
Türk Devleti 
Londra’da Binler 
Taraf ndan 
Protesto Edildi
Britanya Kürt Halk Meclisinin organizesiyle 

azar g n  Kuzey Londra da yap lan eyleme 
çok say da sivil toplum rg t  de destek verdi.  

Acil Serviste
Bekleme Saatleri 
Artmaya Devam Ediyor
Son yapılan araştırmalara göre 
hastanelerdeki acil servisleri, 
A&E’lerde bekleme zamanı artarak 
geriliyor. Verilere göre, Ulusal Sağlık 
Hizmeti, NHS, son 15 yılın en kötü acil 
servis krizini yaşıyor.
H k metin acil serviste hastalar n 5 inin doktor 
taraf ndan d rt saat içerisinde g r lmesi gerekse de, 
araşt rmalar bu say n n  oldu unu g steriyor.

royal ollege of emergency medicine n r em , 
Birleşik Krall k genelinde 0 sa l k kurumundan toplad  
veriler, acil servislerdeki hastalar n inin d rt saat 
içerisinde doktor taraf ndan g r ld n  g steriyor.

K ş aylar n n gelmesi ve yaşl lar n hastane d ş  bak m 
hizmetlerinin gerilemesi de nH nin içerisinde oldu u 
krizi daha da zorlaşt r yor. Hemşirelik dergisi, nursing 
Times n yay mlad  yeni bir araşt rma ise, tehlikeli 
derecede hemşire aç  oldu unu tespit etti. Derginin 
1,000 hemşire ile gerçekleştirdi i ankete g re ngiltere de 
10 hastanenin dokuzunda hemşire ciddi hemşire eksikli i 
yaşan yor. ngiltere hastanelerinin 225 ten, 20 sinin 
yeterli hemşire bulamad  belirtiliyor.

ngiltere T rkiye a l k elemanlar  tseb , başkan  
Dr. ali Demirba , acil servislerde bekleme saatlerinin 
ortaya ç kan tablodan daha da k t  oldu unu ifade 

etti. Dr. Demirba , zellikle Londra da durumun çok daha 
ciddi oldu unu belirterek, K rt ve T rk toplumunun yo un 
olarak yaşad  enfield b lgesinde yaşayan vatandaşlar n 
kendisine, acil servislerde 15 1  saat bekletildiklerini 
anlatt klar n  s yledi. Bu rakamlar n do ruyu yans tmad n  
d ş n yorum. O da bundan kaynakl , baz  hastaneler 
hastay  g r yor kan tahlili istiyor, b ylelikle o d rt saat 
içerisinde g rm ş oluyor. arkadaki idareciler d rt saatin 
doldurulup doldurulmad na bak yor hastaya bakandan 
ziyade saatin dolduruldu una bak yor  diyen Dr. Demirba , 
ş yle devam etti: zellikle T rkçe konuşan toplumun 
vermiş oldu u rakamlara g re north middlesex te, giriş ç k ş 
saati, toplam 15 1  saat bekleyenler var. Hasta g r l yor 
fakat bu yetmiyor, testler yapman z gerekiyor, hastan n bir 
şeyi var m  yok s ylemek gerekiyor. T skan için yaklaş k 
sekiz saat bekleyenin oldu unu biliyorum, r ntgen için d rt 
saat bekleyenler var.
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G a z e t e m i z e 
konuşan Dr. Ali 
Demirba , acil serv-
isteki sorunlar n 
sistematik ve genel 
olarak hastane ida-
resinden kaynakla-
nan ciddi bir sorun 
oldu unu belirtti.

‘‘Sa l k sistemine sadece A E 
diye bakmak bize hata yapt r r. 
nsanlar niye A E’ ye giderler? lk 
nce ona bakmam z gerekiyor’’ di-

yen Dr. Demirba , bir hastan n d rt 
saat içerisinde doktor taraf ndan 
g r lme hedefinin hasta odakl  
olmad n  ifade ederek, ş yle de-
vam etti: ‘‘D rt saatlik hedef, neden 
d rt saattir, bunu anlamam z ger-
ekir. Bu klinik bir gerekçe zerine 
kurulmuş bir rakam de il aç kças . 
Ekonomik boyutunda kabul edile-

bilinir, hedefi tutturmak için yap lan 
çal şmalarda, bir hastan n genel du-
rumunun çok k t leşmeyece i var 
say larak yap lm ş bir hedeftir.’’ 

Dr. Demirba  acil serviste 
bekleme saatlerinin çok daha 
k t  oldu unu ve hastanelerin sis-
temi manip le etmek için çeşitli 
uygulamalar n kullan ld n  ifade 
etti: ‘‘Hasta beklerken, d rt saat 
hedefini tutturmak için bu sefer 
içeride yeni odalar oluşturuluyor, 

hastay  g rd k deniliyor ama 
cubicle’da (yatak b lmesi) hastaya 
müdahale edilmiyor. Belki tansi-
yonu lç l yor, triyaj  al n yor, 
b ylelikle d rt saat tutturuluyor. 
Yani, sistem bir şekilde manip le 
ediliyor.’’

Hastaneler acil bölümlerinin 
d rt saat hedefini tutturduklar  
hasta say s na g re NHS’ten 
denek ald n  belirten Dr. 

Demirba , ‘‘Hastane’de kendince 

geliştirdi i yeni y ntemlerle, ama 
hasta odakl  y ntemler de il bun-
lar, bu hedefi tutturmaya çal ş yor 
ve tutturdu unu g steriyor. Ama 
ortada bir gerçek var, bir hasta 
A E’ye girmesiyle ç kmas  18 
saati buluyor. Bu da hastan n te-
davi almas n  zorlaşt r yor.’’

Dr. Demirba , A E’lerin hasta 
say s yla baş edememe sorununun, 
zellikle akşam ve hafta sonlar , 

hastalar n sa l k sorunlar n  
de erlendirecek alternatif 
olmad ndan kaynakland n  
anlatt . ‘‘A E’ler akşam ve hafta 
sonlar  aç k oluyor, hastan n hiç bir 
şekilde başka alternatifi olmad  
için, gidecekleri yegane yer var, 
o da acil. Acil’in di er bir anlam  
ne, hasta aç s ndan: h zl  tedaviye 
ulaşma merkezi. Tam tersine gi-
dilmemesi gereken bir yerdir. An-
cak hastan n alternatifi yok’’ dedi. 

Dr. Demirba , hastalara 
‘gereksiz yere’ acile gidiyorlar 
suçlamas n n y neltilmesinin de 
haks zl k oldu unu s yleyerek, 
sa l k çal şan  olmayan insanlar n 
b yle kararlar vermelerinin zor 
oldu unu ve halktan bu beklen-
tinin olmamas  gerekti ini ifade 
ederek, ‘‘En b y k yanl ş ise bu 
acil mi, de il mi diye ulaşabilece i 
bir mekanizma yok. Bir diyagnos-
tik merkez yok mesela. Out of 
hours (n betçi) GP’ler hala var 
ama say lar  azald . Enfield için 
s yl yorum, bir çok GP iki hafta, 
ç hafta sonras na randevu veriyor. 

Hasta hastal n n acil mi de il 
mi bilemezken, hastaya sen acil 
de ilken acile geldin bizi meşgul 
ettin suçunu atmak çok b y k bir 
haks zl k’’ dedi.

Dr. Demirba , Enfield b lges-
inde North Middlesex Hastane Ku-
rumu ve Enfield CCG’nin bu kon-
uda b y k sorunlulu u oldu unu 
iddia etti. Bu kurumlar n sa l k 
hizmetlerine menfaatlar  oldu unu 
ve bundan dolay  hasta odaklar  
kararlar vermediklerini ifade eden 
Dr. Demirba , ş yle konuştu: 
‘‘Chase Farm’ n kapat lmas na da 
buradaki GP’ler evet demişlerdir 
maalesef, z lerek s yl yorum. 
Acil’e giden hastalar n say s n n 
çok oldu undan şikayetçi olan 
North Middlesex, ama daha fazla 

hasta zerinden gelir elde eden de 
Middlesex’tir. Biz bu hastalarla 
baş ederiz diyen de Middlesex’tir, 
120 milyon harcad k ama, baş 
edemedi i zaman gereksiz has-
ta geliyor o y zden as l acilleri 
kaç r yoruz diyen de North Mid-
dlesex. Hastaya alternatif ver-
mezseniz, var olan alternati eri 
bildirmezseniz, hastan n yapaca  
yegane şey vard r, çocu u için 
çare bulunmas .’’

Dr. Demirba , T rkçe konuşan 
toplumunun dil sorununu gidermek 
için T rkçe konuşan doktorlardan 
oluşan bir klinik açmak istediklerini 
fakat izin alamad klar n  belirterek, 
ş yle konuştu: ‘‘Enfield CCG’de 
çok ciddi con ict of interest (men-
faat çat şmas ) var. Ayn  şey En-
field belediyesinde de var. Enfield 
CCG b lgedeki kontratlar  veren 
kurum diyelim, bir çok şeyi ihal-
eye ç kmadan kendilerine al yorlar. 
Enfield CCG’yi oluşturanlar da 
b lgedeki GP’ler. Ve o GP’ler 
b lgede yeni aç lacak GP’lerin 
izinlerine karar verenlerdir.

‘‘Biz T rkçe konuşan toplumun 
sorunlar  oldu unu anlatt k ve bu 
ihtiyaca cevap verecek bir klini e 
ihtiyac m z var. T rkçe konuşan 
doktorlardan oluşan bir mahalle 
doktoru kurmak istedik ama buna 
izin vermediler.

‘‘Hasta odakl  bir sistem de il. 
Hastadan çok, finansal olarak 
çal ş yor mu ve buradaki sa l k 
çal şanlar  buradan kar alabiliyor 
mu gibi bir durum ve yle olun-
ca ma dur olan hastalar oluyor. 
Bu durum Londra’da daha k t . 
Londra’da bu tekelleşme ve con-

ict of interest (menfaat çat şmas ) 
birazc k daha st boyutta. Mevcut 
yasalar yeni GP’nin burada 
başlamas  için olanak vermiyor. 
Her yer için geçerli bu ama Lon-
dra biraz daha ticari olarak agresif. 
Durumun finansal elementi bir 
şekilde insanlar n sa l n  riske 
sokuyor diyebiliriz.’’

Dr. Demirba , son olarak, 
şikayet mekanizmalar n n çok 
k s tl  ve hastanenin içerisinden 
idare edildi ini ve zellikle to-
plumunuzun sistem ya da dil bil-
mediklerinden kaynakl  şikayet 
edemediklerini ifade etti.

Manşetin devamı
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ngiltere D şişleri Bakan  Philip Hammond ve ngiltere Maliye Bakan  
George Osborne, DA Ş’in uluslararas  mali sistemden izole edilmesinin, 

rg t n nihayetinde bitirilmesi için herhangi bir kapsay c  stratejinin kilit un-
suru olmas  gerekti ini belirtti.

Hammond ve Osborne, Daily Telegraph 
gazetesi için “DA Ş’e beş cephede sald raca z” 
başl kl  ortak makale kaleme ald .

Birleşmiş Milletler G venlik Kon-
seyi (BMGK) toplant s na kat lmak zere New 
York’ta bulunduklar n  bildiren Hammond ve 
Osborne, bu kapsamda ngiltere ve m ttefikler-
inin, zellikle ter r rg t  DAEŞ’e karş  olmak 
zere, ter rizmle m cadelede çabalar n kuv-

vetlendirilmesi için çal şaca n  ifade etti.
Makalede, Fransa ve ABD’deki ter r 

ba lant l  olaylarda çok say da masum kişinin 
hayat n  kaybetti ini hat rlatan Hammond ve 
Osborne, bu sald r larla Bat  d nyas n n b l n-
meye çal ş ld n , b lge halk  zerinde korku 
sal nmas n n hede endi ini savundu.

DA Ş’in, ter r  t m d nyaya yayma-
ya çal şt n  vurgulayan bakanlar, bunun 
h k metler ve uluslararas  toplum için yeni bir 
zorluk oluşturdu unu kaydederek “Kendi lkeler-
imizde karş  karş ya oldu umuz tehdide karş l k 
vermemiz ve DA Ş’in Suriye, Irak ve di er 
yerlerde bitirilmesi için k resel ortaklar m zla 
çal şmam z gerekiyor” ifadesini kulland .

ngiliz h k metinin bu çerçevede 
haz rlad  kapsay c  yaklaş m n beş unsuru te-
mel ald n  belirten Hammond ve Osborne, bu 
unsurlar  şu şekilde s ralad :

“ lk başta, kendi evlerimizde karş  karş ya 
oldu umuz ter r tehdidiyle bu ter r tehdi-
dini ateşleyen aş r c  ideolojiye saklanacak 
yer b rakmayan, ter r sald r lar n  engelley-
ici bir stratejiyle m cadele edece iz. kinci 
olarak, Esed rejimi ve Suriyeli muhali er 
aras nda y r t len m zakerelerle yeni bir Suri-
ye için gerekli siyasi geçişin gerçekleşmesine 
y nelik diplomatik hareket içerisindeyiz. 

ç nc  olarak DAEŞ ve Esad rejiminin 
vahşetinden kaçmak zorunda kalan milyon-
larca kişiye insani deste imizi s rd rmeye 
devam edece iz. D rd nc  olarak DA Ş’in 
propagandas n  zorlaşt rmak, ideolojisini 
baltalamak ve rg te kat l mlar  durdurmak 
için harekete geçiyoruz. Son olarak DA Ş’in 
uluslararas  mali sistemden izole edilmesi, 
örgütün nihayetinde bitirilmesi için herhangi 
bir kapsay c  stratejinin kilit unsuru olmal d r.”

Hammond ve Osborne, bug nk  New 
York temaslar  kapsam nda Frans z ve 
Amerikal  finans yetkilileriyle bir araya 
geleceklerini belirterek DAEŞ’in ihtiyaç 
duydu u kaynaklara erişiminin engellenmes-
ine odaklanacaklar n  kaydetti. ngiliz bakan-
lar, “ ngiltere ve uluslararas  ortaklar, ter r 

rg tlerinin yasa d ş  finansman n n dizgin-
lenmesinde daha fazla çal şmak zere şimdi 
harekete geçmeli” ça r s nda bulundu.

5 Cepheden Daiş’e 
Sald raca z

ngiliz Milletvekillerinden 
Daiş’in Cinayetleri ‘Soyk r m’ 
Olarak Tan ns n a r s
Birleşik Kral k parlamentosundan 66 milletvekili Başbakan David 
Cameron’a bir mektup g ndererek, DAIŞ’in Suriye ve Irak’ta az nl klar  

ld rmesinin soyk r m  olarak tan nmas  için Birleşmiş Milletler (BM) 
nezdinde girişimde bulunulmas n  istedi.

Çeşitli partilerden mil-
letvekilleri DAIŞ’in Hristi-
yanlar ve Ezidiler gibi di er 
az nl klar n mensuplar n  
ld rd ne, kaç rd na, on-

lara sistematik şekilde tecav z 
etti ine dair ciddi kan tlar 
oldu una dikkat çekti.

Mektupta DAIŞ 
militanlar n n baz  kişileri 
çarm ha gererek ya da başlar n  
keserek ld rd klerinden, baz  
kişileri zorla M sl man olma-
ya zorlad klar ndan, kiliseler 
ile manast rlar  yok ettiklerin-
den s z ediliyor.

Milletvekilleri, DAIŞ’in ci-
nayetlerinin “soyk r m” olarak 
tan nmas  halinde, militan-
lara “yapt klar n n hesab n n 
sorulaca ” yolunda net bir 
mesaj verilece ini vurgulad .

bM: Soykırım 
kapsamına girebilir

BM de daha nce, DAIŞ’in 
Ezidilere karş  tavr n n, “Irak’ta 
soyk r m yapm ş ve savaş 

suçlar  işlemiş olabilece i” 
yolunda kan t teşkil etti ini 
aç klam şt .

nsan haklar  kuruluşlar  
da, cihatç  rg t n lkede 
az nl klar  ortadan kald rmaya 
çal şt  uyar s nda bulunmuştu.

DAIŞ ilk olarak 2011’de 
rejim karş t  isyan n başlad  

Suriye’de ortaya ç km ş, 
rg t n lideri Ebu Bekir el-

Ba dadi Haziran 2014’te 
Musul’u ele geçirmelerinin 
ard ndan “halifeli ini” ilan 
etmişti.

rg t n bir d nem Suri-
ye ve Irak’ n yaklaş k çte 
birini kontrol alt nda tuttu u 
san l yor.
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Birinci K rt niversite uar  Yap ld
Britanya’daki K rt renciler 
birlikleri ortak bir çal şma 
ile ilk K rt niversite fuar n  
gerçekleştirdiler. Yaklaş k y z 
K rt renci ve profesyonelin 
kat ld  etkinlikle K rt gen-
çleri çeşitli mesleklerle ilgili 
bilgi edinme f rsat  buldular.

Cumartesi g n  
Haringey’de bulunan 
K rt Toplum Merkezinde 
gerçekleştirilen program da-
hilinde farkl  dallarda çal şan 
K rt profesyonelleri deneyim-
lerini yapt klar  konuşmalar ve 
sohbetlerle aktard lar.

kÜrt ÖĞrENCİlEr 
ArASıNDA bİr AĞ 
kUrUYOrUz

Organizat rlerden Karam 
Kurda, amaçlar n n K rtlerin 
akademik alanda gelişmelerini 
sa lamak oldu unu anlatt , 
ve ş yle devam etti: ‘‘Lisans, 
y ksek lisans ve mezunlar  bir 
araya getirip a  kurmalar n  
sa lamak ve ayn  zamanda K rt 
niversite adaylar na gelece e 

dair kararlar almalar na destek 
olmak amac yla Birinci Bri-
tanya K rt niversite Fuar  
gerçekleşti. Yaklaş k 100 
kişinin kat l m yla başar l  bir 
etkinlik gerçekleştirdik. Herkes 
birbiriyle tan şarak g zel bir 
vakit geçirdi, ve n m zdeki 
y l yapaca m z fuar için ve 
gelecekte K rtlerin akademik 
gelişimi için iyi bir haz rlad  
umar m.’’

E itim psikoloji dal nda 
akademisyen ve e itim g rev-
lisi olan Avin Mirawdeli, 
zellikle konuşma bozuklu u 

dal nda ne t r çal şmalar 
y r tt n  ve neden bu alana 
ilgili oldu unu anlatt .

Mirawdeli, K rdistan’a 
bir ziyaretinde aile içer-
isinde birisinin konuşma 
bozuklu uyla ilgisizli ini 
g rmesi zerine bu konuya ilgi 
duymaya başlad n  anlatt  
ve K rt toplumun içerisinde 
konuyla ilgili yetersiz bilgiler 
bulundu unu s yledi. Gen-
çlere kendi istedikleri dallarda 
e itim almalar  gerekti ini 
ifade eden M rawdeli, aileler-
in istedikleri mesleklerin 
kendilerini mutsuz edebilece i 
uyar s nda bulundu. ‘‘ l-
keler sadece siyasetçiler, 
doktorlar ve sanatç lardan 
ibaret de iller, ayn  zamanda 
savunmas z bireylerden ibaret-
tir ve bizim onlara yard mc  
olmam z gerekiyor’’ şeklinde 
konuşan e itmen kat l mc lara 
duyarl  olmalar n n nemine 
vurgu yapt .

ngiltere’nin G neyinde 
bulunan Poole hastanesinde 
çal şan Dr Shko Resool 
asl nda astoronot olmak 
istedi ini, fakat ailesinin 
tavisyesiyle t p  tercih etti ini 
anlatt . Resool, ilk seferde 
t p  kazanamad n  ve tekrar 
denemek zorunda kald n  
anlatarak gençlere istedikleri 
mesle i elde etmek için azim 
edip tekrar tekrar denemeleri 
gerekti i konusunda tavsi-
yede bulundu. Brighton  
Sussex niversitesinde t p 
e itimini tamamlayan Resool, 
Britanya d ş nda, Yunani-
stan ve Vietman’da travma 
merkezlerinde doktorluk 
yapt . Resool’un hedefi cerahi 
dal nda uzmanl k kazanmak.

ngilizce edebiyat ve 
yarat c  yazarl k dal nda 
Westminster üniversitesinde 
lisans n  tamamlayan Meral 
D zg n, k lt rel ve çal şmalar 
dal nda master e itimini 
tamamlad . Westminster ni-
versitesinde halkla ilişkiler 
asistan  olan D zg n, gazeteci-
lik dal nda da deneyimlere sa-
hip. The Guardian gazetesinin 
uluslararas  gelişim gazetecili i 
yar şmas nda, T rkiye hap-
ishanelerinde cinsel taciz konu-
sunu ele alarak yazd  yaz yla 
finalistlerin aras nda yer ald . 
D zg n, yar şma dahilinde 
Nepal’e giderek oradaki k rsal 
halk n kulland klar  sobalardan 
kaynakl  yaşad  sa l k 
sorunlar na ilişkin araşt rma 
gerçekleştirdi. D zg n, ayn  za-
manda mast r e itimi dahilinde, 
K rt kad nlar n n savaşta 
rolleri konulu araşt rmas n  
Beyrut’taki Kad n ve Savaş 
konferans nda paylaşt .

Sanat, g steri ve dijital 
medya e itimi alan ve sergi 
koordinat r  olarak çal şan 
Kosha Hussein, Saatchi Gal-
lery, Southbank Centre, Mo-
saic Rooms ve bir çok sivil 
toplum rg t nde çal şma 
yürüttü.

Yazar ve direkt r Kae Ba-
har ve Kurdish House London 
kurucusu Belinda Perriman 
da birer konuşma yaparak 
çal şmalar n  tan tt lar.

Konuşmalar n ard ndan, 
etkinlik, genel bilgi 
yar şmas yla sona erdi.
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T rk Devleti Londra’da Binler Taraf ndan Protesto Edildi

K rdistan’da devam eden T rk devletinin vahşi 
sald r lar n  ve katliamlar n  protesto etmek amac yla 
Londra’da d zenlenen eylemler bug n de devam etti. 
Binlerce kişinin kat ld  bir y r y ş ile T rk devleti 
protesto edildi. Britanya K rt Halk Meclisinin organ-
izesiyle Pazar g n  Kuzey Londra’da yap lan eyleme 
çok say da sivil toplum rg t  de destek verdi.  

Y r y ş ncesi bir konuşma ya-
pan Day-Mer Y netim Kurulu yesi 
Ahmet Sezgin, T rkiye gericili inin 
7 Haziran’dan beri gerçekleştirdi i 
sald r lar ve hak ihlallerine dikkat 
çekti.  Hukuki dayanaktan yoksun 

sald r larla K rt halk n n katledildi ine 
vurgu yapt . Britanya Demokratik G ç 
Birli i’nin bu sald r lar karş s nda 
ngiltere Kamuoyunu bilgilendirmeye 

ve destek olmaya devam edece ini 
vurgulad .

Britanya K rt Halk Meclisi ad na 
bir konuşma yapan Ercan Akbal ise 
K rt halk n n kendini savunmak için 
kazd  hendeklerin K rt halklar n n 
demokratik haklar n n ink r na day-
anak yap lmaya çal ş ld na vurgu 
yapt . Akbal, Daiş’e destek veren 
AKP h k metinin uygulamalar  ve 
katliamlar n n da Daiş’in yapt klar ndan 
fark n n olmad n  ifade etti. 

Uluslararas  dayan şman n ne-
mine dikkat çeken Day-Mer Sekreteri 
Oktay Şahbaz K rt illerinde yaşanan 
gelişmelerin t m ngiltere Kamuoyu-
nun bilgilendirilmesinin zorunlulu una 
dikkat çekti. Halklar Meclisi ad na 
Murad Qureshi ve Soas UCU sekre-

teri Nadje Al Ali dayan şma dileklerini 
ileterek K rt halk n n sesini her plat-
formda duyuracaklar  s z n  verdiler. 

Sosyalist şci Partisi ve Sendikac lar 
ve Sosyalistlerin Birli i TUSC ad na 
konuşan Charlie Kimber, Rojava’da 
ve K rt illerinde d k len kandan 
Erdogan’ n hem Daiş’e destek verdi i 
için hem de sald r lar n emrini verdi i 
için sorumlulu una dikkat çektiler.

T rk devleti, Akp h k meti ve 
Erdo an’ n y r y ş boyunca hukuksuz 
uygulamalar na alk ş sl k, slogan ve 
konuşmalarla protesto edildi. G zergah 
boyunca da t lan bildiri ve yap lan 
konuşmalarla kamuoyu bilgilendirildi. 
Haringey’in en işlek noktas  olan Wood 

Green’den ve Green Lanes zerinden 
ilerleyen kortej s rekli kat l mlarla 
giderek kitleselleşti. Haftan n en 
işlek ve g n n en yo un saatinde 
gerçekleştirilen y r y ş al şveriş için 
b lgede bulunan halktan da b y k 
destek gördü. 

Y r y ş n bitiş noktas ndan 
nce k sa s reli bir yol işgali de 

gerçekleştiren kitle yapt klar  
konuşmalarla AKP h k metini teşhir 
ederken ngiltere kamuoyunu da 
duyural  olmaya ça rd lar. 

Y r y ş n bitiminin ard ndan K rt 
Toplum Merkezinde demokratik zerk-
lik konulu bir toplant  gerçekleştirildi.
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Heyva Sor yard m kuruluşu 
yarar na 8 Ocak Cuma 
akşam  Londra’n n High-
burry bölgesinde bulunan 

nion Chapel’a yap lacak 
dayan şma konserinde 

i dem Aslan, Habib Mef-
tah Boushehri, Arash Mo-
radi, Tahir Palal  ve Steve 
Coghlan sahne alacak. 

K rdistan’da devam eden savaşlardan 
kaynakl  yerlerinden edilen K rdistanl lara 
yard m çal şmalar  y r ten Heyva Sor vakf  
yarar na yap lacak dayan şma konserinin 
t m geliri ihtiyaç sahiplerine g nderilecek. 

Islington b lgesindeki, Union 
Chaphel’de d zenlenecek konserde  T r-
kiye, ran ve Britanya’dan seçkin sanatç lar 
bir araya geliyor. 

K rt K z lay  (Heyva Sor) savaş b lgeler-
inde yerlerinden edilmiş, çeşitli b lgeler-
deki yard ma muhtaç insanlara yard m eli 
uzat yor. Heyva Sor zellikle K rdistan’da 
çal şmalar na h zla devam ediyor. 

Çi dem Aslan, Habib Meftah Boush-
ehri, Arash Moradi, Tahir Palal  ve Ste-
ve Coghlan’ n da yer alaca  konser, 8 
Ocak Cuma g n  saat 19:00-22:30’da 
gerçekleşecek. Biletler http://store.union-
chapel.org.uk/events/8-jan-16-charity-
benefit-concert-for-refugees-union-chapel/ 
adresinden online temin edilebilir. 

Çi dem aslan

Tahir alal

arash moradi

Habib meftah

Heyva Sor Yarar na Dev Konser
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Brighton’da, AKP’ye karş  
uluslararas  camiaya seslenildi

ngiltere’nin Brighton kentinde, AKP’nin 
Kuzey K rdistan’da sivilleri hedef alan 
katliam politikalar  protesto edildi.

Sussex K rt Toplum Merkezi taraf ndan, kentin en işlek 
yeri olan Churchill Square’de d zenlenen eyleme, çok say da 
K rdistanl  ve dostlar  kat ld .  Eylemde, “K rdistan’daki 
katliamlar  durdurun”, “T rk ordusu K rt şehirlerini bombal yor, 
sivilleri ld r yor”, “K rt şehirlerindeki abluka kald r ls n”, 
“Britanya h k meti K rt katliam  karş s nda sessiz kalmamal ”, 
“NATO yesi T rkiye K rtleri ld r rken IŞ D’i destekliyor” 
yaz l  d vizler taş nd .

‘AkP SİVİllErİ kAtlEDİYOr; tArİHİ 
VE kUtSAl YErlErE SAlDırıYOr’

Ayr ca, halka da t lan bildirilerle, T rk devletinin zellikle 
Temmuz ay ndan itiibaren Kuzey K rdistan’da K rt halk na 
karş  y r tt  savaş politikalar  anlat ld . Bildirilerde, AKP’nin 
K rt şehirlerinde sivilleri katletti i ve tarihi, kutsal yerleri de 
hede edi i belirtildi.

bM, Ab VE UlUSlArArASı CAMİAYA ÇAĞrı
Son olarak, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birli i’ne 

(AB), insan haklar  rg tlerine ve t m uluslararas  camiaya, AKP 
h k metinin katliam girişimlerini durdurma ça r s  yap ld .

T rk devletinin K rdistan’da 
devam eden sald r lar n  pro-
testo etmek amac yla başkent 
Londra’da bir protesto eylemi 
gerçekleştirildi. Başbakanl k 

n nde yap lan bas n 
aç klamas ndan sonra Westmin-
ster k pr s ne geçen eylemcil-
er k pr y  çift tara  olarak bir 
s reli ine tra e kapatt .

T rk devletinin başta Nusaybin, Ciz-
re, Sur, Silvan ve Dargeçit olmak zere 
K rdistan’da devam eden topyekûn 
sald r lar n  protesto etmek amac yla Brit-
anya Demokratik G çbirli inin ça r s yla 
Cuma akşam saatlerinde başbakanl k 
binas  n nde bir protesto eylemi d zen-
lendi. Başbakanl k binas  n nde bir araya 
gelen kitle, T rk devleti aleyhine slogan-
lar atarak K rdistan’daki sald r lar n der-
hal durdurulmas  istendi. Birleşik Krall k 
h k metine de ça r  yapan eylemciler, 
mevcut insan haklar  ihlalleri ve T rk 
devletinin katliamlar  karş s nda sessiz 
kal nmamas n  istedi. 

zerinde ingilizce ‘ şgale karş  
yaşas n demokratik zerklik’ ve ‘T rk 
ordusu K rt şehirleri ve sivilleri vuruyor’ 
yazan pankartlar açan kitle yap lan bas n 
aç klamas ndan son parlamento binas na 
do ru y r y şe geçti. Parlamento binas  
yan ndaki Westminster k pr s  zer-
ine gelen kitle burada yapt  oturma 
eylemi ile k pr y  çift tara  trafi e 
kapatt . K pr n n trafi e kapanmas nda 
kaynakl  çift tara  uzun araç kuyruklar  
gerçekleşti. Eylem boyunca etraftan 
geçenlere bildiriler da t ld .

Londra’n n En şlek K pr s  Bir S reli ine Tra e Kapat ld
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Ba ml l k, Kumar ve Kanser ark ndal k Konferans na Yo un lgi
ngiltere T rkiye Sa l k 
Elemanlar  Birli i, Turk-
ish orum ve Bozca der 
ortak organizasyonuyla 
Ba ml l k, Kumar ve 
Kanser ark ndal  
konferans  d zenlendi.

2011 y l nda kurulan tseb, K rt 
ve T rk toplumunun dilden kaynakl  
yaşad klar  sorunlar, sigara kullan m  
ve uyuşturucu gibi konularda bilgi ve 
hizmet vermeye hede iyor.

Pazar 20 Aral k, Bozca-der’de 
gerçekleşen konferanta T rkiye’den 
Doç. Dr. Rabia Bilici, Dr. Meral 
Akb y k ve Prof. Dr. Ozg r zy lkan 
konuşmac  olarak kat ld lar.

Kat l mc lar n dikkatle dinledi i 
konferansta, ilk olarak Bozca-der 
başkan  rfan Sa r, Turkish Forum UK 
y netim kurulu yesi Nazif Akp nar ve 
tseb başkan  Ali Demirba  s z ald lar. 

Erenk y Ruh ve Sinir Hastal klar  
E itim ve Araşt rma Hastanesi, AM-
ATEM Klini i psikiyatristi Doç. Dr. 
Bilici uyuşturucu ba ml l  zerine 
bir sunum yapt . Ba ml l n bir anda 
ortaya ç kmad n  ve bundan dolay  
tedavisi için de zaman gerekti ini 
s yleyen Doç. Dr. Bilici, hastal  an-
layabilmek ve tedavisinde yard mc  
olabilmek için hastal n oluş nedenler-
ini anlamak gerekti ini ifade etti.

Doç. Dr. Bilici çocuklar n aile 
içindeki ilk ilişkilerinin daha sonra 
kuracaklar  ilişkileri için ilk temel-
lerini oluşturdu unu ve d zeyli bir 
çocuk ebeveyn ilişkisinin ba ml l  

nleyebilece ini ifade etti. Doç. Dr. 
Bilici ş yle konuştu: ‘‘Ebeveynler ve 
çocuk aras nda kurulmuş olan g çl  
ba lar birçok zorluk karş s nda çocu u 
korumaya yard mc  olacakt r. Çocuk-
luk y llar n  sa l kl  geçirmiş olanlarda 
dahil ergenlik dönemi bir çok riskli 
davran ş n sergilenebilece i bir d nem-
dir. Bu d nemin zelliklerinin ailelerce 
bilinmesi, davran ş de işikliklerine 
karş  ailelerin duyarl  olmalar  nem-
lidir. Ba ml l k oluşmas nda tek neden 
ş phesiz aile ilişkileri olamaz. Mad-
denin kolay ulaş labilir olmas , merak, 
farkl  g r nme çabas , arkadaş grubuna 
uyum sa lamaya çal şmak da nemli 
di er nedenler aras ndad r.’’

Dr. Akb y k kumar n bir oyun 
olmad n  vurgulad  ‘Kumar ve 
Aile çi Şiddet’ başl kl  konuşmas nda, 
kumar n birey ve ailesi zerindeki 
olumsuz etkileri ve ailelerin kumar oy-
nayan kişiye karş  nas l davranmalar  
gerekti ini, anlatt . Dr. Akb y k ş yle 
konuştu: ‘‘Kumar oynama bozuklu u 
olan kişilere yard m edebilmek için 
kişinin de işime haz r olmas  gerekir. 
Bu haz rl k evresinde kişiye yard m 
etmek için y zleştirici olmak yerine 
yarg lay c  olmayan bir tav r tak nmak 
daha fazla fayda sa layacakt r. 
Tedavide ilaç ve psikoterapiler 
kullan lmaktad r.”

Son olarak s z alan, Başkent ni-
versitesi T p Fak ltesi, T bbi Onkoloji 
Bilim Dal  Başkan , Prof. Dr. zy lkan, 
‘Erken Tan  Hayat Kurtar r’ başl kl  
konuşmas nda kanserin oluşmas na 
neden olan etkenler ve riskini azaltmak 
için al nabilinecek nlemleri anlatt .

Prof. Dr. zy lkan, ş yle konuştu: 
“Kanserden korunmak demek, kanserin 
yap c  nedenlerinden uzak durmakt r.

Sigara kullanmamak, dengeli ve 
yeterli beslenmek, li i besinler t ket-
mek nerilebilir. deal kilomuzu koru-
mak, alkol kullanmamak, yaz n g neşin 
dik geldi i saatlerde g neş ş nlar ndan 
korunmak ve sa l kl  cinsel yaşam 
say labilen di er yap lacaklard r.’’

Kad nlarda en s k g r len kanser 
olan meme kanserinde erken tan n n 
m mk n oldu unu ve bunun için de 
kad nlar n d zenli olarak memelerini 
kontrol etmeleri gerekti ini ifade eden 
Prof. Dr. zy lkan, ‘‘Erken tan : 20 
yaş ndan sonra d zenli meme muaye-
nesi nerilir. Her ay, kad nlar n kendi 
kendine ve y lda bir kez  de hekim 
taraf ndan meme muayene kontrol  
nerilmektedir. Ayr ca 40 yaş zeri 

kad nlar y lda bir kez mamografi de 
unutulmamal d r.

Prof. Dr. zy lkan’ n 
konuşmas n n ard ndan dinleyiciler, 
konuşulan konulara ilişkin sorular n  
yönelttiler.
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E T M 
YA I D S

T rkiyeli, Karayipli veya Asyali et-
nik guruplardan rencilerin GCSE’den 
y ksek renime y nelmeleri için bel-
ediyelerin e itim daireleri çeşitli etkinlikler 
gerçekleştiriyorlar. ‘Aim Higher’ ve ’Exce-
lence Challenge’ gibi projeler bu faaliyetleri 
yapanlardan sadece iki tanesidir. niversitel-
erde ise ‘Widening Particapation’ yani Ka-
tilimi Genişletme b l mleri de sosyo-ekono-
mik seviyesi d ş k olan etnik az nlaklar n 

niversiteye gitme oranlar n  artt rmak için 
kolejler ve ortaokullarla birlikte çal ş yorlar. 
Bu çal şmalar ortaokul ve kolejlerde oku-
makta olup sosyo- ekonomik seviyesi d ş k 
olan rencilerin y ksek renime ilgilerini 
artt rmaya y nelik geliştirilen programlard r. 
Bu programlardan baz lar  çeşitli yaz 
kurslar , niversite gezileri ve mentorluk / 

nderlik çal ş lmalar d r. 
Ortaokul bitirme s navlar  olan GCSE 

derslerinden, rencilerin en az 5 dersten 
A , B veya C puanlar  almalar  gerekmek-
tedir. Bu derslerden ngilizce ve Matematik 
birçok meslek dal  ve dolay s yla niver-
site için şart koşulmaktad r. Bunun yan s ra 

rencinin seçti i mesle e g re ngilizce 
ve Matematik şart  aramayan niversite 
b l mleri de bulunmaktadir.

Etnik az nl klar içinde GCSE sonuçlar  
ve niversiteye gitme oran  y ksek olan et-
nik gruplar baş nda Çinliler ve Hindistanl lar 
gelmektedir. En d ş k GCSE ve niversiteye 
gitme oran  ise lke genelinde Karayipler 
ve Londra genelinde T rk, K rt ve K br sl  
az nl klar. Bu durum k zlar ve erkekler olarak 
de erlendirildi inde ise k z rencilerin daha 
iyi GCSE sonuçlar  ald  tespit edilmiştir.

Son y llarda tart şma konusu olan gercek 
ise niversiteye girebilme başar s n  g steren 

rencilerin genellikle gelir ve e itim seviyesi 
y ksek olan middle class- orta s n f ailelerinin 
çocuklar  oldu udur. Bu y zden baz  niver-
siler ‘elitist’ olmakla eleştirilmişlerdir. 

E itim kuruluşlar  f rsat eşitli i (equal op-
portunity) aç s ndan her renciye niver-
siteye gitme şans  verilmesini teşvik etme-
ktedir. Bunun icin gerekli olan, rencinin 
ortaokulu iyi derecede bitirmesi, daha sonra 
kolejde A Level, y ksek seviye derslerini de 
geçerek üniversiteye gidebilmesinin önünde-
ki engelleri aşmak için gerekli girişimleri 
ise yerel y netimlerin e itim b l mlerine 
b rakm şt r. Bu konuda h k metin olumlu 
yaklaş m n  tamamlayan bir ulusal politika 
eksikli i oldu u yadsinamaz. Ç nk  e itim 
konusuna b t nsel aç dan bak ld nda, etnik 
az nl klar n sosyo-ekonomik sorunlar ndan 
soyutlanarak c z m aranmas  gerçekçi de-
gildir. E itim politikalar  ancak sosyal eşitlik 
temelinde ele al nd nda genel olarak beyaz 
işçi s n f n n (white working class) ve etnik 
az nl n e itim sorunlar na ç z m bulabilir. 

T rk, K rt ve K br sl  T rk aileler, 
soruldu unda, hemen hepsi de çocuklar n n 
iyi bir e itim almalar n  ve niversiteye git-
melerini istediklerini s yl yorlar. Fakat 
birço u bu lkeye g çmen olarak son 
y llarda geldi i için e itim sistemini bilme-
mektedir. Ayr ca yerleşim, işsizlik ve sa l k 
sorunlar  gibi nedenlerden dolay  kend-
ileri de ngilizce renmeye istedikleri ka-
dar zaman ay ramad klar ndan endişeliler. 
Fakat çocuklar n  akşamlar  ve haftasonu 
dershanelerine (supplementary schools) 
götürerek tüm olanaklardan yararlanmaya 
çal şmaktad rlar. ngiltere’deki K br sl  T r-
klerin birco u ikinci, ç nc  kuşak oldu u 
için daha avantajl  durumdad rlar. K br sl  
T rk aileler, e itim sistemini bildikleri ve 
dil sorununu aşt klar  için T rkiyeli T rk ve 
K rt’lerden daha farkl  konumdad rlar.

B t n rencilerin niversiteye gitme gibi 
bir hedefi olmayabilir. Bu renciler için ni-
versiteye gitmeden de edinilen meslek dallar  
vard r. Meslek dan şmanlar , rencileri y n-
lendirip istedikleri meslekle ilgili okullar  
tavsiye etmektedirler. Önemli olan her gencin 
bir hedefi / amaci olmas d r. Ortaokuldan 
sonra bir veya iki y l okuyup diploma alarak 
baz  meslek dallar nda iş bulmak m mk nd r. 
Hedefe ulaşmak, niversiteye girmek için 
gerekli olan GCSE derslerini geçememiş ise 
ve ogrenci bunda başar s z olmuş ise, tekrar 
bu s navlara girme hakk  ileriki y llarda 
m mk nd r. Ayr ca çal şanlara y nelik 
akşam okullar na gitme olana i oldu u da 
d ş n ld nde, bir rencinin, her yaşta, 
e itime devam edebilme şans  vard r. 

ETN K G R PLARIN 
Y KSEK REN M YOL

Herkese yi Noeller  
ngiltere’de okullar geçen 

hafta Noel (Christmas) ve yeni 
y l merasimiyle tatile girdi. Bir 
çok çocuk Noel kutlamalar  
için ve hele hele de hediyeler 
için g n saymaya başlad . Peki 
ama bu Noel kutlamas  nedir ve 
neden kutlan r? Noel s zc  
köken olarak Latince Natalis 
(do um) kelimesinden gelmek-
tedir. T rkçeye Frans zca No l 
(Noel sezonu) s zc nden 
geçmiştir. Frans zca haber 
veya yeni anlam ndaki nou-
velle kelimesinden geldi i 
de d ş n lmektedir. Bunun 
yan nda Hristiyan olan lkelerde 
her y l 25 Aral k tarihinde sa’n n 
do umu olarak kutlanan Noel, 
Do uş Bayram , Kutsal Do uş 
veya Mil t Yortusu isimleriyle 
de bilinmektedir. Hristiyan ol-
mayan toplumlarca da b y k 
bir sevinç ve coşkuyla kutlanan 
Noel, dini içeri i olmayan, sad-
ece e lence amaçl , hediyeleşme 
ve yeni bir y l  karş lamak 
amaçl  kutlanmaktad r. Bundan 
da anlaş ld  gibi asl nda Noel 
ya da Christmas olarak bilenen 
kutlama yle sadece dini inan-
çlar alt nda kutlanan bir etkin-
likten daha çok insanlar n bir 
araya gelmelerine vesile olan bir 
etkinlikten başka bir şey de il.

Toplum olarak y llard r 
ngiltere’de yaşamam za ra men 

s z Noel kutlamalar ndan 
aç ld nda hemen savun-
maya geçip ‘Biz M sl man z 
kutlam yoruz’ ya da ‘Biz 
Aleviyiz’ deyip bir yandan 
geçiştirmeye bir yandan 
alaca m z iki tane hedi-
yenin masraf ndan kaç nmaya 
çal ş r z. Fakat ngiltere’de bir 
çok okulda Noel d nemine 
do ru çocuklara bunun sebebi 
ve neden kutland  anlat l r. 
Bununla beraber Noel Baba hi-
kayeleri ve getirilecek hediyeler 
konusunda bir çok sohbet edilir. 
Çocuklar Noel sonras  ald klar  
hediyeleri bir birlerine anlatarak 
g rd kleri kuzenleri, amcalar , 
day lar , teyze, dede ve nenel-
eri ile geçirdikleri g zel g n  
anlat r. Bu sohbetler sadece Hris-
tiyan çocuklar aras nda olmaz, 
de işik din ve etnik gruplar ndan 
bir çok çocuk aras nda yap l r ve 
onlar  birbirine yak nlaşt r r. n 
yarg lar n k r lmas na yard mc  

olup aile zlem ve kutlamalar 
aras ndaki benzerlikleri ortaya 
ç kart r. Her ne kadar bir kes-
im bunu sa’n n do um g n  
olarak kutlasa da eminim ki 
ngiltere’deki toplumun nere-

deyse 60 bunu ailenin bir 
araya gelme şenli i olarak kut-
lar ve yle de erlendirir. Noel 
sonras  kimse gidilen kilise zi-
yareti ya da okunan dualardan 
bahsetmez.

Toplum olarak Noel kutlamas  
yapmam z yanl ş m ? Bence hiç 
de yanl ş olmayan tam tersine il-
erisi aç s ndan d ş nd m zde 
çocuklar m z n ngiltere’deki 
yasama daha çok yak nlaşmas  
ve entegre olmas  için faydal  
olacak bir etkinlik diye 
d ş n yorum. Çocuklar m z 
okullar nda bunu sohbeti-
ni yaparken biz b y kler 
içinde y llard r konuşmaktan 
çekindi imiz komşular m z n 
kap s n  çalmam z için bir ola-
nak yarat r. Bir kutu çikolata 
ya da bir şişe şarap ile beraber 
verece imiz bir kart toplumlar n 
birbirine olan sayg s n  
g stermesinin yan nda yap lan 
b l c  propagandaya karş  
verilecek en g zel cevaplar n 
baş nda gelir. Yani, asl nda kend-
imize çok yabanc  g rd m z 
bu d nem asl nda kendimize 
uzun d nemde yapaca m z iyi-
liklerin baş nda gelir.

Daha nceki yaz lar mda da 
s rekli vurgulamak istedi im 
konular n baş nda gelir ente-
grasyon. Bu s reç bizler ve 
çocuklar m z için ne kadar erken 
atlat l rsa bu lkede akademik ya 
da is hayat nda başar da bir o ka-
dar çabuk olur. Anne ve babalar 
olarak bizler ne kadar bu lk-
ede kendimizi geçici g rsek de 
çocuklar m z n bural  oldu unu 
unutmayal m. Çocuklar m z n 
bu lkeye akademik ve poli-
tik uyumlar n n yan nda so-
syal anlam nda da bu lkeye 
uyum sa lamalar , bu lkenin 
de gelenek ve göreneklerini 

renmeleri, kendilerini burada 
yabanc dan daha çok buran n 
yerlisi olduklar  hissini sa lar. 
Buda benim Noel dile im. 

Herkese iyi Noeller!

E itim K şesi

Oktay
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar B l m Başkan

oktyshbz@googlemail.com
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Londra’da toplum hizmetine y nelik çal şmalar  ile ilgi toplayan Kaşanl lar ve K yleri 
derne i 3  y l nce vahşice gerçekleştirilen Maraş katliam nda yitirdiklerini and . 

Haringey’de bulunan K rt Toplum 
Merkezi (KCC) binas nda, hafta sonu 
d zenlenen anma ile Maraş’ta TC dev-
letinin 37 y l nceki vahşeti lanetlenirken, 
Kaşanl  ve K yleri’ne mensup yitirilen 
17 insan ile Maraş’ta katledilen insanlar 
an ld .  Yaklaş k 400 kişinin kat ld  anma 
etkinli inde duygusal anlar da yaşand . 

Katliamlar  k namak zere d zenlenen 
etkinlikte, Demokratik G c Birli i ad na 
Ahmet G ven, AKM ve Cemevi Başkan  
Tugay Hurman haz r bulunurken, BAF 
başkan  srafil Erbil’de anmaya Maraş’tan 
telefon ile ba land . Ayr ca, 37 y l nce 
Maraş’ta babas  da katledilenlerin aras nda 
yer alan Orhan Emekçi de haz r bulundu. 

D zenlenen anma etkinli ine çeşitli 
kurum ve kuruluşlar da mesaj g ndererek 
katliam n ac s  paylaş ld . 

Araşt rmac  yazar Ahmet G ven an-
mada yapt  konuşmada, devletin askeri 
ve polisi ile katliama g z yumdu unu, 
katliam n 3 g n sonras nda yetkililerin 
b lgeye sadece g z boyamak amaçl  m -
dahalede bulundu unu ayr ca, katliamc  
zihniyetin g n m zde de tutumlar n n 
halen devam etti ini vurgulad . G ven 
konuşmas n n sonunda birlik ve beraberlik 
ça r s nda da bulundu. 

AKM ve Cemevi Başkan  Tugay Hur-
man ise konuşmas nda, Sivas, Çorum, 
ve Dersim’de halen katliamc  zihniyetin 
h k m s rd n  belirterek, daha fa-
zla ‘Maraşlar n’ yaşanmamas  için rg tl  
olunmas  gerekti i, yap lan katliam dev-
let destekli planl  oldu unu, katliam  
gerçekleştirenlerin isimleri de iştirilerek 
devlet dairelerinde görevlendirildiklerini 

rneklerle vurgulad . 
BAF başkan  srafil Erbil’de anmaya 

Maraş’tan telefon ile ba lanarak, Maraş’ta 
yine anmaya izin verilmedi ini s yley-
erek, ‘niyet ac lar  deşmek de il, yaşanan 
katliamlar n bir daha asla yaşanmamas  
için anman n yap lmas  nemli.’ şeklinde 
konuştu. 

Ersan and Co. direkt rlerinden Ser-
pil Ersan ise, son 2 y ld r Kaşanl lar 
ile çal şmalar y r tt n  belirterek, 
Maraş katliam na karş , tek y rek 
olduklar n  ve protesto ettiklerini be-
lirtti. Ersan katliamlara karş  rg tl  
olunmas  gerekti ini ve m cadelede 
devaml l k vurgusu yaparak, yeni 
katliamlar n ve vahşetlerin tekrar 
yaşanmamas  için daha fazla çal ş lmas  
gerekti ini  belirtti. 

Kaşanl lar Maraş Katliam nda Yaşamlar n  Yitirenleri And



15  ÇarşamBa, 23 ara  2015

Cengiz andar: T rkiye Suriyelileşmeye Başlam şt r
Tan nm ş gazeteci Cengiz andar, bir konfer-
ans için geldi i Londra’da bir grup K rt ve T rk 
işadam  ve profesyonel ile bir yuvarlak masa 
toplant s nda bir araya geldi. andar toplant da 
son s reçte yaşanan gelişmeleri de erlendirdi. 

andar, T rkiye’deki son gelişmelerin endişe 
verici oldu unu s yleyen andar T rkiye’nin 
Suriyelileşmeye başlad n  belirtti. 

Kurdish Progress Centre ve merke-
zi Almanya’da bulunan Avrupa K rt 
Işverenler birli i (AKEE) işbirli i ile 
d zenlenen toplant ya 20 dolay nda 
davetli kat ld . Avukat Serpil Ersan’ n 
moderat rl n  yapt  toplant da 
‘Ortado u’da Suriye ve K rt sorunu’ 
başl kl  bir sunum yapan Cengiz 
Çandar, konuşmas na Suriye’deki 
gelişmelerin sadece Ortado u’yu 
de il, uluslararas  sistemi etkileyen bir 
y n kazand n  s yleyerek başlad . 

T rkiye ve K rdistan’da son 
d nemde ortaya ç kan tabloyu 
de erlendiren Çandar geçmiş seçim-
lerle ilgili şunlar  belirtti; ‘‘7 Haz-
iran seçimlerinde AKP’nin 12 y ll k 
iktidar n  kaybetmesi ve HDP’nin 
seçim baraj n  y zde 13 ile param-
parça etmesi ile ortaya ç kan so-
nucu Cumhurbaşkan  Erdo an yok 
sayd . Erdo an 7 Haziran seçim 
sonuçlar ndan sonra halka şunu s yl-
edi; ‘siz yanl ş yapt n z, T rkiye’yi 
çok tehlikeli yola soktunuz, terci-
hinizle T rkiye’yi kaosa s r kledi-

niz, istikrars zl k yaratt n z ve bun-
lar sizin hayat n z  etkileyecek’ ve 
halk n n ne sand k koyarken tekrar 
bu yanl ş  yapmay n demeye getirdi. 
Adeta argo s ylemle ‘bana tak l n 
hayat n z  yaşay n’ dedi.’’ 

B lgede yaşananlar, s n r 
kentleri alev alev yan yor. 90’lar-
la k yaslanmayacak kadar vahim 
bir d zeyde. K rt sorununun gelip 
dayand  nokta aç s ndan T rkiye 
AKP taraf ndan tek baş na y netile-
mez halde. T rkiye Suriyelileşmeye 
başlad .’’

Rusya, Amerika gibi akt rlerin 
m dahalelerinin, b lgedeki gerilimi 
artt rd na işaret  eden Çandar, s z 
konusu m dahelelerinde etkisi ile 
çat şmalar n mezhepsel farkl l klar  
ne ç karan bir hal ald n  kaydetti. 
ran gibi Şii lkelerle Suudi Arabistan 

ve T rkiye gibi s nni lkelerin, oluşan 
yeni konjokt rle birlikte K rt sorunu-
na yaklaş mlar n n da radikal olarak 
de işti ine dikkat çeken deneyimli 

gazeteci, bu gelişmelerin K rtlerin 
kontrol ndeki Rojava’da bir yap  tesis 
edilmesine katk  sa lad n  savundu. 

Gazeteci Cengiz Çandar, 
konuşmas nda şid’e y nelik 
de erlendirmelerde de bulundu. 
Nato yesi olan T rkiye’nin Işid’e 
karş  m cadelede sorumluluklar 
y klendi ine dikkat çeken Çandar, 
buna karş n T rkiye’nin s zde slam 
devleti kurdu unu iddia eden rg te 

karş  tehdit alg s n n, m ttefikler-
inden farkl  oldu unu ileri s rd . 
şid’in K rtlere karş  savaşmas n  
nemli bulan T rkiye’nin, şid ile m -

cadele ediyor alg s  yaratma yoluna 
gitti ini ifade eden Çandar, T rk dev-
leti aç s ndan K rt sorununun halen 
en nemli tehdit olarak g r ld n  
vurgulad . 

T rkiye’deki son gelişmelere 
ilişkin yorumlarda da bulunan Gazete-

ci Çandar, erken seçim ncesi tahmin-
lerinde yan lmakla birlikte, AKP’nin 
tek baş na, mecliste yeterli ço unlu u 
alsa dahi, lkeyi y netemeyece i 
d ş ncesinde srarl  oldu unu be-
lirtti. T rkiye’nin temel sorunlar n n 
sadece AKP ile ç z lebilir olmak-
tan uzak oldu unu savunan Çandar, 
hem Ortado u hem de T rkiye’nin 
yak n gelece i aç s ndan çok umutlu 
olmad n  da s zlerine ekledi
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Daha nicelikli eylemler 
yap lmal , duyarl l k 
daha da art r lmal

zun y llard r K rdistan ve T rkiye’de s re gelen katliam ve halka 
sald r lar son d nemlerde giderek artarken diaspora da yaşam 
s ren toplumumuzun lkeye karş  duyarl l  ve ac  olaylara 
tepkisi de giderek art yor. 
Haber: erem Kansoy

zellikle son 6 ay, 1 y ll k zaman dilimi 
içerisinde say s z katliam,infaz ve sald r lara 
maruz kalan, K rt halk  ve muhalif kesim-
ler lkede, gerek TC devleti askeri ve polisi 
ile gerekse Daeş çetelerine karş  direnmeye 
devam ediyor. Direniş ve m cadele bir çok 
koldan devam ederken elbette yurt d ş nda 
yaşam s ren ezilen halklar da sald r lara sessiz 
kalm yor. 

Almanya, Fransa, sviçre, Avusturalya 
gibi lkelerde yaşayan halk m z bu lkelerde 
yaşad klar  şehirlerde, TC devleti ve Daeş 
çetelerini lanetleyen say s z y r y ş,protesto 
ile birlik ve beraberli i pekiştiren bir çok et-
kinlik ve toplant  tertiplendi. 

Zaman zaman bas nda yer alan s rad ş  
eylem ve protestolar bazen tek kişi ile dahi 
gerçekleştirilip, oldukça etkili olabilirken, 
ba z  durumlarda da y z binlerce insan sokak-
lara dahi d k lse, eylem etkisiz olup k sa 
s rede unutulabiliyor. rne in ngiltere’de, 
ngiliz siyasetinin en nemli isimlerinde Ton-

ny Benn’in ve Jeremy Corbyn’in de konuşmac  
oldu u, 13 Ekim 2001 tarihinde nl  Trafal-
gar meydan nda Afganistan savaş na y nelik 
yap lan savaş karş t  eylem, 20.000’i aşk n 
kat l mc  ile gerçekleştirilmiş ve ngiliz tari-
hine en b y k eylemlerden biri olarak geçmişti. 
Tonny Benn’li ‘O’ g n, belki ngiltere’ye geri 
ad m att rmam şt  fakat hem savaş  geciktirmiş 
hemde zarar n b y k oranda n ne geçerek 
etkili eylemler listesine girmişti. Bununla 
beraber bu y l içerisinde yine ayni b lgede 
d zenlenen h k met karş t  Anti-Austerity-
Anti Cuts eyleminde ise kat l m 150.000 
kişiye ulaşm şt , yine Tonny Benn’in yoldaş  
Jeremey Corbyn’de k rs de olmas na ra men, 
tarihin en b y k eylemlerinden birisi ngiliz 
h k metini kesintiler ve zelleştirmeden taviz 
vermedi ini g rebiliyoruz. D zenlenen eylem 
y zbinleri bir araya getirsede beklenilen sonuç 
yeterli oranda elde edilememişti. 

Toplumumuzda ise s re gelen ve al ş lm ş 
eylem ve protesto y ntemleri n plana ç k yor. 
D zenlenen eylem ve protestolar çeşitli 
başl klar alt nda organizat rler taraf ndan 
Londra’da toplumuzun yo un olarak 
yaşad  b lgelerde ve yabanc lara y nelik 
duyarl l  art rmak ad na merkez Londra’da 
da gerçekleştiriliyor. rne in Downing Street 
(Başbakanl k n ), Trafalgar meydan , merke-
zi tren istasyonlar  ve en çok ses getiren eylem-
lerdne birisi olan Heatrow hava alan n n işgali 
gibi başl klarda toplan yor. Gerçekleştirilen 
eylemlerde duyarl l  art rmaya y nelik 

çal şmalar da kendi içinde çeşitlilik g ster-
iriken, uzun zamand r devam eden eylemlerde 
yeterli netice al n yormu?

zellikle, ngiltere’nin lokal sorunlar  ile il-
gili yabanc  kurum ve kuruluşlar n d zenledi i 
eylemlere toplumumuz derneklerinin deste i 
ile de, yaşad m z yere ne kadar duyarl  
oldu umuzu da lçebiliriz. Gerçek ortadad r 
ki yaşad m z lkenin iç sorunlar na duyarl  
ve eylemlerine destek veren kurumlar m z bir 
insan n kulak say s n  geçmiyor.   

Londra da aktif dernek, kurum ve kuruluşlar 
ile birliklerin, lkede yaşanan çirkinlikleri 
protesto etme amaçl  organizasyonlar  
yeterlili ini, gelece imiz olan gençlere, ‘Di-
asporada yaşam s rd ren bir genç olarak, T r-
kiye ve K rdistan’da yap lan katliamlara y ne-
lik Londra’da yap lan eylemlilikleri, ngiliz 
devleti ve vatandaşlar n n duyarl l n  art rma 
y n nde yeterli buluyormusunuz? ngiltere’de 
yaşayan yurttaşlar m z ve dostlar , duyarl l  
art rmaya y nelik ne gibi eylemler yapmal ?’ 
sorusunu y nelettik. 

M cadeleye g çlerinin yetti ince ve im-
kanlar el verdi ince katk  koyup, bir çok ey-
lem ve etkinlikte n sa arda yeini alan genç 
arkadaşlar m z n, organizasyonlarla ilgili 
g r şlerini paylaş yoruz. 

Ayşe Sena kartal

“T rkiye’deki katliyamlara karş  yap lan ey-
lemlikler tabiki yeterli de il. nsanlar-çocuklar 
katledilirken binlerce kilometreden seyirci tabiki 
kalmak istemiyoruz, olabildi ince bask  ve ses-
imizi duyurmaya çal ş yoruz. Kamuoyuna bunu 
duyurmak için kitlesel y r y şlerin içindeyiz. 
Burada yaşayan y zbinlerce T rkiyeli vatandaş 
var ve kitlesel eylemlere bu rakam yans m yor. 
Ama zaman dayan şma zaman  ve geldi imiz 
topraklar kana bulan rken seyirci kalmamal y z. 
Bir zamanlar ailemize tan d klar m za yap lan 
bu haks zl a g z yummamal y z. B g n neye 
g z yumarsak yar n m z o olacakt r. Daha fa-

zla rg tl  ve birarada olmal y z. G ndemi bit-
likte takip edip birlikte karar almal y z. Burada 
ki halka sadece sorunlarla de il ç z mlerle 
yaklaşmal y z... bireysel de il rg tl , yan yana 
de il “bir” olarak ad m atmal y z.”

Meryem kaya

“Eylemleri yeterli bulmuyorum fakat ne 
yap labilir onuda bilmiyorum. K rt’ler zengin 
olmay p uluslar aras  ticaretle u raşmad  
halde kapitalist d nyada hiç bir g c  yada yeri 
olm yacak gibi d ş n yorum malesef.”

Memet Oğuz

“ ncelikle lke d ş nda yaşayan bir K rt 
olarak TC nin K rdistan’da yapt  işgal ve 
katliamlar  k n yorum lanetliyorum, D nyan n 
her yerinde TCnin bu katliamc  y n n  teşhir 
etmeyi de bir g rev olarak g r yorum. lke 
d ş nda yaşayan toplumumuzun eylemselikleri 
olumludur de erlidir Fakat yeterlimidir ? 

Bence de il . T pk  Kobanî direnişindeki 
eylemselikler gibi hem yo un hem de etkili 
eylemler yap lmas  gerekiyor ki Bat  devletler-
inin işgalci TC ye karş  bir insiyatif alma du-
rumunu s z konusu olsun. Kobanî de DA Ş e 
karş  insanl k Onur’unun savaş n  veren K rtler 
bug n TC taraf ndan cezaland r l yor siyasal 
slam n nc l n  yapan TC devleti adeta 

DA Şin intikam n  al yor bundan dolay  da 

g z  d nm ş bir vahşilikle kurdistan  talan edi-
yor çoluk çocuk , hamile kad nlar, yaşl  insan-
lar , hayvan ve do ay  g z  d nm ş bir şekilde 
hiçbir uygar lç  ve hukuk olmaks z n talan 
ediyor. Kurdistan’da adeta ikinci bir Mo ol 
istilas  yaşanmaktad r. S nni islama dayanan 
TC nin AKP eliyle kurulmaya çal ş lan gerici 
hegemonyas  d n Nas l Kobanîde yenilmişse 
bug n kuzey K rdistan’da da yenilecektir.
Nusaybin , Silvan ,Cizre , Silopi  ve Amed de 
K rdistan n yi it evlatlar  birer Spartak s gibi 
kahramanca direniyor TCnin işgalci Ordu’sunu 
sokaklara sokmuyor NATO’nun en donan ml  
ordular ndan biri olan işgalci TC Ordu’su bu 
sokak direnişlerini geçemiyor Hendek ve bari-
katlara adeta saplanm ş durumda, 30 y ld r 
kurdistan n asi da lar n  işgalcilerin teslim 
almas na izin vermeyen K H bug n de kurd-
istan şehirlerinin teslim al nmas na izin ver-
meyecektir 1936 spanya iç savaş nda kurulan 
Hendek’ler , barikatlar 1871 Frans z devri-
minde kurulan Hendek’ler , barikatlar. Bug n 
K rdistan’da kurulmuş direnişin yeni bir buy-
utu haline gelmiştir. Onlar Nas l kazand ysa bi-
zde kazanacaz. Yeterki o barikatlar  kuran, orda 
direnen halk m z  yanl z b rakmayal m 

O m cadeleyi biz de burda s rd relim sahip 
ç kal m Bu vesile ile Kurumlar m z n planlad  
eylemseliklere dahil olal m çevremizi dahil 
edelim.”

Nevzat Özdemir

“ ngiliz halk n n ne kadar geçmiş y llarda 
geniş kapsaml  eylemlikleri koydu unu g rm ş 
olsakda, T rkiye ve K rdistan’da yaşanan 
katliam ve zulme karş  yeterince duyarl l  
g stermiyor, bilakis sessiz kalmaktad r. Bu kon-
uda zellikle ngiliz sol hareketi ve savaş karş t  
g çl  ses ç kartan Stop the War Coalition’in kes-
inlikle daha etkili olmas  gerekiyor. Ayni zaman-
da, kendi kurumlar m z nda eylemliklerini, sesini 
duyurmada kendi içimizde kald m z , sesimizi 
ngiliz halk yla ortak tepki koymay  bir t rl  

sa layamad k, bu konuda ngiliz halk ndan daha 
çok asl nda kendimizde hatay  g rmeliyiz, ey-
lemlerimizi sadece kendi içimizde yeterli g rme-
memiz laz m, diplomatik yollar n ne kadar etkili 
oldu unu geçmişde Rojava tecr besinde g rd k. 
Bu konuda biz kendi kurumlar m z olarak yereli 
rg tlerle daha rg tl  halde çal şma y r t rsek 

san r m ngiliz halk n n duyarl l in  kazanm ş 
oluruz.”

ronahi Şahgül

“Ben yetersiz buluyorum bence daha fazla ey-
lemler yer almal  ve şu anki eylemlerimiz daha 
farkl  olabilir. Y llard r ayni b lgelerde yer al yor 
eylemlerimiz, bence ngiliz’lerin daha yo un 
oldu u yerlerde olsa daha iyi olabilir. Daha g çl  
ngilizce sloganlar atabiliriz herkesin anlayaca  

bi şekilde. Yani daha radikal olmal y z bence.”
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Sıla kutlu

“Ben şahsen ngiltere’de yap lan eylemlere 
kat lmama ra men faydal  bulmuyorum. Ey-
lemler d ş nda, ngiliz parlementosunda sesimizi 
duyurmam z laz m. Sosyal medyada K rdis-
tan ve T rkiye’deki olan olaylar  paylaşmak 
çok nemli bence. niversitede ve kolejlerde 
duyarl l  art rmam z laz m, paneller d zenley-
erek ve bildiri da tarak olabilir. Belki K rdistan 
veya T rkiye’ye grenci heyeti g nderebiliriz 
ve g zlemledi imiz olaylar  ngiliz bas n nda 
paylaşabiliriz.  Ama bence bunlar  ne kadar ya-
parsak yapal m, orada halk m z n yan nda olmak 
ve T rkiye’de duyarl l  art rmak en nemlisi.”

Helin bikim
“Bir. Hedef kamuoyu. Devlet degil. Bunun 

için marjinal itici vurdu k rd  tarz nda bilinç 
yoksunu eylem tarz ndan vazgeçilmeli ki zaten 
buna pek başvurulmuyor. Medya bizi g rs n 
amac  için kilisenin duvar na pisleme misali ak l 
d ş  eylem  de olmaz. Medya ilgisi ad   alt nda 
insanlar  çevreyi rahats z ederek yada insanlar n 
do al yaşam ak ş n  bozacak utanç verici ve tik-
sinti uyand ran serseri berdoş g r nt s  veren 
ilkel eylem tarzlariyla, ne kendi insanlar m z  
eyleme çekebiliriz nede ngiltere kamu oyu ve 
insanlar n n g nl ne girebiliriz. Unutmayal m 
insan  kazanmay  hede eyelim, bizi g rs n diye 
rahats z edici eylem tarz  ile sadece marjinal bir 
çevrede tutar, eyleme çeker ve yine marjinal ç 
beş kişiye ulaş r sempati al rs n z. Iki. Birincisini 
anlamadan ikiye geçemem onlarca eylem tarz  
dizebilirim.

Ama boşa yazm ş olurum. Ç nk  zihin ve 
bilnç dunyam z ve duzeyimiz buna uzak. Ç nk  
birincisi emek ve ak l,sab r ister. Marjinallar ke-
stirmeden görüneyimde isterse tükürsünler gibi 
kestirme emeksiz ve ak ls zl  seçer. Anlay şlar  
eleştirmeliyiz kid aha çok ilerleyebilelim.Sayg lar.”

barbara zilan 

“Benim  kişisel d ş ncem, olarak Londra’da 
gerçekleşen eylemlikleri yeterli bulmuyo-
rum. Tabiki y r y şler her zaman nemlidir ve 
devaml  yap lmas  gerek, ama tek y r y şlerle 
de kalmamas  gerek. Evet, Londra’da bildi ime 
g re farkl  çal şmalar yap l yor, ama ngiliz ka-
muoyununu daha iyi bilgilendirmek  için veya 
ilgilerini çekmek için daha de işik eylemler 
yap lmas  gerekti ini d ş n yorum. lk s rada, 
tek K rt halk yla de ilde, ngiltere’de yaşayan 
de işik k lt rlerle birlikte çal şmam z gerekiyor. 

rnek olarak ngiliz solcu rg tlerle.
 B ylece daha farkl  insanlara ulaşabiliriz. 

M ltecilere Y nelik y r y şlere binlerce kişi 
kat l yor. Onlar n ilgilerini daha derinleştirmemiz 
gerek. Onun d ş nda, en g çl  emperyalist l-
kelerinden biri olan ngiliz devletine y nelik ey-
lemlerde yap labilir, ç nk  Ortado u’daki olan 
savaş ilk nce burada başl yor.”

Dilan Seçgin

“Yap lan eylemleri iyi buluyorum ama yet-
erli de iler. K rt toplumu olarak pek fazla 
ngiltere’deki yaşama entegre olmuş de iliz, o 

y zden yapd m z eylemlerin bir ço u kuzey 
Londra’da gerçekleşiyor, yani kendi içimizde 
kal yor diye d ş nuyorum. Bu eylemleri k ç m-
semiyorum ve bunlar  s rd rmek nemli ama 
yeterli de il. G çl  bir K rt lobi kurman z laz m 
ve sesimizi sadace eylemlerde de il ama mil-
letvekillerinede duyurmam z laz m. Malesef 
ş ylede bir gerçek var, yaşad n z kapitalist sis-
tem bizim gibi ezilen halklar n sesini k smak is-
tiyor o y zden ne kadar eylem yaparsak yapal m 
bu b y k medya kuruluslar  bize g zlerini yu-
muyor, yani sorun sadece bizde de il, sorun 
yaşad m z sistemin tamam nda.”

Elif beritan bulut

“D zenlenen protestolar  yetersiz bulmuyo-
rum ç nk  yapt m z protestolar tamamen bi-
zim topluma y nelik halbuki bizim insanlar m z 
katliamlar  vs tv’den ve sosyal medyadan takip 
ediyor.. rne in bir kaç saat ncesinden ka-
rar al n yor ve Harringayde y r lyor. Bu hem 
kat l m  az tutuyor ve sadece bizim insanlar m z 
g r yor.  Harringay’de de il belki merkez 
Londra’da yap lacak olan bir eylemde bizler gibi, 
di er halklar nda ilgisini toplar, Bilgiler vererek 
bu çabalar m z n bir parças  yapabiliriz. Bizler 
zaten lkemizde gerçekleşen t m zulmlerin, 
katliamlar n fark nday z, bizler Avrupa’dakiler 
olarak onlara ş k, umut olmal y z bunlar 
içinde Avrupada yasayan yurt severler olarak 
diplomatik, akademik, ve rg tsel kapsamda 
yapaca m z herşeyin K rdistan halk na umut 
olaca na eminim.”

Ceren kardelen Sağır

“Yap lan eylemlerin ço u sadece kendi to-
plunumuz aras nda yap l yor, yani ngiltere’de 
yaşayan di er toplumlara yeterince ulaşam yoruz 
diye d ş n yorum. ngiliz parlementosunu lobi 
yapabiliriz, g çl  bir lobi grubu kurup direk 
olarak milletvekilleriyle g r şebiliriz. B ylece 
daha fazla sesimizi duyurabiliriz ve belki me-
dya kuruluşlar n n dikkatinide çekebiliriz. Wood 

green, Tottenham, Haringay gibi b lgelerde 
yapt mz eylemler yeterince kapsaml  de il. 
Parlemento yada Downing street’de olan eylem-
lerde de bizim insanlar m z fazla kat lm yor... 
Belki kuzey Londra d ş nda kendilerini rahat 
hissetmediklerinden. SPOT’un başlatd  lobi 
kampanyas  vard  milletvekilleri taraf ndan 
da ilgi g rm şt , b yle kampanyalara devam 
edilmeli.”

berfin Şervan

“Yapd m z eylemlikleri duyarl l k 
art rma y n nde fazla etkili oldu umuzu 
d ş nm yorum. Daha çok merkezi b lgelerde 
daha yarat c  eylemler yapmal y z, ilgi çekmek 
için/duyarl l k art rmak için. Yani gençlik daha 
çok yarat c  eylemler rg tleyebilir/ rg tlemeli, 
bunlar ashmob tarz  olabilir, işgaller olabilir 
(tabi pasif işgaler kendimizi kriminalize etme-
den). K rdistan’da olanlar  anlatan k sa sokak 
skeçleri yap labilinir. ngiliz devletine y nelik 
de yerel b lgelerde halk m z  miletvekilerine 
gitmelerine teşvik edebiliriz sonuçda onlar  biz 
seçmissek onlar nda daha çok duyarl  olmalar n  
gerekdi ini anlatmal y z lobi yaparak. Her 
miletvekili kendi b lgerinde (constituencies) 
haftal k halka aç k g r şme saatleri var. Yani 
d ş ilişkiler biraz daha toplum/halk diplomasi’si 
olarak ele almaya çal smal y z ç nk  demokratik 
zerkli in ruhu budur Rojava’da hayata geçirilen 

bug n z y netimlerde g rd m z budur halk 
diplomasisidir.”

Ojan koçgiri

“Londra’daki duyarl  halk m z taraf ndan 
s resiz devam ettirilen eylemlilikler kanaatimce 
ngiliz Devleti ve Vatandaslar nda yeterince 

duyarl l k uyand rmam şt r. Halk m z n kararl  
iradesine ra men ngiliz Devleti, gelişmlerden 
haberdar olmas na ra men, T rk Devletinin; 
K rdistan ve Demokrat T rkiye halklar  na 
karş  uygulad  faşizan uygulamlara sessiz 
kalmay  tercih etmiştir. ngiliz halk nda ise 
k ç k istisnalar bir yana, b y k bir b l m  
çabalara ra men halen K rt ve Demokrat T r-
kiye halklar n n çekti i ac lar ile yeterli empati 
kurmay  başaramam ş ve direnişlerine yeterince 
sahip ç kmam şt r. Bu sorunda, her ne kadar 
ngiliz Devlet ve Halk n n pay  var ise; Lon-

dra/ ngiltere’de yaşayan halk m z n b y k bir 
b l m n nde pay  vard r.  Kahvehaneleri ve 
D n Salonlar n  herg n rahatl kla doldura-
bilen ‘Halk m z’, bug n geldikleri topraklardaki 
zulm ,faşizmi ve katliamlar  protesto etmek 
için  diplomatik çabalar bir yana, y r y ş veya 
siyasi etkinlikler kapsam nda sokaklar  bile 
yeterince dolduramamaktad r. Kanaatimce, 
ngiliz Devlet ve hukumetine y nelik çal smalar 

kadar; apolitikleşmiş,duyars z ve herşey 
normalmiş gibi rahat tav r sergileyen halk m za  
y nelikde çal şmalar yo unlaşt r lmal d r. 

ngiltere’deki halk m za, zg r ve eşit bir zemi-
nin var oldu u ve gaza veya bombaya maruz 
kalmadan d ş ncelerimizi ifade edebildi imiz 
ngiltere’deki alanlara akmalar n n gereklilikleri 

s ylenmelidir. Topraklar m zdaki zulme sessiz 
kalarak dolayl  olarak halk m z n ac lar na de il, 
halk m z  katledenlerin vahşi yapt r mlar na or-
tak olduklar , katliamlar n  onaylad klar  ve bir 
nevi dahada b y k vahşetlere onay ç kard klar  
anlat lmal d r.”

İkcan Yeşilkaya

“K lt r m z n ve insanlar m z K rdistan’da 
yaşan lan krizin fark nda olmalar  gerekti ine 
inan yorum. Protestolar  gerçekleştirmek çok zor 
K rtler’den ve K rt dostlar ndan y ksek beklen-
tilerimiz var. Genelde neden protesto yapt m z 
ve ne elde etti imiz çok soruluyor, bizler şehirde 
ve Birleşik Krall ki’da fark ndal k yaratt m z  
d ş n yoruz. Haringey ve Hackney b lgeler-
inde yapt m z eylemlerle bunu başard m z  
d ş n yoruz. Yollar  kapatarak insanlarda 
panik yarat yoruz ve bu merak yarat yor. Fakat, 
t m K rtler ve T rkler asla susmamal  ve an-
nelerimizin, kardeşlerimizin, insanlar m z n 
ld r ld klerinin fark na varmam z gerekiyor. 

Di er toplumlarla zellikle T rk toplumuyla 
el ele vererek daha geniş kapsaml  protesto-
lar gerçekleştirebiliriz. Bunu başard m z za-
man insanlar m z k lt r m z n ve K rdistanda 
yaşaman n nemini anlayacaklar.”

rojda Sipan

“ ncelikle belirtmeliyim ki, K rdistan’da 
yaşananlar bir k lt rel soyk r md r. K rt 
halk na yap lan bu zul m, 1992’deki d nem-
lerdeki gibi aynen K rt halk n  yok etmeye 
y neliktir, inkar ve imha politikalar d r. Bug n 
K rt halk na karş  y r t len savaş n en b y k 
destekçisi NATO yesi olan ngilteredir. Bunu 
kesinlikle g z n nde bulundurmal y z. Tarih 
boyunca K rt’lerin soyk r ma u ramas nda 
ngiltere b y k rol oynam şt r. Tarih kendisini 

bir kez daha yeniliyor. Biz Avrupa’daki gen-
çler olarak daha rg tsel, bilinçsel, m cadele 
gerçekleştirmemiz gerekmektedir. K rdistan’da 
yaşananlar  ciddi anlamda alglay p anlamak 
gerekmektedir. Bu halk n neden ayakland n , 
tarih boyunca K rt’ler katlediliriken y rek 
ac lar na ra men neden bug n halen bar i diyor-
lar, iyi anlaş lmal d r. Bunlar  sorgulamak gerek 
ve z msemek gerek. Ezidi’leri,Alevi,Ermeni, 
Çerkez’leri, katledenlerin zihniyeti, bug n K rt 
halk n  katledenlerle ayn d r. Biz Avrupa’da 
yaşayan T rkiye’li ve K rdistan’l  halklar 
olarak ciddi bir ayaklanma ile serhildanlar 
gerçekleştirmemiz gerekiyor.” 
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Bozh y k ve Camiliyurt k yleri dayan şma derne i Bozca der çocuklar 
ve gençleri için zel bir g n organize etti.

Bozca-der gençlik kollar  19 Aral k 
Cumartesi g n  gerçekleştirdi i g n 
boyu etkinlikte her yaşa uygun aktiv-
ite haz rlad .

Satranç, bilardo, masa tenisi, bilgi 
yar şmas , Playstation turnuvas  gibi 
aktivitelerle çocuklar ve gençler keyi-

i bir g n geçirdiler.
Gençlik kollar  sorumlusu Neriman 

Kalayc  etkinlikle ilgili duygular n  
ş yle anlatt : “Derne imizde ilk defa 
d zenlenmiş olan gençlik ş leninde, 

yapm ş oldu umuz etkinliklerde 
ve genel olarak organizasyonun 
bütününde aktif olarak rol almaktan 
mutluluk duydum. zelikle kat l mc  
olan gençlerimizin turnuvalar n 
heyecan n  içten yaşam ş olmalar  
ve bu heyecan n mutlulukla beraber 
y zlerinden okunuyor olmas , bi-
zim bir kez daha bu derne in ve bu 
y nde kurulan dayan şma dernekler-
in var olma sebebini hat rlamam z  
sa lad . Umar m b t n gençlerimiz 

ile birlikte sürekli ve daha güçlü bir 
şekilde bir b t n olarak Alevi ve K rt 
toplumunu daha ileriye taş yabiliriz. 
Son olarak bu g nde eme i geçen 
t m genç arkadaşlar m za teşekk r 
ediyorum, bu ş leninin n m zdeki 
y llarda b y t lerek ve geliştirilerek 
yap laca n  temenni ediyorum.”

G n boyu yap lan etkinliklerin 
ard ndan, akşam zere, gençler ve 
aileleriyle birlikte m zik grubu 
eşli inde e lence d zenlendi.

Bozcader’de ocuk ve Gençlik G n
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Maraş Katliam n n Tan klar ndan Araşt rmac  
Yazar Aziz Tunç Panel çin Londra’ya Geliyor 
Maraş katliam n n y ld n m  ve-
silesiyle ‘Maraş’tan Roboski’ye, 
unutmad k, unutmayaca z ’ ad  
alt nda yap lacak panele, katliam n 
tan klar ndan Aziz Tunç konuşmac  
olarak kat lacak. 

Britanya K rt Halk Meclisi ve G çmen 
şçiler Derne i (Gik-Der) taraf ndan ortaklaşa 

organize edilen panel 27 Aral k Pazar g n  Gik-
Der binas nda gerçekleşecek. 

Maraş katliam n n y ld n m  vesilesiyle 
d zenlenecek olan panelde Aziz Tunç, Maraş 
katliam na dair bir çok gerçe i birinci a zdan 
kat l mc larla paylaşmak zere panelde haz r 
bulunacak. D zenlenen panele yap lan ortak 
ça r da, “ D n oldu u gibi bug n de, ‘insan m’ 
diyenler, ‘insanl k’ diyenler; Dersim’de, 
Maraşta, Roboski’de oldu u gibi; Suruç’ta, 
Ankara’da, Amed’te katlediliyor. Ola an st  
haller, işkenceler ve faili meçhuller ile devlet 
eme imizi, kan m z  ve can m z  almaya de-
vam ediyor. Bizi K rt, Alevi, Ermeni, S ryani 
ve Ezidi ay rt etmeden aç k zindanlara ve mez-
bahanelere s ren bu Devlet ve faşizan zihniye-
tine karş , bizde insanl n devrimci ve yurt-
sever halklar  olarak dik ve g çl  duraca z; 
başkald r p şehitlerimizin an lar n  yaşataca z, 
sahip ç kaca z. T m duyarl  halk m z  Panelim-
ize bekliyoruz.” ifadeleri kullan ld . 

Panel- 27 Aral k Pazar - Saat 14:00 Stoke 
Newington b lgesinde bulunan GIK-DER 
binas nda gerçekleştirilecek.
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Nill’s urniture design’dan g rkemli aç l ş
Kas m ay ndan beri Kuzey 
Londra’n n Edmonton b lgesinde 
faaliyet g steren, ngiltere T rk Mo-
bilya sekt r n n en b y k ma azas  
olma zelli ine sahip Nill’s urniture 
Design, renkli bir t renle aç ld . Old-
ukça geniş davetli toplulu unun 
kat ld  aç l şta konuşan En eld 
Belediye Başkan  Patricia Ekechi ve 
Edmonton milletvekili Kate Osamor, 
kaliteli işletmelerin Edmonton’da 
aç lmas n n, semtin gelişimine katk  
sa lad n  s yledi.
foto: erem Kansoy

T rk mobilya sekt r n n taze kan  Nill’s 
Furniture Design, Enfield Belediye Başkan  
Patricia Ekechi  ve Edmonton Milletvekili 
Kate Osamor’un kat l m yla 20 Aral k Pazar 
g n  resmi aç l ş t renini yapt . Bas n n yo un 
ilgi g sterdi i Nill’s Furniture Design ma aza 
aç l ş na çok geniş yelpazeden davetli toplulu u 
kat ld . Başta firma sahipleri olmak uzere, En-
field Belediye Başkan  Patricia Ekechi, Edmon-
ton Milletvekili  Kate Osamor, Nill’s Furniture 
Design  Y netim Kurulu Başkan  Aziz Ortakç  
ve CEOsu Fatih Ortakç , Caploonba Mobilya 
Sat ş Direkt r  H seyin Alag z, nde ge-
len iş adamlar , politikac lar, dernek başkanlar , 
sanatç lar, e itim g revlileri ve toplum kesimin-
den yo un bir kat l m sa land .

bÖlGEYİ kAlkıNDırAN 
YAtırıMlAr

Tasar mlar nda l ks kalite, konfor ve 
işlevselli i bir araya getiren Nill’s Furniture 
Design’ n, yeni ma azas  Edmonton 273 Fore 
Street Caddesi zerinde aç ld . T rkiye ve d nya 
genelinde l ks mobilya ev dekorasyon konsep-
tinde lider olan firma, Londra ma aza aç l ş n  
273 Fore Street Edmonton’da g rkemli bir 
t renle gerçekleştirdi. Aç l şta ilk konuşmay  ya-
pan firma sahiplerinden H seyin Osoy, “ ngiltere 
T rk mobilya sekt r n n en b y k ma azas n  
açmaktan ve Nill’s Furniture Design çizgisini 
Londra’ya taş maktan b y k mutluluk duyuy-
oruz. Bizimle bu zel g n  paylaşan herkese 
teşekk r ediyoruz” dedi ve mobilyaya yat r m 
yaparken uzun d nemli d ş n lmesi gerekti inin 
de alt n  çizdi.

D nya zerinde 56 lkeden sonra ngiltere 
şubelerini açmaktan dolay  memnun olduklar n  
ifade eden ve aç l ş konuşmas nda lke 
kalk nmas  için ihracat n nemine dikkat çeken  
Nill’s Furniture Design CEOsu Fatih Ortakç , 
“T rkiye’nin geneline yay lm ş 100’ n z-
erinde sat ş noktas  yap lanmas n n yan s ra, 
şuanda d rt k tada, elli alt  lkede, altm ş 
sekiz noktada bulunan Nill’s Furniture Design 
markam zla kaliteye ve tasar ma çok nem 
veriyoruz ve yaşam alanlar na keyif kat yoruz. 
Ayr ca retim politikam zda b lge ve lke 
ihtiyaç ve standartlar na g re retim yaparak 
m şteri memnuniyetini n planda tutuyoruz. 
Hay rl  u urlu olmas n  temenni ediyorum” 
dedi. 

Advantage Avukatl k B rosu ile ayn  bi-
nada aç lan ma aza için renkli bir aç l ş t reni 
d zenlenirken, Enfield Belediye Başkan  Pa-
tricia Ekechi ve Edmonton Milletvekili Kate 
Osamor yapt klar  konuşmada Edmonton’da 
T rk mobilya sekt r n n en b y k ma azas  
olarak aç lan Nill’s Furniture Design’ n işletme 
olarak semtin gelişme ve kalk nmas na çok 
b y k katk  sa lad n  s yledi ve firmaya 
yat r mlar nda Edmonton b lgesini seçtikleri 
için teşekk r ettikten sonra ticari hayatlar nda 
başar lar diledi. 

Nıll’S fUrNıtUrE DESıGN İlE 
YENİ bİr Yıl, YENİ bİr EV

Birbirinden ihtişaml  koltuk tak mlar , yemek 
odalar , yatak odalar , Tv niteleri ve tamamlay c  
r nlerin yan s ra, y ksek kaliteli antibakteriyel 

ve antikanserojen yataklar, bebek, çocuk ve genç 
odalar  r nlerinin yer ald  ma azada sunulan 
t m mobilyalar, ngiltere standartlar na uyumlu, 
alev almayan zelli e sahip. “Aç l şa zel 50’ye 
varan indirimlerle muhteşem bir y l sizi bekliyor” 
diyen Nill’s Furniture Design Pazarlama M d r  
Canan Genç, Nill’s Furniture Design ş kl yla 
yenilenip b tçe dostu 5 y la varan taksit imkani-
yla kolay deme seçenekleri sunduklar n  ifade 
etti. “E er mobilyalar n z  yenilemek istiyorsan z, 
evlenmeyi planl yorsan z ya da l ks mobily-
alara en iyi fiyatlarla sahip olmak istiyorsan z 
s radakl ktan uzak, presjtijli l ks tasar mlar  çok 
zel imkanlarla  sunan Nill’s Furniture Design’a 

mutlaka u ray n. Aç l şa zel 50’ye varan 
b y k indirim f rsat m zdan kampanya bitmeden 
yararlan n” dedi.

AYrıCAlıklı HİzMEtlEr
Nill’s Furniture Design cretsiz servisleri-

yle de t keticinin hayat n  kolaylaşt r yor. 
ngiltere’nin her b lgesine cretsiz teslimat ve 
cretsiz kurulum, sat ş sonras  hizmet ve gar-

anti kapsam  servislerinin yan s ra, b nyesinde 
çal şan tecr beli iç mimar ekibiyle cretsiz 3 
Boyutlu Tasar m ve Dan şmanl k hizmeti de su-
nan firma, m şterilerinin dizayn etmek istedi i 
alan n boyutlar n  ald ktan sonra be enilen 
mobilyalar  bilgisayar ortam nda 3 boyutlu 
olarak evlerinde canland rararak, hayallerindeki 
evi gerçe e d n şt rmelerini sa l yor. Tasar m 
servisi tamam yla cretsiz olup Nill’s Furniture 
Design’dan yap lan al şverişe herhangi bir fiyat 
art ş  yans tmaz. 

“Hayal tesi L ks Yaşam Kalitesi” Adres:  
273 Fore Street, Edmonton London N9 0PD  Tel: 
020 8884 1112  web: www.nillsfurniture.co.uk
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HRW: T rkiye H k meti G venlik G çlerini Dizginlemeli
nsan Haklar  zleme rg t  (Human 

Rights Watch) bug n yapt  
aç klamada, T rkiye’nin 
g neydo usunda Temmuz 
2015’ten bu yana devam 
eden g venlik operasyonlar  
ve çat şmalar s ras nda kad n, 
çocuk ve yaşl lar dahil olmak 

zere çok say da K rt sivilin ld r ld n  aç klad . 
Yerel insan haklar  gruplar  100’ n  zerinde sivilin 

ld r ld n  ve çok say da da yaral  oldu unu bildiri-
yor. Son g nlerde b lgeye yap lan benzeri g r lmemiş 
bir askeri sevkiyat n ard ndan baz  şehirlerde soka a 
ç kma yasa  y r rl e kondu. Bu şehirlerin baz  mahal-
leleri ise ordunun top at şlar na ve silahl  K rt gruplar yla 
aralar ndaki yo un çat şmalar na sahne oldu. nsan 
Haklar  zleme rg t  sivil l  say s n n n m zdeki 
g nlerde h zla artabilece ine ilişkin duydu u endişeyi 
dile getirdi.

nsan Haklar  zleme rg t , Eyl l 
ve Kas m aylar nda uygulanan ç uzun 
s reli soka a ç kma yasa  esnas nda 
asker ve polis g çleri taraf ndan 
gerçekleştirilen operasyonlar  mercek 
alt na ald  ve bu s reçte ld r len 
15 sivilin vakalar n , akrabalar  ve 
tan klarla yapt  detayl  g r şmelerle 
belgeledi. Ayr ca, mermi ve şarapnelle 
yaralanan 8 sivilin beyanlar n  ve 
g zalt nda ciddi k t  muamele g rm ş 
ç vakayla ilgili ifadeleri de kay t 

alt na ald . Anlat lanlara g re devle-

tin uygulad  soka a ç kma yasaklar  
esnas nda yaral lar n tedaviye erişimi 
engellendi,  mahallelerin tamam nda 
halk n su ve elektri i kesildi ve yi-
yecek almalar  m mk n olmad . Pek 
çok insan çat şmalardan kaçmak için 
evlerini terk etti.

YAPılANlAr GÖzArDı 
EDİlMEMElİ, ÖrtbAS 
EDİlMEMElİ

nsan Haklar  zleme rg t  

k demli T rkiye araşt rmac s  Emma 
Sinclair-Webb “T rkiye h k meti 
g venlik g çlerini dizginlemeli. G c n 
orant s z ve k t ye kullan lmas n  
derhal sona erdirmeli ve operasy-
onlar s ras nda gerçekleşen l m ve 
yaralanmalar  soruşturmal d r” dedi. 
Sinclair-Webb, “B lgedeki K rt n -
fusa yap lanlar n g z ard  veya rtbas 
edilmesi, yaln zca g neydo udaki 
yayg n bir kan n n do rulanmas na 
yarayacakt r: Mesele K rt silahl  gru-
plara y nelik polis ve askeri operasy-
onlara geldi inde, hiçbir s n r  kanun 
yok” diye devam etti.

nsan Haklar  zleme rg t ’n n 
g r şt  tan klar, g venlik g çler-
inin sokakta gördükleri veya evin-
den ç kan herkesin zerine, silahl  
olup olmad na ve kişinin herhangi 
bir tehdit oluşturup oluşturmad  
ya da l mc l g ç kullan m  gerekip 
gerekmedi ine bakmaks z n  defalarca 
ateş açt klar n  anlatt lar.

H k met g çleriyle silahl  muha-
lif savaşç lar aras ndaki çat şmalar, 
T rkiye h k metiyle hapisteki PKK 
lideri Abdullah calan aras ndaki 
bar ş s recinin sona ermesinden 
bu yana s r yor.  G neydo u’daki 
b t n şehir ve kasabalarda PKK ile 
ba lant l  silahl  Yurtsever Devrimci 
Gençlik Hareketi’ne (YDG-H) karş  
yo un g venlik operasyonlar  y r t l-
yor. Gençlik hareketinin destekçileri 

ise mahallelere girişi engellemek için 
hendekler kaz p barikatlar kuruyorlar.

nsan Haklar  zleme rg t ’n n 
belgeledi i, Ş rnak ilinin Cizre ilçes-
inde Eyl l ay ndaki soka a ç kma 
yasa  s ras ndaki sekiz l m ve 
Kas m ay ndaki yasaklar s ras nda 

Silvan’daki d rt ve Nusaybin’deki 
ç l m, bu d nemde meydana ge-

len sivil ölüm ve yaralanmalara 
ilişkin yaln zca ufak bir rnek teşkil 
ediyor. Yerel gruplarca toplanan 
kan tlar l  ve yaral  say lar n n çok 
daha y ksek oldu unu g sterse de, 
tam say n n belirlenmesi, her vakada 
l mlerin sorumlular n n bulunmas  

ve ld r lenler aras nda çat şmalarda 
yer alanlar n olup olmad n n or-
taya ç kar labilmesi için kapsaml  bir 
soruşturma y r t lmesi gerekiyor. 
Ulusal ve uluslararas  insan haklar  
hukukunun h k mete bu konuda 
verdi i net y k ml l klere ra men, 
yetkili makamlar nsan Haklar  
zleme rg t ’n n belgeledi i 15 
l mle ilgili olarak yap lmas  gereken 

soruşturmalar  tamamlam ş de iller.
Tan klar nsan Haklar  zleme 

rg t ’ne, yaral lar için ambulans 
ça rmaya çal ş ld nda acil servisin 
kendilerine ambulans n gelmesinin 
m mk n olmad n n s yledi ini ve 
yaral lar  kendi arabalar yla hastaneye 
g t rmeye kalk şt klar nda da polisin 
kendilerini durdurdu unu anlatt lar.

16 A ustos’tan bu yana g neydo u 
illerindeki yetkili makamlar, t m il 
ve ilçelerde veya belli mahallelerde 
birçok kez uzun s reli soka a ç kma 
yasa  ilan ettiler. ki haftaya kadar 
s rebilen yasaklar s ras nda yetkililer, 
insanlar n seyahat zg rl n  a r 
biçimde k s tlad lar ve b lgeye g -
zlemcilerin veya medyan n girmesini 
de engellediler.

Soka a ç kma yasaklar  s ras nda 
zel Harekat Polis timleri ve di er 

g venlik g çleri silahl  K rt gençlik 
hareketine yönelik terörle mücadele 

operasyonlar  y r tt ler ve ope-
rasyonlar esnas nda silahl  grubun 
kurdu u barikatlara karş  z rhl  araçlar 
ve bazen de tanklar kulland lar ve a r 
top at ş  yapt lar. K rt silahl  grubun 
destekçileri ise mahallelere girişi 
engellemek için hendekler kazd lar, 
s k s k bu hendeklere patlay c lar 
yerleştirdiler ve barikatlar kurdular.

T rkiye yaşam, bedensel b t n-
l k ve g venlik haklar n  koru-
ma alt na alan hem Avrupa nsan 
Haklar  S zleşmesi’ne (A HS) hem 
Uluslararas  Medeni ve Siyasi Hak-
lar S zleşmesi’ne (UMSHS) taraf 
bir lkedir. Bu anlaşmalardan do an 
y k ml l klerin parças  olarak, 
yaralanan herkese vakit geçirmek-
sizin t bbi tedavi sa lanmal d r. 
T rkiye makamlar n n geçmişte de 
g neydo udaki ld rmelerle, zel-
likle de kanun d ş  ld rmelerden dev-
let g revlilerinin sorumlu oldu u iddia 
edilen vakalarla ilgili etkin soruşturma 
y r tmedikleri biliniyor. Bu ned-
enle Avrupa nsan Haklar  Mahkem-
esi T rkiye’nin yaşam hakk n  ihlal 
etti ine dair bir dizi karar ç karm şt r.

T rkiye makamlar n n halk  
silahl  gruplar n şiddetinden koruma 
sorumlulu u ve yaşam hakk na y ne-
lik tehditlere karş  makul g ç kullanma 
yetkisi olsa da, bu yetkiyi kullan rken 
soka a ç kma yasa  uygulamak da-
hil her t rl  polis operasyonunda, 
uygulamadan etkilenen b lgelerde 
yaşayanlar n haklar na sayg  g s-
terilmesini, tedbirlerin karş  karş ya 
olunan tehditle orant l  olmas n  ve 
insanlar n t bbi tedavi dahil olmak 
zere temel hizmetlere erişebilmesini 

sa lama y k ml l  de bulunuyor.



Hackney’de drar  Geri 
Püskürten Duvarlar
Hackney’de gece hayat n n yo un 
oldu u baz  b lgelerde duvara idrar 
yapanlar, kendi idrarlar yla slanma 
tehlikesi içinde.

Hackney Belediyesi gece 
hayat n n yo un oldu u 
Shoreditch ve Dalston mahal-
lelerinde baz  duvarlar  idrar  geri 
p sk rten boyayla kaplad .

Hackney Belediyesi duvar ve 
kald r mlardaki idrar  temizle-
mek için senede 100 bin sterlin 
harc yor.

Belediye 2015 y l nda 500’den 
fazla kişiye kamuya aç k alanda 
idrar yapmaktan ceza kesti.

Belediye Meclisi’nin Mahal-
leler ve S rd rebilirlik’ten sorumlu 
yesi Feryal Demirci “Kimse 

kendi kap s n n n ne idrar 
yap ld n  g rmek istemez. Buna 
karş n insanlar, sakinlerimizin ev-
lerinin ve esnaf n d kkanlar n n 
n ne yapmay  s rd r yor. 

E er para cezas  almak insanlar  
cayd rm yorsa belki idrarla slanma 
tehlikesi cayd r r” diyor.

Duvar n y zeyinde hava bari-
yeri oluşturan boya, s v n n tama-
men geri p sk rt lmesini sa l yor.

ABD şirketi Ultra Tech 
taraf ndan retilen boya, idrar n 
duvarlara s zarak leke ve koku 
yaratmas n  da engelliyor.

Feryal Demirci, yaklaşan 
Noel ve Y lbaş  e lencelerini 
kastederek insanlara sorumluluk 
içinde ve “çevrede yaşayanlar  
da d ş nerek” e lenme ça r s  
yap yor.

Boyay  ngiltere’de ilk defa 
kullanan Hackney Belediyesi, iki 
b lgedeki duvarlar için 1000 ster-
lin ödedi.

drar  geri p sk rten boya 
daha nce San Francisco’da, 
ondan nce de Almanya’da 
kullan lm şt .
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Yeni Kad n’dan katliamlara tepki
Yeni Kad n, TC devletinin T rkiye ve 

K rdistan’daki sald r lar n  k nayan bir 
bildiri yay nlad . 

Abluka ve soka a ç kma yasaklar , sokak 
ortas  infazlar ve katliamlar n devam etti i 
son d nemlerde direnişe destek ve kad nlar n 
direnişini selamlayan bildiriyi yay nlad . 

‘Selam olsun! Faşist TC. Devletinin 
ablukas na karş , direnişi b y ten kad nlara’ 
başl kl  bildiride, direnişi b y tmek 
zorunlulu u vurgusu yap larak, “Yeni 
Kad n olarak t m ezilenlerden ve emek-
ten yana olan kad nlar , K rt Ulusu’nun 
kad nlar n n z lg tlar n  Avrupa sokaklar nda 
yank land rmaya, direnişi sahiplenmeye 
ça r yoruz.” fadelerine yer verildi. 

Yeni Kad n’ n bildirisinde, “Geçmişten 
g n m ze kadar K rt halk n n hiçbir meşru 
ve demokratik talebi, TC’nin faşist z yle 
uyuşmam şt r. Bu nedenledir ki, bu tale-
pler her defas nda faşist bir sald rganl kla 
yan tlanm şt r.

Toplu katliamlar, soka a ç kma yasaklar , 
siyasi operasyonlar, kitlesel tutuklamalar, 
gazetecilerin tutuklanmas , yasaklanan ki-
taplar... Cizre, Silvan, Nusaybin, Sur… Ab-
luka ve soka a ç kma yasaklar  dalga dalga 
K rdistan’ n d rt bir yan n  sard . nsanlar 
aç s ndan yaşamsal ihtiyaçlar n durdu u 
b lgede, sokak ortas  infazlar, katliamlar 
günlük haber haline geldi. 

B t n olanaks zl klar n içinde ev 
halk n n yaşamlar n  idame ettirebilmek, 
onlar n can g venli ini sa layabilmek, 
len çocuklar n  g nlerce derin dondurucu 

içinde saklamak (tabii elektirik varsa), 
yaralananlar n yaralar n  tedavi etmeye 
çal şmak kad nlara d şerken, gençlerle 
birlikte barikat başlar nda n bette ve pro-
testo eylemlerinin baş nda kad nlar  g r y-
oruz. Faşist TC’nin bu sald rgan, katliamc  
politikalar n n karş s nda r len kahra-
manca direnişin b y t lmesi, t m ilerici, 

devrimci kad n rg tlerinin nde gelen 
g revi durumundad r. Sokak sokak, ev ev 
bu direnişi b y tmek zorunlulu umuzdur. 
Amed’de, Sur’da, Cizre’de, Silopi’de, 
Nusaybin’de, Silvan’da vb. y kselen 
kad nlar n z lg tlar n , Avrupa sokaklar nda  
yank land rmak g revi bizlere d şmektedir. 
Unutmamal y z ki; zul m n bitmesi 
direnişin b y t lmesine ba l d r.

Yeni Kad n olarak t m ezilenlerden 
ve emekten yana olan kad nlar , K rt 
Ulusu’nun kad nlar n n z lg tlar n  Avrupa 
sokaklar nda yank land rmaya, direnişi sa-
hiplenmeye ça r yoruz. Ve bu ablukalar 
kald r l ncaya, katliamlar, tutuklamalar 
sona erdirilinceye kadar sokaklar  terk 
etmeyece imizi ilan ediyoruz.

YAŞASıN kÜrt UlUSUNUN 
ŞANlı DİrENİŞİ! YAŞASıN 
kADıN DAYANıŞMASı!

Onlarca Afgan 
mülteci Paris’te 
sokakta yaş yor
Avrupa lkelerinde 
m lteci say s n n 
k a t l a n m a s n a 
ra men ransa’ya 
gelen mültecilerin 
say s  bir nceki 
y la oranla oldukça 
d ş k bir art ş 
g sterdi.

Buna ra men başvurular  
adilce işleme konmayan ve 
sorunlar  ç z lmeyen m l-
teciler sokakta yaşamaya 
çal ş yor.

Fransa’n n Calais b lges-
inde ngiltere’ye geçmek 
amac yla ormanl k alanda 
yaşayan binlerce m lte-
cinin dram  devam ederken, 
başkent Paris’te onlarca m l-
teci kent merkezinde sokakta 
yat yor. G nlerdir Raoul-

Follereau Meydan ’nda gece-
len onlarca Afgan m lteci, 
Cumartesi g n nden bu yana 
Republique Meydan ’nda 
yaşamaya çal ş yor.

Taliban ve DA Ş çeteler-
inin hakimiyetindeki bölgel-
er ile sald r lar n oldu u 
kentlerden gelen mültecilerin 
ço una oturum hakk  ver-
ilmiyor. Bunu protesto eden 
Afgan m lteciler, Marianne 
heykelinin bulundu u alana 
yak n bir yerde sokakta yat-
arken, çevreden geçenlerin de 
deste ini al yorlar.

Fransa genelinde m l-
tecilerin bar nma sorununun 
oldu u biliniyor. lkeye 
geçti imiz y l 65 bin kadar 
m lteci gelirken, y lbaş na ka-
dar bu say n n en fazla 75 bin 
olmas  bekleniyor. Almanya 
ve sveç gibi lkelerin y z 
binlerce m ltecinin hedefi 
oldu u d ş n ld nde, 
Frans z makamlar n n ‘m l-
tecileri b kt rma’ anlay ş yla 
hareket ettikleri görülüyor.
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Yaklaş k  y ld r topluma 
hizmet veren DIY Home Deco-
rations geniş r n yelpazesi 
ve m şteri memnuniyeti odakl  
çal şmalar  ile sekt rde fark 
yaratmaya devam ediyor. 

M şterilerine her zaman daha fazla seçenek suna-
bilmek ad na s rekli r n yelpazesini genişleten 
DIY Home Decorations zellikle kaliteli r nleri 
m şterilerine ulaşt rma odakl  çal ş yor.  Ev dekorasy-
onu ve iç mimari ile ilgili d zenlenen uluslar aras  fuar-
larda devaml l k g stererek kat lan DIY Home Deco-
rations yetkilileri, yenilikleri ve teknolojiyi de takip 
ederek m şterilerine ulaşt r yor. 

En son trend fayanslar , Laminantleri, Mufaklar , taha-
retli alaturka tuvaletleri, lavabo setleri, musluklar, parke, 
banyo, fayans ve daha bir çok r nde y ksek kaliteli r n-
leri hizmetinize sunan DIY Home Decorations LTD. Geniş 
ve ferah ma azas  ile de profesyonel hizmet veriyor. 

DIY Home Decorations Ltd. Muhasebe asistan  
mit Sevimli firman n çal şmalar  ile ilgili gazetemize 

verdi i demeçte,“ Laminant parkelerimiz Almanya’dan, 
Fayanslar m z spanya  ve T rkiye’den Banyo 
Mobilyalar m z T rkiye’den tuvaletler T rkiye’den di-
rek üreticiden ithal edilmektedir. 

DIY Center olarak toplumumuzun g z nde iyi bir 
itibar yaratm ş bulunmakla beraber, m şterilerimizin de 
bize vermiş oldu u destek g ven ve referanslarla daha 
iyi şartlarda hizmet verip ve r n yelpazemizi ve servis 
a m z  genişletece imizi de bu vesileyle duyurmuş 
olal m. Bu t r işlerde g ven ve zaman nda teslimat 
çok nemlidir ama  esas konu ise satt n z r nlerin 
arkas nda durup gerekli teknik deste i verebilmenizdir. 

DIY Center’da Bir ev dekarasyonu için gerekli olan 
her t rl  malzemeyi bulabilirsiniz. Ayni zamanda di er 
bir hizmetimizde mutfak çizimlerinde ve ev dekorasy-
onu konusunda cretsiz fiyat belirleme alabilirsiniz. Biz 
DIY Center olarak ev tadilat  konusunda ihtiyac n z olan 
her t rl  servis ve hizmeti A-Z’ye DIY Garantisi alt nda 
alabilirsiniz. Bu tamamen m şterilerimizin taleplerine 
ba l d r ne t r hizmet isterlerse biz DIY Center olarak 
o hizmeti sonuna kadar en ince ayr nt s n  d ş nerek 
tamamlay p m şterilerimizle karş l kl   memnuniyet  ve 
g ler y zl  bir şekilde ayr lmak ana hedefimizdir. 

DIY Center t m r nlerini direk retici firmalardan 
ald  için ve hatta baz  r nleri de lke standartlar  
do rultusunda kendi reterek uygun fiyatlarla 

m şterilerinin hizmetine sunmaktad r. DIY Center art k 
ngiltere genelinde kendine zg n bir marka olmuş ve 

halk m z n da deste iyle b y yerek en profesyonel 
şekilde hizmet vermeye devam edecektir.” S zlerine 
yer verdi. 

M şteri memnuniyeti odakl , g ler y zl  ve pro-
fesyonel çal şan ve y netimi ile toplumun hizmetinde 
bulunan DIY Home Decoration LTD. 4 Princes Road, 
Edmonton, N18 3PR, London adresinde hizmet veriyor. 
Daha fazla bilgi için 0208 803 9153, 0798 36 16 621 
numaral  telefonlardan ulaşabilir veya tas diy-center.
co.uk email adresine de yazabilirsiniz. 

   
Sekt rde bir ad m nde 
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Bakur G ney Rojava hatt
nce kuşatma, ekonomik ambargolarla devrim bo ulmak istendi. Bu 

uygulamalarla birlikte Rojava’y  boşaltma planlar  paralel y r t ld .

eyit evran anf

Rojava-Bakur-G ney hatt nda çok ciddi gelişmeler 
yaşan yor. Yaşanan gelişmeler birçok kesim taraf ndan 
devrimsel gelişme olarak de erlendiriliyor. Buna karş  
yeniden işgal, istila, talan, inkar imha amaçl  sald r lar da 
devam ediyor. Devrimsel gelişmelerin fitilini ise d rd nc  
y l n  geride b rakmak zere olan Rojava devriminin 
ateşledi i de art k herkes taraf ndan dillendiriliyor.

nce kuşatma, ekonomik ambargolarla devrim bo ulmak 
istendi. Bu uygulamalarla birlikte Rojava’y  boşaltma 
planlar  paralel y r t ld . Bunun yan  s ra ayn  d nemde 
anlaşma yapt klar  çeteleri Rojava’n n her yerine sald rtt lar. 
Ancak sonuç yine istedikleri gibi olmad . Gelinen aşamada 
b t n planlar  deşifre oldu. Planlar deşifre olunca bu kez 
aç ktan oynanmaya başland . Elbette bu planlar n içinde 
uluslararas  g çler de var. Ancak baş n  Recep Tayyip 
Erdo an (RTE)-AKP ve KDP çekiyor. Şimdiye kadar bu 
durum birçok belge ile de ispatland . Ancak şu an ki plan 
di erlerinden biraz daha farkl . O da art k çetelerle birlikte 
kendilerinin de aç ktan devreye girmiş olmalar .

rUSYA UÇAĞıNıNıN DÜŞÜlMESİNİN 
YArAttıĞı SONUÇlAr

Rojava-Bakur ve G ney hatt nda K rtler aç s ndan 
yaşanan devrimsel gelişmeleri yok etmek için kapal  kap lar 
ard ndan yap lan planlar sonuç vermeyince, bu kez RTE-AKP 
ve KDP aras nda yap lan planlar aç ktan devreye sokulmaya 
çal ş ld . Ancak uluslararas  g çlerin de Suriye ve Rojava’ya 
y nelik planlar  ile kirli hesaplar rt şmeyince bu kez kendi 
aralar nda var olan çelişkiler çat şmaya d n şt .  Rusya 
uça n n RTE’nin talimat yla d ş r lmesinden sonra RTE 
ve AKP h k metinin izledi i Suriye ve Rojava politikalar  
tamamen ç kt . Kaybettiklerini kendileri de her ne kadar 
aç klamalar nda itiraf etmeseler de kabul etmeye başlad lar.

KDP ile birlikte y r tt kleri stratejik ortakl klar n n 
Rojava’da ç kt n  g r nce bu kez Başur zerinden 
girişimde bulundular. Şengal’de etkili olmak istediler ancak 
K rt zg rl k Hareketi’nin izledi i siyaset ile bunlar n bu 
hamleleri de şu ana kadar sonuç almad . Durum b yle ol-
unca bu kez T rkiye, Başika b lgesine bir gece yar s  z rhl  
araçlarla birlikte askeri g ç g nderdi. Bu girişime karş  
uluslararas , b lgesel g çler ve K rtlerden yo un muhalefet 
gelince geri ad m atmak zorunda kald lar. G çlerinin bir 
k sm n  geri çektiler.

PEŞMErGElEr tÜrk 
ASkErİNE kUrbAN EDİlDİ

Irak en st d zeyde T rk askerinin Başika b lgesinde 
bulunmas n  lkelerini işgal olarak kabul ettiklerini aç klad . 
Askerlerin derhal çekilmesini istedi. BM ve NATO’ya 
g t rmeye kadar vard racaklar n  s yledi. Buna karş  RTE 
ve Davuto lu, askerin orada KDP peşmergelerini e itti ini 
aç klad . Asl nda bu aç klamalarla KDP ile ortak bir plan 
dahilinde Başika’ya asker g nderdikleri ortaya ç kt . Askeri 
oraya g ndermenin elbette nedenleri vard . Birinci amaç; 
Şengal‘de HPG ve YBŞ g çlerine y nelik bir operasyon 
gerçekleştirmek. Di er ve as l amaç ise, Rojava’da kaybeden 
AKP ve KDP’n n bu girişim ile bu kez ç karlar n  Musul z-
erinden korumaya çal şmak olarak belirtiliyor. Uluslararas , 
b lgesel ve K rtlerin gelişen tepkisinden dolay , T rkiye 
askerlerinin bir b l m n   Başika’dan çekti. Ancak ask-
erin çekildi i akşam DA Ş, Başika’daki peşmerge kamp na 
bask n yapt . Çok say da peşmergenin yaşam n  yitirdi i 
s ylense de, say  zerinden kaç g n geçmesine ra men 
hen z netleşmedi. Ortaya ç kan gerçeklik T rk g çlerinin, 
asker ve tank, top gibi a r ve z rhl  araçlar n n Başika’da 
kalmas  için peşmergelerin kurban edildi idir.

B yle bir d nemde Rojava hatt nda da nemli gelişmeler 
yaşand . Zira RTE-AKP ve KDP stratejik ortakl  G ney’de 
g ç g ndererek bir yere ulaşmaya çal ş rken, Rojava hatt nda 
ise ENKS içindeki partileri Rojava’y  kar şt rmak, pro-
vokasyon yaratmak için harekete geçirdi yeniden. Harekete 
geçirilen bu partiler Derik, Gerkê Legê, Afrin, Qam şlo 
çevresinde provokasyon girişimlerinde bulundu. Bu pro-
vokasyon girişimlerini daha nce anadilde e itime karş  
baz  eylemlerle hayata geçirmek istediler. Bu durum onlar n 
Rojava’da var oldu u s ylenen birkaç kişilik tabanlar n  
dahi kaybetmeye neden oldu. Bu kez bayrak g n nde bayrak 
dev bayrak açma ile tahrikler geliştirmeye başlad lar. Bunu 
da Tel Temir katliam n n gerçekleşti i g nlerde yapmalar  
daha da dikkat çekici bir nokta oldu.

rtE, AbD’Yİ DAİŞ İlE tEHDİt EDErkEN…
Başika’daki asker, Suudi Arabistan, Katar ile oluşturulan 

Sunni blok ile Rusya ve ran ile Sunni blok oluşturma 
çabalar  tart ş l rken, RTE, Başika’daki asker ve Bakur’da 
s ren direniş nedeniyle Obama ile g r şt . G r şmenin 
içeri ini yine RTE’nin kendisi aç klad . Yapt  aç klama 
ile asl nda DA Ş’e nas l talimat verdi ini de itiraf ediyor-
du. Zira ‘Say n Obama’ya bizim askerler oradan çekilirse 
DA Ş yerleşir dedim’ diyor. Peki, bir y ldan fazlad r oraya 
girmeyen ve Başika’daki peşmerge kamplar na sald rmayan 
DA Ş neden T rk askerlerinin orada bulunmas  tepki al-
maya başlay nca sald r yor. Ve yine bir y ldan fazlad r oraya 
girmeyen DA Ş neden şimdi girsin diye sorular gelir insan n 
akl na. Asl nda RTE yapt  bu aç klama DA Ş ile ABD 
y netimini ve Obama’y  tehdit etti ini s yl yor. B ylelikle 
şu ana kadar belgelerle DA Ş ile ilişkileri ve yine petrol 
ticareti yapmalar  ispatland ktan sonra art k RTE aç ktan 
DA Ş’e talimat verdi i, onu harekete geçirdi ini itiraf edi-
yordu. Buna karş l k ABD’nin ne s yledi i şu ana kadar çok 
fazla aç klanmad . ABD kendisinin yapaca  aç klama yer-
ine BM’de bir karar ald rtt . Karar; Irak kastedilerek iki lke 
g r ş n kendi aralar nda sorunu hal etsinler biçiminde.

DAVUtOĞlU AkP GENÇlİk MErkEzİNDE 
ÇEtE HAzırlAMA fAAlİYEtİNİ YÜrÜttÜ

RTE d nyan n g zleri n nde DA Ş yol, y ntem ve he-
def g sterirken, Davuto lu da nceki g n AKP Parti Genel 
Gençlik Kongresini b yle bir d nemde toplad . ‘Gençlere 
y z n zde şahadetin rahatl n  g r yorum’ dedi. Bu 
s ylemle Lice, Cizre, Nusaybin, Kerboran, Silopi ve Sur’da 
s ren katliamda yer almaya haz r olmalar  gerekti i mesaj n  
verdi. Asl nda yapt  konuşma ile Saray’ n paral  çeteler-
ine yenilerini ekleyerek K rdistan’a g ndermek istediklerini 
g steriyordu.

Ancak buna ra men Bakur’daki direniş her geçen g n 
daha da b y yerek s r yor. z y netim direnişi b y y p 
yay larak gelişirken, s k şan RTE ve Saray ’n n çeteleri daha 
fazla katliam yapmaya başlayacaklar. Zaten her geçen g n 
birkaç sivili katlederek bunu g steriyor.

Ama Bakur halk  her yerde ilan edilen s k y netim, işgal, 
ilhak, irade k r p teslim alma siyasetine karş  daha b y k 
bir h rsla direnişe geçiyor. RTE ve AKP çetelerinin Bakur’a 
y nelik irade k rma, katliam yapma, G ney K rdistan’da da 
halk taraf ndan b y k bir tepki g r yor. Zaxo, Duhok’tan 
S leymaniye’ye kadarki alanda bulunan kent, k y ve kasa-
balarda katliam, işgal girişimlerine karş  y r y şler yap ld . 
AKP aleyhine sloganlar at ld . Asl nda bu tepki ayn  zaman-
da AKP ile işbirli i içinde olan KDP’ye karş  g sterilmiş 
tepkidir.

Yaşanan bu gelişmelerle Bakur, Rojava ve G ney 
hatt n n giderek devrim etraf nda birleşmeye do ru gitti ini 
g steriyor. Buna karş  Barzani ise halk n g ndemine 
ba ms zl k koyarak etkilemeye çal ş yor. Ancak nafile, 
AKP ile işbirli i içinde olanlar n halka ne vaat ederse et-
sin bir karş l n n olmayaca  kanaatindeyim. Zira Barza-
niler G ney K rdistan’daki kredilerini çoktan t kettiler. O 
y zden G ney Halk n n şimdiki tepkisi KDP’den çok Bar-
zani ailesine oldu unu rahatl kla g rmek m mk n…

rtE İMHA PlANı YÜrÜtÜrkEN bArzANı 
YİNE ‘bAĞıMSız kÜrDÜStAN’ DEDİ

RTE ve Barzani’nin ruh ikizi gibi hareket etmeleri art k 
çok aç k ve herkes taraf ndan g r l yor. RTE ve partisi AKP, 
Bakur’da imha, yok etme, irade k rma sald r lar n  s rd r rk-
en, Barzani “yine Ba ms z K rdistan” dedi. G ney halk na 
referandum için haz r olun ça r s  yapt . Oysa G ney halk  
Zaxo’dan S leymaniye’ye kadar Bakur direnişine destek 
vermek için aya a kalkm ş durumda. Barzani bu ça r  ile 
G ney’den direniş için y kselen sesi etkisizleştirmek için 
bu ça r y  yapt . Sadece G ney de il Bakur’da bu y n-
l  seslendi i kesimler oldu u biliniyor. O y zden b yle 
bir d nemde b yle bir ç k ş yapmak direnişi baltalamak, 
zay atmaktan te bir işe yaramayaca  biliniyor. Bundan 
dolay  bir kez daha y r t len plan n ortak oldu u anlaş l yor. 
Bu ortak planda herkese bir rol biçilmiş durumda. RTE-AKP 
imha etme amaçl  çeteleri ile sald r lar d zenlerken, ona 
karş  direnişin zay at lmas  g revi de Barzani’ye verildi i 
ortaya ç k yor. Ancak Bakur, Rojava ve Başur halk  aç s ndan 
Barzani’nin tan nd  dolay s yla bu plan n da tutmayaca  
bilinen bir gerçektir. Zira halk art k Barzanileri istemedi ini 
Başur’da da, Bakur’da da, Rojava’da da y ksek sesle art k 
hayk r yor. Elini yakam zdan çek diye hayk ranlar da var. Bu 
hayk r ş t m K rtlerin hayk r ş d r. 
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 Ayda  ocuk Yaşam n  Yitirdi
‘Savaş stemiyoruz  ocuklar  ld rmenizi stemiyoruz  Girişimi’ için H manist B ro taraf ndan haz rlanan ra-
pora g re, 26 Temmuz  30 Kas m 2015 aras nda, Diyarbak r, Ş rnak, A r , stanbul, Mardin, an, Ankara, Hakkari 
ve Adana illerinde en k ç  3,5 ayl k bebek, en b y  18 yaş nda olan en az  çocuk hayat n  kaybetti.

Nusaybin’de İki kişi 
Daha katledildi

S k y netimin 9’uncu g n nde 
devam etti i ve halk n bari-
kat başlar ndaki direnişinin 
k r lamamas  nedeniyle asker ve zel 
harekatç lar n sald r lar n  artt rd  
Nusaybin’de sabah saatlerinde 
z rhl  araçlardan aç lan ateşle Dilek 
Sokak’taki evlerinin n nde vuru-
lan 2 kişi yaşam n  yitirdi. Saatlerce 

ambulans n soka a girişinin engel-
lenmesi ve z rhl  araçlardan aç lan 
ateş nedeniyle halk n gidip m da-
hale edememesi sebebiyle sokak 
ortas nda bekleyen iki yaral , ancak 
4 saat sonra gelen ambulansa al nd . 
Ambulansa al nd klar nda yaşam n  
yitirdikleri anlaş lan ve kimlik 
bilgilerine ulaş lamayan iki kişinin 
cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi 
morguna kald r ld . Soka a ç kma 
yasaklar  s recinde şimdiye kadar 

Nusaybin’de 21 kişi katledildi. 

Cizre’de bir kadın 
Daha katledildi

S k y netimin 9 g nd r devam 
etti i Cizre’de Pazartesi g n  evinin 
mutfa nda bulundu u yere y lan 
ve kalp krizi geçirdi i belirtilen 
Cahide Ç kal’ n devlet g çler-
inin bombard man  sonucu v cu-
duna isabet eden şarapnel parças  
ile katledildi i renildi. Cumar-

tesi g n  de polislerin kurşunuyla 
hamile bir kad n n karn ndaki 
do mam ş bebek katledilmişti.

İstanbul’da polis baskını, 
iki kadın öldürüldü

stanbul’un Gaziosmanpaşa il-
çesinde polisin bir eve d zenledi i 
bask nda iki kad n ld r ld . 
stanbul TEM Şube polisleri, 

Gaziosmanpaşa ilçesi Karad-
eniz Mahallesi 1149 Sokak’da bir 

eve bask n yapt . Sal  sabah  Saat 
02.30’da yap lan bask nda, iki kad n 
öldürüldü.

Silopi’de cenazeler 
günlerdir defnedilmiyor

Silopi’de sivillere y nelen 
sald r larda 1 haftal k s k y netim 
uygulamas  boyunca 2’si kad n 3’  
çocuk 12 yurttaş, asker ve polisin 
açt  ateş ve mahallelere d n k 
top at şlar nda katledildi. Silopi’de 
17 Aral k’tan bu yana tank toplar  
ve zel timler taraf ndan katledilen 
Huseyin G zel, Yusuf Aybi, Yusuf 
nan, Şiyar zbek, Reşit Eren, Axîn 

Kanat, Ayşe Buruntekin, Mehmet 
Mete, Taybet nan, brahim Bilgiç ve 
son olarak katledilen mer Sayan’ n 
cenazeleri hala defnedilemiyor.  

Demirtaş: Hendekler AKP Darbesine Karş  Direniştir
Demirtaş, Rusya gezisi ncesi bas n toplant s  d zenledi. 
Halk n z y netimin arkas nda oldu unu s yleyen Demirtaş, 
AKP’nin darbe yapt n , hendeklerin de darbeye karş  g n-
deme geldi ini vurgulad . Devletin ‘b y k yasko’ yaşad n  
belirten Demirtaş, T rkiye toplumuna  seslenerek, nsanlar 
buna karş  sesini y kseltmelidir. Kim ne yapabiliyorsa, 
h k meti bu ç lg nl ktan vazgeçilmedir  dedi. Rus gezisi nc-
esi bas n toplant s  d zenleyen HDP Eş Genel Başkan  Sela-
hattin Demirtaş, K rt sorunu ç z ld  de bizim mi haberimiz 
yok  dedi ve ekledi: zy netim diktat rl n panzeridir. 
Ş rnak halk  zy netim de il de diktat rl k ya da başkanl k 
sistemi ilan etseydiler kutlayacaklard . Halk n ilanlar  tek 
adaml  boşa ç kar yor bunu istemiyorlar. Tanka, topa karş  
direnen halk n yan nday z.  HDP Eş Genel Başkan  Selahattin 
Demirtaş, HDP Meclis Salonu’nda bas n toplant s  d zenledi. 
Toplant ya, HDP Grup Başkanvekilleri de kat ld . 

‘rUSYA’DA tOPlUMUN 
lEHİNE İMkANlArıMızı 
DEĞErlENDİrECEĞİz’

Demirtaş, konuşmas na yapaca  
Rusya gezisine de inerek başlad . “Geçen 
y l da d nyan n birçok yerinde diplo-
matik g r şmeler yapt k. Daha nce 
Rusya D şişleri Bakan Yard mc s  Bovda-
mov ile de g r şt k. Daha nce Lavrov 
g r şmesi m mk n olmam şt . Daha 
nce bu girişimler vard  ama tarih bug ne 

denk geldi” diyen Demirtaş, şunlar  
s yledi: “Bu ziyaretle ilgili yap lan çi  
yorumlar  yad rgad m z  belirtmek is-
teriz. T rkiye’nin iç ve d ş sorunlar na 
uluslararas  ilişkilere dair politikalar m z 
var. Bunlar n hiçbiri asla T rkiye aley-
hine de ildir. Ama h k metin iç ve d ş 
politikalar n  t mden benimsemek zorunda 
de iliz. Zaten h k metin bu politikalar n n 
yanl ş oldu unu belirterek, sert bir şekilde 
eleştiriyoruz. Sorunlar n ç z m  konusun-
da elimizde k ç k de olsa bir imkan varsa 
T rkiye toplumunun lehine de erlendirmek 
isteriz. Suriye ç z m  için g r şlerimizi 
belirtece iz. T rkiye pasaportuna sahip 
çok say da vatandaş m z ma dur olmuş du-
rumda. H k met bunlarla ilgili hiçbir şey 
yapm yor. Bunlar n sorun ve s k nt lar  için 
neler yap lmas  gerekiyor?”

‘AkP POlİtİkAlArı 
İlE İMkANSız...’

Demirtaş, d n gece D şişleri Bakanl  
M steşar  Feridun Sinirlio lu ile 
g r şt klerini aktararak, “D şişlerinin 
g r şleri varsa onlar  almak istedik, k sa 
bir not bize iletildi. Biz Suriye ve Ortado u 
genelinde T rkiye’ni etkili bir g ç 
olmas  gerekti ini d ş n yoruz ve b yle 

olabilece ine inan yoruz. T rkiye olmadan 
sorunlar  ç zmenin zor oldu unu biliyoruz. 
Ama AKP politikalar  ile bunun imkans z 
oldu unu d ş n yoruz. AKP T rkiye’nin 
g c n  zay atan taraf lke haline getiren 
mezhepçi politikalarla kredilerini t ketti. 
Biz bu politikalar  eleştiriyoruz ve bunlar  
içeride, d şar da dile getiriyoruz. Parla-
mentoda bilgi verebiliriz. G r şmelerin 
sonuçlar n  paylaşmaya haz r oldu umuzu 
belirtmek isteriz” diye konuştu.

‘tÜrkİYE’NİN İlErlEYEbİlECEĞİ 
YOl kAlMADı!’

Demirtaş, konuşmas n n devam nda 
şu hususlara de indi: “T rkiye’nin en 
yak c  sorunlar  soka a ç kma yasaklar n n 
yaşand  il ve ilçelerdeki a r tahribat-
lar, g çler, soka a ç kma yasa  olmad  
yerlerde de ilan edilmemiş s k y netim 
uygulamalar  ile T rkiye’nin içine girdi i 
durumdur. Bu konuda s z s yleme-
den T rkiye’nin ilerleyebilece i bir yol 
kalmam şlar.  H k met s zc leri konuyu 
anlamaktan uzak derin bir cehalet rne i 
sergiliyorlar. Bir hendek sorunu varm ş gibi 
‘Bedeli ne olursa olsun bunlar  kapataca z, 
ezece iz, bitirece iz’ gibi y zy ll k K rt 
sorunu bitirebilecekleri y n nde bir sa k 
g steriyorlar. Bazen inanmakta zorlan yor, 
bu kadar g r şme diyalogdan ve yaşan 
ac lardan sonra h k metin bu yaklaş m na 
şaş r yoruz. K rt sorunu ç z ld  de bizim 
mi haberimiz yok? 

‘AYNı MANŞEtlEr AtılıYOrDU’
PKK da a ç kt nda yine ‘3-5 çapulcu’ 

dediniz, kriminal bir vaka olarak g rd n z 
ve bug ne geldi. Bu kadar s reden beri 
devletin kafas  hiç mi de işmez, yaşanan 

ac lardan hiç mi ders ç kar lmaz? O g n ne 
s yleniyorsa aç n bak n bug n h k met yet-
kilileri ayn s n  s yleniyor. Ayn  manşetler 
at l yordu. Kimi silip s receksiniz, K rtlerin 
duygu d nyas ndaki karş l  nedir? Bunu 
hesaplayan var m ? Başbakan’ n haka-
retlerinin K rtlerde karş l  nedir bunu he-
saplayan var m ? Hesapl yorlarsa bu acaba 
h k metin umurunda m ? yle g z k yor 
ki umurunda de il. 

‘bÜYÜk fİYASkO!’
Kara Kuvvetleri’nin 10 bine varan 

askeri ile haritalar n n nde operasyon-
lar yap yorlar. 150 bin n fuslu ilçeler ab-
luka alt nda ve bunu başar  yk s  olarak 
anlat yorlar. Ortada b y k bir fiyasko 
vard r. ‘Suriye’de halk na karş  tank kul-
lanan y netim meşru de il’ diyen h k met 
bug n kendi ilçelerine tank sokmuş halk na 
tank at ş  havan topu at ş  yap yor. Balkona 
ç kan, soka a ç kan, kafas n  pencereden 
ç karan keskin nişanc larla ld r l yor. 
Bir kaç saat sonra ‘Ter ristler ld r ld ’ 
deyip o insanlar  katli vacip insanlar olarak 
g steriyorlar. Devlet bu konuda kararl  ola-
bilir, yakabilir, y kabilir. Bunlar  daha a r 
bir şekilde yapabilir. Ama hiçbir şey kazan-
amaz. Bunu unutuyorlar. 

‘HAlk Öz YÖNEtİMİN ArkASıNDA 
OlDUĞUNDAN HEDEf AlıNDı’

Cizre’de, Silopi’de mesele gerçekten 
10-20-30 PKK’li olsayd  şimdiye ka-
dar ç z lm ş olmaz m yd ? Halk bu z 
y netimin arkas nda oldu u için hepsi he-
def haline getirilmiş. Ortada 3-5 çapulcu 
ter rist yok. Ortada halk olarak kabul 
edilmemiş bir toplulu un hak talebi var. 
Devletin bu hak talebinde karş  tankla topla 

sald r s  var. Hendekler ondan sonra ortaya 
ç kt . Ş rnak’ta zy netim istiyoruz diyen 
belediye eşbaşkanlar , sivil toplum rg t  
temsilcileri tamam  tutuklanm ş, içeri 
at lm ş, hepsi m ebbet hapisle yarg lan yor. 
Ne hendek vard  ne barikat? Başbakan 
bunu itiraf ediyor, ‘ lçe ilçe operasyon 
yapma karar  alm şt k’ diyor. HDP taban n 
iradesi k r lmak isteniyor. Biat etsinler 
isteniyor. Ç nk  AKP 7 Haziran’dan sonra 
bir tek K rtlerden çekiniyor. Başka rg tl  
g ç kalmam şt . Şimdi K rtlerin bu rg tl  
iradesini k rmaya çal ş yor. 

‘AkP DArbE YAPtı; HENDEk 
DArbEYE kArŞı DİrENİŞtİr’

Bug n K rtlerin k ç msedi iniz bari-
kat, hendek dedi iniz şey darbeye karş  
direniştir. Darbe yap lm şt r. Koalisyon 
kurulmas na Meclis’in aç lmas na izin 
verilmemiştir. Toplum korkutulmuş, Anka-
ra ve Suruç’ta katliamlar yap lm ş, yeniden 
tek baş na iktidar elde edilmiştir. Buna 
karş  toplum sessiz mi kalacak? Katliam-
lara karş  halk kurbanl k koyun gibi mi 
davranacak? G venlikçi politikalardan 
bug n vazgeçerlerse toplum bug n bar şç l 
politikalardan yanad r. Allah aşk na K rt 
sorunu yoktur, masa yoktur, diyen kimdir. 
Bar ş diyen biziz bu beyefendilerin hepsi 
asaca z kesece iz diyor savaşç  olan biz 
oluyoruz. T rkiye toplumu bu ahlaks zl a 
ikiy zl l e dikkat edilsin. 

‘HAlklArıN YANıNDAYız’
Suriye’de K rtlerin g çlenmesini is-

temiyorlar. Bu ne kadar yanl ş. O tanka 
topa karş  direnen halk n yan nday z. Bari-
katlar ço als n diye de il… Başbakan ne 
bekliyor, AKP oraya tankla topla girecek 
onlar n yan nda m  yer alacakt r... Y zde 

100’e yak n  bizim tabam z olan yerl-
erde savaş ilan edeceksin, biz de yan nda 
yer alaca z. Çok safm ş Davuto lu, ayn  
şeyi zmir, Antalya ve Kayseri’ye yap-
san oradaki halklar n yan nday z. HDP 
konuşulamayacak bir parti de il, ç z m 
nerisi olmayan bir parti de il. Ç z m 

s recinde iyi niyetini çabas n  ortaya 
koymuş parti biziz. Dolmabahçe s recine 
gelinmişse HDP’nin b y k katk s  var. 
Bar ş için en çok katk s  olan partiyiz. 

‘CİzrE HAlkı tESlİM OlDUk 
DİlEkÇESİ Mİ VErECEk’

Hiç kimsenin haddi de ildir bizi ter rist 
ilan etmek, as l siz IŞ D ter r n  destekli-
yorsunuz. Bug n gazetelerin manşetlerinde 
yay mlananlar n hesab n  ver. B t n d nya 
terör destekçisi hükümet olarak görüyor 
seni. Sen nce bir hesap ver ondan sonra biz 
hesap vermeye haz r z. Biz çat şmalar n, 
kan n, g z yaşan n n artmas n  istemi-
yoruz. Bu konuda çok netiz. Bunun yolu 
nedir? M zakere, diyalogdur. Sur halk , 
Cizre halk  teslim olduk dilekçeleri mi 
verecek? Bu halk pişman olduk, n n zde 
diz mi ç kecek? Bu zulm  uygulad n z 
bir halk ne yaps n? 

‘İNSANlAr SESİNİ YÜkSEltMElİ’
Daha nce de Davuto lu ben-

zer şeyleri ima etti sak n bu t r hatalar  
yapmay n, dedik. Kamu g venli i ile il-
gili bir sorun da var, ama y ntemleriniz 
sorunu a rlaşt racak. Say n Davuto lu’nu 
uyarm şt k. Kim hakl ? Daha fazlas n  
yapaca z, g mece iz, ezece iz diyebilir 
bir h k met. Hiç mi diyalogdan yana tav r 
alacak başka siyasetçi ve parti yok mu? 
Kahramanl k tankla topla ilçelere girmek 
midir? Şehirlerde yaşanan g r nt l-
erden bahsetmiyorum halk n duygusunda 
yaşanan k r lma buraya yans yandan çok 
çok daha vahimdir. Ya h k met bu konuyu 
onar r ya da çok daha k t  bir y ne girer. 
Kara Kuvvetleri’nin yapabilece i bir şey 
yok. Ortada siyasi bir sorun var ve buna 
siyasi bir ç z m bulunmak zorundad r. 
Yaşanan insan haklar  ihlalleri ile ilgili 
h k meti uyar yoruz. Cenazelerin defn-
edilmesine izin verilmiyor, g da ambargo 
uyguluyorsun, sokakta işkence uyguluyor-
sun. Bunu bir başar  olarak g rebilirsiniz, 
T rkiye’nin bat s nda ‘oh ne g zel ter ris-
tler hak etti ini bulmuş’ denebilir. Ama 
bu savaş n maliyetini siz d yorsunuz. 
Sizin cebinizden çal nan paralarla y r t l-
yor.  Gezi’de ‘biz çok iyi anlad k devleti’ 

denildi. Demek ki iyi anlam şlar. Geriye 
d n p bak n, o g nlerden katbekat daha 
b y k bir zul m yaşan yor. nsanlar buna 
karş  sesini y kseltmelidir. Kim ne yapabil-
iyorsa h k meti bu ç lg nl ktan vazgeçil-
medir. Sizin ad n za yap yorlar. Biz bunu 
istiyoruz, bunun çabas n  g sterece iz.”
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Demleme ay
Bu hafta K rtlerin milli içece i diyebilece imiz, mevsim, za-
man, ortam farketmeksizin hemen her yaştan kişiler taraf ndan 
bardak bardak doldurulup içilen, zellikle de k ş aylar n n 
g zdesi demleme çay tari  ile beraberiz.

Çay n ncelikle yeri doldurulamaya-
cak, insan  ylesine dinlendiren, ra-
hatlatan, k şlar  insan n içini s tan, 
yaz n serinleten zelli inden bahset-
mek gerekir bence. K şlar  dondurucu 
so uk bir iklime sahip, yazlar  tarla, 
hayvanc l k ve hasat gibi yorucu işlerin 
yo un oldu u K rdistanda, b t n bu 
zellikleri bir arada tutan b ylesine 

bir içece in pop lerlili inin  ve yerini 
başka bir içece e kapt rmama sebebini 
tahmin etmek çok zor olmasa gerek 

Çaydan bahsetti imizde sa-
dece s radan s cak bir içecekten 
bahsetmedi imi san r m hemen herkes 
tahmin ediyordur. Çay en çok uzun k ş 
gecelerinde s nmak için içilsede, ayn  
zamanda sohbete bahane yaratan, eşlik 
eden, sohbeti canland ran zelli inden 
dolay  vazgecilmezlerindendir. Uzun 
sohbetlerin sabahlara kadar devam et-
mesi demlik demlik demlenen, bardak 
bardak içilen çaylarla dahada derinleşir 
dahada g zelleşir. Bu sebepledir ki “çay 
koy geliyorum” demek uzun bir muhab-
bete davetin başka şekilde ifadesi haline 
gelmiştir insanlar aras nda. 

Çay zengin fakir herkesin sofras n n 
baş tac  içece idir. Kahvalt yla birlikte 
g ne başlamak çayla başlar, ard ndan 
“çay molalar nda” içilir, sonras nda her 

nden sonra içilir. Ister muhteşem 
lezzetli çok pahal  malzemelerle 
yap lm ş bir yemek yensin, ister bir 
çorba içilsin, çay tiryakileri için çayla 
bitmemişse e er o n, kesinlikle 
tamamlanmam şt r. 

Çay n demlenmesine gelince. Emin-
im her çay merakl s  kendisinin zamanla 
geliştirdi i teknikleri kullan yordur ve 
“şu teknik en do rusudur” demek pek 
çok kişinin tepki g stermesine sebep 
olaca  gibi, kişiye ait detaylar her çaya 
farkl l klar kataca n da unutmamak 
gerekir. Çay yaparken, suyun kayna-
ma h z , suyu çay n zerine boşaltma 
tarz , suyun miktar , bekleme s resi, 
hepsi yap lan çayda lezzet farl k klar  
yarat r. Buna çay nce y kanmal m  
y kanmamal  m  yada so uk suyla m  
yoksa s cak suyla m  y kanmal  hatta 
suya çay m  at lmal  yoksa çay n zer-
ine mi s cak su d k lmeli tart şmas n  

katm yorum bile. Bu tart şmalara bide 
çaya tarç n, karanfil ve kakule gibi 
baharatlar n kat lmas  da eklenirse 
çay yap m n n basit bir işlemden çok 
te asl nda başl  baş na bir seromoni 

oldu unu anlayabiliriz. 
Kullan lan çay markalar na gelince; 

ylesine ki insanlar aras nda b y k 
tart şmalara sebep olan bir konudur 
bu. Baz lar  bildi i tattan şaşmazken, 
baz lar  yenilerine denemeye aç kt rlar 
ama o yeni tatlarda al şmak baz lar  için 
o kadar da kolay olmaz. Bide işin dem-
lik ayr nt s  var tabi, al minyum mu, 
çinko mu, çelik mi, porselenmi yoksa 
bak r çaydanl kta çay en g zel demle-
nir, daha cevap ar yan bir soru ve bana 
kal rsa tamamiyle al şkanl k ve tercih 
meselesi.

Ben T rkiye’de “kaçak çay” olarak 
bilinen ceylon çay n n çok zel ve na-
dir oldu u d nemlerde yeni yeni çay 

yapmay  renmiştim ve bu çok zel 
lezzetli çay inan lmaz bir al şkanl k 
yapm şt  zaman nda. Rengi k z l ms  
koyu renkteki bu parlak çay çok yo un 
bir lezzete sahipken hiç ac  olmayan 
harkulade bir çay tad  alabiliyordunuz. 
Bu çay  niversitede okurken bat daki 
arkadaşlara tan tt m zda, çaya ge-
len misafirlerin say s nda baya bir art ş 
yaşanm şt . 

Burda verdi im tarif benim 
kulland m ve iyi sonuç ald m  
d ş nd m bir tarif. Ama siz kendin-
ize g re uyarlamakta zg rs n z. 

Gelecek hafta yeni bir lezzette 
buluşmak dile i ile yorumlar n z  bekli-
yorum. 

Demleme çay
6 kişilik 
3 yemek kaş  çay 
So uk musluk suyu 

Kaynam ş su şişe su
Yar m çubuk tarç n - iste e ba l
2 kakule -iste e ba l

Yapılışı
1. Çay  demli e koyun zerine bir su 

barda  so uk su ekleyip demli i biraz 
çalkalay n ve suyu d k n. 

2. Şişe suyunu çaydanl a al n, 
demli i zerine yerleştirin ve orta ateşte 
kaynat n. Kaynama noktas na geldikten 
sonra suyu bi iki dakika daha kaynat n 
ve söndürün ve bir kaç dakika bekl-
edikten sonra demlikteki çay n zerine 
iki kar ş kadar mesafeden yukar dan 
demli in yar s n  geçene kadar boşalt n. 
Demli in kapa n  kapat n ve a z na 
ka t havludan k ç k bir rulo yap p 
t kay n ve 15 dakika kadar dinlendirin. 
Çaydanl ktaki suyu tekrar isitip, servis 
yap n 

Afiyet olsun....

thekurdishcook@gmail.com thekurdishCook          @thekurdishCook

THE K RDISH COOK

Fadime 
tiskaya
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AKEE devlet 
ter r n  k nad
Avrupa K rt 

ş v e r e n l e r 
Birli i (AKEE), 
AKP’nin Kuzey 
K r d i s t a n ’ d a k i 
ter r ne karş  
aç klama yapt .

Devletin şiddet ve ter r 
politikas n n, toplumu 
kamplaşt rd na ve karş  
karş ya getirdi ine dik-
kat çekilen aç klamada, 
“K rdistan’da son 30 y lda 
devlet eliyle yürütülen 
kurald ş  savaş, toplumda 
ruh ve zihniyet d zeyinde 
b y k kopuşlara açm ş, 
ekonomik alanda ülkeyi 
50 y l geriye g t rm şt r” 
d e n i l d i .  A ç k l a m a d a , 
K rt Halk nderi Abdul-
lah calan’ n çabalar na 
ra men, AKP’nin ç z m 
için ad m atmad na 
vurgu yap larak, şunlar 
kaydedildi:

‘MÜZAKERE 
YOlUNA DÖNMEYE 
ÇAĞırıYOrUz’

“Suruç ve Ankara 
sald r lar yla başlat lan to-
plumsal kaos amaçl  ter r; 
Nusaybin, Silopi, Sur, 
Kerboran (Dargeçit) ve 
Ş rnak sald r lar yla yeni 
bir karakter kazanarak, 
devlet eliyle K rtlere 
karş  bir imha savaş na 
d n şt r lm şt r. T rki-
ye ve K rdistan’da tekrar 
normal yaşama d n lmesi 
için, devleti her t r şiddet 
ve ter r politikas ndan 
vazgeçerek, K rtlerle tekrar 
m zakere masas na d nm-
eye, sorunun ç z m  için 
uygar ve demokratik l-
kelerde izlenen diyalog ve 
m zakere yoluna d nmeye 
ça r yoruz. Devlet  bunun 
ilk ad m  olarak, K rt şehir 
ve ilçelerinin kuşatmas na 
son vermeli, toplumsal tan-
siyonun d şmesine nayak 
olmal d r.”  

Cumhuriyet Gazetesinden 
Daiş T rkiye şbirli ini 
G steren Yeni Belgeler
IŞ D  ile T rkiye askeri aras nda ilişki oldu una dair yeni bir ses kayd  
yay nland .

IŞ D ile s n rdaki askerler aras nda 
ilişki oldu u iddialar yla ilgili yap lan 
haber, bir araşt rma dosyas ndaki din-
leme kay tlar na dayand r l yor. Hab-
erde IŞ D yeleri ile asker olduklar  
tahmin edilen kişiler aras ndaki tel-
efon g r şmeleri var.

Cumhuriyet’ten Kemal G ktaş’ n 
haberine g re; IŞ D ş phelileriyle 
asker olduklar  tahmin edilen 
kişilerin g venlik soruşturmas na 
giren telefon kay tlar  var.

Habere g re soruşturma, yak nlar  
IŞ D’e kat ld  iddias yla savc l a 
başvuru zerine başlad .

Savc  Derda G kmen, 27 ş pheli 
hakk nda dava açt . G kmen, “Din-
leme s ras nda başka bir suçun or-
taya ç kt ” gerekçesiyle ayr  bir 
soruşturma başlatt  ve dosyay  askeri 
savc l a yollad .
‘ışık yaktık, mal var’

Dosyada yer alan g r şmelerde 
IŞ D ş phelileriyle konuşan kişiler 
için “G revli bir asker oldu u 

d ş n lm şt r” ifadeleri kullan l yor 
ve bu kişilerden X2 olarak bahsedili-
yor.

 Efendim abi.
X2: Bu araç verdi im yerde, 

may n n içindeyiz. Iş k yakt k, mal 
var, gelsene o taraftan bu tarafa 
adamlar nla.

 Tamam abi geliyoruz.
X2: Acil gel.
 Abi Burak ste mene araba 

verdi in/m (?) yer mi?
X2: He verdi inin az aşa s nda.. 

Bizim iki araç T rkiye taraf nda..
 Tamam abi…

‘Astsubayı çağırdılar’
Bir başka g r şme de IŞ D y -

neticisi oldu u iddias yla hakk nda 
dava aç lan Mustafa Demir ile yine 
g revli bir asker oldu u d ş n len 
kişi aras nda geçti i notuyla dosyaya 
konuldu:

 Efendim.
 Abi şeye ça rd lar, astsubay  

ça rd lar.

 Tamam abi tamam.
 Eyvallah… Allah  Alem.
 Hadi g r ş r z, bir şey olursa 

arars n. Ben konuşup karş dakiyle…
 Tamam abi.
 Eyvallah.

‘komutanla bağlayabilir 
misin?’

25 Kas m 2014 g n  saat 20.06’da 
yap ld  belirtilerek dosyaya konu-
lan g r şmede ise “Ali isimli şahs n” 
g revli st r tbeli bir askeri personel 
aras nda geçen konuşma oldu u no-
tuyla yer ald .

 Abi termalden anlaş l yorlarm ş. 
K yl lerden biraz istihbarat ald m. 
Termalci abi para karş l nda bunlar  
geçiriyormuş.

AL : Bakar z şimdi. Ç nk  bir 
hafta nce ben buradan y k ald m.

 Ali abi, buradaki komutanla şey 
yapabilir misin beni ba layabilir mi-
sin buradaki iş için.

AL : Tamam bir şey olursa bana 
haber verin.
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Ac lar ve umut, hiç eksik olmayacak
Herşeye ra men hayat devam ediyor, yle 

ac mas z yle devam ediyor ki bedenler den 
te ruhlarm z ac  çekiyor, fakat umut hiç ek-

silmiyor. Uzun y llard r katliam ve bask lara 
karş  direnişi hep y kselterek devam ettiren 
K rt insan n m cadelesi yaşad m z zaman 
diliminde art k tarihin en b y k direnişi olarak 

kay tlanm şt r. Tarihi direnişte Rojava devri-
minden tutunda K rt’lerin d nyaya ‘burday z!’ 
dedi i g n olan Kobane direnişi ve zaferi de 
gelecek nesillere rnek cinstendir. Ac lar vard r 
ki yle derinden yaşan yor art k, en sevdi iniz 
insan yan n zda iken bir dostunun katledildi i 
haberini al p donup kalabiliyor, sessizli inizle 

teselli vermeye çal ş rken akl n zdan yine bir 
katliamda kaybetti iniz yoldaş n z geliyor. 
nsan dilinin tutuldu u elinin aya n n kesildi i 

anlarda ac lar  en derinde yaşad  g nlerde hep 
olgunlaş rm ş... 

Son 2 y ld r K rt insan na y nelik 
yo unlaşt r lan soyk r m girişimi sayesinde 
her g n her hafta bir l m, katliam, sald r  
haberi ile uyand k ve uykuya  dald k. Ger-

çek oratad r ki TC devleti ve işbirlikçileri 
faşizmin suyunda sefa s rerken kapitalizmin 
k pekli inden de gurur duyuyor. Şubat 
ay nda Kobane Azadi Meydan  civar ndan 
bir foto raf m, Kobane’yi s cak savaş devam 
ederken terk etmeyen bir aile yani umut, umu-
dun ta kendisi! Yanan çocuklar n ah  kadar 
ac mas z, yanan çocuklar n g zlerindeki umut 
kadar umutlu olmal y z ç nk  ac lar ve umut 
hiç eksik olmayacak...

  f

E r e m 
K a n s o y

Haftanın 
fotoğrafı
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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
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İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

SEri ilANlAr £20
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



Em ê li ser 
cihêbûnê 
bifikirin

Endamê Komîteya Rêveber a PKK’ê 
Mûrat Karayilan daxuyaniyên girîng 
da û ev tişt got: “Eger ew Xweseriya 
Demokratîk bi temamî red bikin 
û  hewl  bidin  mirovên  vê  daxwazê 
dikin tune bikin, hingî em ê  jî  li ser 
cihêbûnê bifikirin. ”
Karayilan da xuyakirin ku formulasyona Xweseriya 
Demokratîk ji aliyê rêberê Gelê Kurd abdullah Ocalan 
ve hatiye destnîşankirin û wiha dom kir: “ne parçebûn e, 
formulasyona jiyana bi hev re ye. ne yekitiya mecbûrî, bi 
perspektîfa neteweya demokratîk re afirandina yekitiya ji 
dil e. Ji xwe pergala demokratîk ji bo tevahiya Tirkiyeyê tê 
xwestin. eger ev bê redkirin, hingî wê ev yek were wê wateyê 

ku yekitî bi temamî hatiye redkirin. Lewma berxwedana 
Xweseriya Demokratîk, helwest û lêgerîna dawî ya gelê 
kurd a jiyana bi hev re ya li Tirkiyeyê ye.” Karayilan da zanîn 
ku mêtîngerên tirk îro li bajaran li dijî gel şer dikin û wiha bi 
lêv kir: “Hînê li hêza me ya esasî rast nehatine. artêş qet 
fedî nake, bi ewqasî tang û hêzên taybet diçe êrîşî mirovên 
sivîl dike. eger piçekî li ber xwe biketina, wê ev nekira. 
mirovekî ji xwe re bêje ez însan im, nikare vê rewşê qebûl 
bike. Heqareteke mezin li gelê kurd tê kirin.” 

Karayilan bal kişand ser girîngiya biryardarî û hostatiya 
berxwedana ciwanan û wiha bi dawî kir: “Li hemberî vîn 
û berxwedana gel, tu hêz nikare bi ser bikeve. Hêza herî 
mezin hêza gel e. Divê em bi vê zanibin. Lewma divê gelê 
me û ciwanên pêşeng hîn bêhtir ji xwe bawer in. Bi ruhê 
berxwedan û serkeftina Kobanê re divê em berxwedana 
xwe bidomînin û serkeftinê esas bigirin. şert û mercên 
serkeftinê jî ji her demê bêhtir îro hene.”

telgraf.co.uk
ROJNAMEYA HEFTEYÎ

Çarşem,
23/12/2015 500Hê

jm
ar

Li Londonê 
Bi Hezaran 
Dewleta Tirk 
Şermezar Kirin
Ji bo şermezarkirina êrîşên dewleta tirk a li dijî bajarên 
bakurê Kurdistanê û dorpêçkirina bajarên ku xweseriya xwe 
îlan kirine, li Londonê çalakiyeke girseyî hat li dar xistin.  

Rûpel 2
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî Helbest

Karîkatûr

Sar bû bajar…
Di wan kolanên bêdeng de,
Tenê bîranînên me yên mirinê tune bûn,
Êdî ew jî hene
Em ê êdî bibêjin
Ha em li vê kolanê mirin…
Ha li vê kolanê,
Çend dayikan ez xistim nav betaniyekê,
Û bi alên spî em bi rê diketin, 
Sar bû bajar, sar bû kolan…
Û
Gornebaşan mirin dibarand hîna,
Li kolanên Nisêbînê…
Aras Ararat



Pira westmînster a Londonê li çûn û hatinê hat girtin
Bi armanca şermerzarkirina êrîşên dewleta Tirk ên li Kurdistanê, li paytexta Îngilîstan Londonê çalakiyek protestoyî hat li-
darxistin. Roja Înê piştî ku li ber avahiya Serokwezaretiyê daxuyaniyek hat dayîn, çalakgeran berê xwe dan pira Westmînster 
û rêya li vê derê ji her du aliyan ve ji bo demekê li çûn û hatinê girtin.

Bi armanca şermezarkirina êrîşên 
topyekûn ên dewleta Tirk bi taybetî 
êrîşên li Nisêbîn, Cizîr, Sûr, Farqîn û 
Kerboranê, li ser banga Yekîtiya Hêzê 
ya Demokratîk a Brîtanyayê, roja înê 
danê êvarê li ber avahiya Serokweza-

retiyê çalakiyeke protestoyî hat li-
darxistin. Girseya gel a li ber ava-
hiya Serokwezaretiyê li hev civiya, 
bi qîrîna dirûşmên li dijî dewleta 
Tirk xwestin, êrîşên dewleta Tirk ên 
li Kurdistanê tavilê bên sekinandin. 

Çalakgeran bang li hikûmeta Qrali-
yeta Yekbûyî kirin û xwestin, ku li 
hemberî binpêkirina mafên mirovan 
û komkujiyê ji aliyê dewleta Tirk ve 
tên kirin, bêdeng nemîne.

Girseya gel pankartên bi nivîsa 
“Li dijî dagirkeriyê bijî xweseriya 
demokratîk” û “Artêşa Tirk li bajar û 
sivîlên Kurd dixe” vekir û piştî daxuy-
aniya çapemeniyê ber bi avahiya par-
lamentê ve meşiya. Çalakgeran di rêya 

ber bi parlamentê de li ser pira West-
mînster çalakiya rûniştinê pêk anîn û 
rê ji her du aliyan ve li çûn û hatinê 
girtin. Ji ber çalakiyê gelek wesayît li 
ser rê sekinînin û gelek belavok hatin 
belavkirin.
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Li Londonê Bi Hezaran Dewleta Tirk Şermezar Kirin
Ji bo şermezarkirina 
êrîşên dewleta tirk a 
li dijî bajarên bakurê 
Kurdistanê û dor-
pêçkirina bajarên ku 
xweseriya xwe îlan 
kirine, li Londonê 
çalakiyeke girseyî hat 
li dar xistin.  

Çalakiyên li Londonê ji bo protes-
tokirina qetlîam û terora dewleta tirk a 
li ser Kurdistanê jî berdewam kirin. Bi 
meşeke bi tevlîbûna bi hezaran kesî ve 
terora dewleta tirk hat protestokirin. 

Çalakiya bi organîzeya Meclîsa 
Gelê Kurd a Brîtanya li Bakurê Lon-
donê hat lidarxistin, rastî eleqeya gelek 
rêxistinên civaka sivîl hat. Beriya 
meşê Endamê Desteya Rêveber a Day-
Mer Ahmet Sezgîn axivî û destnîşan 
kir ku Yekîtiya Hêzên Demokratîk ên 
Brîtanya wê li dijî êrîşan raya giştî ya 
Ingîlistanê agahdar bike û piştgiriyê 
bide berxwedana gelê Kurdistanê. 

Li ser navê Meclîsa Gelê Kurd a 
Brîtanya jî Ercan Akbal axivî û bi bîr 
xist ku di navbera kiryarên AKP’ê û 
DAIŞ’ê de tu cudahî tune ne. 

Di çalakiyê de Sekreterê Day-Mer 
Oktay Şahbaz, li ser navê Meclîsa 
Gelan Mûrad Qûreshî, Sektereterê 
Soas ÛCÛ Nadje Al Alî, li ser navê 
Partiya Karkerên Sosyalîst û Yekîtiya 
Sendîkayên û Sosyalîstan TÛSC jî 

Charlîe Kîmber axivî. Di tevahî rê de 
pêkanînên hikûmeta AKP, Erdogan û 
dewleta tirk bi fîtik, dirûşm û axaf-

tinan hat protestokirin, belavok hatin 
belavkirin. Girse her çû mezintir bû. 

Çalakî di saetên herî qelebalix ên 

bajar de pêk hat, rastî eleqeyeke mezin 
a gel hat.  Beriya meş bi dawî bibe, bi 
demkurtî rê hat dagirkirin. Piştî meş bi 

dawî bû, li Navenda Civaka Kurd civ-
înek bi mijara xweseriya demokratîk 
hat lidarxistin.
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Biryara li ser ‘pêvajoya 
derbasbûnê’ ya li 
Sûriyeyê hat dayîn
Ji bo destpêkirina pêvajoya 
derbasbûna siyasî ya li Sûriy-
eyê, biryarên di civîna 18’ê 
Kanûnê ya Koma Destekê ya 
ji bo Sûriyeyê ya Navnetew-
eyî de hatin wergirtin, ji al-
iyê Konseya Ewlekariyê ya 
Neteweyên Yekbûyî ve hatin 
erêkirin.

15 endamên Konseya Ewlekariyê ya 
Neteweyên Yekbûyî, li ser mijarên; ji dest-
pêka meha Çileyê û pê ve li gelemperiya 
Sûriyeyê agirbest bê îlankirin û li ser 
bingeha di civînên Cenevre û Viyana de 
hat destnîşankirin pêvajoya derbasbûnê ya 
siyasî bê destpêkirin, biryar dan.

Li gorî biryarê, Neteweyên Yekbûyî wê 
di destpêka meha Çileyê de mûxalîfên bi 
rejîma Esad re muzakereyê bimeşîne, vex-
wendîne. Di heman demê de wê Netew-
eyên Yekbûyî ji bo pêkhatina agirbesta li 
welêt, ji bilî DAIŞ û El Nûsra bi rejîmê û 
mûxalîfên çekdar re hevdîtinê bike.

Li gorî planê, ji meha Çileyê û pê ve 
wê di dawiya 6 mehên derbasbûnê de, di 
Hezîrana 2016›an de bi pejirandina rejîm 
û mûxalefetê re hikûmeteke derbasbûnê ya 
xwedî temamiya erkan, bê avakirin. Piştî 
vê gavê wê hikûmeta nû reforma Destûra 
Bingehîn amade bike. Piştî 12 mehan jî 
di Hezîrana 2017›an de wê li welêt hilbi-
jartinên giştî bên lidarxistin.

Di nava vê biryarê de, li ser rola Esad a 
di pêvajoya derbasbûnê ya siyasî de tiştek 
nehat diyarkirin. Tê gotin ku ev biryar bi 
qasî 2 salan demê dide Esad.

AKEE terora dewletê 
şermezar kir
Yekîtiya Karsazên Kurd 
ên Ewropa (AKEE) li dijî 
terora AKP’ê ya li ser Ba-
kurê Kurdistanê daxuy-
anî da.

Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku 
polîtîkayên teror û şîdetê yên dewletê ci-
vakê parçe dike û tîne dijî hev, wiha hat 
gotin: “Şerê ev 30 salên dawî bi destê 
dewletê li ser Kurdistanê bê pîvanî tê 
meşandin,  di ruh û zîhniyeta civakê de 
ji hev qutbûnên mezin ava kiriye, di qada 
aborî de welat 50 salî paş ve kişandiye.”

Di daxuyaniyê de hat bi bîr xistin ku 
tevî hewldanên Rêberê Gelê Kurd Abdul-
lah Ocalan jî AKP’e ji bo çareseriyê gavan 
navêje, wiha hat gotin:

“Terora bi armanca kaosa civakî ya bi 
êrîşên Pirsûs û Enqereyê destpê kir, bi 

êrîşên li dijî Nisêbîn, Silopiya, Sûr, Ker-
boran û Şirnexê karakterek nû girtiye, êdî 
bi destê dewletê veguheriye şerekî îmhayê 
yê li dijî Kurdan.

Yekîtiya Karsazên Kurd ên Ewropa 
(AKEE) da xuyakirin ku ji bo muzakerey-
an jî divê gava yekem ew be ku dewlet 
dest ji dorpêça bajar û navçeyên Kurdan 
berde, ji bo xistina tansiyonê civakî jî ga-
van bavêje.”

Bêdengiya Ewropayê dibe 
sedema qirkirinê

Partiya mûxalefetê ya alman, ji ber 
şerê dewleta tirk li Kurdistanê dimeşîne 
rexneyên tund kir û ji Almanya û Yekitiya 
Ewropayê xwest ku nebin şirîkê sûcên Er-
dogan

Hevserokê Partiya Keskan a Alman 
(Grunen) Cem Ozdemîr li Stenbolê axivî 
û da zanîn ku dewleta tirk li Kurdistanê 
mora xwe daniye binê gelek binpêkirinên 
mafên mirovan ên giran û wiha berdewam 
kir: “AKP li dijî gel şer dike. Qedexeyên 
derketina derve cezakirina kolektîf e û bûy-
erên diqewimin jî rewşeke şer nîşan did-
in.” Hevserokê Keskan têkildarî yekîneyên 
taybet ên tirk de jî nêrîna xwe wiha anî zi-
man: “AKP kengî dixwaze digire, li gorî 
dilê xwe îşkenceyê dike û wexta dixwaze 
jî mirovan dikuje.”

PÊKANÎNA SÛC Her wiha Ozdemîr 
ragihand ku tu eleqeya vê rewşê bi mafên 

mirovan û dewleta hiqûqê re nîne. Ozmîr 
qedexeyên derketina derve jî bi bîr xist 
û anî ziman ku mirov bi vê yekê re bi 
awayekî komî tên cezakirin û wiha berde-
wam kir: “Ji ber şer li Kurdistanê ‘nifşek 
hatiye windakirin’ û ev pêkanîn sûc e.”

NE EWLE YE Cem Ozdemîr niyeta 
hikûmeta alman jî rexne kir ku dixwaze 
Tirkiyeyê ji bo penaberan wekî ‘welatekî 
ewle’ qebûl bike û der barê helwesta 
Yekîtiya Ewropa ya ku di berdêla pena-
beran de rêveberiya Tayyîp Erdogan ‘rexne 
nake’ de hişyarî da. Ozdemîr destnîşan kir 
ku armanca Yekitiya Ewropayê ya kêm-
kirina hatine penaberan, ‘desthilatdariya 
Erdogan’ xurtir dike. Her wiha Ozdemîr 
da zanîn ku Yekîtiya Ewropa, tunekirina 
azadiyan ji aliyê Tirkiyeyê ve, ji nedîtî 
ve tê û destnîşan kir ku ev yek xiyaneta li 
nirxên Ewropayê ye.

Di sala 2015’an de 60 mîlyon 
penaber 250 mîlyon koçber
Li gorî hejmarên ji aliyê Banka Cîhanê ve hatin weşandin, heta 
dawiya vê salê hejmara koçberan a li gelemperiya cîhanê wê 
bigihêje 250 mîlyonî û rekora dîrokî bişikîne. Koçeran di nava 
vê salê de 601 mîlyar dolar pere ji malbat an jî xizmên xwe re 
şandin û du ji sê parên vî pereyî, ji welatên xizan re çûye.

Ev hejmar li gorî koçberiya ji ber 
sedemên aborî û çandî hat hesabkirin. Li 
gorî vê hesabê, ji sedî 38 ê tevgera koçberi-
ya 250 mîlyonî li welatên nîvglovera başûr 
pêk hat. Ji sedî 34 jî li welatên nîvglobera 
başûr û bakur pêk hatiye.

Welatên herî zêde mirovan jê koç 
kirine Hîndîstan, Meksîka, Rûsya, Çîn 
û Bangladeş in. DYA, Erebîstana Siûdî, 
Elmanya, Rûsya û Emaretên Ereb ên Yek-
bûyî jî weke welatên herî zêde koçberan 
xwe lê girtine derketin pêş.

RÊYA HERÎ MEZIN A KOÇBERIYÊ 
‘MEKSÎKA-DYA’ YE

Li gorî rapora Banka Cîhanê, rêya herî 
zêde ji bo koçberiyê di nava vê salê de 
hatiye bikaranîn, bi koçberiya ji 13 mî-
lyon mirovan re sînorê Meksîna û DYA 
ye. Sînorên din ên herî zêde koçberî dîtin 
jî Rûsya-Ûkrayna, Bangladeş-Hîndîstan û 
Ûkrayna-Rûsya ne.

HEJMARA PENABERAN 
GIHÎŞT 60 MÎLYONÎ

Di rapora Neteweyên Yekbûyî (NY) 
a duh hat weşandin de, hat ragihandin ku 
hejmara penaberên li gelemperiya cîhanê 
gihaştiye 60 mîlyonî.

Di rapora Banka Cîhanê de jî hat gotin 
ku di sala 2014’an de herî kêm 14,4 mîlyon 

kesan xaka xwe terikandine û li welatekî 
din ketine rewşa penaberiyê. Mirovên par 
koç kirin, ji sedî 6 jê penaber bûn û ji sedî 
86 ji an jî koçî welatên bi pêş dikevin kirin.

KOÇBERAN 440 MÎLYAR DOLAR 
DERBASÎ WELATÊN XIZAN KIRIN

Koçberên ji neçarî welatê xwe terikan-
dine yan jî ji bo xebatê koç kirine, 601 
mîlyar dolar alîkariya madî bi malbat an jî 
xizmên xwe re kir, ku ev hejmar di asta re-
korê de ye. 441 mîlyar dolarê vê alîkariyê 
ji welatên bi pêş dikeve re hatin şandin. Hat 
destnîşankirin ku ev yek, 3 qat ji alîkariya 
pêşvebirinê ya welatên dewlemend dide 
welatên bi pêş dikeve, zêdetir e.
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Tevî Londonê li gelek bajarên Îngîlîstanê êrîşên dewleta Tirk 
hatin şermezar kirin. Li bajarên Îngîlîstanê Nottingham, Liverpool 
û Brightonê Kurdistanî û dostên wan li navendên bajêr kom bûn 
êrîşên dewleta Tirk şermezar kirin û bang li raya giştî kirin ku li 
hember van êrîşên hovane deng derxin. 

Li bajarê Brightonê ya 
Îngiltere, polîtîkayên qetlîam-
ker ên AKP’ê yên li ser Bakûrê 
Kurdistanê hat protestokirin. 
Ji aliyê Navenda Civaka Kurd 
a Sûssex, çalakî li ser rêya ba-
jarê herî qelebalix ê Churchill 
Square hat lidarxistin, gelek 
Kurdistanî û dost beşdar bûn.

Di çalakiyê de dowîzên, “ 
Qetlîamên li Kurdistanê raw-
estinin”, “Artêşa dewleta Tirk 
bajarên Kurdan bombebaran 
dike, sivîlan qetil dike”, “ 
Dorpêça li ser bajarên Kurdan 

rakin”, “ Hikûmeta Birîtanya li 
hember qetlîama Kurdan divê 
bêdeng nemîne” û “ Endamê 
NATO Tirkiye, Kurdan qetil 
dike alîkarî dide DAÎŞ’ê” hatin 
hilgirtin.

 ‘AKP SIVÎLAN QETIL 
DIKE; ÊRÎŞÎ CIHÊN 
PÎROZ Û DÎROKÎ DIKE’

Di belavokên ku li gel hatin 
belavkirin de, polîtîkayên şer ên 
dewleta Tirk bi taybet ji meha 
Tîrmehê ve ya li ser Bakurê 
Kurdistanê li hember gelê Kurd 

dide meşandin, hatin ziman. 
Di belavokan de hat ragihadin 
ku AKP’e li bajarên Kurdan 
sivîlan qetil dike û cihên pîroz 
û dîrokî dikin hedef.

BANG JI BO N.E, Y.E Û 
CAMÎAYA NAVNETEWEYÎ

Herî dawî jî, bang li Yekîti-
ya Ewropa (YE), Neteweyên 
Yekbûyî (NE), Rêxistinên 
Mafên Mirovan û hemû camîaya 
navneteweyî hate kirin ku li 
hember pêkanînên qetlîamker 
ên hikûmeta AKP’ê rawestin û 
dawî lê bînin.

Li Brîghton, Liverpool û 
Nottinghamê Êrîşên Dewleta 
Tirk Hatin Şermezar Kirin

Brîghton

Liverpool

nottingham

SOHR: Di êrîşên hewayî de bi dehan 
jin û zarokan jiyana xwe ji dest dan

Hat îdîakirin ku li Sûriyeyê, di 
dema bombekirina komên çete 
yên destekê ji Tirkiye û Siûdî 
werdigirin de, bi dehan sivîlan 
jiyana xwe ji dest dane.

Li gorî daneyên ji aliyê Saziya Çavdêriyê ya 
Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR) a navenda 
xwe li Londonê ye hat weşandin, di bomberdû-
mana li Heleb, Reqqa û Îdlîb a ji aliyê balafirên 

şer ve hat kirin de, herî kêm 46 sivîlan jiyana 
xwe ji dest dan.

Li gorî Saziya Çavdêriyê, di bomberdûmana 
Bab el Ezaz a ser bi Helebê û Reqqayê de 32 
kesan jiyana xwe ji dest dane. Ji van 6 jê zarok, 
11 jî jin in.

Di daxuyaniya SOHR de hat ragihandin ku 
di bomberdûmana li Cîsr el Şûkhûr a Îdlîbê de 7 
zarok û 7 jinan jiyana xwe ji dest dan.

Saziyê diyar kir ku pêkane êrîş ji aliyê bala-
firên Rûs ve hatibe kirin, lê di vê mijarê de aga-
hiyeke zelal nîne.

IHS Jane’s: Herêmên di bin kontrola 
YPG’ê de ne ji sedî 186 zêde bûn

Saziya bi navê IHS Jane’s a navenda wê li Londonê ye û bi raporên 
xwe yên li ser mijarên leşkerî û îstixbarî tê naskirin, , da xuyakirin 
ku bi saya berxwedana bi pêşengiya YPG’ê ya li Rojava, herêmên 
azad ên di destê Kurdan de ne, ji sedî 186 zêde bûne. Di rapora 
saziyê de hat ragihandin, ku çeteyên DAIŞ’ê li gorî salek beriya 
niha, di sala 2015’an de 13 hezar kîlometreçargoşe axa di destê 
xwe de winda kirine.

Di rapora IHS Jane’s de hat destnîşankirin, 
ku çeteyên DAIŞ’ê ji sedî 14 axa dagir kiribû, 
di sala 2015’an de winda kirine. IHS Jane’s da 
zanîn ku beşeke girîng a vê windahiya xaka di 
bin dagirkeriya DAIŞ’ê de bû, bi kêrî Kurdan 
hatiye.

Di raporê de bal hat kişandin ser azadki-
rina Til Ebyad û pêşdeçûna YPG’ê li Hesekê 
û herêmên din. IHS Jane’s da xuyakirin, ku 
herêmên ji aliyê Kurdên li Rojava ve hatine 
azadkirin, li gorî sala 2014’an ji sedî 186 
hatine zêdekirin û ev yek tê wateya 15 hezar 
800 kîlometreçargoşe.

Di dewama raporê de hat ragihandin ku 
çeteyên DAIŞ’ê, ev windahiya xaka di destê 
xwe de, bi dagirkirina hin herêmên li Sûriye 
û Iraqê re kêm kiriye û bal hat kişandin ser 
dagirkirina bajarên Palmîra û Ramadî.

IHS Jane’s diyar kir ku rejîma Beşar 
Esad di nava Sûriyeya ji 185 hezar 
kîlometreçargoşeyî bi tenî 30 hezar 
kîlometreçargoşeyê kontrol dike û destnîşan 
kir ku bi saya êrîşên hewayî yên Rûsyayê, ji 
destpêka vê salê û vir ve, hin herêmên ji dest 
berda bû, ji nû ve bi dest xistiye.
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Xiniziya Entegrasyonê

 Diyar e ku polîtîkayên entegrasyonê ji polîtîkayên pişaftinê ziravtir û 
xeternaktir in, xinis in. Lewra ev pevajoyeke helandin û tunekirinê ye

Di pirtûka Forest Carter ya bi 
navê “Min ji çiyayan bipirsin” 
de anekdotek balkêş heye. Anek-
dot di navbera Serokê Çermêsor 
yê bi navê Cochîse û generalek 
amerîkî de diçe. Reîs Cochîse bi 
general re niqaş dike û dibêje; 
“Li ser vê axê ji me hemûyan 
re cih heye. Em jî dixwazin bi-
bin hemwelatiyê Amerîka; em ê 
bi hev re bijîn û em jî dê ax û 
çanda xwe biparêzin.” Generalê 
Amerîkî wisa li Cochîse dinêre, 
di bin simbêlên xwe re dikene 
û bi tînaz dibêje: “Hûn nikarin 
bibin hemwelatiyê vê dewletê 
û axa we tune ye, çê nabe!” 
Cochîs jî dipirse: “Çima?” Gen-
eral vê carê dibêje: “Hûn çer-
mêsor miletek nîn in, qanûn û 
rêzikname wisa ne…” bala xwe 
bidin vê yekê mirov cih û navan 
biguherîne dibêje qey generalek 
an rayedarek komara Tirkiy-
eyê van tiştan ji yekê/î kurd re 
dibêje. 

Bi gotinên çermêsoriyan 
zilamê spî ango mêtingehkarê 
ewropî dema çermêsoriyan 

tune dikin ligel vê yekê çand 
û dîroka çermêsoran ango çi 
aydê wan hene, ji holê radikin 
dîroka xwe ya fermî dixin cihê 
dîrok û çanda çermêsoran. Vê 
yekê bi du rêbazên sereke pêk 
tînin. Yek; bi komkujiyan ji cih 
û warê wan koçber dikin û di 
derdorên bajarên xwe bi planê 
entegrasyonê vî karê qirêj pêk 
tînin. Zilamê spî, desthilatdarên 
ewropî bi hezaran kîlometre ji 
dur diçin parzemîna Amerîkayê 
gel û çandên ku bi hezaran sal 
bûn li wir dijîn, tune dikin. Nax-
wazin bi niştecihên wan deran 
re bijîn jî. Ew giruha zordaranî 
çermêsoriyan wekî gel-netew jî 
qebûl nakin. 

Rayedarên tirk jî bi feraseta 
generalê amerîkî tevdigerin. Ew 
jî wekî mêtingerên ewropî hezar 
kîlometre dûr, ji Asyaya navîn 
hatine û ji destpêka komarê ku 
bi ruhê netew-dewletê hatiye 
damezrandin û li ser esasê nijad-
perestiya xwe bi rêxistin kiriye, 
kurdan wekî gel-netew hêjî na-
bînin, înkar dikin. Li ser gelê 

kurd qirkirina xwe ya çandî di-
domînin. Tirkiyeyê tu carî dev ji 
stratejî û planên xwe yê qirkirina 
gelê kurd bernedaye. Qirkirina 
çandî ya ku bi Plana Islahata 
Şerqê ya sala 1925’an de Tir-
kiye xistibû pratîkê, hêjî bi rê û 
rêbazên cuda û zirav didomîne. 

Dema ku Davutoglu li ser 
pêvajoya çareseriyê diaxifî, 
wiha digot: “Armanca vê pêva-
joyê ew e ku em terorê biqedînin 
û ev pêvajo di esasê xwe de 
stratejiya nû ya entegrasyona 
herêmê ye!” ango pirsgirêka 
kurd weke meseleyek terorê 
dibînin û dixwazin di bin navê 
entegrasyonê de çand û dîroka 
civaka kurd tune bikin û kurdan 
jî bikin perçeyek netewa tirk. 
Tiştê ku bi kuştin û asîmîlasy-
onê nekirin dixwazin bi xiniziya 
entegrasyonê bikin. Çimkî en-
tegrasyon ew e ku di civakek 
û welatekî de çand û civakên 
cuda bikin yek û sehî bikin li 
pêş bixin. Gelek caran ente-
grasyon wekî ku civakên etnîk 
û çandî di nav çanda neteweya 

serdest de wenda nakin û bi hev 
re di nav hevsengiyekê de bijîn 
tê pênasekirin. Lê ev şaş e. Di-
yar e ku polîtîkayên entegrasy-
onê ji polîtîkayên asîmîlasyonê 
ziravtir û xeternaktir in, xinis 
in. Lewre ev pêvajoyeke he-
landin û tunekirinê ye. Encamê 
wê asîmîlasyonê û hedefa wan 
yek e. Entegrasyon jî eynî wekî 
asîmîlasyonê lê bi rêbazên cuda 
kom û civakên cuda di nav çanda 
serdest û pêşketî de di nav çanda 
serwer de dihelîne û diqedîne. 
Dema mirov di vê çarçoveyê de 
li gotin û armanca ku Davutoglu 
vedibêje binêre, mirov dibîne 
ku dewleta tirk dev ji stratejiya 
plana qirkirina çandî ya kurdan 
bernedaye. 

Desthilatdar û rêveberên 
tirkan dixwazin welatek ku 
kurd tê de tunebin biafirînin. 
Ji bo vê yekê ji bo domdariya 
netew-dewleta tirk di dîrokê de 
serî li her rêbazê dane; ji bo ku 
kurdan di fermiyetê de nasnekin 
derevên bêbingeh kirine. Rêbertî 
dibêje: “Bi wara çanda civakek 

rewşa giyanî û hişmendiya wê 
civakê jî dide xuyakirin.” Ango 
civakek çiqasî di warê çand û 
hişmendiyê de xwe sift û têr 
bike wê gavê ewqasî nêzîkî pi-
leya azadiyê ye. Dîsa divê mirov 
zanibe ku çand nasnameya civ-
akê ye. Ev nasname jî rabirdû û 
hafiza wê civakê ye. Rayederên 
tirkan dixwazin me bi polîtî-
kayên entegrasyonê vê rastiyê bi 
qirkirina çandî ji holê rakin. 

Tirkiye bi valakirina gundan 
(di şerê qirêj ên salên 90’î de 
çar hezar gund vala kirin), xêra-
kirina aboriyê, bi çêkirina ben-
davên avê û hwd. kurda koçberê 
bajarên tirkan dikin. Dixwaze 
bingehê entegrasyonê ku bi me-
besta qirkirina çandî pêk bîne 
û ava bike. Lewre encax bi 
koçberkirinê û bi rêbazên en-
tegrasyonê qirkirina çandî bîne 
serê kurdan. Davutoglu ji bo vê 
yekê wê îtîrafê dike. Kes zêde li 
ser vê gotina wê nesekinî lê bi ya 
min hemû armancên wan di nav 
vê hevokê de ye. 

Lê binêrin; bajar û herî pir 
jî bajarên Tirkiyeyê qadên 
asîmîlasyonê û cihê ku ji xwe re 
ji zimanê xwe re biyanîbûnê ye. 
Di bajaran de çandek ji xwe re 
ters, xwedî ruhek egoîst, xwehez 
derdikeve holê. Kurdên ku biçin 
bajaran bi rêbazên xiniz ên en-
tegrasyonê xwe bi xwe asîmîle 
dikin. Jixwe otoasîmîlasyon 
jî ev e ku asîmîlasyona xwe bi 
xwe ye. Fermî ya tirkan bêtir ev 
zirarê dide çanda me û bi ban-
dore jî. Çareserkirina pirsgirêka 
kurd de gava pêşîn ev e ku dewl-
eta tirk, divê çand û dîroka kurda 
qebul bike dev ji stratejîya qirki-
rina çandî berde. Lewre dema ku 
çand û dîroka kurd rast were pê-
nasekirin dê ev bi xwe re nasîna 
hebûna kurdan jî bîne. Nexwe 
Erdogan û Davutoglu jî wekî M. 
Kemal û Îsmetê kerr bin bi me 
kurdan. Heta dev ji wan polîtî-
kayên qirêj bernedin hema bila 
heta êvarê bêjin em di pêvajoya 
çareseriyê de israr dikin. Ew çax 
em ê vê gotinê wisa şîrove bikin 
“em ê di qirkirina çandî de israr 
bikin!”, lewre wateya wê ev e. 

Çand ji bo civakê nirxê xwe-
jînê ye! Ji bo vê yekê divê em 
kurd jî her wextî pirtir li çanda 
xwe xwedî derkevin û polîtî-
kayên dewleta tirk a nû ku wekî 
“bipêşxistin stratejiya entegrasy-
onê” vala derxin. Bi ruhê berx-
wedana Kobanê tev bigerin ku 
bila xewa şevan nekeve çavê Se-
rokomar Erdogan û hevalbendên 
wî. Feraseta Erdogan feraseta 
nîjadperestan e û wekî ew gen-
eralê amerîkî ku ji çarmêsoriyan 
re dibêje hûn miletek nîn in e. 

MERWAN ŞÎRO-Girtîgeha 
Tîpa- M ya KARAMANÊ



‘Şoreşa Neolîtîk’ û ‘Şoreşa Şar/Bajar’
Piştî serdema cemsera 
dawî li Mezopotamyayê 
jiyan dest pê dike û mi-
rovahî xwe digihîne roja 
me ya îro. Di destpêka 
mirovahiyê de Mezo-
potamya cihekî girîng 
digire, yekem car xwe li 
vir bi rêxistin dike û du 
şoreşên girîng pêk tîne.

Yek ji deverên herî kevn 
Xirabreşk li Rihayê ye. Piştî ser-
dema dawî ya cemserî qediya û 
nermahiya kişwerê dest pê kir, 
pergaleke ekolojik a nû derketi-
ye holê. Di vê serdema ku em ê 
wekî Epi-paleolîtîk (B.Z 18.000- 
10.000) bi nav bikin û mirov dê 
xwe li gorî şert û mercên vê Eko-
Sîstemê adapte bikin, em dibînin 
cih û warê ku lê niştecih bûne; ras-
terast bi avhewa û şêwaza jiyanê 
re eleqedar in. Şikefta Şanîdarê 
dîmena bi awayekî giştî û şêwaza 
veşartina miriyekî ku bi kulîlkan 
ser wî tê nixumandin û îllîstrasyo-
na wê. Mirovên serdema epîpale-
olîtîk; li hin deveran di şikeftên 
xwezayî de, stargehên bin taht 
û zinaran de, li hin deveran jî di 
qonaxên ji konan bi cî bûne, li gel 
vê li hin deveran jî di çalên kûr an 
jî kolîtên ji daran jiyane. Sedemên 
bingehîn ên bi cihûwarbûnê hê-
manên wekî; ekolojî, erdnîgarî, 
kişwer, bilindahî hwd. ne.

 DEMA EPÎPOLEOLÎTÎK
 Piştî pêvajoya epîpaleolîtîk 

serdema neolîtîk geş dibe, em 
dibînin ku di vê serdemê de cih û 
warên ku lê niştecih dibin bi he-
man awayî perêsîne, her wiha em 
dîsa dibînin îstasyonên neolîtîk ku 
em dikarin wan wekî gundên ewil 
bi nav bikin derdikevin holê. Di 
serdema epîaleolîtîk de mirovan 
bi nêçîrvaniya ajalan û berhevki-
rina xurekan debara xwe kiriye, 
di encama kolandin û lêkolînên li 
deverên ku lê bi cih bûne ev yek 
xwe nîşan dide. Lê belê heman 
model a debar û aboriya bi nêçir-
vaniyê, lê hinekî din têkilhev li 
deverên wekî ; Girê Çemê Hola, 
Girê Kûvî, Xerawreşk, Qetê Ber-
çêm, Ebu Hureyra, Girê Kortikê 
jî derdikevin pêşiya me, ligel ku 
ev dever li gor encamên daneyên 
lêkolînan ên serdema niştecihên 
neolîtîk in.

 SERDEMA NEOLÎTÎK
 Li warê niştebûnê Çatalhoyu-

ka ku aîdî serdema neolîtîk a beri-
ya niha 8 hezar û 500 salan e, di 
sala 1996’an de ji aliyê arkeologê 
Ingilîz James Mellart ve hatiye 
kolandin; plana niştecihbûnê ya 

li ser dîwarekî dixuyê. Mijara 
sereke ku em ê li ser bisekinin; ji 
van mînak û modelên niştecih ên 
ewil çawa derbasî mekanizmaya 
bajarên ewil bûye? Pêngavên ba-
jarîbûnê yên pêşî, li kîjan herêmên 
Mezopotamyayê bi awayekî 
aşkera derdikevin pêş? Komên 
mirovan bi kîjan hincetan ber bi 
bajarîbûn û dewletbûnê ve hatine 
guhertin?

 SERDEMÊN CÛDA 
Piştî çandinî û kedîkirin û 

xwedîkirina ajalan berbelav bû 
li Mezopotamyayê cih û warên ji 
hev cuda ava bûn. Ji van waran 
hin jê ji yên beriya serdema xwe bi 
çanax û firaqên ku hatine çêkirin 
tên ciyawazkirin. Lê wekî din ev 
war ji gundên çandiniyê yên wisa 
pêk tên ku temamê jiyana wan a 
rojane jî dişibe hev. Li warên din 
jî çi di warê çêkirin û bikaranîna 
amûran de, çi jî di warê xwerêxis-
tina civakî de geşedanên berbiçav 
hene. Van geşedanan piştre gav bi 
gav ber bi encameke kartêker ve 
çûye û xwe gihandiye bajarîbûnê, 
vê veguherîna ku li başûrê Mezo-
potamyayê B.Z. bi 4 hezar salî pêk 
hatiye, bingeha civakên hemdem 
daniye.

 ŞOREŞA BAJARVANTIYÊ 
‘Şoreşa Neolîtîk’ û ‘Şoreşa Şar/

Bajar’ van herdu têgehan ji aliyê 
arkeologê navdar ê Awistiryayî 
Gordon Childe ve li ferhenga arke-
olojiye hatine zêdekirin, Childe 
dibêje ev her du şoreş di dîroka 
mirovahiyê de jî veguherînên 
herî girîng in. Childe pêwendiya 
derketina civakên dabeşkirî û 
otorîteya sazmendî bi hilberînera 
zêde ya çandinî û cotkariyê re girê-
dide û dibêje ji bo kara zêde ya ser 
hilberîneriya çandiniyê sazî ava 
bûne, herwiha vê pêvajoyê jî wekî 
‘Şoreşa Bajar’ bi nav dike. ‘Şoreşa 
Neolîtîk’ jî wekî derbasbûna hil-

berandina xurekê û belavbûna 
bicîbûna li gundan pênase dike, vê 
pêvajoyê jî pêngavek amadehî ya ji 
bo ‘Şoreşa Bajar’ dibine. Childe li 
gor ‘Teoriya Vaha’ ku ji bo derbas-
bûna hilberandina xurekê rave bike 
bi xwe avêtiye holê, wiha dibêje; 
Di dawiya Serdema Cemserî ya 
Dawî de bi germahiya gerdûnî 
çolbûn pêk hatiye, herwiha tevî 
mirov û ajalan, nebat û riwekên 
bên xwarin jî tenê dikarin li der û 
dorên bi şêweya ‘vaha’ bijîn. Li 
van derûdoran mirov, ajal û riwe-
kan dest bi têkiliyeke raçavkarî 
kirine û kedîkirin jî bi saya vê yekê 
pêk hatiye. Komên din ên ku çav li 
derfetên jiyana bi kedîkirina ajalan 
û riwekan dikevin ew jî derbasî ji-
yaneke niştecihî û çandiniyê dibin.

 GORÊN QRALAN 
Her wekî ku Wooley li Ûrê 

avahiyên abîde û gorên qralan 
ên debdebe derxistin holê, ev 
jî cih û war û dema ‘Şoreşa Ba-
jar’ ispat dike. Piştre encama 
xebatên hatine kirin, nîşan dide 
ku bajarbûn B.Z. di navbera 
5 hezar û 3 hezar salî de hêdî 
hêdî lê bi awayekî berdewam 
li başûrê Mezopotamyayê der-
ketiye holê.  Ji destpêka B.Z. bi 
4 hezar salan ve li temamê Me-
zopotamyayê em veguherîneke 
xwerêxistinî dibînin. Pêva-
joyên kûr ên civakan ku dikevin 
şêweya xwerêxistinî li demên 
ber bi dawiya B.Z. bi 4 hezar 
salan ve rast tên û bi pêngaveke 
nû derdikeve pêşberî me.

 ÇÊKIRINA FIRAQAN
 Ev pêngav li temamê Me-

zopotamyayê têkiliyên polîtîk, 
aborî û civakî ji binî ve bi 
awayekî xurt diguhere û ev 
yek jî hinek encaman bi xwe 
re tîne. Êdî bajarên bi avahi-
yên mezin û abîdeyên deb-

debe ku bibin navend û bika-
ribin hêzekê li derdora xwe 
bicivînin, tên xuyakirin. Hil-
berîn jî bi awayekî xurt berb-
elav dibe ev jî bikaranîna 
mor û hinek sembol û amûrên 
din ên birêvebirinê bi xwe re 
tîne. Firaqên bo belavkirina 
xwarinê li ser hev tên çêkirin, 
hin amûrên metal û bi qîmet, 
hunerên destan û di dawiya vê 
serdemê de nivîs jî derdikeve 
holê, evan hêmanan hemû en-
camên van pêngavan e.

 BAJARÊ URUKÊ 
Di vî warî de em dikarin bêjin ku 

hemû guherîn û veguherînên şênber 
cara ewil li Uruk û derdora wê 
çêbûne. Bajarê Urukê li ser qadeke 
li derdora 2,5 kîlometre hatiye ava-
kirin. Di derbarê nifûsa wê demê 
de delîlên rasterast tune ne, lê belê 
li gorî daneyên etnografîk serê hek-
tarekê 100-200 kes dikeve. Heke 
em bifikirin ku avahiyên rêvebirî 
yên giştî di qadeke 20 hektarî de 
cih bigire, naxwe 230 hektarê mayî 
jî ji bo niştecihan hatiye bikaranîn, 
herwiha li gorî hisaban ber bi dawi-
ya B.Z. bi 4 hezar salan ve nifûsa 
Urukê di navbera 25 hezar û 50 
hezarî de tê texmînkirin.

PERESTGEHÊN URUKÊ 
Li bajarên Mezopotamyaya 

Jêrîn avahiyên giştî yên herî zû 
derdikevin pêşiya me perestgeh 
in. Tebeqeyên Kompleksa Perest-
egeha Eanna ya ku li bajarê Urukê 
hatiye dîtin û  Perestgeha Anu (Pe-
restgeha Spî) nîşanî me dide ku ji 
Serdema Uruk a Dereng ve ev pe-
restgeh hebûne. Evan perestgehên 
Abîdeyî ji aliyekî ve serdestiya 
perestgehan a li ser civakê nîşanî 
me dide. Her wekî em ji diyariyên 
giranbiha ên wekî guldank û pe-
ykerên bo perestgehê hatine dayîn 
jî vê yekê têdigihên. Çavkaniyên 
bingehîn ên debara perestgehan, 

erdên di dest wan de bûn. Di van 
Perestgehên ku wekî sazûmanên 
ewil ên xwerêxistina aborî, civakî 
û siyasî derdikevin pêşiya me, îxti-
maleke mezin ên ku ev sazûman 
birêve birine jî rehîb in.

NÛNERÊN XWEDAWEND
 Rehîban ev erka xwe ji hêza 

xwe distandin, ji ber ku xwe wekî 
nûnerên xwedawend ê ser rûyê 
erdê didîtin hêza xwe jî ji wir di-
standin û him meşru dibûn, him jî 
bingehiya îdeolojiya ku bikaribin 
vê mekanîzmayê birêvebibin data-
nîn. Wê daxwaza birêvebirinê ya 
van kom û aliyan, keşfa amûrên 
kontrolkirina vê hêzê jî bi xwe 
re anîne. Em di Serdema Uruk a 
Dereng de ewil morên gindorî, 
piştre nivîsa pîktografîk û herî 
dawî jî pergala nivîseke bêkê-
masî ya Mîx a Sumeran dibînin 
ku evana pêşdeçûna rê û rêbazên 
kontrolkirinê nîşanî me didin.

GEŞEDANÊN CIVAKÎ 
Herwiha ev yek rê li ber 

pêşdeçûn û geşedanên teknolo-
jik vekirine. Belkî ev yeka hanê 
di warê pêwendiyên xizmî de 
hinek bêteşeyîbûn/deformasyon 
pêk anîne. Piştî di warê aborî 
de dabeşiya civakî dest pê kir, 
bajarên mezin ên nifûsa wan 
zêde ava bûne. Van geşedanan 
dabeşkirina civakê kûrtir kirin 
û civak wekî rahîb, cotkar, kar-
mend, bazirgan û hilberîneriya 
xusûsî ji hevdu ciyawaz kirin, ev 
jî nişane û taybetmendiyên herî 
aşkere yên bajarbûnê ne. Dîsa 
avahî û perestgehên pîroz, di vê 
çarçoveyê de qismê birêvebir ê 
civakê, bo danîna bacê û ji nû 
ve belavkirina hilberanan, nîşan 
û elametên bajarîbûnê ne. nat-
geokurd.com
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