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KÜRT KATLİAMINA SON!
Başkent Londra’da başta Sur ve Cizre olmak üzere 
Türk devletinin Kürdistan’daki saldırılarını protesto 
etmek ve Kürt halkıyla dayanışmak amacıyla yapılan 
eyleme 10 bine yakın kişi katıldı. Haftalar süren yoğun 
hazırlık çalışmalarından sonra Pazar günü yapılan 
eylem yoğun ilgi gördü. Onlarca Kürt ve yabancı 
kurumun destek verdiği eylemde, Kürt halkına yönelik 
saldırıların durdurulması çağrısı yapıldı. Sayfa 10-11’de



Alxas Kistik Com’da 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü paneli

Dünya Emekçi Kadınlar Günü 8 Mart etkin-
likleri çerçevesinde Londra’da Aktif Alxas 
Kistik Com derneği kadınlara yönelik bir 
etkinlik düzenledi. Gecede gerçekleştirilen 
panelde ise Roj Kadın meclisinden Devrim 
Has ‘Öz yönetim ve Öz savunma ile 8 Mart’ın 
önemi’ konulu hazırladığı konuşmayı 
katılımcılar ile paylaştı. 
Haber: Erem Kansoy

Panelde Has ayrıca güncel olaylara 
da değinerek Kürdistan ve Türkiye’de 
de kadına yönelik şiddeti konu edi-
nerek bilgi ve detayları aktardı. Pan-
elde, Alxas Kistik Com yönetiminden 
Fatma Öz, Olcay Has, Eylem Serçe, 
Besime Has ve Fatma Taşan’da hazır 
bulundu. 

Alxas Kistik Com derneği 
binasında gerçekleştirilen 8 Mart 
etkinliği ve panele dernek üyeleri 
yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen ge-
cede panel, devrim şehitleri anısına 
bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Roj kadın meclisi adına panelde 
yer alan Devrim Has’ın konuşması ve 
konu başlıklarından kesitler şöyle; “8 
mart 1987 tarihinde ABD’nin New-
york kentinde 40 bin dokuma işçisinin 
daha iyi koşullarda çalışma isteğiyle 
bir tekstil fabrikasında greve başladı, 
polisler işçilere saldırdı. Bunun üz-
erine işçiler fabrikada kendilerini 
kilitledi. Polis barikat kurdu içeride 
yangın başlayınca polislerin barikatını 
aşamayan 129 kadın içeride yanarak 

can verdi. Bunun üzerine Alman so-
syal demokrat partisi önderi Clara 
Zetkin ikinci enterernasyonele Bağlı 
kadınlar toplantısında o günü dünya 
emekçi kadınlar günü ilan etti

Ne kadar bu dönemde 8 Mart’ın 
içi boşaltılmaya çalışılsa bile 8 Mart 
kadın direniş günüdür. Dün Kobani’de 
en ön saflarda savaşan kadınlar ve 
bugün Kuzey Kürdistan’da Cizre’de 
Silopi’de surda savaşan kadının 
günüdür. Bu kadınların isteği öz sa-
vunma ve özyönetimdir. Öz savunma 
halkın kendi güvenliğini sağlamasıdır. 
Özyönetim ise halkın kendi kendini 
yönetmesidir. 

Bugün Kürdistan’da bir soykırım 
yaşanmaktadır. Sivil insanlar bodrum 
katlarında kimyasal silahlarla öldürül-
mekte. Cizre’de önce içeri girip bal-
talarla vücutları parçalanmış daha 
sonrasında ise diri diri yakılmışlardır. 
Bunların çoğu sivil insanlardı. Ve 2 ay 
boyunca ne yaralılara yardım eli uza-
tan oldu ne de onları kurtarma gibi bir 
dertleri oldu. 

Türkiye devleti savaş suçu 
işlemekte. Şuanda Cizre’de toki evleri 
yapıp başımıza yıktıkları evlerimizi bize 
satıp kar etme derdine düştüler onun ha-
ricinde asıl amaçları Kürtleri birbirinden 
ayırıp oralara başka milletlerden insan 
yerleştirerek asimile etmek. 

Özellikle yasağın kalkmasından 
sonra girdikleri her evde kadın iç 
çamaşırlarının sergilenmesini hedefi 
bu güne kadar yayın olsun dizi film-
lerinde olsun reklamlarında olsun 
kadını cinsel obje olarak bilinç altına 
yazdırmaktır. Bu günde bu yapılan 
kadının doğasına bir hakarettir. Çünkü 

onlar biliyor kadın özgürleştikçe 
özgürleştirir. Kadın eğitendir kadın 
öğrendikçe öğretir. Din ve sosyal 
çevre kullanılarak kadını işlevsiz hale 
getirmelerindeki amaç budur. 

Ayrıca şuanda değinmek istiyo-
rum Alev’i Sünni ayrımıyla devletin 
böl parçala yönet mantığı şuan da 
bile işlev halinde. Bizler Birer Alev’i 
olarak Kabe’mizi insana çevirdiysek 
ve gözümüzün önünde insanlar ka-
tledilip bir soykırım yaşanıyorsa, 
yönümüzü kendi insanımıza çevirmek 
bir Alevilik görevidir.”
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İlhan Karatepe Londra’da Gözaltına Alındı

İngiltere’de politik mülteci olarak yaşamını sürdüren 
İlhan Karatepe, İngiliz polisi tarafından Türkiye’ye 
iade edilmek üzere bu sabah gözaltına alındı.

Uzun yıllar tutsaklık yaşayan ve 
1996 Ölüm Orucu direnişçisi olan 
Karatepe, uzun yıllardır İngiltere’de 
yaşamını sürdürüyordu.

Bu sabah gözaltına alınan öğle-
den sonra Westminster Magistrates 
mahkemesine çıkarıldı. Mahkemede 
savunma avukatlarının kefalet ile ser-
best bırakılması talebi mahkeme ta-
rafından kabul edilirken, duruşmanın 
Nisan ayında görülmesi kararı alındı. 
Karatepe belirlenen kefalet miktarı 
ödenene kadar gözaltında tutulacak. 
Nisan ayında görülecek mahkemede 
Türkiye’nin iade talebi Nisan ayında 
yapılacak duruşmada görüşülecek.

POlİtİk MÜlteCİlere 
YÖNelİk salDırılara sON

Karatepe’nin gözaltına alınmasın-
dan sonra Göçmen İşçiler derneği GİK-
DER yaptığı açıklamada Karetepe’nin 
gözaltına alınmasını sert bir dille 
kınayarak, politik mültecilere yönelik 
saldırıların derhal sonlandırılması 
istendi. Yapılan açıklamada şunlar 
belirtildi;

‘‘Almanya Başbakanı Merkel’in 
Türkiye’ye ziyaretinden sonra sık sık 
basında gündeme gelen ve iadesi iste-
nen devrimcilere ve politik mültecilere 
yönelik saldırılar ilk değil.

Kirli pazarlıkların konusu olan sı-
nırdışı saldırısı, ‘demokrasinin beşiği’ 
denilen AB ülkelerinde artık ‘olağan’ 
bir hale dönüştü.  

Uzun yıllar işkencelerden, tutsaklık 
koşullarından geçmiş ve yaşamını zo-
runlu olarak Avrupa’da sürdüren poli-

tik mültecilere yönelik saldırının son 
halkası İlhan Karatepe oldu. Karatepe, 
8 Mart sabahı Türk Devletinin istemi 
üzerine gözaltın alındı.  Daha önceleri 
de iadesi için gözaltına alınan Karate-
pe, yürütülen kampanyalar ve müca-
deleler sonucu iadesi durdurulmuştu.

ab DeVletlerİ İNsaNlık 
sUÇU İŞleMekteDİr

AB devletleri, politik mültecilere 
yönelik her dönem sınırdışı saldırıları 
başta gelmek üzere birçok baskı yasa-
ları ve uygulamaları ile gündeme gel-
mektedir. Almanya, Fransa, İsviçre, 
İngiltere ve daha birçok ülkede poli-
tik faaliyetinden dolayı tutsak edilmiş 
yüzlerce Türkiyeli ve Kürdistanlı poli-
tik mülteci bulunmaktadır. Tutuklaya-
madıklarını ise ülkelerine iade ederek 
uzun yıllar tutsaklık koşullarına yolla-
maya çalışan AB devletleri, insanlık 
suçu işlemektedir. 

bU salDırılarıN 
artaCaĞıNıN bİr 
İŞaretİDİr

Cenevre Sözleşmesinde İltica et-
menin bir insan hakkı olduğu söylense 
de, uygulamaların böyle olmadığı Ka-
ratepe’nin gözaltına alınmasıyla açığa 
çıkmıştır. 1993 yılında Malatya’da 
açılan bir dava gerekçe gösterilerek 
iade edilmek istene Karatepe ile tüm 
politik mültecilere yönelik yeni bir 
saldırının da işaretini vermektedir.

Bugün Türkiye ve Kürdistan’da 
tüm muhalif dinamiklere yönelik sa-
vaş ilan eden Erdoğan ve Saray çete-

sinin katliamları halen sürmekte iken, 
Karatepe’nin iade edilmesi akıbetinin 
ne olacağını göstermektedir. Cizre’de 
bodrum katlarında 200’e yakın insanın 
diri diri yakıldığı bir ülkeye, politik 
bir mültecinin iade edilmesi tam bir 
insanlık suçudur.

tÜM MÜlteCİlerİN 
sıNırDıŞı eDİlMesİ 
teHlİkesİ Var

Kendi ülkesinde politik nedenler-
den dolayı, buralara gelmek zorunda 
kalmış tüm politik mülteciler,  geldiği 
ülkedeki faaliyetini gerekçe göstere-
rek sınırdışı edilme tehlikesi bulun-
maktadır. 

Erdoğan ile mültecilerin durdu-
rulması konusunda kirli pazarlıklar 
yapan AB ve Merkel,  önümüzdeki sü-
reçte mültecilere yönelik saldırılarının 
da zeminini hazırlamıştır.

kİrlİ Pazarlıklar Var
Karatepe’nin iadesini durdurmak 

ve mülteciler üzerinde oynanan kirli 
pazarlıkları ret etmek insani bir görev-
dir. İltica hakkı temel insani bir haktır. 
Kendi ülkelerinden zorunlu nedenlerle 
buralara gelmiş insanların yaşam hak-
kı başta gelmek üzere her türlü hakkın 
gasp edilmesi kabul edilemezdir. 

Gik-Der olarak, İlhan Karate-
pe’nin iadesinin derhal durdurul-
masını ve yaşam hakkına saygı du-
yulmasını istiyoruz. Avrupa’daki 
demokratik, ilerici kamuoyunu Kara-
tepe’nin durdurulması için mücadele-
ye çağırıyoruz.’’

‘İngiltere’ye Büyük 
Daiş Saldırısı Olabilir’ 
Uyarısı
İngiltere Terörle Mü-
cadele Daire Başkanlığı, 
Daiş çetelerinin büyük 
terör saldırıları planlıyor 
olabileceği yönünde 
uyarıda bulundu.

Başkent Londra’da terörle mü-
cadele konusunda açıklama yapan Em-
niyet Genel Müdür Yardımcısı Mark 
Rowley, Daiş’in Birleşik Krallık dahil 
büyük ülkelere “büyük terör saldırıları” 
planladığına dair birçok kanıt 
toplandığını, söz konusu saldırıların 
tespit edilmeye çalışıldığını açıkladı. 
Rowley, Daiş’in geçen yıl Fransa’nın 
başkenti Paris’te 130 kişinin hayatını 
kaybetmesine neden olan saldırıların 
benzerlerinden, Irak ve Suriye’deki 
diğer karanlık örgütlerin esinlendiğine 
dikkat çekti. 

Teröre yönelik önlenen girişimlere 
değinen emniyet görevlisi, İngiltere, 

Galler ve İskoçya’da geçen yıl terör 
şüphelisi olarak 339 kişi tutuklandığını 
bildirdi. Söz konusu tutuklamaların 
son üç yılla karşılaştırıldığında, teröre 
ilişkin en yüksek verilere yüzde 57 
oranıyla, bu yıl ulaşıldığı öğrenildi. 

Mark Rowley son tutuklamalardan 
yola çıkarak, Daiş’in özellikle Kuzey 
Avrupa’da silah ve askeri eğitim 
almışları tercih ettiğini ve bu şekilde 
farklı metodolojileri benimsediğini 
ifade etti. İngiliz emniyet mensubu, 
“Terör örgütleri her zaman daha fazla 
etki oluşturmak amacıyla dev saldırıları 
hedefliyor.” dedi. Rowley ayrıca, 2015 
yılından itibaren terör şüphelisi olarak 
tutuklananların çoğunun 20 yaş altı 
olduğunu da kaydetti. 

İngiliz güvenlik güçleri daha 
önceden de ülkede en büyük teh-
likeyi internet üzerinden erişilen genç 
kitlelerin oluşturduğunu duyurmuştu. 
Suriye ve Irak’ta başlayan iç savaşın 
ardından şimdiye kadar İngiltere’den 
IŞİD’e katılmak amacıyla yaklaşık 800 
İngiliz vatandaşının savaş bölgesine 
kaçtığı belirtilmişti.
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Kadınlar Eşit ve Özgür Olana 
Kadar 8 Mart’ı Kutlayacağız

Miya hukuk bürosu ortaklarından Avukat 
Şadiye Arslan 8 Mart dünya kadınlar günü ve-
silesiyle gazetemize yaptığı açıklamada kadın eşit 
ve özgür olana dek 8 Mart’ı kutlamaya devam 
edeceklerini ifade etti. 

Avukat Şadiye Arslan gazetemize yaptığı 
açıklamada, ‘ben eşitliğin olduğu bir güne 
eristiğimizde Kadınlar Gününü kutlamamıza ger-
ek olmayacak diyorum:

• Çünkü oy hakkı almak için Ingiltere’de 
kendilerini Meclisin önünde zincirleyen 
kadınlar için kutlamalıyız.

•  Diktatör rejimlerde çocukları cezaevlerinde 
kaybolan ve ölen anneler için kutlamalıyız.

• Iş yerinde eşit ödeme için çalışan 
kadınlar için kutlamalıyız.

• Anne, eş kimliğinden başka insan kimliği, 
adam kimliğinin olduğunu ispatlamaya 
çalışan kadınlar için kutlamalıyız.

•  Hala tecavüz ve cinsel tahriği 
cezalandırmayan sistemlere karşı 
çıkan sokaklara dökülen ve adalet 
isteyen  kadınlar için kutlamak zorundayız.

• Kadını, kendilerinin istediği gibi davranmaya 
iten toplumlara hayır demek için kutlamalıyız.

• O zamana kadar kutlayacağız 
kadınlar gününü.’’

Kadınlar, dayatılan köleliğe karşı, 
öz yönetim ve öz savunma direnişi 
ile tarihe not düşüyor

Roza’lar, Sakine’ler, Arin 
Mirkan’lar, Seve’ler ve 8 Mar-
ttan bugüne nice özgürlük, eşitlik, 
hakikat arayışcısı ve anlamlı bir 
yasamın soluksuz direnişçilerinden 
aldığımız mirası yükselterek kadın 
özgürlük  mücadelemize devam 
ediyoruz. 

İçerisinde bulunduğumuz 21. 
yüzyılda, erkek egemen zihni-
yetinin kurum ve yapıları, şiddet, 
yoksulluk, emek sömürüsü, savaş, 
katliam, taciz ve tecavüzler ile 
kadına yönelik çok yönlü saldırılar 
geliştirmekle birlikte, toplum içer-
isinde militarizmi, devletçiliği, 
tekçiliği, milliyetçiliği ve 
cinsiyetçiliği yeniden ve yeniden 
üretmeye çalışmaktadır. 

Erkek egemen kültürü yeniden 
üretmeye çalışan AKP ve DAIS 
zihniyeti Kürdistan’da saldırılarını 
artırarak soykırım politikalarını 
devreye sokmuşlardır. Bu 
saldırılar, Kürt kadınlarının 
yıllardır büyük bedel ve emek 
ile kazandıkları özgürlük düzey-
lerine, iradelerine, köleliğe karşı 
başkaldırılarına, sosyal ve siyasal 

alandaki kazanımlarına  karşı duy-
ulan öfke ile gerçekleşmektedir. 

Sur‘da, Cizre’de, Silopi’de, 
Nusaybin’de ve Kürdistan’ın her 
yerinde köhnemiş erkek egemen 
sistemine karsı yüreği özgür-
lük  için çarpan kadınlar,  kirli 
ve karanlık savaş politikalarına, 
k i m l i k s i z l e ş t i r i l m e y e , 
iradesizleştirilmeye ve kendilerine 
dayatılan köleliğe karşı  öz sa-
vunma ve öz yönetim direnişi  ile 
kadın özgürlük mücadelesine yeni 
bir ivme kazandırarak tarihe  not 
düşüyorlar. 

Kürt kadınlarının  vahşi erkek 
egemen zihniyetinin toplamı olan 
DAIS ve tüm faşist ve empery-
alist gericiliğe karşı Rojava’da 
verdikleri destansı direniş başta 
Ortadoğu olmak üzere dünyanın 
her yerinde  insanlık ve özgürlük 
umudu olmaya devam etmekle bir-
likte, ‘öz savunma’ mücadelesi ile 
erkek egemenliğine ve gericiliğe 
karşı mücadele yolunu da bizlere 
gösteriyor.  

Başta Rojava ve Kuzey Kürd-
istan olmak üzere Kürdistan’ın 

dört parçasındaki Kürt kadınlarının 
özgürlük direnişi , Türkiye’nin 
batısı ve dünyanın bir çok ye-
rinde, kadın yönelik şiddet, 
taciz ve tecavüz kültürünü 
normalleştirmeye çalışan, kadını 
eve hapseden, ev içi tecavüzde 
indirim uygulayan, kadını ucuz iş 
gücü olarak  gören, metalaştıran 
ataerkil zihniyet ile mücadelenin 
sadece kadınların her zeminde 
sergiledikleri ortak irade ve öz 
savunması ile mümkün olduğunu 
bizlere gösteriyor. 

Kapitalist modernitenin örgütlü 
şiddetine, her türlü faşist ve em-
peryalist gericiliğe karşı destansı 
bir direniş yazan kadınlar şahsında 
tüm kadınların 8 Mart dünya 
kadınlar gününü kutluyor,  kadın 
özgürlük mücadelemizi öz yönetim 
ve öz savunma şiarı ile daha da 
yükselterek  evrenselleştirmeye 
çağırıyoruz.  

ROJ KADIN MECLISI

KCD-E’den 8 Mart mesajı
8 Mart’a ilişkin bir açıklama 

yapan KCD-E, “Kürt kadınları sa-
dece Kürdistan toplumunda öncül-
ük rolünü oynamamakta aynı 
zamanda tüm dünya kadınlarına 
öncülük etmektedir” dedi.

8 Mart’a ilişkin bir açıklama 
yapan KCD-E, “Yaşamın her 
alanında büyük bir direniş tarihi 
yaratan Kürt kadınları sadece 
Kürdistan toplumunda öncülük 
rolünü oynamamakta aynı zaman-
da tüm dünya kadınlarına öncülük 
etmektedir” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan 
KCD-E, 2016 yılının 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü 
kutladı.

Yaşamın her alanını mü-
cadele mevziisi haline getirmiş 
olan direnen kadınların yaratmış 
olduğu direniş destanlarına tanıklık 
edilen, tarihi günlerden geçildiği 
de vurgulanan açıklamada, “Başta 
Sakine Cansızların, Sêvê ve Pa-
kize Nayırların yaratmış olduğu 
direniş çizgisi tüm Kürt halkına 
ve insanlığa öncülük yapmaktadır. 
Onları uğruna mücadele et-
tikleri değerlere bağlılığımızı 
yineliyor, umut ve özlemlerini 
somutlaştırmak için tüm cabamızla 
mücadeleyi yükselteceğimizi be-
lirtiyoruz” dedi.

Kürt Halk Önderi Abdul-
lah Öcalan ve salip olduğu yüce 
değerlerle birlikte 40 yıllık özgür-
lük mücadelesinde insanlık tari-
hine büyük kazanımlar bırakarak 
ilerlediğine de dikkat çeken KCD-
E şunları vurguladı: “Bu süreç 
içerisinde Kürt halk Önderliğinin 
kadın özgürlük çizgisi, kadın 
ideolojisi ile kadının şahsında 
tüm ezilenlerin özgürlük tut-
kusu ve ulaştığı özgürlük gücü 
olmuştur. Bu anlamıyla tıkanan 
erkek egemenlikli sistem ve ik-
tidar güçlerine büyük bir ideolo-

jik darbe, özgürlüğe giden yolu 
ortaya koymuş, her türlü zulüm, 
katliam ve kırım politikalarına 
karşı direnmenin, özgürlüğe 
ulaşmanın adı olmuştur.

Kürt halkı olarak dört parça 
Kürdistan topraklarının demokra-
tik ulusa doğru kendisini evrilterek 
demokratik bir yaşamı inşa süre-
cinden geçmekteyiz. Bu sürece 
Beritan, Zilan ve Sema Yüce gibi 
nice büyük kahramanın emeği 
ve direnişi ile gelinmiştir. Kadın 
özgürlük mücadelesinin öncül-
eri olarak kahramanların izinden 
giden Arin Mirkan, Sêvê Demir 
ve Pakize Nayır ile devam eden 
her adımı kahramanlıkla örülen, 
her gününde direniş destanlarının 
yazıldığı ve yazılmaya da devam 
edildiği bir dönemden geçiyoruz. 
Yaşamın her alanında büyük 
bir direniş tarihi yaratan Kürt 
kadınları sadece Kürdistan toplu-
munda öncülük rolünü oynamam-
akta aynı zamanda tüm dünya 
kadınlarına öncülük etmektedir. 
Bu öncülük başta ideolojik olmak 
üzere, siyasal, sosyal, toplumsal 
her alanda ortaya çıkan direniş 
kültürüyle kendisini göstermiştir.”

Kuzey Kürdistan’da gösterilen 
demokratik öz yönetim direnişleri 
içerisinde kadınların ortaya 
koymuş olduğu fedakarlık düzeyi, 

mücadele ruhu, özveri ve öncülük 
düzeyleri tüm erkek egemenlikli 
sistemlere vurulan en büyük darbe 
olduğunu da kaydeden KCD-E, 
“Bu darbe en başta da Türk dev-
letine vurulan darbe olmaktadır. 
Bundandır ki Türk devleti her türlü 
gücünü kullanarak Kürt halkı üz-
erine yürümekte, Kürt kadınlarını 
katletmekte bununla da yetin-
meyerek bedenlerini teşhir etme 
gericiliği ve insanlık dışılığını 
göstermektedir. Bu yaşanan vahşet 
Kürt kadınlarının mücadelenin 
gerisinde kalmalarına neden ol-
mak şurada kalsın, daha güçlü 
mücadele etmenin gerekçesi ha-
line getirebilmektedir. Bu yanıyla 
topluma öncülük yapmaktadır. 
Tıpkı topraklarını bırakıp gitmey-
en, çocuklarıyla birlikte direnmeyi 
seçen Taybet Ana gibi. 8 Mart ve-
silesiyle de demokratik özyönetim 
direnişleri içerisinde hayatını kay-
beden tüm direnişçi kadınları bir 
kez daha saygıyla anıyor, bizlere 
öğrettikleri özgürlük çizgisinin 
takipçisi olacağımızı bir kez daha 
belirtiyoruz.

8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü tüm direnen 
kadınlara kutlu olsun. Sadece bir 
gün değil. Tüm yaşamın özgürlük 
dolu olması, kadın şahsında tüm 
toplumun özgürlüğe kavuşacağı 
günler yakındır diyoruz” dedi.

Parlamentoda ‘Türkiye’de 
akademik özgürlük’ Paneli

Türkiye Araştırmalar Merkezi CEFTUS’un 
‘Türkiye’de akademik özgürlük’ başlıklı paneli 
İngiltere Parlamentosu’nda yapıldı.

11 Ocak’ta yayınlanan ve 1128 akademisy-
enin imzaladığı Barış için akademisyenler bildi-
risi sonrası yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği 
panelin ev sahipliğini İngiltere İçişleri Komisyonu 
Başkanı İşçi Partisi milletvekili Keith Vaz üstle-
nirken, toplantıya konuşmacı olarak CHP Genel 
Başkan eski yardımcısı ve parti meclis üyesi Gül-
seren Onanç ile söz konusu bildirinin imzacıları 
arasında bulunan Middlesex Üniversitesi Öğretim 
üyesi Dr Janroj Keles ile Essex Üniversitesi’den 
Sinem Arslan da katıldı

İngiltere Öğretim Üyeleri Sendikası Başkanı Dr 
Elizabeth Lawrence’in de yer aldığı toplantıda ilk 
sözü alan Onanc, mecliste grubu bulunan dört parti 
olmasına rağmen AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan’ın yasama ve yürütme üzerindeki mutlak 
hakimiyetinin, muhalefete farklı seslere yaşam 
hakkı tanımadığını savundu.

Bu durumun Kürt sorununa bakış konusun-
da da etkisini hissettirdiğini vurgulayan Onanç, 
hükümetin Kürtleri dışlayan bir laiklik ve güvenlik 
anlayışını benimsediğini öne sürerek hükümetin 
her türlü itirazı görmezden gelmesi ve müzakere 
sürecinin yeniden başlatılmasına karşı çıkmasının 

sorunları derinleştirdiğini iddia etti.
Panelistlerden Sinem Arslan ise imzacı aka-

demisyenlerin özellikle hükümete yakın medya 
organları tarafından ciddi bir karalama kampanyası 
ile hedef gösterildiğine dikkat çekerek, okulların 
kapanması ile birlikte söz konusu soruşturmaların 
yoğunlaştırılacağı kaygısı taşıdıklarını ifade etti.

Toplantıda söz alan Dr Janroj Keleş yaşanan 
gelişmelerin Türkiye’deki devlet anlayışının bir 
sonucu olduğunu, tarih boyunca sürekli kendisini 
tekrarlayan baskıcı yöntemlerin, yeniden, bir kez 
daha yaşandığını savundu. Janroş Keleş, baskıcı 
anlayışın düşünce hayatındaki negatif etkilerinin 
giderek etkisini artıracağı ve kendilerine çalışma 
alanı bulamayan genç akademisyenlerin ülkelerini 
terk etmeye zorlanacakları kaygısı taşıdığını da be-
lirtti.

Toplantının son konuşmacısı İngiltere Öğretim 
Üyeleri Sendikası Başkanı Dr Elizabeth Lawrence 
ise akademik alandaki özgürlüklerin devletler 
tarafından garanti altına alınmasının hayati bir 
önem taşıdığını vurgulayarak akademisyenlerin 
düşünceleri yüzünden cezalandırılma veya işsiz 
kalma tehdidi yaşamalarının kabul edilemez 
olduğunu ifade etti. Lawrence Türkiye’deki akad-
emisyenlerle dayanışma içerisinde olduklarını da 
sözlerine ekledi.
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İlkbahar Dönemi Yoğun 
Hazırlık Kursları Başlıyor!
GCSE ve A-Levels sınavlarına 3 ay 
kala, Oxford Academy, yılların biriki-
mi ve kurumsal gücü ile öğrencilerini 
güven ve başarı ile hazırlıyor.

Oxford Academy Dershaneleri 
SATs (Year – 6), GCSE (Year- 10 
& 11) ve A-Levels (Year-12 & 13) 
öğrencileri için, mevcut sınıfların 
dışında,  Easter tatilinde yeni YOĞUN 
HAZIRLIK SINIFLARI (Booster 
Classes) başlatıyor. 

Üniversiteye doğru giden yolda 
GCSE ve A-Levels sınav sonuçları tek 
belirleyici olduğu için, öğrencilerin 
ilk uğrak yeri olan Oxford Acad-
emy, SATs, GCSE ve AS ile A-2  
sınavlarına hazırlık alanında zengin 
bir deneyime ve uzmanlığa sahip. Or-
talama 5, maximum 8 kişilik sınıflarda 
eğitim veren okulun öğretmenleri, her 
bir öğrencinin gelişimi ile doğrudan 
ve daha ayrıntılı ilgilenme fırsatı 
sunmaktadır. 

2016 yılı Mayıs-Haziran aylarında 
yapılacak olan sınavlara hazırlanan 
öğrencilere yoğun ders bilgisi, soru 
çözüm yöntemleri ve sınav teknikleri 
konusunda ustalık becerisi ve özgüven 
duygusu kazandırmaktadır. 

Oxford Academy dershaneler-
inde geçen yıl öğrenim gören GCSE 
öğrencilerinin 92%’lik bir bölümü 
English Language, English Literature, 
Mathematics and Triple Science (Biol-
ogy, Chemistry, Physics) dersleri gibi 
5 adet zorunlu ve temel dallarda 2015 
yılı GCSE sınavlarında, söz konusu 
sınava ilk kez girmelerine rağmen A* 
ile B arasında not almayı başardılar.

Lise birinci sınıf (Year-12) ve lise 
son sınıf (Year-13) öğrencilerini, sınav 
kurumlarına (examination boards: 
EDEXCEL, I-GCSE, AQA, OCR ve 
MEI) ve hedef notlarına (Grade A ve 
B) göre ayrıştırarak, iddialı biçimde 
AS ve A-2 sınavlarına hazırlayan Ox-
ford Academy, geçen sene onlarca A-
Levels öğrencisine grade A*, A ve B 
notları kazandırdı. 

Oxford Academy dershaneler-
inde öğrenim gören lise öğrencileri 
arasında, Kuzey Londra’nın önde 
gelen devlet liselerinden olan The 
Latymer Sixth Form, Enfield County, 
Enfield Grammar, Highlands, South-
gate, Chace, Edmonton County, King-
smead, Lea Valley High, Winchmore 
(ENFIELD)  Fortismere, Alexandra 
Park, Highgate Wood, Hornsey for 
Girls (HARINGEY) Ashmole, Wood-
house (BARNET), Highbury Fields, 
City & Islington College (ISLING-
TON), Mossbourne Academy, Petchy 
Academy, Stoke Newington, The 
Skinner’s Academy (HACKNEY), 
Highams Park, Leyton Sixth Form, Sir 
George Monoux College (WALTHAM 

FOREST) gibi okullardan çok sayıda 
öğrenci bulunmaktadır.

İNGİlİz ÖĞretMeNlerle 
ÇalıŞaN ve İNGİlİzCe 
eĞİtİM VereN İlk 
ve TEK RUHSATLI 
ÖNCÜ DersHaNe

İngiliz ulusal eğitim müfredatına 
(National Curriculum) bağlı olarak 
çalışan Oxford Academy dershaneler-
inde, temel ve zorunlu tüm dersler ko-
nusunda uzman ve deneyimli İngiliz 
öğretmenler tarafından verilmekte-
dir. Haftanın 7 günü sabah 9:30’dan 
akşam 8:30’a kadar eğitim verebilme 
esnekliğine sahip kurumsal gücü ile 
Oxford Academy, yüksek başarı he-
defi tutturmak isteyen öğrencilerin 
gözdesi olmaya devam ediyor. 

Bazıları halen devlet okullarında 
görevli olan, hatta Matematik, Fen ve 
Edebiyat dallarında bölüm başkanı 
(Head of Department) düzeyinde 
müdürlük yapan ve özenle seçilen 
öğretmenlerimizin tümü üniversite 
sonrası PGCE (Post Graduate Cer-
tificate of Education), QTS (Qualified 
Teacher Status), yani Eğitim Fakültesi 
Uzman Öğretmenlik formasyonuna sa-
hiptir. Ayrıca, pedagojik eğitimi tam 
olan öğretmenlerimizin tümü polis-
savcılık temiz sicilinden (CRB-check) 
geçmiştir. 

eDMONtON GreeN ve 
stOke NeWİNGtON’Da 
İkİ ŞUbesİ Var

Edmonton Green ve Stoke New-
ington semtlerinde iki şubesi olan 
okulun Genel Müdürü Mehmet 
Ağca, University of London (SOAS) 
ve London Metropolitan Univer-
sity Ekonomi bölümünde uzun yıllar 
öğretim üyesi olarak görev yaptı. 
Üniversite öğretmenliğinde geçirdiği 
7 yıllık tecrübesi ile yönettiği Oxford 
Academy, geliştirdiği özgün ve etkin 
bir eğitim modeli ile öğrencilerine 
girdikleri tüm sınavlarda çok başarılı 
sonuçlar elde etmesine katkı sunuyor.

Çocuklarının daha iyi bir eğitim 
alıp, İngiltere’de en iyi üniversitel-
erde ve bilim dallarında okumasını 
düşleyen aileler için Oxford Academy 
Dershaneleri son derece ideal çözüm-
ler sunuyor. Ayrıntılı bilgi almak istey-
enler 0208-8074 316 (Edmonton) veya 
0772- 340 2412 (Stoke Newington) 
numaralı telefondan Türkçe konuşan 
eğitim danışmanlarına  ulaşabilirler.
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Aim Accountancy’den çok özel hizmet
Tecrübeli ve 
p r o f e s y o n e l 
hizmetleri ile sek-
törde kısa sürede 
fark yaratan Aim 
Accountancy’den 
Mini Cab 
şöferlerine çok 
özel indirim. 

Kaliteli ve profesyonel hizmeti en 
uygun fiyatlara sunma ilkesi ile çalış-
malarına devam eden Aim Accountan-
cy Mini Cab şöferlerine özel indirimi 
hizmetlerinde yıllık hesaplar ve kişi-
sel vergi hesaplamalarını sadece 150 
Pound’a yapıyor. 

İlk 15 kİŞİYe bİr Yıllık 
beDaVa HİzMet

Telgraf gazetesi ile yürüttüğü çok 
özel kampanya dahilinde gazetemizi 
Aim Accountancy şirketine ulaştı-
ran ilk 15 Mini Cab şöförünün yıllık 
olarak tüm muhasebe işlemlerini üc-
retsiz yapacağının duyurusunu da ya-
pan muhasebe bürosu yetkilileri ayni 
zamanda ‘kaliteli hizmet herkesin 
hakkıdır’ diyerek çok özel fiyatlarıyla 

muhasebe işlemleriniz için önce Aim 
accountancy’ye başvurulması gerek-
tiği vurgusu yaptı. 

MİNİ Cab ŞÖferlerİNe 
ÖZEL KAMPANYA

Aim Accountancy, Mini cab şöfer-
lerine özel düzenlediği kampanya ile 
kaçırılmaz bir fırsat yarattı. Ayni za-
manda kampanya dahilinde de Telg-
raf gazetesi ile yürüttüğü çalışmada 

da yine şöferlerin yüzünü güldürüyor. 

Kişisel vergi ödemeleri ve hesap-
lamarı ile hesap tutma işlemlerini 
Mini Cab şöferleirine yıllık olarak 
sadece 150 Pound’luk ücretle gerçek-
leştirirken, Aim Accountancy ayrıca 
Telgraf gazetesini ofislerine ulaştıran 
ilk 15 Mini Cab şöförünede yıllık ola-
rak tüm muhasabe işlemlerini ücret-
siz sağlama imkanı yaratarak sektör-
deki emin adımlarına devam ediyor. 

•	 Hesap	açma

•	 Vergi	ödemeleri	

•	 VAT	ödemeleri

•	 Defter	tutuma	

•	 Şirket	kurulumu	

•	 Cash	flow	forecast	
and	projection	
(turkcelerı	yazıalcak)	

İşlemleri ile tüm muhasebe işlem-
lerinizi gerçekleştirmeden önce Aim 
Accountancy’ye başvurup çok uygun 
fiyatlar alabilirsiniz. 

Yüksel Demir ve Yıldız Işık yöneti-
mindeki aim Accountancy Ashley Hou-
se 235-239 High Road, Wood Green, 
London N22 8HF adresinde bulunuyor. 
Daha fazla bigi için www.aimaccoun-
tancy.com internet adresini ziyaret ede-
bilir veya info@aimaccountancy.com 
email adresine yazabilir yada 0208 935 
5243 numaralı telefonu arayabiirsiniz. 
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Başkent Londra’da başta Sur ve Cizre olmak üzere Türk dev-
letinin Kürdistan’daki saldırılarını protesto etmek ve Kürt halkıyla 
dayanışmak amacıyla yapılan eyleme 10 bin insan katıldı. Hafta-
lar süren yoğun hazırlık çalışmalarından sonra Pazar günü 
yapılan eylem yoğun ilgi gördü. 

Foto: Erem Kansoy

‘Kürtlere Yönelik Savaşı Dur-
dur’, ‘Sessizliği kır’ şiarıyla organ-
ize eylem için insanlar Pazar günü 
saat 12:00’de BBC binası önünde 
bir araya geldi. Britanya’nın  bir-
çok şehrinden katılımın olduğu ey-
leme onlarca sivil toplum örgütü, 
akademisyen, milletvekili ve çok 
sayıda sol sosyalist grup katıldı. 
Eylem BBC binası önünde yapılan 

10 bin Kişi Sur ve 
Cizre İçin Yürüdü

Londra’da Sessizlik Kırıldı: 
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konuşmalar ile başladı. 
Yapılan konuşmalarda Kürt 

halkına yönelik Türk devletinin 
saldırılarının derhal sonlandırılması 
ve uluslararası basın kuruluşlarının  
bu saldırılar karşısında sessizliğini 
kırması çağrısı yapıldı. 

Yapılan konuşmalardan sonra 
sayısı onbini bulan kitle yürüyüşe 
geçti. Yabancı Kürt dostlarının 
yoğun katılımı dikkat çekerken, 
yüzleri kapalı siyahlar giymiş 

Anarşistler büyük bir grupla eyleme 
katılarak destek verdi. Hafta sonu 
olması nedeniyle Londra merkezinin 
çok kalabalık olması ile beraber ey-
lem büyük dikkat çekti.

Londra’nın en ünlü 
meydanlarından birisi olan Trafal-
gar Meydanına varan kitle burada 
bir miting düzenledi. Koca meydanı 
dolduran binlerce kişi hep bir 
ağızdan, ‘Terörist Türk Devleti, 
Kürdistan’daki katliamlara son’ 
şeklinde sloganlar attı. 

Trafalgar meydanında yapılan 
mitingte, milletvekilleri Natalie 
McGary, Kate Osamor, Yeşiller 
Partisi lideri Natalie Bennett, FBU 
sendikası direktörü Matt Wrack, 
Faşisze karşı birleş organizasyo-
nundan Weyman Bennett, Stop the 
war coalition’dan  Lindsey Ger-
man, RMT sendikasından Steve 
Hedley, İnsan hakları savunucusu 
Margaret Owen, Peter Tachell, 
yaşamını yitiren YPG savaşçısı Eric 
Scurfield’in babası Chris Scurfield, 

İngiltere Kürt öğrencileri birlikler-
inden Elif Sarican, Roj Women’dan 
Berfin Kurban gibi isimlerin de 
arasında bulunduğu 30’dan fazla 
konuşmacı mitingte kitleye seslendi. 

eYleMDe PaNkart 
ÇeŞİtlİlİĞİ

Açılan pankartlardan bazıları: 
‘Kürtler üzerindeki savaşı durdur, 
Sessizliği kır’, ‘Baskının olduğu yerde 
devrim görevdir’, ‘Türk devleti Daiş’i 
desteklemey son ver’, ‘ Çığlıkları 

duyun, işkenceyi görün, gerçekleri 
söyleyin’, ‘Faşizme sıfır tölerans’, 
‘Demokratik Özerklik barışa giden 
yoldur’, ‘Durma, Kürdistan için yürü, 
katliamları durdur’, ‘yaşamak diren-
mektir, sessizlik ölümdür’, ‘PKK’yi 
listeden çıkarın’

Mitingin ortalarında yağan yoğun 
yağmur ve doluya rağmen insanlar 
mitingin bitişine kadar bekledi. Mit-
ing çerxa şoreşe marşının hep beraber 
söylenmesi ile sona erdi.
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Day-Mer: “Bu suça ortak olmayacağız” 
konulu panel düzenliyor

Barışa imza atan akademisyenleri 
buluşturacak panelde, Prof. Şebnen 
Korur Fincancı, Prof. Alex Callinicos, 
Prof. Nadje Al-Ali, Dr. Thomas Mari-
os konuşmacı olarak hazır bulunacak. 

Türkiye ve Kürdistan’da süren 
savaş ve saldırılara karşı başlatılan 
imza kampanyalarına İngiltere’den 
de destek geldi.  İngiltere’de Bin’den 
fazla akademisyen başlatılan kam-

panyada barış yandaşı imzalarını or-
taya koydu.

 İngiltere’de toplanan imzalar ile 
akademisyenler “Türkiye’deki aka-
demisyenlere yapılan saldırıları bize 
yapılmış sayıyoruz” mesajı verdi. 

Türkiye’de akademisyenlere 
yönelik saldırıları, yaşananlar ve 
buna karşı çözümlerinin tartışılacağı 

panelde katılımcılar barışa imza atan 
Brtianyalı akademisyenlere soru sor-
ma fırsatı da bulacak. 

Day-Mer yönetim kurulunun 
organizasyonu ile Kuzey Londra 
Toplum Merkezi (NLHC)’de 12 
Mart günü düzenlenecek panel saat 
17:00’da başlayacak. Adres: 22 
Mooorfield Road London, N17 6 PY. 
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Sendikalardan Gece 
Metrosuna Yeşil Işık

Londra Ulaşım Dairesi (TfL) ve ulaşım çalışanları 
sendikaları, aylar süren anlaşmazlığın sonunda gece met-
rosu için çalışma ve maaş koşullarına ilişkin uzlaşmaya 
vardılar.

Aslef sendikasına bağlı Londra Metrosu tren çalışanları 
gece metrosu maaş paketini kabul ettiler.

RMT sendikasına bağlı tren şoförleri de sunulan son 
teklifi kabul ederken, yine RMT’ye bağlı metro bakım 
çalışanları ve Unite sendikası üyeleri teklifi ret ettiler. 
RMT sendikası, 10,000 üyesiyle, daha önce oylamaya gi-
derek sunulan teklifi kabul ederek, uzlaşan ilk ve en büyük 
sendika oldu. Üyelerin %84’ü teklifi kabul ettiler.

TfL, gece metrosunu Eylül 2015’te uygulamaya 
başlayacağını açıklamıştı, fakat şoförlerin sunulan koşulları 
kabul etmemeleri üzerine bir dizi grev gerçekleşti ve gece 
metrosu ertelendi. Gerçekleşen grevlerde bütün şoförlerin 
çalışmayı bırakmaları sonucunda metro kullanıma tama-
men kapatıldı.

Maaş ve çalışma koşullarına ilişkin uzlaşma sağlanması 
sonucunda, gece metrosunun kısa bir sürede faaliyete 
geçirilmesi bekleniliyor.

Üyelerinin %88.6’sının Londra Metro’sunun teklifini 
kabul ettiği Aslef sendikası sorumlusu Finn Brennan sıkı 
bir pazarlama yaparak adil bir teklif elde ettiklerini belirtti. 
Brennan şöyle konuştu: ‘‘Geçen yıl, yönetim hafta sonları 
çalışma saatlerini sınırsız yapacak ve sadece %0.5 maaş 
artışıyla gece vardiyasının olacağı nöbet listelerini zorla 
uygulamaya çalıştı. Üyelerimiz, iş koşullarını koruyup ve 
daha iyi bir teklif almak için iki gün tam olarak iş bıraktılar. 
Onların güç ve dayanışması sonucunda enflasyonun 
üstünde bir maaş artışı ve şoför ve diğer çalışanlara, iş ve 
özel hayat dengesini sağlayacak, çalışma koşullarında ger-

çek anlamda ilerleme elde edildi. Bu, güçlü ve pragmatik 
sendikacılık için önemli bir başarıdır. İş yerinde her zaman 
değişiklikler olur, ama değişim, müzakere ve antlaşmayla 
gelmeli ve çalışanlara her zaman gerçek fayda sağlaması 
gerekir.’’

Brennan, gece metrosunun yazda faaliyete geçmes-
ini beklediklerini belirterek, ‘‘TfL başta uzlaşmaya hazır 
olsaydı, iki gün grev yaşanmazdı ve gece metrosu geçen 
yıl başlardı’’diye konuştu.

Bernnan, ayrıyeten, Londra Belediye başkanı Boris 
Johnson’ı TfL ve çalışanlar arasında sorun yaratmakla ve 
gece metrosunun faaliyete geçmesinin ertelenmesine se-
bep olmakla suçlayarak, Mayıs’ta görevinin sonuna gelm-
esini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Gece metrosu, Londra Metro’sunun Cuma ve Cumar-
tesi geceleri 24 saat açık olmasını sağlayacak.

Eğitim Köşesi

oktyshbz@googlemail.com

Oktay	
ŞAHbAz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

A-Level mı BTEC mi? 
Bu hafta sizlere daha 

çok 16+ yaşını ilgilendi-
recek önemli bir seçim 
hakkında bilgi vereceğim. 
Ortaokulu bitirdiniz ve GCSE 
sonuçlarınızı aldınız, peki 
ya bir sonraki adım? Kolej 
yada 6.sınıfta nasıl bir eğitim 
alacağınızdan emin değilsiniz, 
akademik mi yoksa mesleki 
mi? Bu durum ve bu sorular 
bir çok gencimizin kafasında 
sürekli dolaşan çelişkilerin 
başında geliyorlar. Her ne ka-
dar bu konuda okullarda ger-
eken yardım verilse bile bu 
konuda aile fertlerinin bilg-
ilerinin olması ve çocuklarına 
bu kritik dönemde yardımcı 
olmaları önemli olacaktır. Bu 
haftaki yazımızda bu konuda 
bilgi vermeye çalışacağız, 
umarım faydalı olur. 

Önce daha mesleki 
olarak bilinen BTEC’ler ile 
başlıyalım. BTEC adını onu 
ilk yaratan kuruluş olan Busi-
ness and Technology Educa-
tion Council’dan alır. BTEC 
kursları üç Level’da (sevi-
yede) yapılabilinir, Level 1, 2 
ve 3 olarak ortaokulu, 6.sınıf 
ve kolejlerde öğretiliyor. 
Level 1 ve 2’ler GCSE’le ile 
aynı seviyede olurken, Level 
3 A-Level kursları ile, Level 
4-7’de bir üniversite diploma-
si ile aynı denklemdedir. Son 
dönemlerde BTEC kursları A-
Level kurslara oranan daha çok 
popülarite kazanıyor ve tercih 
ediliyor. Peki ama neden? 
BTEC’ler diğer kurslara göre 
daha mesleki bölümlerden 
oluşur, örneğin Ticaret, Tu-
rizm, Bilgisayar gibi bölümler 
BTEC kurslarında yer alırken, 
Tarih yada İngilizce kimi kurs-
lar BTEC bölümleri içinde yer 
almaz. 

A-Level kursalari bunun 
yanında daha akademik dersler 
bölümlerinde oluşur. A-level 
yani Advanced (Yüksek) level 
olarak bilinir. Yukarda belir-
tiklerimizin yanında Kimya, 
Fizik yada Felsefe gibi bölüm-
ler A-level kurslarında bulmak 
mümkündür. Bunun yanında 
A-Level kursları içinde farklı 
seviyeler yoktur, sadece 
tek seviye olan Level 3’dan 
oluşur ve bunun daha çok 16-
18 yaş arasındaki öğrenciler 
tarafından görülür. BTEC 

ve A-Level’lar arasındaki 
en temel fark ise kursun 
değerlendirilme biçimidir. A-
Level ve diğer bir çok kurslar-
da iki yıl sonunda bir sınav ile 
değerlendirme olurken, BTEC 
kursları verilen dönem ödev-
leri ile değerlendirilir – yani 
sınav yoktur. 

Üniversitelerin BTEC 
kurslarına yaklaşımı nasıl? 
Bu konuda son dönemlerde 
bir çok tartışma var. Bi-
raz geçmişe bakacak olur-
sak aslında üniversiteler 
düne kadar BTEC kurslarını 
bitiren öğrencilere çok sıcak 
bakmıyordu. Fakat son 
dönemlerde, içinde Cambridge 
ve Oxford’da bulunduğu, bir 
çok üniversite bu konudaki 
yaklaşımını değiştirip daha 
sıcak bakmaya başladı. Bu 
anlamda üniversiteye giriş 
notlarına BTEC kurslarına 
göre ayarlayıp BTEC 
öğrencilerine kapılarının 
açık olduğu gösterdiler. Sis-
tem olarak bunu tecrübe edi-
nen öğrenciler yaptıkları 
paylaşımlarda çözümün ne 
BTEC nede sadece A-level 
kurslarında olduğu yönünde 
bilgiler verdiler. Öğrencilere 
göre en etkili yolun BTEC ve 
A-level kurslarının karışımı 
olduğu, yani hem mesleki hem 
de akademik. Bu doğrultuda 
yaklaşan öğrenciler örnek 
olarak BTEC Ticaret kursu-
nun yanında A-level İngilizce 
ile beraber yaparak üniver-
site şansını artırabiliyor. Yada 
BTEC Bilgisayar kursunun 
yanında A-Level Matematik 
yapan bir öğrencinin üniver-
siteye gitme yolunda ciddi bir 
avantaj sağladığını söylemek 
yanlış olmaz. 

Buradan çıkarmamız 
gerek en büyük sonuç 
aslında seçilecek kursun 
kategorisinden daha çok 
çocuğumuzun yeteneği ve 
isteği doğrultusunda olması 
gerçeği. Eğer bir çocuk daha 
çok mesleki bir kurs yapmak 
istiyorsa bunu yapmasında hiç 
bir sıkıntı yok, burda eklen-
mesi gereken tek şey ise il-
erde üniversiteye gitme isteği 
var ise buna ek olarak bir A-
level kursu ile yapmasının 
ona ciddi bir fayda olacağının 
hatırlatılması olur. 
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Pazar günü yapılan Kürtlerle dayanışma eyleminde yapılan konuşmalarda Türk devletinin Kürt 
halkına yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğu ve buna karşı sessizliğin kırılıp daha fazla 
tepki gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Binlerce kişinin BBC binası önünde toplanıp Trafalgar 
meydanına yürüdüğü ve burada yaptığı mitingte 30’dan fazla siyasetçi ve aktivist konuşma yaptı. 

DaYaNıŞMaMız YeNİ 
katlİaMları ÖNleYebİlİr

‘Stop the war on Kurds’ şiarıyla 
yapılan eylemin hazırlık komitesin-
den Mark	Campbell ilk konuşmayı 
yaptı. Campbell konuşmasında 
şunları belirtti; ‘‘Cizre’de üç bod-
rumda çocuk ve kadınların da 
bulunduğu yüzlerce kişi canlı 
bir şekilde yakıldı. Aynı şekilde 
yine Sur, Nusaybin, Silopi, İdil 
ve Dargeçit’te yüzlerce Kürt ka-
tledildi. Milyonlarca insan yerl-
erinde göçertildi. Batı bu vahşete 
sessiz kalmaktadır. Bu sessizliğin 
kırılması için bugün binlerce kişi 
bir araya geldik. Bu dayanışmamız 
yeni katliamların önüne geçebilir.’’ 

sessİz kalMaYaCaĞız
İskoç	 milletvekili	 Natalie	 Mc-

Garry: ‘‘Bugün Kürdistan halkıyla 
dayanışma amacıyla burdayım. 
Başta Kürt şehirlerinde olmak üzere 
tüm Türkiye’de zulme uğrayan Kürt 
halkıyla dayanışma için buradayım. 
Geçen hafta Diyarbakır’daydım 
ve bu zulme, saldırılara kendi gö-
zlerimle tanıklık ettim. Bu yaşanan 
saldırılara tanıklık ettiğim için dev-
letin güvenlik güçleri tarafından 
gözaltına alındım. 

Dünya gözünü açmalı. Bugün 
Kürt halkı Daiş’e karşı insanlık 

adına savaşıyor. Kürt halkı bu 
sessizliğimiz hak etmiyor. Bugün 
baskıcı Türk hükümeti tüm muhal-
iflere savaş açmış durumda. Basın 
büyük bir baskı altında. İnsan hakları 
ihlalleri giderek artmakta. Ben 
Britanya parlamentosunda gerekli 
girişimlerimi devam ettireceğim. 
Sessiz kalmayacağız. Britanya 
hükümetinin bu konuda adım atması 
için zorlayacağız. 

Kürt halkı barış istiyor, Kürt 
halkı barışı hak ediyor. Saldırıları 
durdurun, sessizliği kırın, katliamı 
durdurun.’’

kÜrtlere aDalet 
ÇaĞrısı

İşçi	Parti	milletvekili	Kate	Os-
amor	İşçi	parti	genel	başkanı	Jer-
emy	Corbyn’nin	mesajını	 okudu: 
‘‘Bugün burada sizlerle olamadığım 
için üzgünüm. Bugünkü eylemin-
ize dayanışma mesajımı göndermek 
istedim. Kürtler Ortadoğu’da büyük 
saldırı altında. Son  haftalarda Türk 
devletinin saldırılarını yakından 
endişeyle takip ediyoruz. Bu 
saldırıların acilen durdurulması ve 
Türk devletinin barış görüşmelerine 
tekrar denmesi gerekir. Türk dev-
leti tüm vatandaşlarının haklarına 
saygı göstermeli. Buradan bir  kez 
daha Kürtler için adalet çağrısı 
yapıyoruz.’’ 

DÜNYaNıN kÜrtlerDeN 
ÖĞreNeCeĞİ ÇOk ŞeY Var

YPG’li	 savaşçı	 Macheal: 
‘‘Daiş’in tüm lojistik ihtiyaçları Türk 
devleti tarafından karşılanıyor. Kendi 
gözlerimle buna şahit oldum. Yediği 
yemeklerden tutalım, kullandıkları 
malzemeye kadar hepsi Türk yapımı. 
Daiş tüm petrolünü Türkiye üzerinden 
satıyor. Türkiye batının dostu değil. 
Türkiye Daiş’e karşı savaşanların 
dostu olamaz. Onlar orada açıkça 
Daiş’i destekliyor. Batıda cinsiyet 
eşitliğinin olduğundan bahsedilir. 
Rojava’ya gittikten sonra bunun doğru 
olmadığını gördüm. Esas cinsiyet 
eşitliği Rojava’da. Kürt kadınlarının 
nasıl mücadele ettiğini, savaştığını 
gördüm. Tüm dünyanın öğreneceği 
var Rojava’dan. Biji YPJ, Biji YPG.’’

tÜrk DeVletİ 
UtaNÇ DUYMalı

Stop	 The	 War	 Coalition	 sekre-
teri	 Lindsey	 German: ‘‘Buradan 
Londra’daki Kürt toplumu olmak 
üzere, Türkiye,Suriye ve dünyanın 
farklı ülkelerinden yaşayan Kürtleri 
selamlıyorum. Türk devleti Kürtlere 
karşı yürüttüğü politikadan utanç 
duymalı. Bu ırkçılığa, faşizme karşı 
‘tek savaş, tek mücadele’ demek için 
buradayım.’’ 

kÜrtlerİ DİNleMelİYİz
Yeşiller	 Partisi	 lideri	 Na-

talie	 bennett: ‘‘İnsan haklarını ve 
demokrasiyi savunmak hepimizin 
geleceği için, ülkemizin güvenliği için 
önemlidir ve hepimizin daha güvenli 
bir dünyada yaşamasını sağlayacaktır. 
Türkiye’deki Kürtleri dinlemeliyiz, 
Suriye’deki Kürtleri dinlemeliyiz.’’ 

Geçtiğimiz yıl Rojava’da YPG 
saflarında savaşırken yaşamını yitiren 
Eric Scurfield’in babası Chris Scur-
field de eyleme katılarak bir konuşma 
yaptı. Konuşmasında Kürt halkının 
yaşadığı saldırılara değinen Scurfield, 
Britanya hükümetinin bu saldırılar 
karşısındaki sessizliğini eleştirdi.

erDOĞaN HÜkÜMetİNİN 
DUrDUrUlMası lazıM

2006 yılında yaşamını yitiren 
20. yüzyılın en önemli poli-
tik düşünürlerinden Murray 
Bookchin’in kızı Gazateci yazar Deb-
bie Bookchin de eyleme katılanlar 
arasındaydı. Bookchin gazetemize 
yaptığı açıklamada Türk devletinin 
saldırılarına karşı daha gür bir ses 
çıkarılması gerektiğini ifade ederek 
şunları belirtti: 

‘‘Bugün burada olmak benim 
açımdan çok önemli. Türiye’nin 
doğusunda devam eden şiddete karşı 
sessizliğin kırılması lazım. Tüm dünya 
biliyorki zorba Erdoğan hükümetinin 
durdurulması lazım. Hepimiz sesimizi 
daha gür çıkarmalıyız. Türkiye’nin 
doğusunda yaşayan Kürtler çok iyi 
çalışmalar yürütüyorlar. Ve herkes gibi 
Kürt halkının kendi kendisini yönetme 
hakkı var. Ve bizler, özellikle de sol-
cular sosyalistler bunun arkasında 
durmalıyız. Bugün ve her gün Kürt 
halkı ile dayanışmak görevimiz 
olmalıdır.’’ 

amerikalı YPG’li savaşçı

İskoç Milletvekili Natalie McGarry

Mark Campbell

Green Party lideri Natalie bennett

İşçi Parti Milletvekili kate Osamor

Yaşamını yitiren YPG’li savaşçı eric 
scurfield’in babası Chris scurfield

Sessiz Kalmayacağız!
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Londra’da kadının sesi yükseldi

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nünde Londra’da 
da yürüyüş düzenlen-
di. Haftasonu düzenle-
nen büyük yürüyüşte 
Londra’da kadınların sesi 
yükseldi. Kürt kadınları 
da yürüyüşe kalabalık bir 
grupla katıldı.
Haber-Fotoğraf: Erem Kansoy

Gerçekleştirilen organizasyonda 
yaklaşık 2 Bin kadın, Londra’nın ünlü 
Oxford Circus bölgesinden Trafalgar 
meydanına yürüdü. 

Çeşitli sivil toplum örgütleri, 
dernekler, hayır kurumları ve bir çok 
kadın organizasyonu yürüyüşe destek 
vedi. ‘Millon women rise’ kuruluşunun 
organize ettiği etkinlikte katılımcılar 
Trafalgar meydanını doldurdu. Mil-
lion Women rise organizasyonunun 
yürüyüşte bu yıl ki hedefi ise kadına 
yönelik şiddet ve İngiliz hükümetinin 
şiddete maruz kalan kadınlara yaptığı 
maddi destekte kesintiye gideceğine ışık 
tutmak oldu. 

Yürüyüşte ‘kadınlara yönelik şiddeti 
birlikte sonlandıralım, baba annemi 
üzmekten vazgeç, aile içi şiddete hayır’ 
yazılı pankartlar taşındı. Kadınların 
oluşturduğu kollektif bir grup müzisyen 
ise ritimleri ile kortejin başında yürüy-
erek etkinliğe renk kattı. 

Katılımcıların ‘hemen adalet istiyor-
uz, kadınların birleşmesi engellenemez, 
nereye gidersek gidelim ne giyersek 
giyelim evet- evet demektir hayır ise 
hayır, güç kadında’ sloganlarını attığı 
etkinlikte, kadın işçi sendika üyeleri de 
hazır bulundu.

 Kortejın Trafalgar meydanında 
toplanmasınn ardından, kadın dernekleri 
ve hayır kurumlarından temsilcilerin 
konuşmalarının sonrasında, müzik ve 
dans gösterileri sahneye konuldu. 

İnsan hakları temsilcilerininde 
katıldığı eylemde, Londra 8 Mart Kadın 
Dayanışma Platformu adı altında, Yeni 
Kadın Londra, Sosyalist Kadınlar Birliği, 
Avrupa Demokratik Kadın Hareketi, Roj 
Women, Kırkkısraklılar Kadın Komisy-
onu, Dersim-Der Kadın Komisyonu, 
El-Com Kadın komisyonu ile AMBE, 
UNISON, Haven Refuge, Butterfly 
Faundation gibi Londra’nın önde gelen 
örgüt, komisyon ve kurumları çevre-
dekilerden büyük alkış aldı. 

Katılımcılar, Suriye’de ve 
Filistin’de de yaşanan üzücü olayları 
gündeme getirdi. Burada yaşamını 
yitirenleri anarak ve tutsak kadınlara da 
destek belirterek kadın dayanışmasının 
evrensel olduğu vurgulandı.

Günün önemini en çok belirten, 
‘Kadına şiddete hayır!’ sloganının 
sıklıkla atıldığı, yürüyüş boyunca bin-
lerce bildiri bölgedeki vatandaşlara 
dağıtıldı. Yöresel kıyafetlerle yürüyüşe 
katılan Roj Woman’da çevredekilerin 
büyük ilgisini çekti. 

8 Mart Londra Kadın Dayanışma 
Platformu düzenlene yürüyüşe, Türkiye 
ve Kürdistan’daki katliamlara dikkat 
çeken bir pankartla katıldı. 

Ayrıca kadınlar, Orta Amerika ül-
kesi Honduras’ta ödüllü çevreci, aktiv-
ist ve yerli hakları savunucusu Berta 
Caceres’in katledilmesini de kınayarak, 
adaletin biran önce sağlanmasını 
istediler. Rengarenk kıyafetleriyle 
yürüyüşe katılan kadınlar, kadına yöne-
lik şiddete “hayır” dedi. Yaklaşık 2 Bin 
kişinin katıldığı organizasyon, Trafal-
gar meydanındaki gösterilerin son 
bulmasının ardından tamamlandı.

National Statistics (ONS)’den 
edinilen bilgiye göre Britanya’da sadece 
geçtiğimiz yıl 2015 içerisinde 1.4 Mi-
lyon kadın aile içi şiddete maruz kaldı.
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Basın Özgürlüğü, Avrupa 
Birliği ve Türkiye’de 
Susturulan Yayın Organları
TC devletinin faşist yönetimleri on yıllar öncesinden günümüze kadar basın ve basın özgürlüğü ile ilgili politikalarında 
tartışmasız hep başarısız olmuştur. Çok önemli basın emekçilerinin katledilmesinden tutun da milyonlara hitap eden 
basın kurumlarının kapatılması, tutuklama ve göz altılar ile basın emekçilerine yönelik insanlık dışı uygulamalar ile 
Türk devleti yine listelerin sonunda. 
Haber: Erem Kansoy 

Toplam 180 devlet içerinse basın 
özgürlüğü sıralamasında ancak 
154’üncü sıraya yerleşebilen TC dev-
leti, özellikle ‘benden olmayanı susturu-
rum’ politikaları ile son dönemde yine 
manşetlerde yerini alıyor. 

PKK’yi destekleme gerekçesi ile de-
falarca kapatılan gazeteler, kardeşlik ve 
barış yanlısı yayınlar yapan onlarca ku-
ruma vurulan kara kilitler, Can Dündar 
ve Erdem Gül’ün ibretlik tutuklanmaları, 
Zaman gazetesine uygulana kayyum 
yaptırımı ile TC devleti hükümeti basın 
özgürlüğü konusunda dünya devletlerinin 
yüzüne bakamaz hale geldi. 

Basın emekçilerine yönelik gözaltı ve 
tutuklamaların yanı sıra ahlaksız tehditler 
ve işkenceler yetmezmiş gibi ‘köyün 
ağası’ edasıyla mahkeme kararı olmadan 
karartılan IMC TV sansürü ve tüm bun-
lara ek olarak çağımızın en önemli iletişim 
aracı olan internet haberciliğindeki kapat-
ma ve sansür uygulamaları ile her katliam 
sonrasında neredeyse katliamla eş 
zamanlı uygulanan yayın yasaklarını da 
hesaba katacak olursak Türkiye’nin ‘kara 
listede’ diplerde olması kaçınılmazdır. 

İngiltere’de görevlerine devam eden 
gazeteci arkadaşlarımıza ‘Türkiye’de 
basına yönelik yaptırım ve baskıların 
mevcut değerlendirmesi ile diaspo-
rada görev yapan meslektaşlarımızın 
basın özgürlüğü adına ayni zamanda 
Türkiye’deki basına yönelik saldırılara 
dikkat çekmek için neler yapılmalıdır.?” 
Sorusunu yönelttik. Ney yazık ki bazı 
meslektaşlarımızın gerek mesleki kaygılar 
gerekse mevcut durumun yarattığı psikolo-
jik baskı ile ‘beni sokmayan yılan bin 
yaşasın’ yaklaşımından kaynaklı sadece 
deneyimli gazeteci Arif Bektaş ve Faruk 
Eskioğlun’dan görüş alabildik. 

Ayrıca , Almanya Başbakanı Merkel’in 
Türkiye’ye yönelik sıcağı sıcağına basın 
eleştirisi, de Avrupa Parlamentosu’nun 
Belçikalı üyesi Hilde Vautmans’ın Zaman 
gazetesine kayyum atanmasına yönelik 
tepkileri, Uluslararası Sınır Tanımayan 
Gazeteciler Örgütü (RSF) Zaman gaze-
tesine hukuksuzca kayyum atanmasına 
sert tepkisini de okuyucularımız için 
değerlendirdik. 

arif bektaş: “basın emekçileri 
sesini birleştirmeli”

Evrensel Gazetesi İngiltere Temsil-
cisi Arif Bektaş ise gazetemize verdiği 
demeçte, “Erdoğan ve AKP hükümetinin 
basın üzerindeki baskıları ve susturma 
girişimleri, artık girişim olmaktan çıkmış, 
hukuk dışı uygulamalarla resmen el 
koyuluyor. “Gazetecilik faaliyetinden 
dolayı kimse cezaevinde değil” diyen 
Davutoğlu, Can Dündar ve Erdem Gül’ün 
casusluktan tutuklandıklarını savun-
maya devam ediyor. Dündar ve Gül’ün 
yaptıkları habercilikti ve bizce o haber-

leri yayınlamasalardı asıl suç işlemiş 
olacaklardı.

Muhalif basın üzerindeki susturma 
faaliyeti devam ediyor. Son olarak Zaman 
gazetesine kayyım atanması, Zaman’ın 
yayınına son vermesi için yapılan bir 
girişimdir.

IMC TV’ye yapılanın hiç bir tarifi 
yok zaten. Yasadışı bir şekilde kanalın 
yayınının, Erdem Gül ve Can Dündar’la 
canlı yayındayken karartılması aslında, 
Erdoğan ve AKP iktidarının istediği gibi 
yayın yapmayan bütün basına yapılmış 
bir karartmadır.

Onun için, basının özgürce yayın 
yapmasını isteyen her gazetecinin ses-
ini birleştirip ve basın üzerindeki bu 
baskılara ortak ve güçlü bir karşı koyuş 
sağlamalıdır. İngiltere’de yaşayan 
gazeteciler olarak da, uzaktan seyretme-
den, doğrudan tepkilerimizi göstermeli ve 
basın üzerindeki baskıların son bulması 
için harekete geçmeliyiz.” Dedi.

İngiltere merkezli yayınına devam 
eden internet gazetesi Açık Gazete yayın 
yönetmeni tecrübeli gazetecileriden faruk 
Eskioğlu’da konu ile ilgili gazetemize de-
meçte bulundu. 

faruk eskioğlu: “zaman’a 
da sahip çıkmak gerekir”

“Türkiye’de devrimci demokrat 
gazetecilere oldu bitti baskı vardı. 
Sendikanın basından kovulalı 20 yıl 
oluyor. Sosyal hakların gasp edilmesi 
medyayı siyasi baskılara açık hale ge-
tirdi. Geçen gün İstanbul’da tanınmış 
başarılı ama sistemle barışık gazeteci bir 
arkadaşımı aramıştım. İşten atmışlar. Biz 
devrimci demokrat gazetecileri çemberin 
dışına itelerken sessiz kalmıştı. Şimdi o 
meşhur papazın dediği oldu. Kendisini 
de attılar. 

Cumhurbaşkanı açıkça “Ya taraf 
olursun ya da bertaraf” demişti zaten. 
AKP iktidarı sivil bir dikta yönetimi 
olarak kendisinden olmayanların oksi-
jenini kesmeyi sürdürüyor. Can Dündar, 
Erdem Gül’ün yargılanması ve İMC’nin 
susturulmasının yanı sıra Zaman ve Cihan 
Haber Ajansı’na kayyum atanmasına da 
hepimiz “haber alma özgürlüğü” adına 
karşı çıkmamız gerekiyor. AKP’nin eski 
ortağı Fethullah Cemaati ile onun yayın 
organı Zaman ve Cihan’ın düzenlediği en-
trikalardan dolayı ayrıca yargılanmasını 
da savurmalıyız tabii.

Londra’da Türkiyeli gazeteciler 
Türkiye’deki medyanın felç edilmes-
inden olumsuz etkilendik. Her şeyden 
önce Türkiye medyasında taraf olmayan 
bağımsız gazeteciler çemberin dışına itil-
dik, ekmek kapımız kapandı. 

Londra’da Türkiye ve Kıbrıs kökenli 
gazeteci ve medya çalışanları olarak 
Türkiye’deki haksızlıklara karşı refleks 
göstermeliyiz. Açık Gazete ve Evren-
sel olarak İngiliz meslektaşlarımızı 
Türkiye’de olup bitenleri bilgilendirdik. 

Ulusal Gazeteciler Sendikası’nın (Na-
tional Union of Journalism - NUJ) Can 
Dündar ve Erdem Gül için destek me-
ktubu yayınlamasını sağladık. İMECE 
için imza kampanyası başlattık. Tabii 
bunlar kesinlikle yetersiz ama aslolan 
meslektaş olarak safları sıklaştırmak ger-
ekir... Tıpkı Nazım’ın dediği gibi: “Gün 
o gün değil / Sarılıp dürülmesin bayrak-
lar / Duyduğunuz çakalların ulumasıdır / 
Safları sıklaştırın çocuklar...” ifadelerini 
kullandı. 

türkiye’ye basın 
Özgürlüğü eleştirisi

Brüksel’deki AB-Türkiye Zirvesi 
öncesinde Türk Başbakanı Davutoğlu 
ile bir araya gelen Almanya Başbakanı 
Merkel’in görüşmede, mevkidaşına 
Türkiye’deki basın özgürlüğü konu-
sundaki kaygılarını da ilettiği bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Christi-
ane Wirtz’in Berlin’de verdiği bilgilere 
göre, Brüksel’de düzenlenen AB-Türkiye 
Zirvesi öncesinde  Brüksel’de bir araya 
gelen Merkel ve Davutoğlu’nun gün-
deminde Türkiye’deki basın özgürlüğü 
tartışmaları da yer aldı.

Wirtz, Başbakan Merkel’in Davutoğlu 
ile görüşmesinde Türkiye’deki basın 
özgürlüğünün durumunu gündeme 
getirdiğini söyledi. 

“kaygıyla izliyoruz”
Cuma günü Zaman gazetesine kayyum 

atanması ve gazete binası önündeki gös-
tericilere yapılan polis müdahalesi Avrupa 
kamuoyunda olduğu kadar, Almanya’da 
da eleştiri toplamıştı. Almanya Dışişleri 
Bakanı Frank-Walter Steinmeier de 
konuya ilişkine açıklamalarda bulundu. 
Steinmeier, yaşananları kaygıyla izl-
ediklerini belirterek, “Özgürlük anlayışı 
ve özgürlüğün yorumlanması konusunda 
Türkiye ile tartışmalıyız” dedi.

AP Milletvekili Vautmans: Böyle bir 

Türkiye, AB üyesi olamaz
Zaman gazetesine yapılan baskın ve 

kayyum atamasına bir tepki de Avrupa 
Parlamentosu’nun Belçikalı üyesi Hil-
de Vautmans’dan geldi. Basın bildirisi 
yayımlayan Vautmans, “Zaman gazetesine 
yapılan baskın ve gazeteye el konulması, 
basın özgürlüğüne darbedir. Bu durumda 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesi söz 
konusu olamaz” dedi.

Vautmans, “Cuma günü polis zoruy-
la Zaman gazetesine yapılan baskın, 
Türkiye’deki demokrasinin özetini gös-
teriyor. Türkiye’yi basın özgürlüğüne 
saygı duymaya davet ediyorum. 

Kayyum’ın ardından oluşturulan Za-
man gazetesi, birden Erdoğan’ı manşete 
çekti ve hayranlık ifadelerine yer verildi. 
Zaman gazetesi Türk hükümeti hakkında 
eleştirel kalan en son büyük gazete olarak 
biliniyordu. Bu olanlar basın özgürlüğünü 
ciddi bir şekilde ihlal ediyor ve muhalefe-
tin sesi kapatılıyor. Bu Türkiye Avrupa 
Birliği’ne üye olamaz.” şeklinde konuştu.

“saNkİ erDOĞaN bİlerek 
PrOVOke eDİYOr”

AP milletvekili Hilde Vautmans, 
Avrupalı liderlerin Türkiye’de basın 
özgürlüğüne yapılanları kabul etmemesi 
gerektiğini ifade ederek, “Türkiye, mülteci 
krizinden dolayı bundan sıyrılabilecekse 
bu bizim değerlerimizi hiçe saymak de-
mektir. Sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan 
bu tür antidemokratik hareketleri bilerek 
yapıyor ve provoke ediyor.” dedi.

Dünya basın Özgürlüğü 
sıralaması’nda türkiye 180 ülke 
içerisinde 149’uncu sırada 

Uluslararası Sınır Tanımayan 
Gazeteciler Örgütü (RSF) Zaman gaze-
tesine hukuksuzca kayyum atanmasına 
sert tepki gösterdi.

Merkezi Paris’te bulunan RSF’ten 

yapılan yazılı açıklamada Erdoğan’ın 
alışılmış şekilde bir kez daha kayyum 
yoluyla Türkiye’nin en büyük muha-
lif gazetesine el koyduğuna değinildi. 
Açıklamada “Erdoğan’ın despotik döngüsü 
nerede sonlanacak?” sorusu yöneltildi. 

RSF Genel Sekreteri Christophe 
Deloire imzalı açıklamada “Gülen 
Cemaati’nin siyasi ayağını tasfiye etmek 
ve Zaman Gazetesine kayyım atamak 
için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yargıyı 
araçsallaştırdığı” yorumu yapıldı. 

Açıklamada bunun gayrimeşru ve 
kabul edilemez olduğuna vurgu yapıldı. 
RSF, bu ideolojik ve hukuka aykırı ope-
rasyonun Erdoğan’ın “otoriter sürüklen-
meden despotik döngüye girdiğinin” 
göstergesi olduğuna vurgusuda yapıldı.  

Uluslararası Sınır Tanımayan 
Gazeteciler Örgütü, gazetecileri terörü 
desteklemek ya da Erdoğan’a hakaretten 
ağır para cezalarına çaptırmakla yet-
inmeyen Türkiye Cumhurbaşkanı’nın 
sınırları zorlayarak Türkiye’nin en büyük 
muhalif gazetesinin kontrolünü eline 
aldığını yazdı.  

RSF açıklamasında, Fethullah Gülen’e 
yakın Türkiye’de 600 bin tiraja sahip Zaman 
Gazetesi’nin Erdoğan ile cemaatin yakın 
bağlarının sonlandığı 2012’den beri hedefte 
olduğu hatırlatıldı. Bu tarihten itibaren bu 
gruba ait medya organları ve buralarda 
çalışan gazetecilerin sürekli suçlamalarla 
karşı karşıya kaldığına da değinildi.

DaY-Mer: Özgür basın 
susturulamaz, İmc karartılamaz !

IMC TV’nin karartıldığı gün konuya 
ilişkin bir basın açıklaması yayınlayan Türk 
Kürt Toplum Dayanışma Merkezi Day-Mer 
yöetimi de bilirisinde, “Türkiye’de, Can 
Dündar ve Erdem Gül’ün tahliye olmasına 
biraz da olsa sevinebilmişken, aynı gün 120 
haber sitesinin twitter hesabının kapatılması 
ve ekran karartılması ile karşılaştık.

Ankara Cumhuriyet 
Başsavcısının,TÜRKSAT’tan, İMC 
TV’nin yayınlarını durdurmasını istemesi 
emir telakki edilerek yıldırım hızıyla İMC 
TV’nin yayını kesildi. Hem de ironik bir 
biçimde, daha ayaklarındaki cezaevi tozu 
gitmemiş Can Dündar ve Erdem Gül canlı 
yayındayken. Gerekçe ise Türkiye’de artık 
hiç kimseye yabancı değil. İktidarla uyumlu 
olmayan herkese, her kuruma yöneltilecek 
klasik suçlama “terör örgütü propagandası 
yapmak.”. Mahkeme kararlarını bile 
tanımayan bir Cumhurbaşkanı tarafından 
ülke yönetiliyor. 

Can Dündar ve Erdem Gül’in tahli-
yesinin ardından bir açıklama yapan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahkeme 
kararını tanımadığını söylüyor. Mahkeme 
kararlarını tanınmadığı bir ülkede basın 
üzerindeki baskıların boyutu ortadadır. 
IMC TV de, yandaş hale getirilemediği 
için sesi kesilmeye çalışılıyor. Siyasi 
iktidarın satın alamadığı, susturamadığı 
basın-yayın kuruluşlarına yönelik 
baskılarının sadece IMC ile sınırlı 
olmadığını biliyoruz. 

Başta Evrensel Gazetesi olmak üzere 
bir çok basın yayın kuruluşunun sosyal 
medya hesaplarına el konulması ve he-
def gösterilmesi, Türkiye’de olduğu gibi 
Avrupa ve tüm dünyada da kaygı ile 
izleniyor.” İfadelerine yer verilmişti. 

“Habere özgürlük istiyoruz”
TGS, TGC, ÇGD, DİSK Basın İş, 

Haber-Sen ve Basın Enstitüsü ortak bir 
imza kampanyası başlattı. 

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Tür-
kiye Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş 
Gazeteciler Derneği, DİSK Basın İş, 
Haber Sen ve Basın Enstitüsü Derneği 
tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması 
ve habere özgürlük için uluslararası bir 
kampanya başlattı. Kampanyaya Avrupa 
Gazetecilik Federasyonu (EFJ) Uluslarası 
Gazetecilik Federasyonu (IFJ), IPI, Me-
dya Etik Ağı (EJN) ve Sınır Tanımayan 
Gazeteciler (RSF) destek veriyor.

arif bektaş faruk eskioğlu
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Cizre’deki evlerin içinden: ‘Kızlar biz geldik siz yoktunuz’ 
yazıları, yerlerde sergilenen kadın çamaşırları!..
Cizre’de yıkıntılar 
arasındayım. Yanıma 
gelen Cizreli bir genç, 
“Nurcan Hanım bu 
gördükleriniz Cizre’nin 
görünen tarafı, ama bir 
de dışarıdan görünmey-
en ya da görülse bile 
yazılmayan daha vahim 
şeyler var. Size onları 
gösterelim” diyor.

Gruptan ayrılarak bu Cizreli 
gencin ardından peşi sıra yürüyorum. 
Cudi  Mahallesi girişinde 5 katlı bir 
binaya geliyoruz. Bina dışarıdan gayet 
iyi görünüyor, herhangi bir tahribat 
yok gibi. Giriş kapısı tarafında koca 
harflerle “Türk Caddesi” yazılmış, 
hemen altına da “Bir ölür bin diriliriz” 
yazıyor.

Binaya girmek kolay olmuyor. 
Binanın altındaki marketteki tüm 
eşyalar, tavuklar, sebzeler… vs. 
kokmuşlar. Bir iş makinesi marketteki 
çöpü çıkarmaya çalışıyor. Keskin bir 
kokunun arasında binaya giriyoruz.

Her katında iki dairenin olduğu 
binanın içi tam bir yıkıntı hâlinde. 
İçerideki merdivenlerden dairelere 
geçmek çok zor oluyor. Yıkıntılar, 

camlar, çöpler üzerinde yürüyoruz. 
Tüm dairelerin kapısı fünyelerle 
patlatılmış. Evlerin hepsi harabe du-
rumda. Öyle bir harabe ki içlerini 
toparlamak mümkün değil.

sergilenen kadın iç 
çamaşırları, kullanılmış 
prezervatifler…

Binanın içinde bizden başka hasar 
tespiti yapan belediye çalışanları ve 
sivil toplum örgütlerinden insanlar 
var.

Özel harekâtçılar bu daireleri 
kullanmışlar. Dairelerden birine giri-
yoruz.

Yatak odası olarak kullanılan 
odada yerde kadın iç çamaşırları var. 

Yanımdaki genç Cizre’de tahrip edilen 
tüm evlerde öncelikle kadınların iç 
çamaşırlarının sergilendiğini söylüyor. 
Kadın iç çamaşırlarının arasında kadın 
resimleri de görüyoruz. Oraya buraya 
atılmış kullanılmış prezervatifler var. 
Binada inceleme yapan başka bir ekip 
aşağıdaki marketteki tüm prezervati-
flerin alındığını söylüyor. Bu man-
zaraya tezat bir sehpanın üzerinde dini 
bir kitap duruyor.

Yerlerdeki su şişeleri, içecekler 
ve evin durumundan buranın aylarca 
özel timler tarafından kullanıldığı 
anlaşılıyor. Dairelerin duvarlarında 
belli ki oradan ateş açmak için delikler 
açılmış. 

Başka bir daireye geçiyoruz. Bu 
dairede de yıkıntıların arasındaki 

kırmızı kadın iç çamaşırlarını 
görmek mümkün. Yanımdaki genç, 
kadın çamaşırlarının her tarafta 
sergilendiğini, ancak evlerine 
dönen insanların utanarak ilk etap-
ta iç çamaşırlarını toparladıklarını 
anlatıyor. Nitekim bir diğer 
dairede çamaşırların sergilendiği 
odanın kilitlendiğini fark ediyor-
uz. Bu dairede batıdan bir memur 
oturuyormuş, yasaktan sonra dönünce 
evini böyle bulunca utancından en 
azından iç çamaşırların sergilendiği 
odanın kapısına kilit vurup başka bir 
eve taşınmış.

Evlerde en çok görünen duvar 
yazıları ise “kızlar geldik”, “biz 
geldik, siz yoktunuz” gibi yazılar. 
Başka bir dairenin kapısında “fıstığın 
evi” yazılmış. Yerde bir balta var, tel-
evizyon ve diğer eşyaların bu balta 
ile parçalandığı anlaşılıyor. Değerli 
eşyaların ise hepsi çalınmış. Bir 
adam, çocuğun kumbarasındaki demir 
paraların bile götürüldüğünü söylüyor.

‘türkiye’nin asakir’i Mansure 
i Muhammediye ordusunun 
mücahidleri’nden mektup

Başka bir dairedeyiz, banyoya 
geçiyoruz. Hemen yanında klozet 
olmasına rağmen pet şişelere işenmiş.  
Bunun nedenini düşünüyoruz. Acaba 
bunları birilerine işkence yaparken 
mi kullandılar, içirmeye mi  kalktılar 
diye… Yine duvarlara… vs. işendiğini 
de anlıyoruz. Evdeki plazma TV yok, 

o muhtemelen götürülmüş. Hemen 
yanındaki CD dolabındaki tüm CD’ler 
kutularından çıkarılmış ve tek tek 
parçalanmış. Parçalanmış CD’lerin 
yanında yerde kadın rujları var.

Mutfak korkunç durumda.  Mutfak 
dolabına oldukça güzel bir el yazısı ile 
yazılmış bir mektup bırakılmış. Mek-
tupta şöyle yazıyor:

“Tarih: 08. Şubat 2016 saat 11.01Bi-
zler TÜRKİYE CUMHURİYETİ’nin 
Asakir’i Mansure i Muhammediye or-
dusunun mücahidleriyiz.

Devletin ve Milletin Bekâsı yolun-
da Allah için verilen mücadelede re-
hberimiz daima Kelemullah Kur’an-ı 
Kerim’dir. Görev icabı kullanıdığımız 
evinize karşılık olarak nacizane bede-
lini koyuyorum. Hüsn-ü Gayemiz vata 
toprağının küffara karşı müdafasıdır. 
VATAN SAĞOLSUN

Sungur Tekir”[1] 
Mektubun yanına 5 TL. sıkıştırılmış 

ve hemen yanında bir kâğıt ile bir not 
daha bırakılmış:

“Ertuğrul Gazi’nin torunlarına se-
lam olsun…”

Gördüklerimizden midemiz 
bulanıyor. Biraz da hava almak için 
binanın çatısına çıkıyoruz. Çatıdan 
tüm Cizre görünüyor. Çatıya bir 
Türk bayrağı asılmış,  yerlerdeki 
havai fişeklerden burada bir kutlama 
yapıldığı açık. Yerlerde yatak, yorgan, 
kırılmış eşyalar, tencereler, bol bol 
içecek şişesi ve çöp var.

Nurcan Baysal-T24
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İzlenim: Londra’daki eylem uluslararası 
dayanışmanın seçkin örneğidir
Kürdistan’da gerçekleşen katliam ve savaş suçları, 
6 Mart’ta İngiltere’nin başkenti Londra’da faaliyet 
gösteren demokratik kurumların da katılımı ile ulusal 
düzeyde protesto edildi.
YASEMIN KAZAN 

On binlerin katıldığı gösteri, Türk dev-
letinin Kürtlere karşı yürütmüş olduğu 
savaş suçlarına karşı gerçekleştirilen 
uluslararası dayanışmaya örnek olarak, 
son zamanların en önemli gelişmelerinden 
biri olarak değerlendirilebilir. 

Haftalardır yürütülen hazırlık 
çalışmaları, eyleme yoğun katılım 
sağlandığından dolayı başarıyla 
sonuçlandı.

Muhtelif kesimlerden katılan 
demokratik gruplar ve Kürt diasporası, 
‹Kürtlere karşı savaşı durdur’, 
‹Sessizliği boz’ sloganlarını ilke 
edinerek, dayanışma ruhunun ilk 
tohumlarını ekmiş oldu. Uluslararası 
dayanışmanın pratikteki en önemli 
adımlarından olan bu eylem, gelecek 
süreçte yapılacak ortak çalışmalar 
açısından önemli bir adım olacak.

kürtler yalnız değil
Kürtlerin tek dostunun yalnızca 

dağlar olmadığını, acılarını 
ortaklaştırıp, seslerini duyurduklarında 
kendisine yardımcı olabilecek 
dostlarının da olduğu bu eylemle or-
taya çıktı. İstendiği ve çaba gösterilm-

esi durumunda uluslararası alanda çok 
sayıda dostunun olduğunun görüldüğü 
söylenebilir. 

Eylemin en önemli sonucunun bu 
olduğunu düşünüyorum.  

Bu tür dayanışma eylemlerinin, 
İngiltere hükümetinin Türkiye’nin 
Kürt politikasına tepkisini nasıl 
etkileyeceğini zaman gösterecektir. An-
cak Kürtlerle dayanışma, İngiltere’de 
geniş bir yelpazeye yayılmaya devam 
edecek gibi görünüyor. 

Zaten bu amaçla yola çıkılmıştı. 
Dünyanın her yerinde faşizme 

karşı direnen demokratik güçler, 
köklü bir değişimin, birlik ve beraber-
likten geçtiğini biliyor. Uluslararası 
dayanışmayla, Türkiye’nin Kürt 
politikası önümüzdeki dönem için or-
tak mücadele alanları ve hedefleriyle 
geniş kitlelere duyurulup, daha çok 
teşhir edilebilir. 

Mitingde yapılan konuşmalarda 
verilen temel mesaj, dayanışmanın yeni 
katliamların önüne geçebileceğiydi. 
Demokratik katılımcılar ve parti 
temsilcileri, Batı medyasının ve 
hükümetlerinin Kürtlere karşı yapılan 
katliamlar karşında üç maymunu 

oynamalarından oldukça rahatsız. Bu 
sessizliğe ortak olmayacaklarını da 
Kürtlerle dayanışma göstererek açık bir 
dille ifade ettiler. 

Medyanın bu suskunluğunu protes-
to etmek amacıyla İngiltere’nin Devlet 
Televizyonu BBC binasının önü ey-
lemin başlangıç noktası oldu. 

Eylemciler, taşıdıkları pankart-
larla ve attıkları ‹Terörist Türk dev-
leti, Kürdistan’daki katliamlara son’ 

sloganlarıyla tepkilerini göstererek, hafta 
sonu Londra kalabalığının ilgisini çekti. 

Tek yönlü trafiğe kapatılan Londra 
sokaklarında yürüyüşe tanıklık edenler 
şu pankart ve dövizleri okudu: ‹Kürtlere 
karşı savaşı durdur’, ‹Sessizliği boz’, 
‹Yaşamak direnmektir’, ‹Sessizlik 
ölümdür’, ‹Çığlıkları duyun, ‹Faşizme 
sıfır tolerans’, ‹PKK’yi terör listesin-
den çıkarın’, ‹Baskının olduğu yerde 
devrim görevdir’, ‹Türk devleti DAİŞ’i 

desteklemeye son ver’, ‹İşkenceyi 
görün, gerçekleri söyleyin…’

Eylemin ortalarına doğru başlayan 
yağmur ve doluya rağmen, sınırların 
ötesinden Kürtlerin çığlıklarını duyan 
dostları, eylem yerini terk etmedi.

7’den 70’e dayanışma, yaşam, ada-
let ve özgürlük mücadelesi ruhunun 
izlerini taşıyan eylem, İngiltere’nin 
ünlü meydanı Trafalgar’da marşlarla 
ve halaylarla sonlandı.



Köşe Yazısı

				 ha.twebb																							 @hatwebb
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İzleniyoruz, dinleniyor-
uz, takip ediliyoruz…
Başlıktan çok para-
noyak olduğum hissi 
çıkabilir ama gerçekleri 
bir bilseniz sizde ben-
im gibi düşünmeye 
başlayacaksınız eminim.

Durum şu…

Gazetemizin geçen 
sayılarında da yayımlanan, 
İngiliz mahkemelerinin gizli 
servislere bizleri gönüllerine 
göre izleyebilecekleri, dinleye-
bilecekleri, telefonumuzu ve 
bilgisayarımızı istedikleri gibi 
‘hack’leyebilecekleri iznini 
verdiği haberini hatırlarsınız.

Yani siz evinizde 
kullandığınız dizüstü 
bilgisayarınızda bulunan geçen 
haftaki düğünde, geçen ayki 
kardeşinizin doğum gününde ya 
da yaz aylarında gittiğiniz ta-
tilde çektiğiniz fotoğrafları; tel-
efonunuza aldığınız notlardan, 
arkadaşınızın sevgilisinden 
ayrıldığı için size dert yandığı 
mesajlara; hatta arabanızı tamir 
eden Ahmet ustanın numarasına 
kadar her şeyi kendi isteğiniz ve 
arzunuzla, haberiniz olmadan, 
binlerce gizli servis elemanına 
sunmuş olacaksınız.

Kısacası bilgisayarınızın ya 
da telefonunuzun açma tuşuna 
basarak bu kurumlara bilgiler-
inize erişim için hak veriyor 
olacaksınız.

* * * * *
Şimdilerde aynı mahkeme 

yeni bir karar vermeye 
hazırlanıyor. Çok önemli bir 
gelişme bu aslında fakat arada 
kaynadı. 

Vergi dairesi, sosyal yardım 
kuruluşları ve belediyelere de 
aynı ya da benzer haklar ver-
ilmek üzere bir çalışma olması 
planlanıyor. Tabi bunun amacı 
acaba şirketler vergi kaçırıyor 
mu, birileri haksız yere yardım 
alıyor mu gibi konularda 
araştırma yapmak. Ama duru-
mun ne kadar tehlikeli olduğunu 
çok rahatlıkla görebiliyoruz. 

Yani devlet, neredeyse her 
büyük sokakta olan kameralar 
yetmezmiş gibi artık evlerinize 
girmek istiyor. Zaten işimize, 
alışverişimize ya da park 

gezilerimize giderken en az bir 
sokak kamerasına takılmadan 
ilerleyemiyoruz, şimdi bide 
özel hayatımıza sonuna kadar 
müdahale edilmek isteniyor.

* * * * *
Bu izinlerin en can alıcı 

noktası şu…
Gerekli görüldüğünde, 

bilgisayarınızın ya da telefo-
nunuzun kamerası veya mikro-
fonu açılıp izleme ya da dinleme 
yapılabilecek. Hatta bunla da 
kalınmayıp istendiğinde kayıt 
edilebilecek.

Yani siz pijamalarınızla sa-
londa oturup tatlı tatlı ‘Poy-
raz Karayel’ veya ‘Survivor’ 
izlerken, masa üzerinde duran 
telefonunuzun mikrofonu ya 
da köşede açıp bıraktığınız yaz 
tatili uçak biletlerine baktıktan 
sonra kapatmaya üşendiğiniz 
dizüstü bilgisayarınızın 
kamerası hiç ilginiz olmayan 
birisi tarafından açılabilecek. 
Açılmakla da kalınmayıp 
kaydedilebilecek. 

Sebebin ne olduğunun 
bir önemi olmadığını 
düşünüyorum. Belki önemli 
bir soruşturmada bir yerlerde 
adınız geçti. Belki de yetkisi 
olan memurlardan birisinin 
mesai doldurması gerekiyor 
fakat ‘Candy Crush’ oyna-
yarak bunu yapması mümkün 
olmadığından böyle bir metot 
deniyor. Bilemiyorum…

* * * * *
‘Suçu olmayan neden böyle 

bir şey istemesin?’ diyen-
lerden olmayın lütfen. Bunun 
sonu yok. Bir gün bu sistemi 
şirketlerin pazarlama amaçlı 
olarak kullandığını görürsünüz. 
Siz ‘evde çay bitmiş’ dersiniz, 
birkaç dakika sonra ‘Bilmem 
ne süper marketinde bilmem 
ne marka çaylar yarı fiyatına 
düştü’ şeklinde bir mesaj 
alırsınız. ‘Bu işten sıkıldım, 
yeni bir iş baksam mı acaba?’ 
diye sorarsınız, patronunuza 
bir mesaj gider, ‘çalışanınız 
Hüseyin yakında işi bırakacak, 
ama üzülmeyin biz size yeni 
bir eleman bulduk bile…’

Bir gün bakmışsınız ki 
‘özel’ hiçbir şeyiniz kalmamış. 
Siz ve tüm yaşantınız ‘devlet 
malı’ olmuş.

tOm	
Webb

Cameron: Avrupa’nın Mülteci 
Politikasına Dahil Değiliz

İngiltere Başbakanı David Cam-
eron, ülkesinin ortak bir Avrupa mül-
teci politikasına dahil olma gibi planı 
olmadığını söyledi.

Başbakan David Cameron, ül-
kesinin ortak bir Avrupa sığınmacı 
politikasına dahil olma gibi planı 
olmadığını söyledi.

Cameron, Brüksel’de düzenle-
nen Türkiye-AB Zirvesi’ne girişte 
yaptığı açıklamada, ülkesinin 

AB’deki “özel statüsüne” dikkati 
çekerek “Bu konuların dışındayız. 
Dolayısıyla İngiltere’nin Avrupa’da 
ortak bir sığınmacı politikasına dahil 
olma gibi bir planı yok. Kendimize 
ait bir yaklaşımımız olacak” dedi.

David Cameron, Avrupa’nın 
sınırlarının korunmasına yardım 
edilmesinin önemini vurgulayarak 
bu nedenle Ege Denizi’ne gemi ile 
sahil koruma botları gönderme kararı 
aldıklarını kaydetti.

İngiltere, Schengen bölgesinde 
bulunmamasına karşın, AB üyeler-
inin ülkelerine gelen sığınmacıların 
sorumluluğunu almasını düzen-
leyen Dublin yönetmeliğine 
taraf. İngiliz hükümeti bugün, 
Avrupa’daki sığınmacı kriziyle mü-
cadele kapsamında NATO’nun Ege 
Denizi’ndeki misyonuna bir çıkarma 
gemisi ile iki sahil koruma botu 
göndereceğini açıklamıştı.

İngiltere Merkez Bankası: Ab, İngiliz 
Ekonomisine Yardımcı Oluyor

İngiltere Merkez Bankası, 
Ada’nın Avrupa Birliği (AB) 
üyeliğinin ekonominin dinamizmini 
güçlendirdiğini açıkladı.

İngiltere Merkez Bankası, 
Ada’nın Avrupa Birliği (AB) 
üyeliğinin ekonominin dinamizmini 
güçlendirdiğini açıkladı. 

İngiltere Hazine Komitesi ile ülk-
enin AB üyeliğinin ekonomik ve mali 
faydalarının ele alındığı toplantıda 
konuşan Merkez Bankası Başkanı 
Mark Carney, Birleşik Krallık’ın AB 
ile ilişkilerinin ülke ekonomisine 

yardımcı olduğunu söyledi. Carney, 
İngiltere Merkez Bankası’nın AB 
üyeliğine yönelik hazırladığı ra-
pora değinerek, “Birleşik Krallık’ın 
ekonomik dinamizmi ve bankanın fi-
nansal istikrarı, ana hedeflerini riske 
atmadan büyüme gücünü arttırıyor.” 
şeklinde konuştu. 

Merkez Bankası Başkanı, 
23 Haziran’da İngiltere’nin AB 
üyeliğinde kaderini belirleyecek 
referandum sonucu, birlikten 
ayrılma kararı çıkma ihtimaline 
ilişkin, ekonomik etkilerinin daha 
sonrasında hissedileceğini vurguladı. 

Carney, AB’den çıkışın, iç ekono-
mideki istikrarın sağlanmasında 
büyük risk olduğunu belirterek, bu 
yönde bir sonuç çıkması halinde 
“Mali ve ekonomik istikrarın 
sağlanması için biz üzerimize 
düşen sorumluluğu ve elimizden 
geleni yapacağız.” dedi. Carney 
ayrıca, söz konusu ihtimale karşı 
İngiltere Merkez Bankası’nın kısa 
vadede gerekli tedbirleri aldığını 
ancak ekonomik istikrara yönelik 
sorunlar çıkabileceğinin de göz ardı 
edilmediğini vurguladı.

İngiltere’nin AB’den Ayrılması Çok 
Olumsuz Sonuçlar Doğurabilir

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) 
Uluslararası Ekonomi Merkezi 
Müdürü Prof. Gabriel Felbermayr, 
İngiltere’nin Avrupa Birliğinden 
(AB) ayrılışının İngiltere’nin yanı 
sıra AB ve Almanya için de çok 
olumsuz sonuçlar doğurabileceğini 
belirtti.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Uluslararası 
Ekonomi Merkezi Müdürü Prof. Gabriel Felbermayr, 
İngiltere’nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılışının 
İngiltere’nin yanı sıra AB ve Almanya için de çok olum-
suz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Felbermayr yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere’nin 
AB’den ayrılması (Brexit) durumda oluşabilecek 
muhtemel senaryolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Brexit” durumunun İngiltere ekonomisiyle AB ve 
Almanya ekonomisini de etkileyeceğini vurgulayan Fel-
bermayr, “İngiltere’nin AB’den ayrılışı sadece ülkenin 
kendisini etkilemez, aynı zamanda AB ve Almanya için 
de çok olumsuz sonuçlar doğurabilir. En kötü senaryoda, 
serbest ticaret durma noktasına gelebilir, AB’nin iç pazar 
kuralları geçerliliğini yitirebilir ve gümrük engelleri 
yeniden kurulabilir” ifadelerini kullandı.

Felbermayr, bu durumda ticaretin özellikle İngiltere 
için pahalı hale gelebileceğine dikkati çekti.

Brexit durumunda Almanya’nın bir çok konuda pi-
yasa tabanlı ilkeleri destekleyen İngiltere gibi önemli 
bir ortağını kaybedebileceğini dile getiren Felbermayr, 
“Buna ek olarak İngiltere AB’ye artık net bir katkı 
sağlayamayacak ve Almanya bunun bir sonucu olarak 
daha fazla etkilenecek” görüşünü paylaştı.

Felbermayr, İngiltere’nin AB’den ayrılması durumunda 
İsviçre ile ilişkilerinde zorluklar yaşayabileceğinin altını 
çizdi. AB’nin İsviçre ile 120 ticaret anlaşması bulunduğunu 
hatırlatan Felbermayr, İngiltere’nin bu tür anlaşmaları 
müzakere etmesinin yıllar alabileceğini de kaydetti.
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Türk devletinin ahlaksızlıkta sınır 
tanımadığı Cizre’den fotoğraflar

Insanların, döndüğünde 
yuva yerine taş yığınları 
bulduğu Cizre…

Türk devletinin aylarca sokağa çıkma yasağı 
uygulayıp, binlerce asker ve özel harekat polisi-
yle, en ağır silahlarla saldırdığı Cizre..

İnsanlığın canlı canlı öldüğü, yakıldığı 
Cizre…

Fotoğrafçı Selmet	 Güler’in objektifinden 
Cizre’den geriye kalanlar. 
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Bir yıl boyunca uzayda yaşadı
NASA astronotu Scott 

Kelly 1 yıl önce çıktığı uzay 
yolculuğundan geçtiğimiz 
hafta dünyaya döndü. Uzay-
da ki yerçekimsiz ortamda 
uzun süre yaşayan insanların 
vücutlarında görülebilecek 
sorunları gözlemek amacı ile 
geçtiğimiz yıl Şubat ayında 
Uluslararası Uzay İstasyonu 
(ISS) içerisinde yaşamak 
üzere uzaya gönderilen Kel-
ly, gelecek on yıl sonrasında 
yapılması muhtemel bir Mars 
gezisinde astronotların başına 
gelebileceklerin görülmesi ve 
daha fazlasının tahmin edilm-
esini sağladı.

Dünyaya dönüşünün 
ardından büyük bir araştırma 
doktor grubu tarafından incele-
nen Kelly’nin boyunun uzadığı, 
kemik ve kaslarının gözle 
görülür bir şekilde zayıfladığı 
görüldü. Boyunun uzamasının 
sebebini omurgasının 
düzleşmesi olarak belirleyen 
araştırmacılar zamanla tekrar 
aynı boyuna döneceğini be-
lirttiler. Ayrıca dünyadaki 

kadar güçlülüğe ihtiyaç duy-
mayan kemiklerin kendilerini 
rahatlatması ve daha zayıf hale 
gelmesi durumu da zaten önce-
ki uzay gezilerinde görülen bir 
durumdu. Aynı şekilde kaslar-
da pek fazla çalışmaya ihtiyaç 
duymadıkları için zayıflayıp 
ihtiyaç duyulduğunda vücudu 
yeterince koruyamayacakları 
araştırmalar sonucunda ortaya 
çıktı.

Öte yandan kanın vücutta 
dünyadakine oranla daha rahat 
dolaşması kalbin dünyada ihti-
yaç duyduğundan çok daha az 
güçle çalışmasına yol açtığı ve 
buna bağlı olarak zamanla daha 
da küçüldüğü araştırmacılar 
tarafından gözlemlendi. En 
büyük tehlike olan uzay 
radyasyonunun ise astronot-
larda bıraktığı etki henüz tam 
anlamı ile belirlenemedi.

Muhtemel bir Mars seyahati 
daha uzun süreceği ve giden-
lerin hemen geri getirilebilme 
seçeneği olmadığı için insan-
lar açısından halen tehlikeli 
olduğu bilinmektedir.

‘@’ işaretinin yaratıcısı 
hayatını kaybetti.  

‘@’ işaretinin mucidi 
olan Ray Tomlinson, 74 
yaşında, geçirdiği bir kalp 
krizi sonucu hayatını kay-
betti. ARPANET sisteminde 
bilgisayar programcısı olarak 
çalışan Tomlinson, sisteme 
eposta göndermeyi başaran 
ilk programı eklemiş ve 
kullanıcıları makine isim-
lerinden ayırt etmek için 
1971 yılında ilk defa ‘@’ 
işaretini kullanmıştı. Bugün 
birçoğumuzun iş ve kişisel 
hayatında önemli bir yer tutan 
eposta uygulaması, o yıllarda 

sadece aynı bilgisayarı 
kullanan kişiler arasında 
yapılabiliyordu ancak şuanda 
eposta adresleri haricinde de 
birçok internet uygulaması 
tarafından kullanılan bir 
işaret haline geldi. Ray Tom-
linson, ölmeden önce verdiği 
bir röportajda gönderdiği 
ilk eposta da ne yazdığını 
hatırlamadığını ancak çok 
büyük olasılıkla dünyanın 
ilk epostasında şöyle “QW-
ERTYYUIOP” yazdığını 
söylemişti. 

Facebook’un Latin Ameri-
ka bölümünün başkan 
yardımcısı Brezilya polisi 
tarafından gözaltına alındı. 

Polis, Facebook’un 
sahibi olduğu What-
sApp uygulamasına ait 
bazı bilgileri uyuşturucu 
kaçakçılığıyla ilgili bir olay 
nedeniyle şirketten talep etti. 
Şirket tarafından bu isteğin 
reddedilmesi ve mahkeme 
çağrısına cevap verilmediği 
gerekçesiyle Facebook Latin 
Amerika başkan yardımcısı 
Diego Dzodan gözaltına 
alındı. 24 saat gözaltında tu-
tulan Dzodan kendisine çok 
iyi davranıldığını söyledi.  
Polisin isteğini yerine getir-
mediklerini çünkü WhatsApp 
uygulamasının görüşmeleri  
şifrelediğini ve bu şifreleme 
işleminin telefonlar arasında 
gerçekleştiğini, isteseler 
de polisin istediği bilgileri 
sağlayamayacaklarını be-
lirtti.

Diego Dzodan’ın bu 
ifadeleri üzerine internet 
forumlarında, bütün bu 
açıklamaların hatta belki 
de bu gözaltına alınma 

olayının bile bir düzmece 
olabileceğine yönelik yor-
umlar yapılmaya başlandı. 
Bu şekilde kullanıcılara 
‘çok güvenli oldukları 
mesajı verilmek isteniyor’ 
diye düşünen birçok kişi 
bulmak mümkün. ABD’nin, 
Apple şirketinden, kend-
ilerine ‘arka kapı’ açarak 
kullanıcıların bilgilerine 
ulaşma izni veren bir işletim 
sistemi yapmalarını isteme-
lerinin ardından, bütün dün-
yada internet güvenliği ve 
kişisel bilgilerin korunması 
üzerine yoğun tartışmalar 
başlamıştı. Bu olayın 
ardından birçok yazılım 
şirketi güvenli olduklarını 
kanıtlamanın yolunu arıyor 
anlaşılan. Sıradan bir Fa-
cebook, WhatsApp veya 
iPhone kullanıcısınınsa, 
kimin doğru söylediğini, 
bilgilerine gerçekten 
ulaşılıp ulaşılmadığını 
öğrenebilmesi neredeyse 
imkansız. 

1 milyar Dolar değerinde 
araştırma şehri
Amerika’nın New Mexico eyaletinde, çölün tam 
ortasında, ilk atom bombasının test edildiği 
alan ile Meksika sınırı arasında kalan toprak-
lara CITE ismi verilecek yeni bir şehir kurulması 
planlanıyor. Kurulacak şehrin nüfusu 35 bin 
civarında olacak, fakat buraya kimse ‘evim’ 
diyemeyecek. Nedeni ise bu şehrin tamamen 
yeni teknolojilerin araştırma ve test şehri ola-
cak olması. 

Buluş, Test ve 
Değerlendirme Şehri (CITE) 
olarak bilinecek olan şehre, 
alışılageldik şehirlerde bulu-
nan her şey olduğu gibi kurula-
cak. Böylelikle geliştirilen tüm 
teknolojilerin standart şehir 
modelinde test edilmiş ve so-
nucunun neredeyse hiçbir risk 
almadan ortaya çıkmış olması 
sağlanacak.

Yaklaşık 40 kilometre ka-
relik bir alana inşa edilecek 
olan şehirde yollar, evler, 
parklar ve normal bir şehirde 
bulabileceğiniz her şey bulu-
nacak. Bugüne kadar ya çok 
küçük kapalı alanlarda ya da 

büyük kontroller dahilinde 
halka açık alanlarda test edilen 
sistemler burada sıfır risk ile 
test edilecek. Özellikle son 
dönemlerde çok fazla ilgi gören 
sürücüsüz arabalar bu şehirde 
rahatlıkla test edilebilecek. Bu-
nun yanında yer altı atık taşıma 
sistemlerinden tutunda, alter-
natif enerji çeşitlerine, şehir 
kontrolüne yarımcı olabilecek 
sensörlerden, doğal afetlerde 

kullanılabilecek teknolojilere 
kadar bütün yeni teknolojiler 
test edilebilecek.

Bittiğinde ortalama 1 mil-
yar Dolar’a maliyeti olması 
beklenen bu şehre, teknoloji 
ve araştırma şirketlerinin yanı 
sıra devlet kurumlarının da ilgi 
göstermesi bekleniyor. Daha 
önce 2 yıllığına rafa kaldırılan 
bu proje şehri 2018 yılında inşa 
edilmeye başlanacak.
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Jeremy Corbyn Seks İşçiliğini Suç Olmaktan 
Çıkarılmasını Desteklediğini Açıkladı
İşçi Parti genel başkanı Jer-
emy Corbyn, kendisine 
yöneltilen bir soru üzerine 
seks işçiliğinin ve seks sek-
törünün kriminalize edilmem-
esi gerektiğini ifade etti. 
Corbyn, ‘insanların otomatik 
olarak kriminalize edilmediği’ 
bir toplum içerisinde yaşamak 
istediğini söyledi.

Corbyn’nin bu beyanı kendi partisi içer-
isinden ve bazı kadın kuruluşları tarafından 
eleştirilirken, seks işçilerini temsil eden kurum-
lar tarafından destek gördü.

Seks işçisi kadınları temsil ederek haklarını 
ve güvenliklerini sağlamak için faaliyet yürüten 
İngiltere Seks İşçileri Topluluğu (English Col-
lective of Prostitutes- ECP), seks çalışanlarının 
kriminalize edilmesinin sonlandırılmasını istiyor. 
‘Decriminalisation’ olarak tanımlanan ve Yeni 
Zelanda’da uygulanan modele göre, seks işçiliği 
yasallaşmıyor, fakat, yasalar kapsamında suç 
olmaktan çıkarılıyor. ECP bu tür uygulamanın 
kadınların güvenliğini arttıracağını ve mevcut 
yasaların seks işçisi kadınları koruyamadığını 
savunuyorlar.  ECP görevlisi, seks işçisi 
kadınların, kendilerini korumaları içim, 
polise güvenemediklerini ve mekanizmaların 

bulunmadığını savunuyor: ‘‘Seks işçiliğinin ya-
sak olması, çalışanların kimliklerini açıklayacak 
şekilde yardım istemelerini ve yaşadıklarını 
anlatmalarını engelliyor.’’

Eski İşçi Parti genel başkan yardımcısı, 
Harriet Harman seks işçiliğini ‘sömürü ve 
istismar’ olarak gördüğünü ve bir ‘sektör’ 
olarak görmediğini ifade ederek, Corbyn’nin 
açıklamasını eleştirdi.

İşçi Parti milletvekili, Fiona Mactaggart, 2014 
yılında para karşılığı seks satın alanların krimi-
nalize edilmesi için parlamentoya yasa değişikliği 

önermişti, fakat kabul edilmedi. Seks işçileri, bu 
yasa değişikliğinin, çalışma koşullarını daha da 
tehlikeli yapacağını savundular. ECP yanı sıra 
Uluslararası Af Örgütü de bu yasa teklifine karşı 
olduğunu ve suç unsurunun kaldırılmasının, 
seks çalışanlarının ‘yasaların dışında yaşamaya 
zorlanmalarını engelleyeceğini’ açıklamıştı.

Seks işçilerine yardım eden toplum kuruluşu, 
National Ugly Mugs’ın başkanı Alex Feis-Bryce, 
Corbyn’nin UN AIDS ve Human Rights Watch 
gibi kurumlarla birlikte seks işçilerin istekleri 
doğrultusunda duruş sergilediğini belirtti.
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Son Model Araç Satın Almanın 
En Hesaplı Yolu: Car Leasing
Yeni araba alırken, tercihlerimiz bireysel 
zevk ve maddi imkanlarımıza göre değişir. 
Fakat, Britanya’da araba alımındaki en 
büyük endişe satın alınan arabanın değer 
kaybetmesi. Sıfır model araçlarda, ilk 
kullanımdan itibaren değer kaybı görülüyor. 
Toplumumuz arasında son zamanlarda yeni 
tanınan araba leasing, bir nevi araba kirala-
ma yöntemi, araç alımındaki değer kaybı 
endişesini önlüyor.

Best Contract 
Cars car leas-
ing sektöründe 
t o p l u m u m u z a 
önemli hizmetler 
sunuyor. Toplu-
mumuzun yoğun 
olarak yaşadığı, 
Tottenham’da bulunan, Cemal Polat 
ve Ali Kalkan yönetimindeki Best 
Contract Cars, her bütçeye uygun sıfır 
model araçlar sunuyor.

Car leasing’in diğer bir önemli 
avantajı ise, iki yılda bir yeni bir araba 
sahibi olma olanağı. İki ya da üç yıl 
olan ödeme sözleşmelerinin sonunda 
yeni bir araba alma seçeneğiniz bulu-
nuyor. Best Contract Cars yöneticileri 
Polat ve Kalkan, sundukları hizmeti 
ve car leasing’in faydalarını şöyle 
anlattılar: ‘‘Bizimle leasing hizmeti 
aldığınızda, bütün araba ve vanlarımız 
son model ve sıfır olarak teslim edilir 
ve her iki, üç ve ya dört senede bir yep 
yeni bir araç kullanmanız sağlanır. 
Aracı satma derdiniz yok. Kaça 
satarım? Fiyat belirleme derdiniz yok.

‘‘Leasing, kısaca, aracınızı satın 
alma maliyetine katlanmaksızın, 
aracınızın piyasa değerinin düşmesi 
sizi etkilemeden, bütçenize uygun 
uzun süreli lease hizmet paketidir. 
Satın almaya kıyasla daha etkin ve 
ekonomik açıdan daha verimli bir 
seçenek olarak değerlendirilebilir.’’

Aracınızın değer kaybetmesi 
endişesini ortadan kaldıran ve sıkça 
son model yeni bir araba sahibi 
olmanızı sağlayan car leasing’in bir 
çok faydası daha bulunuyor.

Best Contract Cars birey-
sel leasing yanı sıra işletmelere 
araba veya van leasing hizmetini 
sunuyor. İşletme sahipleri, lease 
yapılan araçların ödemelerini- şirket 
masrafı göstererek- ödeyecekleri 
vergiden (VAT) düşürebilirler. 
Önde gelen otomotiv üreticileri-
yle anlaşmaları bulunan ve piyasa-
daki tüm araba markaları ile yakın 
işbirliği sağlamış olan Best Contract 
Cars, araba ve ya van leasing yapmak 
isteyenlere en hesaplı fiyat ve ödeme 
koşullarını sunuyor.

Leasing yapıldığında ikinci el riski 
ortadan kalkıyor ve satın alma yer-
ine lease seçeneğini tercih ettiğinizde 
ikinci el araç satışı ile uğraşmak du-
rumunda kalınmıyor. Diğer bir fay-
da ise aylık ödemeleriniz önceden 
belirlenmiş olduğundan, ve aylık sabit 
ödeme planı bulunduğu için faiz derdi-
niz yok. Best Contract Cars, bütçeniz 
ve istediğiniz araca göre her müşteriye 
özel ödeme koşulları ve kontrat süres-
ini belirleyerek müşterilerine her türlü 
kolaylığı sağlıyor.

Best Contract Cars’ın sunduğu 
diğer hizmetler:

• Bireysel (personal) lease, işletme 
(business) sahiplerine lease, lease 
satın alma seçeneği ve finans lease.

• Anlaşma gereği aracınız tam ga-
ranti/warranty altında olacaktır, yolda 
kalma/yol yardım (breakdown cover) 
hizmeti ve ilk yıl road tax Best Con-
tract Cars tarafından karşılanıyor. 

• Best Contract Cars FCA onaylıdır 
ve önde gelen otomotiv üreticileriyle 
anlaşmalıdır.

• Best Contract Cars Büyük 
Britanya’nın her yerine ücretsiz olarak 
aracınızı teslim edip kontratın sonun-
da adresinizden geri alır.

Gündelik özel promosyonları 
www.bestcontractcars.com internet 
sayfasından takip edebilirsiniz.

Araç leasing ile ilgili daha fazla 
bilgi için Best Contract Cars UK ile 
irtibata geçebilirsiniz:

• Londra - 0208	9355736	
• Kuzey İngiltere- 0161 6671306 
• Güney İngiltere - 0238	0010916	

E-posta: ali@bestcontractcars.com 
İnternet adresi: www.
b e s t c o n t r a c t c a r s . c o m 
Ofis adres: 823 High Road, Totten-
ham, N17 8ER
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Kanserin ‘zayıf 
noktası bulundu’

Bilim insanları, bağışıklık 
sistemini kanseri yok etm-
eye yönlendirecek bir metod 
bulduklarına inanıyorlar.

Londra Üniversitesi’ndeki 
araştırmacılar, tümörlerin en zayıf 
noktalarını oluşturan “tümör be-
lirteçlerini” saptamanın yolunu 
buldu.

Araştırmacılar bu belirteçleri or-
taya çıkararak bağışıklık sistemine 
“hedef göstermeyi” planlıyor.

Böylece, her bir hastaya özel 
aşılar geliştirerek kanserle mücadele-
nin mümkün olacağına inanıyorlar.

Ancak ayrıntıları Science	 der-
gisinde yayınlanan bu yöntemin 
pahalı olacağı ve henüz hastalar üz-
erinde denenmediği bildiriliyor.

Araştırmacılar iki yıl içinde hast-
alar üzerinde denemelere başlamayı 
umuyor.

Nasıl işleyecek?
Kemoterapiden farklı bir yöntem 

olan bağışıklık tedavisi (immunoter-
api) bir süredir uygulanan ve farklı 
ilaçları geliştirilen bir yöntem.

Bazı immunoterapi yöntem-
leri ile bazı hastalarda mucizevi 
sonuçlar alındığı, kanserin tamamen 
kaybolduğu biliniyor.

Bu yöntemler genelde bağışıklık 
sisteminin işini yapmasını engelley-
en unsurları ortadan kaldırarak, 
kanserle vücudunun kendisinin 
savaşmasına imkan tanıyor.

BBC’nin sağlık muhabiri James 
Gallagher bunu “bağışıklık sistem-
ine fren etkisi yaratan unsurları or-
tadan kaldırmak” olarak özetliyor.

Muhabirimize göre yeni yöntem 

ise “bağışıklık sisteminin direksiyo-
nunu ele geçirmeye” benzetilebilir.

Araştırmacılar hem fren 
mekanizmasını ortadan kaldırıp 
hem de direksiyonu ele geçirirlerse, 
pekçok kişinin hayatını kurtarabi-
leceklerine inanıyorlar.

Çalışmaya mali destek sağlayan 
Cancer Research UK vakfından 
Profesör Peter Johnson, laboratu-
var deneylerinde etkileyici sonuçlar 
gördüklerini, şimdilik çok karmaşık 
ve yeni bir teknoloji olsa da, 
kullanıma girdiğinde ucuzlayacağını 
söylüyor.

bundan önce neden 
aşı bulunamadı?

Bilim adamları bağışıklık sistemi 
üzerinde uzun bir süredir çalışıyor -- 
ancak bu yolla tam etkili bir kanser 
aşısı henüz bulunamadı.

Bunun bir sebebi, vücut 
savunmasının yanlış hedeflere yön-
lendirilmesi olabilir.

Sorun, kanser hücrelerinin birbiri-
yle aynı olmaması.

Büyük ölçüde mutasyona uğrayan 
hücreler, tümörün farklı bölümlerin-
den alınan örneklerde tamamen farklı 
görünüp, farklı hareket edebiliyor.

Bir bakıma gövdesinde mutasyon 
olan, daha sonra da bu mutasyonların 
dört bir yana doğru dallanıp 
budaklandığı bir ağaç gibi büyüyor 
kanser.

Buna “kanserde heterojenlik” 
deniyor.

Araştırmada bu “ağacın 
gövdesi”nde, bir başka deyişle kanser-
in merkezinde antijenleri, yani kanser 
hücrelerinin yüzeyinden çıkıntı yapan 
proteinleri değiştiren mutasyonları be-
lirlemenin yolu bulundu.

‘Heyecan verici gelişme’
Londra Üniversitesi Kanser 

Enstitüsü’nden Prod Charles Swan-
ton, “Bu çok heyecan verici. Artık 
tedavi önceliklerini belirleyebilir ve 
her hücredeki tümör antijenlerini he-
def alabiliriz” diyor.

Mutasyonların merkezini hedef 
almak için iki yöntem öneriliyor:

Bunlardan biri her hastaya özel 
hazırlanacak, bağışıklık sistemler-
inin kanser hücrelerini “görebilmes-
ini” sağlayan aşılar yapmak.

Diğeri de zaten bu mutasyonlarla 
mücadele etmekte olan bağışıklık 
hücrelerinden örnek alıp, bunların 
sayılarını çoğaltarak vücuda geri 
vermek şeklinde.

başarılı olabilir mi?
Ancak bazı uzmanlar tedavinin 

sonuçlarını öngörmek için henüz 
erken olduğunu, uygulamada zorluk-
lar çıkabileceğini belirtiyorlar.

Kanser Araştırmaları 
Enstitüsü’nden Dr Marco Gerlinger 
“Değişip evrilebilen kanserler, 
başlangıçtaki antijeni kaybedebilir 
veya maskeleyebilir. Bunlar sürekli 
değişen hedefler, o yüzden kon-
trolleri güç olabilir” diyor.

Edinburgh Üniversitesi’nden Dr 
Stefan Symeonides ise, özellikle 
de zamana karşı yarışılan durum-
larda kişiye özel aşı geliştirmenin 
güçlüklerine dikkat çekiyor.

Doktor Symeonides “Bu araştırma 
bize hangi hastaların immunoterapi 
ilaçlarına cevap vereceğini, hang-
ilerinin vermeyeceğini anlama ve bu 
tedavileri geliştirme çabalarımızda 
yıllar boyunca kullanabileceğimiz 
veriler sunuyor.” diyor. 

Kaynak: BBC
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‘Oku beni’
Bir şiir çalışması olarak düşündüğüm, yüz sayfalık kısa bir 
şiir demeti olarak sunmayı düşündüğüm bu çalışma, basım 
ve yayınlama aşamasında, bir ön söz hesabıyla kısa bir yo-
rum  niteliğinden başladığım yazı, konu başlığının kapsamı 
ve genişliği nedeniyle bir önsöz niteliğinden yaklaşık yüz 
sayfalık bir yazı metni olarak ortaya çıktı. 

Konu Alevilik ol-
unca, ister istemez bir 
araştırma inceleme ko-
nusu olmaktadır doğal 
olarak, bundan dolayı 
bu güncel reel konuya 
bir bakış açısı sunmak, 
veya Alevi gerçeği 
hakkındaki izlenim-
lerimi siz değerli dost-
larla paylaşmak için 
bir vesile olduğunu 
düşünüyorum. Alevi 
gerçeğinin bu gün 
nasıl anlaşılması 
gerektiğini, ve 
Aleviliğin bu gün 
temel sorunlarının 
bilince çıkarılması, 
Alevilik hakkında bize 
sunulan yanlış veya 
eksikliklerin kaynağı, 
genel olarak yaşanan 
çelişkilere bir yo-
rum niteliğinde, farklı 
açılardan konuyu 
incelemek veya hiç 
d e ğ i n i l m e d i ğ i n i 
düşündüğüm bazı 
konu başlıkları altında 
naçizane duygularımı 
dile getirmek 
isteğimin umarım bir 
karınca kaderince bir 
anlam ifade eder.                                               

Okuyucu dost-
lardan aldığım 
eleştirilerin sonu-
cunda, ister yazı 
metnindeki eksik ve 
aksaklıkların, ister 
şiirlerdeki dizaynın 
yetersizliği elbet 
anlaşılırdır.  Oku 
beni bir kitabın ismi olarak uygun bulmadığını ifade 
eden dostlara, oku beni isimli şiirin adı olarak bu şiir 
kitabına uygun  bulduğumu söylemek isterim, başka 
bir şiirin adı da olabilirdi, ancak okunmak için yazılan 
bir kitabın isminin oku beni olmasını bir espiri olarak 
kabul edilmesini dilerim. 

Bir şiir kitabı olarak şiir hakkında bir yorum yapmak 
elbet  gereklidir, ancak şiir öyle bir şeydir ki hakkında 
yorum  yapmak ancak okuyucuya bırakılmalıdır ve 
şiirin değeri tarihe bırakılmıştır. bir belirleme olarak, 
insan elinde ve dilinde anlamını bulan şiir evrensellik 
payesine en belirgin olarak, edebiyatın ve felsefenin 
temsilcisi durumunda olan bir sanat dalı olarak görül-
mektedir. Aslında şiir nedir sorusunun, felsefe nedir 
sorusu gibi bir çok yorumu bulunmaktadır. her şiirin 
anlatmak istediği bir meramın olması gibi, her şiirin 
ait olduğu bir felsefi toplumsal kültürü de ifade eder. 
bu nedenle de öncelikle yazılanın şiir niteliğini ne ka-
dar taşıdığıyla anlamlı olacaktır. 

Şiir yazmak gibi haddimi aşmayı siz değerli  
okuyucuların ve şairlerin  affına sığınırım. Ancak şiir 
olarak düşündüğüm bu naçizane çalışmanın  deryada 

bir balık misali kadar anlamlı olursa mutluyum.  Bu 
naçizane çalışmanın eksiğini, yanlışını, genel olarak 
çelişkisini siz değerli dostların eleştiri ve uyarılarını 
saygıyla  karşılayacağımı ve bütün eleştirilerin 
değerlendirileceğini ve bir değer katacağını 
düşünüyorum. genel olarak hem yazı metninde hem 
de şiirlerde ki düzenlenmeden kaynaklı ve diğer 
aksaklıkların giderilmesi için yeniden düzenlenmesi 
gereğini paylaşıyorum.  bir başka zamanda ve mekan-
da buluşmak dileğiyle hoşça ve dostça kalın. 

ali Şahan
kitap satış noktaları:

Halkevi
33 Dalston Lane
E8 3DF

Daymer- North london Community House
22 Moorefield Road
N17 6PY
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Gebelikte Tekrar Eden Düşüklerin Sebebi Bulundu

Gebelikte üst üste düşük geçiren kadınlar 
için önemli bir bilimsel tespit gerçekleşti. 
İngiltere’nin Warwick Üniversitesinde-
ki araştırmacılar rahim duvarında kök 
hücrelerde eksiklik olduğunu tespit 
ederek, bunun binlerce kadında düşüğe 
neden olduğunu buldular. Aynı ekip, bu-
nun neden olduğu düşükleri önlemek için 
tedavi üzerinde çalışma yürütecek.

Guardian gazetesinin haberine 
göre, Britanya’da her beş hamilelikte 
biri düşükle sonuçlanırken, gebe kal-
maya çalışan her 100 kadından birisi 
üst üste üçten fazla düşük geçiriyor.

Araştırmayı yürüten profesör 
Jan Brosens, üst üste düşük geçiren 
kadınların rahim duvarlarında, 
gebelikten önce hasar olduğunu 
tespit ettiklerini belirtti ve hastanın 

tekrar hamile kalmadan önce tedavi 
edilebileceğini anlattı. Çalışmaları 
dahilinde, testler gerçekleştirerek, 
tekrar düşük yaşayabilecek kadınların 
tespit edilmesi olacak. 

Coventry ve Warwickshire Has-
tanesinde gerçekleşen araştırmada 
183 kadından alınan rahim bezesi in-
celenerek sonuçlar elde edildi.

Genesis Research Trust ve Bi-
omedical Research Unit in Re-
productive Health kurumları 
tarafından finanse edilen 
araştırma, Stem Cells dergisinde 
yayımlandı.

Düşükten etkilenenler destek 
için Miscarriage Association’a 
(Düşük Derneği) başvurabilirler.



Londra merkezli çalışmalarını sürdüren Centre for Kurdish Pro-
gress yetkilileri, Türkiye’de son aylarda yaşanan gelişmelere 
ilişkin kaygılarını Britanya parlamentosuna mensup tüm mil-
letvekillerine yazdıkları bir mektup ile dile getirdi. 

MEKTUPLAR 
SONUÇ ALIYOR

Gönderilen mektuplarla beraber 
milletvekillerinden cevap gelmeye 
başladı. İşçi Parti milletvikili Rob 
Marris, İngiltere Dışişleri bakanı 
Philip Hammond’a mektup yazarak 
Kürdistan’da devam eden Türk 
devletinin saldırıları konusunda 
girişimde bulunup bulunmadığını 
sordu. Marris mektubunda şunları 
belirtti;

‘‘Son aylarda Türk dev-
letinin Sur ve diğer kentlerdeki 
orantısız askeri hareketliliği, 
yaşanan birçok ölüm, sokağa 
çıkma yasakları ve ağır insan 
hakları haberleri gelmektedir. 

Bu bizi derinden 
kaygılandırmaktadır. 

Hükümetinizin bu konuda 
Kürt bölgelerindeki şiddetin 

derhal durdurulması ve 
barış görüşmelerine tekrar 
başlanması için egemen 
Türk hükümeti nezdinde 
bir girişimde bulunup 
bulunmadığı konusunda beni 
bilgilendirmenizi talep ediyo-
rum.’’ 

HÜkÜMete aCİl 
ÇaĞrı YaPılMalı

Centre for Kurdish Progress 
tarafından 650 milletvekiline hita-
ben ayrı ayrı yazılan mektuplarda, 
son aylarda Türkiye’de artarak de-
vam eden şiddetin, sivillerin yaşam 
haklarını, ifade özgürlüklerini ihlal 
ettiğine dikkat çekilen mektuplarda, 
özellikle Cizre, Sur gibi ilçelerde 
yaşananları büyük kaygı ile izl-
ediklerini belirterek, sokağa çıkma 
yasakları ile insan hak ve özgür-
lüklerinin ciddi tehlikelere maruz 
kaldığını, yüzlerce sivil insanın 
hayatını kaybettiği çatışmaların 
derhal son bulması için Britanya 
hükümetinin acil çağrı yapmasının 
istendiği mektuplarda, Türkiye’de 
Kürt sorunun çözümü için her türlü 
şiddetin son bulması ve müzakere 
masasına geri dönülmesinden başka 
bir çare olmadığının altının çizildiği 
mektuplarda, Halkların Demokratik 
Partisi (HDP)’nin de çağrısına atıfta 

bulunularak, Britanya hükümetinin 
Türkiye hükümetine çözüm süre-
cine geri dönülmesi, şiddete son 
verilmesi çağrısında bulunulması 
talep edildi. 

Centre for Kurdish Progress 
tarafından gazetemize yapılan 
açıklamada, Türkiye’de Kürt so-
runun çözümü için devlet yetkili-
lerinin Kürt halkının temsilcileri ile 
müzakere masasına geri dönmeler-
inin büyük önem taşıdığı belirtiler-
ek, Türk ve Kürt halkları arısında 
duygusal kopuşun son aylarda 
yaşanan ihlallerden sonra daha da 
arttığını, çok geç olmadan, müzek-
kerelere geri dönülmesi çağrısında 
bulunuldu. 
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Tüm İngiliz Milletvekillerine Mektup
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Xweşava (Xoşaf) Mişmiş, 
Tû, Mewîj û Sêvên Hişk Kirî
Kuru kayısı dut elma ve üzüm hoşafı
Bu hafta Kürt mutfağının 
vazgeçilmezlerinden, özel-
likle eski dönemlerde so-
fralarda çok özel bir yeri 
olan adına bakır tasların 
özel dizayn edildiği, adı 
kadar tatlı hoşaf tarifi ile 
beraberiz. 

Xweşav yani xweş av Kürtçe de 
tatlı su anlamına gelir ve Türkçe ye de 
hoşaf olarak geçmiştir. Genellikle kuru 
meyvelerle yapılan bir tür şerbet olarak 
tanımlanabilir. Ana malzemesi şeker, 
su ve kuru meyvelerdir. Taze meyvel-
erle yapılan çeşitleri genelde komposto 
olarak adlandırılır. Komposto da Lat-
inceden Türkçeye geçmiş bir kelime olup 
compote dan yani haşlanmış meyveden 
gelmektedir. 

Hoşaf akşam yemeklerinde, özellikle 
etli sulu yemekler ve pilav gibi ağır yem-
eklerin yemeklerin yanında bir yan yi-
yecek olarak servis edilir. Ferahlatıcı ve 
iştah açıcı özelliğinden dolayı bir bakıma 
bir içecek olarak da görülebilinir. Bu-
nun yanında ara öğün olarak yenilir veya 
susuzluğu gidermek için içilir. 

Hoşaf vişne den kuşburnuna, aluça, 
incirden ayvaya hemen hemen her mey-
veden yapılır ve bu anlamda pek çok 
çeşitleri vardır. Ama en çok bilinen ve en 
sık yapılan çeşidi genellikle kuru kayısı 
ile yapılanıdır. Çocukluğumun önemli bir 
kısmının kayısı diyarı Malatya’nın bir 
köyünde geçmesi sayısız kayısı hoşafları 
tatmama fırsat kazandırmıştır. En çok 
hoşuma giden ise bir çocuk olarak el-
betteki kayısı özünü içine çekmiş tatlı 
suyu idi. Annemin sadece hoşafın su-
yunu içip kayısıları ‘boşa götürdüğümüz’ 
için bize söylenmesine rağmen bu 
alışkanlığımızdan kurtulmak pek müm-
kün olmadı. 

Hoşafın hafızamda kalan bir diğer 
önemli yanı ise ona özel dizayn edilmiş 
altı ayaklı el yapımı bakır taslardı. Bir 
kaç kişinin beraberce içinden yedikleri 
bu taslar genelde küçük bir tencere boyu-
tunda bir şeydi. Annemin çeyizinde be-
raber getirdiği en önemli parçalar belki 
de bunlardı ki hoşaf servisinde kullan-

masa da itina ile bakar ve evinin en güzel 
köşesini süslerdi. 

Burada verdiğim hoşaf tarifi benim 
en sevdiğim,  tat bakımından birbirine 
yakıştığını düşündüğüm meyvelerin 
karışımından yaptığım bir tarif. Ayrıca 
tadını daha güzelleştirsin diye tarçın ve 
portakal kabuğu ekledim ama siz kendin-
ize göre adapte edebilirsiniz.

Hoşafın en önemli püf noktalarından 
biri ise çok kaynatılmamasıdır. Verdiğim 
zaman diliminden ziyade meyveler-
in yumuşaklığı size rehber olsun. 
Unutmayın ateşten aldıktan sonra da bir 
süre pişmeye devam edecektir.

Haftaya yeni bir lezzette buluşmak 
dileği ile yorumlarınızı bekliyorum.......

Xoşaf (Xweşava) mişmiş, tû, mewîj û 
sêvan

kayısı dut elma ve 
üzüm hoşafı
6-8 kişilik 

Malzemeler
• 100 gr. kurutulmuş kuru kayısı
• 100 gr. kurutulmuş üzüm 

veya kuş üzümü
• 100 gr. kurutulmuş elma
• 80 gr. kuru dut
• 1 tane çubuk tarçın
• 1 portakal kabuğu - ince soyulmuş
•  Yeterince su 
• 100 gr. toz şeker (isteğe göre daha 

az veya daha çok da olabilir)
•  Yarım limonun suyu

Hazırlanışı
1. Kayısıları elmaları ve üzümlerin 

bozulmuş rengi değişmiş olanları seçin ve 
atın. Kullanacağınız bütün kuru meyveleri 
tozlarından arınması için ayrı ayrı musluk 
altında yıkayın. 

2. Elmaları ve beraberinde tarçın ve  por-
takal kabuğunu orta boy bir tencereye koyup 
üzerini 4 parmak geçecek kadar soğuk su 
koyup ocağa alın. Kaynamaya başladıktan 
kısık ateşte 5 dakika kadar sonra üzümleri 
ve ardından 2 dakika sonrada kayısıları ve 
dutları ilave ederek kısık ateşte yaklaşık 8 
dakika kadar pişirmeye bırakın.

3. Meyvelerin şiştiğini ve yumuşadığını 
göreceksiniz. Fazla kaynatmamaya dikkat 
edin. Şekeri ekleyip 2 dakika kadar daha 
kaynatın. Limon suyunu ekleyip ateşten 
alın. Soğuduktan sonra buzdolabında din-
lendirip soğuk olarak servis yapın. 

thekurdishcook@gmail.com 			TheKurdishCook											@TheKurdishCook

THE KURDISH COOK

FADiMe		
tiskaya
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Basit

Zor

ÇENGEL BULMACA

KARİKATÜR

SUDOKU

GEÇEN HAFTAKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

Hazırlayan: MURAT ALPAVUT   |   alpavut@arcor.de
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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

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

Tottenham’da  bulunan Meditaste 
Takeaway de çalışacak servis 

elamanı aranıyor.
Tercübe ve ingilizce istenir.

Daha fazla bilgi için  
07951033825 (Aslan bey)

10 white hart lane, Tottenham, N17

Servis Elemanı Aranıyor

Manor House bölgesinde  
A3 lisanslı satılık dönerci

07590 067668

Satılık
Dönerci

“Her türlü yaş 
grubuna özel 
resim dersi verilir”

BAHAT BAYRAM
07986840456

Bluedots Yeminli 
Tercümanlık Bürosu
Tüm dillerde her türlü evrak çevirisi 

uzman tercümanlar tarafından yapılır.

68 Stoke Newington Road, London, N16 7XB

Tel: 020 7254 7504 – 077 3747 9749
email: hasaniko@gmail.com

 � Hastane Raporları

 � Mahkeme Kararları

 � Noterlik Hizmetleri

 � Boşanma Kararları

 � Diploma Çevirileri

 � Transkript 
Çevirileri

 � Davetiye Yazma
 � Vekaletname 

Hazırlama
 � Resmi Yazışmalar
 � Yardım Başvuruları
 � Telefon 

Görüşmeleri
 � Apostil İşlemleri
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İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz
İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

SERi iLANLAR £10
0742 948 1490

bu sayfada
1 kutu ilan

SATILIK KEBAP & TAKE AWAY
Grover Park SE12

tren İstasyonu karşısında - 85 m2 
Shop, ocakbaşı, Fish and Chips, Cafe için uygun.

Üst katında Flat bulunur.
kebap dükkanı veya boş birşekilde satılır. 

Fiyat: £85.000

Iletişim: 0796 113 7625 (Ali Bey)

+44 7517 499470
20 Hana mews, Goulton road, london E5 8GF

onurpeken@hotmail.com | www.pekenlerltd.co.uk

PEKENLER LIMITED
CONSULTANCY SERVICES 

MARKETING
SALES PUBLIC RELATIONS SOURCIING 

ITHALAT IHRACAT LOJISTIK VE PAZARLAMA 
DANISMANLIGI

Ayrıntılar için 0745 943 9664 numaralı 
telefonu arayabilirsiniz.

Kiralık oda
Tottenham bölgesinde Studio Flat 

paylaşmak üzere kiralık oda mevcuttur. 
Fiyat çok uygundur. 

Daha fazla bilgi için: 0795 687 3012 - 
0786 317 2517 (Haydar bey)

Kiralık Ofisler
Edmonton’da Fore Street üzerinde 

uygun fiyata kiralık ofisler.

İletişim: 0786 900 7743 - Selim Bey

Satılık Off Licence
(Liverpool Street’e yakın-Bricklane)

Haftalık Take in: 6-7 bin
Lease: 12 yıl (önü açık)

Fiyatı telefonda verilecektir.

Telefon: 0746 643 0117 / 0793 126 8415

Sezgin Coşkun
Kürtçe dil dersi verilir. 

Düğün, gece ve konserlerde  
müzik hizmeti.



telgraf.co.uk
rOJNaMeYa HefteYÎ

Çarşem,
09/03/2016 511Hê

jm
ar

Berxwedan Jiyan e, 
Bêdengî Mirin e

Li paytext Londonê ji bo protestokirina êrîşên dewleta Tirk ên li ser Kurdistanê û bi armanca 
piştgiriya bi gelê Kurd re deh hezar kes meşiyan. Rupel 4-5
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Karîkatûr

NEGRÎCAN
min li behara çavên xwe raxist
kenê te yê ji kulîlkan
negrîcan,

tu ji bîr neke 
rengê Gulşeniyan
li Colemêrgê,

Ez jî bîna nêrgizan
û sibehan xwarina hejîran
li beyarên midyadê 
negrîcan,

bizanê!
ku helale vedibin li xewnên min
keçên rojhilatî radibin dîlanê
li girava kederên min...

Hay ji min hebe!
ku tu ji bîr bikî 
di zindanê de
demsala nêrgizan 
û leyistika fako,
dê bêşîr bimînin hêviyên min
di pêçekê de...

dê helbestên min
stewr bimînin,
av û gul dê ber bavêjin...

dê keziyên xwe kur bikin
stranên min
di awazên xwe yên nîvkuştî de
negrîcan…

(Ji “Gulên Qasid”)
Fatma Savci
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Bi wêneyan wehşeta dewleta Tirk li Cizîrê…
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Li paytext Londonê ji bo protes-
tokirina êrîşên dewleta Tirk ên 
li ser Kurdistanê û bi armanca 
piştgiriya bi gelê Kurd re deh hezar 
kes meşiyan.
Nuçe-Wêne: Aladdin Sinayiç

Piştî amadekariyên demdirêj yên bi 
hefteyan, çalakiya roja Yekşemê hat li-
darxistin rastî eleqeyek zêde hat.

Çalakiya bi şîara “Şerê li hember gelê 
Kurd rawestînin” hat oraganîzekirin, 
gelek kes saet 12:00’an li pêşiya avahiya 
BBC’yê kom bûn. Ji gelek bajarên Brîtan-
yayê rêxistinên cur bi cur tevlî çalakiyê 
bûn. Çalakî bi axaftinên li pêşiya avahiya 
BBC’yê re destpê kir.

Di axaftinan de hat diyarkirin ku divê 
êrîşên dewleta Tirk a li ser gele Kurd 
demildest bi dawî bibin û bang li dezge-
hên çapemeniya navneteweyî hatin kirin 
ku li hember êrîşan bêdeng nemînin.

Girse gihiştin yek cihê herî navdar, 
Qada Trafalgar a Londonê, li vir mîtîngek 
hat lidarxistin. Bi hezaran çalakvanan qad 
tijî kirin, bi yek dengî dirûşmên “Dewleta 
Tirk a terorîst” û “Dawî li qetlîamên li 
Kurdistanê bînin” qîr kirin.

Di mîtînga ku li qada Trafalgarê hat li-
darxistin de parlamenter Natalîe McBary, 
Kate Osamor, Seroka Partiya Keskan Na-
talîe Bennett, Dîrektorê Sendîkeya FBÛ, 
Matt Wrack, li ser navê organîzasyona 
yekgirtina li dijî faşîzmê Weyman Ben-
nett, Stop the coalîtîon Lîndsey German, 
ji Sendîkaya RMT’ê Steve Hedley, Parêz-
vanê Mafê Mirovan Marargaret Owen, 
Peter Tachell, bavê şervanê YPG’ê Erîc 
Scûrfîeld Chrîs Scûrfîeld, ji yekgirtina 
xwendekarên Kurdên li Îngîltereyê Elîf 
Sarîcan, ji Roj Womenê Berfîn Kurban 
weke axaftvan jî di nav de, ji 30 axaft-
vanan zêdetir di mîtingê de ji girseyê re 
axivîn.

Ji komîteya amedekar a çalakiya bi 
şîara ‘Şerê li ser Kurdan rawestîne’ Mark 
Campbell axaftina destpêkê kir, wiha 
got: “Rojava li hember wehşeta li Kurd-
istanê bêdeng dimîne. Ji bo şkandina vê 
bêdengiyê îro em bi hezar li vir kom bûn. 
Ev piştevaniya me dikare pêşî li qetlîamên 
nû bigire.”

DaWÎ lı QetlÎaMaN bÎNıN
Parlamentera Skoçyayî Natalîe Mac-

garry wiha got: “Hefteya borî ez li Amedê 
bûn. Ji aliyê hêzên dewleta Tirk ve hatim 
binçavkirin. Îro ji bo piştgiriya bi gelê 
Kurd re ez li vir im û jî îro û şûn de tiştên 
ji destên me were em ê bikin. Gelê Kurd 
aştiyê dixwaze, gelê Kurd aştiyê heq dike. 
Êrîşan rawestînin, bêdeng nebin, qetlîa-
man rawestînin.”

Jı bO kUrDaN 
baNGa eDaletÊ

Parlamentera Partiya Karkeran Kate 
Osamor peyama Serokê Giştî yê Partiya 
Karkeran Jeremî Corbyn xwend: “Ji ber 
ku îro ez ne li gel we me, pir xemgîn im. 

Îro ji bo çalakiyê peyama pişgirîkirinê ji 
we re dişînim. Kurd di Rojhilat Navîn de 
di bin êrîşên mezin de ne. Hefteyên dawî 
êrîşên dewleta Tirk a li ser gelê Kurd bi 
fikar dişopînîn. Divê ev êrîş bi lezgîn û 
demildest bi dawî bibin û dewleta Tirk 
vegere hevdîtinên aştiyê. Dewleta Tirk 
divê li hember hemû mafê welatiyê xwe 
rêzdar be. Li vir careke din ji bo gelê Kurd 
banga edaletê dikim.”

Gelek tıŞt HeNe kU CÎHaN 
Jı kUrDaN fÊr bıbe

Şervanê YPG’ê Macheal: “Hemû pêdi-
viyên lojîstîk ên çeteyên DAÎŞ’ê ji aliyê 
dewleta Tirk ve tê dayîn. Min bi çavên 
xwe şahidî ji vê re kir. Ji xwarin heta ala-
vên ku bikartînin hemû girêdayî dewleta 
Tirkan e. DAÎŞ hemû petrola xwe ji ser 
Tirkiyeyê re difiroşe. Tirkiye ne dostê 
Rojava ye. Tirkiye ne dostê yên li dijî 
DAÎŞ’ê şer dikine. Ew li wir bi aweyekî 
zelal pişgiriyê dide DAÎŞ’ê. Mîn dît ku 
gelê Kurd çawa têkoşînê dike, gelek tişt 
hene ku cîhan ji Rojava fêr bibe, Bijî YPJ, 
Bijî YPG.”

DıVÊ DeWleta tırk 
ŞerM bıke

Sekrekterê Stop The War Coalîtîon 
Lîndsey Geman, di serî de civaka Kurd a 
li Londonê jî di nav de Kurdên li Tirkiy-
eyê, Sûriyeyê û tevahî welatên cuda yên 
cîhanê dijîn silav kir, got: “Divê dewleta 
Tirk ji şerê ku li hember gelê Kurd dide 
meşandin şerm bike. Ji bo li dijî nîjadper-
estî, faşîzma ‘yek şer, yek têkoşîn” em li 
vir amade bûne.”

kUrDaN GUHDar bıkıN
Seroka Pariya Keskan Naealîe Bennett 

jî anî ziman parastina mafê demokrasî û 
mafê mirov ji bo pêşeroja her kesî ye jî, ji 
bo parastina welat û ji bo di cihaneke hê bi 
ewletir de bijîn, têkoşînê bikin, got: “Divê 
em gul bidin Kurdên li Tirkiyeyê li ber 
xwe didin, guh bidin Kurdên li Sûriyeyê.”

DI ÇALAKIYÊ DE RENGBÛNA 
PANKARTAN

Hinek pankartên hatin hilgirtin wiha 
ne: “Şerê li hember Kurdan bi dawî bikin, 
bêdeng nemînin”, “Cihê ku zext lê hebin, 
şoreş erk e”, “Dewleta Tirk piştgiriya xwe 
ya ji bo DAÎŞ’ê bi dawî bike”, “Hewarê 
bibihîsin, êşkenceyê bibînin, rastiyê 
bêjin”, “Rêya ji bo aştiyê xwerêveberiya 
Demokratîk e”, “Ranewest, ji bo Kurd-
istanê bimeşe, dawî li qetlîaman bîne”, 
“Berxwedan jiyan e, bêdengbûn mirin e” 
û “ PKK’ê ji lîsteya xwe derbixîne”

Di navenda mîtîng de tevî baranê û tey-
rokê jî, girseyê heta dawîya mîtingê cihê 
xwe bernedan. Mîtîng bi yek dengî bi go-
tina Çerxa Şoreşê ve bi dawî bû.

Li Londonê deh hezar kes
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ji bo Sûr û Cizîrê meşiyan


