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Londra Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Adayları Kürt ve 
Türk Toplumlarına 
Ne Sunuyorlar?

Yaklaşan Londra Belediye Başkanlığı 
seçimlerinde toplumuzun karar vermelerine 
destek sunmak amacıyla, adaylara Kürt ve Türk 
toplumuna sunacakları hizmet ve destekleri 
sorduk.
Yarışın dört ana partiden adayları: İşçi Parti, 
Sadiq Khan; Muhafazakar Parti, Zac Goldsmith; 
Yeşil Parti, Sian Berry; ve Liberal Demokrat Parti, 
Caroline Pidgeon.
Muhafazakar Parti’li Boris Johnson’ın sekiz 
yıllık başkanlığının ardından tekrar bir İşçi Parti 
başkentin başına geçebilecek mi sorusuna 5 
Mayıs’taki seçimler cevap verecek.
Yapılan anketler İşçi Parti’li Khan’ın Muhafazakar 
aday Goldsmith’in önünde olduğunu gösteriyor, 
fakat son günlerde sonuç her iki yöne de dönebilir.
Toplumumuza yönelik çalışmalarına yönelik 
sorduğumuz sorula bu hafta Muhafazakar Parti 
adayı Zac Goldsmith ve Yeşil Parti adayı Sian 
Berry’nin yanıtlarını yayınlıyoruz.

Haberin devamı sayfa 6’da

Cameron Gitmeli
People’s Aseembly (Halk Meclisi) çağrısı ve onlarca sivil 
toplum örgütü ve sendikanın desteği ile organize edilen 
eylemde toplanan yaklaşık 150 bin kişi Cameron hükümetinin 
politikalarını protesto ederek Cameron’u istifaya çağırdı. 
Cumartesi günü yapılan eylemde toplumun farklı kesimlerinden 
yüzbinler Cameron hükümetine ‘artık yeter’ dedi. Renkli 
görüntülere sahne olan eyleme İşçi partili milletvekilleri de 
destek verirken, özellikle de Panama belgelerinin ortaya 

çıkmasından sonra başbakan Cameron’un artık koltuğu 
bırakması çağrısı yapıldı. 
Eylemde en çok ‘Cameron’s got to go’ (Cameron Gitmeli) 
pankartları öne çıkarken, yapılan konuşmalarda ortak sorunlara 
karşı birlikte mücadele etme vurgusu yapıldı. Bu anlamda 
şimdiye kadar yapılan en geniş eylemlerden birisi olarak 
kabul edilen eylemi BBC gibi bazı ana akım medya organları 
görmezden geldi.                 Devamı sayfa 16 & 17’de   
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Bristol Üniversitesindeki 
Araşatırmacılar İdrardan 
Elektrik Üretmeyi Başardı

Bristol Üniversitesi’nden bir araştırma 
ekibi idrarı oksijensiz ortamda yaşayabilen 
bakterilerin bulunduğu bir yakıt hücresine 
koyup bir süre sonra elektriğe dönüştürmeyi 
başardıklarını açıkladı.

Üretilen elektrik enerjisinin direkt olarak 
pillere depolanabileceği ya da telefon gibi elek-
trikle çalışan cihazlara aktarılabileceği belirtildi.

Sadece 5 santimetreküp idrarla bir cep tel-
efonunu şarj etmeyi başaran araştırmacılar, pro-
jenin henüz geliştirilme aşamasında olduğunu, 
idrardan elektrik üretiminin gelecek vadettiğini 
söyledi.

Araştırmanın başarıya ulaşması durumunda 
ucuz ve doğa dostu bir elektrik teknolojisinin, 

bütün dünyada kullanılabileceği ifade edildi.
Bristol Üniversitesi’nden Profesör Ioan-

nis Ieropulos “Ürettiğimiz “Mikrobiyal Yakıt 
Hücreleri” teknolojisinde, teknik olarak havasız 
ortamda yaşayabilen bakterileri idrarla besli-
yoruz. Bu bakterilerin idrarı tüketip elektron 
üretmesini bekliyoruz” dedi.

Prof Ieropulos, bakterilerin ürettiği 
elektronların elektrottan geçirilerek elektriğe 
dönüştürüldüğünü ekledi.

Araştırma ekibinden Dr. Mirella Di Loren-
zo, “Bu teknoloji dünyada maddi durumu yet-
erli olmayan insanlara ya da elektrik altyapıları 
gelişmemiş bölgelere düşük maliyetle elektrik 
götürebilir” şeklinde konuştu.

Antik Palmira’nın Sembollerinden Taş Kemeri Londra’da İnşa Edildi
Başkent Londra’da, Suriye’nin antik kenti Palmira’nın sem-
bolü haline gelen taş kemer, yeniden inşa edildi. Londra’nın 
merkezinde bulunan Trafalgar Meydanı’nda, Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Mirası 
Listesi’nde olan Suriye’nin antik kenti Palmira, üç boyutlu 
teknoloji yardımıyla kopyası yeniden inşa edildi. İngiltere’nin 
Oxford kentindeki Dijital Arkeoloji Enstitüsü’nün (IDA) 
öncülüğünde üç boyutlu teknoloji ile gerçekleştirilen Palmira, 
New York ve Dubai’de de sergilenecek. 

Projede uygulanan teknoloji aracılığıyla, 
geçtiğimiz Mayıs ayında, terör örgütü DAEŞ 
tarafından ele geçirilen ve yaklaşık 2 bin yıllık 
tapınakları, kemeri ve tarihi eserleri yıkılan antik 
kentin tekrar restore edilmesi amaçlanıyor. 

İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye konuşan 
IDA’nın direktörü Roger Michel, hayata geçir-
ilen bu proje ve enstitünün “Milyon Görüntü 
Veritabanı” sayesinde, Afganistan, Irak ve 
Suriye’de üç boyutlu kameralarla çalışılacak 

gönüllüler aracılığıyla tahrip edilen tarihi eserler-
in tekrar topluma kazandırılabileceğini açıkladı. 
Proje direktörü, “Bir fikir hakkında böyle bir 
vizyona sahip olunduğunu ve somut şekilde bir 
araya getirildiğini görmek olağanüstü.” ifadeler-
ini kullandı. Antik kentin ilk olarak Londra’da 
sergilenmesinin tercih nedeni olarak megaken-
tin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden 
kurulmasını gösteren Michel, ifade özgürlüğünü 
takdir eden herkesin, bir tarihi eseri yeniden 

oluşturmanın önemini anlayacağını vurguladı. 
Geçtiğimiz Mayıs ayında Daiş çeteleri 

tarafından ele geçirilen antik kent Palmira, 

örgüt tarafından tahrip edilmiş, Suriye Ordusu 
ise geçtiğimiz ay bölgeyi tekrar geri aldığını 
duyurmuştu.

Dinazor türlerinin yok oluş 
sürecine dair yeni araştırma

Dünyaya çarpan dev bir as-
teroidin yol açtığı felaketler ya 
da dev volkanlar nedeniyle yok 
olduğu düşünülen dinazorların 
bilinen felaketlerden çok çok 
önce yok olmaya başladıkları 
savunuluyor.

İngiltere’nin Reading 
Üniversitesi’ne bağlı bilim 
insanlarınca yapılan bir 
araştırmanın sonuçlarına 
göre, günümüzden yaklaşık 
65 milyon yıl önce yok 
oldukları düşünülen dinazor 
türlerinin yaşadığı felaket 
gerçekte çok daha öncesine 
dayanıyor. Dünyaya çarpan 
dev bir asteroit nedeniyle ya 
da Hindistan’daki dev vol-
kan patlamaları yüzünden 
yok olduğu tahmin edilen 
dinazorların birçok türünün 
bu asteroit çarpmasından mi-
lyonlarca yıl önce yok olmaya 
başladığı savunuluyor.

Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences’ta 
yayınlanan ve Manabu Saka-
moto tarafından yönetilen 
araştırma kapsamında yü-
zlerce dinazor türüne ait ver-
iler incelendi. Buna göre, 66 
milyon yıl önceki astereoid 
çarpmasından 24 ile 53 mily-
on yıl kadar önce başlayan bir 
yok olma süreci vardı.

Günümüzden 100 ile 119 
milyon yıl öncesinde başlayan 

bu süreçte birçok dinazor türü 
yok olmaya başlarken, yok 
olan türlerin yerine daha az 
sayıda tür ortaya çıkıyordu.

Araştırmaya göre, bu 
süreçte sadece Hadrosaurus 
ile Ceratopsidae gibi ot obur 
dinazor türlerindeki üreme 
oranında artış yaşanıyordu. 
Bu iki türün tüm dinazorların 
yüzde 14’ünü oluşturdukları 
tahmin ediliyor.

Dinazorların bilinenden 
çok daha önce yok olmaya 
başlamasına neyin neden 
olduğuna açıklık getirilemey-

en araştırmaya göre, yoğun 
volkan faaliyetleri, iklimsel 
değişimler veya hızlı artan 
hayvan türleriyle gelişen 
ekolojik enteraksiyonlar ihti-
maller arasında gösteriliyor.

Ayrıca, deniz seviyelerinde-
ki yükselmenin ise yeni türlerin 
ortaya çıkmasına neden olmuş 
olabileceği de kaydedildi. Buna 
göre, deniz seviyelerindeki yük-
selme nedeniyle sular altında 
kalan kara parçalarında izole 
halde kalınması sayesinde yeni 
türlerin ortaya çıkması mümkün 
oldu.
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Güney Kürdistan Hükümetine Çağrı: 
Çocuklarımızı Serbest Bırakın

Uzun bir süredir Rojava’da YPG 
saflarında Daiş çetelerine karşı 
savaşan iki Britanyalı ve bir İrlandalı 
gönüllü savaşçı İngiltere’ye dönmek 
için geçtikleri Güney Kürdistan’da 
Peşmerge tarafından gözaltına alındı. 
Yaklaşık bir haftadır gözaltında tutu-
lan Britanyalı gönüllülerin tutulması 
ile ilgili Güney Kürdistan hükümeti 
tarafından henüz bir açıklama 
yapılmış değil.

Rojava’da Daiş çetelerine karşı 
savaştan dönerken Kürdistan Bölge-
sel Hükümeti tarafından gözaltına 
alınan iki Britanyalı ve bir İrlandalı 
savaşçının aileleri çocuklarının ser-
best bırakılması çağrısında bulundu.

Jac Holmes (23), Joe Akerman (37) 
ve Joshua Molloy (24), Rojava’dan 
Güney Kürdistan’a yasadışı yollardan 
girdikleri suçlamasıyla Peşmergeler 
tarafından geçtiğimiz günlerde 
gözaltına alınmışlardı. 

MailOnline’a konuşan Kürt 
hakları aktivisti Mark Campbell 
gönüllü savaşçıların ailelerinin ‘çok 
endişeli’ olduklarını ve ‘Kürdistan 
Bölgesel Yönetimine çocuklarının 

serbest bırakılması için özel çağrıda 
bulunduklarını’ belirtti.

Joshua Molloy’un babası Declan 
Molloy ise Independent.ie’ye, ‘Joshua 
Ortadoğu’da azınlık grupların başına 
gelenlerden çok etkilendi, özellikle Ezi-
dilerden. Fakat son dönemlerde Türki-
ye ve Rusya’nın dahil olmasıyla birlikte 
savaş gittikçe karmaşıklaştı ve bizce 
Joshua bu yüzden rolünü oynadığını 
düşünüp geri dönmeye karar verdi.’

Joe Akerman’ın ise eskiden İngiliz 
ordusunda da görev yaptığı belir-
tilirken, Jac Holmes ile birlikte ikinci 
defa Rojava’ya gittikleri belirlendi.

Jac Homles ile ilgili sorular 
yanıtlayan Mark Campbell, ‘O çok 
becerikli bir genç. Bu stresin altından 
kalkacağını ve umutlu olduğunu 
düşünüyorum’ dedi.

Askeri deneyimi olmayan 
Holmes’un 22 yaşındayken Ocak 

2015’de YPG saflarına katıldığı 
ve sonra kısa süreliğine Londra’ya 
döndüğü biliniyor.

Durum üzerine MailOnline’a 
açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı 
sözcüsü, ‘Irak’ta gözaltına alınan Bri-
tanya vatandaşları ile ilgili yereldeki 
hükümet ile iletişim halindeyiz’ dedi.

Tutuklanan savaşçılarla ilgili 
haberin duyulması üzerine BBC’in 
de aralarında bulunduğu Birleşik 
Krallık’taki bir çok basın-yayın 
kuruluşu habere geniş yer verdi.

JAC HOLMES 2015 
YILINDA ROJAVA’DA 
YaralaNMıŞtı

2015 Ocak ayında İngiltere’nin 
Dorset kentinden Rojava’ya gi-
derek YPG’ye katılan Jac Holmes 
adlı İngiliz gencin Daiş ile çıkan 
çatışmada yaralanmıştı.

Rojava’nın Til Nasir yakınlarında 
yaralandığı belirtilen 22 yaşındaki 
Jac Holmes bir süreliğine İngiltere’ye 
döndükten sonra tekrardan Rojava’ya 
geri gitmişti. 

İ n g i l t e r e ’ d e 
yayımlanan haftalık 
The Spectator der-
gisinin yazarlarından 
Douglas Murray, 
Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ı 
ve komedyen Jan 
B ö h m e r m a n n 
hakkında soruşturma 
açılmasına izin veren 
Almanya Başbakanı 
Angela Merkel’i pro-
testo etmek için ilginç 
bir yol seçti.

Douglas Murray dergininin 
internet sitesindeki son blog 
yazısında, yeni bir şiir yarışması 
başlattığını duyurdu.

Murray yarışmanın adını da, 
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’a haka-
ret şiiri yarışması” olarak belirledi.

İngiliz yazar, yarışmaya 
katılmak isteyenlerin şiirlerini 
theeditor@spectator.co.uk gön-
dermelerini istedi.

Jan Böhmermann 31 Mart’ta 
Almanya devlet televizyon 
kanalı ZDF’de yayımlanan 
programında, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a haka-
retler içeren bir şiire yer vermişti.

‘Beş mısralık esprili şiirler 
yazın’

Douglas Murray ise The 
Spectator dergisinin inter-
net sitesindeki blog yazısında 
Erdoğan’ı “despot” olarak nite-
lendirdi.

Murray okurlarından, 
kendisi gibi Erdoğan hakkında 
beş mısralık esprili şiirler 
yazmalarını ve bu şiirlerin 
“olabildiğince hakaret içermes-
ini” istedi.

Yazar, şiir yarışmasının gali-
binin de 23 Haziran tarihi öncesi 
açıklanacağını duyurdu.

İngiltere’de bu tarihte, ülk-
enin Avrupa Birliği üyeliği için 
referandum yapılacak.

Douglas Murray, geçen 
ayki bir yazısında da İngiltere 
Başbakanı David Cameron’ı 
Türkiye’nin AB üyeliğine 
verdiği destek nedeniyle 
eleştirmişti.

Londra’daki Kürecikliler Bir Araya Geldi
Londra’da yaşayan Kürecikliler, 

yapılan kahvaltılı toplantıda bir araya 
geldi. Yaklaşık 200 Küreciklinin bir 
araya geldiği toplantıda dernekleşme 
faaliyetlerini yürütmek için 45 kişilik 
bir komisyon kuruldu. 

Kürecik, Malatya ve Maraş 
sınırında, doğusunda Akçadağ ilçesi, 
kuzeybatısında Darende Güneyinde 
Doğanşehir ilçesi, Güneybatısında 
Elbistan ve Nurhak dağlarının etekler-
inde kurulu 24 köyden oluşuyor. 

Sosyal ve Kültürel anlamda bir 
birleriyle yardımlaşma amacıyla 
dernekleşme çalışmalarını yürüten 

Kürecikliler çalışmaları hızlandırdı. 
Toplantıda yapılan konuşmalarda, 
amaçlarının  Kürecikliller olarak kül-
türel emperyalizm ve yozlaşmanın  
daha da etkisinde kalmadan kendi kül-
tür ve birlikteliklerini korumak için 
bir oluşum ve bu oluşumun sonunda 
Britanyada’ki Kürecikliller olarak bir 
derneklerinin olmasını hedefledikleri 
belirtildi. 

Toplantıda kurulan 45 kişilik 
komisyon bir ay içinde derneğin genel 
amaç ve perspektiflerini hazırlayarak 
yapılacak olan toplantıda kamuoyuna 
açıklayacak.  

İngiliz Hükümetinin Politik Mültecilere 
Yönelik Baskılarına Tepki

İngiliz polisinin bir süredir Türkiyeli devrim-
cilere yönelik baskı ve gözaltı ve sindirme 
politikaları devam ediyor. Gik-Der üyesi İlhan 
Karatepe’nin Türkiye’ye iadesi istemiyle gözaltına 
alınmasından sonra yine Gik-Der eski yöneticisi 
Kemal Denli Pazartesi sabahı polisler tarafından 
gözaltına alındı. 

Sabah saatlerinde sivil polisler tarafından evine 
yapılan baskın sonucunda gözaltına alınan Ke-
mal Denli çıkarılan mahkemede kefaletle serbest 
bırakıldı. Denli adli kontrole tabi tutularak haftanın 
üç günü karakola gidip imza verecek. Göçmen İşçiler 
Kültür Derneği (Gik-Der) yaptığı yazılı açıklamada, 
Britanya vatandaşı olan üyeleri Kemal Denli’ye 
yönelik baskıyı kınadı. 

‘Gözaltı ve Tutuklamalara Karşı Sessiz Kalma’ 
başlığıyla yayınlanan açıklamada Denli ile ilgili bilg-
ilere de yer verildi; ‘‘Üyemiz  Türkiye hapishaneler-
inde  tutsaklık yaşamış, 1999-2000 yılarında  Ölüm 
Orucu direnişçisi olmuş ve sağlık nedeniyle tahliye 
edilmiştir.  İngiltere’ye gelmek zorunda kalan  üyem-
iz uzun yıllardır mülteci olarak  İngiltere’de yaşamını 
sürdürmektedir. 

Karşılıklı olarak  Türkiye  ve İngiliz 
başbakanların ziyaretinden sonra kirli pazarlıklar 
sonucu  sık sık basında gündeme gelen ve iadesi 
istenen devrimcilere ve politik mültecilere yönelik 
saldırılar artarak devam ediyor. Hatırlanacağı üzere 
daha öncede, İlhan Karatepe  gibi politik kimlikleri 
olan kişiler gözaltına alınarak iade edilmesi için 
girişimde bulunuldu. 

Politik  ve siyasi kimliği olan mültecilere karşı 
yapılan kirli hesapların ve  pazarlıkların konusu 
olan sınır dışı edilmeler ve tehditler  ‘demokrasinin 
beşiği’ olarak lanse denilen   AB ülkelerinde artık 
‘olağan’ normal bir hale dönüştürülüyor. Siyasi ve 
politik mülteciler  TC devleti ile  İngiltere    arasında 
pazarlık konusu haline getirilmiştir.

POlİtİk MÜlteCİlere YÖNelİk baskı 
kİrlİ PazarlıklarıN sONUCU 

Cenevre Sözleşmesinde İltica etmenin bir insan 
hakkı olduğu söylense de, uygulamaların böyle 
olmadığı pratik olarak ortaya çıkmıştır. Bugün  ha-
len Türkiye ve Kürdistan’da tüm muhalif kesim-
lere yönelik bir iç savaş ilan eden sömürgeci faşist  

Türk devleti katliamları halen sürmekte iken, poli-
tik mültecilerin iade edilmesi ne anlama geldiğini 
görmek durumundayız. 

Politik nedenlerden dolayı, yaşadığı ülkeyi terk 
ederek başka ülkelere gelmek zorunda kalmış tüm 
politik mülteciler,  bulunduğu ülkelerdeki faali-
yetleri gerekçe göstererek sınır dışı edilme tehlikesi 
ile tehdit edilmektedirler. Bu uygulama ne Cenevre 
anlaşmasına, ne de insan hak ve özgürlüklerine uy-
mayan keyfi bir dayatmadır. Düpedüz çıkar ilişkisi 
üzerine kurulmuş ve kirli pazarlıkların  bir sonucu 
gündeme alınmış bu tutumlar,  önümüzdeki süreçte 
politik mültecilere yönelik saldırıların da zeminini 
hazırlamış olmacaktır.

Başta Kemal Denli ve İlhan Karatepe olmak 
üzere tüm politik mültecilerin  iadesini durdurmak 
ve mülteciler üzerinde oynanan kirli pazarlıkları ret 
etmek insani bir görevdir. İltica hakkı temel insani 
bir haktır.’’

İngiltere’de 
‘Erdoğan’a 
hakaret şiiri 
yarışması’
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Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Adayları 
Kürt ve Türk Toplumlarına Ne Sunuyorlar?
Yaklaşan Londra Belediye Başkanlığı seçimler-
inde toplumuzun karar vermelerine destek sun-
mak amacıyla, adaylara Kürt ve Türk toplumuna 
sunacakları hizmet ve destekleri sorduk.
Haber: Esra Türk

Yarışın dört ana partiden adayları: 
İşçi Parti, Sadiq Khan; Muhafazakar 
Parti, Zac Goldsmith; Yeşil Parti, Sian 
Berry; ve Liberal Demokrat Parti, Car-
oline Pidgeon.

Muhafazakar Parti’li Boris 
Johnson’ın sekiz yıllık başkanlığının 
ardından tekrar bir İşçi Parti başkentin 
başına geçebilecek mi sorusuna 5 
Mayıs’taki seçimler cevap verecek.

Yapılan anketler İşçi Parti’li 
Khan’ın Muhafazakar aday 
Goldsmith’in önünde olduğunu gös-
teriyor, fakat son günlerde sonuç her 
iki yöne de dönebilir.

Toplumumuza yönelik 
çalışmalarına yönelik sorduğumuz 
sorula bu hafta Muhafazakar Parti 
adayı Zac Goldsmith ve Yeşil Parti 
adayı Sian Berry’nin yanıtlarını 
yayınlıyoruz.

zac Goldsmith- Muhafazakar 
Parti richmond Park milletvekili:

Kürt ve Türk toplumları olağanüstü 

düzeyde girişimciler- Londra genel-
inde market ve ufak iş yerleri 
işletiyorlar. Belediye Başkanı olarak, 
özel bir fonla, Londra’nın ana cad-
delerinde daha fazla bedava park 
etme olanağı sunarak, o iş yerlerini 
desteklerim, böylece halkın yerel iş 
verenlerini desteklemeleri kolaylaşır.

Ayrıyeten, Kürt ve Türk aileleri için 
okul yeri bulmanın zor olduğunu bili-
yorum ve yeni sahalar bulup okulların 
inşa edilmelerini sağlamaya bağlıyım.

Ama tüm Londralılara verdiğim 
birinci söz, Hükümet ile birlik-
te çalışarak ekonomimizi güçlü 
tutacağım. Güçlü bir ekonomi Londra 
Büyükşehir Belediyesi için Hareket 
Planımı gerçekleştirebileceğimin 
anlamına geliyor- daha fazla konut, 
daha iyi ulaşım, güvenli sokaklar, 
ve temiz hava- ve bunların hepsini 
Büyükşehir belediyesi vergisini don-
durarak yapabilirim.

Londra’nın Türkçe konuşan to-
plum üyeleriyle Türkçe GCSE ve A 

Level derslerinin okullarda seçenek 
olarak görülmelerine devam edilm-
esi için çalıştım. Benim için, bu 
toplumlardaki genç Londralıların 
miraslarını öğrenmeleri çok önemli. 
Ve bölgenizin ekonomik önemliliğinin 
artması öngörüldüğünde, bu dil bilgi-
si önümüzdeki yıllarda Britanyalı 
şirketler için oldukça önemli olur. 

Bir çok Londralı Kürt ve Türk’ün, 
sağlık gibi kamusal hizmetler-
ini kolaylıkla kullanmaları ve iş 
bulmalarını kolaylaştırmak için, 
İngilizcelerini geliştirmek istedikler-
ini biliyorum. Hükümet ile birlikte 
çalışarak daha fazla Londralının 
İngilizce konuşmasını sağlamaya söz 
veriyorum.

Londra’nın çok kimlikliliği bizim 
en büyük gücümüz. Belediye başkanı 

olarak Londra’nın çok sayıdaki 
toplumlarıyla çalışıp endişelerini 
ele alırım ve her birinin Londra’ya 
katkısını kutlarım. Ve biliyorum ki 
Londra’daki Türkçe konuşan toplum-
lar, Türkiye ve Kürdistan’daki gelişen 
piyasalarla ticari ve kültürel köprüler 
kurmak için çok önemliler.

sian berry- Yeşil Parti 
Camden belediye encümeni

Londra’nın çok kültürlü 
toplumlarının tümü bu seçimde ortak 
endişelere sahipler: konut, ulaşım, ve 
hava kirliliği. İkinci nesil Türkler ve 
Kürtler büyüdükleri yerlerde kalmakta 
zorluk çekmelerinden toplumunuz-
da özellikle konut sorunun büyük 
olduğunu biliyorum, bu da toplumda 
zorluk yaratıyor.

Türkçe ve Kürtçe hazırladığım 
broşürlerde konut ve şehrimizin diğer 
sorunlarına nasıl çözüm bulacağımı 
belirtiyorum.

Hackney’i ziyaret ettiğimde to-
plumun üyeleriyle tanıştım ve Yeşil 
Parti’nin oradaki yerel şubesi to-
plumla iletişim sağlamak için 
Türkçe broşür hazırladılar. Oradaki 
meslektaşlarım, belediye başkanı 
adayı belirleme aşamasında, bir Kürt 
toplum merkezinde seçim toplantısı 
düzenlediler. 

Belediye Başkanı seçilirsem 
yoğun olurum ama dışarı çıkıp to-
plumla bağlarımı daha da geliştirmek 
bir önceliğim olur. Çok kimlikliliği 
Londra’yı muazzam eden şeydir, ve 
o çok kimlikliliği her yönde kucak-
lamak isterim.
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Caroline Pidgeon sadiq khan zac Goldsmith
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Britanya Parlamentosunda Demokratk Konfederalizm Paneli: 
‘Bookchin Bebeği Dünyaya Getirdi, Öcalan Büyüttü’
Yazar ve akademisyen Janet Biehl Parlamentoda düzen-
lenen seminerde Murray Bookchin’in sosyal teorilerinin 
tarihsel olarak nasıl geliştiğini ve Abdullah Öcalan’ın 
demokratik konfederalizminin günümüzde nasıl geliştiğini 
anlattı. Paneldeki diğer konuşmacılardan Federico Ven-
turini ise Türkiye’de yaşanan çatışmaları iç savaş olarak 
tanımlayarak Avrupa medyasının sessizliğini elşeştirdi. 
Konuşmacılardan Rahila Gupta ise Feminist hareketin 
Rojava’dan öğreneceği çok şey olduğunu ifade etti. 
Haber-Foto: Esra Türk

İşçi Parti Knowsley (Merseyside) 
milletvekili George Howarth’ın ev 
sahipliği yaptığı panelde Biehl’in yanı 
sıra sosyal ekoloji dalında doktorasını 
tamamlayan ve Şubat ayında 
Türkiye’ye giden Uluslararası Barış 
Delegasyonu arasında olan Federico 
Venturini ve yazar-aktivist Rahila 
Gupta birer sunum yaptılar.

Centre for Kurdish Progress’in 
organize ettiği panelde ilk olarak söz 
alan Howarth Türkiye’nin Avrupa 
Birliği üyeliğini desteklediğini ve 
Kürtlerin barış müzakerelerindeki 
tutumları ve çözüm arayışlarına da 
hayran olduğunu belirtti. Kürtlerin, 
özellikle de Irak ve Suriye’de olumlu 
ve barışçıl katkı sunduklarını ifade 
eden Howarth, ‘‘Her zaman ve her 
yerde, öyle görünüyor ki, Kürtler her 
zaman çözüme hazırdır’’ dedi.

Konuşmasına Murray Bookchin’in 
kısa öz geçmişini anlatarak başlayan 
Biehl, Bookchin’in kapitalizmin 
sınırlarını anlamaya çalıştığını ve bu 
sınırın gıda üretiminde kullanılan 
kimyasal maddelerin olduğunu ve bu-
nun yerel gıda üretiminin gelişmesine 
yol açması gerektiğini düşündüğünü 
anlattı. Biehl, Bookchin’in New 
York’un varoş semtlerinden olan 
Brooklyn’de doğup, Marxist bir eğitim 
aldığını ve kapitalizmin çevreye verdiği 
zarara ilişkin özellikle araştırmalar 
yaptığını belirtti. Bookchin 2006 
yılında hayatını kaybetmişti.

Fikirlerinin Amerika’daki sol 
arasında popülerleşmediğini ifade 
eden Biehl, Bookchin’nin kitaplarının 
okunup, farklı dillere çevrilmeler-
ini ve fikirlerinin birileri tarafından 

anlaşılmasını istediğini anlatarak, 
Öcalan’ın bunu yaptığını söyledi.

‘MUrraY bebeĞİ 
DÜNYaYa GetİrDİ, 
ÖCalaN bÜYÜttÜ’

Bookchin’in Türkçeye çevrilen 
kitaplarını Öcalan’ın İmralı’da 
okuduğunu ve avukatları aracılığıyla 
Bookchin’in ölümünden önce 
görüştüklerini anlatan Biehl, 
Öcalan’ın özellikle halk meclisler-
inin ve konfederasyonların Kürt 
halkı için uygun bir model olduğunu 
düşündüğünü anlattı: ‘‘Dünyanın en 
büyük devletsiz halkı olan Kürtler, 
eğer üstten devlet modeli ile yönetile-
meyeceklerse, tabandan yönetim öz 
yönetim mantıklı oluyordu.’’

Biehl Bookchin ve Öcalan’ın te-
orik bağlantılarını ‘Murray bebeği 
dünyaya getirdi, Öcalan büyüttü’ di-
yerek tanımladı.

Biehl, avukatlar aracılığıyla 
Öcalan’ın Bookchin ile irtibata 
geçtiğini anlattı ve mektuplarının Huff-
ington Post’ta yayınladıklarını anlattı.

bOOkCHİN’İN teOrİsİNe 
ÖCalaN’ıN GetİrDİĞİ 
eN bÜYÜk DeĞİŞİklİk 
kaDıN ÖzGÜrlÜĞÜ 

Bookchin anarşist olarak her tür-
lü hiyerarşiye karşı olduğunu ifade 
eden Biehl  Öcalan’ın özellikle cin-
siyet hiyerarşisine karşı olduğunu ve 
Bookchin’in teorisine getirdiği en büyük 
değişikliğin kadınların özgürlüğüne 
verdiği önem olduğunu anlattı.

Rojava’yı büyük bir memnuniyetle 

ziyaret ettiğini anlatan Biehl, Rojava 
ve Kuzey Kürdistan’da oluşturulan 
halk meclisleri ve kantonlarda 
kadınlara verilen eşit konum ve hakları 
özellikle önemsediğini söyledi. 

kÜrtler bU teOrİYİ 
aMerİkalılarDaN DaHa 
fazla ÖNeMsİYOr

Biehl son olarak şunları ifade etti: 
‘‘Kürtler teroriyi Amerikanlardan çok 
daha fazla önemsiyorlar. Amerikalılar 
teoriye karşı temkinliler ve pratiği ter-
cih ediyorlar. Kürtler idiolojiyi ciddi-
ye alıyorlar ve bildikleri en iyi yöde 
iyi bir toplum inşa etmeye çalışıyorlar. 
Rojava’da, Daiş ile devam eden 
savaşa rağmen, gelişiyor. Türkiye 
de DTK’nın çağrısında olduğu gibi, 
demokratikleştiğinde Rojava’daki 
kurumlar, Kuzey Kürdistan’da da 
gelişirler’’

Nelson Mandela’nın eski avukatı 
Essa Moosa’nın öncülüğünde 
Türkiye’yi ziyaret eden Federico Ven-
turini, Cizre ve Diyarbakır’a giderek 
sokağa çıkma yasaklarının ve Tür-
kiye devletinin silahlı kuvvetlerinin 
yarattığı hasarı inceledi. Venturini, 
sunumunda bölgede yaratılan hasarı 
gösteren, kendi çektiği resimleri din-
leyicilere sundu.

tÜrkİYe’De İÇ saVaŞ Var, 
aNCak aVrUPa MeDYası 
GÖrMek İsteMİYOr

Avrupa’nın Türkiye’de yaşananlar 
karşısındaki sessizliğini kırmanın 
önemli olduğunu dile getiren Ven-
turini, ‘‘Türkiye’de tanık olduğum 
gerçekten iç savaş fakat Avrupa’nın 
ana akım medyasında bu hiç görül-
müyor.’’ 

Venturini, ziyaretleri kapsamında 
Adalet Bakanlığıyla görüşüp, Öcalan’ı 
ziyaret etmek için izin almak iste-
diklerini fakat cevap alamadıklarını 
anlattı. Delegenin görüştüğü diğer 
kişilerin Öcalan’ın barış müzakereleri 
için kilit olduğunu belirttiklerini fakat 
Nisan 2015’den bu yana avukatları 
dahil kimsenin görüşemediğini anlattı.

Venturini, Cizre’de bodrumlarda 
yaşanan ölümlerden de söz etti.

Öcalan’ın serbest kalmasının 
barış sürecinin gelişmesinde önemli 

olduğunu ve Avrupa Konseyi’ne 
Öcalan’ı ziyaret etmesi için başvuruda 
bulunacaklarını dile getiren Venturini, 
Öcalan’ın avukatlarının ziyaretinin 
gerçekleşmesini sağlamak için 
çalışma yürüteceklerini anlattı.

Venturin, delegasyon olarak 
Türkiye’de baskıların sonlanmasını, 
ifade özgürlüğündeki baskının 
durması ve PKK’nin terör listesinden 
çıkartılmasını talep ettiklerini ifade etti.

ROJAVADA KADIN 
teMsİlİYetİ kaDıNa 
bakıŞı DeĞİŞtİrDİ

Son olarak söz alan Rahila Gupta, 
Rojava’yı ziyaret ettiğini ve kadın 
eşitliğine verilen öneminin yeni bir 
toplum ve devrimi temsil ettiğini 
ifade etti. Kadınlara verilen temsiliyet 
hakkının, toplum içerisinde kadınlara 

bakış açısını değiştirdiğini gördüğünü 
anlattı.

Gupta, YPJ’nin kadınların, fırsat 
verildiğinde, kabileyetini gösterdiğini 
ifade etti.

Turkiye-Rojava sınırının açılması 
gerektiğini ifade eden Gupta, bunun 
bölge barışı için önemli olduğunu belirtti.

Gupta Öcalan’ın kadın eşitliğine 
yönelik teorilerine değinirken ‘erkeği 
öldürmek’ yazısına değindi.

Gupta, feminizmin Rojava’dan 
öğreneceği çok şey olduğunu belirt-
erek, savaşa rağmen Rojava’da çok 
şey başarıldığını ifade etti.

Son olarak, ‘Ataerkillik Neden 
Ölmüyor’ adında bir kitap yazma 
aşamasında olduğunu anlatan Gupta, 
‘‘Rojava’da ataerkilliğin dizleri üzerine 
düştüğünü görecek kadar kaldım’’ dedi.
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Maraş/Terolar Köyünde Yapım Çalışmaları 
Devam Eden Mülteci Kampını Ziyaret Eden 
Heyet İzlenimlerini Paylaştı.

İngiltere’den Maraş’a giderek Terolar 
köyünde yapımı devam eden mülteci 
kampı çalışmalarını yerinde gören heyet 
izlenimlerini paylaştı.

Britanya Alevi federasyonu başkanı 
İsrafil Erbil, İngiltere Paz-Der başkanı 
Selver Culpan ve Paz-Der üyesi İbrahim 
Demircioğlu heyette yer aldı.

BAF başkanı İsrafil Erbil, ‘mülteci 
kampı olarak yapılmak istenen yer en az 
sekiz köyün ortasında bulunan ve mera 
alanı olarak kullanılan tek yer. Çevre 
köylerin toplam nüfus sayısı en fazla 
3-5 bin civarında olurken mülteci olarak 
getirilecek olan sayı otuz bin. Kamp sa-
dece ihtiyaç sahibi sığınmacılar içinmi 
kullanılacak yoksa daha önceki örnekler-
inden oluğu gibi (Apaydın Kampı) 
cihadçı çetelerin barınağı mı olacak bil-
inmiyor. Köylüler bu girişimin asla iyi 
niyetli olduğunu düşünmüyorlar. Bu ned-
enle endişeleri ve kaygıları var. Daha uy-
gun alanlar varken bunca itiraza rağmen 
neden bu  alanda ısrar edildiği ise çevre 
sakinleri için ayrı bir endişe kaynağı.

AKP hükümeti çeteleri besleyerek, iç 
savaş çıkartarak Suriye halkını zor du-

rumda bıraktı. Hükümet şimdi Türkiye 
de insanları kendi köyünde mülteci konu-
muna düşürerek ikinci bir vahşete zemin 
hazırlıyor. Direnişi sahiplenen Maraş 
Yaşam Platformu’nun tüm üyelerine 
teşekkür ederim’’ diye konuştu.

Selver Culpan ‘’kendi köylülerimi 
bukadar endişeli görmek benide çok 
üzdü. Yöre halkının bir ferdi olarak 
burada hazırlığı yapılan kamp asla doğru 
değildir. Duyarlı tüm siyasetçi, sanatçı 
ve gazetecileri bu konuda direnen halkın 
yardımcısı olmaya çağırıyorum’’ dedi.

İbrahim Demircioğlu ‘’AKP avru-
padan aldığı paralarla zor durumda 
olan Suriyeli insanları daha uyugun 
alanlarda barındırabilir. Bizler mülteci 
olmanın ne demek olduğunu iyi bilen 
bir halk olarak asla zor durumda olan 
sığınmacılara karşı değiliz. AKP’nin 
Suriye ve Türkiye halklarına mağduriyet 
yaşatmasına izin vermeyeceğiz. 
Bölgede yaşayan Alevi ve Sünni köy-
lerin tamamı bu kampın yerinin uygun 
olmadığını söylüyor’’ diye konuştu.

Londra`da Almanya 
Büyükelçiliği önünde 
protesto

15 Nisan 2015 tarihinde 
Almanya başta olmak üzere 
Avrupa`nın Yunanistan, İsviçre 
ve Fransa ülkelerinde eş zamanlı 
gerçekleştirilen bir operasyon 
ile tutuklanan 10 ATİK faali-
yetçisi ve Almanya`da tutsak 
olan devrimci ve yurtsever 
tutsaklar için, İngiltere`nin 
başkenti Londra`da bir eylem 
gerçekleştirildi.

Almanya Büyükelçiliği 
önünde Londra ATİK 
tarafından çağrısı yapılan 
eyleme Britanya Demokra-
tik Güçbirliği bileşenleri de 
destek verdi.

ATİK li devrimcilere özgür-
lük isteyen bir pankartın açıldığı 
eylemde hazırlanan basın 
açıklaması okundu. Açıklamada 
Alman Devleti`nin 2012 yılında 
başlattığı ve 2015 yılında tu-
tuklmalarla sonlandırdığı ope-
rasyon teşhir edildi. yapılan 
hukuksuzlukların son bulması 
ve 129/a ve b maddelerinin iptal 
edilmesi talebinde bulunuldu.

Açıklamanın ardından Al-
manca olarak hazırlanan dosya 
Büyükelçilik görevlilerine tes-
lim edildi. Eylem politik tutsak-
lara özgürlük isteyen sloganlar-
la sona erdirildi.

Londra’dan Maraş Terolar Direnişine Destek
Maraş bölgesinde, Maraş valiliği tarafından 
yapılması planlanan 27 Bin kişilik mülteci kampı 
projesine yönelik, Londra TC elçiliği önünde 
düzenlenen protestoda hep bir ağızdan ‘Ovama 
dokunma’ diye haykırıldı.
Haber-Foto: Erem Kansoy

Demokratik Güç birliği Britanya 
tarafından acil olarak organize edilen 
eyleme kitlesel katılım Londra’da 
yaşayan yurtsever ve Alevi çevreleri 
destek verdi. Öğlen saatlerinde TC 
elçiliği önünde toplanan kalabalık 
burada ‘ovamız hakkımız söke söke 
alırız, terörist Tayyip, selam selam 
Maraş’a bin selam, direne direne 
kazanacağız.’ sloganları atıldı. Ey-
lemciler ayrıca, ‘seçilen yere karşıyız, 
Maraş halkı yalnız değildir, çadır eyle-
mi suç değil, yaşam alanıma dokunma, 
ikinci bir Maraş katliamı istemiyoruz.’ 
yazılı dövizleri de de taşıdı. Eylem 
süresince en önde taşınan siyah beyaz 
‘ Maraş terolar köyü yalnız değildir, 
Ovama dokunma!’ yazılı büyük 
pankart TC elçiliğinden net olarak 
görülecek şekilde konumlandırılarak 
sloganlar da bu yönde atıldı.

Eylemde Demokratik Güç Birliği 
Britanya adına bir de basın açıklaması 
okundu. Açıklamada, yapılacak 
olan kamp projesinin ‘iyi niyetle’ 
yapılmadığının altı çizilerek, Maraş 
Terolar köyünde stratejik olarak be-
lirlenen kamp alanının bölge halkı 
için ilerde yaratacağı sorunlara vurgu 
yapıldı.

Okunan basın açıklamasında, 
“Maraş-Terolar köy sınırları içinde 

yapılması planlanan ve Maraş Valiliği 
tarafından çalışmaları başlatılmış 
olan 27 Bin kişilik mülteci kampı 
projesi derhal durdurulmalıdır. Savaş 
mağduru Suriye halkları için Türkiye 
sınırları içinde daha uygun alanların 
olduğu bilinmesine rağmen köy-
lerin ortasına denk gelecek şekilde 
ve bölgede yaşayan insanları mağdur 
edecek bir konumda bu kampın 
yapılması kesinlikle şyş niyetli bir 
girişim değildir. Devletin ve AKP 
hükümetinin gerici, ırkçı, faşizan ve 
savaş yanlısı tavrını kınıyoruz!,

Türkiye içinde ve Suriye başta ol-
mak üzere sınır ötesindeki tüm komşu 
ülkelere karşı düşman tavrını ve savaş 
çığırtkanlığını lanetliyoruz, AKP’nin 
Maraş’ta yapmak istediği kamp projes-
ini istemiyoruz! Yaşam alanlarını ko-
ruyan Maraşlı köylülerin endişelerini 
paylaşıyoruz!, Maraş Yaşam platfor-
munun mücadelesini destekliyoruz.” 
İfadelerine de yer verildi.

Düzenlenen eylemde Britanya 
Alevi federasyonu başkanı İsrafil 
Erbil’de bir konuşma yaparak, Maraş-
Terolar’da yapılması planlanan 
kampın stratejik olarak belirlendiğini 
ve bölge halklarına büyük za-
rar vereceği bilincinde projenin 
yürütüldüğünü vurguladı.



9  ÇARŞAMBA, 20 NİSAN 2016



10   ÇARŞAMBA, 20 NİSAN 2016

Köşe Yazısı

    ha.twebb                       @hatwebb

Etiği olmayan medya
Geçtiğimiz Cumartesi 

günü Londra son yılların en 
kalabalık protestosuna sahne 
oldu. Hükümette çıkan vergi 
skandallarının da etkili olduğu 
kalabalık hep bir ağızdan 
İngiltere Başbakanı David 
Cameron’a istifa çağrısında 
bulundu.

Gördüğümüz görüntüleri 
umut vericiydi. İnsanların 
artık itiraz etmesi gerektiğini 
görmek, bize gelecekte güzel 
günlerin hayalini kurdurdu. 
Fakat Cameron halen istifa et-
medi. Bu durumu ise çok kaygı 
verici buluyorum. Türkiye’de 
çok normalleşen her türlü 
hırsızlığı, dolandırıcılığı, 
rüşvetçiliği yapıp sonrada 
pişkin pişkin gülebilme si-
yasetinin Britanya’ya gelme 
ihtimali bile kaygı verici.

Fakat daha da dikkat çe-
kici bir durum ise ana akım 
medyanın tutumu. Britanya’da 
ana akım medyanın zaman za-
man taraflı davrandığı barizdi. 
Fakat hiçbir dönem bu dönem-
ki kadar gözümüze baka baka 
sınırı olmayan taraf tutma-
larda bulunmamışlardı. AKP 
medyası mantığı Britanya’da 
Cameron medyası olarak 
uyarlanabilir.

150 bin kişinin katıldığı, 
Londra sokaklarını kilitleyen 
kocaman bir protestonun, 
sanki 100 kişi toplanmış bir 
protesto muamelesi görme-
si bu taraflılığın, bu iki 
yüzlülüğün, bu satılmışlığın 
geri dönülemez bir boyuta 
geldiğini gösteriyor. Stop-
WaronKurds olarak bilinen 10 
binden fazla kişinin katıldığı 
protestoyu ise hiç mevzuba-
his bile etmemişlerdi. Böyle 
bir genelleme yapıyor gibi 
görünebilirim ama bunu 
daha özel hale getirebilirim. 
BBC ve Murdoch medyası 
bu yandaşlığın önünde gidi-
yorlar. Devlet kanallarının 
hükümet eğimli olması bekle-
nilir. Ama eğilimli olmasını 
bekleriz, bu kadar açıkça 
taraf tutmasını değil. Mur-
doch medyasının siyasıden 
çok maddi çıkar gözettiklerini 
yıllardır biliyoruz. Hükümet 

eğer kendilerine maddi olarak 
doğrudan yada dolaylı kapılar 
açıyorsa, Murdoch medyası 
her istenileni istenildiği gibi 
yazabilir yada karartabilir.

Almanya’da bir komedy-
enin Türkiye Cumhurbaşkanı 
Tayyip Erdoğan’ı hafife 
alarak okuduğu şiirin şu aralar 
dünya gündemine oturduğunu 
duymuşsunuzdur. Erdoğan’ın 
hırsızlığı, katilliği, savaş 
suçlusu halleri gündeme 
oturmazken, Almanya’dan 
talep ettiği ve Almanya 
başbakanı Angela Merkel’in 
onayladığı yargılama isteği 
gündemden düşmüyor. Bu ko-
nunun çok önemli olduğunun 
farkındayım. Ama bu tür 
konular kullanılarak asıl olay-
lardan hedef saptırıldığını 
düşünüyorum. 

Almanya’daki bu son 
olayla beraber dünyada 
ki birçok ülkede bulunan 
basın özgürlüğünün giderek 
azaldığını görüyorum. Bir 
zamanlar Avrupa’da basın 
özgürlüğü örnek gösterilmek 
için kullanılıyordu. Şimdi ise 
dibe batıyor. Hemde o kadar 
hızlı batıyor ki halk bir gün 
uykusundan uyandığında 
çiçek-böcek haberlerinden 
başka bir şey okumayacak 
gibi görünüyor.

* * * * * * * *
Daha önce gündeme 

getirmiştim ama yine get-
irmek istiyorum. 5 Mayıs 
seçim günü. Bu yıllarda 
yapılan her bir seçim çok 
değerli. Kendimizin ve 
çocuklarımızın geleceği için, 
ezilen halkların, işçi sınıfının, 
emekçinin, dünyanın geleceği 
için çok önemli. Evinize oy 
kullanımı ile ilgili mektupların 
gelmiş olması gerekiyor. 
Oy kullanmanız gereken oy 
merkezini şimdiden bulup 
5 Mayıs’ta oyunuzu mut-
laka kullanın. Unutmayın 
ki sadece Britanya’yı değil, 
Türkiye’deki yaşamı da daha 
güzelleştiriyor olacaksınız. 
Yaşanılası bir ülkeyi, 
yaşanılası bir dünyayı hepi-
miz hak ediyoruz.

Tom 
Webb

Halkların Demokratik Partisi Millet-
vekili Dilek Öcalan 25 Nisan pazar-
tesi akşamı saat 7-9 arasında Brit-
anya parlamentosunda, UNITE ve 
GMB sendikalarının düzenleyeceği 
“Öcalan’a özgürlük” kampanyasının 
ilanı toplantısında konuşma yapmak 
için Londra’ya geliyor.  

İngiltere’nin en büyük üçüncü sendikası olan GMB 
(Genel-İş) Sendikası’nın geçen yılki kongresinde 
başlattığını duyurduğu  PKK Lideri Abdullah Öcalan için 
yapılan özgürlük kampanyası genişleyerek parlamentoya 
taşınıyor. 

Bir buçuk milyon üyesi ile Britanya ve Irlanda’da örgütlü 
en büyük sendika olan Unite Sendikası’nın da destek 
verdiği kampanya, 25 Nisan’da İngiliz Parlamentosu’nda 
yapılacak bir toplantıyla kamuoyu gündemine getirilecek. 
GMB sendikasının eski Genel Sekreteri Paul Kenny’nin 
moderatörlüğünü üstleneceği toplantıya onlarca milletveki-
li ve Lordlar Kamarası üyesinin katılması bekleniyor. 

Parlamento’nun 10 numaralı komite odasında 
gerçekleştirilecek toplantıda ana 

muhalefetteki İşçi Partisi’nin Edmonton milletvekili 
Kate Osamor ev sahipliği yapacak. 

Toplantıya ayrıca GMB’nin şimdiki genel sekreteri Tim 
Roache, sendikanın uluslararası ilişkiler sorumlusu Bert 
Schouwenburg, Unite sendikasının genel sekreter vekili 
Steve Turner, sendikanın uluslararası ilişkiler sorumlu-
su Simon Dubbins ve HDP Milletvekili Dilek Öcalan da 
konuşmacı olarak katılacaklar. 

‘Öcalan’a Özgürlük Kampanyası’nın başkanlığını üstle-
nen Paul Kenny imzası ile yayınlanan çağrı metninde, 1999 
yılından bu yana tutuklu bulunan geçen yıl Nisan ayından 
beridir izolasyon altında olduğu ve ailesi dahil kimse ile 
görüştürülmediği vurgulandı. 

Kürt sorununun çözümüne yönelik Öcalan’sız bir 
yöntem bulunamayacağının belirtildiği çağrı metninde, 
PKK Liderinin müzakere sürecinin kilit ismi olduğu sa-
vunuldu. Öcalan’ın yıllardır süren tutukluluğuna rağmen 
barış ortamının sağlanması için çalıştığı kaydedilen çağrıda  
PKK liderinin bir an önce serbest bırakılması için geçen yıl 
başlatılan imza kampanyasına 10 milyon dolayında kişinin 
imza vererek katıldığına dikkat çekildi.

Toplantıya katılmak isteyenlerin freedomforoca-
lan@hotmail.com email adresi üzerinden kayıt yapa-
bileceklerini açıklayan GMB sendikası yetkililerinden 
Bert Schouwenburg, yoğun katili bekledikleri toplantıya 
katılmak isteyenlerin kayıt için acele etmeleri çağrısında 
bulundu.

Kısaca Unite olarak biline Unite The Union sendikası 
resmi olarak kayıtlı 1.5 milyon üyesiyle İngiltere ve 
Galler’in en büyük emekçi örgütü pozisyonunda. On-
larca farklı emek alanlarından üyelerinin bulunduğu 
ve 650 bin üyesiyle İngiltere’nin üçüncü büyük emek 
örgütü olarak bilinen GMB(Genel İş Sendikası) daha 
önce de Kürt sorununun demokratik yollardan çözümü 
için çalışmalar yürütmüştü.  

Öcalan, ‘Öcalan’a Özgürlük’ 
Kampanyası Kapsamında 
Britanya Parlamentosunda 
Konuşacak
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oktyshbz@googlemail.com

okTay 
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

Sınavlara iyi hazırlanmak 
için bazı yöntemler

 Sınavların yaklaştığı su 
günlerde velileri ve öğrenciler 
olarak bir telaş içine gireriz. Ve-
liler çocuklarının sınavlara iyi 
hazırlanması ister, öğrenciler 
ise artık işin ciddiyetini anlamış 
ve yapabilecekleri yava yavaş 
düşünmeye başlarlar. Bu dönem 
başta öğrenciler, daha sonra veliler 
için zor bir dönemdir. Geçmiş or-
anla şimdiki çocuklar sınav döne-
minde kendilerini hiç olmadığı 
kadar baskı altında hissederler. 
Peki ama çocuklar sınavlara daha 
iyi nasıl hazırlanabilir? Hangi 
yöntemler faydalı, hangileri 
faydasız? Öğrenciler hafıza, kon-
santre ve ruh hallerini nasıl daha 
iyi bir duruma getirebilirler? Bu 
haftaki yazımızda hem ailelerin 
hem de çocuklar için önemli ola-
cak bu konuya değineceğiz.

Sınav hazırlıklarını, 
hazırlıklardan önce ve hazırlık 
süreci olarak ikiye bölmekte fayda 
var. Malum iyi bir ruh hali yada 
sağlığa sahip olmadan hazırlıkların 
faydasının olacağını söylememiz 
zor olacaktır. Hazırlıkların en 
başında ise iyi bir kahvaltı geli-
yor. Tahmin edilen rakamlara 
göre erkeklerin 27% ve kızların 
39% kahvaltı yapmıyor. Yapılan 
bir çok araştırmanın kahvaltının 
günün en önemli yemeği olduğunu 
söylemesi boşuna değil. Bir 
tabak mısır gevreği (cornflakes) 
bile yememizin konsantre ve 
hafızamızın gelişimine faydası 
var. Bunun yanında yapılması ger-
eken diğer bir etkinlik ise telefon 
yada teknolojik araç gereçlerden 
uzaklaşmak. Dönüşü olmayan 
sınavlarda öğrenci ve gençler 
için zor olan bu etkinliği yapmak 
yapılan hazırlığa yeterince kon-
santre olmanızı sağlayacaktır. 
Yine bir çok araştırma telefonları 
çok kullanan öğrenciler ile sınav 
sonuçları düşük olan öğrenciler 
arasında bir bağın olduğunu dile 
getiriyorlar. 

 Peki on hazırlıklarınızı iyi 
yaptınız ve sınav hazırlığı yap-
maya hazırsınız, ama nasıl 
yapacaksınız? Her şeyden önce 
zaman konusunda kendinize bir 
daraltma getirmeyin. Hiç bir spor-
cu yada sanatçı performansına 
bir gün kala hazırlık yapmaya 
başlamaz, bir çoğu günler hatta 

aylar yada yıllar önce hazırlıklara 
başlar. Bir öğrenci için bu durum 
farklı değil, hafıza gelişimi zaman 
alan ve tekrar isteyen bir şeydir. 
İki günde 10 saat çalışmaktansa 
10 günde 1’er saat düzenli çalışma 
daha faydalıdır. Verilen bu ara 
bazı bilgilerinizi unutmaya ve 
tekrardan öğrenmeyi sağlar. Her 
öğrenme süreci hafızada daha 
güçlü bir yer alır ve tekrarlanan 
bilgi sağlamlaşır. Bunun yanında 
ister geçmiş sınav kağıtları çöz-
erek isterse de kendinizi sorgu-
layarak bilginizi test edin. Neleri 
iyi öğrendiğinizi ve neleri daha 
iyi kavramanız gerektiğini bu 
yöntemle öğrenebilirsiniz. 

Bilgiyi paylaşmak bilgiyi iyi 
öğrendiğiniz bir başka gösterge-
sidir. Bunu yapmanın en iyi 
yöntemi ise öğrendiklerinizi 
başkalarına öğretmekten yada 
anlatmaktan geçer. Başka birine 
bir şeyleri öğretmek için bilgiyi 
kafanızda netleştirmeyi ve daha 
iyi organize etmenizi gerektirir, 
buda hafızada daha iyi bir yer 
alır ve istenildiğinde kullanılması 
kolay olur. Hafıza yada konsant-
reyi dağıtacak etkenlerin başında 
ise müzik gelir, sınav hazırlığı ya-
parken müzik dinlemekten uzak 
durun. Beyninizin bir yere yada 
bir işe odaklanmasını sağlayın, 
sakin ve sessiz bir yer her zaman 
daha faydalı olacaktır. Bunların 
yanında son iki tavsiye ise iyi bir 
uyku ve bol temiz hava almak 
olacaktır. Günde 8 saat uyku al-
maya ve ders çalışma aralarında 
dışarı çıkıp yürüyüş aracılığıyla 
temiz almak önemli sayılacak 
diğer iki etkendir. 

 Ders ve sınavlara çalışma, 
öğrencilerinin en iyi nasıl 
öğrendikleri konusunda, 
araştırmalar devam ediyor. 
Öğrencilerin kendi davranışlarını 
kontrol etmeleri ve yönetme-
lerini gerektiren bu etkinlik 
çoğu zaman zor bir süreç ha-
line gelebilir. Öğrencilerin bu 
süreci kolaylaştırmalarının yolu 
hafızalarını, ruh hallerini ve kon-
santrelerini geliştirme ile daha 
da kolay bir hale gelebilir. Bu 
konuda veliler olarak yukardaki 
uygulamaları hayata geçirerek bi-
zlerde yardımcı olabiliriz. 

Johnson: Merkel Erdoğan’ı 
Memnun Etmek İçin 
Komedyenleri Susturuyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkması 
gerektiğini savunan Londra Belediye Başkanı Boris John-
son, Daily Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalede 
Türkiye ve Almanya arasındaki ‘Cumhurbaşkanı’na haka-
ret’ gerilimine değiniyor ve Almanya Başbakanı Angela 
Merkel’i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘ka-
prislerine boyun eğmekle’ suçluyor:

“31 Mart’ta çok da fazla izlenmeyen bir televizyon 
programında bir Alman komedyen Erdoğan’a yönelik bir 
takım sözler sarfettiğinde Türkiye’nin verebileceği en iyi 
yanıtın itibarlı bir sessizlik olmasını beklerdiniz. Evet sözler 
çocukçaydı. Evet zevksiz sözlerdi. Ancak sonuç itibarıyla 
hepsi şakaydı. Türkiye liderinin tüm bunları görememiş 
olması biraz şok edici ve akıl alacak gibi de değil. 

Tüm yaşananlar, Erdoğan’ı Türkiye’nin diplomatik 
ve siyasi ağırlığını ortaya koyarak 35 yaşındaki kom-
edyen Jan Böhmermann’ın yargılanması için kullanma 
noktasına kadar götürdü.

Erdoğan ve Türkiye hükümeti Böhmermann’ın, yabancı 
bir ülke liderine hakaretten yargılanmasını istedi. Alman 
yasalarında yer alan bu kanun, 1871’de Kayzer 2. Will-
helm zamanında çıkarılmış ve aslında tamamen tedavülden 
kalkmış bir yasaydı.

‘Merkel erdoğan’a boyun eğdi’
İnanılmaz gözükse de söz konusu gazeteci şimdi 5 yıl 

hapis yatma riskiyle karşı karşıya. Ancak daha da inanılmaz 
ve mide bulandırıcı olan şey, Alman hükümetinin ve An-
gela Merkel’in soruşturmanın önünü açması oldu.

Merkel bu izni vermek zorunda değildi. İnisiyatif ta-
mamen elindeydi. Alman siyasiler, Merkel’e yargı yolunu 
açması durumunda ifade özgürlüğüne büyük bir darbe 
indireceği uyarılarını iletiyordu.

Ancak Merkel, Türkiye’de ifade özgürlüğüne karşı kan 
dondurucu bir kampanya yürüten Erdoğan’ın taleplerine 
duyarsızca boyun eğdi.

Erdoğan sadece 18 ay önce Cumhurbaşkanı oldu. Ancak 
şimdiden savcılar 1845 kişi hakkında Cumhurbaşkanı’na 
hakaretten dava açmış durumda.

Böhmermann konusunun ciddiye alınacak bir tarafı 
olmadığı açık ve konu Alman mahkemeleri tarafından dik-
kate alınmayacaktır.

Ancak bir de bu olayın Türkiye’deki etkilerini düşünün. 
Bir Türk gazeteci olsaydınız nasıl hissederdiniz, bir 
düşünmeye çalışın. Zaten söylediklerinizden endişe ederk-
en bir de AB’nin en kalabalık ve en zengin ülkesinin lideri 
korkakça gidip bir otokratın kaprislerine boyun eğiyor.

Kendinizi yalnız hissederdiniz. Almanya’nın bile 
yanınızda olmaması nedeniyle korkardınız ve bu korkuda 
da haklı olurdunuz.

Herkes Merkel’in bunu neden yaptığını çok iyi biliyor. 
Merkel’in neden çaresizce Türkiye’nin liderini memnun 
etmek için ya da onu sinirlendirmemek için çabaladığının 
farkında.Çünkü gelecek haftalarda ya da aylarda yeni göç 
dalgaları görebiliriz. Akdeniz’de yeni bir göç krizi baş gös-
terebilir.

‘erdoğan çeşmenin başında’
Göçmen krizinin daha baştan Almanya’nın açık kapı 

politikası yüzünden büyüdüğünü biliyoruz. Merkel kend-
isini bir nevi Avrupa’nın Özgürlük Abidesi gibi göstermeye 
çalıştı. Sonucundaysa Türkiye üzerinden binlerce göçmen 
Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine akın etti.

Şimdiyse Türkiye’yle kırılgan bir anlaşma yapılmış 
durumda. Ancak çeşmenin başında Türkiye var. Eğer is-
terse Erdoğan yine göçmen selini başlatabilir. Bunun 
sonuçları da sadece Merkel için değil, tüm AB projesi için 
yıkıcı olur. İngiltere’nin AB üyeliği referandumu bıçak 
sırtında. IMF (Uluslararası Para Fonu) ve diğer uluslararası 
kuruluşlar, İngiltere’nin AB’den çıkışının yıkıcı ekonomik 
sonuçlarından bahsediyorlar.

‘ab projesi demokrasiye zarar verdi’
Ancak bu kuruluşların hepsi gelecek haftalarda İngiltere 

halkının tüm referandum tartışmalarının pek dikkat çek-
meyen bir kısmını hatırlayabileceğinin farkında: Yeni bir 
göç dalgasıyla tekrardan alevlenen göçmen krizi.

İşte bu yüzden Angela, Erdoğan’a katlanmak duru-
munda. İşte bu yüzden o korkunç soruşturma izni İngiltere 
basınında çok yer bulmadı.

Kimse Erdoğan’ın sapkın birisi olduğuna inanmıyor. 
Ancak özgür ve çoğulcu bir toplumda bir komedyenin bu 
yönde bir şaka yapmaması için bir neden de yok. Tüm AB 
entegrasyon süreci demokrasinin darbe almasından ibaret. 
Öyle gözüküyor ki bu projeyi korumaya çalışmak ifade 
özgürlüğüne de darbe indiriyor.’’

KONGREYE DAVET
sara’ların ve sêvê’lerin izinde özsavunma ve direniş ruhuyla, 
Önderliğe özgürlük şiarıyla düzenleyeceğimiz roj kadın 

Meclisi 10’uncu olağan kongresine tüm kadınlar davetlidir.

Yer: kürt toplum Merkezi (Haringey)
tarih: 24 Nisan Pazar
saat: 12:00

roj kadın Meclisi



14   ÇARŞAMBA, 20 NİSAN 2016

İngiltere’de Çocuk Suçlu Yaşı 10’a Düştü
2013’ten 2016 Ocak ayına kadar polis tarafından 
yapılan tutuklamalarda 1500’den fazla çocuk ateşli 
silahlarla ilgili suçlar yüzünden tutuklandı. İngiltere 
Basın Birliği tarafından yapılan araştırmaya göre 
geçen yıl bu oranın %20 arttığı görüldü.
Haber: Şükrü Bolat

Bilgi Özgürlüğü Yasası uyarınca 
yayınlanan verilere göre; ateşli silahl-
ar, havalı silahlar ve taklit silahlarla 
işlenen suçlar nedeniyle 1549 çocuk 
polis tarafından gözaltına alındı.

Çeteler ÇOCUkları 
kUllaNıYOr

1999 yılında İngiltere’nin Man-
chester şehrinde vurularak öldürülen 
20 yaşındaki Dorrie’nin kardeşi Ian 
Cameron Swanston, bazı gençlerin si-
lah taşıdığını ve bu gençlerin kardeşine 
de silah verdiğine inandığını söyledi.

‘Şiddete Karşı Anneler’ derneğinde 
danışmanlık yapan Swanston, toplum 
içinde daha fazla silah bulunmasının 
çocukların silaha erişimini 
kolaylaştırdığını söylüyor:

“Çeteler çocukları kullanıyor, gen-
çlerin kız arkadaşlarını kullanıyor. 
Özellikle polisin arama ihtimali 
olmayacağı kişileri kullanıyorlar. Bazı 
çocuklar için silah taşımak önemli 
bir ayrıcalık olarak görülüyor. Silah 
taşımayı bir güç olarak görüyorlar 
ve herkesin onlardan korktuğunu 

düşünüyorlar. Çocukların bu tavrı, 
hayal ettiklerinden daha büyük 
bir sorun ve çok kolay bir şekilde 
yaşamlarını mahvediyor.”

tUtUklaNaN 
ÇOCUklarıN DaĞılıMı

İngiltere’nin en büyük polis 
teşkilatı olan Metropolitan Polis 
Teşkilatı, 2013’ten 2016 Ocak ayına 
kadar ateşli silah suçu işleyen 679 
çocuğun gözaltına alındığını, bun-
lardan 30’unun 13 yaşın altında 
olduğunu açıkladı. Aynı dönemde 212 
çocuğun tutuklandığı kaydedildi.

Merseyside polis teşkilatı, 2013 
ve 2015 yılları arasında 73 çocuğun 
silahlı suçlardan gözaltına alındığını 
açıkladı. 14 erkek çocuğun soy-
gun, korkutma ve halka açık alan-
da silah taşımak suçları yüzünden 
tutuklandığını açıkladı.

West Midlands polis teşkilatı, 
2013 yılından bu yana 83 erkek ve 1 
kız çocuğunun gözaltına alındığını, 
2013 yılında 12 yaşında bir erkek 
ve 13 yaşında 8 erkek, 2015 yılında 

ise 11 yaşında bir erkek çocuğun 
tutuklandığını bildirdi.

Kuzey İrlanda polis teşkilatı 
ise 2015 yılında 9 erkek ve 1 kız 
çocuğunun tutuklandığını, bu sayının 
2013’te 7 erkek ve 1 kız, 2014’te ise 6 
erkek olduğunu belirtti.

Salford çete üyesi Paul Massey’in 
Temmuz ayında öldürülmesi üz-
erine çete bağlantılı silahla ölüm 
olaylarını araştıran Manchester polisi 
ve İskoçya polis teşkilatı, İngiltere 
Basın Birliği’ne veri iletmeyen polis 
teşkilatları arasında yer aldı.

Kent polis teşkilatı, 13 yaşında bir 
erkek ve 15 yaşında bir kız çocuğunun 
silahlı suçlar yüzünden ceza aldığını 
bildirdi. Kuzey Galler polis teşkilatı, 
2015 yılında 13 yaşlarında bir erkek 
ve bir kız çocuğunun tutuklandığını 

açıkladı. Nottinghamshire po-
lis teşkilatı, 2013 yılından bu 
yana 11 yaşının altında 7 çocuğun 
tutuklandığını kaydetti.

Derbyshire polis teşkilatının ver-
ilerine göre 2013 yılından buyana 
biri 10 yaşında olmak üzere 6 çocuk 
tutuklandı. Cumbria bölge polisi 
2010 yılında 12 kişinin Derrick 
Bird tarafından öldürülmesi üzerine 
yaptıkları incelemelerde 2013 yılından 
bu yana biri 10 yaşında, 2’si 11 yaşında 
ve 2’si 12 yaşında olmak üzere toplam 
19 çocuğun tutuklandığını açıkladı.

29 POlİs teŞkİlatıNıN 
Verİlerİ

İngiltere’deki 29 polis teşkilatının 
verilerine dayanılarak ateşli silah kul-
lanma veya taşıma suçları yüzünden 

tutuklanan çocukların sayıları be-
lirleniyor. Bu veriler incelendiğinde 
2014 yılında tutuklanan çocuk sayısı 
423 iken 2015 yılında bu sayının arta-
rak 507’ye ulaştığı tespit edildi.

Yetkililere göre, İngiltere’de 
ateşli silahlarla işlenen suçların 
oranının genel suçlar oranındaki 
yüzdesi sadece %0.2. Bu suçlar; 
pompalı tüfekten, suçta kullanılan 
silahı taşımaya kadar geniş bir yel-
pazeyi kapsıyor. Polis ve güven-
lik güçleriyle birlikte toplumsal 
güvenlik birimleri gençlerin çetelere 
katılmasını ve ateşli silah kullan-
maya yönelmelerini önlemek için 
tüm toplumsal kurumlarla birlikte 
ortak çalışmalar yürütüyor. İçişleri 
Bakanlığı’nın bu konuda soruşturma 
açması çağrıları da giderek artıyor.
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Yüzbinler, Cameron’u 
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Londra merkezinde topla-
nan yaklaşık 150 Bin aktiv-
ist, Halklar Meclisi (People 
Assembly) tarafından or-
ganize edilen ve hükümetin 
kemer sıkma politikalarını 
protesto ile Cameron’a ‘sert 
bir mesaj’ niteliği taşıyan 
büyük yürüyüşte, Başbakan 
Cameron’u istifaya çağırdı.
Haber-Fotoğraf: Erem Kansoy

Peoples Assembly (Halklar Meclisi) tarafından 
organize edilen İş, Sağlık, Konut ve Eğitim 
yürüyüşünde yüzbinlerce aktivist aynı zamanda 
Panama kağıtlarının da çıkması ile artık sabrı taşan 
İngiltere halkları Başbakan David Cameron’u da 
istifaya çağırdı. Özellikle Cameron’un offshore 
hisselerinin ortaya çıkması ile Britanya’da yaşam 
sürdüren işçi, emekçi, demokrat ve sosyalit kes-
imler Cameron’un istifası için seslerini giderek 
yükseltiyor. 

Sağlık bakanı Jeremy Hunt’ın dayattığı dok-
torlara yönelik yeni çalışma kontratına karşı 
da büyük tepkiler yükselirken, yürüyüş öncesi 
yaptığı konuşmada  milletvekili Dianne Abbott 
ise, “burada bulunarak ve Jeremy Corbyn’in 
düzenlenen yürüyüşe büyük desteğini belirttiğim 
için çok mutluyum. Bugünlerde artık böyle ey-
lemleri yoğunlaştırıp güçlendirmeliyiz.” dedi. 

Yürüyüşte, muhalefet grubundan John McDon-
nel, sendikalar lideri Len McCluskey ve Yeşiller 
parti lideri Natalie Bennett’de hazır bulundu. 

Yürüyüşün ünlü Trafalgar meydanına 
varmasından sonra yapılan mitingte sivil toplum 
temsilcileri yaptıkları konuşmalarla eylemin 
amacını ve taleplerini haykırdılar. Toplumun 
farklı kesimlerini temsil eden işçi ve emekçi 
kitleler adına sendika liderleri ve kurum temsil-
cierinin yer aldığı geniş konuşmacı listesinde ise 
John Rees’de öne çıkan isimlerden oldu. 

Konuşmasında McDonnel, “birlik ve mü-
cadelenin yanında dayanışmaya da büyük 
ihtiyacımız var. Birleşmiş bir emekçi gücünü asla 
kimse deviremez. Cameron’un derhal istifa etmesi 
gerektiğini düşünüyorum ve partisini de giderken 
yanında götürmelidir. ” dedi.  

Sendikalar lideri Len McCluskey ve Yeşiller 
parti lideri Natalie Bennett’in de konuşmalarında 
mevcut durumu değerlendirerek İngiltere 
halklarını işçi ve emekçilerini hem kemer sıkma 
politikalarına karşı durmaya hem de David 
Cameron’u istifaya çağırarak hak mücadelesinde 
vazgeçmemeye çağırdı. 

Trafalgar meydanın’da düzenlenen 
konuşmaların ardından eylem son buldu. 

Geçtiğimiz hafta da yaklaşık 1000 gös-
terici Panama kağıtlarının çıkmasının ardından 
Başbakanlık önünde toplanarak David Cameron’u 
istifaya çağırmıştı, eyleme İngiliz polisinin çok 
sert müdahalesi tepkilere yol açmıştı.

Yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı İş, Sağlık, 
Konut ve Eğitim yürüyüşüne kitlesel katılan Day-
mer üyeleri, attıkları slogan, pankart ve bayrakları 
ile çevreden büyük ilgi gördü. 

Büyük eylemde yürüyüşe geçilmeden önce 
yapılan konuşmalarda Day-Mer yöneticiler-
inden Oktay Şahbaz’da kitleye bir konuşma 
yaptı. Konuşmasında Şahbaz birlik ve mücadele 
mesajı vererek, “mesajımız açık ve nettir, ortak 
sorunlarımıza karşı birlikte mücadele edelim, ön 
yargıları beraber mücadele ederek kıralım.” dedi.

İstifaya Çağırdı
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AB’den Ayrılmak İngiltere 
Ekonomisini Yüzde Altı 
Daraltabilir
İngiltere Maliye Bakanı 
George Osborne, ülkes-
inin Avrupa Birliği’nden 
ayrılması halinde “kalıcı 
olarak fakirleşebileceği” 
uyarısında bulundu.

Osborne, İngiliz The Times gazetesinde 
yayımlanan makalesinde, Hazine Bakanlığı’nın 
yaptığı araştırmaya göre ülkenin birlikten 
ayrılması durumunda ekonominin 2030 yılına 
kadar yüzde 6 oranında daralabileceğini belirtti.

Osborne 23 Haziran’da İngiltere’de 
yapılacak AB referandumunda ülkesinin birlik-
ten ayrılması durumunda hane halkı gelirinin 
yılda 4 bin 300 sterlin seviyesinde azalabileceği 
uyarısında bulundu.

İngiltere’nin AB içerisinde daha güçlü 
olduğunu vurgulayan Osborne, “Uzun yıllar 
sonrasında birlikten ayrılınca daha mı iyi, yok-
sa daha mı kötü durumda olursunuz? Cevap ise 
açık; Britanya ayrılık sonrası kalıcı olarak daha 
kötü durumunda olur. Bu hane halkına yılda 4 
bin 300 sterline mal olur.” şeklinde konuştu.

Serbest ekonominin şirketler arasındaki 

rekabeti arttırdığını belirten Osborne, AB ile 
ekonomik ilişkilerin İngiliz ekonomisinin 
verimliliğini pozitif yönde etkilediğini belirtti.

İngiltere’nin AB’den ayrılması yönünde 
kampanya yürütenlere de seslenen Osborne, 
İngiltere’nin AB’den ayrılması durumunda or-
tak pazara erişiminin kota ve gümrük vergileri 
olmadan sağlamasının mümkün olmadığını 
söyledi.

İngiltere’nin AB ile Kanada benzeri bir 
ticaret anlaşması yoluyla kayıplarını gidermes-
inin mümkün olamayacağının altını çizen Os-
borne, bu yönde bir anlaşmanın İngiltere’nin 
finans sektörünü kapsam dışında bırakarak ülke 
ekonomisi zarar vereceği öngörüsünde bulun-
du.

İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti 
lideri Cameron, Brüksel ile yürüttüğü yeniden 
müzakerelerde istediğini kopardığını ve ül-
kesinin 28 üyeli birlikte kalması gerektiğini 
savunuyor. Cameron bir milletvekilinin par-
lamentoda kendisine yönelttiği, “İngiliz halkı 
AB’den çıkılması yönünde oy kullanırsa istifa 
edecek misiniz?” sorusuna, “Hayır” yanıtını 
vermişti.

Birleşik Krallık’ta AB referandumu 23 
Haziran’da yapılacak ve halka “Birleşik Krallık 
AB üyesi olarak kalmalı mı, yoksa AB’den 
ayrılmalı mı?” sorusu yöneltilecek.

‘İki Yazar iki konu’ başlıklı 
panel düzenleniyor

‘Bediüzzaman efsanesi 
ve Said Nursi gerçeği’ kitabı 
yazarı Emrah Cilasun ve 
‘Anadolu’da 19 Şehir 5 İz, 
Ermeni Kültür İzleri’ kitabı 
yazarı Zakarya Mildanoğlu 
Londra’da buluşuyor. 

Ermeni kültürü ve An-
adolu coğrafyasında Ermeni 
izleri üzerine araştırmaları 
ile tanınan yazar Zakarya 
Mildanoğlu ile Patika Kitap 
yazarı Emrah Cilasun Koç-
giri Derneğinde düzenle-
necek panelde hem kitaplarını 
değerlendirecekler hem de ül-
kede gündemini tartışacaklar. 

Cilasun son kitabı ile 
Said Nursi ile ilgili bir çok 
belgeyi ortaya korken er-
meni kültürü üzerine uzman 
Mildanoğlu’da 2008-2011 
yılları arasında haftalık Agos 
gazetesinde köşe yazarlığı 
yapmış ve Ermeni toplumun-
ca saygı duyulan bir kişilik 
olarak biliniyor. 

23 Nisan Cumartesi 
günü saat 14:00’da Koç-
giri Derneği, 4 Booker 
Road, Edmonton, London N18 2US adresinde 
düzenlenecek panele ayrıca katılım ücretsiz. 
Katılımcılar, yazarlar ile tanışıp sohbet etme 

fırsatı da yakalayacağı etkinlikte kitaplarınızı da 

imzalatabilirsiniz. 

Glasgow Alevi Gençliği Dayanışma 
Etkinliği Düzenlendi

Glasgow Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi 
gençlerinden oluşan Glasgow Alevi Gençliği 
geçtiğimiz Pazar günü bir dayanışma 
etkinliği düzenledi. 

17 Nisan 2016 Pazar günü Glas-
gow şehrinde düzenlenen etkinliğe 
Britanya’nın dört bir yanındaki Alevi 
kurumları destek verdi. 

Etkinliğe katılan kurum temsilcileri 

birer konuşma yaparak, etkinliğin 
önemi ve  memnuniyetlerini dile ge-
tirdiler.

Katılımcılar arasında, Britanya 
Alevi federasyonu başkanı İsrafil Er-

bil, BAF Başk Yard Aynur Akel, 
BAF Başkn Yard İsmail Aslan, Ed-
inburgh Akm ve Cemevi başkn Zek-
eriya Armut, Doncaster AKM ve Ce-
mevi yönetim kurulu üyesi Müslüm 
Dalkılıç, Britanya Alevi Kadınlar 
Birliği yönetim kurulu üyesi Eren 
Tepe, Britanya Alevi Gençlik feder-
asyonu yönetim kurulu üyesi Dilara 
Kaya ve Glasgow AKM ve Cemevi 
başkanı Ali Polat yer aldı.

Yüzlerce insanın destek verdiği 
etkinliğe katılanlar ‘’Vengi Dersim’’ 
isimli Hollanda’dan gelen müzik 
gurubunun Deyişleri ve Türküleri 
ile coşku ve heyecan dolu bir gün 
geçirdiler.

Etkinliği düzenleyen gençlik gu-
rubu adına yapılan konuşmalarda, 
Alevi inancının önemi ve 
yaşatılmasının gereği vurgulandı. 
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Astım ve alerji spreylerine ihtiyaç 
ortadan kalkacak
Amerika’da bulunan Feinberg Tıp Üniver-
sitesinde yapılan bir araştırmada, astım ve 
alerjileri tedavi etmek için kullanılan sprey-
lere ihtiyacı tamamen ortadan kaldıracak bir 
sonuç ortaya çıkarıldı.

Yapılan araştırmada, mik-
roskobik dozda vücuda bir 

süreliğine düzenli olarak ver-
ilen alerji duyulan madde bir 

süre sonra vücudun alışkanlık 
haline getirmesine sebep oluy-
or. Bu mikroskobik maddelere 
saldıran bağışıklık sistemi, bel-
li bir süreden sonra tepki ver-
meyi bırakıyor. Verilen mik-
roskobik madde fındık, fıstık 
gibi yiyecekler olabileceği gibi 
alerji duyulan bitki polenlerin-
den de oluşabiliyor.

E-deri oksijen seviyesi ölçüyor
Çeşitli üniversitelerde 

bulunan bilim insanları 
tarafından açıklamada nere-
deyse deri kadar ince üretilen 
ve e-deri (e-skin) olarak 
bilinen dokunun kandaki ok-
sijen seviyesini ölçebildiği 
belirtildi. Bu mikro-elek-
tronik düzeneğin üzerinde 
yeşil, mavi ve kırmızı ren-
kler verebilen ışıklar bulu-
nuyor. Tokyo Üniversitesi 
araştırmacıları bu düzeneğin 
numara ve harfler gösterme-
si üzerinde çalışmalar yürüt-
tükleri yönünde açıklamada 
bulundular.
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iPhone ömrü 
3 yıl

Apple’a ürünlerinin 
doğa dostluğu ile ilgili 
yöneltilen bir soruya ce-
vap veren firma yetkili-
leri iPhone telefonları ile 
ilgili bir gerçeği ortaya 
çıkardı. Bu açıklamaya 
göre yeni aldığınız bir 
iPhone’un ömrü 3 yıl 
olarak biçilmiş. Bu konu 2014 yılında internette ‘iPhone 
telefonum çok yavaş’ ve benzeri arama kelimeleri üzerine 
araştırmalar yapıldığında yine gündeme gelmiş, Apple yetkili-
leri konuyla ilgili bir yorum yapmamıştı.

Alaska’da Amerikan 
geyikleri kuzeye 
göçüyor

Artan sıcaklıklar ve 
uzun yaz ayları kar içindeki 
yaşantısı ile bilinen Amerikan 
geyiklerinin kuzeye göçmes-
ine sebep oluyor. Amerikan 
geyiklerinin beslendiği bitki 
ve çalıların oranında görülen 
gözle görülür artış sonrası 
yapılan araştırmalarda, yoğun 

karı açarak ilerlemesi ile 
bilinen Amerikan geyikler-
inin sıcaklıklardan dolayı 
daha soğuk memleketlere 
göç ettiği ortaya çıkarıldı. Bu 
araştırma ile daha önce gün-
deme gelen fazla avlanmadan 
sayıları azalması söylentileri 
çürütülmüş oldu.

Yahoo satışa çıktı
Bir dönemin en büyük arama motoru ve 

kullanıcı protalı özelliği taşıyan Yahoo satışa 
çıktı. İlk çıktığı yıllarda Google’ın kendilerini 

satın alması için teklif götürdüğü fakat bu tek-
lifi reddeden Yahoo geçtiğimiz günlerde satışa 
çıktıkları duyurusunu yaptı. Bu duyurunun 

hemen ardından başta Daily Mail ve Times 
gibi büyük medya devlerinin teklif vermeye 
hazırlandığını açıkladığı, Google ve Microsoft 
gibi firmalarında ilgilerini belirttiği edindiğimiz 
bilgiler arasında bulunuyor. Microsoft’un 2008 
yılında 45 Milyar Dolar teklif verdiği Yahoo’nun 
bugünki değerinin 8 Milyar Dolar olduğu tahmin 
ediliyor.

Facebook ile 
daha insanca 
sohbet 
edebileceğiz

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, 
geçtiğimiz günlerde düzenlenen F8 olarak bilinen 
geliştirici konferansında yaptığı açıklamada, Mes-
senger olarak bilinen mesajlaşma programında 
yapılacak geliştirmelerden bahsetti. Yaptığı 
açıklamada bu geliştirmelerin daha çok şirketlere 
yönelik olacağı, geliştirilecek bir yapay zeka siste-
mi sayesinde müşteri hizmetlerini daha akıcı hale 
getireceklerini söyledi. Bu sistem aynı zamanda 
haber siteleri tarafından günlük gelişmeler, hava 
durumu, ekonomi gibi konularda kullanılabileceği 
gibi bilgilendirme amacıyla da kullanılabilecek.
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Ersan & Co ve AVA 
Sigorta Ortaklığında 
Edmonton Şubesi Açıldı
Ersan & Co ikinci şubesini AVA Sigorta ile birlikte Edmonton’da açtı. Milletvekili Joan 
Ryan’ın açılışını yaptığı ofiste avukatlık alanında, ve özellikle de kaza davalarında, tecrü-
beli olan Ersan & Co, AVA Sigorta ile topluma tam kapsamlı hizmet vermeyi hedefliyorlar.

Açılış kurdelesini İşçi Parti Enfield 
North milletvekili Joan Ryan, Britan-
ta Alevi Federasyonu başkanı İsrafil 
Erbil, İngiltere Alevi Kültür Merkezi 
ve Cemevi başkanı Tugay Hurman, 
Av. Serpil Ersan, Daymer yöneticisi 
Fevzi Cinpolat, Mustafa Yalçıner ve 

Haringey belediye başkanı yardımcısı 
Ali Özbek gerçekleştirdi.

Edmonton milletvekili Kate 
Osamor’ın da daha sonra katıldığı 
açılışta çok sayıda iş veren, dernek 
temsilcileri ve siyasetçi katıldı.

Kurdele kesme töreninin ardından 
bir konuşma yapan Ryan, Av. Ersan’ın 
Haringey ve Enfield için önemli 
hizmetler sunduğunu ifade etti.

Ryan, Av. Ersan’ın Enfiled’e 
gelmesinden büyük memnuniyet 
duyduğunu belirterek, şöyle konuştu: 
‘‘Serpil dürüst bir iş veren. Bu kadar 
başarılı olmasının ve bu kadar insanın 
ona gelmesinin sebebi de budur bence. 
Doğru olan neyse onu söyler ve iki 
farklı insana ayrı şeyler söylemez. Net 
bir insandır ve benim de desteklemek 
istediğim ticaret budur. Serpil gibi 
bir kadının, toplumumuzdaki genç 
kadınlara örnek olması ve istedikler-
ini başarabileceklerini görmeleri çok 
önemli. Bu işyerini, memnuniyetle 
karşılıyorum. Toplumun açtığı bu iş 
yerleri bölgemize hayat, büyüme ve 
canlılık getiriyorlar.’’

Erbil, yaptığı kısa konuşmada, 
‘Serpil Ersan’ın başarısı toplumun 
başarısıdır’ diyerek, iş kadının toplum 
örgütlerine ve toplumsal çalışmalara 
verdiği desteğe dikkat çekti.

Yalçıner, Cinpolat, Özbek, Hurman 
ve iş adamı Mustafa Topkaya birer kısa 
konuşma yaparak, yeni açılan iş yerinin 
başarılı olmasını temennisinde bulunup 
Av. Ersan’ı yaptığı ticari ve toplumsal 
çalışmalardan dolayı kutladılar.

sigorta ve avukatlık 
hizmeti aynı çatı altında

Serhat Can ve Mehmet Çetin’in 
yönettiği, Ava Sigorta ile ortak olarak 
açılan yeni Ersan & Co şubesi, sig-
orta ve avukatlık hizmetini aynı çatı 
altında bulundurarak müşterilerine 
tam kapsamlı ve kolay bir hizmet 
sunmayı hedefliyor.

Can ve Çetin, her türlü sigorta 
hizmeti sunduklarını ve fiyat ko-
nusunda düşük fiyat sunduklarını 
ifade ederek çalışmalarını şöyle 
anlattılar: ‘‘İnsanlarımıza sigortada, 
avukatlıkta, kaza davalarında daha 
iyi bir sunum vermek istiyoruz. Ersan 
& Co’nun müşteri kitlesi çok büyük 
ve bizim toplumdan hizmet için ge-
len çok insan var. Biz de buraya ge-
len müşterilere iyi sigorta sunup 
arabalarına, dükkanlarına, iş yerler-
ine, sağlam bir sigorta yapıp, kaza 
olduğunda sıkıntısız ve hızlı ödeme 
vermek istiyoruz. İnsanlarımıza daha 
iyi hizmet verebilmek için böyle bir 
ortak işe girdik. Her türlü müşteri 
çekinmeden bize gelebilir. Sigorta 
fiyatlarımızı kimse geçemez. Sig-
orta yenileme mektuplarını getirsin-
ler, bizim onlara çok daha düşük bir 
prim sunacağımızdan eminiz. Sadece 
iddialı değil, eminiz bu konuda.’’

AVA dükkan, ticari araç, fleet (to-
plu araç sigortası), finans, restoran, 
ofis, araba, motosiklet, van, özel ev 
sigortası  ve buna dahil olarak özel 
eşyalarının değerine göre kişiye özel 
sigorta hizmeti sunuyor.

Can ve Çetin, hedeflerinin to-
plumumuzun daha da büyük kesim-
lerine ulaşmak olduğunu ifade et-
tiler: ‘‘Birlikte çalışarak verdiğimiz 
hizmetlerdeki eksikliği kapatıp daha 
kapsamlı hizmet vermeyi hedefli-
yoruz. Bir arada olarak daha kolay bir 
hizmet sunuyoruz.’’

Üç yıldır hizmet veren AVA, ofisi-
ni Ersan & Co’nun ikinci şubesi ile 
birlikte Edmonton’a taşıyarak daha 
merkezi bir yerde hizmet vermeye de-
vam edecek.

Açılışta gelen davetlilere çok 
çeşitli yemek ve içki ikramı sunuldu 
ve müzik dinletisi verildi.
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Ellleri öpülesi 
Emine Ana!

Aleviler, günlerdir Maraş-Pazarcı’ğın 
Terolar köyünde devletin Suriye’li 
IŞİD senpatizanlar için kurmak istediği 
Konteynır kenti için direnişteler. Aleviler 
diyorlar ki: biz burda Sunni komşularımızla hu-
zur içinde yaşıyoruz yıllardır. Sizler çıkarlarınız 
için huzurumuzu bozamazsınız.

Aleviler, bu direnişe, yurt içinde ve yurt 
dışında destek eylemlerine devam ediyor-
lar. Her demokratik tepkide olduğu gibi, 
polisin gaz bombalarında ve cop darbeler-
inde bolca nasipleniyorlar. Birçok da göz 
altına alınanlar var. Aleviler ilk şehidini 
verdi. Basından öğrendiğimize göre: Ter-
olar köyünde 82 yaşındaki Mor Ali Kabayel, 
atılan gaz bombasıyla fenalaşmış, hastahaneye 
götürülmüş ama kurtarılamamış.

Bir hafta önceydi, halkın verdiği direniş 
mücadelesinde Emine Teyze, isminde ki  Alevi 
anamız damgasını vuruyor. Olay şöyle gelişiyor: 
Direniş alanına gelen Emine teyze, doğruca te-
mel eşen dozerin önüne oturuyor. Görevli subay, 
Emine teyzenin yanına gidiyor: “Teyze savaşa 
mı gidiyorsun?” diye soruyor. Emine teyze 
sakin bir edayla: “Yok oğlum barışa gidiyorum. 
İstersen çantama bak içi boş. Silah yok.” diyor 
ve eklıyor: “Benim oğlumda sizin gibi askerlik 
yaptı evladım. Biz barış istiyoruz. Bunca zülüm 
niye?” deyince, Görevli subay yanındakilere 
emir veriyor: “Teyzeye dokunmayın” diyor. 
Daha sonra, direnişteki halk Teyzeyi yanlarına 
çağırıyor. Emine Teyze, tüm direnişçilerin arzu 
ve isteklerine tercüman oluyor sade, sakin bir 
dille. Böyle ananın eli öpülmez mi? Ne yazık ki 
çok uzaktayım.

Devletin ne maksatla bu yerleşim alanını 
açmak istediğini bir kez daha vurguluyalım: 
Buradaki yapıyı sunni lehine değiştirmek. 
Yörede yaşayan Alevileri göçe mecbur ettirmek. 
Senede 3-4 mahsül veren araziyi oldu bittil-
erle Suriyelilere vermek. Karşılığında 2023’te 
yapılacak seçimde oylarını alarak başkanlık 
seçimini garantilemek. Ülke Statüsünü Türk 
İslam Cumhuriyeti haline getirmek.

Kürdistan bölgesinde, İsrail’lerin Filistin 
halkına uyguladıkları vahşetin ondan beterini 
uyguluyorlar. “Omuz üstünde baş” ve içinde 
barınacak bina bırakmıyorlar. İstedikleri 
binaları içindekilerle, uzakta bombalıyarak 
imha ediyorlar. O bölgede hareket eden her 
canlıyı yok ediyorlar / yok etmek istiyor-
lar. “Ya baş eğeceksiniz, ya da başınızdan 
olacaksın” diyorlar.

Pazarcık ovasının işini bitirdikten sonra 
sıra, Elbistan’a, Kırıkhan, Sivas,.... ve Dersim’e 
gelecek. Hedefleri: tüm ülkedeki Kürtleri 
ve Alevileri dize getirmektir. Deniliyor ki: 
Yaşamak istiyorsan, Aleviliğini ve Kürtlüğünü 
inkar edeceksin. Türk ve Sunni olacaksın.

Türkiye’de yaşıyan Alevi, Sunni, Kürt, 
Türk, Çerkez, Laz ve tüm halkların anaları 
babaları birer Emine teyze gibi davranmalı. 
Demokratik davranışlar içerisinde tepkisini 
göstererek ölümlerin, yıkımların ve göçlerin 
son bulmasına mani olunmalı. Bu ülke hiç 
kimsenin değil hepimizin.

alİ  
ERDOĞaN 

KÖŞE YAZISI

elbistanliali@fsmail.net
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Yüzlerce mülteci boğuldu!

Akdeniz’de mültecileri taşıyan 4 tekne battı, 29 kişi 
kurtarıldı, 300’ü aşkın kişinin ise hayatını kaybettiği tahmin 
ediliyor. Akdeniz’in mülteci mezarlığına dönmesinden, insan 
hayatı yerine sınırlarını korumayı tercih eden AB sorumlu 
görülüyor.

Ülkesindeki savaştan, yoksulluktan, kaos ve ayrımcılıktan 
kaçarak Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken 
boğulan mültecilere her gün yenileri ekleniyor. İçinde Somali, 
Eritre ve Etiyopya’dan yaklaşık 400 mültecinin bulunduğu ve 
Mısır’dan hareket eden 4 tekne, Akdeniz’de battı. Sadece 29 
kişi kurtarılabildi. 

4 tekne battı: 400 kişi vardı
Mısır’dan yola çıkan ve İtalya’ya gitmek isteyen yaklaşık 

400 mültecinin içinde bulunduğu dört tekne dün Akdeniz’de 
battı. Daily Mail gazetesinin Somali medyasından aktardığına 
göre, yardım görevlileri sudan sadece 29 kişiyi kurtarabildi. 
Teknelerde bulunanların çoğu Somali, Eritre ve Etiyopya’dan. 
Somali’nin Mısır Büyükelçisi, 300’ü aşkın kişinin boğularak 
öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

Can pazarı görüntülere yansıdı
Akdeniz’de yaşanan can pazarına dair görüntüler sosyal 

medyada paylaşıldı. Etiyopyalı bir kaynak tarafından inter-
nete yüklenen videoda, Mısır sahiline vurmuş cansız bedenler 
ve hayatta kalabilen mültecilere ilk müdahale görülüyor. Aynı 
kaynak, teknelerde ağırlıklı olarak Somalilerin bulunduğunu da 
belirtti. Somalice konuşan bazı Twitter kullanıcıları da hayatını 
kaybeden mültecilerin isimlerinin yazılı olduğu listeyi paylaştı. 

son ayların en büyük faciası
Yüzlerce kişinin öldüğünün doğrulanması halinde ne yazık 

ki bu son ayların en büyük mülteci faciası olacak. Para hırsıyla 
hareket eden insan kaçakçılarının tekneleri, kapasitesinin üzer-
inde yolcu aldığı ve böyle bir yolcuğa uygun olmadığı için sık 
sık bu tür facialar yaşanıyor. 

akdeniz göçmen mezarlığı
Kurtuluş umudu olarak Avrupa ülkelerini gören mültecil-

er, ölüm tehlikesini göze alıp şişme bot ve küçük teknelerle 
ya İtalya’nın ya da Yunanistan’ın yolunu tutuyor. Geçen yıl 
bunlardan 1 milyonu aşkını denizden ve karadan Avrupa’ya 
geçmeyi başardı. Ancak umuda yolculuğun ne yazık ki önemli 
bir kısmı faciayla sonuçlandı. Çoğu çocuk binlerce mülteci 
Türkiye’den çıktıkları umut yolculuğunda hayalini kurdukları 
Avrupa’ya ulaşamadan can verdi. 2015’te Akdeniz ve Ege 
genelinde ölen toplam mülteci sayısı 3 bin 771 olarak kayda 
geçti. Ancak bu rakamın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

tedbir alınmıyor
Geçen yıl Akdeniz’de çok büyük facialar yaşandı. 11 Şubat 

2015’te Suriye’deki savaştan kaçanların da içinde bulunduğu 
mülteci botları Akdeniz’de Libya açıklarında battı, 300 kişi 
öldü. 19 Nisan’da Libya açıklarında batan teknede 700 mül-
teci boğularak hayatını yitirdi. Ertesi gün de Akdeniz’de 300 
mültecinin bulunduğu tekne battı, 20 kişinin cesedine ulaşıldı.

Ölümlerin sorumlusu ab 
Ülkelerindeki savaş ve yoksulluktan kaçan insanların 

yaşadığı bu trajediden Avrupa Birliği ile Türk devleti de birinci 
derecede sorumlu. Savaş bölgelerine yasalarına aykırı olarak 
silah satmaya devam ederek çatışmaları derinleştiren Almanya 
başta olmak üzere AB ülkeleri, iş mültecileri almaya gelince ise 
yan çiziyor. Schengen’i askıya alarak sınırlarında kontrollerini 
artıran, sınır dışıları hızlandırma kararı alan AB ülkeleri sırf 
mültecileri topraklarında tutsun diye Türk devletine siyasi tavi-
zler ile rüşvet vermeye devam ediyor. 

Mülteciler rotayı değiştirdi
AB ile Türkiye arasında imzalanan ve 20 Mart’tan sonra 

Yunan adalarına ulaşan mültecilerin Türkiye’ye geri gönder-
ilmesi içeren anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından insan 
kaçakçıları yeniden Akdeniz üzerinden İtalya’ya giden rotaları 
tercih etmeye başlamıştı. Ayrıca bu bölge, Avrupa’ya ulaşmaya 
çalışan Afrikalıların da öncelikli tercihi.

KAYGILIYIZ.... MÜZEYYEN!
İçimde bir his, birgün bir yerden çıkıp 
gelecek diyor....Kafalardaki bütün sisli, 
puslu ve dumanlı varsayım duvarlarını 
parçalayacak, bütün kötü kuşku ve 
senaryolara son verip karanlıktaki 
barikatları dağıtıp geleceksin diye 
sürekli bir umut taşıyorum. 
Kadim Laçin

Bir devrimcinin kayıp ilanını vermek kadar acı birşey 
olamaz. O kayıp olmaz, olamaz, çok küçük bir ihtimalle 
olursa bile bu insanlık ayıbı olur başta benim, hepimizin 
ayıbı olur! 

Londra’nın göbeğinde bir dostum, arkadaşım, sev-
gili yoldaşım kaybolamaz diyor bu bende ki his. Umu-
dum var ve tüketmedim henüz. Haydi Müzeyyen çık 
gel artık. Soyismin gibi KAYGISIZ olamıyoruz, KAY-
GILIYIZ, ENDİŞELİYİZ. En son 2015 Nisan ayındaydı 
görüşmüştük seninle, ve tekrar buluşacaktık. Bir daha 
yanıt alamadım senden.

Yaklaşık bir yıldır her yerde arıyorum, sevgili Vijdan 
dostumla 10 aydır kapı kapı seni arıyoruz, arkadaşların, 
kardeşlerin seni arıyorlar. Hastane, polis ve belediyelerde 
sorduk ama sonuç alamadık. 

Başkaları bir iki haftadır sosyal medya ya ve yazılı 
basına haber olarak koyduktan sonra bende mecburiyetten 
bu yazıyı içim sızlayarak dostlarımın bilgisine sunuyorum. 

İstemeyerek bu kayıp ilanını koydum buraya, senden 
özür diliyorum, affına sığınarak bu yazıyı koydum.. 

Gören olur, duyan olur veya rastlayan olur umuduy-

la... İçim sızlayarak, ellerim titreyerek ve hiç istemeyerek 
bu yazıyı paylaşmak zorunda kaldım... Biliyorum sen son 
derece hassas, tertemiz yürekli ve en son seviyede onurlu 
bir insandın her zaman.. 

Affet beni, bizi... Bugün Vijdan’la senin için toplandık 
ve Vijdan yoldaşımın bir kaç kez gözü dolunca fena oldum. 
Seni sevenler var. Seni seviyoruz ve bekliyoruz, kaldığımız 
yerden devam, dünyayı değiştirme, karanlığı aydınlatma 
sevdamıza, yeryüzünü bütün kirliliklerden temizleme 
kavgamıza devam edelim!

Ya çık gel...yada ara veya mesaj bırak...ben iyiyim, 
yaşıyorum, beni aramayın diyebilirsin..Ya da bize istediğini 
söyle ama ne olursun bir haber ver eğer duyuyorsan.

Müzeyyen Londra seni bekliyor!.. Ankara seni bekliyor! 
Dostların seni bekliyor!..
Not: Görenler, haber alanlar, duyanlar veya iletişime 

geçmek isteyenler özelde mesaj atabilir veya info@
kadimlacin.com”a e mail atabilirler..Vijdan Doğan, 
Fatma Can, Day-Mer den Aslı Gül... veya bilgilerin 
toplandığı IMECE kadın merkezine bildirebilirler. Her-
hangi bir demokratik toplum kuruluşlarımıza iletebilirsi-
niz, gazete veya web sitelerine, Twitter veya Facebook 
üzerinde haber verebilirsiniz.
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Cinpolat: Kuşaklar Arası Kültür Çatışması 
Gençlerin Adapte Olmasını Zorlaştırıyor
Britanya’da yaşayan Kürdistanlı ve Türkiyeli 
gençler yoğun çalışmalar yürütürken, özel-
likle dernek çevrelerinde örgütlenmeleri dikkat 
çekiyor. Yaşadığımız ülkede gençlik sorunları, 
gençlerimizin yöneldiği iş alanları ve eğitim 
boyutlarıyla ilgili Day-Mer yönetim kurulu 
üyesi ve  gençlik komisyon üyesi Oktay Cin-
polat ile gerçekleştirdiğimiz röportajı değerli 
okuyucularımız ile paylaşıyoruz. 

Röportaj-Foto: Erem Kansoy 

Uzun yıllardır gençlik örgütlenme-
si ve çeşitli dernek çalışmalarında yer 
alarak toplum ve özellikl gençlerimiz 
ile ilgili sorunlarda tecrübe sahibi Ok-
tay Cinpolat sorularımıza şöyle yanıt 
verdi.

 � Britanya’da yaşayan gen-
çlerimiz yaşadıkları çevreye 
yeterince adapte oldu mu? 
Aileler gençlere Bu konuda 
yeterince yardımcı oluyor mu? 

Oktay Cinpolat: Her etnik 
grubun göç süresinde yaşadığı 
gibi, İngiltere’de yaşayan Türk ve 
Kürt gençleri de belli zorluklardan 
geçmiştir, geçmeye de devam ediyor. 
Günümüz gençliğin yaşadığı süreçte 
bir önceki yaş grubuna göre elbette 
farklı diyebiliriz. Hatta şimdi ki gen-
çler kendisini yaşadığı yere göre 
daha hızlı adapte edebilme imkanlara 
sahiptir. Fakat ekonomik, sosyal ve 
kültürel anlamda toplumumuzun bu 
sürecin önüne koyduğu engeller de 
var aynı zaman da. Bu en çok da aile 
içinde belirgin oluyor. İngiltere’de 
okuyup çalışan ve çevresini oluşturan 
gençler, evde Türkçe-Kürtçe 
konuşuyor, Türkiye’den diziler izli-
yor, Türkiye’deki siyasi gelişmelerle 
gündemi yoğunlaşıyor. Elbette bu 
kötü bir şey değildir. Kendilerini her 
anlamda geliştirmek önemli. Fakat, 
gençlerin somut yaşam ve soyut 
düşünce arasındaki yaşadığı çelişkiyi 
derinleştirmeye yol açabiliyor. Bu an-
lamda aile içindeki farklı kuşakların 
kültür çatışması gençlerin adapte 
olmasını zorlaştırabiliyor. Ama yine 
de ailenin içinde bulunduğu sosyo-
ekonomik koşulları da göz önünde 
bulundurmak gerekiyor. 

 � Yaşadığımız ülkede gen-
çlerimizin eğitim düzeyi 
nedir? Bu düzeyde olmasının 
sebebi nedir? Daha iyi 
olması için ne yapılmalıdır? 

Cinpolat: 1990’lı yılların başındaki 
genç kuşağına göre bakarsak, 
günümüz gençliğin kendilerini eğitim 
düzeyini bir çıta daha yükseltti diye-
biliriz; hukuk, siyaset, bilim ve dil 
gibi alanlara açıldıklarını söyleye-
biliriz. Ama bunun karşısında sosyo-
ekonomik yada kültür çatışması gibi 
nedenler arasında sıkışan bir gençliğin 

eğitimden uzaklaşarak erken yaşta, 
genelde özel maharet istemeyen, 
işlere atıldığını görüyoruz. Gençlerin 
eğitim düzeyinin eğitim düzeyin daha 
yükseltmek için sadece kişinin azmi 
veya motivasyonu gibi soyut faktörler 
değil ama hükümetin ekonomik yada 
siyasi ayrımcılığı yapmadığı olanak-
lara da bakmak gerekiyor. Kuşkusuz, 
bu olanakların azaldığı bir dönemde 
eğitim seviyesinin yükselmesini 
bekleyemeyiz. Hükümetlerin gençlere 
dayattığı tüketici, bireysel çıkarcı ve 
kar hırsına sürükleyen bir ortamda 
daha geniş bir çerçevede ücretsiz ve 
demokratik eğitim talebimiz olmalı 
bu konuda; gençlere dayatılan kurslar 
değil, kendilerini geliştirebilecekleri 
ilgi alanlarında okuması elbette 
geliştirecektir eğitim seviyesini. Daha 
iyi olması için bunun için mücadele 
etmeli, var olan gençlik mücadelesine 
katılmalı.

 � Özellikle genç 
arkadaşlarımızın siyasi, 
politik ve sosyal yönden 
örgütlenmesi, toplumumuz 
dernekleriyle yeterlimi? Bu 
ülkenin yerel sorunlarına 
da yüz dönmek gerekirken, 
gençliğimizi siz politikada 
nerede görüyorsunuz? 

Cinpolat: Dernekler ortak 
ihtiyaçlarımızı gidermek üzere 
insanları bir araya getirme özelliğini 
taşırken, bu ihtiyaç kimlik, düşünce, 
dinsel veya maddi koşullar ola-
bilir. Derneklerin yeterliliği elbette 
bu ihtiyaçlara ne kadar cevap verip 
veremediğine bağlı bir durum. Ve 
dahası, örgütlenmeye yeterli olup 
olmadığından ziyade neler üzerin-
den örgütlendiği sorusu da önemlidir. 
Günümüz gençliği sosyo-ekonomik 
ve kültürel sorunlar yaşamaya devam 
ettiği sürece derneklerin yeterliliği 
olacaktır. Evet, gençler günümüz 
kesintiler, savaş bütçeler, eğitimin 
özelleştirilmesi ve sosyal konutların 
azalması gibi hükümet politikalarda 
etkileniyor. Henüz geniş yığınlar 
tam mücadeleye katılmış olmasa 
da, Londra’da gerçekleşen Gezi 
protestolarıyla başlayan eylemlikler 
yeni nesilleri sokak mücadelesi ile 
tanıştırmış oldu. Bu açıdan, başta 
köy derneklerine düşen görev, tüm 
dernekler gençlerin somut ihtiyaçlarını 
giderecek çalışmalar yürütmeli. 

 � Uzun yıllardır mücadeleye 
katkı sunuyorsunuz, tecrü-
belerinize göre Londra’da 
gençlik örgütlenmesi so-
syal yada politik bir başarı 
elde etti mi? Nedir? 

Cinpolat: Londra’da yaşayan Türk 
ve Kürt gençler her dönem için kend-
ine has koşullar çerçevesinde yaşaması 
farklı biçimlerde örgütlenmeye yol 
açmıştır. Tüm toplum ile gençliği de 
mücadelenin içine sürükleyen, ve 
aktifleştiren, en belirgin ve dayatıcı 
etken toplumsal mücadelenin yük-
selmesidir. Böylece gençlik örgütlen-
mesi başarı elde etme sürecine girer 
ve tecrübe birikimi başlar. Özellikle 
de 2010 sonrası İngiltere’deki gençlik 
hareketini bunun en önemli örnekler-
inden biri. ‘Bunlar politikadan an-
lamaz’ diye ima edilen gençlik, artık 
her yıl sokağa döküldüğünde kesinti 
ve özelleştirmeye karşı mücadele çer-
çevesinde ücretsiz eğitim talebinde bu-
lunurken ‘Education must be free, not 
just for the bourgeoisie’ ve ‘education 
for the masses, not just for the ruling 
classes’ gibi politik (sınıfsal) slogan-
lar attığını görüyoruz. Elbette, gençlik 
örgütlenmesi en sancılı örgütlenmedir, 
çünkü her zaman her yerde en tecrübe-
siz, en acemi özelliklere sahiptir. Ama 
her zaman da toplumun en hareketli 
unsurudur ve en kitlesel eylemliklerin 
ön saflarında yer alır. Yani, 2000’li 
yıllara göre bir ilerleme var gençlik 
hareketinde.

 � Gençlerimizin bir dönem inti-
harlar ve çetelerle gündeme 
gelmesi, neden geçiştirildi? 
Halen gençlerimizde 
çeteleşme yok mu? Gençler-
imiz suça yöneliyor mu? 

Cinpolat: Gençliğe geleceği ko-
nusundaki kaygılar giderek artmakta. 
Hükümetin uyguladığı politikaların 
hepsi başta gençleri, Türk/Kürt 
gençliği de dahil, hedef alıyor ve et-
kiliyor. Gelecek kaygıları olduğu 
sürece gençler sürekli yeni arayışlar 
içerisinde olur, ve çıkış noktalardan 
birisi uyuşturucu ve çeteleşme olabil-
ir. Bu sorun bitmedi elbette ve gençler 
bu tarafa yönelmeye de devam ediyor. 
Bir kaç yıl önce gündeme geldiğinde 
bir çok derneklerin bir araya gelmesi 
sonucu ‘çeteleşmeye ve yozlaşmaya 
hayır’ diye platform oluşturulmuştu. 
Fakat bu platform ilerleyememes-

inin en önemli nedeni, çeteleşen ve 
uyuşturucu kullanan gençleri örgü-
tlemektense karşısına aldı; psikolojik 
gerekçelere bağlandı. Ama bu gençler-
in içinde bulunduğu somut koşulları 
genelde göz ardı edildi. Bu anlamda 
çeteleşme ve intihar gibi meseleler to-
plumun bir ürünü değil ama toplumu 
kötüleştiren ‘çürük elma’ gözüyle 
bakıldı. Oysa çeteleşen gençler kül-
tür çatışması, ailenin ilgilenmemesi, 
iş imkanların kötüleşmesi, eğitimden 
uzaklaşması, ve kendinde en derin 
gelecek kaygısı olanlardır! Gençler 
çete üyesi yada uyuşturucu bağımlısı 
olarak doğmaz; maddi koşulları onları 
bu yollar iter. Bu çerçeveden bakar-
sak, insanlar değişime açık olduğu 
söyleyebiliriz, ve onları gençlik mü-
cadelesinde aktif rol oynamaları için 
bir örgütlenmesi büyük önem taşıyor. 
Eleştiri bakımında, bu oluşumun ders 
çıkartacağı bir sonuç olsa gerek.

 � Kurum, kuruluş ve dernekler-
imiz gençlere yeterli ilgiyi 
gösteriyor mu? Bu konuda 
yapılan çalışmalar  yeterlimi? 

Cinpolat: Başta köy dernekleri 
olmak üzere, kurumlar toplumu-
muzda önemli bir pozisyona sahiptir 
çünkü halkın bazı kesimlerini etrafına 
çekebiliyor. Gençleri bir arada tut-
maya çalışan köy dernekleri, gen-
çlerin bir araya gelerek sorunlarını ve 
ihtiyaçlarını konuşma fırsatı tanıyor. 
Bu açıdan ilgi gösteriyor diyebili-
riz. Fakat gençleri direkten etkileyen 
politikalar üzerinden geliştirmeye 
olanaklarına da sahiptir. Gençlerin 
kendilerine sahip çıkabilecekleri bir 
ortam yaratmak somut koşullar üzer-
inde örgütlenme girişimlerden gelir. 
Ama hemen her derneğin yaşadığı 
sıkıntı, gençlere ulaşmaktır. Yani, şuan 
kısmen bir kesim gençliği etrafında tu-
tuyorsa da, unutmayalım ki Londra’da 
200 bin de fazla Türk ve Kürt insan 
yaşıyor; çalışmaları geliştirmeye ihti-
yaç var.

 � Day-mer gençlik kampı ile 
23üncü kez gençleri bir araya 
toplamıştı, kampı kısaca 
değerlendirip burada gençliğin 
duyarlılığını artırmaya 
yönelik yapılanlardan 
kısaca bahseder misiniz? 

Cinpolat: 1-8 Nisan arası 1 hafta 
boyunca günlük yaşamının reka-
betçi ortamından uzaklaşan 50 genç, 

kendilerinin organize kurduğu Kamp 
Komitesi’nin üzerinden yönettiği 
aktivitelerle kolektif bir atmosferi 
bir kez daha yaratmış oldu. Kültürel 
aktivitelere katılan gençler beraber 
üretip beraber tükettiler; yetenekler-
ini Kamp TV, Gazete, Tiyatro, Sanat, 
Fotoğraf ve Müzik gibi atölyelerde 
keşfettiler, geliştirdiler. Bunun yanı 
sıra çeşitli tartışma konular ele alan 
gençler, kendilerini doğrudan et-
kileyen İngiltere hükümetinin kes-
inti politikalarını, Suriye savaşı 
ve Eğitim’in özelleştirilmesiyle il-
gili fikirlerini paylaşma ve tartışma 
imkanını buldu. 23. Kez kendilerine 
alternatif bir yaşam oluşturan gençler, 
sportif aktiviteler de voleybol ve fut-
bol turnuvalarında eğlenme fırsatını 
da yakaladı. Ve tabi ki kampı renklen-
diren bir günlük lokal gezi vardı.

Bir taraftan People’s Assembly 
(Halkların Meclisi) adına katılan genç 
misafirler ise İngiltere hükümetinin 
işçi ve emekçilere karşı uyguladığı 
kesinti politikaları üzerine değinerek, 
16 Nisan da Londra merkezinde 
gerçekleşecek büyük yürüyüşe de 
dikkat çekti. Diğer taraftan ise gen-
çlerin eğitim ile ilgili sorunlarını 
üzere seminer veren Kesintilere ve 
Harçlara Karşı Ulusal Kampanya 
merkez yönetim üyesi Tanju Çakar, 
her gencin parasız ve demokratik bir 
eğitim hakkına sahip olduklarını ve 
hükümetin savaşlara değil eğitime 
para harcamasını gerektiğine dikkat 
çekti.

Hem tartışma hem de beraber 
eğlenme ortamını yaratan Day-Mer 
Gençlik kampı, çeşitli atölyelere 
katılan gençlerin akşam proğramında 
günlük ürettikleri vidyo çekim, 
fotoğraf ve tiyatrolar serglediler, yet-
eneklerini diğer gençlere sundular. 
Yazma, tartışma, türküler söyleyen 
gençler kamp ateşini de unutmadılar, 
ateş etrafında sohbet etme imkanını 
yakaladılar.

 � Son olarak gençlere 
mesajınız nedir?

Cinpolat: İngiltere’de 1998’den 
bu yana gençlere verilen eğitimin 
ücretli hale geldiğini; sosyal konutun 
ortadan kaldırıldığını; iş imkanlarının 
azaldığını; ücretlerin düştüğünü 
görüyoruz. Bir taraftan ırkçılığı te-
tikleyen hükümet yabancıları ve göç-
menleri suçlayan politikalar uygu-
larken diğer taraftan eğitime, sağlığa, 
sosyal konuta ve iş imkanlarına 
harcanması gereken halkın parasını 
Suriye, Sudan ve Ukrayna gibi ül-
kelerin halklarını bombalamak için 
bütçe ayırıyor. Bu hükümetlerin 
bilinçli politikasıdır. Daha iyi bir 
geleceği kimse bizlere hediye olarak 
vermeyecek; şu yada bu partiden 
beklentiler içerisine girmektense 
kendi geleceğimizi İngiltere’nin daha 
geniş gençlik kesimiyle birleşerek ve 
örgütlenerek güçlenebiliriz. Toplu-
mumuzda intiharların, çeteleşmenin, 
fuhuşun ve uyuşturcu bağımlılığın 
arttığı bir dönem de biz gençlerin 
örgütlenmekten başka bir çaresi yok. 
Dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın somut 
talepler etrafında birleşelim!
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Demirtaş’tan ‘dokunulmazlık’ 
yanıtı: Seçeneksiz değiliz!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 
partisinin grup toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. 
Toplantıya KESK, DİSK, TTB ve TMMOB gibi sendika ve meslek örgütlerinin 
genel başkanları, temsilcileri ile çok sayıda konuk da katıldı. 
‘kÖlelİk Ülkesİ OlUrUz’ UYarısı

Êzidî halkının Çarşamê Sor bayramını kutlayarak 
konuşmasına başlayan Demirtaş, şu hususlara dikkati çekti:

“1 Mayıs yaklaşıyor, emekçinin sorunları sadece 1 Mayıs 
ile ifade edilebilecek durumda değil. Biz işçi sorunu, eme-
kçi ve çalışanın sorunu derken küçük bir grubun sorunundan 
bahsetmiyoruz. Türkiye’nin yüzde 85’lik nüfusunun so-
runundan bahsediyoruz. Uzun yıllardır emekçinin hakkı 
gasp edilirken, buna karşı direniş de gelişiyor. Fakat hiçbir 
dönem 2016’da yaşanan hak gaspı kadar yaşanmadı. Bizim 
dokunulmazlığımızı da konuşacağız, ama şu anda işçiye 
dokunmayı öngören yasa parlamenter dokunulmazlığından 
daha ciddi bir mevzudur.

İşsizlik oranı çok yüksek; böylesine bir ortamda işçiyi 
kendi hakkını aramadan aciz bırakılan bu dönemde bir de 
bu yasa geçerse biz işsizlik değil, kölelik ülkesi olacağız. 
Parlamento bu yasaya karşı çıkamazsa vay halimize.

Bir grup işçiyi patrona kiralayarak gelir elde eden dayı 
başları var şimdi bunun modern dayı başı olarak getirmek is-
tiyorlar. Dayı başı kravat takacak. Dayı başı kravat taktı diye 
bu iş işçiden yana bir uygulamaya dönüşmeyecek. İstihdam 
yer ülke için lazım; Türkiye’nin üretime dayalı istihdamı 
artırması lazım. İktidar, biz işsizliği azaltmaya çalışıyoruz 
diyerek, sunmaya çalışacak. Şu anda Türkiye’nin birçok 
yerinde istihdam büroları hazırlanmış, sadece bu yasayı 
bekliyorlar. İşçi kardeşlerimin affına sığınarak, söylüyorum; 
araç kiralama şirketlerine benzer bir model oluşturacaklar. 
Yine beni affedin bir mal gibi kiraya verilecekler. Bunu 
kiralayanı bunun işvereni mi olacak hayır siz gideceksiniz 
sizi kiralayanın tarlasında fabrikasında çalışacaksınız. Patron 
artık sizi kiraya veren şirkettir. Bu durumda büyük patronlar, 
sözleşmeleri işçilerini işten çıkaracak. Dolayısıyla çalışanlar 
için de bir tehdit. Patronlar ucuz çalışan işçi kaynağına 
yöneleceklerdir. Bunların büyük bir bölümü de kurulmuş, bu 
yasanın çıkmasını bekliyorlar. Bunları kuranların büyük bir 
bölümü de iktidara yakın isimler. Bunlar istihdamı arttıran 
işler değil. Bunlar büyük sermaye sahiplerine ‘Gel burada be-
dava işçi var’ çığırtkanlığından başka bir şey değil.

‘Herkes taksİM’De OlMalı’
1 Mayıs’ta Taksimi yasaklamasa 1 milyon kişi çıkacak 

hükümeti eleştirecek. Panik bundandır. Burada anlattığımız 
sorunları Taksim’de sendika temsilcileri 1 milyon kişiye, 
bütün dünyaya anlatacaklar. Bu yüzden Taksim yasak. 
Toplum bütün bu gerçekleri duymasın diye yasak. İşçi 
hareketinin biteceği yerde demokrasi biter. Bitirmek iste-
dikleri hepimizin geleceğidir. Bu yüzden herkes 1 Mayıs’ta 
Taksim’de olmalıdır. Nerede bir alan varsa o alanı dol-
durup, emekçinin sesini yükseltmemiz lazım. Taksim’de 
gerçekleşen bütün siyasi olaylar Taksim’den vazgeçmemizi 
gerektirmez ama nerede alanlar varsa orası doldurulmalıdır. 
Bu tarihi dönemde tartışmayı Taksim oldu mu olmadı 
tartışmasına indirgememek lazım. Meydanlar inlemedikçe, 
işçi yumruğunu alana vurmadıkça bu işler düzelmez. Ses 
gür çıkmalı ki, parlamentoda sizlerle olan milletvekilleri 
iktidarın bu zulmünü durdursunlar.

tasfİYe GİrİŞİMİ
Dokunulmazlık haftaya tartışılacak. Biz dokunulmazlık 

zırhını arkasına sığınmış bir grup değiliz. Milletvekilleri 
kürsüde yaptıkları konuşmalar dışında dokunulmazlığa sahip 
olmasın. Milletvekilinin elindeki tek güç konuşmasıdır. Bun-
dan dolayı soruşturma açılmasın bunun dışındaki bütün suçlar 
dokunulmazlığa açılsın. Hırsızlık mı yaptık, biz yapmadık 
ama yapanlar var hemen soruşturma açılsın. Bir milletvekili 
birini dövse dokunulmazlığı var senle ne farkımız var. Sana 
soruşturmaya açılıyorsa bana da açılsın. Biz bundan korkmuy-
oruz. Milletvekili Yargıtay’da yargılansın diyoruz. Türkiye gibi 
yargının bağımsız olmadığı bir ülkede suiistimal olmasın diye 
diyoruz. HDP’nin teklifi bu, şu gün getirsinler bütün grubumuz 
evet diyeceğiz. AKP’nin teklifi tam bir kurnazlık. Mevcut do-
syalarla tek bir tartışma yapılmadan, tamamı kaldırılacak. HDP 
için kaldırılacağı da açık. Bunu şevkle de söylüyorlar. Amaç 
HDP’yi yargı önüne çıkarıp linç etmek. 

Ülkenin Cumhurbaşkanı açık bir şekilde topluma ya-
lan söyleyerek, algı oluşturdular. Uyduruk iki gazetenin 
yalanından başka ortada bir şey yok. İspatlayın dedik 
ispatlamadılar. Hem saraydaki zata hem de stajyerine söylüy-
oruz. Biz dokunulmazlık zırhının arkasına sığınarak, siyaset 
yapan bir parti değiliz. Bakanlarla ilgili ‘hayır’ oyu verenler, 
bugün bizi yargı önüne atıp, linç etmek istiyorlar. Biz mevzuyu 
çok abartacak değiliz. Bu günaha ortak olmak isteyen herkes 
parmak kaldırır. Siyasi fatura bu parmağı kaldıran olacaktır. 
Kılıçdaroğlu’nun bu tuzağı iyi görmesi gerekir. CHP’nin de 
bizim de teklifimiz var. Yarın AKP dokunulmazlıkları kaldırdı 
demeyecekler CHP kaldırdı, diyecekler. Hırsızlar, tecavüzcüler 
itibar sahibi olacak, biz linç edileceğiz.

‘İfaDe VerMeYe GİtMeYeCeĞİz’
Tek bir arkadaşımız kendi ayağıyla ifade vermeye git-

meyecek. Öyle kolay olmayacak, tereyağından kıl çeker gibi 
olmayacak. Bu grup ömrünün yarısını cezaevinde geçirdi, 
siz mezarlığın yanından geçerken korkudan türkü söyleyen 
tiplersiniz. Siz ısrarla ‘hayır’ diyecekseniz. Bizim de bu 
adıma karşı atacağımız bir adım vardır. Tüm seçenekler mas-
ada. Bizi buraya gönderenler insanlarımız korkmasın. Bize oy 
veren, destek sunmuş, herkes... Korkacak bir şey yok, paniğe 
gerek yok. Başımıza ne getirirlerse getirsinler barış yolundan, 
demokratik siyasetten vazgeçmeyeceğiz. Parlamento onların 
ama biz de seçeneksiz değiliz.

‘zUlMe De baŞkaNlıĞa Da HaYır’
Burada amaç terörle mücadele değil. Şiddeti tırmandıran 

AKP ve MHP’dir. Bizim yüzümüzden dağa çıkan yok. 
PKK’yi var eden, büyüten, dağa çıkaran siz ama sorum-
lusu biz. Bir cesur savcı çıksa şu çakma milliyetçi stajyere 
soruşturma açsa. 10 Ekim’deki Ankara’daki katliamdan 
haberleri olduğu ortaya çıktı. İstihbarat raporu ortaya çıktı. 10 
Ekim’den sonra bu işler devletin bilgisi dışında olmaz dedim 
ama bana ‘vatan haini’ dediniz. Var mı cesur bir savcı bunlara 
soruşturma açacak. Biz bir mitingde konuşuyoruz, Ankara’ya 
gelmeden fezleke gelecek. Biz öyle tıpış tıpış gidip AKP’nin 
hukuk komisyonlarında yargılanmayız. Adaletin kestiği par-
mak acımaz derler, ama burada adalet yok ki. Yapılacak oyla-
ma HDP’nin dokunulmazlığının kaldırıp, kaldırılmayacağı 
oylama değil, başkanlığa ‘evet’ ya da ‘hayır’ oyudur. Bugün 
zulme de başkanlığa da hayır diyoruz.”
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AP’den Erdoğan’a; Kınama, PKK’ye; Silah Bırak, Türkiye 
Vatandaşlarına; Vizesiz AB İçin Çok Umutlu Olma…

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye 
İlerleme Raporu’nu oy çokluğuyla ka-
bul etti. Son yılların en sert raporunda, 
başta medya özgürlüğü olmak üzere 
Türkiye’de demokratikleşme ve hukuk 
devletinin gerilediği not ediliyor. 

Raporu hazırlayan Hollandalı 
Kati Piri, Strasbourg’daki Avrupa 
Parlamentosu’nda ‘Türkiye ile vizelerin 
kaldırılması’ hakkında da açıklamalarda 
bulundu. abhaber.com’da yer alan habere 
göre, Ankara yönetimi tarafından “Haz-
iran ayında kalkacak” denilen vizelerin 
durumu için ‘kötümser’ olduğunu dile 
getiren Piri, “Son iki yıldaki ilerlemeye 
bakıldığında ve yasanın kısa bir sürede 
geçmesi gerektiği dikkate alındığında bu 
imkânsız gibi görünmektedir” dedi.

Raporda  ifade ve medya özgürlüğü, 
Kürt sorunu, operasyonlar, Türkiye 
ile AB arasında sığınmacılar konu-
sunda varılan anlaşma ve Kıbrıs sorunu 
değerlendiriliyor.

2015 raporunda Türkiye’de demokra-
si ve hukuk devletinin gerilediğine 
işaret edilip, medya özgürlüğü alanında 
yaşanan gelişmeler kaygı verici olarak 
tanımlanıyor.

Ayrıca, Türkiye’de yolsuzlukla mü-
cadeleye öncelik verilmesi, ‘terörle mü-
cadele’ alanındaki yasal mevzuatın Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 
kararlarıyla uyumlu hale getirilmesi talep 
ediliyor.

Hürriyet Gazetesi’nden Güven 
Özalp’in haberine göre, her satırında 
eleştiri yer alan ‘Türkiye raporu’nda öne 

çıkan bazı vurgular şöyle:
‘Medyaya saldırı önlenmeli’: Tür-

kiye, gazetecilere yönelik sindirmenin 
her türüne karşı eyleme geçmeli, 
gazetecilere yönelik her türlü saldırı ve 
tehdit soruşturulmalı, medya organlarına 
saldırılar aktif şekilde önlenmeli. Medya 
ve internette özgür konuşmayı perdeley-
en gergin siyasi hava dağıtılmalı. AP, çok 
sayıda gazeteye sert ve yasadışı şekilde el 
konulmasını kınar.

‘PKK silah bırakmalı’: Kürt sorunu-
na şiddete dayalı çözüm yok. AP, terör 
örgütleri listesinde yer alan PKK’nın 
şiddete dönüşünü kınar ve haklı bulmaz. 
PKK silah bırakmalı, terörist tak-
tiklerden vazgeçmeli ve beklentilerini 
barışçıl ve yasal yollarla dile getirmeli. 
Terörle mücadelenin Türkiye’nin meşru 
hakkı olduğu tanınır. Terörle mücadele 
operasyonları orantılı olmalı ve to-
plu cezalandırma halini almamalı. AP, 
PKK’nın güvenlik güçlerine ve sivillere 
yönelik saldırılarını güçlü şekilde kınar.

İlerleme raporunun ertelenmesi: 
AB Komisyonu’nun, 2015 İlerleme 
Raporu’nun Türk seçimleri sonrasına 
ertelenmesinin, Türk hükümetinin mül-
teciler konusundaki işbirliği karşılığında 
AB’nin temel haklar konusunda sessiz 
kaldığı izlenimi verdiği için yanlış bir ka-
rar olduğuna inanıyoruz.

‘Reform şart’: Yargı, temel haklar, 
adalet, özgürlük ve güvenlik alanlarında 
acil reformlara ihtiyaç var.

Cumhurbaşkanı’na kınama: AP, 
düşünce ve ifade özgürlüğü ile bağımsız 

medyanın Avrupa’nın esas değerleri 
olduğunu yineler, Can Dündar ve Erdem 
Gül’ün serbest bırakılmasını memnuniye-
tle karşılar ve Cumhurbaşkanı’nın Anaya-
sa Mahkemesi’ne yönelik açıklamalarını 
kınar. Tutuklu gazetecilerin derhal ser-
best bırakılması çağrısı yapan AP, Türk 
liderliğindeki artan otoriter eğilimleri de-
rin üzüntüyle karşılar.

Yolsuzlukla mücadele: Yolsuzlukla 
mücadele Türkiye’nin önceliklerin-
den biri olmalı. Türk hükümeti yolsu-
zlukla her seviyede mücadele niyetinde 
olduğuna yönelik açık ve tutarlı sinyaller 
vermeli.

Seküler yaşam tarzına saygı: AP, 
Avrupa değerlerine uygun olarak inanç 
temelliler kadar seküler olanlar için de 
farklı yaşam tarzlarına tam saygı göster-
ilmesi ve devlet ile dinin ayrı tutulmasının 
sürdürülmesi gereğinin altını çizer.

Kadına yönelik şiddet: Kadına 
karşı şiddetin çok yüksek düzeyde 
olması endişe verici. İlgili yasanın 
uygulanmasında eksik var.

Aydınlara kovuşturma: Barış için 
bildiri imzaladıkları gerekçesiyle bin-
den fazla akademisyenin sindirme ve 
kovuşturmaya uğraması üzüntü kaynağı.

Raporun çok büyük bir bölümünde 
olumsuzluklar ön plana çıkarken 
Türkiye’nin Suriyeli mülteciler konusun-
da izlediği yaklaşım, AB açısından önem-
li bir stratejik ortak oluşu, dış politika 
ve güvenlik konularında AB ile Türkiye 
arasındaki diyaloğun yoğunlaştırılması 
pozitif şekilde not ediliyor.

‘Medyaya saldırı önlenmeli’: Tür-
kiye, gazetecilere yönelik sindirmenin 
her türüne karşı eyleme geçmeli, 
gazetecilere yönelik her türlü saldırı ve 
tehdit soruşturulmalı, medya organlarına 
saldırılar aktif şekilde önlenmeli. Medya 
ve internette özgür konuşmayı perdeley-
en gergin siyasi hava dağıtılmalı. AP, çok 
sayıda gazeteye sert ve yasadışı şekilde el 
konulmasını kınar.

‘PKK silah bırakmalı’: Kürt sorunu-
na şiddete dayalı çözüm yok. AP, terör 
örgütleri listesinde yer alan PKK’nın 
şiddete dönüşünü kınar ve haklı bulmaz. 
PKK silah bırakmalı, terörist tak-
tiklerden vazgeçmeli ve beklentilerini 
barışçıl ve yasal yollarla dile getirmeli. 
Terörle mücadelenin Türkiye’nin meşru 
hakkı olduğu tanınır. Terörle mücadele 
operasyonları orantılı olmalı ve to-
plu cezalandırma halini almamalı. AP, 
PKK’nın güvenlik güçlerine ve sivillere 
yönelik saldırılarını güçlü şekilde kınar.

İlerleme raporunun ertelenmesi: 
AB Komisyonu’nun, 2015 İlerleme 
Raporu’nun Türk seçimleri sonrasına 
ertelenmesinin, Türk hükümetinin mül-
teciler konusundaki işbirliği karşılığında 
AB’nin temel haklar konusunda sessiz 
kaldığı izlenimi verdiği için yanlış bir ka-
rar olduğuna inanıyoruz.

‘Reform şart’: Yargı, temel haklar, 
adalet, özgürlük ve güvenlik alanlarında 
acil reformlara ihtiyaç var.

Cumhurbaşkanı’na kınama: AP, 
düşünce ve ifade özgürlüğü ile bağımsız 
medyanın Avrupa’nın esas değerleri 

olduğunu yineler, Can Dündar ve Erdem 
Gül’ün serbest bırakılmasını memnuniye-
tle karşılar ve Cumhurbaşkanı’nın Anaya-
sa Mahkemesi’ne yönelik açıklamalarını 
kınar. Tutuklu gazetecilerin derhal ser-
best bırakılması çağrısı yapan AP, Türk 
liderliğindeki artan otoriter eğilimleri de-
rin üzüntüyle karşılar.

Yolsuzlukla mücadele: Yolsuzlukla 
mücadele Türkiye’nin önceliklerin-
den biri olmalı. Türk hükümeti yolsu-
zlukla her seviyede mücadele niyetinde 
olduğuna yönelik açık ve tutarlı sinyaller 
vermeli.

Seküler yaşam tarzına saygı: AP, 
Avrupa değerlerine uygun olarak inanç 
temelliler kadar seküler olanlar için de 
farklı yaşam tarzlarına tam saygı göster-
ilmesi ve devlet ile dinin ayrı tutulmasının 
sürdürülmesi gereğinin altını çizer.

Kadına yönelik şiddet: Kadına 
karşı şiddetin çok yüksek düzeyde 
olması endişe verici. İlgili yasanın 
uygulanmasında eksik var.

Aydınlara kovuşturma: Barış için 
bildiri imzaladıkları gerekçesiyle bin-
den fazla akademisyenin sindirme ve 
kovuşturmaya uğraması üzüntü kaynağı.

Raporun çok büyük bir bölümünde 
olumsuzluklar ön plana çıkarken 
Türkiye’nin Suriyeli mülteciler konusun-
da izlediği yaklaşım, AB açısından önem-
li bir stratejik ortak oluşu, dış politika 
ve güvenlik konularında AB ile Türkiye 
arasındaki diyaloğun yoğunlaştırılması 
pozitif şekilde not ediliyor.



Turp, Kereviz ve 
Elma salatası
Bu hafta İngilterenin ulusal gazetelerinden The Guardian 
gazetesinin yemek dergisi Cook’ta yayınlanan ve haftanın 
en iyi yemeği seçilen çok özel bir salata tarifi ile beraberiz.

The Kurdish Cook olarak 2014 Temmuz 
ayından itibaren The Guardian gazetesinin 
yemek dergisine pek çok yemek tarifleri-
mi paylaşmaktayım. Gönderdiğim tarifler 
arasında geleneksel Kürt yemeklerinden ve 
büyük ilgi duyduğum dünya mutfaklarından 
esinlenerek, kendi tarzımda hazırladığım 
pek çok klasik ve modern tarifler bulunmak-
ta.  Yaklaşık 40 yemek tarifim bu dergide 
basılmış olup bunlardan bazıları haftanın en 
iyi tarifi olarak seçilmiştir. Böylesine presti-
jli büyük bir gazetenin yemek yazarlarının 
gönderdiğim tariflerini  kendi mutfaklarında 
denemeleri, beğenmeleri ve yayınlamaları 
inanılmaz heyecan ve mutluluk verici bir 
durum. 

Guardian’a yazdığım yemek tariflerinin 
pek çoğu doğal olarak Kürt yemeklerinden 
esinlenerek yaptığım yemeklerdir ve bu yem-
eklerin özellikle ilgi görmesi ve beğenilmesi 
elbette çok daha özel bir durum. Kürt yem-
eklerini dünya mutfakları arasındaki hak 
ettiği yeri alması için verdiğim çabalardan 
biri olarak gördüğüm bu çalışmanın önemi 
günden güne artmakta. Bu nedenle bu konu 
ile gazetemizin köşesinde yazmanın önemli 
olduğunu düşünerek sizlerle de paylaşmak 
istedim

Burada tarifini verdiğim bu çok özel sal-
ata, Cook dergisinde geçen haftanın en iyi 
yemek tarifi olarak seçildi. Tat ve tarz olarak 
muhtemelen pek çoğunuzun alışık olmadığı 
bir lezzet kombinasyonunu içeren bu çok 
özel salatayı denemenizi ısrarla öneririm.

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

Turp, Kereviz ve Elma 
salatası
4 kişilik

Malzemeler
Salata için
• 25 -30 küçük pembe turp incecik 

dilimlenmiş ayrıca yaprakları
• 180 gr. kereviz (hazırlandıktan 

sonra) - soyulmuş ve kibrit çöpü 
büyüklüğünde doğranmış

• 3 orta boy havuç- soyulmuş ve  kibrit 
çöpü büyüklüğünde doğranmış 

• 2 yeşil elma-İkiye bölünmüş, 
çekirdekleri alınmış ve 
ince dilimlenmiş

• 30 gr. taze kişniş otu yaprakları
• 200 gr. -süzülmüş lor peyniri (ricotta)
• ceviz içi - inc doğranmış

Salata sosu için 
• 1 tatlı kaşığı frenk kimyonu 

(karaman kimyonu) tohumu
• 2 tatlı kaşığı kurutulmuş mor 

reyhan (fesleğen) + fazlası
• 4 yemek kaşığı saf zeytinyağı 
• 6 yemek kaşığı of limon suyu
• 2 yemek kaşığı of bal+ fazlası
• Tuz ve karabiber

Yapılışı
1. Öncelikle salatanın sosunu hazırlayın. 

Orta boy bir tavayı ısıtın frenk kimyonu to-
humunu ardından da reyhanı bu tavada bir 
kaç dakika kavurun. Kokuları yayılmaya 
başladığında yeteri kadar kavrulmuş demek-
tir. Yakmamaya özen gösterin. Geniş bir ka-
seye zeytinyağını alın ve üzerine kavrulmuş 
tohum ve reyhanı koyup  çırpıcı karıştırın 
ve zeytinyağına özlerini vermeleri için 20 
dakika kadar bekletin. Üzerine limon suyunu 
ekleyip biraz koyu bir kıvam alana kadar 
çırpın. Balı ekleyip karıştırın.

2. Bu arada salata malzemelerini 
hazırlayın. Lor peyniri ve ceviz içleri hariç 
hazırlamış olduğunuz bütün malzemeleri so-
sun üzerine ekleyip ellerinizle bütün malze-
meleri kaplayana kadar iyice karıştırın. Üz-
erine lor peynirinden ceviz büyüklüğünde 
parçalar alıp serpiştirin. Peynir parçalarının 
üzerine biraz bal gezdirip reyhan serpiştirin. 
Ceviz içlerini de serpiştirip servise alın. 

Afiyet Olsun......
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thekurdishcook@gmail.com    ThekurdishCook           @ThekurdishCook

THE KURDISH COOK

Fadime  
Tiskaya
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SERi iLANLAR bu sayfada
1 kutu ilan

Personel 
Aranıyor

Cash and Carry 
firmamızda kasa ve 

kontrol pozisyonlarında 
çalışabilecek gece ve 

gündüz vardiyaları için 
personel alınacaktır.

info@artosfoods.com 
email adresinden iletişime 

geçebilirsiniz.

TOPCU MOBILE CAR MECHANIC
Her türlü araba tamiri işleriniz yapılır

REPAIRS 
SERVICING 
DIAGNOSTICS 
PRE-MOT/FAILURES

AHMET TOPCU
07415106521 
07405756462

Shop for Sale
Nisa Local Archway
55-57 Junction Road, Archway N19 5QU

Tel: 0754 0409 013 (ASH)
Lottery, Pay point, Off Licence, Grocery, DPD 
Parcel, Western Union, 2000 SQ, Basement, 

Backdoor Delivery & Modern Refitted

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

Grill Şefi ve Servis 
Elemanı Aranıyor

Londra merkezde bulunan restaurantta 
çalışacak et hazırlığı, grill şefi, mutfak 
ve servis elemanı olarak çalışacak is 

arkadaşları aranıyor.

Çalışma izni olması zorunludur. 

İletişim için Mehmet beyi  
07776 266555 arayınız lütfen.

Hurdar Hand  
Crafts
El sanatları kursu verilir  
Takı, Mosaic, geleneksel  
el sanatları.

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828

MERCAN FRUIT AND 
VEGETABLE

BRANTWOOD ROAD, BRANTWOOD ESTATE 
UNIT A1/A3 TOTTENHAM, N17 0DX  LONDON

07440 041 718

Berber Aranıyor
Colchester-Essex’te full time 
çalışacak berber aranıyor.
Kalacak yer temin edilecek. 

0776 477 8920
077 8491 6494
012 0657 1117
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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

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.

ALSAN MARKETING
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

Gülşen Alsan 07417 398371

Services provided:

Marketing & sales 
consultancy
Graphic design
Website development

Sunulan hizmetler:

Satış ve pazarlama 
danışmanlığı
Grafik dizayn
Web tasarımı
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Bi banga Meclîsa Gel (People´s Assembly) derdora 150 
hezar kes li navenda Londonê kombûn û polîtîkayên 
hikûmeta Cameron şermezar kirin û bang li Cameron 
kirin ku îstîfa bike. 

Roja Şemiyê ji derdorên cûda bi sed hezaran kes bi 
heman armancê li hev kom bûn û jibo pêşerojeke bi 
edalet meşiyan. Bi sed hezaran kesên kombûyî bi yek 
dengî bang li Cameron kirin û gotin; “Dema çûna te 

hatiye”. Gelek sîyasetmedarên çepgir û sendîqa komele 
jî piştgirî dan çalakiyê û gotin “em bi hev re xûrttir in”

Di çalakiyê de pankarta herî derketî pêş ya li ser “Divê 
Cameron biçe” bû. Çalakvanan daxwaza kar, mal, 
tendûristî, perwerde pêşerojeke paqij kirin û xwestin ku 
Cameron dev ji kar berde. Tevî ku çalakî wekî ya herî 
mezin jî hat qebûl kirin dîsa jî televîzyonên wekî BBC cîh 
nedan vê çalakiyê.

“Dema Çûna  
Te Hatiye”
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Nisêbîn
Ev çend roj in?

Dojehê dibarînin li ser xaka min
Dû û moran bilind dibe asîmanên min

Ev çend roj in?
Qetil dikin Ciwanên kolanên min

Û
Penaber dikin welatiyên min

Ev çend roj in?
Hûn temaşe dikin

Mirina min?
Lê bizanin

Ez ê bi berxwedanê
Hûn ê jî ji şermê bimirin!

Aras Ararat
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Parlementera HDP´ê dê li parlamentoya Brîtanya biaxive 
Parlamentera Partiya Gelan a Demokratîk 
(HDP) Dilek Ocalan 25´ê Nîsanê jibo resepsiyo-
na kampanyaya “Azadî jibo Ocalan” ya ji hêla 
sendîqayan ve hatî dest pê kirin tê Londonê. 
Ocalan dê li parlementoya Brîtanî biaxive. 

Mezintirîn sendîqaya Brîtanya 
Unite ya ku 1.5 mîlyon endamên 
wê hene û sendîqaya GMB dest bi 
qempanya “ji Ocalan re azadî” kirin. 
Qempanya dê 25´ê Nîsanê li perle-
mena Brîtanya bi resepsiyonekê dest 
pê bike.  

Di derbarê qempanya de bi 
îmzeya serokê berê yê GMB Paul 
Kenny daxûyaniyek hat dayîn û 

armanca qempanyayê hat vego-
tin. Di daxûyaniyê de hat gotin ku, 
azadiya Ocalan dê jibo aşitiya mayîn 
de ya li Tirkiye gaveke pir girîng be. 

Di daxûyaniyê de wiha hat go-
tin; “Ev însîyatîf, jibo azadiya 
berdevkê Tevgera Azadiya Kurd, 
stratejîst, aşîtîxwaz Abdullah Ocalan 
bi pêşengiya sendîqayên UNITE û 
GMB hatiye damezirandin.”

Wekî din di daxûyaniyê de bal hat 
kişandin ser rewşa zindana Îmrali û 
tecrîta li ser Ocalan ya ku ji Nîsana 
2015´an ve ne malbat, ne heyet ne 
jî parêzer nikarin bibînin. Di berde-
wama daxûyaniyê de wiha hat gotin; 
“Ji tecrûbeyên navneteweyî tê zanîn 
ku, yên ku şer dikin divê tevlî pêva-
joya çareseriyê bibin. Ocalan jibo 
çareseriya aşitiyane mifte ye. Zê-

detirê 10 mîlyon kesî jibo azadiya 
Ocalan îmze top kirin, ev yek jî dide 
xûya kirin ku gele Kur dli pey Oca-
lan e. Gelek caran banga çareseriya 
aşitiyane li dewleta Tirk hatiye kirin. 
Bêyî Ocalan çareserî pêşnakeve.”

Jibo danasîn û destpêka qem-
panyayê 25 Nîsanê li parlemena 
Brîtanî, bi malavaniya Parlementer 
Kate Osamor resepsiyonek were li 

dar xistin. Gelek sazî, rêxistin û 
şexsiyetên ku piştevaniya vê qem-
panyayê dikin dê li resepsiyonê 
amade bin. Parlementera HDP´ê 
Dilek Ocalan jî dê tevlî resepsi-
yonê bibe.

Kesên dixwazin tevlî resepsiyonê 
bibin dikarin ji freedomforocalan@
hotmail.com re maîl bişînin. 

Bi Sedhezaran banga îstîfayê li Cameron kirin
Bi banga Meclîsa Gel (People´s Assem-
bly) derdora 150 hezar kes li navenda 
Londonê kombûn û polîtîkayên hikûmeta 
Cameron şermezar kirin û bang li Cam-
eron kirin ku îstîfa bike. 

Roja Şemiyê ji derdorên cûda bi 
sed hezaran kes bi heman armancê 
li hev kom bûn û jibo pêşerojeke bi 
edalet meşiyan. Bi sed hezaran kesên 
kombûyî bi yek dengî bang li Cam-
eron kirin û gotin; “Dema çûna te 
hatiye”. Gelek sîyasetmedarên çepgir 
û sendîqa komele jî piştgirî dan çala-
kiyê û gotin “em bi hev re xûrttir in”

Di çalakiyê de pankarta herî der-
ketî pêş ya li ser “Divê Cameron biçe” 
bû. Çalakvanan daxwaza kar, mal, 
tendûristî, perwerde pêşerojeke paqij 
kirin û xwestin ku Cameron dev ji kar 
berde. Tevî ku çalakî wekî ya herî me-

zin jî hat qebûl kirin dîsa jî televîzy-
onên wekî BBC cîh nedan vê çalakiyê.

Di çalakiya ku piştî meşê gihaştî 
qada Trafalgar de serokê Partiya Kes-
kan Natalie Bennett, Parlementera 
Partiya Karkeran Diana Abott, serokê 
sendîqayan Len McCluskey jî di nav 
de gelek kesan axaftin kirin.  Hedefa 
axaftvana tevahî hikûmeta Cameron 
bû. Di çalakiyê de li ser navê saziyên 
Kurd û Tirk rêvebirê Day-Merê Ok-
tay Şahbaz jî axivî. Şahbaz di axftina 
xwe de bal kişand ser yekitiyê û got 
ku divê em jibo pirsgirêkên hevpar bi 
hev re têbikoşin. 
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KNK’ê cejna Çarşema 
Sor pîroz kir
Konseya Rêveber a 
KNK’ê bi wesîleya 
cejna Çarşema Sor 
peyamek weşand 
û cejna Çarşema 
Sor li civaka Êzidî, 
tevahiya gelê Kurd, 
gelên Kurdistanê û 
yên herêmê pîroz kir.

Di daxuyaniyê de hat gotin, 
“Sibe Çarşem e, Çarşema Sor e, 
Çarşema serê Nîsanê ye, cejna 
Kurdistanê ye. Cejna Çarşema 
Sor a civaka Êzidî, xwedî wa-
teyek dînî û dîrokî ye. Dînê 
Êzidî yek ji dînê herî kevnare 
yê Kurdistanê ye. Çarşema Sor 
jî xwedî taybetmendiyek dînî, 
civakî û dîrokî ye.”

KNK’ê da xuyakirin, ku ew 
hêvîdar in cejn li gorî wateya 
nirx û pîroziyên dîrokî, dînî û 
civakî bandora xwe bike û bibe 
bingeha aştiyeke mayînde ya 
nava civak û gelan.

Peyama KNK’ê ya ji bo 
cejna Çarşema Sor bi vî rengî 
dewam kir:

“Tê zanîn ku gelê Kurd jî 
di nav de, herêma Rojhilata 

Navîn di pêvajoyeke dîrokî re 
derbas dibe. li Bakurê Kurd-
istanê, li hember êrîşên ho-
vane yên dewleta Tirk berx-
wedaneke bêhempa heye. 
Li Rojava Şoreşa Gel heye, 
her wiha li Rojava û Başûr jî 
şerekî mezin heye. Dijminên 
gelê kurd, di heman demê de 
dijminên civakên cuda û gelên 
li herêmê teva ne. Dijmin, di 
têkbirin, rûxandin, wêranî, 
qirkirina fizikî û kulturî de 
sînoran nas nake. Di heman 
demê de gelan, civakan jî ji 
hev cuda nake. Ji ber vê çendê, 
gelê Kurd, gelên li Kurdistanê, 
xwedî kîjan baweriyê bin, divê 

bi berpirsiyarî tevbigerin. Divê 
li dijî dijminên hov û dagirker, 
di nava yekîtiyek dilsoz de 
haraket bikin. Li gel hev û ji bo 
jiyaneke bi rûmet a paşerojan, 
li gorî nirx, wate û pîroziyên 
qedîm tevbigerin. 

Bi azadî û bextewarî pîroz 
kirina cejnên me jî, bi serketina 
me ve girêdayî ye. Wateya Ce-
jna Çarşema Sor jî, vê berpirsi-
yarî û baweriyê ji me dixwaze. 

Bi vê hêvî û daxwazê, em 
weke KNK, cejna Çarşema 
Sor li civaka Êzidî, gelê kurd û 
tevahiya gelên li herêmê pîroz 
dikin.”

Demîrtaş bersiva gefa 
‘destnedanê’: Em ne 
bê alternatîf in!

Hevserokê Giştî yê Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) Sela-
hattîn Demîrtaş di civîna koma partiya xwe ya li parlamentê 
de mijarên di rojevê de ne, nirxand. Di civînê de nûner û se-
rokên giştî yên KESK, DÎSK, TTB û TMMOB’ê û gelek mêvan 
amade bûn.

Demîrtaş bi pîrozkirina cejna Çarşema Sor a 
civaka Êzidî dest bi axaftina xwe kir.

Demîrtaş işaret bi 1’ê Gulanê Roja Karker û 
Kedkarên Cîhanê kir û got, “Eger di 1’ê Gulanê 
de Taksîmê qedexe nekin wê mîlyonek kes dak-
eve kolanan û hikûmetê rexne bike. Lewma ke-
tine nava panîkê.” Demîrtaş destnîşan kir, ku li 
cihê tevgera karkeran biqede, li wir demokrasî 
diqete û bang li her kesî kir ku di 1’ê Gulanê de 
li Taksîmê bin.

HEWLDANA TASFIYEYÊ
Demîrtaş bal kişand ser mijareke din a di ro-

jevê de ye û bibîr xist, ku rakirina destnedana 
parlamenteriyê ku weke gefekê li hemberî wan tê 
bikaranîn, wê di hefteya pêş de were nirxandin.

Demîrtaş da xuyakirin, ku ew partiyeke xwe 
li pişt zirxê destnedanê veşartiye nîne û ev nirx-
andin kir:

“Bila parlamenter, ji bilî axaftinên xwe ti 
mafekî xwe yê destnedanê nebe. Yekane hêza 
di destê parlamenteran de ye, axaftina wê/î 
ye. Bila ji ber axaftinê lêpirsîn neyê vekiri, 
lê hemû sûcên li derveyî axaftinê nekevin ber 
destnedanê. Eger dizî hatibe kirin, ku ji bilî 
me hin kesan kirine, bila lêpirsîn were vekirin. 
Eger parlamenterekî li yekî xistibe, wê demê 
bila lêpirsîn bê vekirin. Em ji vê natirsin. Em 
dibêjin bila parlamenter li Dadgeha Bilind jî 
bên darizandin. Li welatekî mîna Tirkiyeyê ku 
dadgerî lê serbixwe nîne, em dibêjin bila ev 
yek neyê îstîsmarkirin. Pêşniyara HDP’ê ev e. 
Bila vê yekê îro bînin, koma me wê bi temamî 
jê re bêje erê. Pêşniyara AKP’ê tam fênekî ye. 
Bi dosyayên heyî ve, bêyî nîqaşek bê kirin wê 
temamî bê rakirin. Bi awayekî zelal wê li hem-
berî HDP’ê bê rakirin. Vê yekê jî daxwaz û 
hewezeke mezin bilêv dikin. Dixwazin HDP’ê 
derxînin pêşberî dadgeriyê û lînç bike.

Serokkomarê welêt bi awayekî vekirî dere-
wan li civakê dike. Ji bilî derewa du rojnamey-
ên derewîn tiştek li holê nîne. Me gotin ‘îspat 
bikin’, lê nikarîbûn îspat bikin. Hem ew şexsê 
li Qesrê hem jî stajerê wî derewan dikin. Em 
ne partiyeke ku xwe li pişt zirxê destnedanê 

vedişêrin û bi vî rengî siyasetê dikin. Yên ku 
têkildarî darizandina wezîran dengê ‘na’ dan, 
îro dixwazin me bavêjin pêşiya dadgeriyê û 
lînç bikin. Em vê mijarê zêde mezin nakin. Kî 
dixwaze bibe hevparê vî gunehî wê tiliya xwe 
bilind bike. Berdêla vê ya siyasî jî wê li yên 
tiliya xwe bilind kirine bê birîn. Pêwîste Kil-
içdaroglû vê xefikê baş bibîne. CHP jî em jî 
xwedî pêşniyaran ne. AKP wê sibe nebêje min 
destnedan rakir, wê bêje CHP’ê rakir. Dizek û 
tecawizkar wê gelekî hêja û bi qîmet werin dî-
tin, lê em ê bên lînçkirin.

‘eM Ê NeÇıN ÎfaDeYÊ NeDıN’
Yek ji hevala/ê me jî wê bi xwe neçe îfadeyê 

nede. Ev kar wê ewçendî bi hêsanî nemeşe. 
Her tişt wê li gorî dilê wan nebe. Vê komê nîvê 
emrê xwe di girtîgehê de derbas kir, lê hûn mi-
rovên welê ne ku dema di ber goristanê re der-
bas dibin ji tirsa difîkînin. Hûn ê bi israr bêjin 
‘na’. Li hemberî vê gavê, gaveke me jî heye ku 
em ê bavêjin. Hemû rê rêbaz û alternatîf li ser 
maseyê ne. Bila mirovên em şandine vê derê 
netirsin. Yên deng dane me, yên destek dane, 
her kes... Tiştekî jê bê tirsîn nîne, cihê panîkê jî 
nîne. Çi bînin serê me bila bikin, lê em ê ti carî 
ji rêya aştiyê, ji siyaseta demokratîk venegerin. 
Parlament a wan e, lê em bê alternatîf nînin.”

‘JI ZILM Û SEROKATIYÊ RE; NA’
Demîrtaş da zanîn, ku armanca wan ne 

têkoşîna li hemberî terorê ye û wiha dawî li 
axaftina xwe anî: “Yê ku tundiyê zêde dike 
AKP û MHP ye. Kesekî ji ber me derketine 
serê çiyê nîne. Yê ku PKK’ê mezin kiriye û 
xurt kiriye hûn bi xwe ne. Nûçeyên der barê 
komkujiya 10’ê Cotmehê de derketin holê. 
Raporên îstixbaratê derketin. Min got bûyerên 
10’ê Cotmehê bi agahiya dewletê pêk hatine 
gotin ‘Tu xayinê welat e’. Gelo dozgerê ku vê 
lêpirsînê veke heye? Em naçin li komîsyona 
hiqûqê ya AKP’ê nayên darizandin. Dibêjin 
pêçiya ku edalet jêke na êşe. Lê edalet tine. 
Ev dengdayîna ji bo destnedayînê di esasê 
xwe de erêkirina Serok Dewletiyê ye. Em îro 
jî dîsa dibêjin ji Serok Dewletiyê re jî û ji vê 
zilmê re jî NA.”
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Kampanya Brexitê destpê 
kir: Li gorî anketan 
dijberên YE li pêş in
Kampanya ji bo referandûma 
derketina Brîtanyayê ji nava 
Yekîtiya Ewropayê (Brexit) bi 
awayekî fermî destpê kir. Hej-
mara alîgirên Brexitê zêde dibe.

Piştî ku navê bavê Serokwezîr Davîd Cam-
eron di Belgeyên Panama de derbas bû, meyla 
mirovan a li Brexitê zêde bû.

Di anketên dawî yên beriya referandûma 23’ê 
Hezîranê de tê dîtin ku di navbera alîgir û dijberên 
Brexitê hevsengiyek derdikeve holê. Li gorî an-
keta dawî ya şîrketa YouGov ji Times re çêkiriye, 
ji sedî 39 ê gel dixwaze welat di nava Yekîtiya 
Ewropayê de bimîne, ji sedî 39 dixwazin ji nav 
derkeve. Ji sedî 22 ê hilbijêran jî bê biryar in.

Ji Zanîngeha Kent zanyarê siyasetê Matthew 
Goodwîn anket nirxand û anî ziman, ku encamên 
referandûmê wê gelekî nêzî hev bin.

EMRÊ HILBIJÊRÊN DIJBERÊ 
YEKÎTIYA EWROPA Û RÊJEYA 
ÇÛYÎNa ser sıNDOQaN

Tê zanîn, rêjeya tevlîbûna li referandûmê wê 
encam diyar bike. Li gorî pisporê hilbijartinê 
John Cûrtîce, hilbijêrên dixwazin Brîtanya ji 
nava Yekîtiya Ewropayê (YE) derkeve, li gorî 
rêjeya alîgirên Yekîtiya Ewropayê bêhtir extiyar 
in û diyar kir, dibe ku ev dijberên YE hîn bêhtir 
biçin ser sindoqan.

Bi taybetî xwendekarên zanîngehê, ji ber ku 
rêjeya çûyîna ser sindoqan a ciwanên alîgirê 
Yekîtiya Ewropayê kêm e û gelek ciwan ji ber 
perwerdeyê li bajarên cuda ne, wê ev rewş ban-
dorê li encamên referandûmê bike. Tê texmînki-
rin, gelek ji ciwanan qeyda wan di lîsteyên hilbi-
jêran de nîne.

kÊMbÛNa POPUlarÎteYa 
CaMerÛN Dıbe kU bı 
KÊRÎ BREXITÊ BÊ

Serokwezîr Davîd Cameron di berdêla 
hin tawîzên ji Yekîtiya Ewropayê de dixwaze 
welatê wî di nava yekîtiyê de bimîne. Lê belê tê 
texmînkirin ku kêmbûna popularîteya Cameron 
bi kêrî alîgirên Brexitê bê. Piştî şîrketên paravan 
ên bavê Cameron di Belgeyên Panama de der-
ketin holê, popularîteya Cameron roj bi roj kêm 
dibe.

Tê texmînkirin ku ev yek destê dijberên 
Yekîtiya Ewropayê xurtir dike.

Bi sedan penaberên 
xwestin xwe bigihînin 
Îtalyayê xeniqîn

4 keştiyên penaber 
tê de bûn, dema diçû 
Îtalyayê noqî binê 
avê bû. Tê gotin, 
zêdeyî 400 mirovên 
di van keştiyan de 
jiyana xwe ji dest 
dane.

Li gorî nûçeya rojnameya Daîly Maîl a 
Îngilîstanê, 4 keştiyên penaber tê de bûn ên 
ji Somalî, Etiyopay û Erîtreyê diçûn Îtalyayê 
noqî binê avê bûn. Rojnameyê ragihand, di 
van keştiyan de zêdeyî 400 koçber hebûn. 
Daîly Maîl diyar kir, tîmên lêgerîn û riz-
garkirinê bi tenê 29 kes dîtine û rizgar kirine.

Sefîrê Bilind ê Misirê yê Somalî daxuy-
aniyek da BBC Erebî û anî ziman, ku li gorî 
texmînên wan zêdeyî 400 kes li Derya Spî 
xeniqîne.

BERÊ PENABERAN LI ÎTALYAYÊ 
Ye: bı seD HezaraN PeNaber 
LI LÎBYAYÊ DISEKININ

Pêla penaberan a ber bi Îtalyayê, ku piştî 
xeniqîna bi sedan penaberan li Derya Spî 
careke din ket rojevê, tehlûke heye ku rê li 
ber gelek karesatên nû veke. Lêgerînên ji bo 
çareseriya pirsgirêkê jî dewam dikin.

Piştî peymana li ser penaberan a navbera 
Yekîtiya Ewropa û Tirkiyeyê, zêdebûna hej-
mara penaberan ên di ser Lîbya û Misirê re 
berê xwe didin Îtalyayê, balê dikişîne. Heta 
niha herî kêm 400 penaber li Derya Spî jiya-

na xwe ji dest dane. Tê texmînkirin ku li Lîb-
yayê 200 hezar heta 500 penaber ji bo der-
basî Ewropayê bibin disekinin. Serokwezîrê 
hikûmeta lihevkirinê Fayez Seraj daxwaza 
alîkariyê ji welatên Ewropayê kir.

BI SED HEZARAN KES LI 
LÎBYAYÊ DISEKININ

Piştî ku li Derya Spî berî çend rojan di 
karesatekê de nêzî 400 kesan jiyana xwe ji 
dest dan, bala mirovan careken zîvirî ser vê 
herêmê.

Li gorî texmînên Neteweyên yekbûyî 
(NY) ji ber şerê navxweyî û bêîstiqrariyê bi 
qasî 200 hezar penaber ji bo derbasî Îtalyayê 
bibin li Lîbyayê ne. Lê belê çavkaniyên 
Yekîtiya Ewropayê (YE) îdîa dikin ku ev he-
jmar bi qasî 500 hezar e.

SEROKWEZÎRÊ LÎBYAYÊ 
ALÎKARÎ XWEST

Li Lîbyayê ku şerê navxweyî lê dewam 
dike, hikûmeta nû ya ji aliyê NY ve hatiye 
qebûlkirin ji bo çareseriya pirsgirêkê bêçare  
ye. Serokwezîr Fayez Seraj bi rêya vîdyo-
konferans beşdarî Civîna Bilind a Wezîrên 
Karên Derve yên YE bû û daxwaza alîkariyê 
ji welatên yekîtiyê kir. Seraj her wiha ji bo 
têkoşîna li hemberî çeteyên DAIŞ’ê ku di 
trafîka penaberan de para xwe heye, alîkarî 
xwest.

‘YE AMADE YE ALÎKARIYÊ BIDE’
Nûnera Bilind a Ewlekarî û Karên Derve 

ya YE Federîca Mogherînî li ser daxwaza 
alîkariyê ya Serokwezîrê nû yê Lîbyayê ax-
ivî û anî ziman, yekîtî amade ye destekê bide 
‘hikûmeta yekîtiya neteweyî’. Mogherînî 
da xuyakirin, ku di asta yekemîn de dikare 
alîkariya malî ya ji 100 mîlyon euroyî ji Lîb-
yayê re were kirin.

Di hefteyên dawî de hejmara penaberên 
tên Îtalyayê gelekî zêde bûye. Çend roj berê 
ji ber keştiyeke ji Misirê bi rê ket noqî binê 
avê bû, tê texmînkirin ku 400 penaberan ji-
yana xwe ji dest dane.


