
nma  kad nlar 
şiddet k ka nda
avukat lkay imur, lkesinde 
yaşad  şiddetten dolay  ka an 
kad n n, s nd  lkede de 
eşitli nyarg lar sebebiyle s rekli 

sorunlar yaşad na dikkat ekti

Haberi sayfa 10’da

ritanya arlament unda 
levi ekretarya  uruldu

Britanya Parlamentosunda Joan 
ryan nc l nde Britanya alevi 
federasyonu ile parlamenterlerin 
ortak y r tecekleri alevi 
Sekretaryas  kuruldu

Haberi sayfa 16’da

e uild ak ndan bane 
arar na el tkinli i

Başta Kobane nin yeniden inşas  
olmak zere savaş n yaralar n  sarmak 
amac yla ondra da al şmalar n  
y r t n re-build vakf , hafta sonu 
noel Yard m etkinli i d zenledi

Haberi sayfa 7’de
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Haberin devami sayfa 8-9`da

Haberi sayfa 6’da Birleşik Krallık parlamentosunda yapılan 
oylamada Suriye’deki Daiş noktalarına 
karşı hava harekatı kararı onaylanmıştı. 
Londra’da çalışmalarını yürüten Kürdistanlı 
ve Türkiyeli kurumlar da hava saldırılarına 
karşı. İngiliz hükümetini bu konuda samimi 
bulmayan kurumlar, Daiş’in ortaya çıkmasında  
İngiltere’nin de içerisinde olduğu batılı devletleri 
sorumlu görüyor.

Haberin devami sayfa 8-9`da

ritanya Daiş e arş  
uriye de avaşa at ld

Britanya Parlamentosu 2 Aralık Çarşamba günü 
gerçekleştirdiği oylama sonucunda, Suriye’de 
Daiş’e karşı hava müdahalesine dahil olmayı 
onayladı. Başbakan David Cameron’ın sunduğu 
önerge, 397 kabul oyuna karşı 223 ret oyuyla, 
Parlamentonun onayını aldı. Önerge, Irak’ta hava 
harekatları yürüten hava kuvvetlerine, Suriye’de de 
savaşa katılma izini tanıyor.
Oylamanın ardından Britanya hava kuvvetleri, 
RAF’ın (Royal Air Force), Kıbrıs’ta bulunan üstten 
bir kaç saat içerisinde harekete geçerek Suriye’de 
Daiş hedeflerini bombalamaya başladılar.

Haberi sayfa 6’da
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n iltere nin u eyinde el elaketi
n iltere nin ku eybat n  ha ta nu etki i alt na alan De m nd a r a n n y l a t  aş r  ya şlar  
başta umbria lmak ere  b l ede el elaketine d n şt . ki kişinin hayat n  kaybetti i elakette 
kurtarma al şmalar na rdu da kat ld . an a ter ve umbria da binler e ev tahliye edilirken  ev
lerinde mah ur kalan den a la kişi kurtar ld . umbria da  bin  kadar eve hala elektrik ver
ilemiy r. l edeki  kul da tatil edildi. aşbakan David amer n kurtarma al şmalar n n yeter i  
kald  eleştirilerine karş l k  y netimi b yun a el elaketinden k runmak i in b t ede b y k bir pay 
ay rd klar  avunma n  yapt .

he uardian n haberine g re, 
b lgede sele karş  koruma amaçl  
gerçekleşmesi gereken  milyon 
sterlinlik bir proje  y l ndan iti
baren ertelendi. Proje dahilinde  
evin selden korunma alt na al naca  
belirtildi.

aşanan bu sel felaketi, Paris 
klim Zirvesinin devam etti i g n

lerde, iklim de işikli i tart şmalar n  
da gündeme getirdi.

rt naya eşlik eden aş r  ya ş n 
etkisiyle Cumbria b lgesinden geçen 

den ehri taşt .
rama kurtarma ekipleri yerleşim 

yerlerinin nehre d nen cadde ve 
sokaklar nda mahsur kalanlar  bot
larla tahliye etmeye çal ş yor.

aş  ilerlemiş bir afetzede 
hayat nda ilk kez b ylesi bir olay  
tecr be etti ini anlatt  “ vde 
otururken duvardan s zan suyun 
yukar  do ru y kseldi ini g rd m. 
Çok ürperticiydi.”

H z  saatte  km ye yaklaşan 
f rt na ve beraberindeki sa anak 
nceki g n etkisini hissettirm

eye başlam şt . ahribat n en fazla 
yaşand  Cumbria da yetkililer en 
st d zeyde alarma geçti. çme 

sular na la m ve çeşitli at klar n 
kar şt  b lgeye g da ve içecek 
yard m  sevkedilmeye başland .

aşbakan David Cameron l
kenin kuzeydo usundaki afeti 
g r şmek zere h k metin acil du
rum kabinesi Cobra toplant s  ald  ve 
b lgeye ziyarette bulundu.

rt na nedeniyle  binden fa
zla evin elektriksiz ve susuz kald , 
ana yollar n suya g m ld , bir
çok otoyolun ve tren hatt n n kapal  
oldu u bildirildi.

Carlisle nited futbol stadyumu 
da sular alt nda kald .

he uardian n başka bir haber
ine g re, b lge  y l nda da ben
zer bir sel felaketine maruz kald ; 
y re sakinleri başlar na bir daha 
benzer bir felaketin gelece ini tah
min edemediklerini s yl yor.  
y l ndaki sel felaketinde sadece 
Cockermouth b lgesindeki zarar n 
karş lanmas  için .  milyon ster
lin harcand  hat rlat l yor.
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eyt n t ne etr  ta y nunda anl  ald r
umarte i akşam  ey

t n t ne tren i ta y
nunda bir y l unun b y
nunu ke erek yaralayan 

uhyadin ire  inayete 
teşebb ten tutukland . 

layda iki kişi de ha  
yaraland .

Haber Esra Türk

Sald r y  gerçekleştirmeden 
nce bu Suriye için  ba rd  

s ylenen san n ter r eylemi 
gerçekleştirmiş olabilece i belirtil
di. akat, san n ailesi ire nin 
ruhsal sorunlar yaşad n n ve 
olaydan haftalar nce polise 
bildirdiklerini aç klad lar.

Channel  ews e konuşan 
kardeş ohamed ira, san n 

 y l nda paranoya ile teşhis 
edildi ini anlatt .

lay n hemen sonras nda, in
ternette yay nlanan g r nt ler 

ire nin polisler taraf ndan elek
trik şok ile etkisiz hale getirildi ini 
g steriyor. r nt lerde arkadan 
birisinin, you ain t no uslim 
bruv , sl man de ilsin sen 
kardeşim  demesi ise sosyal medy
ada popüler bir etiket haline geldi. 
Sald r n n bir ter r eylemi olmas  

olas l na karş  sl manl k 
ad na yap lamayaca  vurgusuyla 
bu etiket s kça kullan ld .

aşbakan David Cameron da 
s z  tekrarlayarak sl man to
pluma destek verdi.

Son aylarda yaşanan Daiş 
destekli eylemler sonucunda s
l manlara karş  nefret suçlar  ciddi 
bir art ş g sterdi.

ire nin ma durunu tekme
leyerek yere d ş rd n  ve 
bo az nda  santimetrelik bir 
yara açt  aktar ld . a dur, beş 
saatlik bir ameliyat geçirdi.

he ndependent n haberine 
g re, ire nin polisler taraf ndan 
ele geçirilen telefonunda Daiş ile 
eşleştirilen bayrak resimleri bu
lundu. Polis olay  olas  bir ter r 
sald r  olarak de erlendiriyor.
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Joan ryan dan Başbakan ameron a: rt halk  de te i hak ediy r
n eld rth milletvekili 
an yan  başbakan David 

amer n a mektup y llayarak 
rtlerin uriye ve rak ta 

Daiş e karş  verdikleri avaş n 
tan nma  erekti ini anlatt .
Haber: Esra Türk 

eçti imiz hafta ritanya Parlamento
sunda gerçekleşen Suriye de Daiş e karş  
hava harekat  oylamas yla eş zamanl  g n
derilen mektupta yan, K rtlerin Suriye il
gili g r şmelere dahil olmalar n  ve y r t
t kleri savaş n g z n nde bulundurulmas  
gerekti ini belirtti.

ylama ncesi Parlamentoda yapt  
konuşmada da K rtlerin Daiş e karş  nemli 
m tte k olduklar  tan nmas  gerekti ini 
ifade eden yan, mektubunda şunlar  belirtti  

Size Daiş ve K rtlerin rak ve Suriye deki 
durumlar  hakk nda yaz yorum.

K rt toplumu ve, P  ve rak taki 
Peşmerge dahil, askeri g çler y llard r Daiş e 
karş  n cephede savaş yorlar.

Siz, Suriye ye ritanya n n skeri 
perasyonlar n n zat lmas  konulu rapo

runuzda, D ş lişkiler Çal şma Komitesine 
cevab n zda, K rtlerin rak ve Suriye de 
nemli kara deste i olduklar n  aç kça belirtti

niz. ritanya Hava Kuvvetleri ( ) ve m t
te k g çlerle birlikte engal i zg rleştirdiler 
ve zidi toplumunun daha fazla k r mdan 
geçmelerini engellediler. Suriye de ojava 

dahil, K rt b lgelerini koruyup y nettiler. e, 
sizin deyiminizle, K rtlerin kontrol ndeki 
topraklar istikrarl lar. Daiş e karş  her hangi 
bir girişimin nemli unsurular.

Parlamento Daiş e karş  askeri m daha
leyi Suriye ye uzat rsa, bir çok K rd n destek 
verece ini biliyorum.

vam Kamaras nda konuşmamda 
s yledi im gibi, b yle dehşet verici bir ter r 

grubunun karş s nda, K rtlerin b y k cesaret, 
direnç ve yeteneklerini tan mam z gerekiyor.

akat, cesaretleri için korkunç bedel
ler dediler. inlercesi Daiş e karş  savaşta 
hayatlar n  kaybettiler. Daha fazlas  da insan 
haklar  ihlalleri yaşad lar ve milyonlarca K rt 
savaştan dolay  evlerinden s r ld ler.

K rtlerin Suriye nin toprak b t nl ne 
sayg  g sterilece i ve  Cenevre 

r şmelerinde belirlenen kurallar dahilinde, 
Suriye deki siyasi anlaşmada nemli rol oy
nayacaklar  dediniz.

Dolay s yla, sizden istedi im şu sorulara 
cevap vermeniz  rak ve Suriye de K rt toplu
muyla ba lant  kurmak için ritanya devleti 
neler yap yor; H k met, K rtlere, n m zde
ki aylarda askeri ve askeriye olmayan ne 
t r destek sa layacak; ve Suriye için kal c  
bir bar ş s reci aray ş m z devam ederken, 
K rtler, luslararas  Suriye Destek rubu ile 
devam eden g r şmelerde eşit m tte k olarak 
g r lecekler mi?

Daiş in uluslararas  bar ş ve g venli e ci
ddi tehdit oldu u bir d nemde, K rtler  oja
va ve di er yerlerde  demokrasi, insan haklar  
ve eşitli e inand klar n  g sterdiler.

K rt halk , tam destek ve haklar n n 
tan nmas n  hak ediyorlar.

ritanya Daiş e arş  uriye de avaşa at ld
ritanya arlament u  ral k arşamba n  er ekleştirdi i ylama 

nu unda  uriye de Daiş e karş  hava m dahale ine dahil lmay  naylad . 
aşbakan David amer n n undu u ner e   kabul yuna karş   

ret yuyla  arlament nun nay n  ald . ner e  rak ta hava harekatlar  
y r ten hava kuvvetlerine  uriye de de avaşa kat lma i ini tan y r.

Haber: Esra Türk 

ylaman n ard ndan ritanya hava 
kuvvetleri, n ( oyal ir orce), 
K br s ta bulunan stten bir kaç saat içer
isinde harekete geçerek Suriye de Daiş 
hede erini bombalamaya başlad lar.

na uhalefet şçi Parti lideri, 
Jeremy Corbyn nin karş  oldu u hava 
harekat , g lge kabine yeleri de dahil, 

 şçi Parti milletvekilinden destek 
ald . Corbyn, milletvekillerinden hava 
harekat na karş  olmalar n  istedi, 
fakat, serbest oy  tan yarak bireysel 
olarak karar almalar n n n n  açt .

Savaş karş t  eylemciler de hem, Par
lamentoda tart şmalar devam ederken, 
hem de oylaman n sonras nda eylem

lerine devam ettiler. Eylemciler hava 
sald r lar n n sivil l mlere yol açaca n , 
b lgeyi daha fazla kaosa s r kleyece ini 
ve ritanya y  daha fazla g venli 
yapmayaca n  savundular.

ylama ncesi t m g n devam eden 
tart şmalarda, nergeyi destekleyen ve 

karş  olanlar konuşmalar n  yapt lar. 
lk olarak Cameron ve Corbyn bir

er konuşma yaparak, tara ar n n 
tart şmalar n  sundular. n boyunca 
s z alan  milletvekili Suriye de 
hava harekat n  neden destekleyip, 
ya da desteklemediklerini anlatt lar. 
Cameron, ransa da yaşanan ter r 
sald r s n n ritanya n n da aç k he
def oldu unu g sterdi ini savunarak 
Daiş in lkenin g venli ine karş  teh
like unsuru oldu unu dile getirdi. 

Konuşmalar n neredeyse t m nde 
K rt g çlerinin Daiş e karş  savaşta 
nemlerine de inildi ve daha fazla 

desteklenmeleri ifade edildi.
Cameron, konuşmas nda hava 

harekat  ile, Suriye de  bin K rt 

dahil,  bin l ml  savaşç ya Daiş e 
karş  savaşta destek vereceklerini dile 
getirdi. Corbyn ise, rtado u da ola
cak uzlaşmada, hangi lkede yaş yor 
olsalar, K rtlerin haklar  tan nmal . 

iz bunu  y ld r savunuyoruz,  
şeklinde konuştu.

Konuşmalarda rkiye nin K rt 
g çlerine karş  savaş y r tmeleri de 
eleştirildi. Cameron n rkiye ile 
ilişkisi eleştirildi.

Hava harekat na partisi, skoç l
usal Parti (S P) ile karş  olan mil
letvekili lex Salmond Cameron a 
rak ve Suriye de K rtlere neden 

a r silah verilmedi ini sorgula
yarak, ato m tte kin rkiye nin 
hoşuna gitmeyece i için mi  diye 
eleştiride bulundu. Salmond, hava 
harekatlar n n yerine karada savaşan 
K rtlerin a r silahlanmalar n n daha 
etkili olabilece ini savundu.

aşbakana karş  durarak nergeye 
destek vermeyece ini aç klayan, u
hafazakar, Haltemprice ve Howden 
milletvekili, David Davis rkiye nin 
b lgedeki rol n  eleştirdi. Davis, 

ato yesi olan rkiye ye, r
kiye Suriye s n r n  kapat  s ylen
mesi gerekti ini ifade ederek, Daiş in 
b lgede serbestçe petrol ticareti yapa
bilmesini eleştirdi.

Hava m dahalesine destek veren, 
uhafazakar, orth Shropshire mil

letvekili, wen Paterson, b lgede 
istikrar n sa lanmas  için etnik ve 
dini gruplara g venceler verilm
esi gerekti ini ifade etti. Paterson, 
federasyon sisteminin uygulanmas  
gerekti ini ve kinci D nya Savaş  
sonras nda oluşturulan s n rlar n 
uygulanamayaca n  savundu. 
K rtlerin ve di er etnik ve dini 
gruplar n da kendilerini g vende hisse
decekleri y netimlerde yaşamalar n n 

sa lanmas  gerekti ini ifade etti.
ylama sonras nda konuşan, 

şçi Parti Hackney milletvekili ve 
hay r oyu kullanan, Diane bbott,  

Suriye yi bombalayaca m z için 
zg n m. iddet ortam  daha da arta

cak  şeklinde konuştu.
Hava harekat  nergesini destekley

en şçi Parti milletvekillerinin baz lar , 
g lge d şilişkiler bakan , Hilary enn, 

vette Cooper, Stella Creasy ve n
eld milletvekili Joan yan.

Hava harekat na neden 
destek verdi ini parlamentodaki 
konuşmas nda aç klayan yan, Daiş i 

ritanya ya karş  aç k ve kesin bir 
tehlike olarak g rd n  dile get
irdi. yan  Daiş in Suriye ve b lgeye 
tehdit oldu unu; rak ta ritanya n n 
dahil oldu u hava sald r lar n n 
başar  g stererek Daiş e  toprak 
kaybettirdi ini; ve lkenin bu ner
geyle savaşa girmedi ini, sadece hava 
deste inin raktan, Suriye ye uzat ld  
için nergeyi destekledi ini aç klad .

ylama ncesi bir konuşma yapan 
enn, vam Kamaras nda karş s nda 

oturan uhafazakar milletvekiller
inden b y k bir alk ş ald . enn in 
konuşmas  tarihi nem taş yan bir 
konuşma olarak de erlendirildi.

Daiş in lkeye ve b lgeye 
sundu u tehlikeyi de erlendiren 

enn, Karş m zda faşistler bulun
makta. Hesaplay c  canilikleri de il 
sadece, ayn  zamanda hepimizden 
st n olduklar n  d ş nmeleri. 
izi aşa l yorlar. De erlerimizi 

aşa l yorlar  şeklinde konuştu.
ski şçi Parti lideri d iliband 

oylama ncesi yay mlad  mesajla, 
h k metin hava sald r lar  için yeterli 
bir tart şma y r tmedi i için nergeyi 
desteklemeyece ini aç klad .
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Fotoğraf Ari Murad

aşta Kobane nin yeniden inşas  
olmak zere savaş n yaralar n  
sarmak amac yla Londra da 
çal şmalar n  y r t n e build 
vakf , hafta sonu oel ard m 
etkinli i d zenledi.

aklaş k bir y l nce farkl  
mesleklerden g n ll lerin bir araya 
gelerek kurdu u e uild vakf n n 
hede nde zellikle Kobane nin 
yeniden inşas na yard mc  olmak 
ve zellikle e itim amaçl  projelere 
mali destek bulmak geliyor. 

Dalston Pier de yap lan 
etkinli e çok say da kişi kat ld . 
Sabahtan akşama kadar devam 
eden yard m etkinli inde çocuk
lara y nelik y z boyama gibi ak
tivitelerin yan  s ra aç lan standt
larda çeşitli ikinci el giysi, tak  ve 
makyaj malzemeleri sat ld . ç lan 
yemek stand nda da çeşitli yem
eklerin yan  s ra birçok tatl  çeşidi 
haz rland . oel baban n da haz r 
bulundu u yard m etkinli inde 
çocuklara çeşitli hediyeler veriler
ek foto ra ar çekildi. 

ojava n n ç kantonundan 
birisi olan Kobane geçti imiz 
y l Daiş çetelerinin sald r s na 
u ram ş, P  ve PJ nin aylar 
s ren destans  direnişi sonucu kent 

çetelerden temizlenmişti. ylar 
s ren çat şmalarda y zlerce K rt 
savaşç  yaşam n  yitirmiş ve kentin 
y zde i y k lm şt . Çat şmalar 
s recinde kenti terk eden y zbin
lerce insan n b y k bir b l m  
kente geri d nm şt . velerin 
b y k bir b l m n n kullan lmaz 
halde olmas ndan kaynakl  d nen
ler çok a r koşullarda yaşamlar n  
devam ettiriyor. zellikle e itim 
ve sa l k kurumlar n n hemen 
hepsinin y k lmas ndan kaynakl  
halen e itim ve sa l k hizmetleri 
çok sa l ks z koşullarda verilmeye 
çal ş lmaktad r.  

Kobane nin yeniden inşas  başta 
olmak zere savaş n yaralar n  
sarmak amac yla bir grup g n ll  
taraf ndan kurulan ve Londra da 
çal şmalar n  y r ten e uild 
vakf  yard m toplamak amac yla 
çeşitli etkinlikler d zenliyor. 
D zenlenen etkinliklerle be
raber başta e itim olmak zere 
haz rlanan projelere maddi destek 
sa lamaya çal ş yor. 

Hafta sonu yap lan etkinlikte  
bin sterlin civar nda maddi yard m 
topland . 

e uild vakf  ile ilgili daha 
fazla bilgi sahibi olmak için www.
re build.help web adresini ziyaret 
edebilirsiniz. 

n iltere nin başkenti ndra da e build   
 ral k umarte i n  Dal t n ier de 

el ard m etkinli i d enledi.

e uild 
ak ndan 

bane 
arar na el 
tkinli i
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rdi tanl  ve rkiyeli 
urumlar n iltere nin 
uriye deki ava 
ald r lar na arş  epkili

e ti imi  arşamba n  irleşik rall k parlament unda yap lan ylamada 
uriye deki Daiş n ktalar na karş  hava harekat  karar  naylanm şt . ylamada 

iktidar parti ine tan a la muhali  milletvekili de de tek vermişti.  ret yuna 
karş   yla kabul edilen karardan birka  aat nra br ta bulunan n ili  

nden u aklar uriye t praklar nda Daiş etelerine ait n ktalar  b mbalad lar. 

Haber Erem Kansoy

Suriye deki Daiş noktalar na d n k 
hava sald r lar  lkeyi ve siyasetçileri 
ikiye b ld . lkenin b y k bir b l m  
karar  desteklerken, bir b l m  de 
karş  ç k yor. Londra da çal şmalar n  
y r ten K rdistanl  ve rkiyeli ku
rumlar da hava sald r lar na karş . 
ngiliz h k metini bu konuda samimi 

bulmayan kurumlar, Daiş in ortaya 
ç kmas nda  ngiltere nin de içerisinde 
oldu u bat l  devletleri sorumlu g r y
or.  ngiliz h k metinin Suriye de 
Daiş e y nelik sald r  karar n  nas l 
de erlendiklerini toplum temsilciler
ine sorduk  

tÜrkaN bUDak: 
brİtaNYa kÜrt Halk 
MeClİsİ eŞ baŞkaNı

“ iz hiç bir lkenin bir di er bir 
lkeyi bombalamas n  istemiyoruz. u 

d ş ncemiz Suriye nin bombalanmas  
için de geçerlidir, bug ne kadar yap lan 
b t n bombard manlardan en çok 
sivil halk zarar g rm ş, onlar lm ş, 
onlar yollarda perişan olmuşlar, aç 
kalm şlar, evlerini terk edip başka 
lkelerin sokaklar nda, parklar nda, 
vrupa n n tren garlar nda l me terk 

edilmişlerdir dolay s yla ngiltere veya 
başka lkelerin Suriye ye m dahalesi 
gerçekten bahis ettikleri gibi sivil halk  
Daiş çetelerinden korumak de il, kendi 
sistemlerini rtado u halklar na dayat
mak içindir. er gerçekten korkular  
Daiş çeteleri olsayd , o co rafyada 
d nyan n hayretle izledi i bir m
cadeleyi K rtler zaten y r t yorlar, 
K rtlere destek vererek daha masum 
bir tutum alabilirdiler ve belki o zaman 
daha inand r c  olabilirlerdi. 

Dolay s yla ngiltere nin karar  
halklar n yarar na de il, yerel ve 
uluslararas  g çlerin yarar nad r. 

engal de binlerce zidi kad n re
hin al n p pazarlarda sat ld nda bu 
g çler sivilleri hiç d ş nmediler. Kob
ane yerle bir edildi inde bir toplumun 

tarihi siliniyor, bir halk n psikolojisi
yle oynan yor bu canileri durdural m 
demediler, bug n de yerle bir olmuş 
prestijlerini bizim ma duriyetimiz 
zerinden kurtarmaya çal şmas nlar. 
u halk  art k kendi oyunlar na alet 

edemeyecekler. izim d ş m zda 
oynas nlar oyunlar n .  

ngiltere devleti K rtleri kriminal
ize etmedeki hassasiyeti tehlikenin 
gelebilece i yerlere karş  da hissetse 
asl nda t m toplum g vende olur  
ngiliz polisi istihbarat  ne t r ted

birler alm ş, al yor onu bilmeyiz tabii 
ancak Leytonston daki olay yle çok 
tedbirli olmad n  da g steriyor... 

izim kendi toplumumuzun 
g venli inden sorumlu oldu umuz 

alanlarda kendi ek tedbirlerimizi 
al yoruz tabi ki. Halk m z n g nl k 
ziyaret ettikleri kurumlar m zda ek 
g venlik uygulamam z vard r. tkin
liklerimizde polisin yans ra, g venlik 
tecr besi olan arkadaşlar m z g revli 
olur kitlenin g venli ini al rlar.  iz, 
ngiltere de yaşayan K rdistanl  ve 

rkiye li halk m za su uyar y  dik
kate almalar nda yararl  olaca n  
d ş n yoruz. lbaş  ve oel 
al şverişlerini b y k merkezlerden zi
yade daha k ç k ve az kalabal k yerl
erde yapmalar n  tavsiye ediyoruz.  

yr ca ngilizler kendi lkelerinde 
kaosa sebep olacak olaylara izin ver
mezler. ç nk  bu Suriye yi bombalama 
yasas ndan sonra işlerine yaramaz kaos.”

HelıN berk:  
Gİk-Der YÖNetİCİsİ

“ D  ttifak n n  lmanya , 
ransa , ngiltere gibi tek tek  em

peryalist devletlerin Suriye batakl na 
bu derece  bal klama dalmalar  ebette
ki vrupa işçi ve emekçileri g çmen
leri  derinde etkileyecektir. Ekonomik  
ve siyasal olarak ta yerli halk  ve g ç
menleri etkileyecek ve ayr ca rkç  
sald r lar n n n  açm ş olacakt r. 

ngiltere ve emperyalist devletlerin 
Suriye m dahalesi D karş  m
cadele de il D gibi bir çeteyi kul
lanarak Suriye deki  ve rtado u daki 
hegemonyalar n  s rd rmektir ve 
oradaki varl k sebebi  işgalci bir g ç  
olarak  oralarda bulunmakt r.

 ojava dan gelişen Kantonal 
rg tlenme ngiltere nin ve emperyal

ist lkelerin rtado u daki planlar n  
alt st etmektedir bug n itibariyle bu 
modeli kabul etmiş ve benimsemiş 
g r n r g z kmeleri rtado u zer
indeki planlar ndan kaynakl d r. ller
ine geçen ilk f rsata ojava modelini 
ezmeye çal şacaklard r.

 ngiliz devleti  S D karş  en kararl  
m cadele veren P D   muhatap almal  

ojava stat s n   tan mal d r.
ngiliz h k metinin aşist ter r 

rg t  D karş  m cadele ad  alt nda 
ilerici devrimci sosyalist güçlere 
karş  yeni ter r  yasalar  ç karmaya 
çal ş yor. u yasalar başta g çmenler  
ve m sl manlar  hedef almaktad r.   
ç kar lan bu yasalar halk n g venli i 
ve gelece i ad  alt nda yap lmaktad r. 
Halklar aras nda  yerli ve g ç
men ayr m  yap larak KÇ   aşist 
rg tlenmeler geliştirilmekte ve 

d şmanl  k r klemektedir.”

ısrafİl erbİl: İNGİltere 
aleVİ DerNeklerİ 
feDerasYONU baŞkaNı

“ ngiltere nin suriye yi 
bombalamas  Suriye deki demokrasi
ye asla katk  sunmaz. akat daha nce
ki aylarda bat l  gazetecilerin bo azlar  
kesilirken ve Kobane d şt  d şecek 
kayg lar  yaşan rken sivil toplum 
rg tleri olarak ngiliz başbakanl  
n nde “ ritanya uyuma” diye slo

ganlar at ld . şid ve benzeri rg tlerin 
yarat lmas nda emperyalist devletlerin 
katk s  b y k oldu unu biliyoruz. 

çl  devletler Suriye deki demokra
si g çlerine destek vermelidir. akat 
do rudan hava sald r s  gibi t m siv
illerinde ld r ld  harekatlarda 
bulunmalar  yanl şt r.

ngiltere deki tehditleri yeterince 
alg lam ş de iliz. Daha dikkatli ve 
rg tl  olmal y z.”

GÜl Çİftİ:  tOHUM 
kÜltÜr Merkezİ

“ ngiliz H k metinin Suriye ye 
Hava sald r s  karar  almas  ve hemen 
hayata uygulamas n , ngiltere nin 
“ter re karş ” verilen m cadele olarak 
ele alm yoruz. Daha çok emperyalist 
ve gerici g çlerin rtado u da girmiş 
olduklar  dalaşman n bir yans mas  
olarak de erlendiriyoruz.

zellikle usya n n rtado u da 
etkin hale gelmesi ile birlikte daha da 
k z şan b lgede, adeta yar şa giren m
peryalistlerin “ ulusal g venli imizi 
koruyoruz” iddias , b y k bir yaland
an ibaretdir. Sorun daha çok b lgedeki 
hakimiyetini sa lamakt r.

ilindi i gibi Saddam n devrilm
esinde de, D nin yan  s ra ngiltere 
de b y k rol alm şt . Kimyasal si
lahlar gerekçe g sterilerek bom
balanan ve işgal edilen rakta bin
lerce insan katledildi. Zindanlarda 
yap lan işkencelerin resimleri hala 
haf zam zda silinmiş de il.

yle bir anlay ş D ter r ne 
maruz kalan b lge halk na fayda dan 
çok zarar getirecektir.

D Çetelerine karş  canlar  
pahas na savaşanlar ortada. aşta K rt 
ulusunun yi it evlatlar  olmak zere, 
çeşitli uluslardan devrimciler ancak bu 
çetelerin ter r ne son verirler.

ug n bir çok emperyalist g çler
in K rtleri desteklemeleri tamamen 
ç karlar  gere idir.

te yandan bir çok lke 
gerçekleştirdikleri hava sald r lar n  
meşru k lmak için,” ter r alarm ” ver
mekte. ylelikle sald r lar n  halk  
duyarl  k lmaya çal şmaktad r.

vet bu g n işçi ve emekçiler her za
mankinden daha duyarl  olmak zorunda.

ma neye karş ?
ojava da D çetelerine karş  

ezilen, hor g r len ve yok edilmeye 
çal ş lan halklar n verdi i m cadeleye 
karş  duyarl  olmak gerekiyor. ine 

mperyalistlerin kirli emellerine karş  
duyarl  olmak gerekiyor. u anlamda 
yeterince duyarl  olundu u maalesef 
s ylenemez.

e D çetelerin bask  ve 
Katliamlar , ne de emperyalistlerin 
sald rganl , işçi s n f  ve ezilen 
halklar n m cadelesini engelleyemez.

D n mperyalistler taraf nda 
beslenen D gibi Çete s r leri, bu 
g n onlar taraf ndan yok edilemez.”

rOJDa sİPaN: CİWaNeN 
azaD ÜYesİ

“ ngiltere nin hava sald r s n  kesin
likle onaylam yoruz. inlerce insan n 
hava sald r s nda yaşam n  yitirmesi 
devletlerin kirli oyunlar n n bir parças  
olmaya zorland r lmas  insanl k d ş  bir 
harekettir. Hava sald r lar  ato nun 
ve sistemin bir oyunudur rtado u yu 
ele geçirmek için nsanlar  g ce 
zorlamakt r asil amaç. 

ngiltere deki ter r eylemlerinde 
kesinlikle devlet bizden daha fazlas n  
biliyor. ug n ilan arkadaş m z 
insanl k ad na PJ ye kat lmak 
istemişken Daiş lilerin ellerini 
kollar n  sallay p ngiltere ye giriş 
ç k şlar  hakk nda devlet bir nlem 
almam şken biz bu konuda devletin 
hiçbir şeyden haberi yok yada devlet 
bilinçsizdir diyemeyiz

u konuda devlet acilen gerekeni 
yapmal d r, devletin onaylad  ter r 
eylemlerinden halk nas l duyarl  
davranmal  bilmiyorum. Devletin to
pluma g vence sa lamamas  herkesi 
endişelendirmiş durumda”
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tUGaY HUrMaN: CeMeVİ baŞkaNı
“ sl nda bu radikal slamc  ter r gurubunun 

mimar d r ngiliz h k meti, rans z h k meti ve 
merika. esle kargay  oysun g z n , s z n  

baz al rsak ç beş y l içinde palazlanan bu ter r 
gurubuna vrupa n n birçok lkesinde g z yu
muldu. unlar biliyordu ki bu ter r gurubu sad
ece Suriye de de il bir g n kendi lkelerinde de 
insan katledecek duruma gelecekti. bir yandan 
silahland rd lar b r yandan birçok ba lamda 

nansal  destek verdiler.   ransa da yaşanan 
olaydan sonra vrupa n n her yerinde insanlarda 
bir korku ve panik ortam  yarat ld . u ba lamda 
ingiliz parlamentosunda al nan bu karar asl nda 
hiç bir şey ifade etmiyor. er gerçekten bir şey 
yapmak isteniyorsan bug n ngiltere nin birçok 
b lgesinde halen bariz bir ter r rg tlenmesi 
var. unun n ne geçsinler. ş r  dini guruplar n 
bu tavr  rkç l nda başlang c  olacakt r. engi 
beyaz olmayan herkes sokaklarda rkç  sald r lara 
mahrum b rak lacakt r. zun s z n k sas  sistem 
biryandan faşistlik yapacak b r taraftan sosyal 
demokrat lkesini koruyan bir devlet g r nt s  
vermeye çal şacakt r.”

aras ararat: aktivist
“Sonda s yleyece imi başta s yleyeyim, hava 

sald r s n  destekleyenlerdenim. Daiş in ortaya 
ç kmas nda başta ngiltere ve D gibi dev
letlerin b y k pay  oldu unu tart şmaya bile ger
ek yok elbette. rtado u da rap bahar  ad nda 
bat l  g çlerin nc l nde başlayan diktat rlere 
karş  başkald r lar  birçok lkeyi içinden ç k lmaz 
siyasi bir t kanmaya g t r rken, rtado u yu 
adeta kan g l ne d nd rd . rtado u nun kadim 
şehirleri birer hayalet şehre d n şt r ld . Kendi 
yaratt klar  diktat rlerin yerlerini en az onlar ka
dar gerici g çler ald . 

rap bahar  diye yutturduklar  çetin k ş n en 
kanl  halkalar ndan birisi olan Suriye de ngiltere, 

rkiye, D ve Suudi gibi devletlerin t m 
hesaplar  alt st oldu. ahsetti im lkelerin t rlarla, 
kamyonlarla Suriye ye taş d klar  para ve silahlar 
esas adresi olan Daiş in eline geçti. K sacas  de

mek istedi im o ki; bu vahşi çeteleri, canavar  
yaratan ngiltere ve di er bat l  lkelerin ta kend
ileri. imdi kendi yaratt klar  canavar n baş n  
ezmek zorundalar. Ç nk  t m pislikleri deşifre 
olmuştur. Kendi yaratt klar  canavarlar kendi 
topraklar nda kendilerini vurmaya başlam şt r. 

imdi kendi pisliklerini temizleme zaman d r. 
Daiş, başta K rdistanl lar olmak zere t m 

d nyan n baş na gelebilecek en b y k belad r ve 
g n geçtikçe mikrop gibi t m d nyaya yay larak 
daha b y k bir tehlike oluşturmaktad r. 

imdiye kadar bu canavar hem rak ta hem 
Suriye de en b y k hedef olarak K rtleri 
seçtiler ve K rdistan a nice vahşetler yaşatt lar. 

unun n  mutlaka al nmal d r. llerindeki 
a r silahlar  ve say lar n  ve de arkalar ndaki 

rkiye gibi g çleri d ş nd m zde Daiş sa
dece b lgedeki karş  g çler taraf ndan yenilm
esi zor bir g çt r. unun tek bir ç z m  vard r, 
o da Daiş h cerelerinin havadan bombalanarak 
hareket kabiliyetinin k r lmas , cephaneliklerin
in yok edilmesi, sonras nda da b lgedeki g çler 
taraf ndan temizlenmesidir. 

vet, ngiltere samimi olmayabilir, evet 
farkl  hesaplar  da olabilir, evet şuan Suriye de 
vekaleten devam eden ç nc  d nya savaş n n 
direk parças  olmak isteyebilir ve daha nice pis 
niyet ve planlar  da olabilir. ncak Suriye yi 

ombalamay n  diyenlerin Daiş in nas l 
durdurulaca na cevap vermeleri gerekiyor. 
Suriye yi ombalamay n  diye ba ranlardan iyi 

niyetlilerin yapmas  gereken tek şey vard r   da 
ngiltere ve di er koalisyon g çlerinin Daiş he

de eri d ş na ç kmas n  engellemek için eylem ve 
etkinlikleri ile bunun iyi bir takipçisi olmalar d r. 
Daiş e sald rmak d ş nda planlar içine girdikleri 
zaman lkeyi aya a kald rabilmelidirler. oksa 
bunun d ş nda kuru kuru sloganlar at p buna al
ternatif retememek Daiş vahşetinin devam et
mesi d ş nda hiçbir şeye yaramayacakt r. 

Kald  ki Daiş in Kobane ye d n k vahşi 
sald r lar  d neminde ngiltere başbakanl  
n nde irşeyler yap n  diye ba ranlardan m... 
e halen ayn  kirdeyim.”
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nma  kad nlar şiddet k ka nda
vukat lkay imur  lke inde yaşad  

şiddetten d lay  ka an kad n n  nd  l
kede de eşitli nyar lar ebebiyle rek
li runlar yaşad na dikkat ekti. imur  

nma  kad nlara y nelik al şmalar n 
yay nlaşt r lma  erekti inin alt n  i di.

Suna ALAN

ngiltere nin başkenti 
Londra da yaşayan avukat lkay 

imur, g ç eden kad nlar n ve 
k z çocuklar n n u rad  şiddetin 
sadece geldikleri lkelerle s n rl  
olmad n , geldikleri lkelerde 
de şiddet ve nyarg lara maruz 
kald n  belirtti. 

nsan Haklar  zleme 
rg t n n (H W) belirleme

lerine g re  y l  başlar ndan 
Kas m ortalar na kadar yaklaş k 

 bin s nmac  vrupa 
k y lar na ulaşt . irleşmiş il
letler ( ) lteciler ksek 
Komiserli i ve  çmenlik 

rosu na g re bu rakam n y zde 
 içerisinde Suriye, fganistan 

ve rak tan g ç edenler var. 
u konuya ilişkin vukat 

lkay imur yaşanan sorunlar  ve 
yap lmas  gerekenleri anlatt .

ab’nin hukuki 
sorumlulukları var

ç n y kselişinde uluslararas  
toplumun nemli bir rol  oldu unu 
belirten imur, zellikle  vrupa 

irli i nin kendi topraklar  ve 
s n rlar nda bu bireylere karş  in
san haklar n  korumaya y nelik net 
hukuki sorumluklar n n oldu unu 
s yledi. imur, son gelişmelerden 
sonra ortaya ç kan tabloda, vrupa 

irli i ye devletlerinin bunun ak
sini yapt n  ve baz  ye devletler
in yaklaş m n n daha da zorlay c  
oldu unu vurgulayarak, bu y k c  
yaklaş mlar n zellikle g çmen ve 
s nmac  kad nlarda birçok soruna 
yol açt n  dile getirdi. 

Önyargılar sorunları 
sürekli kılıyor

vukat imur “ edyan n ve 
karar mercilerindeki kurumlar n 
g rmek istemedikleri durum, 

g ç etmeye çal şan kad n ve k z 
çocuklar na y nelik şiddet, savaştan 
kaçarken ya da g ç etmeye çal şt  
çal şt  lkeye giden yolculukla 
s n rl  de il. ç etti i lkeye 
vard ktan sonra g çmenlere ve 
s nmac lara y nelik nyarg lar se
bebiyle sürekli devam ediyor” dedi. 

Kad n ve k z çocuklar nda s rek
li devam eden bu tekileştirilme 
psikolojisinin çeşitli sorunlara yol 
açt n  s yleyen imur, bunlar 
aras nda şunlar  s ralad  

 Hem bilgisizlikten hem de 
k lt rel utançtan kaynakl  tecav z 
ve cinsel suistimal durumlar nda 

gerekli mercilere başvuramama ve 
yard m isteyememe,

 ç eden ve s nan kad nlar n 
aile içi şiddete maruz kalmas  
ve yine aileleri taraf ndan cinsel 
sald r dan korumak amac yla ya 
da k lt rel sebeplerle g ç eden ve 
s nan kad nlar n aileleri taraf ndan 
erken evlendirilmesi; fakat yine eş 
taraf ndan aile içi şiddet ve dahas  
cinsel sald r ya maruz kalmas , 

 uhuş; dil yetersizli i ve 
deneyimsizlik nedeniyle iş 
bulamaman n yaratt  yoksulluktan 
kaynakl , kad n ve k z çocuklar n n 
başvurdu u iş oluyor.

  vsizlik fakt r ; yoksulluktan 
ve yard m alamamaktan kaynakl  
kad nlar n ve k z çocuklar n n 
kad nl  erkekli, çoluklu çocuklu 
kalabal k odalarda hiçbir zel 
alan  olmadan, zor şartlar alt nda 
yabanc lar ile yaşamas ,

 Kamu taraf ndan tekileştirme 
ve zorbal k durumlar nda yard ma 
ihtiyaç duyduklar nda nereye 
başvurabileceklerini bilememe, ça
resizlik durumu.”

stÖ’ler projelerini 
yaygınlaştırmalı

imur, vrupa da sivil to
plum rg tleri ve çeşitli kad n 
kuruluşlar n n bu sorunlar n 
ç z m ne y nelik çal şma ve 
projeleri y r tt n  belirterek 
şunlar  s yledi  “ zellikle g ç 
eden kad nlar n ve k z çocuklar n n 
yaşad klar n n kabul edilmez 
oldu unun fark na varmalar  ve 
sessiz kalmamalar  gerekti inin 

retilmesi amaçlan yor” dedi. 
imur, bununla beraber g ç 

eden ve s nmac  kad n ve k z 
çocuklar  ile çal şan kamu ve yet
kili merciilerin maruz kald klar  
şiddeti erkenden tespit edip, 
onlar  içinde bulunduklar  teh
likeli durumdan uzaklaşt rarak, 
koruma alt na almaya y nelik 
çal şmalar n  yayg nlaşt rmalar  
gerekti ini s yledi.
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lmanya da m lte i 
ay   mily nu aşa ak
rkiye ve alkanlar er

inden  lkelerine y nelik 
m lte i n n en nemli 
hede erinden lmanya da 
h k metin bu ne kadar 
yapt   bin m lte i tah
mini ktan aş ld .

rkiye ve alkanlar zerinden  
lkelerine y nelik m lteci g ç n n 

en nemli hede erinden lmanya da 
h k metin bug ne kadar yapt   bin 
m lteci tahmini çoktan aş ld . l n ilk 

 ay nda  bin m lteci lmanya ya 
giriş yaparken kay t alt na al n rken, il
tica başvurusu yapanlar n say s n n  
bin olmas  dikkat çekiyor.

ederal çişleri akan  homas 
de aizi re taraf ndan aç klanan 
rakamlara g re, sadece Kas m ay nda 

lmanya ya giriş yapan m ltecilerin 
say s   bini aşt .  ayl k toplamda 
ise bu say   bine ulaşt .

De aizi re, daha nce  y l  so
nuna kadar  bin olarak belirledikleri 
m lteci say s n n aş ld n , ancak yeni 
bir tahmin vermeyeceklerini s yledi. 

akan, son g nlerde m lteci say s ndaki 
azalmaya ra men, y l sonuna kadar  
milyona ulaş laca n  kaydetti.

lmanya ya giriş yapan m lteciler 
ile iltica başvurusu yapan bireylerin 
say s  aras ndaki uçurum ise dikkat 
çekiyor. ederal ç ve lteciler 
Dairesi ( ) taraf ndan aç klanan 
verilere g re, Kas m sonu itibariyle il
tica başvurular n n say s   bin oldu.

GİrİŞler saYılıYOr, 
Ya ÇıkıŞlar?

te yandan,  bin m ltecinin lk
eye geldi inin tespit edilmesine ra men 
iltica başvurular n n yar dan az olmas  
çelişkili g r l yor. lkeye giriş yapan 
m ltecilerin baz lar n n hem s n rda 
hem de lke içindeki noktalarda asy
System ad  verilen sisteme kaydedilmiş 
olmalar  ihtimali bulunuyor.

ine m ltecilerin nemli bir 
k sm n n lmanya y  sadece tran
sit lke olarak kulland  da tahmin 
ediliyor.

ncak bunun yan  s ra, iltica 
başvurular n  inceleyen nin 
a r işleyişinin m lteci say lar na 
ilişkin çelişkilerde rol oynad  be
lirtiliyor.

lmanya ya  y l nda  
bin m lteci giriş yapm ş, toplam il
tica başvurusu ise  bin olarak 
kay tlara geçmişti.

eremy rbyn arş tlar  an ld   
ş i arti ldham da ylar n  rtt rd

İşçi Parti, eremy rbyn liderli
inde ldham da er ekleşen ara 
e imde ylar n  artt rarak nemli 

bir başar  elde etti. rbyn karş t
lar  ve a  medya  ş i arti nin 

l p litika i leme inin ldham da 
y kaybetmelerine y l a a a n  
avunuy rlard  akat bu beklenti

leri a l  kald .
İşçi Parti’nin 35 yaşındaki, deneyimli 

belediye meclis üyesi Jim c ahon, ,  
oy ile milletvekili seçildi.

İngiltere’nin Manchester kentinin Batı 
ldham ve oyton ilçesinin yeni parlamen

to temsilcisini belirlemek için yap lan ara se
çimde, vrupa irli i ve g çmen karş tl yla 
bilinen irleşik Krall k a ms z Partisi nin 
( K P) y kselişine ra men aç k ara fark ile 

ahon seçildi.
n g çl  rakibi olarak g r len K P millet

vekili aday  John ickley ise  bin  oyda 
kalarak seçimi kaybetti.

İşçi Partisi bu ara seçimde oy oran n  .  
puan y kseltmesi Corbyn in liderli i için b
y k bir başar  oldu. anchester kentinin at  

ldham ve oyton ilçesindeki ara seçim, b lge 
temsilcisi şçi Partili milletvekili  yaş ndaki 

ichael eacher n vefat n n ard ndan yap ld .
irleşik Krall k ta ay s ay nda yap lan ge

nel seçimin ard ndan istifa eden d iliband 
yerine Corbyn seçilmişti.
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Her şeyden nce bu karar  kesinlikle ha fe 
almamal s n z. Seçmiş oldu unuz level dersleri 
ya da bunlar n bileşimi meslek seçiminizi do rudan 
etkileyecektir. t n olas l klar  dikkate almal  ve 
gelecekte farkl  bir mesle e y nelebilmenize ola
nak sa layacak şekilde esnek olabilmelisiniz. ku
mak istedi iniz b l m için niversiteler belirli der
sleri alm ş olman z  şart koşarlar. Do ru dersleri 
almad n z için istedi iniz b l me gidememe duru
munda kalmay n sak n.  

phesiz aileniz ve retmenleriniz bu konuda 
sizi y nlendirmek isteyeceklerdir ama unutmay n 
ki bu konuda son karar  verecek olan sizlersiniz. 
Di er taraftan meslek dan şmanlar  size çeşitli 
sorular y nelten ve verdi iniz cevaplara g re sizin 
için en uygun alanlar  tavsiye eden bir t r bilgisa
yar program  kullan yorlar. ma zaman zaman hiç 
alakas z sonuçlar da ortaya ç kabiliyor. Sonuçta ne 
istedi inizi ve bunun için ne yapman z gerekti ini 
bilmeniz çok nemli. 

lmak istedi iniz dersleri seçerken bu konuda ka
rar vermiş insanlarla buluşmak ve kir al şverişinde 
bulunmak, niversitelerin tan t m g nlerine kat lmak 
çok yararl  olabilir. nutmay n, başkalar n n de il 
sizin iste iniz ve sizi mutlu edebilecek dersleri seç
meniz çok nemli.      

Hangi dersleri seçece iniz konusunda birçok şeyi 
hesaba katman z gerekebilir. 

l i ve m tiva y n  
ence en nemli fakt rlerden birisi seçti iniz 

dersleri seviyor olman z. Do al olarak bir konuya 
ne kadar ilgi duyuyorsan z, renmek ve başar l  ol
mak için motivasyonunuz o derece y ksek olacakt r. 
Sab rs zl kla dersin bitmesini beklemek ve dersin 
beklentilerine ayak uyduramay p başar s z olmak ka
dar k t  bir duygu olamaz herhalde. Hoşland n z, 
bir şeyler renip çaba sarf etmekten zevk alaca n z 
bir ders size zg ven kazand racakt r. u, daha da 
başar l  olmak için motivasyonunuzu art racakt r. 

ararl l k   
er belirli alanda çal şmay  ya da meslek sahibi 

olmay  nceden kafan za koyduysan z, bunu g z 
n nde bulundurun. rne in sporla ilgili bir alan 

gelecek hayallerinizi s sl yorsa, bu alanla alakas z, 
rastgele dersler seçmenin hiç bir anlam  yok. u alan
da bir mesle e y nelmek için beden e itimi, biyoloji, 

zik gibi dersleri seçmeniz gerekir. yn  şekilde e er 

bir o s ya da iş ortam nda çal şmay  planl yorsan z, 
işletme, bilgisayar gibi bu alanda işe yarayabilecek 
dersleri ncelikli olarak d ş nmeniz gerekir. ani 
çal şmay  planlad n z alanda ne gibi bilgi ve becer
ilerin gerekti ini mutlaka dikkate almal s n z 

Der  y k  ve k layl k  
ir dersi kolay olaca  d ş ncesiyle seçmeyin  

an d m baz  arkadaşlar kolay bir ders diye psikolo
ji seçmişlerdi. Çok geçmeden ne kadar zor bir ders 
oldu unu anlad lar ve ilk s navda başar s z olup dersi 
b rakmak zorunda kald lar.  elki sizin için kolay 
olabilir, ama psikoloji, ancak bu dersi sevenler ve 
gelecek planlar nda işlerine yarayabilece ini d ş nen 
kişiler için do ru bir seçim olabilir. Di er taraftan, 
sevseniz bile, sizin için çok zor olabilecek bir dersi 
de seçmeyin.  Kendinize d r st olun. Çal şmaktan 
pek hoşlanmayan, d zensiz ve zaman  iyi kullanama
yan biriyseniz bunu dikkate al n. Seviyenizin çok z
erinde çal şmay , çok dev yetiştirmenizi gerektiren 
derslerde çok zorlanacaksan z ve niversitede ve 
meslek hayat n zda bu dersler gerçekte işinize yara
mayacaksa hata yap yor olabilirsiniz. 

kul imkanlar  
Level dersleriniz için gitti iniz okul belli alan

larda uzmanlaşm ş olabilir. ma okulun sundu u 
imkânlar sizin gelece inizle ilgili as l beklentiler
inizi karş lamaktan uzak olabilir. hendisli e ilgi 
duyuyorsan z sanat alanlar nda uzmanlaşm ş bir okul 
size uymayabilir.  unun yerine, m hendislik için 
gerekli matematik, zik gibi derslerde başar n n y k
sek oldu u bir okulu tercih edebilirsiniz. 

nne babalar
Çocuklar n n seçece i dersler konusunda 

anne babalar kendi kirlerini kabul ettirmek 
isteyebilir ve bask c  bir tutum tak nabilirler. 

erçekleştiremedikleri kendi zlem ve ideallerini 
çocuklar n n gerçekleştirmesini isteyebilirler. u t r 
bask lar n pek çok sebepleri olabilir. zetle anne ba
balara şunlar  s ylemek istiyorum. Çocu unuz şimdi 
ya da gelecekte bu seçimleri yapma noktas ndaysa, 
tercihleri ne olursa olsun sonuçta onlar  destekle
meniz en do rusudur ve onlar n karar na sayg  
duydu unuzu onlara hissettirmelisiniz. abi bu 
konuda çocu unuzun seçimlerinde ne gibi fakt rl
erin etkili oldu unu araşt rmal s n z. rne in sadece 
arkadaşlar  belli dersleri seçiyor diye çocu unuzun 
da o dersleri seçmesi son derece sak ncal  olacakt r. 

a da yeterince bilgi sahibi olmadan ve biran nce 
karar verip belki de içinde bulundu u olumsuz or
tamdan, bask dan kurtulmak istiyor olabilirler. anl ş 
seçimler yapt klar na inan yorsan z bu gibi durum
larda mutlaka devreye girmelisiniz ve gerekli pro
fesyonel yard m almak için resmi kuruluşlara, okul
lara, dan şmanlara, toplum rg tlerine başvurmaktan 
çekinmemelisiniz. 

  evel e imi in
ren iden ren iye av iyeler...

aşa da, bu bilgi k lavuzu i in g r şt m z rencilerin deneyimlerinden nemli 
g rd m z baz  noktalar  ald k  
Do al olarak bunlar n ne derece nemli oldu u kişiden kişiye de işse de, 
bir o unun g z n nde bulundurulmas  gereken konular oldu unu d ş n yoruz:  

ek baş na der al şmak
ir çok aile çocuklar n n yet

erince ders cal şmamas ndan 
şikayet eder. Kimi aile bunu 
çocu uyla olan ilişkisini 
geliştirerek ç zmeye çal ş rken 
kimisi ise s rekli etraf na s yle
nerek bu durumu de iştirmeye 
çal ş r. lk metod ikinci me
toda g re daha çok verim verir 
ve aile ile çocuk olan ilişkileri 
büyümeden sonlandirir. 
Çocuklar n ders çal şma istedi i 
kimi zaman tembellik, kimi za
man zekilik kimi zaman ise 
olanaklar ile anlatilabilinir. Ba
zen ise çocuklarda bir n yarg  
gelişir ve bunun sonucunda 
belli derslerden uzak dururlar. 

er arkadaşlar aras nda s rekli 
rne in matemetik zor sohbeti 

yap l yorsa bir çocuk bu dersi 
yapmamak için diretir ve çaba 
g stermez. u haftaki yaz mda 
bu konuda bir şeyler s yleyip 
yard mc  olmaya çal şaca m. 

mar m faydal  olur.
Çocuklarda ders çal şma, 
renme s recinin nemli bir 

parças d r. u nedenle ders 
çal şmak için gerekli becer
ilerin uygulanmas  kadar 
çal şma ortam n n zelliklerin 
de renme için uygun olmas  
nem taş r. Ders çal şmak için 

en uygun ortam g r lt  ve dik
kat da tan etkenlerden uzak, 
zellikle de  ve di er di

jital araçlar. unun yan nda 
her birey dikkatini en iyi 
yo unlaşt rabildi i koşullar  
kendisi keşfeder, kimileri ha f 
bir m zik eşli inde daha ver
imli çal ş rken kimileri de tama
men sessiz bir ortama ihtiyaç 
duyar. S z konusu dikkat kon
santrasyon alan nda zorlanan 
bireyler oldu unda yine kişisel 
farkl l klar nemlidir ama genel 
olarak gürültülü bir ortamda ya 
da yere uzanarak ders çal şmak 
dikkati yo unlaşt rmaya en
gel olacakt r. u koşullar 
gelişmeden çocu un ders 
çal şmas  oldukça zor olacakt r.

Çocuklar m z n ders çal şma 
konusunda yaşad  en b y k 
sorun ba ms z ders çal şma 
yetene inin oluşmamas d r. u
nun da en b y k sebeblerden 
bir tanesi onlara yaklaş m m z 
ile aciklanabilinir. rne in 
baz  anneler deyim yerindeyse 

S permen gibi herşeyi kend
ileri ç zmeye çal ş rlar. Çocu u 
kendi sorunlar n  ç zmesi ko
nusunda tembellestiriler. u 
durum çocuk belli bir zaman
dan sonra bir al şkanl k haline 
gelir ve her sorunun ç z m n  
başkalar ndan bekler bir hale 
gelir. unun stesinden gelmek 
için onlar için sorunlar  ç zen 
de il, sorun ç zmelerinde on
lara yol g sterenler olmam z 
laz m.

ol g stermemiz onlarda so
run ç zme yetene ini geliştirip 
onlara oz g ven verecektir. n 
temelde, yukar da s yledikler
imize geri d necek olursak, 
e er ders zor oldu u için 
yap lm yorsa burada çocu un 
ders retmeni ile olan 
ilişkilerini sorgulamak laz m. 

uradan çocu u retmeni ile 
buluşmas  konuşmas  için yon
lendirmemiz laz m. ada bu 
konuda beraber bir g r şme 
al p retmen, renci ve 
veli olarak üçlü sohbet etmek 
gerekir. Her zaman sorunun 
ç z lmesi için yol g steren 
olmak zorunday z, bunu unut
madan yaklaşmak nemli.

unun yan nda 
çocuklar n z n karar vermeleri 
konusunda yard mc  olun. ir 
çok çocuk ders yapmamay  
ders yo unlu u ile anlatabilir. 

u t r durumlarda ncelikler 
konusunda bir sohbet faydal  
olacakt r. Çocu unuz birden 
çok iş ya da ders zerinde 
ayn  g nde çal şabilir mi? 
Hangisinden ise başlayacak? 
Çal şmaya başlamak için karar 
veremedi i anlar oluyor mu? 

u soruya çocu unuz yan t  
evet  ise, onlar n planl  

çal şmay  bilmedi ini kolayca 
anlayacaks n z. u t r bir du
rumda bunun çocu unuz zer
inde ruhsal bask  yarataca n  
g r p ona yard mc  olmaya 
çal şacaks n z. Ders plan  
yapman n bu anlamda ne 
yaş  nede seviyesi vard r. Her 
d nemde faydal  olacak bir 
alettir.

uradan bir başlayal m, 
bakars n z başka bilgiye ihtiyaç 
kalmaz.

Kolay gelsin

itim şe i

Oktay  
Şahbaz

rswick rtaokulu ilgisayar l m aşkan

oktyshbz@googlemail.com



14   ÇarşamBa, 09 ara K 2015

eni uk avaş ihniyeti
David Morgan* 
Çeviri: Suna Alan

 skoçyal  tarihçi ve Sosyalist ar
ih oplumu Sekreteri

D nya tarihinde var olan her devlet, 
kendi aç s ndan ahlaki hakk  ve adal
eti oldu unu iddia ederek yurtd ş ndaki 
eylemlerini hakl  ç karma girişiminde 
bulunmuştur. Sadece k kten dinci rejimler 
ya da D  gibi devlet d ş  akt rler bug n 
hala  llah n kendi tara ar nda  oldu una 
dair srar ediyorlar. akat  irinci 
D nya Savaş  gibi yak n bir tarihte de 
savaşan her iki emperyal g ç, anr n n 
kendi tara ar nda oldu u  konusunda srar 
etti.

ug n ngiltere gibi modern dev
letler, ulusal ç karlar n  savunma, insan 
haklar n n korunmas  ve m tte klerini 
destekleme temelinde, d ş politikalar n  
hakl  ç karmaya çal şmaktad rlar. ri
tanya h k meti,  Kas m tarihinde 
yay nlanan  Stratejik Savunma ve 

venlik De erlendirme aporu na 
“ekonomik g venli in” savunulmas  olan 
d ş politika amaçlar n  desteklemek için 
ek bir arg man ekledi. erçekte aşbakan 
David Cameron, ns zde “ulusal g venlik 
ekonomik g venceye ba l d r” şeklinde 
belirtmektedir.

De erlendirme aporu nda “ irleşik 
Krall k insanlar n  koruma, sivil zg r
l klerin teşvik edilmesi, hukukun 
st nl n  koruma ve farkl  din ve 

inançlara hoşg r l  çeşitli, entegre 
topluluklar  inşa etmede gurur verici bir 
gelene e sahiptir” deniliyor.

et olunmas  gerekir ki; insan 

haklar , sivil zg rl kler, hoşg r , 
hukukun st nl  gibi de erler, nere
deyse hiç kimsenin itiraz veya muhalefet 
etmeyece i de erlerdir; t pk  Cameron n 

irleşik Krall n d nya çap nda bu temel 
de erleri korumak amac yla m tte kleri
yle “elele çal şt ” konusundaki srar na 
ra men, ngiltere veya onun bat  m t
te klerinin zel m lkiyeti olarak tasvir 
edilemeyece i gibi.

sl nda bir devletin herhangi bir rak
ibi zerinde st nl k iddia etmesi ya da 
kendi baş na her t rl  prensiplerini day
atmaya çal şan bir d nya polisi olman n 
ayr cal n  varsaymas  oldukça teh
likelidir. yle bir durumun yarat lmas  
gerçekte son derece kibirli bir haldir, 
fakat zaten kimse şimdiye kadar David 
Cameron n m tevaz  ya da alçakg n ll  
bir kişi oldu unu iddia edebilir.

De erlendirme aporu, içlerinden biri 
hayati olan temel amaçlar n n ana hatlar n  
çizerek ş yle devam ediyor  “Denizaş r  
istikrar n  inşa etme, de erlerimizi ko
ruma, k r lgan devletler ve b lgeler 

zerinde kalk nma çabalar m za daha 
fazla odaklanma.” unu başarmak için 
De erlendirme aporu, irleşik Krall n 
“ zellikle K rfez ve frika olmak zere, 

rtado u da g venlik ortakl klar m z  
g çlendirdi i” konusunda srar etmek
tedir. lginçtir ki, rapor s kça ya 
at fta bulunurken ve rkiye elbette 

nun bir yesi olmas na ra men, 
bu konuda rkiye ye de inmiyor. apor, 
ayn  zamanda muhtemelen rkiye 
anlam na gelen K rfez Devletleri d ş nda, 

rtado u daki “di er m tte klere” 
dolayl  at fta bulunuyor. irleşik Krall k 
genellikle  iyi bir neden olmad kça r
kiye ile ilişkilerini duyurma konusunda 
çekingendir. akat kesinlikle Cameron n 

rkiye yi nemli bir m tte ki olarak ele 
ald n  varsayabiliriz. 

apor, irleşik Krall a, onun  
m tte klerine ve k resel g venli e 
y nelik iki ana tehdidinin oldu unu il
eri s r yor. u iki tehdidin, uluslararas  
ter rizm ve usya oldu u s yleniyor. 

er rizme gelince, raporda D ten (ya 
da D ) bir çok kez bahsedilmektedir, 
fakat ter rizmden bahsederken sadece 
D  ya da slami ter rizmi ima etme
mektedir. Di er ter rizmlere aç kça itafta 
bulunmaktadir; rne in Kuzey rlanda da 
devam ter rizm tehdidi gibi. sl nda, 

irleşik Krall k ter rle m cadele yasalar  
alt nda yasaklanan bu gruplar  de iştirme, 
g zden geçirme ya da g ncellenmesine 
dair herhangi bir niyet belirtisi  yoktur. u 
yasaklama listesi kuşkusuz di erlerinin 
yan  s ra, şu anda K rdistan şçi Partisi ni 
de (PKK) içermektedir.

apor, ter rizm tehditlerinin 
yurtiçinde ve yurtd ş nda b y mekte 
oldu unu savunarak “d nya bug n beş 
y l ncesinden daha tehlikeli ve belirsiz” 
demektedir. u ifade taraf ndan sunulan 
anti ter rizm mevzuat na y nelik çok 
az gevşeme umudu oldu u g r l yor. 

asan n n m zdeki d nemde daha da 
sert olmas  muhtemeldir. una ek olarak, 
rapor savunman n “ter rizm, radikalleşme 
ve aş r c l k ile m cadele konular na 

ncelik verece ini” belirtmektedir.  ld
ukça aç k bir şekilde partiler st  siyasi 

nyarg lar bu raporun sonuçlar n  belirle
mektedir. u, usya ve ter rizmin ikiz 
d şman oldu u bir eni So uk Savaş  
yans tmaktad r. laş lan sonuçlar, lkenin 
stratejik ittifaklar  ve merika irleşik 
Devletleri, K rfez lkeleri ve rkiye 
gibi  temel m tte klerinin taleplerinin 
g z n nde bulundurulmas ndan etkilen

mektedir. eni So uk Savaş zihniyeti, 
raporda usya ya ayr lan b l mde aç kça 
bellidir; ş yle denilmektedir  “  
y l nda Lizbon da d zenlenen  
zirvesinde, usya ile bir ortakl k inşa 
etmek için m tte klerimiz ile çal şma 
taahh d nde bulunduk. ncak o zaman
dan bu yana usya daha agresif, otoriter 
ve milliyetçi, kendini giderek at ya 
karş  tan mlayan bir hale geldi.  
y l nda K r m n yasad ş  ilhak  ve Do u 

krayna da ayr l kç lara inkâr edilebilir, 
hibrit taktikleri ve medya manipülasyo
nun kullan m  yoluyla devam eden destek, 

usya n n geniş uluslararas  standartlar n 
işbirli i ve ç karlar n  g vence alt na al
madaki isteksizli ini g stermiştir.”

u iddialar a r şekilde nyarg l  ve ta
mamen hatal d r. usya n n “daha agresif, 
daha otoriter ve milliyetçi” olarak karak
terizasyonu, rne in kolayca rkiye, 
Suudi rabistan ya da Katar  tan mlamak 
için kullan labilir s zler, fakat bunlar 
ngiltere nin temel m tte kleridir. er

çekte, bu ç lke Suriye de ve rak ta 
aşa l k zul mleri gerçekleştiren D  ve 

l usra Cephesi gibi radikal slamc  ter r 
gruplar n n b y mesini desteklemiştir. 
Dolay s yla irleşik Krall k “yurtta ve 
yurtd ş nda ter rizm, radikalleşme ve 
aş r l a karş  m cadelede ncelik” isti
yor demek rapor aç s ndan faydas z ve 
abs rdt r.” unun basitçe aç klamas , 

irleşik Krall n sorunun k kenine 
varmas  ve bu slamc  ter rizmi hala si
lah yard m , nanse ve Suudi rabistan n 
resmi devlet ideolojisi olan k ktendinci 
S nni slam denilen ahabizm şeklinde 
ideolojik deste i al rken  ortadan 
kald rmas  asla m mk n olmayacakt r. 

usya ya geri d nersek, gerçekte 
irleşik Krall k ve at , oskova y  

ladimir Putin y netiminde bir tehdit 
olarak g rmektedir; bunun nedeni ba
sitce lke art k nun diktelerine diz 
ç kme ve her f rsatta Washington a k ç k 
orta  oynama konusunda istekli de il. 

usya tarihsel olarak b y k bir d nya 
g c  ve makul olarak di er k resel g çler 
taraf ndan merika irleşik Devletleri ve 

vrupa irli i gibi eşit sayg  ile muamele 
g rmek istiyor. u usya ad na gayet adil 
bir talep ancak bu bat  ittifak n n Suriye de 
devam eden çat şman n parças n  
oluşturdu u tehlikeli bir yeni So uk Savaş 
başlatmas na yol açt . pk  fganistan da 
Sovyetler irli i ile savaşmas  için 

lerde at  taraf ndan desteklenen ve 
teşvik edilen m cahitler gibi, D  gibi 
gruplar n b y mesi en kesin şekilde at  
politikas n n eserleri olarak g r lebilir. 

sl nda, yak ndan incelendi inde g r l
ecektir ki slami k ktendincilik her za
man işçi hareketleri, kom nist ve sosyalist 
partiler gibi sol ilerici g çleri zay atmak 
ve onlara karş  savaşmak için bat  ve 
zellikle bat n n b lgesel rtado u m t

te kleri taraf ndan desteklenmiştir. ug n 
D  taraf ndan P D ve PKK ye y nelik 
savaş bu aç dan bak ld nda anlaş labilir.

Cameron n stratejik savunma raporu, 
D i yenilgiye u ratmak için y ntem
ler temin etmeyecektir çünkü rapor so
runun k kenine yani D in halihaz rda 
bahsedilen belirli devletlerden ald  

nansman ve deste in zerine  gitmede 
başar s zd r. u muhafazakar politika 
dok man  bunun aksine, bir eni So uk 
Savaş için m cadele etmek ve usya y  
zay atarak rtado u da stratejik 
kazan mlar elde etme girişiminde bulun
mak ve at n n m tte kleri olan r
kiye ve k ktenci slamc  rejimlere tehdit 
oluşturan K rt hareketi gibi sek ler iler
ici g çleri zay atmak için politik olarak 
D  tehdidini kullanmayi tercih etme
ktedir. ani sonuç, bu savunma raporu
na  b y k bir dikkatle yaklaş n, olmal d r. 

arafs z bir belge olmaktan uzakt r ve 
yeni so uk savaş için bir gerekçe olmas  
gerekti i anlam na gelmektedir.
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irin i ritanya rt 
niver ite uar  ap la ak

ritanya da yaşayan rt 
en lerine d n k yap la ak 
lan uarda en lerin e itime 

teşvik edilme i ve niver iteye 
itmeyi planlayan en lere 

rehberlik yard m  yapmay  
hede iy r. en lere yard m  

lmak ama yla n iltere deki 
arkl  niver itelerde kuyan 

ren iler ile beraber  ba  
akademi yen ve pr e y nel 
me lek ahibi kat larak en
ler bil ilendirile ek. 

 ral k ta yap lacak fuar irtanya K rt 
irli i ( ritain Kurdish nity) taraf ndan or

ganize ediliyor.  Haringey de bulunan K rt o
plum erkezinde yap lacak bir g nl k fuar bu 
anlamda b y k bir boşlu u kapatmay  ve gen
çleri e itime teşvik etmeyi amaçl yor. 

ritanya K rt niversite fuar n  organize 
eden ritanya K rt irli i taraf ndan yap lan 
aç klamada,  bu fuar n, gençler aç s ndan K rt 

niversite rencileri ve mezunlarla  iletişim 
kurmak ve onlardan bu zor s reç ile ilgili kir 
almak için nemli bir f rsat oldu u belirtildi. 

ap lan aç klamada şunlar belirtildi; 

irinci ritanya K rt niversite uar  
( K ) t m niversite d ş nceleri olan K rt 
gençleri için nemli bir imkand r. niversitede
ki hayata dair kir, kurs seçimleri ve gelecek
teki kariyer imkanlar  bak m ndan yard mc  
olacakt r.

rencilerin  de işik niversiteden gelen 
renciler ve niversite mezunlar  ile konuşma 

şanslar  olacakt r. rencilerin ayr nt l  kurs
lardan, stajlara kadar herhangi bir konuda soru 
sorma şanslar  olacakt r. 

uarda, rencilerin kişisel ifadeleri (per
sonal statements) veya C S başvurusu s re
cinin di er b l mleri için yard m ihtiyaçlar  
varsa, burada tecr beli rencilerden yard m 
alabilirler.

yr ca d rt farkl  rakip niversiteler
den K rt gruplar ile zel bir K rt niversite 

ar şma turnuvas  olacakt r. 
er niversitede okumay  planl yorsan z 

yada niversiteye gidecek birisini 
tan yorsan z, bu fuar gelecek hakk nda sizin 
daha iyi seçimler yapman z için çok yararl  
olacakt r.

irinci ritanya K rt niversite uar  ile 
ilgili daha fazla bilgi almak için bkuf bkuf.
co.uk email adresinden iletişime geçebilirsiniz. 

uar,  ral k , Cumartesi g n  
 ile  aras  Haringey de bulunan K rt oplum 
erkezinde yap lacakt r. 
Kurdish Community Centre,

 Portland ardens, 
London,  H



emevinde  ve D  illetvekillerinin at l m yla anel er ekleşti
ritanya arlament un

da levi ekretarya n n 
kurulma  ve ile iyle 

ndra da bulunan  
ve D  milletvekilleri 

emevinde d enlenen 
panele kat larak levi 

r tlenme i ve rkiye de 
yaşanan iya i elişmelere 
ilişkin de erlendirmelerde 
bulundular.

ir dakikal k sayg  duruşuyla 
başlayan panelde CHP milletvekill
eri Zeynep lt ok, afak Pavey ve li 
Haydar Hakverdi, HDP milletvekili 

sl m Do an ve uran ser g ndemi 
de erlendiren birer konuşma yapt lar. 

Panelin aç l ş konuşmas n  yapan 
Cemevi başkan  ugay Hurman, daha 
sonra s z  ritanya levi ederasyonu 
başkan  sra l rbil e devretti.

rbil, ahir lçi, Suruç ve nkara 
katliam nda hayatlar n  kaybedenlere 
de inerek, rkiye de bar ş m cade
lesi verenlerin ld r lmeye devam 
edildiklerini ifade ederek, rkiye de 
diktat rl k sisteminin oluştu unu be
lirtti. rbil, okullarda levilik dersleri 
verilmeye başlamas n n, levili in 
bir inanç olarak kabul edilmesinin ve 

levi sekretaryas n n oluşturulmas n n 
ngiltere deki levilerin inançlar n  

yaşamalar  için nemli gelişmeler 
oldu unu belirtti.

afak Pavey, levi sekretaryas n n 
kurulmas  vesilesiyle bir panelde 
bir araya gelen toplulu un yaşanan 
olaylar  de erlendirmenin yan  s ra, 
dayan şman n nas l daha da g çlen

mesini sa lanabilece i konusunda 
kirler retilmesinin nemli oldu unu 

ifade ederek, zellikle gençlere 
yat r m yap lmas n  nemsedi ini be
lirtti. Siz bir genci burada en zel 

bir bilim kurumuna yerleştirin. yn  
çabay  onlara verelim. eden mesela 
bir levi k z m  Harward niversites
inde bir dekan olamas n. eden o
bel bilimsel d llerinden bir tanesini 

levi bir gencimiz alamas n? esela 
oogle n baş nda neden levi bir gen

cimiz olamas n. una neden yat r m 
yapmayal m  elbette yapabiliriz  
şeklinde konuşmas na devam etti.

Zeynep lt ok,  Haziran ve 
ezi s recinden nemli ad mlar 

at ld n  ifade ederek,  Kas m da 
KP nin seçim sonucunun korku 

politikalar yla elde edildi ini dile get
irdi. Kavramlar n içini boşaltan şiddet 
rejimini n m ze getiren ve sadece ben 
diyenlere karş  bunu aşabilece imizi 
biliyorum. Hep birlikte direnece iz. 
Direniş ancak bu şekilde ç z me 
ulaşacak. mutsuz devrim olmaz, 
inançs z devrim olmaz. e biz gerçek 
bar ş , ve gerçek demokrasiyi ancak, bu 
hatt  yeniden kurarak sa layabiliriz.

lt ok tutuklanan gazeteciler 
Can D ndar ve rdem l ve bar ş 
katliam  olarak adland rd  nkara 
katliam na da de indi.

sl m Do an, levili in 
ritanya da tan nmas n n nemli bir 

gelişme oldu unu ifade eden Do an, 
Cumhuriyet dahil, levili in b lgenin 
hiç bir devlet taraf ndan tan nmad n  
anlatt . Cumhuriyet sisteminin 

levileri yok sayarak tekçi anlay şla 
levileri asimile etme politikalar n  

geliştirdi ini ifade eden Do an tekçi 
anlay ş n işlemedi ini s yledi. izi 
y llarca kand rd lar, leviler Cumhuri
yetin sigortas  diye. rt k sigortam z 
att . ts n da. u sistem yle bir sis
tem ki, bu lke hiç bir zaman laik 
olmad  ifadelerinde bulundu. Do an, 

rkiye de levi rg tlenmesinin dibe 
vurdu unu ifade ederek levilerin te
mel isteklerinin rkiye deki farkl  in
anç ve halklar n ortak ve eşit bir yaşam 
s rd rebilmeleri oldu unu s yledi. 
HDP nin bu y nde projeleri oldu unu 
ifade eden Do an, yeni bir m cadele 
tarz  gerekti ini dile getirdi.

li Haydar Hakverdi, mazlu
mun oldu u her barikat n arkas nda 
durmak gerekir. e bu sorumlulu u 
taş yaca m  ifadelerinde bulunan 
Hakverdi, milletvekili k rs s nde 
de bu sorumlulu un devam etmesi 
gerekti ini belirtti.

Hakverdi, lkenin sorunlar na 
karş  m cadelenin sadece parlamen
toda de il, d şar da da y r t lmesi 
gerekti ini ifade etti. HDP ve CHP nin 
ayr  çal şarak faşizme karş  g çl  
olmalar  gerekti ini ifade eden Hakver
di, s zlerine ş yle devam etti  ak n 

sl m abiyle hiç bir fark m z yok.  
kadar benzeriz ki. Kendi içimizde hep 
bir birimizi konuşuyoruz. irleşelim 
de demiyorum, yanl ş anlaş lmas n. 

irleşmenin de sorunlar  olur. irisi 
bana CHP ve HP birleşsin dedi  
birleşmesin bence. yr  ayr  çok g çl  
olsunlar ama. irleşmelerine gerek yok. 

irleştiklerinde kaybediyoruz. esela, 
HDP kendi seçmeninden KP ye gidi
yor. CHP seçmeninden HP ye gidi
yor. cadele anlam nda ayn  y ne 
bakt m z s rece kendi durdu umuz 
y nden çok g çl  olal m. Zaten biz ik
tidarda, hede erimizde birleşiriz.

ngiltere de levilik dersleri 
için kadro e itimi veren uran ser, 

rkiye de cihatç lar n levilerin 
yerleşim alanlar na yerleştirildiklerini 
ifade etti. ser, ritanya da okullarda 

levili in retilmesinin nemini anlatt .
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ritanya arlament unda levi ekretarya  uruldu
ritanya arlamen

t unda an yan 
n l nde ritanya 
levi edera y nu ile 

parlamenterlerin r
tak y r te ekleri levi 

ekretarya  kuruldu.
ll Party Parliamentary roup for 

levis  ( PP ) ad  alt nda kurulan 
parlamenter grubu, Londra da yaşayan 

 bin levi yi temsil ederek toplu
mun sorunlar na cevap bulup pratik 
y nlerde destek sunmay  hede iyor.

 ral k Perşembe g n , Westmin
ster vam Kamaras , Jubilee odas nda 
gerçekleşen resepsiyon ile çal şma 
grubu topluma tan t ld  ve grubun 
hede eri aç kland . eçti imiz ay
larda Charity Commission taraf ndan 

levili in bir inanç olarak kabul 
edilmesi ve son olarak sekretaryan n 
kurulmas yla, ritanya daki levi 
rg tlenmesi nemli başar lar elde 

etmiş oldu.
esepsiyona CHP milletvekilleri 

afak Pavey, Zeynep lt ok ve li Hay
dar Hakverdi, HDP milletvekili sl m 
Do an ve elçika levi ederasyonu 
başkan  atma inici konuk oldular. 

aklaş k  davetlinin kat ld  
resepsiyona, n eld orth şçi 
Parti milletvekili Joan yan ev 
sahipli i yapt . yan, ayn  zamanda 
sekretaryan n başkan  olarak seçil
di. şçi Parti milletvekilleri areth 

homas (Harrow West), Catherine 

West (Wood reen  Hornsey), eg 
Hillier (Hackney South) ve uhafaza
kar Parti Southgate milletvekili David 

urrowes yard mc  olarak seçildikleri 
aç kland . şçi Parti milletvekili Kate 

samar da PP  sekreteri seçildi. 
urrowes, homas, West ve Hillier 

birer konuşma yaparak sekretaryaya 
dahil olman n ve levi toplumuyla 
daha da yak ndan çal şman n nemine 
vurgu yapt lar.

rup başkan  seçilen yan ş yle 
konuştu  iz, levilerin yapt klar , 
t m topluma yarar sa layan, 
çal şmalar na ş k tutmak istiyoruz. 

iliyoruz ki, levilik hem bir felsefe, 
hem din, k lt rel ve sosyal bir kim
liktir. ma sizlerin di er toplumlardan 
biraz gizli kald n z  d ş n yorum 
ve onlar levilerin kim oldu una ve 
topluma katk lar na dahil çok az bilg
ileri var. Di er toplumlar n sizinle ilgili 
daha fazla bilgileri olmalar  gerekti ini 
d ş n yorum. e amaçlar m zdan biri

si de budur. yn  zamanda uluslararas  
konularda genel toplumu haberdar et
mek istiyoruz. zellikle de levilerin 
ço unluk olarak rkiye den geldikler
ini ve rkiye de dini bir grup ve bir 
halk olarak tan nmad n z n konusu. 

esmi olarak tan nman z  sa lamam z 
gerekiyor.

urrowes levili in tan nmas n n 
temel insan haklar  ve dini zg rl k 
hakk  oldu unu ifade etti ve levi 
inanc n n de erlerinin tan t lmas  
gerekti ini anlatt .

sra l rbil, Parlamentoda levi 
sekretaryas n n bulunmas n n mil
letvekilleriyle daha g çl  çal şma 
ortam  yarataca n  ve levilerin ri
tanya toplumunda entegre olmalar n  
kolaylaşt raca n  ifade etti. rbil, 
parlamento grubunun kurulmas nda 
katk s  bulunan milletvekillerine 
teşekk r etti.

rbil zellikle de ilk olarak 
Londra da bir okulda levilik dersini 

başlatan n eld Prince of Wales m d r 
yard mc s , Julia Clarke a teşekk r 
etti. Clarke, yapt  konuşmada 

levili in bir din dersi olarak verilm
esi için verdi i m cadeleyi ve bunun 
karş l nda rencilerin e itim se
viyelerinin y kseldi ini anlatt .

CHP illetvekili afak Pavey 
levi toplumunun m cadelesinin 
rkiye deki laik sistemin ayakta 

kalmas nda b y k katk lar  oldu unu 
ifade ederek, kad n haklar  için de 
b y k emekleri oldu unu dile getirdi.

CHP milletvekili Zeynep lt ok 
rkiye deki m cadelenin bar ş ve tam 

olarak demokratik bir sistem oluşana 
kadar devam edece ini ve ritanya da 
verilen m cadelelerin buna nemli 
katk  sundu unu ifade etti.

HDP milletvekili sl m Do an 
ritanya sekretaryas n n kurulmas nda 
levilerin verdi i m cadelenin nemli 

bir sonucu oldu unu ifade etti.

CHP milletvekili Ali Hay
dar Hakverdi, m cadeleniz m
cadelemizdir  diyerek parlamento 
grubunu nemsediklerini ve destek 
olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Sekretaryan n amaçlar  ş yle
ritanya daki levilerin temel 

haklar n  desteklemek ve parlamentoda 
ilerletmek.

ritanya daki siyasi partilerin 
ritanya da leviler ile aktif bir şekilde 

ba lant ya girmek ve b ylece siyasetin 
her seviyesinde Alevilerin gerçek bir 
temsiliyetinin olmas .

H k metin levi toplumu ile daha 
fazla ba lant da olmas  için h k meti 
teşvik etmek.

leviler ad na uluslararas  konular  
incelemeye almak.

ritanya daki levi toplumun 
hayat n her kesiminde zel ve nemli 
katk s n  tan mak, vurgulamak ve 
g r n r k lmak.
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n i ke  ittani 
iyatr  e tivali

e ti imi  y l  
a m da aşam 

ekiy ru  l an  ile 
ilki er ekleştirilen 

ittani iyatr  
e tivali nin ikin i
i i in ha rl klara 

başland . 
estival haz rl klar  konusunda 

aç klama yapan estival r tme 
Komitesi yesi Heysem ustefa 
haz rl klar n tamamlamas na az bir 
s re kald n  belirterek “ estivala 
kat l cak gruplar  bilgilendirerek 
bir haz rl k komitesi oluşturduk. 

frin Demokratik Sanat ve K l
t r erkezi nin de yard mlar yla  

haz rl klar m z n start n  verdik” 
dedi.

estival g zlem komitesinin 
çal şmalar yla ilgili bilgi veren 

ustefa, zlem komitesinin 
t m tiyatro oyun provalar n  
izledi ini, festival esnas nda bir 
p r zle karş laşmak istemedikler
ini de belirterek, festival sonunda 
kat l mc lara d ller verilece ini 
s zlerine ekledi.

aşist iktidarc  sistemler
in halklar n k lt r birikimini 
yans tmas na izin vermedi ini be
lirterek festivale ittani ad n n 
verilmesi hakk nda da konuşan 

ustafa  “ ittani k lt rel zengin
likleri ile birlikte k lt r n da t m 
merkezi konumunda bir yer. u se
bepten festivalin ad n  ittani koy
duk” dedi. ustafa, haz rl klar n n 
tamamlanmas ndan sonra festival 
tarihini aç klayacaklar n  belirtti.

S  CÛD

d l t reninde an r ve bar ş me a
e ti imi  ay 
ndra da yap lan 
ndra rt ilm e

tivalinin a l ş lmi 
lan aşa a lm ş 
at ralar  ntalya 
ilm e tivalinde 

ulu larara  kate ride 
en iyi lm larak e il
di. ilmin yap m  e
hmet ktaş d l  ahir 

l i ve uklar n  kay
beden nalara adad .

. luslararas  ntalya ilm 
estivali nde ehmet ktaş, “ rkan 
lçi nin şahs nda bu d l  ahir lçi, 

Cizre de, Diyarbak r da çocuklar n  
kaybeden b t n rk ve K rt anneler
ine ba şl yorum. d  ç z m s reci, 
bar ş s reci neyse, yaral  co rafyam za 
bar ş gelsin” dedi.

arihinde ilklere sahne olan ve bu 
y l ismindeki lt n Portakal  s fat n n 
kald r l p . luslararas  ntalya 

ilm estivali olarak d zenlenen fes
tival,  haftal k g sterimlerin ard ndan 
nceki g n sona erdi. Cam Piramit te 

d zenlenen ve sunuculu unu ktay 

Kaynarca n n yapt  gecede d l
ler sahiplerini buldu. ecede en iyi 

lm, en iyi y netmen, en iyi senaryo, 
en iyi erkek oyuncu kategorilerinde 
i as eden bir armat r n seferde bulu
nan gemisinde, mahsur kalan  kişinin 
yaşad klar n n anlat ld  Sarmaş k  l
mi  dalda d llerin sahibi oldu. yr ca 
ulusal kategoride en iyi lm Sarmaş k  

lmi seçilirken, uluslararas  kategoride 
en iyi lm, y netmenli ini Shawkat 

min Korki nin, yap mc l n  e
hmet ktaş n yapt  aşa az lm ş 
Hat ralar  oldu. n yi Kad n yuncu 
d l  Kalandar So u u lmind

eki rol yle uray eşilaras a, n yi 
zik d l  zgar n Hat ralar  

ve Kalandar So u u  olmak zere 
iki lme birden verildi. zleyici d l  
K mes  lmine verilirken, zcan 
lper in zgar n Hat ralar  lmi 

ise, luslararas  zleyici d l ne lay k 
g r ld .

estivalde  d l alan Sarmaş k  
lminin oyuncusu adir Sar bacak n, 

“ izi ancak kardeşlik ve muhab
bet kurtaracak” diyerek başlayan 
konuşmas , festivalin yay n sponsoru 
olan ve KP ye yak nl yla bilinen  
Haber taraf ndan sans rlendi.

aşa az lm ş Hat ralar  lminin 
ap mc s  ehmet ktaş da, d l  
ahir lçi ye adayarak, “ rkan 
lçi nin şahs nda bu d l  ahir lçi, 

Cizre de, Diyarbak r da çocuklar n  
kaybeden b t n rk ve K rt anneler
ine ba şl yorum. d  ç z m s reci, 
bar ş s reci neyse, yaral  co rafyam za 
bar ş gelsin” dedi.  

kardeşliğe sansür
irçok kategoride d llerin 

da t ld  . luslar aras  ntalya 
ilm estivali nde geceye, yap lan 

teşekk r konuşmalar  ve sans r 
damgas n  vurdu. lusal zun etraj 
dal nda d l alan Sarmaş k lminin 
erkek oyuncusu adir Sar bacak ayn  
zamanda n yi rkek yuncu d l
ne lay k g r ld . Sahnede teşekk r 

konuşmas  yapan ve “ izi ancak 
kardeşlik ve muhabbet kurtaracak. ir 
duble rak  yada bir demlik çay. Sad
ece muhabbet etmek kurtaracak bizi” 
diyen Sar bacak n konuşmas n n bun
dan sonraki b l m  canl  yay nda ver
ilmeyerek salonun d şar dan g r nt s  
verilmeye başland . 

Çocuklarını yitiren 
annelere adadı 

ecede luslararas  n yi ilm 
d l n  y netmenli ini K rt y netmen 

Shawkat min Korki nin yap mc l n  
ehmet ktaş n yapt  aşa 

az lm ş Hat ralar  lmi ald . ilm, 
de ran da gerçekleşen l nfal 

operasyonu s ras nda K rtlere y nelik 

gerçekleştirilen soyk r m  lme çekm
eye çal şan bir y netmeni ve lm ekibini 
konu al yor. d l  alan lmin yap mc s  

ehmet ktaş, d l  Diyarbak r da 
katledilen Diyarbak r aro aşkan  

ahir lçi ye adad .  ktaş, teşekk r 
konuşmas nda lmaz ney gibi 
K rt ve rk halklar n n birlikte 
yaşamas n  isteyen bar ş elçilerine, 

rkan lçi nin şahs nda bu d l  
ahir lçi, Cizre de, Diyarbak r da 

çocuklar n  kaybeden b t n rk ve 
K rt annelerine ba şl yorum. stiyorum 
ki ad  ç z m s reci bar ş s reci neyse, 
yaral  co rafyam za bar ş gelsin  
şeklinde konuştu. 

emek ödülü
mek d l n  alan Sonay Kanat, 

d l n  Selda lkor un elinden 
al rken g zyaşlar n  tutamad . So
nay, d l n  beraber çal şt  t m 
arkadaşlar  ad na ald n  s yledi. 
Selda da, “ izlerde bir emekçiydik 
ve o emekle nci y la kadar geldik. 

iz bu işi g n lden severek yapt k. 
u bizim festivalimizdi. ug n belki 

portakal m z kalkt  ama belki çok 
uluslararas  olur” dedi.

ntalya ilm Destek onu d l , 
“Kar” projesi ile mre rdo du nun 
oldu. Senarist mre, “Senaryo ka t 
zerinde bir anlam ifade etmez. Sena

ryo bir hayaldir, siz bir hayali d llen
dirdiniz. iz seneye bu hayalle sizleri 
buluşturaca z” diye belirtti.
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l i i in ba m  ruşturma talebi
lu larara  hukuk r tleri   ter r 
r t  de ildir  dedi i i in rd an 

d m ndeki  h k meti tara ndan 
hede  terilen med ar u aşkan  
ahir l i nin katledilme ine dair 

ba m  ruşturma talep etti. r tler 
ayr a d nyadaki t m avukatlar  l i 
i in  ral k ta eyleme a rd .
Suna Alan

Demokrasi ve D nya nsan Haklar  çin vrupa 
vukatlar irli i, luslararas  Demokratik Hukukçular 

Derne i ve Haldane Sosyalist vukatlar Derne i, a
hir lçi nin suikastine dair ba ms z soruşturma talep 
etti. eslek rg tleri ayr ca t m avukatlar   ral k 
D nya nsan Haklar  n nde rk y kelçilikleri 
n nde protestoya ça rd .

Demokrasi ve D nya nsan Haklar  çin vrupa vu
katlar irli i ( LDH), luslararas  Demokratik Huku
kçular Derne i ( DL) ve Londra merkezli Haldane So
syalist vukatlar Derne i, med arosu aşkan  ahir 

lçi nin katledilmesine dair ortak bir aç klama yaparak, 
“ u alçakça cinayeti en st d zeyde k nad klar n ” 
duyurdu. Sorumlular n bir an nce aç a ç kar l p, der
hal yarg lanmas  talep edilen bas n bildirisinde “ iz bu 
kabul edilemez cinayetle ilgili olarak uluslararas  ve 
ba ms z bir soruşturma talep ediyoruz” dendi. 

elçi için eylem çağrısı
eslek rg tleri ayr ca d nyan n d rt bir yan ndaki 

hukukçulardan  ral k D nya nsan Haklar  n  
vesilesiyle rk y kelçilikleri n nde ahir lçi nin 
katledilmesini protesto etmelerini talep etti.

Paris barosu amed’e heyet gönderecek
yr ca Paris arosu da ahir lçi nin katledilm

esine ilişkin aç lan soruşturmay  takip etmek için  
ral k ta uluslararas  bir g zlemci heyeti med e 

g nderecek. ransa n n ontpellier ve di er kentler
indeki barolar da soruşturma s recini yak ndan takip 
edeceklerini daha nce duyurmuştu. 

failleri yargılanmalı
lmanya K rt ve Demokrat vukatlar nisiyati  

de ahir lçi nin katledilmesini k nayarak, 
“Suçlular n derhal yetkililer taraf ndan bulunmas n  ve 
yarg lanmas n  talep ediyoruz” dedi. 

erdoğan ve medyası sorumlu
nisiyatif, suikastin sorumlusu olarak ise “PKK 

ter r rg t  de ildir” dedi i için lçi ye karş  linç 
kampanyas  başlatan rk Cumhurbaşkan  ecep 

ayyip rdo an  ve KP yandaş  medyay  işaret etti. 
“ izlere g re bu cinayetin failleri ortadad r” diyen 
nisiyatif, “ llard r K rt ulusunun yan nda olan K rt 

ve rk ayd n, hukukçu ve demokratlar n yaşad klar  
bask , zul m ve cinayetleri t m d nya kamuoyu bilme
ktedir” ifadelerini kulland . 

fresenius: kürtlere saldırıldı
rankfurt arosu nun deneyimli avukat  erthold 

resenius da  med de bar ş ve siyasi ç z m için 
bas n aç klamas  yaparken katledilen ahir lçi için 
gazetemize yapt  aç klamada “Diyarbak r, Suruç 
ve nkara daki sald r lar ile son olarak ahir lçi ci
nayeti K rt Hareketi ne ve onlar n bar ş çabalar na 
d zenlenmiştir” dedi. 

‘Cinayet Mİt’ten bağımsız değil’
“Devletin, cinayeti ayd nlatmaya herhangi bir ilgisi 

ve iste i yok. am tersi, cinayet yerindeki deliller ve 
izler sistematik şekilde yok ediliyor” diyen lman 
avukat, siyasi cinayetin ten ba ms z olmad na 
dikkat çekti ve ekledi  “H k metin propagandas na 
karş  direngen bir duruş sergileyen ahir lçi ye y ne
lik sald r n n gerçekleşti i yerde ne kurşunun ne de 
kovan n n bulunamamas  hiç şaş rt c  de il.”

Meslektaşları: Dostumuzu yitirdik
K rdistan da devlet eliyle katledilenlerin 

avukatl n  yapan insan haklar  savunucusu ahir 
lçi nin suikaste u ramas  vrupal  meslektaşlar n  
z nt ye bo du. azetemize konuşan avukatlar insan 

haklar  m cadelesine tan kl k ettikleri ahir lçi nin 
korkusuz bir hak savunucusu oldu unu s yledi ve ekl
edi  “Dostumuzu ve b y k bir meslektaş m z  yitirdik. 

as n  tutanlar n yan nday z.”

bowring: arkadaşımızı kaybettik
Demokrasi ve D nya nsan Haklar  çin vrupa 

vukatlar irli i aşkan  ve Haldene Sosyalist vu
katlar Derne i luslararas  Sekreteri Prof. ill ow
ring, ahir lçi nin insan haklar  ve K rt sorununun 
bar şç l ç z m  için verdi i m cadele aç s ndan 

vrupa da tan nm ş bir avukat oldu unu s yleyerek, 
“ zun s redir birlikte çal şt m z iyi bir arkadaş m z  
kaybettik. Çok zg n z” dedi. 

fisher: Hala şoktayım
ngiltere ve aller Hukuk Derne i nsan Haklar  

Komitesi yesi ve eski başkan  vukat ony isher de 
“ ahir lçi nin trajik l m  nedeniyle herkes gibi şokta 
ve dehşet içindeyim” dedi. “Dostum” dedi i lçi ile  
y la yak n bir s redir tan şt klar n  ve çok say da davada 
birlikte çal şt klar n  anlatan isher, meslektaş yla en son 
ld r lmeden bir g n nce g r şt klerini s yledi. 

tutkulu bir avukattı
lçi yi “halk , hukukun st nl  ve temel 

zg rl klerin korunmas nda tutkulu bir avukat” 
olarak tan mlayan isher, “ aklaş k  y l onun 
adanm şl na, cesaretine ve di erlerinin haklar na 
sayg n n g venli ini sa lamadaki korkusuz 
kararl l na tan kl k ettim. Sadece K rtler için de il 
herkes için. Hem rkiye içinde hem de uluslararas  
toplumun insan haklar  uygulay c lar  aras nda kendi
sine yayg n şekilde sayg  duyulurdu. , ayn  zaman 
da ac lar n  derinden paylaşt m ailesine, kendisini 
adam ş bir baba ve eş olmuştur” diye konuştu. “D n
ya ahir siz eksik bir yer” diyen isher, “ en sadece 

rkiye nin daha iyi bir yer olmas  yolunda ahir in 
yaşam n n rnek al nmas n  umut ediyorum” dedi.

Gingell: barışçıl tavrıyla tanınırdı
ritanya arosu nsan Haklar  Komitesi ( H C) 

ad na gazetemize konuşan vukat elanie ingell 
de Diyarbak r arosu aşkan  ahir lçi nin ld r l
mesini b y k bir z nt  ile karş lad klar n  s yledi. 

ingell, H C olarak yak ndan tan d klar  lçi ye 
dair ise şunlar  s yledi  “Say n lçi korkusuz bir insan 
haklar  savunucusuydu. rkiye genelinde az nl klar n 
savunuculu unun yan s ra geniş yelpazede insan 
haklar  ihlallerinin ma durlar na y nelik s rekli ilkeli 

bir duruşa sahipti. lçi, vrupa çap ndaki di er barolar 
gibi H C taraf ndan da rkiye de insan haklar  
alan nda yetkin ve bar şç l sesi ile yak ndan tan n rd . “

elçi ihlalleri belgeliyordu
vukat ingell, “ lçi, son aylarda devlet g ven

lik g çleri taraf ndan kuşatma alt nda tutulan ve tu
tulmaya devam eden, soka a ç kma yasa n n g n n 

 saati empoze edildi i ve bu s rada çok say da sivil 
can kayb n n oldu u lkenin başl ca K rt b lgelerinde, 
sivil n fusa karş  geniş lçekli, a r ihlallerin belgelen
mesine vesile olmuştu” diye konuştu.

Pkk hakkındaki görüşleri meşruydu
“PKK ter r rg t  de ildir” dedi i için hedef g s

terilen ahir lçi ye hapis istemiyle dava aç ld n  
da hat rlatan ingell “ ysa bu yorum meşruydu ve 

rkiye nin karş  karş ya oldu u siyasi sorunlar n n 
dengeli bir bak ş aç s n  oluşturmaktayd ” dedi. 

Yasını tutanların yanındayız
ingell, lçi nin sadece bar şç l ifade zg rl  

haklar n  kulland  için g zalt na al nd na, l mle 
tehdit edildi ine ve en sonunda da med de kafas na 
isabet eden tek kurşunla ld r ld ne dikkat çek
erek, “ şi, çocuklar , arkadaşlar  ve meslektaşlar  
ile rkiye genelinde onun için yas tutan herkesin 
yan nday z” dedi.

Has: azmiyle ilham verdi
Londra arosu ndan vukat li Has da birkaç 

y l nce med deki uluslararas  bir hukukçular 
toplant s nda tan şt  ahir lçi nin kararl  ve zverili 
azminin avukat olarak kendisine ilham verdi ini s yledi.

Hak arayışının yılmaz neferiydi
“ ahir muazzam bir avukat, arkadaş ve yoldaşt . 

Katledilmesi K rt halk , insan haklar  savunucular  ve 
bir b t n olarak hukukçular için b y k kay p” diyen 
Has, şunlar  s yledi  “ ahir lçi nin larda K rt 
ma durlar na y nelik insan haklar  ihlallerini vrupa 
nsan Haklar  ahkemesi ne taş madaki başar l  

çal şmalar  çok de erlidir. lçi nin y llar boyunca ciddi 
kararl  olmam ş olsayd , rk devleti taraf ndan bin
lerce K rt e y nelik gerçekleşen korkunç insan haklar  
ihlallerinin hakk  aranamam ş olacakt .”
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ndra . .   
ralar nda uru  katliam ndan 

yaral  kurtulanlar n da 
bulundu u  ve D  

yelerinin alt na al nma  
n iltere nin başkenti 

ndra da pr te t  edildi.
çmen şçiler K lt r Derne i ( ik

Der) ve Sosyalist Kad nlar irli i nin 
(SK ) ça r s yla Wood reen K t phanesi 
n nde yap lan eylemde “ zalt  ter r ne 

son” yaz l  pankart aç ld .

ylemde aç klamay  okuyan ylem 
den, “ KP faşizmi ve Saray cuntas n n 

K rt illerinin yan  s ra at  kentlerinde de 
gerçekleştirdi i ev sokak infazlar , g zalt  
ter r , başta K rt halk  olmak zere 
halklar m za y nelik topyekûn sald r  kon
septinin bir parças d r” diye belirtti.

KP nin başka tutunacak dal  
kalmad n  belirten den, “ erlisi ve 
g çmeniyle vrupa halklar m z , ilerici, 
evrimci g çleri KP faşizminin zg rl k 
ve demokrasi g çlerine, sosyalist g çlere 
y nelik ter r sald r lar n  protesto etm
eye, Suruç gazileriyle, S D  ve SP ile 
dayan şmay  y kseltmeye ça r yoruz” 
şeklinde konuştu.

p e n h a a r i  
u a nda  dua etti i i in 
bir y l unun şikayetine 
maru  kalan en  ven
lik erek e iyle u aktan 
indirildi.

Danimarka da, dua etti i için bir yol
cunun şikayetine maruz kalan bir sl
man genç, g venlik gerekçesiyle Kopen
hag Paris uça ndan indirildi.

 sveç te bir yar şmaya kat ld ktan son
ra Danimarka n n başkenti Kopenhag dan 

ir rance uça  ile Paris e, oradan da l
kesi as a d nmeye çal şan  yaş ndaki 
genç, uçak kalkmadan dua etti i ve dini 
bir lm izlemeye başlad  için Kastrup 
Havaliman nda uçaktan indirildi.

Kastrup Havaliman  Polis 
erkezi nden yap lan aç klamada, arama 

sonras nda gencin çantas nda ş pheli bir 
nesneye rastlanmad  ifade edilerek, 

asl  gencin yanl ş anlaş lmaya maruz 
kald  belirtildi.

 smi aç klanmayan talihsiz gencin, bir 
sonraki uçakla lkesine gitti i aktar ld .

Dua tti i in 
aktan t ld

alt lar ndra da 
r te t  dildi
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ka a kma ya aklar  e li te tart ş ld
e li te D nin ka a 
kma ya aklar n n 

araşt r lma  yaşanan 
ivil katliamlar ve tar

ihi mekanlar n yak l p 
y k lma na ilişkin araşt rma 
yap lma  i in undu u ner

enin r şmeleri e na nda 
rdi tan tart şma  yaşad .

eclis te HDP nin soka a ç kma 
yasaklar n n araşt r lmas , yaşanan 
sivil katliamlar ve tarihi mekanlar n 
yak l p y k lmas na ilişkin araşt rma 
yap lmas  için sundu u nergenin 
g r şmeleri esnas nda K rdistan 
tart şmas  yaşad . 

erilen nergeye dair s z alan HDP 
illetvekili yşe car aşaran n 

konuşmas nda “K rdistan” keli
mesini kullanmas na KP ve HP 
s ralar ndan tepki g sterildi. KP li 

eclis aşkan ekili hmet yd n n 
HDP li aşaran  “yaralay c  s zler 
kullanmay n” diyerek uyarmas  zer
ine s z alan HDP rup aşkanvekili 
dris aluken in K rdistan ifades

inin daha nce d nemin aşbakan  
rdo an taraf ndan da kullan ld n  

ve eclis tutanaklar nda yer ald n  
hat rlatmas  zerine KP li yd n 
“hakl s n z” demek zorunda kald . 
K rdistan tart şmalar na d n şen 
nerge, KP ve HP taraf ndan red

dedildi.
HDP nin soka a ç kma yasaklar , 

yaşanan sivil katliamlar, tarihi 
mekanlar n tahrip edilmesine ilişkin 

eclis e sundu u grup nergesi 
g r şmelerinde sert tart şmalar 
yaşand . HDP rubu yaşanan duru
mun araşt r lmas n  isterken, KP 
grubu “gere i yap l yor” diyerek sivil 
katliamlar n araşt r lmas na ihtiyaç 
olmad n  savundu.

HDP rubu ad na s z alan HDP 
atman illetvekili yşe car 
aşaran, b lgede do rudan tan k 

oldu u uygulamalar  anlat p, “Son bir 
kaç ayd r K rdistan da  yerde  
g n soka a ç kma yasa  ilan edilmiş, 
en  insan hayat n  kaybetmiştir” 
dedi.

Sivil katliamlara ilişkin s k s k ec
lis k rs s nde katledilen çocuklar n, 
yaşl  kad nlar n foto ra ar n  g steren 

aşaran “Siz bunlar  sivil olarak kabul 
etmiyorsunuz,  yaş ndaki Cemile yi 
buzlukta saklamak zorunda kalan an
nenin çocu u sivil de ildi de il mi?” 
diye konuştu. 

 g n Cizre de,  g n de Silvan da 
yaşananlara tan k oldu unu ve 
sald r lara maruz kald klar n  paylaşan 

aşaran, “ u halk, KP nin talimatlar  
ile çal şan valilerin ve kaymakamlar n 
eliyle yap lan katliamlara maruz kald . 
Çocuklar katledildi” diye konuştu. 

aşaran konuşmas  s ras nda 
Silvan da devlet g çleri taraf ndan 
yaz lan “ rksen v n, de ilsen 
itaat et” şeklindeki yaz lamalar n 
foto ra ar n  da g sterdi. 
K rdistan da yaşananlar n bir 
insanl a karş  suç oldu unu vurgu
layan ve konuşmas nda s k s k “K rd
istan” ifadesi Kullanan aşaran a 

KP s ralar ndan laf at ld . KP li 

eclis aşkanvekili hmet yd n ise 
ç z n inci maddesini gerekçe 

g stererek aşaran  kulland  K rd
istan kelimesi için “yaralay c  s zler 
kullanmay n” diyerek uyarmas  da 
dikkat çekti. 

Sataşmalara ra men s zlerini 
s rd ren aşaran, “ ir halk n irades
ine sahip ç kmas , bende kendi ira
demi beyan edebilirim demesine karş  

sadullah timi denilen g çler eliyle 
halk n zerinde bask  ve katliamlar 
uygulan yor” dedi. 

S zlerinin devam nda KP lilerin 
ise bu katliamlar  sahiplendiklerini 
belirten aşaran, şunlar  s yledi  “  
b lgede şebekeler patlat ld , S  
operat rleri kesildi. iz ye bile 
ulaşamad k. rada hiçbir yetkisi ol
mayan valiler, biz halka ekmek ve 
su da tt k  dediler.  saat kald m z 
evde bombalamalara ve taramalara 
maruz kald k. urada konuşuyorsam 
bu tesad ft r. Say n ksekda n 
hayat na nas l kastedildiyse bizim de 
hayat m za kast edildi.” 

aşaran, “ lektrik yok, su yok, o 
halk iradesine sahip ç kt  ve kend
imi y netebilirim dedi i ve sizin 
rkç  faşist uygulamalar n z  kabul 

etmiyoruz dedi i için bunlara maruz 
kal yor” dedi. KP lilerin sataşmas  
zerien aşaran, “ iz oralarday z siz 

de ne yaşand n  g rmek istiyorsan z 
odalar n zdan ç k p buyurun birlikte 
gidelim.  g nl k bebe e sivil de
meyen bir zihniyetin bahsediyor
uz. er gerçe in aç a ç kmas n  
istiyorsan z buyurun kabul edin ner
geyi araşt ral m” dedi. 

aşaran n konuşmas n  tamam
layarak k rs den inmesinin ard ndan 
HDP rup aşkanvekili dris aluken 
s z ald .

eclis aşkanvekiline “Siz bu 
laf atanlar  uyaraca n z yerde hati
bin s z n  kesiyorsunuz. Hatibin 
belirtti i K rdistan, bu topraklar n 
siyasi ve k lt rel bir gerçe idir. u 

eclis tutanaklar ndan rdo an n 
yapt  konuşmalar nda defalarca 
ifade edilmiştir” ç k ş nda bulundu.

aluken in bu s zlerine ec
lis aşkanvekili yd n sadece 
“hakl s n z” diyebildi.

nerge aleyhinde s z alan 
KP i de milletvekili lparslan 

Kavakl o lu ise soka a ç kma 
yasaklar  ve katliamlar  savunarak, 
verilen kararlar n nayasa n n 

nc  maddesi ve l daresi Kanu
nun . maddesine dayand rd . ncak 
maddeleri okuyan Kavakl o lu nun 
“d zene uymayanlar Kabahatler Ka
nunu uyar nca cezaland r l r. oplum
sal olaylar n baş g stermesi halinde 
 y ldan bir y la kadar hapis cezas  

ile cezaland r l r” şeklindeki h k m 
içeri ini okumas , HDP grubundan 
“ ma siz ld r yorsunuz” s zleriyle 
karş l n  buldu.

unun zerine CHP illetvekili 
ahmut anal, valilerin hiçbir ka

nunda soka a ç kma yasa  ilan etme 
yetkisi olmad n  belirterek, “ unun 
hesab n  vermek zorundas n z” dedi. 

CHP rubu ad na nergeye destek 
veren CHP illetvekili eli ababa 
ise “ KP grubunun g sterdi i tepkiyi 
hayretle izledim. Siyaseten ikiy zl  

nas l olunabilir hayret ettim” dedi. 
“ rgenekon ile failli meçhullerle 

hesaplaş yoruz  dediniz. ir tane faili 
meçhul  cezaland rmad n z” diyen 

ababa, “Zaman nda hoca efendi di
yenler, Zaman gazetesini koltu unun 
alt na al p gezenler şimdi paralel yap  
diyorlar. rada yaşananlar gerçek. 
Cemile ile buzdolab na giren anne 
gerçek. rada ld r len kad n ger
çek. nlar n PKK militan  olmad  
gerçek. er inan yorsan z gelip bunu 
araşt r rs n z” diye konuştu. 

ababa, KP s ralar n  işaret 
ederek ş yle konuştu  “Suruç ta  
kişi katledilmişse bunun sorum
lusu sizsiniz. d r da ld r len  
polisin sorumlusu da sizsiniz. Hen
dekler aç l rken kimdi h k met? 

ld r len  insan n kan nda senin, 
sizin parma n z var. eyaz oroslarla 
gelece iz dediniz, b y k motorlu ji
plerle geldiniz. ak n sadullah im
leri onlarda sizin eseriniz. ir lkede 
bu kadar insan ld r l m ? K rt so
runu rkiye nin n nde ç z lmesi 
gereken en nemli sorundur.” 

KP K r kkale illetvekili 
amazan Can ise yaşanan l mleri, 

“Hendek kazacaks n z, yle ya ma 
yok, o hendekler kapanacak operasy
onlar s recek” diye konuştu. 

Son olarak sataşmadan s z alan 
HDP rup aşkanvekili dris aluken, 
“Soka a ç kma yasaklar n n tamam  
anayasa ve yasalara ayk r d r. alilerin 
key  uygulamas  ile b t n haklar gasp 
edilmiş durumdad r. u uygulamalar 
darbe d nemlerinde bile g r lm ş 
de ildir. Hendekler meselesi bir sebep 
de il bir sonuçtur. Kent merkezlerini 
havanlarla bombalarsan z hendeklerin 
kaz lmas na zemin sunmuş olursunuz” 
diye konuştu.
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n iltere deki ş i arti i lam bik ald r lar  nad
u ey ndra n n in bury ark b l e indeki bir 
amiye kimli i belir i  bir kişinin m l t  k kteyli 
ald r nda bulunma  erine ndra da d enle

nen dayan şma eylemine yerel milletvekilleri  beledi
ye yetkilileri  ivil t plum kuruluşlar n n tem il ileri  
di er inan  ruplar ndan din adamlar  ve n iltere 
ana muhale et parti i lideri eremy rbyn kat ld .

Haber: Şükrü Bolat

ngiltere de camiye karş  
yap lan sald r n n i renç ve kabul 
edilemez  oldu unu belirten ngiliz 
lider, yap lan sald r n n hiçbir 
aç klamas  olmad n  belirtti.

sla başaramayacaklar
ap lan sald r lar n lkede 

yaşayan toplumlar  b lmeyi 
hede edi ini belirten şçi Partisi 

enel aşkan  Jeremy Corbyn, 
konuşmas na ş yle devam etti.

“ oplum bu sald rganlara ve 
aş r  sa a geçit vermeyecek. nlar 
hayal g rmeye devam edebilirler. 
Ç nk  toplumumuz, sadece bura
da insbury Park ta de il, b t n 

ritanya da, çok k lt rl  bir to
plum oldu umuzu anlam ş durum
da. u sald r  toplumu b lmeye, 
bir dini di erinden, bir etnik grubu 
di erinden ay rmaya y nelik ise 
bunu asla başaramayacaklar.”

sl manlarla dayan şma için 

yap lan eylemde konuşan insbury 
Park Camisi akf  aşkan  u
hammed Kozbar, şçi Partisi nden 
Corbyn in daima yanlar nda 
oldu unu ve destek verdi ini 
s yledi. Kozbar, konuşmas nda şu 
ifadeleri kulland .

“ e zaman telefon etsek 
yan t verir, eler oluyor? as l 
yard mc  olabilirim?  der. şte 
bu nedenle Jeremy Corbyn in 
toplumumuza hizmetlerini asla 
unutamay z.”

Yağmur engelledi
ngiltere deki camiye k sa s re 

nce d zenlenen sald r  sonras nda 
cami personelinin polise haber 
vermesi zerine çevredeki g ven
lik kameralar  incelenmişti. 
Kamera g r nt lerinde giydi i 
kap şonlu k yafetle y z n  gi
zleyen kişinin cami avlusuna mol
otof kokteyli att  tespit edilmiş, 
ya mur nedeni ile at lan molotof 
kokteyli camiye zarar vermemişti.

İslamofobik saldırılar
ngiltere de sl manlar a 

y nelik sald r lar  h k met 
taraf ndan destek g ren ell ama 
kuruluşu takip ediyor. ngiltere Po
lis e eri irli i ve Londra Polisi 
ile ortak çal şma içerisindeki ell 

ama, h k met taraf ndan  
y l nda kuruldu.

ell ama, Paris sald r lar  
sonras nda ngiltere de  
slamofobik olay n tespit 

edildi ini aç klad .

başörtülü kadınlar hedefte
slamofobik sald r lar n hede

nde  ila  yaşlar  aras ndaki 
baş rt l  kad nlar n hedef 
al nd n  belirten ell ama 
kuruluşu, aç klad  raporda 
sald rganlar n ço unlukla  ila 

 yaş grubundaki erkeklerden 
oluştu una dikkat çekti.

İngiltere’de sistem
ngiltere, aller ve skoçya da 

geçerli olan yasalara g re; bir 
kişiyle ziksel engeli, cinsiyeti, 
rk , dini, inanc  veya cinsel ter

cihi nedeniyle alay etmek ve kişiyi 
aşa lamak ya da kişiye tacizde 
bulunmak nefret suçu kapsam na 
giriyor ve bu suçtan dolay  hapis 
cezas  al nabiliyor.

ngiltere de lke genelinde  
milyon sl man bulunuyor.  
y l na kadar bu say n n  buçuk mi
lyona ç kmas  bekleniyor.
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alİ 
ERDOĞaN 

ku eni en itab m
Yazmak güzel şey. Geleceğe katkı sunmak için yazılır. 
Duygularını, acılarını, sevinçlerini toplumla paylaşmak 
için yazmak gerekir. Söz uçar, kaybolur ama yazı kalır 
ve geleceğe kaynak olur. Doyurucu bir panelde, ortaya 
konulan gerçekler, ne denli doğru  olsa da; bir kaç gün 
sonra unutulur, esamesi bile kalmaz. Halkla paylaşmak 
istediğin duygularını kalıcı olması ve gençlere reh-
ber olması için bir kitap halinde yazıp halkına suna-
rsan yararlı bir şey yapmış olursun. Kardeşimiz Ali 
ŞAHAN da bu işe soyunmuş. Çok güzel bir iş yapmış. 
Duygularını “Oku Beni Ben Kitabım” adlı kitabında, 
yazdığı düzyazı ve şiirler yoluyla bizlere sunmuş. Bu ilk 
denemesi. Eline, yüreğine sağlık...

Diyalektiğin bir kuralı şöyle der: “Babamdan ileriyim 
ama oğlumdan geriyim”. Bundan sonra arkadaşımızın 
çıkaracağı eserler, daha mükemmel olacağına 
inanıyorum. Okuduğunuzda sizlerde göreceksiniz, 
hataların çoğu matbaada redeksiyonun yaptığı eksik-
liklerdir. Örneğin: 200 sayfa olacak kısmını 80 say-
faya sıkıştırılmış. Yazar kardeşimizde, iki üç kitaba 
konu olacak sorunları bir arada zarif bir tarzda bize 
özetlemiş. Çoğunlukla Aleviliğe vurgu yapmış. İsim 
vermeden, bazı Alevi kurumların çıkar ilşkiler ve ege-
menlere yaranmak uğruna, gerçek Aleviliğin özüne 
ters düştüklerini dile getirmiş.

Aleviliği tanımlarken: “Aleviliğin öznesinde, kendi 
kendisini sürekli aşarak gelişen veya yaşıyarak geli-
şen bir sürekliliği de ifade eder. Rasyonalistlik Ale-
viliğin temel felsefesidir....” diyor.

Aleviliğin paylaşımcılığına vurgu yapıyor: “ Alevilik-
te paylaşım ilkesi salt bir vicdani duyarlılık de-
ğildir. Paylaşımcı bir zihniyet olarak sosyalıtesini 
geliştiren, insani bilinçten insani bir eyleme dö-
nüştüren duyarlıktır.....”diyor.

Kitabına 91 şiir yerleştirmiş. Şiirler genellikle 

dörtlükler halinde, birbirinde güzel konuları işlemiş. 
“Bana Dargın” başlıklı şiirinde: 

“Düşürmeye kıymam aşkı dilinden 
benimle var olan devri alemden 
 doyamadım cefasının ilminden  
bedenimi yakan nar bana dargın”derken. 

Burdaki dargın olan “nar” sanırım sevgilisi olsa gerek. 
Şirlerindeki mısraları anlamak için, biraz düşünmek 
gerek ve belleğimizde bir bilgi birikimi gerek.

“Ne Kolay” adlı şiirinde: 

“Yaratmışlar bir yaradan 
 Dalmışlar behri beyhudan 
 Akkı görüpte karadan 
 Seçme diyorlar ne kolay 

 Dost Şahan serden arınıp 
 Muhabbet gönülden derip  
Teli perdeye değdirip  

Kaçma diyorlar ne kolay” derken, burda yazar, 
yine bir Alevi görüşünü bizimle paylaşıyor. “Yarat-
mışlar bir yaradan” derken, Tanrı’nın varlığını, 
insanoğlunun yarattığını \ söylediğini dile getiriyor 
sanırım.

Bu şiirlerin tadına varmak için, bir başına köşenizde 
oturup bir çay veya kahvenizi yudumlarken hepsini 
okumanız gerekiyor.

Satırlarımı bir bilgenin kitap için dile getirdiği şu 
sözüyle sonlandırmak istiyorum: ” Bilgi pınarında 
susuzluğunuzu gidermek istiyorsanız kitap oku-
yun” der. Sevgili okurlar, sizlerde susuzluğunuzu gi-
dermek istiyorsanız “Oku Beni Ben Kitabım” adlı 
kitaptan birini alın ve okuyun, pişman olmayacaksınız 
umarım.

Aşkı niyazla....

 

elbistanliali@fsmail.net

arin ey itim erke inde re i  i e 
ve atandaşl k aşvururlar  i in ereken 

 nav  a rl k n ar  aşlad
 ndra da arin ey b l e inde 
t plumumu un en e ki ve en 

nemli merke lerinden biri larak 
kabul edilen en uin ik kulu 
ve arin ey itim erke i  yeni 
e itim ve retim y l na n h da 
devam ediy r.

u merkez, b nyesinde zik, ngilizce, atematik, 
en ilimleri ve abanc  Diller olmak zere  ve m zik 

olmak zere iki farkl  kurum bar nd r yor.
 y ld r e itim veren kurumun gretmenlerinin her 

biri D S (C ) kontrolleri yap lm ş, pedagojik for
masyonunu tamamlam ş, e itim fak ltesi ve konservat
uar mezunudur.

zik sanat na ilgi ve yetene i bulunan çocuklara 
ve gençlere, temel m zik e itimi ile birlikte enstr man 
çalabilme olana  sunan okul, her yaş ve seviye icin zel 
ensturman ve m zik dersleri vermekte, grencilerini 

S  ve  s navlar na haz rlamaktad r. Kay tlar n 

devam etti i e itim merkezinin t m m zik rencileri 
  y l nda yap lan S  ve  seviye 

s navlar nda  başar  sa lam şt r. 
Haringey itim merkezinde gerçekleştirilen zel 

kurslar ise enel ng ilizce, KS , KS , KS , S S CS  
ve  Level seviyelerinde verilmektedir, s n ar maksi
mum  kişilik olup, grencinin bireysel ihtiyaclar na g re 
şekillendirilmektedir. rencilerini seviye s navlar na en 
iyi şekilde haz rlanmaktad r. u s navlarda yakalan lan 
b y k başar lar, onlar n işlerini ne kadar iyi yapt klar n n 
bir g stergesidir.

ildi iniz gibi Home f ce, geçen haftalarda 
yapt  aç klamada şimdiye kadar al nan S L Seviye 
 serti kalar n n  Kas m dan itibaren geçerlili ini 

yitirdi ini aç klad .  akanl k bunun yerine Home f
ce  denilen s nav n geçilmesini şart koşuyor. u 

s navda kişinin ngilizce konuşma ve anlama kabiliyeti 
Home f ce taraf ndan tasdik edilen s nav merkezleri 
ve memurlar taraf ndan test edilecek. Haringey itim 
merkezi cak ay ndan itibaren, Home f ce in Kabul 
etti i S L s (Secure nglish Language ests for K i
sas) s navlar na haz rl k s n ar n  başlat yor. n kay t ve 
daha fazla bilgi için  letisim dresi   reen Lanes 
Haringey, London,  P Posta  info haringeyed
ucationcentre.co.uk  elefon   
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DuRsalİyE 
ŞahaN

dursaliye2008@hotmail.com

ad lkeni ne hale etirdin
Hepinizin g rd  gibi Putin r

kiye g ndeminden çekilmemeye kararl . 
umuşatma çabalar  sonuç vermiyor. Hatta 

daha da k şk rt yor; bo azdan f zelerle geçiş 
şovlar  lan parmak sallar gibiler. Hâl b yle 
olunca k şelerden de . d nya savaş  felaket 
senaryo ç l klar  y kseliyor.

eyse bir de benden dinleyin eziyetine 
kalk şmayaca m.

H rriyet gazetesi yine Haydaaaa  dedi
rtmeyi başard .

aşl k aynen ş yle
“ sad lkeni ne hale getirdin bak?”

fendim anl urfa da polis huzur ope
rasyonu yap yor ve bir mahalle bask n nda 

 kadar Suriyeli kad n fuhuş yaparken 
tutuklan yor.

Olay bu!
Hani dersiniz ki, bu g ne kadar rkiye de 

hiç fuhuş ticareti yap lmam şt r. Hatta ni
yetlenenler bile vatandaşl ktan ç kar lm şt r. 

Sanki bu lkede genelev patroniçesi a
tild anukyan a vergi rekortmeni oldu u 
için st n hizmet madalyas  lan da asla 
verilmemiştir.

llar n gazetesi. nca ekip. u kadar 
iddial  ç k şlar. 

Ve sonuç? 
erel gazete a z ndan daha amat rce bir 

başl k.
eresinden tutsan z elinizde kalacak bir haber. 
y haber merkezinin de erli edit rleri
zerinde yaşad n z rkiye 

topraklar nda genelevler bizzat devletin izni 
ile resmi olarak çal şt r l r.

ergiye tabiidirler. 
Hatta bildi im kadar  ile art k orada çal şan 

kad nlar da sigortal  olmak durumundad rlar.

eğitimde Şiddet
n n  niversitesi nin d zenledi i 

itimde iddet konulu yk  yar şmas  
sonuçland .

tkinli i organize eden Salim Duruko lu 
yapt  yaz l  aç klamada; birincilik d l n  
“Çoban Çiçe i” isimli yk s  ile bidin 

zt rk n, ikincilik d l n  “K rm z ” adl  
yk s yle ehmet kif Duman, ç nc l k 
d l n  “ y k r n n K ç k fsanesi” 
yk s  ile de urat r k n, ansiyon 
d l n  ise “Defter” adl  yk s  ile ehmet 
demen in ald n  belirtmiştir.

n n  niversitesi oldukça nemli bir 
konuya de inmiş. Kutluyorum.

Sa l cakla kal n z.

rada ir

 tar  l nl k
D  şbaşkan  elahat

tin Demirtaş   rkiye yi 
rtad u batakl na r klemeye 

kararl d r. u ul daki rk a ker
inin varl  da budur  dedi. 

S Z  yetkilileriyle eclis te bir araya 
gelen HDP şbakan  Selahattin Demirtaş, g n
demdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorular n  
yan tlad . usul a rk askerinin g nderilmesini 
“ç lg nl k” olarak de erlendiren Demirtaş, ş yle 
konuştu  “ unlar n hepsi gerilimi esas alan d ş 
politika hamleleridir. rkiye, Davuto lu y neti
minde art k giderek savaşa s r klenen bir lke 
durumundad r. aş ndan beri Davuto lu h k meti, 
savaş n rkiye ye kazand raca n  d ş nm şt r. 

KP, rkiye yi rtado u batakl na s r klem
eye kararl d r. usul daki rk askerinin varl  
da budur, Suriye iç savaş na rkiye nin dahili de, 

us uça n n d ş r lmesi de budur. Çok say da 
diyalog kanal n  reddedip savaş politikalar  y r t
mek KP tarz  ç lg nl kt r. K rt sorunu da dahil. 

K rt sorunun da diyalog kanallar  sonunu kadar 
aç k ancak bunu kullanm yor.”

D nin ç z m s recine ilişkin resmi 
g r ş n n “s recinin devam etmesi” y n nde 
oldu u, ziyaretinde bu d ş nceyi kendileriyle 
paylaşt klar n  ifade eden Demirtaş,  dahil 
herkes ç z m isterken sadece KP nin savaş 
istedi ini belirtti.



28   ÇarşamBa, 09 ara K 2015

re el nmaya karş  el ika da in an in iri
Paris te C P  klim konferans n  

protesto kapsam nda yap lmas  planla
nan eylemlerin  Kas m katliam  sonras  
yaşanan H L uygulamalar  nedeni ile 
kesintiye u ramas  ve ertenmesi sonras , 
başka lkelerde çevreciler seslerini Paris e 
ulaşt rmak için eylemlerine devam ediyor.

Çevreciler seslerini Paris e duyurmak için 
elçika n n stande kentinde  çevre alarm 

veriyor  diyerek g r lt l  eylem yapt .  
ini aşk n kitlenin kat ld  eylemde iklim 

tehdit seviyesi  ulaşt  denilerek ter r sald ral  
için seviye  alarm  verip H L uygulayan 
devlet yetkililerine, mesaj g nderen eylemcil
er, k resel s nmaya ve alarm veren do a ya 
karş  da ayn  hassasiyetin g sterilmesi istedi.

K resel s nmaya karş  g çl  kararlar n 
al nmas  ve ortak hareket ederek 
politikac lara yapt r mlara gidilebilecegi 
içerikli konuşmalar yap ld .

inler iklim zirvesini protesto ederken, 
k resel s nmaya karş  yap lmas  gereken
ler zerinde durarak nerilerini sundu.

C P  toplant s na,  yenilebilinir 
enerji kaynaklar , adil geçiş, s f r emisyon, 
uluslararas  dayan şma, halka yetki ve 
al nan kararlar n uygulan r olmas  gibi ta
leplerini ilettiler.

ylemciler sahil kenar nda uzun 
k rm z  kordele ile insan zinciri 
oluşturarak d nyay  kirleten kapitalistler 
ve politikac lar buradan geçemez diyerek 

D nyay  kapitalizmden kurtaral m  
ça r s  yapt lar.

tina da le i  eylemleri
unani tan da  yaş ndaki 
le i in p li  kurşunuyla ld r l

me inin . y ld n m nde tina 
kaklar nda yine eylem vard . 
li le at şan pr te t ulardan 
i alt na al nd .
unanistan n başkenti tina da, 

 yaş ndaki lexandros ( lexis) 
rigoropoulos un polis kurşunuyla 
ld r lmesinin . y ld n m nde eylem

ciler polis şiddetine karş  yine soka a 

indi. unanistan da ekonomik krizin 
başlamas ndan bir y l nce, de 

 yaş ndaki bir protestocunun polis 

taraf ndan vurularak ld r lmesi, lkede 
son y llardaki en geniş kat l ml  protesto
lara neden oldu.

aşkent tina da eylemcilerin toplan
ma noktas  ve gencin ld r ld  yer olan 

xarcheia da başlayan sakin y r y ş n 
ard ndan eylemler şiddetlendi. olotof 
kokteylleri ve tu lalar f rlatan eylem
cilere, çevik kuvvet g z yaşart c  gaz ile 
müdahale etti.

Ç p konteyn rlar n  ateşe veren unan 
eylemciler, yollardaki banklar  ve kald r m 
taşlar n  da yerlerinden s kt . aklaş k  
bin polisin g rev ald  eylemde en az  
kişi g zalt na al nd .

 u ak 
y l ular n  

şleye ek

vrupa irli i lkeleri  
ter rle m adele  

bahane iyle u ak 
y l ular n n bil ilerin
in paylaş ld  yeni bir 
anlaşmaya im a att . 

olcu d  Kayd  (Pas
senger ame ecord  P ) 
ad  verilen sistem, ye l
kelere yap lacak uçuşlarda, 
yolcular n adlar , iletişim ve 
kredi kart  bilgilerine erişim 
sa layacak. u veriler ye 
lkelerin yan  s ra, farkl  bir 

alandan AB ülkelerine ya da 
den farkl  bir co rafyaya 

yap lan uçuşlarda havayolu 
şirketlerinden istenebilecek.

S z konusu d zenleme, 
 Kas m da Paris te  

kişinin l m yle sonuçlanan 
D  sald r lar ndan sonra 
yeniden g ndeme geldi. P  
sistemi,  de nerilmiş an
cak, kişisel bilgilerdeki mah
remiyet kayg s yla bu d zen
leme hayata geçirilmemişti. 

nsan haklar  savunucular  
ve hukukçular taraf ndan 

şleme olarak g r len 
uygulaman n en b y k savu
nucusu ransa çişleri akan  

ernard Cazeneuve ise “ u 
sistem ter rle m cadele için 
vazgeçilmezdir” dedi.

Haber:YeniÖzgür Politika
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llama
u ha ta kendi memleketim 
alatya y re ine ait k el 

bir ekmek eşidi ile beraberi . 
kmek K rt mutfa n n en 

vazgeçilmez, sofralardaki yerini 
başka bir şeye b rakmayan en nem
li yiyeceklerinden biri olup burada 
s ralayamayacak kadar çok say da 
çeşitleri vard r. ane loş (lavaş), nanê 
tîrê (ince ekmek), nane sêle (yufka ek
mek veya sac ekme i) killor (simit ek
mek) nane bi ardik (irmikli ekmek) vs 
Kurdistan da en çok bilinen ve sevilen 
ekmeklerden sadece bir kaç d r. 

kme in K rtler için b ylesine 
zel bir yeri olmas n n ana sebe

plerinden biri bu day n tarihte ilk 
olarak K rdistan topraklar nda keş , 
ehlileştirilmesi ve retilmesidir. u 
nemli sebep do al olarak, ekmekle 

beraber diger tah l a rl kl  retilen 
yiyeceklerin retilmesine ve bu yi
yeceklerin geçmişi kadar bug n n  
de çok yak ndan etkilemiştir.  lk 
yap lan ekmek çeşitlerinin, mayas z 
ince tabakalar halinde lavaş yada 
ince ekmek şeklinde pişirilen tah l 
ekmekleri oldu u tahmin edilmek
tedir. u day ve arpa gibi tah llar n 

t l p un haline getirilmesi son
radan gelismis bir teknik olup, destar 
(el de irmeni) so î (dibek) gibi insan 
g c yle kullan lan araçlar n retilm
esine, daha sonras nda hayvan ve su 
g c n n kullan ld  de irmenlerin 
icad na kadar gitmiştir. 

kme in yap m nda çok nemli 
yeri olan mayalama teknigi ise, mut
faklarda keşfedilen pek çok teknik 
gibi tamamen tesad f sonucu, bekley
en ekmek hamurunun kabard n n 
g zlenmesinin ard ndan keşfedildi i 
ihtimali çok y ksektir. ir g n nc
esinden yap lan hamurdan bir parca 
ayr l p ertesi g n yap lan hamura 
kar şt r larak hamurun bu sekilde 
mayalanmas  sa lanm şt r. ayalama 
tekni inin renilmesinden sonra 
do al olarak ekmek çeşitleri artm ş 
ve kabar k ekmekler sofralardaki ye
rini almaya başlam şt r. Keşfedilen 
bu ilk maya g n m zde do al maya 
veya ekşi maya olarak bilinen bu 
maya  yap m  ve muhafazas  çok pra
tik olmad ndan pek ra bet g rme

mektedir. eknelojinin gelişmesi ile 
beraber g n m zde kulland m z, 
sofralar m zdaki ekmeklerin en b y k 
b l m n n yap ld  haz r mayalar 
retilmeye başlanm şt r. 

K llama, benim için çok zel 
bir yeri olan, çocukluk y llar mdan 
hat rlad m ve tad n  kolay kolay 
unutamayaca m ekmeklerdendir. u 
ekme i bu kadar zel ve inan lmaz 
g zel yapan, do al yani ekşi maya ile 
yap lmas d r. Çok basit bir teknikle 
yap lan bir ekme in nas l bu kadar 
lezzetli olabilece ini bazen anlamak 
zor gelsede, nadide lezzetli pek çok 
yiyecek gibi buda do a ile uyumlu bir 
şekilde çal şman n d llerinden biri 
diyebilirim. Do al ortamda havadaki 
bakterilerle ekşitilen hamur mayas  
bu ekme in yap m ndaki ve ekme e 
o çok zel lezzeti veren malzemedir.

K llama n n ilk çeşitleri kor 
içine yerleştirilmiş iki sac aras na 
yerleştirilerek pişirilirdi. Daha 
sonralar  ise ince metal f r n sobalar n 
içinde harl  ateşte pişirilirdi. Çocuk
luk y llar m n en b y k “icatlar ndan” 
diyebilece im ve k y evlerinin, 
zaman n en g zde mutfak araçlar ndan 
olan bu basit tasar ml  gri renkteki 
minik “f r n” sobalar pişirdi i hemen 
herşeyi yakarken  k llama pişirmek 
için retilmişti sanki.  K llama n n 
haf zamda bu kadar yer etmesinde
ki en nemli sebeplerden biri ise 
sabahlar  taze f r ndan ç km ş, kokusu 
toprak duvarl  evin her yan n  sarm ş 
bu ekme in zerine bembeyaz taze 
tereya  ve tuzlu ç kelek s r p çayla 
beraber kahvalt da yemekti. şte o 
lezzetin aray ş  içinde pek çok kişiden 
tari er al p, defalarca denemeler so
nucu bu tari  uygulamay  başard m. 

kşi hamurla yap lan ekmekler 
ekmek hayranlar  n n tercih etti i 
ekmeklerdendir ve hemen bütün 
d nya mutfaklar nda çeşitli ekmek 
yap m nda kullan lan bir mayad r.  
ngilizcesi “sour dough” olan bu ek

mek, merakl lar n n m kemmel bir 
şekilde yapmak için uzun zaman 
u raşt klar  bir ekmek çeşididir. şin 
en b y k k sm n  do a sizin için 
yap yor olsada, verilmesi gereken iti
na verilmedi i takdirde, do a berbat 
bir ekmekle sizi cezaland rabiliyor.  

yn  şekilde, sab r ve gereken itina 
g sterildi inde de tam anlam yla 
muhteşem bir ekmekle d llendirili
yorsunuz. 

kşi maya haz r mayalara g re 
çok yavaş faaliyete geçti inden, 
sab rla bekleme bu ekme in başar l  
olmas nda çok nemli nokta.

elecek hafta yeni bir lezzette 
buluşmak dile i ile yorumlar n z  
bekliyorum

ekşi Maya yapımı
 yemek kaş  tam bu day unu ve  

yemek kaş  su kg l k temiz bir kava
nozda kar şt r l r ve zerine bir t lbent 
kapat l p s cak bir yerde beklemeye 
b rak l r. n ve suyun içindeki bakter
iler, mutfa n zda uçuşan di er bakter
ilerle beraber çal şmaya başlarlar.

 g n boyunca bu kar ş ma  şer 
kaş k beyaz un ve ikişer kaş k l k su 
duzenli bir şekilde kat l p kar şt r n.  
.nc  g n n sonunda mayan z ekşi 

kokuyorsa, maya tutmuş demektir. 
u mayay  kullanmasan z 

bile d zenli olarak her g n, un 
ekleyerek“beslemeniz” gerekecektir. 

ayan n yar s n  d kerek ayn  işlemi 
tekrar başlatabilirsiniz.

küllama
  gr. iyi kalite ince 

t lm ş beyaz un
  tatl  kaş  tuz
  gr. ekşi hamur mayas
  gr. s t veya l k su
  kaş k ayçiçek veya zeytinya
  kaş k sade yo urt.

. nu genişçe bir kâseye al n tuzu 
bir taraf na, ekşi hamur mayas n  ve 
s t  de di er taraf na al n ve elinizle 
yumuşak bir hamur elde edene kadar 
yo urun ve kâsenin zerini plastik 
kaplay c  ile kapat p en az  saat 
veya sabaha kadar bekletin. 

. Hamur iki kat na ç km şsa ha
muru tekrar yo urun. pişirece iniz 
f r n tepsisine f rça ile çok ince bir 
tabaka ya  s r n ve hamuru elinizle 
bast rarak ince bir tabaka şeklinde 
yerleştirin. S cak bir yerde en az iki 

ç saat kadar tekrar iki kat na ç kana 
kadar bekletin. 

. Hamur haz rsa, f r n n z   
C s t n. Zeytinya  ve yo urdu 
kar şt r p hamurun zerine bu 
kar ş m ndan ince bir tabaka 
şeklinde f rça ile s r n ve f r na 
al n.   dakika sonra ekme in 

zeri ha f k zartmaya başlad nda 
f r n n z n derecesini  C derec
eye al n ve ekme in st  ve alt  
tamamiyle k zar p pişene kadar 

 dakika kadar daha pişirin. 

. r ndan ç kard n z ekme in 
zerini ha f nemli bir bezle kapat n 

ve yar m saat kadar dinlenmeye 
b rak n. stenilen şekilde dilimleyip 
servise al n. 

yet olsun........

thekurdishcook@gmail.com thekurdishCook          @thekurdishCook

 D  

Fadime  
tiskaya
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ndra da nkar a  ektaş eli şenlikleri
nkar a  ektaş eli 

şenlikleri n iltere nin 
başkenti ndra da 
d enlenen bir k n
erle tamamland .

Haber Şükrü Bolat

ngiltere levi ençler irli i nin 
d zenledi i etkinlikte tarih boyunca 
yitirilen t m canlar için sayg  duruşunda 
bulunuldu.

ngiltere levi ençler irli i başkan  
Dilan ven gecede yapt  konuşmada 
bu birlik ve berebarli in, karanl k ve 
kirli bir d nemden geçen lkemizde, Her 
g n katliama u rayan çocuklara, y re i 
elinde bekleyen analara, gelece e umut
suz bakan babalara ve t m kardeşlere 
umut olmas n  diledi.

ngiltere levi ençler irli i gecede 
kurum başkanlar na birer plaket verdi. 

ritanya levi ederasyonu başkan  
srafil rbil, Dilan ven in konuşmas n  

yaparken sesindeki titremenin zalimleri 
korkuttu unu, mazlumlara g ç verdi ini 
belirtti.

Semah ekibinin de g steriler yapt  ge
cede uharrem emiz ve lten enli de 
sahne ald .

Milletvekilleri Doğan, altıok ve 
Hakverdi londra Cemevini ziyaret ettİ

HDP zmir milletvekili sl m Do an, 
CHP nkara milletvekili Zeynep lt ok ve 

CHP nkara illetvekili li Haydar 
Hakverdi Londra Cemevini ziyaret etti.

HDP ve CHP li vekiller ngiltere deki 
temaslar  çerçevesinde başkent 
Londra daki Londra Cemevini ziyaret etti. 

ritanya levi ederasyonu başkan  sra l 
rbil, Londra Cemevi başkan  ugay Hur

man ve ehmet ksel Dede başta olmak 
zere kurum y neticileri ve yeleri ile bi

radaysa geldiler...
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ad nlar epheye
Kad n n ruhunda var direniş, zg rl k

c d r kad n... a ms z ba lant s z, g c  
z nde sevgisi anal k duygular yla y re
inde bar nd ran en y ce de erlerdendir.. 

Kad n, yaşamd r, zg rl  anlaman n en 
g zel yoludur. 

oto raf stanbul kmeydan nda  a
y s g n  kamerama tak ld . ençlik ellerin
de kurum bayraklar  halaylar çekmişti, t r

k ler s ylemişti, gençlik  g n,.. aki rk 
polisi bodoslama kmeydan na girene ka
dar... iber gaz  ya d rd lar, plastik mermi
ler avuç avuç geliyordu başlara g zlere, her 
gencimize  polis coplarla sald rd  bire n 
geldiler, ç nk  korkuyorlard . kmeydan  

erkin in eviydi..  g n erkin in evini ka
d nlar da n sa arda direnerek koruyordu. 

erkin in evinde kad nlar erkeklerle el 
ele dizdize halaylar çekti inad na bar ş diye 
hayk rd  hemde inad na kad nl  erkekli  

Yaz   foto raf

r e m 
a n y

Haftanın 
fotoğrafı

Sudoku Basit

Sudoku Zor

bu Yangın Yerinde 
y aşamak bu yangın yerinde
Her gün yeniden ölerek

zalimin elinde tutsak
Cahile kurban olarak

y alanla kirli havada
Güçlükle soluk alarak

s avunmak gerçeği, çoğu kez
y alnızlığını bilerek

k orkağı, döneği, suskunu
Görüp de öfkeyle dolarak

t oplanıyor ölü arkadaşlar
Her biri bir yerden gelerek

k iminin boynunda ilmeği
k imi kanını silerek

k ucaklıyor beni metin a ltıok
“a ldırma” diyor gülerek

“y aşamak görevdir bu yangın yerinde
y aşamak, insan kalarak” 

ataol behramoğlu
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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
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TENÊ NAVÊ WAN E

Aldar Xelîl: Divê Meclîsa Sûriyeya 
Demokratîk bibe bersiva hêvî û 
daxwazên gelan

Rûpel 6

aKP ji bo li dijî PKK´ê şer bike  
leşker şand Başûr

Rûpel 4

Yuksekdag: AKP jî wê wek her 
desthilatiya zalim hesap bide

Rûpel 5

Ji Weqfa re-Buil jibo Kobanê  
şahiya noelê

Rûpel 3

telgraf.co.uk
ROJNAMEYA HEFTEYÎ

Çarşem,
09/12/2015 498Hê

jm
ar

i tevahiya urdi tanê êr şên ê li er elê urd bi awayek  h vane berdewam dikin. 
ev  kuştina in  iwan û ar kên urd  wek  de tebirayê we Da ş êr ş  ihên d r k  dike. 
r şa her  daw  li li hember  i e ta d r k  ya li medê kir. Da ş ê  tev  ku elek mi e tên 

ş ayan her  daw  pare eha d r k  ya alymra bi tevah  bi b mbeyan rû andibû. 
Êrîşên dewleta Tirk li Kurdistanê bênavber berdewam dikin. 
Li nisêbînê di di roja pêncemîn ya qedexeya derketina 
kolanan de 5 welatî hatin qetil kirin. Tevî ku li nisêbînê 
êrîşên hovane berdewam dikin, li amed û navçeyên wên 
jî heman êrîş qetlîamên polêsên aKP´ê li hember sîvîlan û 
dîrokê berdewam dikin.

Li navçeya Sûrê ya amedê di roja 7’emîn de qedexe û êrîş 
berdewam dikin. Du roj berê mizgefta Kurşunlu ya dîrokî bibû 
hedefa polîsan û duh jî hem mizgeft hem jî malek di encama 
bombeavêj û gulebarana polîsan de şewitîn. Tevî ku ev êrîş li 
ber çavê  rojnamegeran û welatiyan pêk hat jî aKP û serkêşê 
wê erdogan xwest ku vê êrîşê bavêje ser PKK´ê. 

Polêsên AKP´ê Êrîşî Mizgefta Dîrokî Kirin Êrîşa DAÎŞ´ê ya Palymra
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a epir

er iva e teya r ar katûr

Wate
Bêrawestan
Li evîna xwe digerin
Zarokên welatên min.
Hêvî ew in
Rastî ew in
Wate ew in
Jiber ku
Evîn di azadiya welêt de 
veşartine.
…

Aras Ararat
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i e a e uil ib  banê ahiya elê

ek a e uil ya ku 
jibo ji nu ve ava kirina 

banê hat  ava kirin li 
payte t nd nê şahiya 
Noelê li dar xist. 

ahiya ku roja emiyê li Dalston Pier ê 
pêk hatî rastî ele eyeke mezin hat. ahiya 
ku ji sebehê heta êvarî berdewam kirî de 
jibo zarokan çalakiyên cûr be cûr hatin 
kirin û standên xwarin, vexwarin, kin-
can, alavên cûda hatin vekirin. Di şahiyê 
de Kalê oel jî amade bû û bi zarokan re 
wêne hatin kişandin.  

ek ji sê kantonên ojava,  Kobanê 
sala borî rastî êrîşa çeteyên Daîş ê hatibû 
û piştî berxwedana P  û PJ ya dîrokî 
bajar ji çeteyan hatibû pa ij kirin. Piştî 
şerê ku bi mehan berdewam kirî ji sedî 

 yê bajêr hilweşîya û bi sed hezaran kes 
bê mal man. Piştî rizgar kirina Kobanê bi 
hezaran kes vegeriyan bajêr lê di şert û 
mercên dijwar de jiyana xwe berdewam 

dikin. Weqfa Re-Build hewld dide ku di 
pêvajoya ji nu ve avakirina Kobanê de 
bibe alîkar. 

Di şahiya oelê de derdora  hezar 
sterlin hatin kom kirin. 

Jibo bêhtir agahî di derbarê Re-Buil de 
hûn dikarin malpera www.re-build.help 
bişopînin. 
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    D      D 
ev er ka ê ilu er  da 
uyakirin ku artêşa tirk i b  li di  

ê şer bike û er la i en alê 
der e ketiye a a aşûr  û wiha 

t  i ber vê yekê divê aşûr 
p l t kayên we yên bi hê ên 
mêtînger re bi lezgînî ji nû ve 
binir ne.

Hevseroka iştî ya Kongreya eteweyî 
ya Kurdistanê (K K) îlufer Koç eyrana 
li başûrê Kurdistanê, sedema hebûna artêşa 
tirk a li Mûsilê nirxand.

Koç diyar kir ku tu ji pirsgirêkên li aşûrê 
Kurdistanê ji hêzên derve, bi taybetî ji ir-
kiye û ranê cihê nînin û wiha got  “ evî 
êrîşên li hemberî ûrmatî, engal û endîl 
em di wê baweriyê de ne ku qeyrana meclis 
û hikûmetê jî bi destwerdan û provokasyonên 
hêzên derve re tê a randin û kûrkirin.

Tevî vê yekê, qelsiya vîna siyaseta navx-
weyî ya li pêşberî vê rewşê, ket rojevê. Li 
pêşberî vê yekê siyaseta li aşûr desthilat-
dar e ket nav rewşeke xitimandî û welat hîn 
bêhtir xist nav rîskê.

MIJAREK CÎDIYE
“Koç da zanîn ku rewşa li ûr-

matû û engalê, her wiha zêdebûna 
tevgera leşkerên  C li başûrê Kurdis-
tanê ew weke pirsgirêkek cidî dibîne û 
ev xal destnîşan kir  “Di vê mijarê de 
hem Hewlêr hem jî Bexda li hemberî 
bombekirina Qendîlê ji 24’ê Tîrmehê û 
vir ve bêdeng û bêhelwest man.

ê yekê irkiye hîn bêhtir teşwî  kir 
ji bo dest li aşûr werde. Li aliyê din, 
hewldanên bila PKK ji engalê derk-
eve  ji aliyê dewleta tirk ve wek rsend-
ekê hatine dîtin. Halbûkî pirsgirêkên li 

engalê bi naverokeke neteweyî dikarin 
bên çareserkirin.”

PIRSGIRÊKÊN BAŞÛR
Koç der barê eyrana li başûrê Kurdistanê 

de jî ev nirxandin kir  “Pirsgirêkên giştî yên 
ku li aşûr weke eyranê tên pênasekirin, bi 
êrîşa D ê ya li hemberî welat re bêhtir 
derketin holê. Piştî ku D  ket nav başûrê 
Kurdistanê, derket holê ku desthilatdariya 
siyasî ya li aşûr li pêşberî guhertinên bi lez 
ên li qada siyaset, parastin, civak û aboriyê 
yên li Rojhilata Navîn çiqasî neamade ye. Ji 
ber ku di rewşa heyî de siyaseta li ojhilata 

avîn li dora ojava dimeşe û akur di vî 
warî de ketiye nav pêngavekê, başûrê Kurd-
istanê jî dikeve bin  tesîra vê rewşê.”

QEYRANA SIYASÎ
Koç anî ziman ku li gorî wê ya ku li 

aşûr kûr û giran bûye ne eyrana aborî ye, 
eyrana siyasî ye û wiha pêda çû  “Pirsgirêk 

pirsgirêka rêvebirinê ye. Rêxistinbûyîna 
heyî ya siyasî nikare welêt bi rê ve bibe û di 
performansa parastina welêt de qels e. Qey-
rana aborî encama rêveberî û nerêvebirina 
rast e. Her kes bi şev û roj li ser eyrana 
aboriyê diaxive. i vê atmosfera hatiye a -
randin re pêşî li dîtina rûyê rast ê pirsgirêkê 
tê girtin. Civak bi vê yekê re tê tevizandin. 

irs û kar her zêde dibin. Civak xeteriya 
dagirkirina welêt jî êdî nabîne. el li pêşberî 
xeteriyan, bêparastin hatiye hiştin. Li we-
latekî ji aliyê çavkaniyên ser û binê erdê ve 
ewçend dewlemend e, nabe ku têkeve nav 
qeyrana aboriyê. Pirsgirêk ji ber rêveberiyê 
ye, pirsgirêk sererastkirina hiqûqî ya ji bo 
belavkirina adîl e.”

PLANÊN TC’Ê
Li ser mijara şandina leşkerên dewleta 

tirk ji herêma Mûsilê re û daxuyaniyên ray-
edarên başûrê Kurdistanê yên ku destekê di-
din vê yekê, Koç ev nirxandin kir  “Ji aliyê 
tevahiya cîhanê ve êdî tê dîtin û zanîn ku TC 
ne ji bo şerê li dijî D ê leşker şandiye 

aşûr, ji bo li dijî PKK ê ku jehrkujê D ê 
ye, leşker şandiye. Dibe ku C hêza xwe ya 
li vir zêde bike, li engalê li dijî PKK ê şer 
bike û hewl bide PKK ê ji engalê derxe. 
Ji xwe engal ji aliyê cografîk ve li ser xe-
teke stratejîk a diçe Mûsilê cih digire. Yanî 
wê hesab û planên xwe yên par bi xistina 
Mûsilê re dixwest pêk bîne, wê niha bixe 
meriyetê. Wê hewl bide hem kurdan hem jî 
hêzên navneteweyî hem li Rojava hem jî li 

aşûr tengav bike.”

Hejmara penaberên îsal 
tên lmanyayê wê  
 m ly nê derba  bike

Yek ji welatên ku penaberên di ser Tir-
kiye û Balkanan berê xwe danê Elmanya 
ye. Li Elmanyayê hejmara penaberan, 800 
hezar derbas kir. Di 11 mehên destpêkê yên 
salê de 965 hezar penaberan xwe gihandin 
Elmanyayê. Hejmara yên serlêdana pena-
beriyê kirine jî 425 hezar e.

Li gorî hejmarên ji aliyê Wezîrê Karên 
Hundir ê ederal homas de aîzîere ve 
hatin aşkerakirin, bi tenê di meha ijdarê 
de 206 hezar penaberan xwe gihandine 
Elmanyayê. Di 11 mehên îsal de ev hejmar 
gihaştiye  hezarî.

De Maîzîere ragihand ku beriya niha 
wan texmîn dikir ku hejmara penaberan 
heta dawiya sala 2015›an bigihêje 800 
hezarî, lê hejmara heyî ev texmîna wan 
derbas kiriye, lewma ew ê texmîneke nû 

nekin. Wezîr diyar kir ku her çend di ro-
jên dawî de hejmara penaberan kêm bûye 
jî, heta dawiya salê wê bigihêje 1 mîlyonî.

Di vê navberê de cudahiya navbera 
penaberên xwe gihandine Elmanyayê û 
yên serlêdana penaberiyê kirine de, balê 
dikişîne. Li gorî daneyên ji aliyê Daîreya 
Penaber û Koçberiyê ya ederal (D ), 
hejmara penaberên heta meha Mijdarê ser-
lêdana penaberiyê kirine 425 hezar e.

Tevî ku 965 hezar penaberan xwe gi-
handine Elmanyayê jî, bi awayekî nakok 
kêmî nîvê vê hejmarê serlêdana penaberiyê 
kiriye. ê texmînkirin ku beşek girîng a pe-
naberan Elmanyayê bi tenê weke welatekî 
transît bi kar tînin.

Li Elmanyayê di sala 2014›an de 238 hezar 
penaber ketibûn nava welêt û bi giştî  hezar 
serlêdanên penaberiyê hatibûn kirin.

bad  ban a t r teya we 
bikar b nin  li yê kir

Serokkomarê Iraqê Heyder El Ebadî, 
ji bo irkiye leşkerên xwe vekişîne banga 
“Otorîteya xwe bikar bînin.”li NATO’ yê 
kir. Serokomarê Iraqê Heyder El Ebadî li 
ser hatina leşkerên irk a ûsilê bertek 
nîşan da û ji bo demek zû de vekişin bang 
li NATO’yê kir ku “ Otorîteya xwe bikar 
bînin.”

badî duh bi Wezîrê Karên Derve 
yê lmanya rank Walter Steinmeîer 
hevdîtinek pêk anî, wiha got  “Divê irkiye 
rêz bide xweseriya Iraqê. Da diyarkirin ku 
eger leşkerê irkiyeyê venekişe wê serî 
li Konseya wlekariya eteweyên ek-
girtî bide.  w  saetên ku ji bo vekişîna 
leşkerên irk jî dayî îşev bi dawî dibe.

i  yek i ar iwanan h nê bêkar e
Li welatên Yekîtiya Ewropaye (YE), 

rêjeya bêkariyê kêm dibe. Ji 28 welatan bi 
tenê li çar ji wan ev rêje zêde bû. Rêjeya 
bêkariya ciwanên kêmî 25 salî, li gelek we-
latan hînê gelekî zêde ye.

Li gorî daneyên dawiya meha Cotmehê 
yên ji aliyê Saziya Stastîstîkan a Yekîtiya 

wropayê ( urostat) ve hatin weşandin, 
li 28 welatên Yekîtiya Ewropayê (YE) bi 
giştî  mîlyon  hezar bêkar hene. Li 
gorî meha Îlonê hejmara bêkaran bi qasî 36 
hezaran kêm bû. Li gelemperiya Yekîtiya 
Ewropayê rêjeya bêkariyê ji sedî 9,3 ye.

Li Herêma Euro ya ji 19 welaten Yekîti-
ya Ewropayê jî rêjeya bêkariyê daket ji sedî 
10,7 ku ev yek ji Çileya 2012›an û vir ve 
asta herî nizm e. Li Herêma uro ku bi giştî 
17 mîlyon 240 hezar bêkar lê hene, li gorî 
par ev hejmar 1 mîlyon 302 hezaran kêm 
bû. Par di meha Cotmehê de rêjeya bêka-
riyê ji sedî 11,5 bû.

BÊKARÎ HERÎ ZÊDE LI ELMANYA 
Û KOMARA ÇEKÊ KÊM E

Li gorî hesabên Eurostat, bêkariya herî 
kêm rêjeya ji sedî 4,5’an li Elmanyayê ye. 
Li dû lmanyayê Komara Çekê bi rêjeya ji 
sedî 4,7 û Malta bi rêjeya ji sedî 5,1 di asta 
bêkariya herî kêm de ne.

Bêkariya herî zêde ya li nava Yekîti-
ya Ewropayê bi rêjeya ji sedî 24,6 li 
Yewnanîstanê û bi rêjeya ji sedî 21,6 li 
Spanyayê heye.

Li gorî par li 24 welatan rêjeya bêkariyê 
kêm bû, lê li ransa, înlandiya û elçî-
kayê zêde bû.

LI YEWNANÎSTAN Û SPANYAYÊ 
YEK JI DU CIWANAN BÊKAR E

Rêjeya bêkariyê ya di nava ciwanên 
kêm 25 salî de, li gelemperiya Ewropayê ji 
sedî 22,3 ye. Yewnanîstan bi rêjeya ji sedî 
47,9 di vî warî de di asta herî bilind de ye. 
Spanya ji sedî 47,7 û Îtalya jî ji sedî 39,8›an 
piştî ewnanîstanê tên.



uk ekda    wê wek her de thilatiya alim he ap bide
uk ekda  t  u dibê e ey 
irkiye par e bûye  û li hem-

ber p l t kaya derve ya li di  
elan a hikûmetê bertek n şan 

da. Xwest ku bi dînamîkên 
demokratîk ên li Rojhilata 
Navîn tfaq bên avakirin.

Hevseroka iştî ya HDP ê îgen uk-
sekdag ku di civîna Koma eclisê ya Par-
tiya xwe de axivî wiha got  “Hişmendiya 
mizgeftê şewitandiye ji D ê çi cuda-
hiya wê heye? Cudahiyek wê heye. D  
ebûl dike, lê KP ebûl nake. Sibe dusibe 

ger derkevin û wek Çîller bibêjin ‘helîkop-
terê ciwanên Sûrê heye, dibe ku wan 
şewitandibe  et matmayî nemînin. Hûn jî 
matmayî nemînin û îtiraz bikin.” Yuksek-
dag wêneyên extiyarên ku bi ala spî diçin 
nexweşxaneyê nişan da û got, “ v der ne 

îlîstin e, isêbîn e.”
Hevseroka iştî ya HDP ê îgen uk-

sekdag di civîna eclisê ya Koma HDP ê 
de geşedanên rojevê nirxand. uksekdag bal 
kişand ser Hefteya afên irovan a ê 
Kanûnê û diyar kir ku dîroka irkiyeyê di 
heman demê de dîroka qetilkirina mirovan 
e û wiha got  “ înaka vê yekê ya herî dawî 
qetilkirina Tahîr Elçî ye. Tahîr Elçî ji ber ku 
ji bo aştiyê bangî her kesî kir hat etilkirin. 
Li vi welatî bi salan asidên aştiyê û ke-
vokên aştiyê hatin etilkirin.

‘Bİ TUNDİYÊ WELATEKÎ 
BİRÊVEBİRİN ŞERMEK E’

Yuksekdag bibîrxist ku di ser qetlîama 
Tahîr Elçî re 10 roj derbas bûne û wiha 
dom kir  “Di nava vî  rojî de her kes dît 
ku em ji aliyê aştiyê vîna xwe bi kar tînin. 
Lê desthilatdariya siyasî rêbaza herî baş ku 

dizane, rêbaza “şer û tundî” bikaranî. Çav-
kaniya wan a bi xwe bawerbûnê, çavkaniya 
şermê ye.”

Yuksekdag derbarê pêkanînên desthilat-
dariya KP ê de ev tişt got  “Dema em li 
vê derê diaxivin, li bajarên kurdan, ciwanên 
kurd tên etilkirin. ikestinek dîrokî tê jiyîn. 
Hewl didin bi qetilkirin û çewisandinê gel 
teslîm bigirin. aşo digotin irkiye guheri-
ye, ka irkiye çawa guheriye. Kurd û HDP 
ji bo pirsgirêk bên çareserkirin û demokrasî 
pêk bê dixwazin biaxivin. Li hemû bajarên 
ku dorpêçkirin heye, em ê bi têkoşîna xwe 
biryara xwe bidin nîşandan.”

‘TİRKİYE BÛ NAVENDA 
BÊÎSTİKRARİYÊ’

Yuksekdag di berdewama axaftina xwe 
de ev tişt got  “ erdevkên KP ê di hemû 
axaftinên xwe de digotin ‘Ger em bibin 
desthilatdar wê îstikrar çêbibe’ lê niha Tir-
kiye bûye navenda bêîstikrarê. Li herêmê 
tabloyek ku qeyranê çêbike xêz kirin. 
Desthilatdariya KP esrê ne baweriya 
îstîkrarê ne.”

‘WELAT DİŞEWİTE’
uksekdag got ku îro welat dişewite 

û wiha pêda çû  “ irov nikarin ji malên 
xwe derkevin. Derketina wan dibe hinc-
eta kuştina wan. i bombeyan mirovan 
qetil dikin. Ti ewlehiya canê welatiyên ku 
derdikevin kolanan nîne. Ger îro di siyasetê 
de xetereyek qûtbûnê hebe, sedema vê yekê 

KP û esr e. elê me hewl dide di nava 
bernameyek netewa demokratîk û welatê 
demokratîk de bijî. Lê KP ê welat xistiye 
nav kaosekî. Her desthilatdar teqez hesabê 
kirinên xwe dane, wê KP jî rojek hesabên 
kirinên xwe bide.”

‘WEK ÇÎLLER DEREWAN DİKİN’
uksekdag wêneyê ajarê Kevin a 

Palmîra ya li Sûrê û wêneyê mizgefta Sûrê 
nîşan da û wiha bal kişand ser hişmendiya 

KP ê  “D  êrîşên xwe yên li hemberî 
cihên dîrokî ebûl dike, lê KP ebûl nake. 
Kî ev mizgeft bombebaran kir. Welatiyên 
herêmê dibêjin izgefta Kurşunluyê bi 
helîkopteran hatiye bombebarankirin. Di 
salên 90’î de Tansu Çîller hebû. Dema me 
got li Dêrsimê gund û xaniyên me dişewitin. 

Çiler wisa got, ‘helîkopterên terorîstan hene 
wan şewitandiye.  er sibê dusibe wek 
Çîllerê derkevin û bêjin ‘li Sûrê helîkop-
terên ciwanan hene wan şewitandiye  mat-
mayî nemînin, lê îtiraz bikin.”

‘Çİ CUDAHİYA TİŞTÊN KU TÊN JİYÎN 
Jİ NAZİYA ALMANYA^’YÊ HEYE’

Yuksekdag got ku îro li Nisêbîn, Sûr û 
Dêrikê rewşeke awarte ya ku mirov, çand û 
dîrokê qetil dike heye. Yuksekgad wêneyên 
extiyarên ku li Nisêbînê bi ala spî diçûn 
nexweşxaneyê nîşan da û ev tişt got  “ v der 
ne îlîstin e. isêbîn e  er ev al tunebe, 
wek ya li Cizîrê derketina derva hinceta 
kuştinê ye. v yek tenê bi destê polîsan pêk 
nayê. Kontrgerîlayên ladyoyê derxistine 
derve û qetlîam pêk tînin.”

‘Di QEDEXEYÊN 149 ROJAN DE 
301 SİVÎL HATİN QETİLKİRİN’

Yuksekdag da xuyakirin ku encamên vê 
rewşê li ser milê hemû civaka irkiyeyê 
dibe bar û wiha bi lêv kir  “Di dema em der-
bas bûn de, Enqere, Pirsûs û Zergelê jî di 
nav de bi giştî  sivîl hatin etilkirin. er 
ku di nava  mehan de  zarok û bi giştî 
301 kes hatibin qetilkirin, ev tê wê watê ku 
li hemberî gelê sivîl tundî û şerekî ku navê 
wê nehatiye dayîn tê meşandin.” 

‘GELÊN TİRKİYEYÊ WİNDA DİKE’ 
uksekdag got piştî ku utabakata Dol-

mebahçeyê vala hat derxistin şûn ve, gelê 
Tirkiyeyê di aliyê can, mal û aboriyê de 
winda dike û wiha bi dawî kir  “Piştî ku 
pêvajoya çareseriyê rawestandin şûn ve li vî 
welatî tundî û mirin bi dawî nabin. Ger ku 
maseya çareseriyê dîsa bê avakirin ji bo ça-
reseriyê wê deriyên dîrokê ji nû ve bê veki-
rin. Divê tecrîda li ser êberê elê Kurd 
Abdullah Ocalan bê rakirin. Heyetek bê alî 
ya şopandinê bê avakirin. er ev yek pêk 
bihata wê ev pêvajo bi dawî nebûya.”
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en ê urd  li ntalya
ilmîn derhênerên Kurd mohra 

xwe li . estîvala ilman a 
Navneteweyî ya Antalyayê da. 
“ îranîn li ser Kevirî” bû lmê herî 
baş di beşa fîlmên navneteweyî de, 
“Zîlan” jî xelata bîneran wergirt.

Di îhrîcana îlm a ntalyayê 
de kurtefîlma “Zîlan” a ku koçberên 
zarokên Kurdistanê vedibêje, e-
lata îneran a Kurtfîlman wergirt 
û di beşa fîlmên navneteweyî de jî 
fîlma ewket mîn Korkî a bi navê 
“ îranînên li ser Kevirî” xelata fîl-
ma herî baş wergirt. Her wiha Der-
hênerê alîkar ê fîlma “Zîlan” Serhat 
Sarişin jî xelata xwe diyarî ahir 
Elçî û Haci Lokman Bîrlîk kir.

Di ihrîcana îlman a 
Navteweyî-Antalya de ku îsal 
cara an hat lidarxistin, di beşa 
kurtfîlaman de “Zîlan û di beşa 
“ îlmên avneteweyî de “ jî fîlma 
“ îranên Li ser Kevirî” xelat wer-
girtin. Kurtefîlma “Zîlan” ji alî 
xwendekarên zaningehê ve hatiye 

kişandin û radihîje mijara koçberiya 
bi darê zorê ya malbatên Kurd û 
valakirina gundên Kurdistanê ya 
piştî salên î û trawmaya derûnî û 
civakî ya zarokan. Derhênerê fîlmê 

Mehmet Mahsum Akyel derbirrî ku 
naveroka fîlm parçeyek e ji jiyana 
wan bi xwe û got  “ e di çêkirina 
senaryoya fîlmê de ji xwe dest pê 
kir. Di fîlmê de zarokên me behsa 

wan dikir yên ku jiyana wan nîvco 
mabû, em bixwe bûn. Bi hezaran 
zarokên Kurd hene ku di nav du 
çandan de diherin û tên.”

kyel wekî din destnîşan kir ku 
fîlm ji bo wan gelekî girîng e û wiha 
dewam kir  “ z bawer dikim ku bîner 
jî di fîlmê de parçeyek jixwe dît, hest 
pê kir. Ev yek jî dilsozî û girêdayîna 
fîlm û bîneran xurttir dike.”

Emrên nîvco mayî...
Derhênerê alîkar Serhat Sarişin 

jî derbirî ku irkiye û Kurdistan di 
pêvajoyeke dijwar re derbas dibe 
û fîlmên xwe diyarî dike ji bo Se-
rokê Baroya Amedê Tahîr Elçî yê 
ku ji alî hêzên tarî ve hat qetilki-
rin û Haci Lokman Bîrlîk yê ku bi 
destê polêsên Tirk bi ben bi panz-
erê ve hat girêdan û bi panzerê hat 
kişandin.

Her wiha Sarişin got, ji bo 
qetlîamên bi wî hawî neyên jibîrki-
rin, diyarî cangoriyan kiriye û wiha 
pê de çû  “Haci Lokman îrlîk 
lîstîkvanekî sînemayê bû lewre ji bo 
me diyarkirina bo wî watedartir bû. 
ro li Kurdistanê bi destê dewletê vê 

konsepta şer dide meşandin. Dom-
kirina vî şerî tê wateya zarokên ku 
umrê wan nîvco mayî. Daxwaza me 
demildest sekinandina şer e.”

îlmê derhênerê Kurd ewket 
mîn Korkî ” îranên Li ser Kevirî 

(Memories On Stone) li Mîhrîcana 
îlman a avnetewî ya ntalyayê 

xelata fîlmê herî baş wergirt di beşa 
lmên navneteweyî de.

Diyarî dayikên zarokên 
wan hatine kuştin 

îlma Kurdî ya bi navê 
“ îranînên Ser Kevirî” ya der-
hênerê kurd Mihemed Emîn di 
festîvala Antalyayê de ji aliye ju-
riyan ve wek fîlma herî baş hat 
hilbijartin. Senarîstê lm ehmet 

ktaş xelata îranînên Ser Kevirî 
wergirt û got, ew xelata fîlmê diyarî 
dayîkên zarokên wan hatine kuştin, 
dike. îlma “ îranên Ser Kevirî” 
a Korkî beriya niha jî di festîvalên 
mezin ên sînemayê de beşdar bûye, 
gellek xelatên festîvalên navnetew-
eyî bidest anîbûn. Ev fîlm ji aliyê 

itos îlm û êveberiya Sînema 
Dihokê ve hatiye çêkirin.



Aldar Xelîl: Divê Meclîsa 
ûriyeya Dem krat k bibe 

bersiva hêvî û daxwazên gelan

ndamê De teya êve-
ber a TEV-DEM’ê Aldar 
Xelîl di axaftina xwe 
ya li n reya ûriy-
eya Dem krat k de 

ala e l a ûriyeya 
Demokratîk kir û got, 
“Divê ev Meclîs bibe 
bersiva li hêvî û daxwa-
ên elên ûriyeyê.

Endamê Desteya Rêveber a 
TEV-DEM’ê Aldar Xelîl di axaf-
tina xwe ya li Kongreya Sûriyeya 
Demokratîk de qala Meclîsa Sûri-
yeya Demokratîk kir û got, “Divê 
ev Meclîs bibe bersiva li hêvî û 
daxwazên gelên Sûriyeyê.

Kongreya Sûriyeya Demokratîk 
a bi tevlîbûna 103 delegeyên ji 
rêxistinên leşkerî, siyasî û civakî 
yên mûxalefeta Sûriyeyê li bajarê 
Dêrikê îro destpê kir, dewam dike.

Piştî axaftina vekirinê ya Ser-
okê eclîsa êveber a Kantona 
Cizîrê Ekrem Hiso, li ser navê 
Komîteya madekar endamê 
Desteya Rêveber a TEV-DEM›ê 

Aldar Xelîl mafê axaftinê wergirt.
Xelîl di axaftina xwe ya li kon-

greyê de ev xal destnîşan kir
«Pêkanîna sîstemeke 

demokratîk di vê qonaxa heye de 
ji me dixwaze ku em berpirsyarti-
yên xwe yên dîrokî bicih bînin û 
dûrî şaştiyan bikevin. Hûn vê yekê 
û encamê wê jî baş dizanin.

Em di çariya yekemîn a sed-
sala 21’ê de ne. Di vê wê sedsalê 
de hat xuyakirin ku nimûneya 
dewleta neteweyî ku xwe dispêre 
nasnameyeke neteweyî hiştiye ku 
alozî di hemû aliyan de kûr bibin. 
Ji bo careke din ev yek dûbare 
nebe û herêm nebe cihê cengê divê 
nimûneyeke çareseriya ya nû derk-
eve pêş. v nimûne projeya êve-
beriya Xweseriya Demokratîk e, 
ev yek ji şêwazên hukmê federalî 
ye ku xwe dispêre pir rengiyê û 
jiyana hevbeş a azad di çarçoveya 
çanda demokratîk. v tişta herî baş 
e ku em pêk bînin. Bi vê yekê re 
em ê Sûriyeke demokratîk, azad, 
pir rengî û aram dûrî şer ava bikin, 
ev ne tenê ji bo vê qonaxê ye, lê 
belê projeya pêşerojê ye.

m baş bawer dikin ku çi asî 
sîstemên desthilatdar xurt bin 
û hewl bidin temenê xwe dirêj 

bikin, wê nikarbin çirûska agirê 
şoreşa gelan vemrînin, wê nikarin 
li hemberî daxwazvanên azadî û 
demokrasiyê bisekinin. Ew çiqasî 
tundiyê pêk bînin jî û zordariyê li 
gelan bikin mîna rejîma El-Baas 
wê nikarbin xwe bigrin. Me rejîma 

l aas jî li pêş çavên xwe dît. e-
jîma El-Baas bi israr dixwest men-
tiqê yek partî, sîstema navendî ya 
dagirker pêk bîne, lê me dît çi bi 
ser wê hat. Ev tenê têrê dike ku em 
van rastiyan nas bikin.

Sûriye di nava herêmên Ro-
jhilata Navîn de xwedî cihê se-
tratejîk e. Ji ber vê yekê hêzên 
cîhanê destwerdanên xwe nedan 
sekinandin, em texmînkirin na-
kin ku ev hêz aştî û demokrasiyê 
ji gelê Sûriyeyê re bînin. Lê belê 
tişta ku çareseriya aştiyane pêşde 
dixe rêya çareseriya demrokaîtk a 
siyasî vedike dînamîkiya vî gelî ye 
ku xwe dispêre hêza xwe.

Sûriya mozayîkeke rengîn e, ji 
bo Rojhilata Navîn dibe nimûne. 
Ji ber vê çendê avakirina Sûriyeke 
demokratîk tê wateya Rojhilata 
Navîn a demrokatîk. Li Sûriyeya 
dermokatîk wê her kes bi hev re 
werin vejandin.

Di dema dawiyê de Hêzên Sûri-
yeya Dermokatîk hatin avakirin û 

bi berxwedaniya xwe ya mezin ji 
bo gelên herêmê gelek serketinên 
mezin bidest xist. Em jî bawer 
dikin ku avakirina Meclîsa Sûriy-
eya Demorkatîk dê hêzê bide me 
hemûyan û wê vîna me ya siyasî 
temsîl bike.

Ez bang li hemû hêzên 
demokratîk û hezkirên aştiyê 
dikim ku piştgiriyê bidin hêzên 
Sûriyeya Demokratîk, her wiha 
em Yekîneyên Parastina Gel û 
Yekîneyên Parastina Jin bi hemû 
pêkhateyên wê silav dikin.

Meclîsa Sûriyeya Demokratîk 
ku li ser bingehê aştî, yekîtiya 
dildarî ya azad li gorî rêgezên 
mafên mirovan ên navneteweyî û 
yasayên heyî maf, şerê li dijî terorê 
divê nasnameya xwe derxîne holê. 
Wê demokrasî û azadiyê li gorî 
pîroziyên gelan wekî bingeh esas 
bigre, her wiha baweriyê bi çare-
seriya hemû pirsgirêkan bi danû-
standinan bîne.

Meclîsa Sûriyeya Demokratîk 
mafên hemû nasnameyên mez-
hebî, olî, çandî û neteweyî li gorî 
yasayên navneteweyî nas dike, 
vê yekê wekî dewlemendiya 
hêza xwe û derfeta yekîtiya gelan 
dibîne. Ev meclîs feraseta azadiya 
jin wekî bingeh digre dest. Em ni-

karin behsa civakeke azad ku tê de 
jina azad tune be, bikin. Çiqasî jin 
azad bibe ewqasî civaka azad dibe. 

erxwedaniya jinê û têkoşîna wê 
ya di şoreşa ojava de bi taybet li 
Kobanê li hemberî komên çete yên 
D ê ev yek îsbat kir û radeya 
rihê lehengiyê û mezinbûna wê ya 
dîrokî derxist ber çavan. Divê ev 
meclîs soza pêkanîna dadweriya 
civakî û xwedîkerketina li kedkar 
û hejaran, her wiha şerê li hemberî 
hemû cureyên keysbaziyê û bazir-
ganên şer û aloziyan bide.

Ciwan hêza dînamîkî ya civ-
akê û ruhê pêşerojê ne. i asî 
vê yekê divê birêxistinkirî be û 
berpirsyartiyên xwe yên vekirina 
rêya pêşketina civaka demokatîk 
û dînamîkî ya azad veke. Ciwanên 
Sûriyeyê di hemû warên jiyanê de 
roleke sereke lîstin. Li hemberî 
komên çete yên li dijî mirovahiyê 
sekinîn. Li Sûriyeyê dê ciwan ka-
ribin rola xwe ya pêşengîtiya civ-
akê pêk bînin.

Wê Meclîsa Sûriyeya 
Dermokatîk bibe navenda 
pêşketina dad, biratî, hezkirin û 
aştiyê. eşdarbûna di vê kongreyê 
de derfeteke dîrokî ji hemû dax-
wazvanên demokrasiyê re ye ku 
karibin pê hêvî û daxwazên gelê 
xwe yên derbarê jiyaneke bi rûmet 
û azad pêk bînin. Wê Meclîsa 
Sûriyeya Demorkatîk bigihêje asta 
rêveberiya pratîkî, nav, sîstema 
hundirîn û şêwazê vê meclîsê wê 
bi nêrîn û pêşniyarên we werin di-
yarkirin.

Di dawiyê de ez dixwazim balê 
bikşînim ser çavên gelê xwe ku bi 
hêviya encamên vê kongreyê ye. Ji 
ber vê jî divê em bibin berisva herî 
baş a hêvî û xwestekên gelê xwe. 

z spasiyên xwe pêşkêşî we dikim 
û careke din beşdarên kongreyê û 
yên ku dixwestin û nikarîbûn wer-
in jî silav dikim.»

RÛNIŞTINÊN ROJA YEKEMÎN 
A KONGREYA SÛRIYEYA 
DEMOKRATÎK BI DAWÎ BÛ

ûniştinên roja yekemîn a 
Kongreya Sûriyeya Demokratîk 
bi nî aşên têkîldarî avaki-
rina “Însiyatîfa Em bi hev re 
krîza Sûriyeyê çareser bikin” a 
pêşniyara Komîteya madekar 
re bi dawî bû.

Kongreya Sûriyeya 
Demokratîk a li Dêrikê destpê kir 
û wê du rojan bidome, rûniştinên 
piştî nîvro ji çapemeniyê re girtî 
berdewam kir.

Di rûniştinên piştî nîvro yê 
Kongreyê de ceriboka avaki-
rina “Însiyatîfa Em bi hev re 
krîza Sûriyeyê çareser bikin” a 
pêşniyara Komîteya madekar 
hate bidestgirtin.

Di çarçoveyên nî aşan de 
hate diyarkirin ku wê şiklekî 
herî dawî bidin ceribokê û bixin 
dengdayina delegeyan. Piştî ax-
aftin û peyaman, rûniştina îro ya 
Kongreyê bi dawî bû. Kongre wê 
îro bi nî aşan bidome.
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MÊR Û DEWLET
Heta ku jin azad nebe, demokratîkbûna mêr û heta ku civak jî azad 
nebe demokratîkbûna dewletê ne pêkan e. Her wiha emokratîk-
bûna mêr bi tunekerina hişmendiya mêraniyê ve pêkan e. Dewlet 
her wextê pirsgirêk e

ADAR JIYAN-Azadiya Welat

Dewlet û demokrasî li nik hev na-
bin; li dij hev in. An divê dewlet hebe, 
an jî demokrasî. Dewlet û demokrasî di 
kirûyên dijber ên lêkneker in. Herdu li 
hevdû nakin. Û lêkdana navbera wan jî 
tu carî natemire. Lewre dewlet, nûnerti-
ya serdestî, destdhilatdarî û mêtingeriyê 
dike. Demokrasî, nûnertiya gel û civakê 
dike. Tu civak û takekes (mirov) serdestî û 
bindestiyê naxwaze. Di bingeha xwezaya 
mirov û mafên wî yên rewa de wekhevî, 
azadî û aştî heye. Dewlet û mêtingerî bi 
vê xwezayê dilîze û xera dike. Li cihê ku 
serdestî û mêtingerî hebe, demokrasî tune 
ye; li cihê ku demokrasî hebe jî, dewlet 
û dewletbûn tune ye. Ji bo wê, civakeke 
demokratîk, neteweyeke demokratîk, 
gelekî demokratîk pêkan dibe, belê dewl-
eteke demokratîk qet nepêkan e.

Dewletbûn tundî û tundwarî ye. Tund-
warî û demokrasî jî tu carî li hevdû nakin. 
Li ser rûyê erdê, tu dewlet bêyî serdestî û 
bindestiyê nikare hebûna xwe bidomîne. 
Û ji bo ku hebûna xwe biparêze jî her 
dewlet, wekî rêxistineke şer tevdigere. Li 
welat li hemberî welatiyên xwe û li qada 
navneteweyî li hemberî dewletên din şer 
û pevçûneke bênavber û bêdeman (şerê 
siyasî, çandî, aborî, olî û hwd) dimeşîne.

Wekî ku me li jor jî qal kiribû, her 
dewlet, rêxistineke desthilatdar û şaxekî 
mêtingeriyê ye. Her mêrek (mêraniyek) 

jî nûnertiya dewletê ya hundirîn a mal-
batê ye. Ji bo mirovahiyê dewlet çi be, ji 
bo jinê jî mêranî ew e. Jiyana jinê ya di 
bin desthilatdariya mêr de pir dişibe ji-
yana civakê ya di bin sîwana dewletê de. 
Piştî neolîtîkê heta niha tu civak bê dewlet 
û tu jin jî bê mêr nebûye. Jin tenê ne di 
bin desthilatdariya hevserê xwe de dijî. 
Bav û bira û lawê jinê jî serdestiya xwe 
li ser jinê didin ferzkirin. Heta ku jin azad 
nebe, demokratîkbûna mêr û heta ku civak 
jî azad nebe demokratîkbûna dewletê ne 
pêkan e. Her wiha demokratîkbûna mêr, 
bi tunekerina hişmendiya mêraniyê pêkan 
e. Hişmendiya mêraniyê pirsgirêk e. Ji ber 
ku dewlet bi hişmendiya mêrâniya serdest 
hatiye avakirin, dewlet her wextê pirsgirêk 
e. Dewlet hişmendiya mêraniyê ye. Ji bo 
vê yekê jî pirsgirêka herî mezin dewletbûn 
e.  Heta îro li ser navê tirkan 17 dewlet ava 
bûne. Tu feydeya wan dewletan li gelê tirk 
nebûye. Her gav dewlet di xizmeta çîna 
serdest a dema xwe de ye. Nêzîkî 50 dewl-
etên ereban hene. Belê civakên ereban di 
dinyayê de zêde ne xwedî îtibar in. Dewlet 
ne derman e. Dibe ku demeke kurt wekî 
piştevaneke demdemî were dîtin, belê tu 
carî ne deriyê çareseriyê ye. Hemû pirs-
girêkên vê dinyayê bi destê dewletan pêk 
tên. Dewletbûn, malxerabûn e. Tu feydeya 
wê dewletê ne digihîje gelê welatê ku ew 
dewlet lê ava bûye û ne jî digihîje mirova-
hiyê. Cihê ku dewlet lê hebe her tim şer 
e. Karê dewletan dagirkirin û talankirin e. 
Qedexebûn, înkar û qirkirin e. Ev taybetî 

kêm zêde bi gelemperî ji bo hemû dewl-
etên dinyayê derbasdar e. Dibe ku dewlet 
hemû neşibin hevdû û hin taybentmendi-
yên wan ji hevdû cuda bin. Belê rol û rista 
wan, sedema hebûna wan heman e.

Divê dirûşme û şîara mirovahiyê ya 
hevpar ev be “Çiqasî dewletbûn, ew qasî 
pirsgirêk; çiqasî bêdewletbûn, ewqasî 
demokratîkbûn.”

Tu wextê, li tu deverê û tu carî jî dewlet 
demkoratîk nebûye û nabe jî. Li welatên 
pêşketî jî dewlet heman dewlet e; ya ku 
demokratîk dibe gel û civak e. Çawa 
ku leşkerî, polîstî û axatî, desthilatdarî, 
mêranî, fermandarî demokratîk nabe, 
dewlet jî demokratîk nabe. Demokratîk-
bûn, dûrî xwezaya dewletê ye. Û 
demokratîkbûn û sedema hebûna dewletê 
hevdu nagirin. Ji bo wê, civak, gel, netewe 
û rêxistineke demokratîk pêkan e, belê 
dewleteke demokratîk ne pêkan e.

Çawa ku di jiyana hemû civakên 
çîndar de dewlet “wekî” mezrîngeyeke 
pîrozwer hatiye dîtin û li ser civakê hati-
ye ferzkirin, “malbat” jî wekî saziyeke 
pîrozwer hatiye dîtin û parastin. Çawa 
ku dewlet wekî şaxekî pergala mêtinger a 
dinyayê tê/hatiye peywirdarkirin; malbat 
jî wekî yekîneyeke dewletê ya biçûk rol û 
peywirê digire. Di vir de rola dewletê ya 
li ser gel û civakê û ya sermiyanê malbatê 
(mêrê malê) pir dişibin hevdû. Dewlet li 
ser gel û civakê û sermiyanê malbatê jî li 
ser hevser û zarokên xwe desthilatdariya 
xwe didomînin.

Di têkiliyên navbera dewlet û ci-
vak û sermiyanê malê û malbatê de 
şibandineke xurt heye. Dewlet di nav 
sînorê welatê ku desthilatdariya xwe di-
domîne de civakê bi rê ve dibe. Mêr jî 
bi heman awayî di nav çar diwarên malê 
de, maliyên xwe bi rê ve dibe. Dewlet 
qanûnên xwe yên bingehîn li ser civakê 
dide ferzkirin. Sermiyanê malê (mêr) jî bi 
heman awayî, tore gerdîş û kevneşopiyên 
bav û kalên xwe li ser jinê dide ferzki-
rin. Dewlet, kesên ku li derveyî qanûnên 
xwe tevdigerin, didarizîne û ceza dike. 
Mêr jî jin û zarokên xwe yên ku li der-
veyî kevneşopiyan tevdigerin didarizîne 
û ceza dike. Di navbera hêz û feraseta 
dewletê û feraseta mêr de jî têkiliyeke 
jêneger heye. Hemwelatiyên ku serdes-
tiya dewletê napejirînin, ji hêla dewletê 
ve wekî “xayîn”, ‘cudaxwaz” û “terorîst” 
tên dîtin û binavkirin. Jin û zarokên ku 
li hemberî neheqiya sermiyanê malê 
bertekê nîşan didin jî ji hêla sermiyanê 
malê ve wekî “nankor”, “şîrheram” û 
bêedeb” têne dîtin û binavkirin.

Herdu jî (dewlet û mêranî) hevdû 
xurt dikin û diparêzin. Heta ku jin di 
malê de, li hemberî serdestiya mêr li 
ber xwe nede û serdestiya mêr ned-
ehfîne; civak hişyar nabe. Û heta ku 
civak jî hişyar nebe, tu mirov nikarin li 
hemberî çîna serdest û pergala dewletê 
serî hilde û têbikoşe. Saziyên dewletê 
yên serwer (dadmendî, perwerdeyî, ol, 
çand, sinc, huner, muzîk û hwd.) jî wekî 
hêzeke bandordar li ser jiyana civakî 
hikum dike. Mêr, di hundirê malê de çi 
bike jî heqdar tê dîtin û tu kes nikare 
têkilî kirinên wî bibe. Gava ku tehdeyi-
yê dide jinê, civak bi feraseta “ew pirs-
girêk a wan e. Em nikarin ji wan xeber 
bidin. Dê şer jî bikin û li hevdû jî wer-
in.” tevdigere. Ger mêr jina xwe bikuje, 
parçeparçe bike jî, civak vê yekê wekî 
pisgirêka jin û mêr a navxweyî dibîne û 
nabe mudaxîl. Dewlet jî wisa ne. 

Her roj li ber çavên dinyayê hem-
welatiyên xwe digirin, dikujin û bi 
dar ve dikin, belê dinyaya serdest vê 
yekê wekî pirsgirêka navxweyî dibîne 
û dengê xwe nake. Bo nimûne, dewl-
eta Îranê her roj hemwelatiyên xwe bi 
dar ve dike, jinên ciwan û xortên ber-
zewac bi dar ve dike (li gorî qanûnên 
xwe), belê dewletên dinyayê tu bertekê 
nîşan nadin. Çima? Çimkî ew dewletên 
din jî bi heman awayî an bi awayekî 
din hemwelatiyên xwe ceza dikin û 
dieciqînin. Ji bo wê, ev yek li hesabê 
wan nayê. Hemû dewlet hevdû digirin 
û pergala mêtinger a dinyayê bi hevre 
dimeşînin. Kesên ku li hemberî van 
kirinên dermirovî helwestê digirin û 
bertekê nîşan didin jî ne dewlet in; kes 
û civakên pejnkar, hestiyar û mirovhez 
in. Naxwe ne mêr, jinê û ne jî dewlet 
civakê diparêze. 

Zanebûn, hişyarî û têkoşîna ji bo 
azadî û demokrasiyê dê pêşî jinê û 
piştre jî civakê azad bike. Wê çaxê ne 
jin pêdiviyê bi mêrekî serdest û ne jî ci-
vak pêdiviyê bi dewleteke desthilatdar 
dibîne. Ji bo wê, pêşî hişyariya jinê û 
digel wê jî hişyariya civakê deriyê xêrê 
û rêya çareseriyê ye.
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