişmelere İlişkin Önemli Açıklamalarda Bulundu

Halkların Demokratik Partisi, eş genel 
başkanı Figen Yüksekdağ, Londra ziyareti 
kapsamında Britanya Parlamentosunun 
Avam Kamarasında gerçekleşen toplantıda 
konuştu.

Yüksekdağ, Pazartesi akşamı 
gerçekleşen toplantıda sözlerine 1 Kasım 
seçimlerini değerlendirerek başladı.

‘‘7 Haziran’da %41’e gerileyen AKP, 
‘AKP hükümetini tek başına iktidara ge-
tirmezseniz, Tayyip Erdoğan’a başkanlık 
yolunu açmazsanız, Türkiye’de kaos, 
istikrarsızlık ve güvenlik problemleri olur 
‘demişti. Bu aynı zamanda açık bir tehdit 
olarak dile getirilmişti,’’ şeklinde konuşan 
Yüksekdağ, konuşmasının geri kalan 
bölümünde Türkiye iç siyaseti ve bölgesel 
gelişmeleri değerlendirdi.

Gik-der ve Centre for Kurdish 
Progress’in organize ettiği toplantıda 
Yüksekdağ, AKP’nin korku ve kaos 
ortamı yaratarak 1 Kasım’da oy çoğunluğu 
kazandığını ifade etti: ‘‘Bu korku ve ger-
ilim ortamı AKP’ye daha fazla insanın 
oy vermesini sağladı. İnsanlar güvenliğin 

sağlanması ve şiddetin son bulması, siyasi 
bir istikrarın oluşturulması ve hükümetin 
kurulması için zorunlu olarak AKP’ye oy 
verdiler. Ama 1 Kasım seçimlerinden sonra 
AKP hükümetinin ve Erdoğan’ın sözünü 
verdiği güvenlik hala sağlanamadı ve Tür-
kiye çok güvensiz bir ülke haline geldi.’’

Halkın güvenliğinin 1 Kasım sonrasında 
oluşan kabineyle sağlanamadığını söyleyen 
Yüksekdağ, ‘‘Uzun yıllar boyunca, çok 
zorlu mücadelelerle kazandığımız hak ve 
özgürlüklerin hepsi teker teker gasp edili-
yor,’’ dedi.

1 KASIM SONUCU 
‘POSTMODERN DARBE’

Türkiye siyasi rejiminin bir cumhuriyet 
olduğunu, fakat demokratik bir cumhuri-
yet olmadığı için ‘rejimin adını koymakta 
zorlanıyoruz’ diyen Yüksekdağ, Tür-
kiye halkının, 7 Haziran’da tekçi bir rejim 
istemediğini ilan ettiğini, fakat, Tayyip 
Erdoğan’ın bu sonucu yok sayarak ‘post-
modern bir darbe’ gerçekleştirdiğini söyledi: 
‘‘Bizler, bunu sandıklara yapılmış postmod-

ern bir darbe olarak tanımlıyoruz. Seçim 
sonuçlarını değiştirmek için başlatılan bir 
darbe ve operasyon süreciydi. Ve hükümet 
kurulmaması gerekiyordu bu süreçte. 
Tayyip Erdoğan sonuna kadar hükümetin 
kurulmasını engelledi. Seçimin birinci ve 
ikinci partisiyle kurulacak koalisyona engel 
oldu. Bir AKP ve CHP koalisyonu, aynı za-
manda, bizim dışarından destekleyeceğimiz 
bir koalisyon modeliydi ve Türkiye için 
birleştirici ve üretken bir koalisyon deney-
imi ortaya çıkacaktı.’’

Yüksekdağ’ın konuşmasının devamı:

İSTEDİĞİNİ ALAN SARAY 
SAVAŞTAN YİNE DE 
VAZGEÇMEDİ

‘‘En korkunç olanı da AKP ve saray 
hükümetinin kazandıktan sonra da savaştan 
vazgeçmemesi oldu. Oysa ki, seçimlerden bu 
kadar büyük bir sonuçla çıkan bir hüküme-
tin, üstelik meşruyetine toplumu ikna 
edememiş bir hükümetin böyle bir başarıdan 
sonra daha uzlaşmacı olması gerekir. 

AKP ve Erdoğan haklı bir zafer kazanmış 
gibi davranmıyor. Ve tam da bu nedenle 
uzlaşmıyor. Uzlaşmacı ve birleştirici bir 
siyasi çizgiden ziyade, çatışmayı sürdürme 
ve gerilim politikasında istikrar ve süreklilik 
sağlama çizgisi izliyor.’’

TAHİR ELÇİ KÜRT VE ILIMLI 
OLDUĞU İÇİN HEDEF 
ALINARAK ÖLDÜRÜLDÜ

‘‘Tahir Elçi’nin katledilmesi Türkiye ve 
siyasi iktidarla bizlerin ilişkisi bakımından 
ve halkın ilişkisi bakımından çok önemli 
bir kırılma noktası oldu. Ilımlı ve objek-
tif mücadele yürüten ve bağımsız siya-
set yapan muhataplara artık yaşam alanı 
tanımayacağını söylemiş oldu aslında siyasi 
iktidar bu cinayet ile.

Tahir Elçi’nin siyasi iktidarın deneti-
minde öldürüldüğünü düşünüyoruz. Kısa bir 
süre önce siyasi iktidar sözcüleri tarafından 
hedef gösterildi ve adeta linç kampanyası 
yürütüldü hakkında. İzlediğimiz görüntüler 
ve dinlediğimiz tanıklar da olayın basit 
bir kaza kurşunu olmadığını. Çatışmadan 
kaynaklı bir ölüm olmadığını gösteriyor. 
Tahir Elçi, hedef gösterilerek ve planlı bir 
şekilde katledildi. Türkiye iktidarı daha 
büyük ve tehlikeli bir savaşa girmeye 
hazırlanıyor. Ve böyle bir savaş döneminde 
toplumun vicdanı ve denetleyicisi olacak 
kastayıcı, ılımlı siyasetçileri önünde en-
gel olmaktan çıkarmak istiyor. Türkiye’de 
kimsenin arada kalmasına, tarafsız veya 
başka bir taraf olmasına izin vermiyor. 
Mutlaka kutuplaşmak zorunda bırakıyor. 
Örneğin, Tahir Elçi bir PKK’li de değildi, 
ama bir devlet taraftarı da değildi. Bağımsız, 
demokratik bir kişilikti.

Ama böyle insanların yaşamasına AKP 
hükümeti izin vermeyeceğini gösteriyor. 

Tahir Elçi’nin de ölümünün sebebi, yine 
aslında Kürt olmasıdır. Kürtlerin bir statü 
kazanma mücadelesine inanıyor olmasıydı.’’

AKP’NİN DAHA BÜYÜK 
BİR SAVAŞA GİRMESİNİ 
ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORUZ

‘‘Bugün geldiğimiz noktada AKP 
hükümeti ve Tayyip Erdoğan, bizim HDP 
olarak elde ettiğimiz başarıyı, Türkiye to-
plumu üzerinde oluşturduğumuz heyecanı, 
coşkuyu unutturmak istiyor.

HDP’yi etkisizleştirerek ve HDP’ye 
operasyonlar düzenleyerek aslında Türkiye 
halkının bu demokrasi enerjisini ve gücünü 
söküp atmak istiyorlar.

Şu an AKP ve Erdoğan iktidarının daha 
büyük bir savaşa girmesini, demokratik bir 
mücadeleyle engellemeye çalışıyoruz. Bu 
nedenle partimiz, Kürt sorununda çözüm ve 
müzakere sürecinin yeniden başlaması ve 
masaya oturulması için çağrı yapıyor.’’

TÜRKİYE’NİN SİYASAL 
DENGESİNİ İMRALI SAĞLIYOR

‘‘Sayın Öcalan ile tekrar masaya 
oturmalı, AKP hükümeti ve bu çatışma, 
kan ve ölüm siyasetine bir son verilmeli. 
Türkiye’nin toplumsal ve siyasal dengesini 
sağlayan en önemli merkez İmralı’dır- bunu 
kimsenin unutmaması lazım.

Eğer müzakere olmazsa, İmralı mu-
hatap olmaktan çıkarsa, Türkiye’deki bütün 
siyasal ve toplumsal dengeler bozulur. 7 
Haziran’dan bu yana olduğu gibi.’’

Yüksekdağ’ın konuşmasının devamını 
www.telgraf.co.uk web sayfamızdan okuy-
abilirsiniz.
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Başbakan Cameron: Suriye’de 
Kürtlere Destek Verilmeli

Başbakan David Cameron, 
Daiş’e karşı Suriye’de hava 
operasyonlarına başlanması 
gerektiğini söylerken, Suriye’deki 
Kürt güçlerinin, Özgür Suriye 
Ordusu’nun ve muhalif Arap 
güçlerinin karada Daiş’e karşı 
yürüttükleri harekatlara destek 
verilebileceğini söyledi.

Parlamento’da konuşan Cameron, Kürt 
güçleri ve ÖSO için “Bu gruplar Suriye’de 
Daiş›e karşı savaşan kara birlikleri. Biz de 
desteğimiz vermeliyiz» dedi.

Daiş›e karşı Suriye›de başlatılacak olan 
hava operasyonlarının İngiltere›nin ulusal 
çıkarlarıyla örtüştüğünü söyleyen Cameron, 
«Ulusal güvenliğimizi sadece müttefiklerimi-
zin sağlamasını bekleyemeyiz» diye konuştu.

‘DaİŞ İNGİltere İÇİN teHDİt’
Milletvekillerine seslenen Cameron, 

İngiltere’nin halihazırda Daiş’in hedeflediği 
ülkeler listesinin üst sıralarında olduğunu 
söylerken, Hava Kuvvetleri’nin Suriye’de 
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operasyonlara başlamasıyla Daiş’in 
İngiltere’yi hedefleyeceği fikrinin bir yanılgı 
olduğunu ifade etti.

“Harekete geçmediğimiz her gün IŞİD 
daha da güçlenip yeni saldırıları planlıyor” 
diyen Cameron, İngiltere’nin Suriye’deki 
koalisyon hava operasyonlarına katılmaması 
halinde Irak’ta örgüte karşı kazanılan 
başarıların da boşa gideceği uyarısını yaptı.

Cameron, Suriye’deki askeri sürecin siyasi 
süreçle de desteklenmesi gerektiğini ifade 
ederek, Beşar Esad’ın iktidarda olmadığı 
bir Suriye yönetimi için demokratik sürecin 
önünün açılması gerektiğini belirtti.

Libya örneğini de hatırlatan Cameron, 
“Suriye’de diktatörlüğün çökmesinin ardından 
Libya’da olduğu gibi devlet yapısının ortadan 
kaybolmasına izin vermemek için uluslararası 
bir çaba sarf edilmeli” diye konuştu.

COrbYN sUrİYe OYlaMasıNDa 
MİlletVekİllerİNİ 
SERBEST BIRAKACAK

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jer-
emy Corbyn, İngiltere’nin Daiş’e Suriye’de 
düzenlenen hava saldırılarına katılması ile il-
gili Parlamento’da Çarşamba günü yapılması 
planlanan oylamada milletvekillerini serbest 
oy kullanabilmesine karar verdi. BBC’de yer 
alan habere göre Jeremy Corbyn partisinin 
hava saldırılarına katılma kararına karşı 
olduğunu söyleyecek ancak parti grubu bir 
karar almayacak.

İngiltere’nin önde gelen sendiklarından 
Unite›ın başkanı Len McCluskey ise hava 
saldırılarını destekleyen İşçi Partisi millet-
vekillerini, ‹konuyu Corbyn›e karşı darbe 
başlatmak için kullanmakla› suçlamıştı.

Corbyn ise bugün gölge kabinesini to-
playarak konuyu ele aldı.

Gölge kabinedekilerin çoğunun ve 
İşçi Partisi›nin 232 milletvekilinden 
60 kadarının hava saldırılarına destek 
verebileceği bildiriliyor.

Toplantı öncesi İşçi Partisi›nden yapılan 
açıklamada, parti üyelerinin yüzde 75›inin 
Corbyn›le aynı fikirde olduğu belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fal-
lon da BBC’ye yaptığı açıklamada, bazı 
İşçi Partisi milletvekillerini bizzat arayarak 
destek istediğini ancak hala yeterli desteğe 
sahip olmadıklarını belirtti.

STOP THE WAR 
kOalİsYONUNDaN eYleM

Stop The War Coalition İngiltere’nin 

Suriye’de Daiş’e karşı hava saldırıları 
düzenlemesi tartışmalarını protesto etmek 
için Londra merkezinde protesto eylemi 
düzenledi. Yüzlerce kişinin katıldığı protes-
to eyleminde İngiltere’nin Suriye’de hava 
saldırılarına katılmamasını istedi. Eyleme 
İşçi parti lideri Jeremy Corbyn’nin de içer-
isinde bulunduğu çok sayıda politikacı ve 
sendikacı katıldı. 
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Roj Kadın meclisi tarafından Londra’da bulunan Kürt To-
plum Merkezinde yapılan panele DTK Eşbaşkanı Selma Ir-
mak, SKB temsilcisi Hatice Güden, PYD temsilcisi Ronash 
Efrin konuşmacı olarak katıldı. Britanya Kürt Halk Meclisi 
eşbaşkanı Türkan Budak’ın moderatörlüğünü yaptığı panele 
çok sayıda dinleyici katıldı.  

25 kasıM İsYaN GÜNÜDÜr
Panelde ilk konuşmayı yapan SKB temsilcisi Hatice 

Güden 25 Kasım’ın tarihi boyutuna değindikten sonra 25 
Kasım’ın sadece kadına yönelik şiddete karşı mücadele 
etme günü değil, aynı zamanda isyan günü, tüm diktatör-
lere karşı mücadele etme günü olduğunu ifade etti. Güden 
şunları söyledi; ‘‘25 Kasım sisteme, devlete, erkek egemen 
zihniyete karşı isyan günüdür. Öz savunma perspektifiyle 
tüm yıla yayılan bir mücadele tarzıyla yürüyüşümüzü de-
vam ettireceğiz. Zayıf, güçsüz, iradesiz değiliz. Yaşamın 
her alanında kendi öz savunmamızı kuracak örgütlülüğe 
ulaşarak, tüm saldırılar karşı kendisini savunma ve talepler-
imiz daha güçlü haykırmalı ve pratikleştirmeliyiz.’’

PYD Britanya temsilciliği adına panele katılan Ronash 
Efrin ise Rojava’da yürütülen kadın mücadelesine değinerek, 
Kobane direnişinde kadınlar en ön cephelerde yer alarak, 
direnişe öncülük ederek kadınların gücünü tüm dünyaya 
gösterdi dedi.  

aVaNtaJlı OlDUĞUMUz bİr sÜreÇteYİz
Demokratik Toplum Kongresi-DTK eşbaşkanı ve Hakka-

ri milletvekili Selma Irmak konuşmasında Öz yönetim ve 
Öz savunma konularında değerlendirmeler yaptı. Irmak 
konuşmasında şunları belirtti: ‘‘Sistemi köreltmek, tıkamak 
yetmeyecek sistemi bir bütün yeniden inşa etmek gereke-
cek. 21 yüzyıl bu anlamda avantajlı olduğumuz bir süreçtir.  
Neden, kapitalizm artık bir dar boğazdadır, kendisini id-
ame edemeyecek pozisyondadır. Devrimler çağı kapandı 
diyenlere inat rojava gibi devrimlerin yaşandığı bir yüzyılı 
yaşıyoruz. Kendini yaşatmak için çırpınan kapitalizme bir 
darbe vurmak için bir sistemsel çıkış ve bir alternatif üret-
mek zorundayız. Mevcut yaratacağımız alternatif sistemde 
kadını temel güç haline getireceğiz. Demokratik ulus sis-
temi, yerinden yönetim sistemi, Öz yönetim sistemini inşa 
edeceğiz.’’   

Öz saVUNMa sİsteMİMİzİ kUrMak zOrUNDaYız
Öz savunmanın zorunluluğuna değinen Irmak 

konuşmasına şöyle devam etti: ‘‘Sadece saldırılara ce-
vap verme değil, kendi sorununa çözüm bulabilme, kendi 
çözümünü üretme de öz savunma politikasının içerisinde 
kendisine yer bulur. Şiddetin önüne geçebilmek, kendisini 
var edebilmek, kimlik olarak kendimiz koruyabilmek ve 
bir birey olarak özgürleşebilmesi için öz savunma sistemini 
oturtmak zorundayız. Özgürlük buradan geçer. Örgütlü birey 
olmak, örgütlülüğü kurmak öz savunma mekanizmalarını 
kurmaktır. 

YPJ OlMasaYDı rOJaVa DeVrİMİ 
BU KADAR MUAZZAM OLMAZDI

Öz savunma sistemi içerisinde silahlı savunmanın da 
önemine değinen Irmak konuşmasının devamında şunları 
ifade etti: ‘‘Sistemsel olarak ele aldığımız bu boyutun 
bir de elbetteki silahlı boyutu vardır. Bir sistem kura-
caksak şiddete karşı şiddetle mücadele e debilmek için 
bunun silahlı kanadını oluşturmak ayağı da vardır. YPJ 
olmasaydı, YPG ile birlikte mücadele etmeseydi bu muaz-
zam devrim gerçekleştirilemezdi. Rojava devrimi sadece 
sosyal, siyasal ve diplomatik alanda öz savunmasını kurarak 
gerçekleşemezdi.   Bunun aynı zamanda fiziksel şiddetle de 
tamamlanması gerekiyordu. Elbette ki militarizme, savaşa 
ve silaha en çok karşı olan biz kadınlarız ama öz savunma 
anlamında kendisini, toplumu, toplumun değerlerini koruy-
abilecek, geleceği koruyabilecek ve yeni bir sistem kurabi-
lecek yöntem ancak bu şekilde mümkün olabilirdi.’’

Pane soru-cevap kısmından sonra sona erdi.  

25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele etkinlikleri çer-
çevesinde başkent Londra’da yapılan panelde konuşan DTK 
eşbaşkanı ve Hakkari milletvekili Selma Irmak, ‘mücadelesini 
verdiğimiz sistemi kurabilmek için özsavunma sistemini oturt-
mak zorundayız’ dedi. 
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Irmak: Öz Savunma Bir Zorunluluk
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COP21’in açılışı: Liderlerden kapsamlı ve bağlayıcı antlaşma çağrısı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 21’inci konferansı 
COP21 Paris’te başladı. Konferansın açılışında konuşan devlet başkanları, iklim konu-
sunda kapsamlı ve bağlayıcı bir antlaşma sağlanması çağrısı yaptılar.

150 devlet ve hükümet başkanının katılım 
gösterdiği konferansın açılışında konuşan Peru 
Çevre Bakanı ve bir önceki konferansın ev sa-
hibi Manuel Pulgar-Vidal, “Dünyamız terörizm 
ve iklimsel değişiklikler gibi iki büyük tehlikeyle 
karşı karşıyadır” dedi.

Pulgar-Vidal’ın ardından söz alan ev sahibi 
olarak COP21 konferansının başkanlığı görevini 
üstlenen Fransa Dışişleri Bakanı ve Laurent Fa-

bius, ülkesinin ortak bir uzlaşıya varılması için 
‘elinden gelen tüm çabaları sergileyeceğini’ 
söyledi. Konferansta tüm dünya ülkelerinin 
uzlaşacağı bir antlaşmanın çıkması için bu hafta-
ki müzakerelerde ilerleme sağlanması gerektiğini 
söyleyen Fabius, “Başarı henüz sağlanmadı 
ancak çok yakınımızda. Tüm dünyanın gözü 
üzerimizde ve büyük umutlar besleniyor. Bunu 
sağlayacak düzeyde olduğumuzu göstermemizin 
sırası” diye konuştu.

‘bUGÜNe kaDar bU DeNlİ 
bÜYÜk bİr sOrUMlUlUk 
bU kaDar az İNsaNıN 
elİNDe OlMaMıŞtı’

Fabius’dan sonra söz alan UNFCCC İdare 
Sekreteri Christiana Figueres, “bugüne kadar bu 
denli büyük bir sorumluluk bu kadar az insanın 

elinde olmamıştı” diyerek, müzakerelerden 
yapıcı bir sonuç alınması çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande 
ise, küresel ısınmayla mücadenin terörizmle mü-
cadele kadar önemli olduğunu vurguladı. Küre-
sel ısınmanın 2 derece sınırının altında tutularak, 
1,5 santigrad ile sınırlandırılması gerektiğini 
söyleyen Hollande, sürdürülebilir bir kalkınma 
için yeni bir ajanda gerektiğine dikkat çekti.

baN: Parİs GerÇek bİr 
DÖNÜM NOKTASI OLMALI

Konferansta konuşan BM Genel Sekre-
teri Ban Ki-moon, gelişmiş ülkelerin küresel 
ısınmayla mücadele için yoksul ülkelere yıllık 
100 milyar dolarlık yardım vaatlerini tutmaları 
çağrısı yaptı. Ban, bugüne kadar BM’ye üye 
devletlerin iklim vaatlerinden daha öteye gi-
dilmesi gerektiğini söylediği konuşmasında, 
“Paris (konferansı) gerçek bir dönüm noktası 
olmalıdır” diye konuştu.

BM Genel Sekreteri, COP21’de uzlaşılacak 
antlaşmanın dinamik ve ‘sürekli yeniden 
müzakere etmeye gerek olmayacak şekilde 
değişimlere uyarlanabilir’ bir antlaşma olması 
gerektiğinin altını çizdi.

Konferansta konuşan ABD Devlet Başkanı 
Barack Obama ise, “bizler ABD’de iklimsel 
değişikliklerin tehdidini yaşadık” derken, üz-
erinde uzlaşılacak antlaşmanın iklim sorununu 
düzenleyecek ‘düzeyde’ olması gerektiğini 
vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, ül-
kesinin ekonomik büyümesini devam ettirirken, 
sera etkili gazların salınımını azaltacağı vaadini 
yineledi. Putin, ülkesindeki geniş ormanlara 
dikkat çektiği konuşmasında, dünya genelinde 
karbondioksit salınımlarının azaltılmasında 
önemli rol oynayan ormanların korunması 
gerektiğini söyledi. 
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Londra’da 25 kasım gösterisi

Londra’da geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeni-
yle başbakanlık önünde bir gösteri gerçekleştirildi.

Roj Kadın Meclisi, SKB, Rojavalı 
kadınlar ve yöre derneklerinden 
kadınlardan oluşan Londra 25 Kasım 
Kadın Platformu tarafından, “savaş ve 
şiddete karşı özsavunmadayız!” şiarı 
ile yapılan, gösteri boyunca, “kadınlar 
şiddete karşı birleşin”, “kadına yöne-
lik şiddete son”, “Jin-Jiyan-Azadi” 

sloganları atıldı.
Eylemde yapılan konuşmada; 

Kobanê’de gerçekleştirilen kadın 
direnişi ve öz savunmasından ilham 
alınarak bu yılki 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü’nün de “savaşa ve 
şiddete karşı özsavunmadayız!” şiarıyla 

etkinlikler düzenlendiği vurgulandı. 
Konuşmada şunlar söylendi: “Özsa-
vunma bir duruştur. Öz iradeye, öz 
güce ve öz yönetime dayanan bir yaşam 
biçimidir. Kadına yönelik her tür şiddet 
karşısında, birleşik örgütlü gücümüz 
başta olmak üzere fiili meşru mücadele 
yöntemlerini kullanacağız!”

Konuşmada; eşitlik, özgürlük ve 
şiddetsiz bir dünya özlemi çeken tüm 
kadınlar mücadele ortaklığını büyütm-
eye çağrıldı.

İngiltere Gazeteciler 
Birliğinden 
Dündar ve Gül’ün 
Tutuklanmasına Tepki
Geçtiğimiz hafta tutuklanan Can 
Dündar ve Erdem Gül’e ilişkin bir 
tepki de dünyanın en büyük ve köklü 
gazeteciler platformları arasında 
yer alan İngiltere Ulusal Gazeteciler 
Birliği’nden (NUJ) geldi. 

NUJ temsilcisi 
Barry White, yaşanan 
gelişmeleri «bağımsız 
gazeteciliğe yapılmış 
bir saldırı» olarak ifade 
etti.   NUJ ve Avrupa 
Gazeteciler Federasy-
onu (IFJ) İngiltere tem-
silcisi White, Cihan 
Haber Ajansı’na yazılı 
açıklamada bulundu. 
Barry White, «bir kez 
daha Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan›ın 
önderliğinde bağımsız 
gazeteciliğe kabul 
edilemez bir saldırı 
gerçekleştiğini» belirt-
ti. White yaptığı yazılı 
açıklamada şu ifadelere 

yer verdi: «Can Dündar 
ve Erdem Gül gerçeği 
‹güce’ karşı söyley-
en itibarlı gazeteciler 
arasındadır. Yetkililerin, 
bağımsız haber yapma 
ve kamuoyunun bilgi 
edinme hakkını baskı 
altına almaya çalıştığı 
başka bir girişim olarak 
bu tutuklamalar da tar-
ihe geçmiştir.»  White 
ayrıca, Dündar ve 
Gül›ün tutuklanmalarıyla 
«Türkiye›deki yargının 
bağımsızlığı» konusun-
da, bir kez daha çok ciddi 
sorgulama yapılmasının 
gerekliliğinin ortaya 
çıktığını vurguladı.
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Fransa’nın Calais liman kenti çeşitli bölgelerden gelen yerlerinden edilmiş 
yaklaşık 6000 insanın acıları ve ümitlerinin buluşma noktası oldu. Kobane’li 
Muhammed Hassan; “Burda kimse yaşıyamaz, hangi insan böyle bir yerde 
yaşabilirki, etrafınıza bir bakın.” Sözleri ile Calais’in gerçek yüzünü yansıttı.
Haber-Fotoğraf: Erem Kansoy

Britanya’ya daha iyi yaşam koşul-
ları ümidi ile ulaşmak üzere yola çıkan 
mültecilerin buluşma noktası haline 
gelen Fransa’nın Calais liman ken-
tinde adeta insanlık dramı yaşanıyor. 
Kış aylarının gelmesi ile aşırı yağmur, 
şiddetli rüzgar ve soğuk yetmezmiş 
gibi susuzluk, gıda sorunu, sağlık ve 
barınma problemleri ile ölümlerle de 
mülteciler burada acıların en ağırıyla 
karşı karşıya. 

Yardım kuruluşu RedCross’un 
1999 yılında Calais’te hizmete açtığı 
Sangatte mülteci merkezi zaman za-
man kapasitesinin çok üzerine çıkması 
nedeniyle 2000’li yılların ilk evresin-

den itibaren Calais limanına yakın böl-
gelerde çadır kurmaya başlayan mül-
tecilerin sayısı geçmiş dönemlerde en 
çok 700-800’e ulaşırken son günlerde 
6000’e yaklaştı. 2001-2002 yıllarında 
Sangatte’nin kapatılması ile bölgede 
yağmalamalar yaşanmış ve Fransız 
polisi bölgedeki çadırları dozerle yık-
mıştı. Yaşanan olayın ardından Fran-
sa devleti Calais’te yaşananlara karşı 
halen süre gelen bir ‘kabullenmeme’ 
politikası içerisinde. 

Ortadoğu bölgesinde yüzlerce kamp 
United Nations’ın UNHCR birimi ta-
rafından tanınıyor ve ciddi yardımlarla 
ayakta tutuluyor, oysa Fransız devleti-
nin Calais’teki kampı ‘mülteci  kampı’ 
olarak tanımaması sebep gösterilerek 

UNHCR burada çalışma yürütmüyor. 
Son yıllarda ise bir çok mülteci tren 
yolu, feribot ve kamyon- tırlar aracılığı 
ile  Britanya’ya geçmek üzere mücade-
le verirken hayatını kaybetti. 

Özellikle 2015 yılında nifusunun 
hızla artması ve yaşanan ölüm olayları-
nın artması ile gündemde kalan Calais, 
İngiliz yardım sever aktivistlerin oluş-
turduğu CalAid, Refugees Welcome 
gibi grupların ve yine bölgede bir çatı 
altında toplanan Fransız ve İngiliz gö-
nüllülerin çalışmaları ile yardımlar ulaş-
tırılıyor. İngiltere’de Kürtçe ve Türkçe 
konuşan topluma hizmet veren Day-Mer 
yardım kuruluşu da bölgeye 1 tırlık yar-
dım ulaştırarak gönüllülere teslim etti. 
Day-Mer’in oluşturduğu delegasyonda 

Day-Mer Youth, Tohum Kültür Merke-
zi, YÇKM Londra, Avrupa Demokratik 
Kadın Hareketi ile Calais’e yardıma ko-
şan gönüllüler yer aldı. 

Afgan, Süriye’li Kürt, Libya’lı, 
Iraq’lı Asurlu’lar Sudan, Nijerya’lı ve 
Azerbeycan’lı mültecilerin büyük bö-
lümünü oluşturduğu Calais kampı çok 
ulusluluğu ile dikkat çekiyor. Çeşitli 
uluslardan insanların acıları da ortak 
ulaşmak için çıktıkları yoladaki son du-
rak da ortak noktaları olması ile dünya 
basını Fransa’ya büyük baskılar yapsa 
da Fransız hükümeti geri adım atma-
yarak halen Calais’i tanımıyor. Ayrıca 
Fransız polisinin de bölgedeki geniş 
gvenlik önlemleri büyük dikkat çekiyor. 
Bölgedeki mülteciler polisin zaman za-
man sert müdahalelerde bulunduğunu 
vurguluyor. 

Avrupa’nın göbeği, sözde demok-
rasinin beşiği, Fransa’da yaşanan 
insanlık dramına İngiliz hükümetide 
sessiz kalarak, yapılan onlarca etkili 
eylem ve baskılara rağmen tavır de-

ğiştirmeyerek ‘Fransız demokrasisine’ 
ortaklık ediyor. İngiltere’de düzenle-
nen kitlesel eylemler, imza kampan-
yaları, parlamentodak lobi çalışmaları, 
ilerici ve demokrat basının etkin ha-
berleri de Baibakan David cameron’u 
mülteci politikasındaki başarısızlığın-
dan geri çevirmedi. 

Calais’e gerçekleştirdiğim son 
ziyaretimde kadın ve çocuk nifusun 
ciddi oranda azaldığını gördüm, bu da 
Fransız hükümetinin belirli sayıda ço-
cuklu kadınları kabul ettiği yönündeki 
yasal düzenlemesini doğruluyor, fakat 
Fransız hükümeti mültecilere ‘cazib’ 
görünmemek adına yasal düzenleme-
sini basına fazla yansıtmadı. 

Kış aylarının gelmesi ile bölgedeki 
ağır hava koşulları ve olanaksızlıklar 
burada ümide yolculuğu bekleyen 
mültecilere çok zor günler yaşatıyor. 
Zemin çamur, kamp ağaçlık tepelikle-
re kurulmuş durumda, yer yer büyük 
su birikintileri oluşmuş durumda. Aşı-
rı rüzgardan çadırlar uçuyor, son 1 ay 

Calais:
Acıların ve ümitlerin 
ortak noktası!
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içerisinde 2 kez kampta büyük yangın 
yaşanarak bir çok çadır yandı. Kampa 
duyarlı vatandaşlar, kurum,kuruluş ve 
sivil toplum örgütleri yardımlarda bu-
lunsada, özellikle çadır, ilaç, yiyecek 
ve giyecek sıkıntısı her gün giderek 
artıyor. Kamp bölgesinde temiz su ve 
tuvalet bulunmaması da salgın hasta-
lıklara yol açıyor, özellikle insanı atık-
ların ve çöplerin kamp içerisinde ça-
murlarla karışması bölgede ağır koku 
ve sağlıksız koşullar yaratıyor. 

Çoğunluğunu genç erkeklerin 
oluşturduğu bu kampta, İngiltere’ye 
tren ve vapur seferlerinin yapıldığı 
ve dünyanın en çok insan trafiğinin 
olduğu iki liman kentinden biri Calais. 
Buradan İngiltere’nin Dover kentine 
her gün onlarca tren ve vapur seferi 
var. 6 bin mülteci de bu seferlerin 
biriyle İngiltere’ye geçmek için, kend-
ilerinin değimiyle “Orman kampı”nda 
yaşamaya mecbur kalmışlar. Kimi 
henüz bir gün önce gelmiş, kimi 2 
yıldır burada yaşıyor.

Her hafta bir kaç kişinin ya trene 
ya da vapura kaçak binmek isterken 
ölümleri gerçekleşiyor. Cezairli bir 
mülteci trene binmek isterken rayların 
altında kalarak ölmü geçtiğimiz ay 
basında da geniş yer bularak oklar 
kapıların açılması yönünde, Fransız 
hükümetine yöneltilmiş fakat yine 
olumlu bir sonuç alınamamıştı. Bir 
çoğu, bu kampta yaşam koşullarının 
çok kötü olmasından dolayı, riskleri 
daha fazla göze alıyor, bir an önce o 
kamptan kurtulmak istediği için trene 
ve tırlara atlamaya çalışırken can 
veriyorlar. Ayrıca mülteciler burada 
doğal koşullarlada savaşırken insanı 
ihtiyaçlarını gidermek üzere kamp-
ta hırsızlık, çeteleşme ve organize 
suçlara da yöneliyor. Örneğin siyahi 
bir grubun gece çadır çaldıklarını ve 
gündüz çaldıkları çadırları yeni gelen 
mültecilere satarak para kazanmaya 
çalışdıklarını vurguluyan mülteciler 
var. Calais sakinlerinden de bölgede 
neler yaşandığını dinleyerek yaşanan 
drama tanıklık ettim.

 İsmini ver-
mek istemeyen 
Kürt bir mülteci şöyle 
konuştu “3 aydır burdayız. 
Britanya’ya geçmek için bekliyoruz. 
Işte halimizi görüyorunuz burda, bu 
kötü koşullarda ve soğuk havada bu 
halde yaşıyoruz. Ekmek ve çay ile 
geçiniyoruz. İngiltere’ye geçmek 
istiyoruz. Biz burda kalmak için bu-
raya gelmedik. Hovere varmak isti-
yoruz. Eğer burda kalmak isteseydik 
Fransa’da iltica ederdik. Fransa poli-
si gayet iyi davranıyor bize. Ama biz 
Britanya’ya geçmek istiyoruz. Lond-
ra’ya gitmek istiyorum. Biji Kurd u 
Kurdistan.” – Peshraw - “Adım Pesh-
raw. Irak Kurdistan’ındanım. Burda 
Afgan, Kürt, Pakistan ve İranlı var. 
Burada hayat koşullarımız ciddi de-
recede kötü.”

Kobane’den yaşanan savaş nede-
ni ile kaçan bir mülteci ise olayı tüm 
gerçekliğiyle aktardı. Gazetemize ko-
nuşan Kobane’li Muhammed Hassan 

Calais’e, Britan-
ya’ya geçmek üzere 

geldiği vurguladı. 
Muhammed Hassan; “Ben de 

herkes gibi savaştan dolayı buraya 
geldim, buraya balan ile geldim, Fran-
sa’ya Almanya üzerinden ulaştım. 
Biz 3 kişi buraya gelmeyi başardık, 
benim ailem Türkiye’de kaldı, tam 1 
aydır buradayım, İngiltere’ye gitmek 
istiyoruz ama Fransız polisi bize izin 
vermiyor. Burda kimse yaşıyamaz, 
hangi insan böyle bir yerde yaşabilir-
ki, etrafınıza bir bakın. Buraya Suriye, 
Irak, Afgan nerden isderseniz mlteci 
geliyor çok bölgeden insan var burda. 
Savaş olan her yerden insan var bur-
da. İngiltere’ye kaçak yoldan gitmek 
zorundayız çünü bizi bırakmıyorlar, 
trenle, tır yada kamyonla gitmek zo-
rundayız. Bizim için burada trene gi-
rebilmek Londra’ya ulaşmak anlamı-
na geliyor. Buradaki en büyük zorluk 
kıyafet yok ve çok soğuk heryer ça-
mur, paran varsa yaşarsın burda paran 
yoksa böyle bizim gibi soğukta kalır-

sın. Bize buaray ulaştırılan yardımlar 
ve yemekler çok az hiç yeterli değil 
çok zor urumdayız, fransız poliside 
bize hiç iyi davranmıyor, kadın ve ço-
cuklar çadırlardan çıkamıyor Calais’te 
yaşanmıyor.” Şeklinde konuştu. 

Londra’dan Calais’e uzanan gidiş 
ve dönüş yolculuğumuzda da gümrük 
kapılarında İngiliz ve fransız polisinn 
çıkardığu zorluklar yarattığı gecikme-
ler ve kayıt altına alma çalışmalarıda 
bölgeye götürülecek yardımlara dar-
be vurmaya yönelik olduğunun açık 
göstergesini oluşturdu. Yasal olmama-
sıyla beraber pasarport kontrolunun 
gidişte 3 ve dönüşte 2 defa yapılması 
ile isimlerin tek tek kayıt altına alına-
rak kişilerin kısa süreli sorgulanması 
Fransız-İngiliz hükümetlerinin Cala-
is üzerindeki tecritini ve görmezden 
gelişini onayladı.  Fransa’nın mülte-
cilere sahip çıkmaması İngiltere’nin 
ise kapıları açmayarak mülteciler ile 
ilgili sert politikası devam ettikçe Ca-
lais gündemde uzun süre daha yaşanan 
acıları ile hatırlanacak.
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Yeni Ankete Göre Londraların 
Dörtte Üçü Terör Saldırısından 
Endişeleniyor 
You Gov tarafından yapılan yeni ankete göre Londra’da yaşayanların 
önemli bir kısmı terör tehlikesinden korktuğunu ve bu nedenle toplu taşıma 
araçlarından veya kalabalık yerlerden uzak durmaya çalıştıklarını söyledi.

Londra’da yaşayanların önemli 
bir kısmı terör tehlikesi nedeniyle 
toplu taşıma araçlarından veya 
kalabalık yerlerden uzak durmaya 
çalıştıklarını söyledi. Evening 
Standard gazetesinin araştırma 
şirketi You Gov tarafından 
yaptırılan anket sonuçlarına 
dayanarak verdiği haberde, 
Londra’da yaşayan her dört kişiden 
üçü IŞİD’in Londra’da bir saldırı 
hazırlığı yapmasından endişe 
ediyor. Beşte biri de Londra’nın 
Paris’ten daha fazla terör teh-
didi altında olduğunu düşünüyor. 
Ankete katılanların yüzde 39’u 
da Londra’da herhangi bir terör 
saldırısı olmasından oldukça 
endişe ediyor.

Anket sonuçlarına göre, 
Londra’da yaşayanlar, İngiltere’nin 
diğer yerlerinde yaşayanlara göre, 
Paris saldırılarından sonra kalabalık 
alanlardan uzak durmak veya to-
plu taşıma araçlarına binmemek 
gibi tercihlerde daha fazla bu-
lundu. Bu nedenle, ankete katılan 
Londralıların yüzde 16’sı kentteki 
terör riski nedeniyle günlük ulaşım 
taşıtlarını kullanma rutinlerini 
değiştirdikleri yanıtını verdi.

You Gov anket şirketinin siyaset 
ve sosyal araştırmalar sorumlusu 
Joe Twyman, sonuçlarla ile ilgili 
gazeteye yaptığı değerlendirmede, 
Londra’nın başkentte ve başkent 

dışında yaşayanların bir çoğu 
tarafından terör tehdidi altında 
olduğuna inandıklarını ve Paris 
saldırılarından sonra da kentin 
saldırılara ne kadar açık olduğunu 
düşündüklerini gösterdiğini aktardı.

Her beŞ MÜslÜMaNDaN 
bİrİsİ sUrİYe’Ye 
GİDeN Çetelere 
seMPatİ DUYUYOr

Times gazetesinin yaptığı kamu-
oyu araştırmasına göre, İngiltere’de 
yaklaşık her beş Müslümandan 
biri ülkeden ayrılıp Suriye’ye 
savaşmaya gidenlere sempatiyle 
bakıyor.

Times’taki Faisal Hanif imzalı 
haberin başlığı, “İngiltere’de her 
beş Müslümandan biri Daiş’e 
sempati duyuyor”.Haberde, The 
Survation adlı kamuoyu şirketinin 
araştırmasına yer verilmiş. 
Araştırmaya katılan ve İngiltere’de 
yaşayan 1000 Müslümandan yüzde 
19’u, “Suriye’deki savaşçılara 
katılmak için İngiltere’den 
ayrılanlara” en azından bir nebze de 
olsa sempati duyduklarını söylemiş.

18-34 yaş arası Müslüman 
gençlerde ise bu oran yüzde 25. 
Araştırmaya katılanların yüzde 5’i 
“Suriye’deki savaşçılara katılmak 
için İngiltere’den ayrılanlara” 
çok fazla sempati duyduklarını 
vurgulamış.
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Londra Emniyetinden ‘Silahından 
Vazgeç’ Kampanyası
Londra Emniyet Genel Müdürlüğü, tarafından başlatılan iki 
haftalık kampanya çerçevesinde ruhsatsız silahını emniyete 
teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılmayacak. 

Londralıların silah bırakması için kampanya 
başlatan Londra emniyetinin ne kadar başarılı 
olacağı merak konusu. 6 Aralık’ta sona erecek 
kampanya sadece Londra’yı kapsıyor.

Londra polisi, ‘Silahından Vazgeç’ (#Give-
upyourgun) adıyla başlattığı kampanyada, kentte 
yaşayanlardan ateşli silahlarını bulundukları 
semtin karakoluna teslim etmelerini talep etti. 
Söz konusu kampanya kapsamında ruhsatsız silah 
bulunduranların da herhangi bir yasal yaptırımla 
yüzleşmeyeceği, ayrıca talep doğrultusunda 
isimlerinin gizli kalabileceği sözü verildi.

Londra Emniyet Müdürlüğü’nün resmi in-
ternet sayfasında duyurulan kampanyada, “Her 
silah polis memurları tarafından alınacak; gerek 
görülen bazı silahlar ise adli kontrolden geçiri-
lecektir” denildi. Bu arada kampanya çerçeves-
inde bu yıl, sahte ve kuru sıkı tabancaların da 
karakollara teslim edilmesi talep ediliyor. Duyu-
ruda, sahte silahların da gerçek silahlar kadar 
gerçekçi göründüğüne dikkat çekiliyor.

23 Kasım’da başlayan kampanya 6 Aralık’a 
kadar devam edecek. Londra’da yaşayanlar, bu 
tarihler arası 24 saat açık hizmet veren yerel 
karakollara silahlarını bırakabilecek.
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Anne ve Babanın Çocuğun 
Kişiliğindeki Önemi

Her aile kendine göre kendi bilgisi 
doğrultusunda çocuklarını yetiştirmeye 
çalışıyor. Kimi başarılı, kimi başarısız 
oluyor. Kimi aile otoriter, kimi sev-
gi, kimi de iletişimi ön planda tu-
tuyor. Yöntem ve çaba ne kadar 
olursa olsun herkesin niyeti ve he-
defi aynı, çocuklarına iyi bir gelecek 
sağlayabilmek. Bu haftaki yazımda bu 
konuda yapılan araştırmalar ve bunların 
gösterdikleri üzerine bir şeyler söyle-
mek istiyorum. Umarım, her zamanki 
gibi faydalı olur. 

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Uz-
man Psikolog Zeynep Göktuna’nın 
yaptığı ve Milliyet gazetesi Pembenar 
ekinde yayınlanan araştırma bu konu-
da önemli ve faydalı bilgiler içeriyor. 
Bu yazımda buradan alıntılar yapıp 
bu konuyla ilgili önemli bilgiler ver-
meye çalışacağım. Psikolog Zeynep 
Göktuna’nın yaptığı araştırmada, eğer 
çocuğa aşırı disiplin ve aşırı sevgi 
aynı anda verilirse çocuğun kaygılı 
ve güvensiz, aşırı disiplin ve yeter-
siz sevgi aynı anda verilirse çocuğun 
saldırgan ve anti-sosyal, aşırı sevgi ve 
disiplinsiz bir eğitim verilirse çocuğun 
sorumsuz, disiplinsiz bir eğitim ve yet-
ersiz sevgi verilirse çocuğun içe dönük 
olacağının yapılan araştırmalarda ortaya 
koyulduğunu söylüyor.  

Kimi aileler otoriter ve baskıcı 
yöntemle çocuklarını büyütmeye 
çalışıyor. Psikolog Göktuna’ya göre 
geleneksel aile yapılarında görülen bu 
tutumda, denetim yüksek, duyarlılıksa 
düşük oluyor. Bu yöntemde çocuğun 
kişilik özellikleri, ilgi ve gereksinim-
leri dikkate alınmıyor. Kuralları anne 
ve babanın koyduğu ve iletişimin tek 
yönlü olduğu tek disiplin anlayışı vardır. 
Çocuğa hiç bir açıklama yapılmadan 
konulan kurallara itaat etmesi beklenir. 

Bazı aileler ise dengesiz ve 
kararsız bir yöntem uygular. Psikolog 
Göktuna’ya göre bu tutum, anne baba 
arasındaki görüş ayrılığı, anne babanın 
ruhsal durumlarının değişkenlik 
göstermesi, doğuş sırası ve cinsiyet gibi 
etkenlerin sonucunda çocuklara eşit 
davranılmamasıyla oluşur. Dengesiz ve 
kararsız anne baba tutumunda genellikle 
anne babadan biri merhametli ve aşırı 
hoşgörülü, diğeri ise sert ve otoriterdir. 
Örneğin çocuğun bir davranışını anne 
onaylarken baba onaylamaz ve bu du-
rum sık sık yaşanır. Bu tutumda, anne 
baba aynı davranışlara farklı zamanlarda 
farklı tepkiler verebilir. Anne kızgın 
olduğunda herhangi bir şeye izin ver-
mezken, anne sakin olduğunda o şeye 

izin vermesi bu tutuma örnektir. 
İzin verici ve aşırı hoşgörülü 

yaklaşımı, tek çocuklu ve orta yaşın 
üzerinde çocuk sahibi olan ailelerde 
sıklıkla görülür. İzin verici anne baba 
tutumu, çocuğa aşırı sevgi verildiği, 
yaptırımın olmadığı, kuralların sınırlarla 
belirlenmediği, çocuğun her istediğinin 
anında yerine getirildiği, çocuk merkezli 
anne baba tutumudur. Evin reisi çocuk-
tur ve kuralları çocuk belirler. Çocuğa 
tanınan haklar sınırsız, görev ve beklen-
tiler en az düzeydedir. Bu aşırı hoşgörü 
çocuğun aileye hükmetmesine ve çok 
az saygı göstermesine neden olur. Bu 
anlayışı Londra’da yaşayan ailelerde 
sıklıkla görmemiz mümkün. Yukarıda 
belirtiğimiz modellerin dışında ilgisiz 
ve kayıtsız, aşırı koruyucu ve müdahale 
edici, mükemmeliyetçi veya demokratik 
anlayışlarda vardır. Bunların bir çoğunu 
daha önce yazdığım yazılarda şu veya 
bu şekilde değindiğimi düşünüyorum.  

Eğer çocuğa “şöyle yapma böyle 
yap” gibi sözlerle öğütler verirsek, 
“üzüleceğine otur da dersini çalış” gibi 
ifadeler kullanarak yönlendirirsek, “za-
ten sen hep kolaya kaçarsın” gibi sözler-
le yargılarsak,  “aslında ben senin neden 
böyle yaptığını biliyorum” şeklinde tanı 
koyarsak, “aslında senin derdin başka” 
gibi sözlerle tahlil edersek, onu dinle-
meyip başka bir konudan laf açarsak; 
çocuk anlaşılmadığını ve sevilmediğini 
düşünebilir, gücenip içine kapanabilir, 
inadına hareket edebilir, karşılık verebil-
ir, kızgınlık, öfke, güvensizlik duyguları 
geliştirebilir, yalan söyleyebilir, kendini 
ifade etmemeye başlayabilir ve kendini 
başarısız hissedebilir.

Uzman Psikolog Zeynep Göktuna’ya 
göre çocuğa olumsuz duygular 
yaşatmamak için, çocuğa anlaşıldığını, 
kabul edildiğini, koşulsuzca sevildiğini 
göstermenin gerekli olduğunu söylüyor. 

Çocuğa zaman ayırmalı, çocukla 
konuşmak için farklı sohbet konuları 
yaratmalı, sık sık söz hakkı vermeli, onu 
can kulağı ile dinlemeli, fikirlerine değer 
verdiğimizi hissettirmeliyiz” diyen 
Göktuna, çocuğun kabiliyetlerini fark 
etmenin de önemli olduğunu ifade edi-
yor.  Bunun yanında benimde şimdiye 
kadar bir çok yazımda belirtiğim gibi, 
çocuğa yaşına uygun sorumluluklar 
vermeli, onu takdir etmeli, başkalarının 
yanında küçük düşürmemeli, başka 
çocuklarla kıyaslamamalı, eleştirmemeli 
ve yargılayıcı olmaktan çekinmeliyiz. 
Bunları yapabildiğimizde çocuklarımız 
ile daha iyi ilişkiler kurabilir onların 
daha başarılı olması şansını artırabiliriz. 

Eğitim Köşesi

Oktay  
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

oktyshbz@googlemail.com

Nill’s Furniture Design 
Mağazasına Çirkin Saldırı

Resmi açılışına kısa bir süre 
kala kimlikleri açıklanmayan 
3 kişi tarafından Nills Fur-
niture Design’a çirkin bir 
saldırı düzenlendi. Sab-
otaj olduğu iddia edilen 
saldırıda showroom içeri-
sine giren şahıslar ürünleri 
sprey boya ile boyayarak 
ve çeştli yerlere zarar ver-
erek maddi hasara yol açtı.

Yaşanan saldırıyı protesto etmek amacıyla 
Nill’s Furniture yetkilileri sivil toplum temsil-
cileri ile beraber bir basın açıklaması düzenledi. 
Düzenlenen basın açıklamasında Britanya Ale-
vi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Cemevi 
Başkanı Turgay Hurman ve Kürt Halk Meclisi 
Eş Başkanı Türkan Budak’da hazır bulundu. 

Saldırganların verdiği tahribatı belgeleyen 
görüntülerle hazırlanan sinevizyon gösteriminin 
ardından yapılan açıklamalarda, Britanya Alevi 
Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil “birdaha 
böyle bir şeyin yaşanmaması için bu saldırı, her 
kimden gelmişsse bizim toplumun içerisinde 
herhangi bir üyeden yada toplum dışında, İngliz 
polisini bu konuda göreve davet ediyor, bütün 
kurum temsilcilerini siyasi ve sivil toplum 
kurumlarımızı, göreve ve bu işin takipcisi olma-
ya davet ediyor, asla birdaha tekrarlanmaması 

için elimizden geleni yapacağımızı bildiri-
yoruz. Bunlar sadece ekonomik zararlar değil 
bunlar toplumun içine atılan nifak tohumlarıdır. 
Toplumsal yapımız içerisinde oluşturulacak 
çatlaklardır.” Şeklinde konuştu. 

Kürt Halk Meclisi Eş Başkanı Türkan 
Budak ise konuşmasında “Kürt Halk Meclisi 
olarak bu çirkin saldırıyı kınadığımızı belirti-
riz. Geçmiş olsun dileklerimizi ve başarılarının 
devamını diliyoruz. Bizde bu sürecin takip-
cisi olacağımızı belirtiriz. Toplumda bu tür 
yaraların oluşmaması için, örgütlü bir güçle 
bunun karşısında duracağız.” İfadelerine yer 
verdi. 

Basın toplantısında, binanın arka kapısının 
kırılması sırasında çevrede oturan ailelerin 
araması üzerine olay yerine gelen polisin, hırsız 
ya da saydırganlardan birinin yakalandığı, diğer 
iki kişinin ise kendilerini bekleyen araç ile olay 
yerinden kaçmayı başardıkları belirtildi.

Dekorasyonu uzun süredir devam eden 
mağazanın geçen Çarşamba sabahı halka 
açılacak şekilde hazırlandığını, çalışanların bi-
nadan gece yarısı 01.30 gibi ayrıldıklarını an-
latan Hüseyin Osoy, saldırganların ise sabaha 
karşı 04.00 gibi olay lerine geldiklerinin kamera 
ve polis kayıtlarınca tesbit edildiğini kaydetti.

Cemevi Başkanı Turgay Hurman ise 
konuşmasında, “bu tamamen topluma yönelik 
bir saldırıdır, bu işi her kim yaptıysa bu gen-
çlerin emeğine saygısızlığı yapmışsa onları 
kesinlikle kınıyoruz.” Sözleri ile yaşanan çirkin 
saldırıyı kınadı. 

Yaşanan saldırıdan sonra mağaza yeniden 
düzenlenerek Edmonton’daki geniş binasında 
tekrardan hizmete açıldı.



Tahir Elçi  
filmi
Arada bir film izliyoruz. Televizyondan. 
Çocuklar; “Yaa siz bunlara nasıl tahammül 
ediyorsunuz?” diyorlar ve hemen tık tık 
açıyorlar bir başka ülkenin filmi filan, “Alın 
bakın, tüm dünya bunu izliyor. Türk filmler-
ine takılmayın.”

E doğru. Hollywood 
parayı döküyor ama en 
kötü senaryoyu bile baba 
bir film yapıyor. Misal ro-
bot bir kadın ile bir adamın 
aşkı. Olur mu öyle şey? 
Valla iki insan arasındaki 
aşktan daha inandırıcı. 
Ağlarsınız yani.

Haa bu Hollywood 
filmlerinin verdiği algı 
boyutu, mesaj olayları fi-

lan ayrı bir konu. 
Benim söylemek 

istediğim iyi senaryo 
yazıyorlar, iyi oynuyorlar. 
Hedefi 12’den vuruyorlar. 
Bitti.

Türk sinemasını anlat-
mama gerek yok zaten 
biliyorsunuz. Kötü olsa 
da izliyoruz, çünkü bizim 
hayatımız. Bizi anlatıyor. 
Biz zaten öyle yaşıyoruz. 

En tepeden en alta kadar 
tam da öyleyiz.

Aklımıza esiyor bir 
uçak düşürüyoruz. Ben 
yaptım oldu misali.

Hop iki gazeteciyi içeri 
atıyoruz. Adamların haber 
yapmaktan başka zerre 
suçu yok. Şeriatın kestiği 
parmak acımaz. İşinize 
gelirse.

Adam, hukukçu, avu-
kat, baro başkanı, insan 
hakları savunucusu ama 
gariban bir yanı da var 
sanki. Sürekli barış teren-
nüm ediyor. Hangi pro-
grama çıksa neredeyse 
yalvarıyor. Bu savaş dur-
sun artık barış gelsin di-
yor. Bildiğin halk adamı. 
Bu adamı kim niye hangi 
senaryoya göre öldürmek 
ister ki? 

Faili meçhul cinayetleri 
takip ediyordu. 

Neyse yerli film di-
yorduk. Karar verilmiş. 

O barış diyen karakter 
ölecek. 

Senaryoda adettir son-
raki sahnenin işaretleri 
verilir. Tahir Elçi de he-
def gösterilmiş ama kimse 
ihtimal vermiyor. Bu 
kadar olur mu? Sadece 
konuşuyor. Konuştukları 
da kardeşlik, barış filan 
işte. 

Olur! Yerli senaryoda 
bal gibi olur.

Adam Diyarbakır’da, 
halkın kutsal saydığı 
Dört Ayaklı Minarenin 
önünde tam da, “Silahlar, 
çatışmalar, operasyonlar 

buralardan uzak olsun, 
aman bizden uzak olsun!” 
dediği anda indirilir.

Olan biten budur.
Türkiye’de barış 

çağrısına bir kör kurşun 
sıkılarak dünyada bir ilke 
imza atılmış oldu. 

Barış elçisine düpedüz 
zeval oldu.

Ancak Türk filmlerinde 
olacak türden acemi bir o 
kadar da kötü senaryo ser-
gilendi. 

Film bitti. 
Napolyon, “Savaşta 

ahlak yoktur!” demiş.
Sahi bu neyin savaşı?
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Arada Bir

Dursalİye 
Şahan

dursaliye2008@hotmail.com
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Özel Röportaj: Mehmet Uçar

Türkiye son yıllardaki sansür ve baskı 
politikaları nedeniyle uluslararası 
kuruluşlar tarafından basın özgürlüğünde 
dünyanın en kötü karnesine sahip ül-
kelerinden biri olarak gösteriliyor. İktidarı 
eleştirdiği için onlarca gazetecinin hapse 
atıldığı, yüzlercesinin işsiz kaldığı, bin-
lercesinin tazminat davalarına muhatap 
olduğu Türkiye’de sosyal medya üzer-
inden hükümeti eleştirmek dahi dava 
konusu olup cezalandırılabiliyor. Öyle 
ki şu anda gazeteciler hakkında açılan 
davaların sayısı binlerle ifade edilir du-
rumda. İktidarın politikaları dışında yayın 
yapan gazete ve televizyonlar kayyımlar 
aracılığıyla iktidarın ‘havuz medyası’na 
dahil edilebiliyor. 

Basın özgürlüğü konusunda 
çalışmalar yapan ABD merke-
zli düşünce kuruluşu Freedom 
House, yayınladığı yıllık rapo-
runda Türkiye’yi yine ‘basının 
özgür olmadığı ülkeler’ arasında 
gösterdi. Türkiye’nin son beş 
yılda Tayland ve Ekvador’un 
ardından basın özgürlüğünde 
en hızlı gerileyen üçüncü ülke 
olduğuna vurgu yapıldı.

Uluslararası basın 
kuruluşlarının açık hava hap-
ishanesine benzettiği Türkiye’de 
son günlerde duayen gazeteciler 
Hasan Cemal, Cengiz Çandar, 
Ahmet Altan hakkında açılan 
soruşturmalar ve Hürriyet gaze-
tesi yazarlarından Ahmet Ha-
kan Coşkun’un evinin önünde 
saldırıya uğraması nedeniyle 
gazetecilerin yaşadığı sorun-
lar gündemdeki yerini koru-
maya devam ediyor. En son Can 
Dündar’ın bile yaptığı bir haber 
bahane edilerek tutuklanması 
endişeleri giderek artırıyor. Kürt, 
sosyalist, demokrat kimliğiyle 
bilinen medya kuruluşlarının 
yaşadığı devlet baskıları ise artık 
sıradanlaşmış durumda.

Demokrat Haber kurucusu

Mehmet Göcekli:
Herkes yalnız 
savaşıyor!
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Basın özgürlüğü denince 
daha çok ana akım medyanın 
yaşadığı sorunların gündeme 
geldiği Türkiye’de ne yazık ki 
sosyal medya ve internet üzerin-
den yayın yapan muhalif haber 
sitelerinin yaşadıkları problem-
ler çok fazla gündeme gelmi-
yor. Dolayısıyla okuyucuların 
bu alandaki sorunlardan çok fa-
zla haberleri olmuyor. Biz de bu 
konuyu gündeme getirmek için 
uzun süredir internet üzerinden 
yayın yapan DemokratHaber.
Net’in kurucusu Mehmet 
Göcekli ile söyleştik:

 �Okuyucularımız için 
biraz türkiye’deki internet 
gazeteciliğinden ve özel 
olarak Demokrat Haber’den 
söz edebilir misiniz? 

Benim asıl mesleğim grafik 
tasarımcılık. 5 yıl önce medyanın 
haline kızıp, alternatif bir mecra 
yaratmak amacıyla Demokrat 
Haber’in kurulmasına öncülük 
ettim. Planımız 10 kadar gönüllü 
editörümüzün olması, günde her 
birinin kendi alanında birkaç 
haber girmesiydi. Gönüllü 
yazarlarımız da köşe yazılarıyla 
destek verecekti. Ama tabii bu 
işin o kadar kolay olmadığı kısa 
zamanda ortaya çıktı, evdeki 
hesap çarşıya uymadı. Çünkü 
herkesin işi gücü, okulu vb vardı. 
Böylece ben haftanın 7 günü, 
günde 16 saat bilgisayar başında 
Demokrat Haber için çalışmak 
durumunda kaldım, kendi 
işlerimi ihmal edip batırdım. 

Yapa yapa, deneye yanıla, 
öğrene öğrene ilerledik. Sağ olsun 
mevcut medya da “neyi nasıl 
yapmamamız gerektiği” konusun-
da bize epey fikir verdi bize.

Türkiye’de medya ilkel-
er ve değerler üzerine yayın 
yapmıyor. Sadece belli güç 
odaklarının propagandası ve 
tetikçiliği ile görevli olan 
“yayın organları” bulunuyor. 
Türkiye’de medyanın “görev”i 
demokrasi varmış algısı yarat-
mak, hükümetin-devletin 
baskı ve şiddet politikalarına 
meşruiyet kazandırmak ve rıza 
üretmek, gerçeklerin üzerini 
örtmek, yalanları gerçek gibi 
göstermek.

O nedenle medyayla ilgili 
Türkiye’de yeni kavramlar 
türedi, “Penguen Medyası”, 
“havuz Medyası”, “ alo Fatih 
Medyası”, “Kayyım Medyası” 
gibi. Bu kavramlar “erdoğan 
Rejimi”nin medya alanındaki 
ürünleri.

Demokrat Haber olarak 
böyle bir ortamda, gerçeklerden, 
doğrulardan, iyilikten, barıştan, 
eşitlikten, özgürlüklerden, 
adaletten yana yayın yapmaya 
çalışıyoruz. Yani ilkeler ve 

değerler üzerinde yükselen bir 
yayın politikası izliyoruz. 

“SORUNLAR ARASINDA 
ÖNCelİk HİYerarŞİsİ 
KURMUYORUZ”

Türkiye’deki tüm dezavantajlı 
kesimlerin, ötekilerin, ezilen-
lerin, mağdurların sorunlarına 
öncelik veriyoruz. Ve bu sorun-
lar arasında öncelik hiyerarşisi 
de kurmuyoruz, yani “Kürt So-
runu daha önemli, Ermeni So-
runu ondan sonra gelir, Aleviler 
biraz daha beklesin, LGBTİ 
haklarını tartışmak için henüz 
erken”  demiyoruz. Bizim için 
tüm sorunlar öncelikli ve birin-
cil mesele, çünkü herkes kendi 
yarasının acısını duyar. 

“İnsanın yarası neredeyse, 
canı da orada olur” derler ya, 
kiminin yarası Kürt sorunu, ki-
minin Alevi, kiminin yoksul-
luk… Bize düşen Ermeniliğinden 
canı yanan birine “hele dur önce 
Kürt sorununu çözelim” deme-
mek. Geçmişte Kürtlere “Durun 
önce bir devrim yapalım” dendi 
ve bunun doğru bir yaklaşım 
olmadığı görüldü çünkü.

 � Ne kadar süredir 
yayın yapıyorsunuz? 

14 Ocak 2011’de yayına 
başladık, yakında 5. yılımızı 
dolduracağız. Örgüt, parti, ser-
maye, cemaat vb desteği ol-
madan, sadece emekle, inatla, 
dirençle ayakta kalan bir yayınız. 
Özellikle ilk yıllarda büyük 
sıkıntı yaşadık ancak direne 
direne kendi ayaklarımızın üzer-
inde durmayı başardık. Takipçi 
sayımız da istikrarlı bir şekilde 
yükseldi.

Gönüllü muhabirlerimizin, 
yazarlarımızın ve okurlarımızın 
içerik katkılarıyla, editörlerimi-
zin özverileriyle yayınımıza de-
vam ediyoruz.

“HERKES YALNIZ 
saVaŞıYOr”

 � Nasıl bir yayın 
politikası izliyorsunuz? 

“Kendine demokrat olma-
yan” bir yayın politikamız var. 
Türkiye’de genelde herkes 
kendine demokrat olduğundan, 
başkalarının sorunlarına em-
pati yapmadıklarından, egemen 
siteme, resmi ideolojiye ve 
devlete karşı herkes yalnız 
savaşıyor. Böyle olunca da 
egemenlerin tüm mağdurları, 
ötekileri kolayca avlaması, 
haklaması, etkisiz hale get-
irmesi mümkün olabiliyor. Bizi 
takip eden dışlanmış etnik ve 
dini kimliklerin, ayrımcılığa 
uğrayanların, yoksulların 
birbirlerinin sorunlarına em-
pati yapmasını, birbirlerinin 
sorunlarına sahip çıkmasını, hak 

ve adalet mücadelesinde birlikte 
yürümesini amaçlıyoruz. Ayrıca 
tüm muhalif kesimlerin ve al-
ternatif medya organlarının da 
yalnız savaşmayı bırakmasını 
ve dayanışma içinde olmasını 
önemsiyoruz.

 �Medya üzerindeki 
baskılardan internet 
medyası ne kadar 
etkileniyor?

Erdoğan Rejimi’nin me-
dyaya yönelik operasyonları ele 
geçirme, sindirme, yıldırma, 
korkutma, cezalandırma, engel-
leme, sansürleme, kapatma 
şeklinde seyrediyor. Bunlardan 
gazeteler, televizyonlar gibi in-
ternet medyası da nasibini alıyor.

Yandaş yargı eliyle içerik 
kaldırtma, interneti yavaşlatma, 
bazı sitelere ulaşımı engelleme 
gibi uygulamalar var. Asıl olarak 
ise medyada hakimiyet kurmak 
için, özellikle yaygın ve ana 
mecraları ele geçirme politikası 
izleniyor. Zaten Erdoğan Rejimi 
medya alanında kurduğu hegem-
onya sayesinde böyle otoriter bir 
sistem inşa etti.

Muhalif, radikal ve alter-
natif medyanın kapsama alanı 
zaten çok dar, geniş kitlelere 
ulaşamıyor. Yetersiz imkan-
lar nedeniyle nitelik olarak 
da çok iyi olmayan bir yayın 
yapılabiliyor. Ekonomik gücü 
olmayan, nitelikli yayın ya-
pamayan, geniş kitlelere 
ulaşamayan muhalif medya bir 
de iktidarın baskı ve  sindirme 
politikalarına maruz kalınca ik-
tidar ideolojik hegemonyasını 
rahatça kurabiliyor.

Türkiye “Erdoğan Rejimi” 
ile karanlık bir tünele girmiş du-
rumda. Tünelden çıkış için güçlü 
ve demokratik bir medyaya ihti-
yaç büyük. Biz de elimizden 
geleni yapmaya çalışacağız.

 �Okurlara bir 
mesajınız var mı?

Daha iyi bir Türkiye için 
daha iyi bir medya şart. Bunu 
yapacak birikimde çok nitelikli 
insanlar da var ancak alternatif 
medyanın ekonomik koşulları 
çok yetersiz olduğundan bu 
insanları içlerine katamıyor. On-
lar işsiz ve atıl durumda kalıyor 
bizler de imkansızlıklarla daha 
düşük nitelikli bir yayın yapabil-
iyoruz. O nedenle daha yaşanası 
bir Türkiye özleminde olanları 
alternatif medya organlarına 
reklam, bağış ya da farklı yol-
larla ekonomik destek vermeye 
çağırıyorum, bakın o zaman 
neler yapıyoruz. 

Tabii ayrıca okurlarımızın 
eleştiri ve önerileri ile haber, yazı, 
söyleşi, çeviri gibi içerik katkılarını 
da her zaman bekliyoruz. 
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Britanyalı hekimler hükümete 
Ocak ayına kadar süre tanıdı

İngiliz Kamu Sağlığı Kurumu 
(NHS) bünyesindeki hastanel-
erde çalışan binlerce pratisyen 
hekimin bugün için planlanan 
genel grevinin, NHS arasındaki 
müzakerelere şans tanınması 
askıya alındığı duyuruldu.

Britanya Hekimler Birliği (BMA) ile NHS 
arasında arabuluculuk görevi gören ACAS adlı 
kuruluş tarafından yapılan açıklamada, tarafların 
Ocak 2016’ya kadar süre tanınmasında uzlaştığı 
kaydedildi.

Alınan karara göre, BMA tarafından üç etaplı 
olarak öngörülen ve bugün başlaması planlanan 
grevin askıya alındığı belirtildi. Uzlaşmayla, 

NHS’nin pratisyen hekimler için yeni bir 
sözleşme sunmasına dönük müzakerelerin 13 
Ocak’a kadar sonlandırılması hedefleniyor.

Kamuya ait hastanelerde görev yapan 
pratisyen hekimlere yönelik NHS’nin yaptığı 
yeni düzenlemede, Cumartesi gibi daha önce 
normal mesainin dışında tutulan günler için 
ödeme yapılmaması öngörülüyor. Hükümetin 
NHS üzerinden yaptığı bu düzenlemeye karşılık 
hekimlere yüzde 11’lik maaş zammı önerili-
yordu. Ancak bu öneri BMA tarafından kabul 
edilmemişti.

Sağlık sisteminde görevli olan ve genel 
çalışanlara oranı giderek artan pratisyen 
hekimlerin bugün 24 saatlik grev yapması 
planlanmıştı. Acil servisler dışındaki tüm 
pratisyen doktorların Ocak ayına kadar askıya 
aldıkları grevlerin 6 ve 8 Aralık’ta ikinci ve 
üçüncü etabı da böylelikle iptal edilmiş oldu. 

YDG-H’tan Tahir Elçi’nin 
katledilmesine ilişkin açıklama
Yurtsever Devrim-
ci Gençlik Hareketi 
(YDG-H), Diyarbakır 
Barosu Başkanı Tahir 
Elçi’nin katledilmesi ve 
sonrasında yaşanan 
gelişmelere ilişkin yazılı 
bir açıklama yaptı.

YDG-H açıklamasında, “Son iki günden bu 
yana AKP kontrolü altındaki medyada yurt-
sever Kürt aydını Tahir Elçi’nin katledilmesi ve 
sonrasında yaşanan gelişmelere dair bir takım 
gerçek dışı uydurma haberler, suçluları gizleme 
maksadıyla kamuoyuna servis edilmektedir” 
denildi.

elÇİNİN POlİslerCe 
katleDİlMesİNİN ÜstÜ 
kaPatılMak İsteNİYOr

YDG-H açıklamasında devamla şunlar be-
lirtildi:

Medyada açık bir biçimde görüldüğü üzere 
28 Kasım günü takip edilen iki arkadaşımız 
sivil polisler tarafından sivil bir ticari tak-
si içerisinde durdurulmuş, burada yaşanan 
çatışmada 2 polis öldürülmüştür. Bu çatışmanın 
hemen akabinde biri mermisi bitmiş, diğeri ise 
bozulmuş olan silahıyla alandan ayrılmaya 
çalışan üyelerimiz tesadüfen Tahir Elçi ve bera-
berindeki sivil toplum kuruluşları üyesi grubun 
basın açıklaması yaptığı sokağa girmiştir. 
Arkadaşlarımıza burada polisler tarafından ik-

inci bir müdahalede bulunulmuş, kameralara 
yansıdığı üzere burada güçlerimiz tarafından 
hiç bir mermi sıkılmamış, bu arkadaşlarımız 
sadece alandan hızlıca çıkmaya çalışmışlardır. 
Tahir Elçi’nin katledildiği sırada karşı taraf-
tan da Sur’da bulunan diğer YDG-H üyeleri 
tarafından da karşı bir müdahalenin olmadığı 
bilinmektedir. Özel savaş medyası tarafından 
sanki karşılıklı bir silahlı çatışmanın yaşandığı 
gibi bir algı yaratılarak Tahir Elçi’nin planlı ve 
kasıtlı bir biçimde orada bulunan polislerce ka-
tledilmesinin üstü kapatılmak istenmektedir.

SAVCIYI ENGELLEMEYE DÖNÜK 
HİÇbİr MÜDaHaleMİz OlMaDı

Ayrıca bu olayın sonrasında alana gelen 
olay yeri inceleme ekipleri delilleri karartmak 
amacıyla alanda rastgele ateş açmış, olay yer-
ini incelemek ve delilleri toplamak için alana 
gelen savcıların alana girişini, sözde çatışma 
var, iddiasıyla engellemiştir. Ne güçlerimiz 
nede Suriçi halkının burada savcıları engelle-
meye dönük hiçbir müdahalesi olmamıştır, bu 
durumda kameralara görüntülerinde de açıkça 
görülmektedir.

Bu olayın sonrasında Suriçi bölgesinde 
başlatılan sokağa çıkma yasağında özel savaş 
güçleri sivil halkın mal ve evlerine dönük çok 
yoğun bir saldırı yürütmüş, bir ev ve dük-
kanda ağır hasar oluşmuştur. Suriçi›nde ve 
diğer öz yönetim ilan edilen yerlerde halkımızı 
yaşam alanlarından göçertmeye dönük bir 
konsept uygulama konulmuştur. Bu kon-
septe ve sürdürülmekte olan baskıya kaşı tüm 
yurtsever halkımız devletin çete güçlerinin 
saldırılarına maruz kalan halkımızla daha fazla 
dayanışma içinde olmalı, Kürdistan›a dayatılan 
insansızlaştırma politikasını yaşam alanlarını 
terk etmeyerek boşa çıkarmalıdır. Bu konuda 
tüm demokratik güçler daha fazla destekte 
bulunmalıdır. 

Rojava Kantonları Genel 
Koordinasyonundan 
destek çağrısı
Rojava Kantonları 
Genel Koordinasyonu, 
uluslararası güçlere Ro-
java ve Suriye topraklarını 
çetelerden temizlemeleri 
için YPG/YPJ güçlerine 
destek vermelerini istedi.

Yazılı bir açıklama yapan Roja-
va Kantonları Genel Koordinasyo-
nu uluslararası güçlerden YPG/YPJ 
güçlerine destek verilmesini istedi.

Rojava Kantonları Genel Koordi-
nasyonu’nun açıklama şöyle: “YPG/
YPJ ve Rojava Asayiş’e destek veren 
güçlerin direniş cephelerinde çetele-
re darbe vurarak elde ettikleri başarı-
lar sonucunda Cizîr ve Kobanê kan-

tonunda güvenlik ve huzur ortamı 
sağlandı. Bu başarıları gölgelemek 
için El-Nusra, Ehrar El-Şam ve diğer 
çete grupları tank ve toplarla Efrîn 
kırsalına aldırmaktadır.  YPG/YPJ ve 
Asayiş güçlerinin direnişi çete saldı-
rılarını boşa çıkarttı.

Rojava Kantonları Genel Koor-
dinasyonu olarak Rojava-Suriye’de 
bölgelerimize yönelik gelişen çete 
saldırılarına karşı öz savunma hakkı-
mız bulunmaktadır.

Uluslararası güçlere, teröre karşı 
savaşan ve Suriye topraklarında çete 
saldırılarını kırmaları için enternas-
yonalist YPG/YPJ güçlerine destek 
vermeleri çağrısında bulunuyoruz. 
Suriye’de demokratik federal birli-
ğin inşası için mücadelemiz sonuna 
kadar devam edecek hiçbir güç ve 
saldırılar bizi yıldırmayacaktır.”
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Kürt Yemekleri ve Kültürü 
Araştırma Projesi Film Çalışması
Projenin İçeriği ve Amacı 

Çok büyük bir heyecanla 
başlattığımız yemek köşemiz sizden 
aldığımız ilgi ile başarılı bir şekilde 
devam etmekte. Bu köşe Kürt 
yemeklerini araştırma, kapsamlı 
bir yazılı tutanağını hazırlama ve 
yaygınlaştırma amaçlı daha büyük 
projelerin sadece başlangıcı idi. Gaze-
temizin köşesi aynı istikrarlılıkla de-
vam ederken, bu aşamada bu alandaki 
çalışmaları ilerletmek istiyoruz.

Bu çok kapsamlı projenin bir 
parçası olarak başlatacağımız bir 
sonraki çalışma, Birleşik Krallıkta 
yaşayan Kürtlerle görüşüp onlardan 
kendi yörelerine ait tarifleri öğrenmek, 
kayıtlarını yapmak ve geniş̧ kitlelere 
ulaştırmak olacak. 

Köşemizin ilk yazısında yemek 
alanında yapılacak bir çalışmanın 
önemine değinmiştim.  Yemek 
bir kültürün nesillerden nesillere 
aktarılmasını sağlayan en büyük 
unsurlarından biri olup, bu anlamda 
o toplumun dili kadar önemlidir. 
Kürt yemeklerinin gelecek nesillere 
aktarılmasının bir yolunun yazılı ve 
görüntülü kaynakların oluşturulması 
olduğu düşüncesiyle bu yeni çalışmayı 
başlattık.

Kültür unsurlarımızın koruyup 
yaşatmanın, günümüzde bile uygu-
lanan baskılar, yok sayılma veya 
sahiplenilmesinden dolayı ne ka-
dar zor olduğunu hepimiz bilmek-
teyiz. Tarih boyunca ve günümüzde 
Kürtler asimile edilmiş ve göç et-
meye mahkum kalmışlardır. Göçün 
kaçınılmaz sonuçlarından biride kül-
tür unsurlarının zamanla kaybolması 
olarak görülmekle beraber, yemek, 
yerleşilen coğrafyalarda kültürün 
yaşatılması, devamı ve en önem-
lisi gelinen köklere bağlılıkları ben-
imseme bakımından çok önemli bir 
rol oynar. Bu anlamda göç edilen 
coğrafyalardan biri olan Birleşik 
Krallıkta yaşamlarını devam ettiren 
Kürtlerin bu coğrafyada yemek kül-
türlerini nasıl yaşattıkları konusunda 
bir araştırma başlatmanın önemli bir 
başlangıç olduğunu düşünmekteyiz. 

Projeye Katılım
Bu yeni çalışma dahilinde bu proj-

eye farklı alanlarda katılım sağlayacak 
kişiler aramaktayım.

Öncelikle benimle yemek tari-
fleri paylaşacak, bu yemekleri müm-
künse kendi mutfaklarında veya ben-
im mutfağımda beraberce pişirecek, 
yaptıkları yemek ile ilgili bilgi de-
taylar ve varsa hikayeleri paylaşacak 
kişiler aramaktayım. Bu görüşmeleri 
kişilerin izinleri dahilinde filme çek-
meyi de planlıyoruz. Amacımız 
mümkün olduğunca, Kürdistan’ın 
dört bir yanından gelen geniş̧ bir kitl-
eye ulaşmak. Siz kendiniz bu şekilde 
katılmayı düşünmeseniz bile çevrenizde 
bu çalışmanın bu anlamda bir parçası 
olmaya gönüllü olabilecek bireylere bu 
talebimizi anlatır ve benimle iletişime 

geçmesini sağlamanız inanılmaz büyük 
bir destek sağlayacaktır.

Bununla birlikte, bu projenin 
araştırma, tasarım, yapım, çekim ve 
daha sayamayacağım pek çok alanında, 
ilgi ve tecrübeleri dahilinde destekle-
mek isteyen kişilerin, kendilerini nasıl 
katmak istedikleri ile ilgili benimle 
görüşebilirler.

Kolektif yaşamı hayat tarzı haline 
getirmiş̧ bir toplum olarak, yemek gibi 
bir konu üzerine yapılan bu çalışmanın 
da bu tarzın bir göstergesi olması 
gerektiğini ve olabildiğince geniş̧ bir 
kitleyle beraber çalışmakla çok daha 
renkli ve kapsamlı bir sonuç alacağımızı 
düşünmekteyim.

Bu çalışmaya olan ilginiz ve 
verdiğiniz destek için şimdiden canı 
gönülden teşekkürler.

Detaylar ve daha fazla bilgi için lüt-
fen benimle Email, Facebook veya twit-
terden iletişime geçin.

fadime tiskaya
TheKurdishCook

@TheKurdishCook

Email: thekurdishcook@gmail.com

ÖNEMLİ NOT: Kürt yemeklerinin Birleşik 
Krallıkta ve Avrupada daha geniş kapsamlı 
tanıtımı amacıyla köşemizin adını Ceja Mezo-
potamya dan The Kurdish Cook a değiştirdik.

cejamezopotamya@gmail.com

ÇÊJA MEZOPOTAMYA

FaDiMe  
tiskaya
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Londra’da büyük bir güvenlik riskini göze alarak 
“baba hakları” için eylem yapan protestocular Kral-
içe Elizabeth’in resmi ikametgahı olan Buckingham 
Sarayı’nın bahçe duvarına merdiven dayayıp çatısına 
çıkmayı ve burada pankart açmayı başardı.

Yetkililer, bir aktivistin 
sarayın güvenlik görevlilerini 
meşgul ederek güvenlik açığı 
oluşturduğunu ve bu fırsattan ya-

rarlanan Martin Matthews (48) ve 
Bobby Smith (33)’in tarihi binanın 
çatısına çıkarak pankart açmayı 
başardığını açıkladı.  Saray’ın 

çatısından basın açıklaması ya-
pan Matthews ve Smith “sarayda 
çalışan işçilermiş” gibi davrana-
rak bir çok silahlı polis me-
murunun yanından olaysız bir 
şekilde geçmeyi başardıklarını ve 
arkadaşlarının yarattığı kargaşadan 
yararlanarak çatıya çıktıklarını 
söyledi.

Matthews “Elbette Paris’te 
yaşananlardan sonra güvenlik ön-

lemleri artırıldı ve biz bu eylemi 
gerçekleştirirken büyük bir risk 
aldığımızı biliyoruz. Ancak bu amaç 
uğruna bir kurşun yesek bile buna 
değer” dedi.   Eylemciler sarayın 
çatısında “Ben Harry’nin babasıyım- 
Babalara açtığınız savaşa son verin” 
ve “Yeni babalar adalet için burada” 
yazılı pankartlar açtı. 

Sarayın çatısından inen ey-
lemciler koruma altındaki bir 

alana izinsiz girdikleri gerekçesi 
ile tutuklandı.   Protestocuların 
boşanma ve ayrılık durumlarında 
babaların vesayet haklarının 
korunması ve aile mahkemelerin-
in erkeklere karşı ayrımcılık yap-
maya son vermesi için çalışan sivil 
toplum örgütlerine üye olduğu 
belirtildi. Eylem sırasında Kral-
içe Elizabeth ve Prens Phillip’in 
sarayda bulunmadığı açıklandı.

‘Baba Hakları’ Eylemi İçin Büyük Güvenlik Riskini Göze Aldılar
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Haftanın Çizimi

Sudoku Basit

Sudoku Zor
KUŞLAR VARDIR 
kuşlar vardır, cana benzer havalarda;

soğuksa kar, baharsa yaprak;
bir başına büyür toprakta ömrümüz,

Güneşle yeşil elleriyle çıplak;

- Uslu ayaklarla başlamış yolculuk -
yürünmez öyle, bazen durulur,

Ve iner erenler katına yorgunluk;
kapanır sukun üzre kitaplar.

nefeslerle sürüp giden yaşamamız
bir su kenarına gelir durur;

ekmekten, şaraptan öte nimetler vardır;
yürünmez öyle hep, bazen susulur.

CAN YÜCEL
21 Agustos1926 – 12 Agustos 1999

Brezilyalı sanatçı 
Carlos Latuff  

Tahir Elçi’yi Çizdi
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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

HORİZON BOOKS
Kitap Satış Temsilcisi

Ufuk Kaya 0794 936 8228

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

Şef
Raphael’s Restaurant
Hazırlıkçı, mangal şefi ve bulaşıkçı

(Romford, Essex)

07954 344251

Eleman aranıyor

Enfield bölgesinde EN3 5jj
Fiyatı: 37.000 (Pazarlığa Açık)

07841 872310

Satılık Kuaför 
Dükkanı

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

İrtibat: 07405 991 540

Mehmet Yuksel Saz School
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İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

seri ilaNlar £30
0742 948 1490

bu sayfada
1 kutu ilan

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



Irmak: 

Salvegera damezrandina PKK’ê li 
Londonê hat pîrozkirin

Rûpel 5

Serokwezîrê Îngilîstanê Cameron: 
Divê destek ji hêzên Kurd re bê dayîn!

Rûpel 5

Li Londonê Qetilkirina Tahîr elçî Hat 
şermezar Kirin

Rûpel 4

malbatên şehîdên enternasyonal Li 
Londonê Kombûn

Rûpel 3

telgraf.co.uk
ROJNAMEYA HEFTEYÎ

Çarşem,
02/12/2015 497Hê
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ar

Li paytex Londonê, bi wesîleya 25’ê Mijdarê Roja 
Têkoşînê ya li Hemberî  Şîdeta li Dijî Jinê panelek 
hat lidarxistin. Hevseroka KCD’ê û Parlamentera 
Colemêrgê Selma Irmak, Nûnera SKB’ê Hatîce 
Guden, Nûnera PYD’ê Ronash Efrîn wek axaftvan 
tevlî panela ku ji aliyê Meclîsa Jinê ya Roj li Nav-
enda Civaka Kurd a Demokratîk hat lidarxistin bû. 
Moderatortiya panelê jî Hevseroka Meclîsa Gelê 
Kurd a Brîtanya Turkan Bûdak kir.

Hevseroka KCD’ê û parlementera 
Çolemergê Selma Irmak di panelê de axivî 
û got ku: “Ji bo avakirina pergala ku em 
têkoşîna wê didin, pêwîst e em sîstema 
xweparastinê bidin rûniştandin.”

Irmak di axaftina xwe de wiha got: “ne tenê 
bersivdayina êrîşan, çareserî ji pirsgirêkan 
re dîtin, çareseriya xwe bi xwe afirandin 
jî di nav polîtîkaya xweparastinê de cih 
digire. Ji bo pêşiya şîdetê bê girtin, xwe bi 
rêxistin bike, wek nasname xwe biparêze 
û wek ferd azad bibe jî divê em sîstema 
xweparastinê bidin rûniştandin. azadî di vir 
re derbas dibe.”

Berdewama nûçeyê di rûpelê 3´yan de ye

Azadî, ji xweparastinê 
derbas dibe
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Gotinên Pêşiyan

ava hêdî hêdî, me ecêb jê dî

agir bi agir venamire.

aş ji dest çûye, pirsa çeqçeqê dike.

av diçe lê aş li cîhê xwe dimîne.

Bersiva Hefteya Borî

Xaçepirs

Ka dîsa vê sibê zend û bendên sûnda xwe badim
Xwinava gulan li berbanga çîrokên Cizîr û Hemedanê kim
Lew ez ê îro kuştiyekî xwe yê din, li ber minareya çar pê 
Bi ser birîna xwe ve kim...

Fatma Savci
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Malbatên Şehîdên Enternasyonal Li Londonê Kombûn
Roja Yekşemê li paytext 
Londonê bi navê “Ji Ro-
java heta Pirsûsê Şehîdên 
me banga şoreşê dikin” 
bernameyeke bîranînê 
hat lidarxistin.  Dayika 
Konstandinos Erik Scur-
field yê li Rojava şehîd 
ketî û dayika Ivana Hoff-

man jî tevlî bernameyê 
bûn axaftinek kirin.  
Dayikên şehîdan banga 
bilindkirina tekoşînê kir.

Dayika Konstandinos 
Erik Scurfield yê hemwaltiyê 
Brîtanya yê ku di pevçûneke bi 
çeteyan re Rojava jiyana xwe ji 
dest da di bernameyê de axaft-
inek kir anî ziman ku heta dawî 

dê bêdeng nemine û piştevaniya 
xwe berdewam bike. 

Dayika Ivana Hoffman ya 
ku hemwelatiya Alman e û wê 
jî li Rojava jiyana xwe ji dest 
dabû, tevlî bernameyê bû axaft-
inek kir. Di axaftina xwe de bal 
kişand ser têkoşîna Rojava û da 
zanîn ku keça wê jibo mirova-
hiyê jiyana xwe ji dest daye. 

Keça Cemil Yildiz yê ku ji 

Sînopê ye û li Pirsûsê jiyana xwe 
ji dest dabû jî tevlî bernameyê 
bû û da zanîn ew ê têkoşîna bavê 
xwe berdewam bike. 

Di şeva bîranînê de li ser 
navê Meclîsa Gelê Kurd ya 

Brîtanya û malbata Şehîda Alî 
Boyraz jî axaftinek kir û anî zi-
man ku heta azadiya gelê Kurd 
dê têkoşîn berdewam bike.

Şeva bîranînê bi axaftinan û 
stranên Koma Zelemele bi dawî bû. 

Irmak: Azadî, ji xweparastinê derbas dibe
Li paytex Londonê, bi wesîleya 25’ê Mijdarê Roja 
Têkoşînê ya li Hemberî  Şîdeta li Dijî Jinê panelek 
hat lidarxistin. Hevseroka KCD’ê û Parlamentera 
Colemêrgê Selma Irmak, Nûnera SKB’ê Hatîce 
Guden, Nûnera PYD’ê Ronash Efrîn wek axaftvan 
tevlî panela ku ji aliyê Meclîsa Jinê ya Roj li Navenda 
Civaka Kurd a Demokratîk hat lidarxistin bû. Mod-
eratortiya panelê jî Hevseroka Meclîsa Gelê Kurd a 
Brîtanya Turkan Bûdak kir.

Hevseroka KCD’ê û parlemen-
tera Çolemergê Selma Irmak di 
panelê de axivî û got ku: “Ji bo 
avakirina pergala ku em têkoşîna 
wê didin, pêwîst e em sîstema 
xweparastinê bidin rûniştandin.”

GUDEN: DIVÊ EM 
PRATÎZE BIKIN

Di panelê de axaftina yekem 
Nûnera SKB’ê Guden kir û ev 
got: “25’ê Mijdarê roja raperîna 
li hember zîhniyeta zilamê ser-
wer, pergalê, dewletê ye. Bi tarzê 
têkoşîneke ku li tevahî salê bi per-
spektîfa xweparastinê belav bûyî 
ve em ê meşa xwe bidomînin. Em 
ne zeîf, bê hêz, bê îrade ne. Bi 
gihiştina rêxistinbûyinek ku dikare 
di her qadê jiyanê de xweparastinê 
ava bike, li hember tevahî êrîşan 
divê em parastinê û daxwazên xwe 
hê xurttir qîr bikin û pratîze bikin.”

EFRÎN: ME HÊZA JINÊ 
NÎŞANÎ CÎHANÊ DA

Ronash Efrîn jî li ser navê 
Nûnertiya PYD’ê ya Brîtanya 
tevlî panelê bû, behsa têkoşîna 
jinên li Rojava dimeşîne kir, bal 
kişand ku di berxwedana Kobanê 
de jinan di çeperên herî pêş de cihê 

xwe girtin. Efrîn wiha got: “Jinên 
pêşengiya berxwedanê kirin, hêza 
xwe nîşanî tevahî cîhanê dan.”

IRMAK: EM DI PÊVAJOYEK 
BI AVANTAJ DE NE

Hevseroka KCD’ê Irmak jî 
di axaftina xwe de mijarên xw-
erêveberî û xweparastinê nirxand. 
Irmak wiha got: “Li dijî kesên 
dibêjin, ‘serdemên şoreşa bi dawî 
bûn’, em wek Rojava sedsaleke 
şoreşan dijîn. Ji bo derbekirina 
kapîtalîzmê ya ku ji bo xwe bide 
jiyîn diperpite, em neçar in der-
ketinek pergalî û alternatîfekê bia-
firînin. Di pergala alternatîf a ku 
em ê bafirînin de em ê jinê bikin 
hêza esasî. Em ê sîstema neteweya 
demokratîk, sîstema rêveberiya 
xwecîhî, sîstema xwerêveberiyê 
ava bikin.”

‘DIVÊ EM XWEPARASTINÊ 
BIDIN RÛNIŞTANDIN’

Irmak behsa neçariya xwepar-
astinê jî kir û wiha got:

 “Ne tenê bersivdayina êrîşan, 
çareseriyên pirsgirêkan dîtin, ça-
reseriya xwe bi xwe afirandin jî 
di nav polîtîkaya xweparastinê de 

cih digire. Ji bo pêşiya şîdetê bê 
girtin, xwe ava bike, wek nasname 
xwe biparêze û wek ferd azad bibe 
jî divê em sîstema xweparastinê 
bidin rûniştandin. Azadî di vir re 
derbas dibe. Ferdê rêxistinbûyî, 
avakirina rêxistinê,mekanîzmayên 

xweparastinê avakirin e.
Ev milê ku em wek sîstemî di-

girin dest jixwe milê wê yê çek-
darî jî heye. Eger em ê sîstemekê 
ava bikin, ji bo li hember şîdetê em 
karibin bi şîdetê bersiv bidin, ava-
kirina lingê wê yê çekdarî jî heye. 

Eger YPJ’e nebûya, bi YPG’ê re 
têkoşîn nemeşanda, ev şoreşa bi 
heybet çênedibû. Şoreşa Rojava 
tenê bi xweparastina di qadên civ-
akî, siyasî û dîplomatîk pêş nediket.

Piştî beşa pirs û bersivan, panel 
bi dawî bû.
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Li Londonê Qetilkirina Tahîr Elçî Hat Şermezar Kirin
Qetilkirina Serokê Baroya Amedê Tahir Elçî li paytext Londonê hat 
şermezar kirin. Roja Şemiyê piştî nuçeya qetil kirina Elçî hat bihîs-
tin, Yekîtîya Hêza Demokratîk Ya Brîtanya banga çalakiyê kir.

Çalakî di sateen êvarê de li ber 
pirtûkxaneya Wood Green hat ki-
rin û ji dused kesî zêdetir çalakvan 
tevlî bûn. Di çalakiyê axaftin hatin 
kirin û di axaftinan de hat ziman 
ku kûjerê Elçî dewleta Tirk e. Di 
çalakiyê de wêneyên Elçî hatin 
rakirin û bênavber dirûşmeyên 
“Kûjer Erdogan” hatin qêrîn.

Paşê girse ji cihê çalakiyê heta 
îstasyona Turnpike Lane meşek li-
dar xist. Di meşê de belavok hatin 
belav kirin.

DEMÎRTAŞ: GULEYA 
ELÇÎ QETIL KIR JI ÇEKA 
POLÎS DERKET

Hevserokê Giştî yê HDP’ê Sela-
hattîn Demîrtaş got ku guleya Ser-
okê Baroya Amedê Tahîr Elçî qetil 
kir ji çeka polîs derketiye.

Li Navenda Giştî ya HDP’ê 
Hevserokê Giştî yê HDP’ê Sela-
hattîn Demîrtaş têkildari qetilki-
rina Serokê Baroya Amedê Tahîr 
Elçî yê li navçeya Sûrê ya Amedê 
dema der heqê texrîpkirina Mînar-
eya 4 Ling de daxuyanî dida hate 
qetilkirin hin nirxandin kirin. 
Demîrtaş dema merasîma cenazeyê 
Tahîr Elçî de têkildarî axaftina xwe 
ya “Tişta ku Tahîr Elçî kuştiye ne 
dewlet e, bêdewletî ye” wiha got: 
“Tahîr Elçî hatiye qetilkirin hema 
hema dikin me sûcdar bikin. Ma 
em ê çawa xwe aîdî vê dewletê hîs 
bikin? Eger hûn ne alîgirê hikûmetê 
bin, we dijminê dewletê îlan dikin. 
Hûn dibin hedefek vekirî. Dewl-
etek Kurdan tineye, dewleta Tir-
kiye jî wek dewleteke hevpar a 
tevahî welatiyan tevnagere. Nîvê 
welat ji aliyê AKP’ê wek dijmin tê 
nîşandan.” Demîrtaş wiha dewam 
kir: “Guleya Tahîr Elçî qetil kir te-
qez e ku ji çeka polîsan derketiye.”

Her wiha pişnûme lêpirsîna 
HDP’ê ya têkildarî qetilkirina 
Tahîr Elçî da Meclîsê jî bi dengên 
AKP’ê hate redkirin.

 ‘SEROKWEZÎR NE JI 
BO GORAN BIKOLE 
HATIYE HILBIJARTIN’

Demîrtaş daxuyaniya Ser-

okwezîr Ahmet Davûtoglû ya 
der heqê xendekên li bajarên qe-
dexeyên kolanan hatiye îlanki-
rin jî bi bîr xist û wiha got: “Se-
rokwezîr li şûna gotibû, ‘Kesên 
ew xendek vekirine, em ê wan 
bixin wan xendekan’ bigota, ‘Em 
dixwazin sedemên wan xendekan 
guhdar bikin’ wê baştir bibûya. 

Serokwezîr ne ji bo goran bikole 
hatiye hilbijartin. Karê serokwezîr, 
çareserkirina pirsgirêkên welat in. 
Çareseriya xendekan, ne operasy-
onên leşkerî ne jî qedexeyê kola-
nan e.”

Demîrtaş têkildarî girtina Ger-
înendeyê Weşana Giştî ya Roj-
nameya Cumhuriyetê Can Dundar 
û Nûnerê Enqereyê Erdem Gul jî 
got: “Sekna Dundar û Gul li ser 
navê medyaya azad serbilindî ye. 
Dundar û Gul ji ber sûcek derxis-
tin holê berdêla wê didin. Em bi 
tevayî medyaya di bin zextê de ye 
re di nav piştevaniyê de ne.”

JI YDG-H TÊKÎLDARÎ 
QETILKIRINA TAHÎR 
ELÇÎ DAXUYANÎ

Tevgera Ciwanên Welatparêz 
û Şoreşger (YDG-H), têkîldarî 
qetilkirina Serokê Baroya Amedê 
Tahîr Elçî û pêşketinên piştî wê de 
daxuyaniyek nivîskî weşand.

Di daxuyaniya YDG-H de wiha 
hat gotin: “Ji du rojan ve medyaya 
di bin kontrola AKP’ê têkîldarî 
qetilkirina rewşenbîrê welatparêz 
ê Kurd Tahîr Elçî û pêşketinên 
piştî wê de hin nûçeyên ne rast, ji 
bo karibin sûcdaran veşêrin ser-
wîsî raya giştî dikin.”

HEWL DIDIN KUJERIYA 
POLÎSAN BINUXUMÎNIN

Daxuyaniya YDG-H wiha di-
dome:  Wek di medyayê de hat 
dîtin, 28’ê Mijdarê du hevalên 
me yên dihatin şopandin ji aliyê 
polîsên sivîl di taksiyek bazirganî 
de hatin sekinandin, di pevçûna li 
vir qewimî de 2 polîs hatin kuştin. 
Piştî vê pevçûnê guleyên endam-
eki me namîne, yê din jî xwedî 
çekek xerabeye, dema endamê 
me hewl didin ji qadê derkevin 
bê hemdî dikevin kolana ku  Tahîr 
Elçî û endamên dezhegên civaka 
sivîl daxuyaniyê didin.  Li vir 

li hember hevalên me polîs mu-
daxeleyek duyemîn dikin, wek 
di kamerayan de jî tê dîtin hêzên 
me ti gule navêtine, tenê hewl di-
din bi lez ji qadê derkevin. Dema 
qetilkirina Tahîr Elçî jî tê zanîn ku 
endamên YDG-H ên li aliyê din 
jî ti mudaxeleyan nakin. Ji aliyê 
medyaya şerê taybet wek nêrînek 
ku pevçûnek çekdarî derketiye 
dixwazin ava bikin, hewl didin ku 
bi vê ve ji aliyê polîsên li wir bi 
planî û qestî qetilkirina Tahîr Elçî 
binuxumînin. 

JI BO ASTENGKIRINA 
DOZGER TI MUDAXELEYÊN 
ME ÇÊNEBÛN

Her wiha piştî bûyerê ekîbên 
lêkolîna qadê yên hatin cihê bûy-
erê bi armanca reşkirina delîlan 
li derdora xwe gule reşandin, bi 
îdîaya wek pevçûn heye ketina 
dozgeran a qadê ku ji bo cihê bûy-
erê lêkolîn bikin û delîlan kom 
bikin asteng kirin. Ne hêzên me 
ne jî gelê Sûrîçî ji bo astengkirina 
dozgeran ti mudaxele nekirine, 
ev rewş jî di dîmenên kamerayan 
de bi awayekî zelal tê dîtin. Piştî 
vê bûyerê bi qedexeya kolanan 
a li qada Sûrîçî hêzên şerê tay-
bet li hember mal û xaniyên gelê 
sivîl êrîşeke mezin meşandin, di 
xanî û dikanekê de xisarek mezin 
çêbûye. Li Sûrîçî û qadên din ên 
xweserî hatine îlankirin pêkanînek 
bi armanca koçkirina gelê me ji 
jiyangehan wan ketiye meriyetê. 
Li hember vê konseptê û zextan 
pêwîst e gelê me yê welatparêz bi 
gelê me yê bi êrîşên hêzên çete yên 
dewletê re rû bi rû mane re di nav 
piştevaniyê de bin. Divê vê polîtî-
kaya bêmirovkirinê ya li ser Kurd-
istanê tê ferzkirin bi terknekirina 
jiyangehên xwe ve vala derxin. Di 
vê mijarê de pêwîst e tevahî hêzên 
demokratîk piştgiriyek zêdetir 
bikin.
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Salvegera damezrandina PKK’ê li Londonê hat pîrozkirin
37. salvegera damez-
randina PKK’ê li 
paytext Londonê bi 
çalakiyeke bi coş hat 
pîrozkirin.

37. salvegera damezrandina 
Partiya Karkerên Kurdistan 
(PKK) duh êvarê li Navenda Ci-
vaka Kurd a Londonê bi çalaki-
yekê hat pîrozkirin. Beriya pîroz-
bahiyê, ji bo bîranîna cangoriyên 
têkoşîna azadiyê deqeyek rêz hat 
girtin. Piştre sînevîzyonek ji ax-
aftina Rêberê Gelê Kurd Abdul-
lah Ocalan hat nîşandan.

Li ser navê Meclîsa Gelê 
Kurd Ercan Akbal li vir peyivî û 
got, «Rastiya PKK›ê ya bûye gel, 
bi berxwedanê re êrîşên tinekirin 
û înkarê yên dewletê pûç kiriye.» 
Akbal da xuyakirin ku ragirtina 
navê PKK›ê li lîsteya ‹rêxistinên 
terorîst› bi ti awayî nayê qebûlki-
rin û xwest, tavilê ji lîsteyê bê 
derxistin.

Piştî axaftinan koma Govenda 
Aştî derket ser dikê û hunera xwe 
pêşkêş kir. Dûre mûzîsyenên bi 
navê Îbocan û Sezgîn Coşkûn 
derketin ser dikê û girseya gel li 
ber stranên wan govend gerand. 
Pîrozbahiyê heta derengiya şevê 
dewam kir.

Serokwezîrê Îngilîstanê Cameron: 
Divê destek ji hêzên Kurd re bê dayîn!

Serokwezîrê Îngilîstanê Davîd Cam-
eron da xuyakirin, ku divê li dijî çeteyên 
DAIŞ’ê li Sûriyeyê operasyonên hewayî 
destpê bikin.

Serokwezîrê Îngilîstanê Davîd Cam-
eron diyar kir, ku ji bo hêzên Kurd, Artêşa 
Sûriyeya Azad û hêzên Ereb ên mûxalîf ên 
li Sûriyeyê yên ji bejahî ve li dijî DAIŞ’ê 
têdikoşin, dikare destek were dayîn.

Cameron li parlamentê axivî û ji bo 
hêzên Kurd û artêşa azad got, “Ev kom 
li Sûriyeyê ji bejahî ve li dijî DAIŞ’ê şer 
dikin. Divê em destekê bidin wan.”

Cameron ragihand ku operasyonên 

hewayî yên li Sûriyeyê li dijî DAIŞ’ê, li 
berjewendiyên neteweyî yên Îngilîstanê 
tên û got, “Ji bo ewlekariya xwe ya netew-
eyî divê em ne tenê li benda hevalbendên 
xwe bin.” Cameron hişyarî da û diyar kir 
ku eger Îngilîstan tevlî operasyonên hewayî 
yên koalîsyonê nebe, wê destketiyên li 
Iraqê li dijî vê rêxistinê hatiye bidestxistin 
jî pûç bibin.

Cameron anî ziman ku divê pêvajoya 
leşkerî ya li Sûriyeyê bi pêvajoya siyasî 
re were destekkirin û destnîşan kir ku divê 
pêşî li pêvajoyeke demokratîk a rêveberiya 
Sûriyeyê bê vekirin, ku nava vê rêveberiyê 
de Beşar Esad nebe.

Hekîmên Brîtanyayî heta meha 
Çileyê dem dan hikûmetê

Bi hezaran hekîmên pratîsyen ên li 
nexweşxaneyên di bin sîwana Saziya Ten-
duristiya Cemaweriyê ya Îngilîz (NHS) de 
dixebitin dan xuyakirin, ku greva giştî ya 
îro dihat plankirin, ji bo şens ji muzakereya 
bi NHS re bê dayîn, hatiye rawestandin.

Di daxuyaniya saziya bi navê ACAS de, 
ku ev sazî di navbera Yekîtiya Hekîmên 
Brîtanyayê (BMA) û NHS de wezîfeya 
navbeynkariyê dimeşîne, hat ragihandin ku 
ji bo alî li hev bikin heta Çileya 2016›an 
dem hatiye dayîn.

Bi vê biryarê re hat ragihandin ku greva 

ji aliyê BMA ve bi sê qonaxan dihat planki-
rin îro destpê bike, hatiye rawestandin. Bi 
vê lihevkirinê re tê xwestin ku NHS ji bo 
hekîmên pratîsyen, heta 13›ê Çileyê pey-
maneke nû pêşkêş bike.

Li gorî guhertina nû ya ku NHS der barê 
hekîmên pratîsyen ên li nexweşxaneyên 
cemaweriyê de kiriye, di rojên li derveyî 
dema asayî ya kar ê mîna Şemiyê de, ji hek-
îmên nobedê digirin, heqdest nayê dayîn. 
Di berdêla vê guhertinê de hikûmetê zema 
ji sedî 11 a heqdestan pêşniyarî hekîman 
dikir. Lê belê ev peşniyar ji aliyê BMA ve 
nehat qebûlkirin.
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Li Stenbolê teqînek mezin
Li Bayrampaşa Stenbolê 100 me-

treyî dûrî stasyona metroyê li kêleka 
rê teqînek çêbû. Hate diyarkirin ku te-
qîn ji ber bombeyek tîpa borî qewimi-
ye. Waliyê Stenbolê têkîldarî têqînê 
de wiha got: “Li Terqarêya Kadîfe te-
qînek pêk hat. Welatiyekî me bi sivikî 
birîndar bû. Bê teqîn ji ber çi çêbûye 
hê nayê zanîn. Di vê mijarê de em îx-
tamalan tevahî dinirxînin.” Hate ragi-
handin ku di dema teqînê de welatiyê 
bi navê Adnan Yalçin ê 36 salî birîndar 
bû. Hate diyarkirin ku Yalçinê rakirin 
Nexweşxaneya Perwerde û Lêkolîn 
a Hasekî rewşa wî baş e. Patlama 
sesinin ardından metro seferleri bir 

süreliğine iptal edildi. Piştî dengê te-
qînê ji bo demeke kurt tûrên metroyê 
hatin sekinandin. Midûriyeta Emni-

yetê ya Stenbolê da xuyakirin k udi 
teqîna li Bayrampaşa de kesek bi si-
vikî birîndar bûye.

Ji Koordînasyona Kantonên 
Rojava banga piştgiriyê

Koordînasyona Gîştî ya Rêveberi-
ya Xweser bi daxuyaniyekê ji civaka 
navneteweyî xwest ku piştgiriyê bidin 
berxwedaniya hêzên enternasyonal ku 
şerê terorê dikin.

Der barê êrîşên dawî yên çeteyên 
El-Nusra, Ehrar El-Şam û DAIŞ’ê 
ku li hev kirine û bi awayekî hevbeş 

êrîşî Kantona Efrînê dikin de, Koordî-
nasyona Giştî ya Rêveberiya Xwe-
seriya Demokratîk a her sê Kantonên 
Rojava daxuyaniyek da raya giştî ya 
cîhanê.

Di daxuyaniyê de wiha hat gotin:
“Piştî serketinên ku YPG, YPJ û 

Asayîşa Rojava, her wiha hêzên ku 

di bin sîwaneya wan de li eniyên şer 
diman û karîbûn ewlehî û aramiya 
herêmên Cizîrê û Kobanê biparêzin, 
Çeteyên El-Nusra û hevkarên wan 
Ehrar El-Şam xwestin bala cîhanê ji 
ser van serketinan bibin. Çeteyan bi 
tank û topan êrîşî gelek gundên herê-
ma Efrînê kirin. Şervanên Yekîneyên 
Parastina Gel (YPG) û Yekîneyên 
Parastina Jin (YPJ) û Asayîşa Rojava 
bersiva êrîşan dan û ew têk birin.

Wekî koordînasyona Gîştî ya Rêve-
beriya Xweseriya Demokratîk a Ro-
java-Sûriye mafê me yê ku herêmên 
xwe ji hemû êrîşên ji aliyê komên çete 
ve tên biparêzin heye.

Em bang li hemu hêzên navnetew-
eyî yên rast û durist dikin ku alîkari-
yên bidin hêzên enternasyonal (YPG 
û YPJ) ku li hemberî terorê şer dikin, 
da ku karibin êrîşên çeteyan li hemû 
dever û bajarên Suriyeyê bişkînin. 
Meşa me ya di warê avakirina Sûriy-
eyeke yekgirtî, demokratîk û federal 
dewam dike.”

DYA: Bila Tirkiye li hember derbasbûnê 
DAIŞ’ê sînorên xwe baştir biparêze

Hikûmeta AKP’ê bi derewên ‘li 
dijî çeteyên DAIŞ’ê têdikoşin’ be-
lavkirinê ve sînorên xwe ji çeteyan re 
vekirî dihêle.

Ji milekî hikûmeta AKP’ê li hember 
Kurdan ku yekane hêza li dijî DAIŞ’ê 
têdikoşe şer dijwar dike, ji milekî din 
jî bi derewên ‘li dijî çeteyên DAIŞ’ê 
têdikoşin’ belavkirinê ve sînorên xwe 
ji çeteyan re vekirî dihêle, ev jî baw-
eriyê nade ‘muttefîkên wê’. 

Wezîrê Parastinê yê Dewletên 
Yekbûyî yên Amerîka (DYA) Ashton 
Carter têkoşîna ‘qaşo’ Tirkiye li hem-
ber DAIŞ’ê dimeşîne bi tûndî rexne 
kir. Carter diyar kir ku ji bo têkoşîna 
li dijî DAIŞ’ê pêwîst e Tirkiye sînorên 
xwe baştir kontrol bike û tevgera 
çeteyan asteng bike.

Carter destnîşan kir ku ‘pêwîst e 
Tirkiye ji bo têkoşîna li dijî DAIŞ’ê 
zêdetir hewl bide’ û xwest ku bi tay-
bet divê sînorên xwe ‘bi bandor’ bi-

parêze. Carter da xuyakirin ku divê 
Tirkiye têkoşîna li dijî DAIŞ’ê ‘ hem 
ji hewayî hem jî ji bejahî’ bimeşîne.

Axaftinên Ashton Carter careke 
din nîşan dide ku derewên hikûmeta 
AKP’ê û Erdogan ên ku têkoşîn li 
hember DAIŞ’ê dimeşe ti baweriyê 
nadin.

Ji 24’ê Tirmehê ve artêşa Tirk li 
hember HPG’ê û di hin rewşan de 
li hember şervanên YPG’ê operasy-
onên xwe didomîne, pir balkêş e ku 
ji vê dîrokê ve pir kêm caran çeteyên 
DAIŞ’ê bomberdûman kiriye. Her 
wiha ev bomberdûman jî tenê di ax-
aftinên artêş û hikûmeta AKP’ê de ne.

Wekîlên li Dêrikê 
rastî êrîşê 
hatin, rakirin 
nexweşxaneyê
Li navçeya Mêrdîn Dêrikê, ku ev 6 roj 
in rewş lê awarte ye, heyeta HDP’ê ras-
tî êrîşa polîs û leşkerên Tirk hat. Parla-
menterên HDP›ê yên tesîra gaza îsotê 
li wan bû Meral Daniş Beştaş û Çalgar 
Demîrel rakirin nexweşxaneyê.

Heyeta HDP’ê ya ku ji bo lêkolînkirina rewşa 
navçeya Dêrikê berê xwe da herêmê, careke din 
rastî êrîşê hat.

Heyeta HDP›ê ku di nav de parlamenter 
Meral Daniş Beştaş, Çaglar Demîrel, Gursel 
Yildirim û Mahmût Tûgrûl jî hene, duh hatin 
navçeyê. Piştî êrîşa duh îro jî polîs û leşkerên 
Tirk êrîşî heyetê kir.

Li hemberî wekîlên HDP›yî bombeyên gaza 
îsotê hatin bikaranîn. Wekîlên HDP›ê Meral 
Daniş Beştaş û Çaglar Demîrel, ji ber bombeya 
gazê bêhn li wan çikiya. Welatiyan xwes-
tin wekîlan rakin Nexweşxaneya Dewletê ya 
Dêrikê, lê belê polîsên Tirk destûrê nedan. Li ser 
vê yekê ji neçarî rakirin Nexweşxaneya Dewletê 
ya Qoserê.

AÎHM; Tirkiyeya ku 
Youtube qedexe 
kir sûcdar dît
Biryara AÎHM ya têkîldarî 
‘qedexeya Youtube’: Tirkiye 
sûcdar e

Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropa (AIHM), 
têkîldarî qedexeya Youtube serlêdana 2010’an 
a Prof. Dr. Yaman Akdenîz, Alîkar Doç. Dr. 
Kerem Altıparmak û Parêzer Serkan Cengiz îro 
biryar da.

 ‘AZADIYA ÎFADEYÊ HAT 
ÎXLALKIRIN, MAFÊ AGAHÎSTANDINÊ 
HAT ASTENGKIRIN’

 Biryara dadgehên Tirkiyeyê dayî di çar-
çoveya 10. xala AÎHS a azadiya îfadeyê hate 
bidestgirtin. Dadgehê di doza girtina Youtube de 
diyar kir ku hem kesên serlêdan kirine hem jî 
kesên gihiştina wan hatine qutkirin, mafên wan 
hatine binpêkirin. AÎHM biryar da ku girtina 
Youtube, “binpêkirina azadiya îfadeyê ya tevahî 
welatiyan e” û “mafê agahî standinê hatiye as-
tengkirin”.
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Ajansa Enerjiya Rojê ya Navneteweyî hat avakirin

Ji bo enerjiya rojê ya ku weke dostê hawirdor û atmosferê tê zanîn 
bi erzanî û ewle were hilberîn, ajanseke nû ava dibe. Bi vê armancê 
li civîna bilind a COP21’ê, bi însiyatîfa Hîndîstanê re tifaqeke hat 
avakirin û 121 welatan di nav de cih girtin.

Tifaqa ji 121 welatên li ser paralelên 
bakur û başûrê xeta ekvatorê cih digirin, 
ji aliyê Serokwezîrê Hîndîstanê Narendra 
Modî ve hat ragihandin.

Armanca bingehîn a vê saziya bi navê 
Ajansa Enerjiya Rojê ya Navneteweyî 
(ISA) hat avakirin, zêdekirina enerjiya ji 
tîrêjên rojê ye. Di nava van welatên tevlî 
tifaqê bûne de li hin welatan 300 rojan 
tav heye. Lewma li van deran tê xwestin 
ku hilberîna enerjiya rojê ya weke dostê 
hawidorê tê naskirin, bê zêdekirin.

Wezîfeya sereke ya ISA ya bi însiyatîfa 

Hîndîstanê hat avakirin, meşandina xe-
batên kêmkirina lêçûnên hilberîna ener-
jiya rojê ye. Bi vê armancê wê bi taybetî 
lêçûnên amûrên teknolojîk werin kêmkirin.

Serokwezîrê Hîndîstanê Narendra Modî 
yê ku damezrandina ISA ragihand got, “Em 
dixwazin enerjiya rojê bêhtir erzan û ewle 
bikin. Bi hêsanî bigihînin nava mala xwe 
û qadên xwe yên jiyanê.” Modî da xuya-
kirin ku welatên herî zêde tavê dibînin, bi 
rewşeke ‘paradosk’ herî kêm ji vê enerjiyê 
sûdê werdigirin û anî ziman ku ev yek êdî 
nayê qebûlkirin.

ISA wê hewl bide para enerjiya rojê ya 
li cîhanê zêdetir bike. Heta sala 2021’an jî 
wê Sekreteriya Giştî ya vê saziyê, ji aliyê 
Hîndîstanê ve bê birêvebirin. Hîndîstan 
dixwaze kapasîteya xwe ya enerjiya rojê, 
ku niha 4 gîgawat e, heta sala 2022’an bigi-
hîne 100 gîgawatê.

Enerjiya rojê, ji ber ku li gorî enerjiyên 
petrol û komirê rêjeya gaza li atmosferê be-
lav dikin dadixîne, weke alternatîf tê dîtin. 
Lê belê ji bo hilberîna vê enerjiyê di nava 
demeke kurt de pêwîstî bi razemeniyek ji 
ya petrol û komurê bêhtir heye.

Dema zerarên li hawirdor û atmosterê 
tê kirin were nirxandin jî, ji bo dema dirêj, 
enerjiya rojê ya dikare bê nûkirin, li gorî ya 
petrol û komirê gelekî erzan e.

Li COP21’ê welatên pêşketî endîşeyên xwe didin pêş
Di Civîna Bilind a Avhewayê 

COP21 de, ku duh li paytexta Fransa 
Parîsê destpê kir, serokên hikûmet û 
dewletan û nûnerên Neteweyên Yek-
bûyî daxuyanî û bangên dramatîk kirin.

Di civînê de, pirsgirêka sereke ya 
ku lîder bala xwe bidin ser û muzakere 
li ser bê kirin, wê alîkariya avhewayê 
ya ji bo welatên xizan be.

Serokdewletê Misirê Abdulfettah 
El Sîsî li ser navê welatên Afrîkayê 

di civînê de bang kir û anî ziman ku 
alîkariya ji 100 mîlyar dolarî ya ku 
welatên pêşketî heta sala 2020’an 
soza dayînê dane, kêm e. Sîsî ragi-
hand ku divê alîkariyên malî qat bi qat 
bên zêdekirin û diyar kir ku heta sala 
2020’an divê ev rêjeya alîkariyê bi du 
qatan bê zêdekirin.

Serokwezîra Elmanyayê Angela 
Merkel jî xwest, alîkariya malî ya ji 
welatên yekser bikevin bin bandora 

encamên guhertina avhewayê yan jî 
welatên xizan re bê dayîn, her pênc 
salan ji nûve were nirxandin. Merkel 
pêşniyar kir ku nirxandina destpêkê ya 
vê çarçoveye jî, ji sala 2020›an û pê ve 
bê kirin. Angela Merkel her wiha soz 
da ku welatê wan wê budçeya xwe ya 
li ser alîkariyên pêşvebirinê heta sala 
2020›an bi du qatan zêde bike.

Merkel da zanîn ku hewldan û 
sozên wan heta roja îro dane têra 

bisînorkirina germahiya global a bi 2 
pileyan nake û destnîşan kir ku me-
todên welatan ên pîvandina belavki-
rina gazê zelal be.

ABORIYA WELATÊN BI PÊŞ 
DIKEVE, NE AMADE YE!

Yek ji pirsgirêka ku di muzakereyên 
avhewayê de li ser hat rawestîn ew e, 
ku ji bo sozên li ser guherîna avhewayê 
bi cih bê anîn, divê welatên bi pêş dik-
evin, ji aliyê mezinbûna aboriyê ve 

tawîzan bidin. Gelek welat dibêjin ku li 
şûna petrol an jî komirê, bikaranîna en-
erjiya tê nûkirin, wê bandoreke neyînî 
li mezinbûna aboriyê bike.

Serokdewletê Çînê Xî Jînpîng ku 
welatê wî yek ji ekonomiyên bi pêş 
dikeve ye û hînê bi giranî bi petrol û 
komirê ve girêdayî ye, anî ziman ku 
divê mercên ekonomîk ên welatên bi 
pêş dikevin, li ber çavan werin girtin. 
Xî bibîr xist ku tevî armancên li ser 
avhewayê, endîşeyên van welatan ên 
ji bo bilindkirina standartên jiyanê yên 
welatiyên xwe hene.

Di meha Mijdarê de 216 hezar 
penaber derbasî Elmanyayê bûne
Li Elmanyayê di mehên 
havînê de ku rojê zêde-
tirî 10 hezar penaber 
derbasî welêt dibûn, 
hat ragihandin ku ev 
hejmar di meha Mijdarê 
gelekî daketiye.

Li Elmanyayê di mehên 
havînê de ku rojê zêdetirî 10 hezar 
penaber derbasî welêt dibûn, hat 
ragihandin ku ev hejmar di meha 
Mijdarê gelekî daketiye. Pena-
berên ku beşeke wan a zêde hewl 
didin derbasî welatên Skandîna-
vya bibin, tê destnîşankirin ku şert 
û mercên hewayê û ji ber welatên 
Balkanan tenê destûr didin kesên 
li welatê wan şer hene sedema 
kêmbûna hatina penaberan e.

Berdevkê Rêxistina Polîs a 
Federal (Bundespolizei) di dax-
uyaniya xwe de got ku hejmara 
penaberên meha Mijdarê derbasî 
welêt bûne 216 hezar e. Berdev 
diyar kir ku beşek zêde ya pena-
beran hatine eyaleta Bavyera ya li 
sînorê Awûstûrya.

Li gor heman daxuyaniyê, ji 
mehên havînê ve rojane 10 hezar 
kes derbasî Elmanya dibûn, ev 
hejmar di serê meha Mijdarê bûye 
rojane 8 hezar kes. Lê ev hejmar 
di rojên dawî de ketiye navbera 2 
hezar û 6 hezaran.

Tê zanîn ku beşek mezin pe-
naberên tên Elmanya serlêdana 
îltîcayê nakin. Di navbera hej-
marên serlêdana îltîcayê yên ji 
aliyê Daîreya Koçber û Pênaberan 
a Federal (BAMF) û yên polîsan 
daye xuyakirin de cudahiyên pir 
cidî hene.

Li gor BAMF heta dawiya 
Cotmehê 362 hezar serlêdana 
îltacayê pêk hatiye, ji van tenê 
hejmara 172 hezar penaberî di 
navbera mehên Tirmeh û Cot-
mehê ku koça penaberan gihiştibû 
asteke rekorê hatibû kirin. Lê di 
heman demê de hejmara rojane 
ya penaberên derbasî welat bibûn 
hatibû xuyakirin ku di navbera 8 
û 10 hezaran de ye.  Li gel vê jî, 
di kêmbûna hejmara pênaberên 
derbasî welat dibin de şertên 
zivistanê û sînordarkirina pe-
naberên ku ji ser Balkanan dihatin 
bi bandor e. Bi biryara hikûmeta 
Makedonya, ji 10 rojan û vir ve 
tenê ji derbasbûyina penaberên 
ji Sûriye, Iraq û Afganîstanê re 
destûr tê dayîn.

Bi heman şêwazî piştî Mac-
arîstanê deriyê sînorên xwe girt, 
derbasbûyina penaberan ên ji 
welatên Sirbîstan, Arnavûtlûk, 
Kosova, Karadag û Bosna Hersek 
ên ne endamê YE jî zehmet bû. Li 
Slovanya ku endamê YE ye û pen-
aberên ji Balkanan tê vê derê ji bo 
derbasbûyina transît bikar tînin, 
hikûmet biryar dabû ku tenê wê 
destûrê bidin derbasbûyina ferdên 
ji Sûriye, Iraq û Afganîstênê.

Drama mirovahiyê ya li ser sînorê 
Makedonya-Yewnanîstanê naqede
Bi hezaran penaberên hewl 
didin ji Yewnanîstanê der-
basî Makedonyayê bibin, li 
ser sînor disekinin. Aloziya di 
navbera penaberan û polîsên li 
ser sînor de jî dewam dike.

Bi biryara hefteya derbasbûyî ya hikûme-
ta Makedonyayê re bi tenê ji penaberên ji 
welatên şer lê hene, mîna Sûriye, Iraq û Af-
ganîstanê tên, destûra derbasbûnê tê dayîn. 
Ji ber vê biryarê, bi hezaran penaberên ji 
welatên din hatine û di ser Balkana re hewl 
didin derbasî nava welatên Yekîtiya Ewro-
payê bibin, li herêmên sînor berhev bûne.

Duh li nêzî bajarê Gevgeliyayê, pe-
naberekî xwe bi trenê girt û bi vî rengî 
hewl da sînor derbas bike. Lê belê ji ber 
elektrîkê bi giranî birîndar bû û ew raki-
rin nexweşxaneyek li Yewnanîstanê. Piştî 
vê bûyerê, di navbera penaberan û hêzên 
ewlekariyê yên Makedon de alozî derket.

Bi qasî 250 penaberan bi keviran bersiv 
dan polîs û leşkerên bi çekên giran li ser 
sînor bi cih bûne. Polîsan jî çoyê bi elek-
trîkê û bombeya çavan dişewitîne, li hem-
berî penaberan bi kar anîn.

Polîsê Yewnanîstanê jî dest li bûyerê 
werdan û ket navbera penaberan û polîsên 
Makedon, bi vî rengî pêşî li şer girtin.

Piştî ku dewleta Tirkiyeyê ji bo wer-

girtina hin tawîzan ji welatên Yekîtiya 
Ewropayê sînorên xwe vekir, di nava 4 
mehan de bi sed hezaran penaberan di 
ser  Yewnanîstan û welatên Balkanan re 
berê xwe dan welatên rojava. Piştî kom-
kujiya 13›ê Mijdarê ya li Parîsê, hikûmeta 
Makedonyayê biryar da ku bi tenê ji pe-
naberên ji Sûriye, Iraq û Afganîstanê re 
destûra derbasbûnê bide.

Pûtîn: Balafir ji bo parastina 
petrolên DAIŞ’ê hat xistin
Serokê Dewletê yê Rûsyayê Vladîmîr Pûtîn di Civîna 
Avhewayê ya COP21 ya li paytexta Fransa Parîsê ax-
ivî, diyar kir ku balafira wan ji bo parastina petrolên ji 
DAIŞ’ê tê hatiye xistin. 

Pûtin behsa balafira Su-24 a ji aliyê Tirkiyeyê hatibû xistin 
kir, destnîşan kir ku armanca esasî parastina çeteyên DAIŞ’ê 
ye. Pûtîn destnîşan kir ku balafir bê parastin bû, got petrola ji 
herêmên di dest DAIŞ’ê bi rêya bejahî tê Tirkiyeyê, ji wir jî bi 
rêya benderan derbasî tankera dikin.

Pûtîn ragihand ku der heqê têkîlîyên petrolê yên Tirkiye û 
DAIŞ’ê de xwedî agahî ne.

Pûtîn di civînê de ji ber beyanên gelek serokên dewletan a ku 
‘xistina balafira Rûsan ne pêwîst bû’ dûbare kir ku balafira wan 
ji bo Tirkiyeyê ti xeterî ava nekiribû.


