
telgraf.co.uk
Haftalık Haber Gazetesİ

Carşamba,
27/04/2016 518Sa

yı

Britanya Parlamentosu’nda Tarihi Öcalan Toplantısı
İngiliz sendikaları öncülüğünde başlatılan Öcalan’a Özgürlük Kampanyası’nın startı 
Britanya Parlamentosu’nda yapılan geniş katılımlı bir toplantı ile başladı. Yoğun ilginin 
gösterildiği tarihi toplantıda Öcalan üzerindeki tecride tepki gösterilirken, Öcalan’ın 
özgürlüğünün bölge barışına büyük katkı sunacağı ifade edildi.

Britanya’nın en büyük sendikalarından Unite ve GMB’nin öncülüğünde Kürt Halk Önderi 
Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü için başlatılan kampanyanın startı Britanya Parlamentosu’nda 
verildi. Pazartesi akşamı Avam kamarasının 10 numaralı komite odasında yapılan toplantıya, 
aralarında sendikacı ve milletvekillilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Haberin devamı sayfa 16-17’de

Ciwanên Azad Londra’da 
3 günlük çadır eylemi 
gerçekleştirdi
Manor Hous tren istasyonu girişinde, Kürt Halk Önderi 
Abdullah Öcalan’ın üzerinde uygulanan ağırlaştırılmış 
tecride, Kürdistan’da Erdoğan ve AKP’nin saray 
çetelerinin yürüttüğü savaş politikalarına dur demek 
için 3 günlük olarak belirlenen çadır eylemi pazar günü 
akşam saatlerinde sloganlar eşliğinde son buldu.

Haberin devamı sayfa 10’da

İşçi Parti Londra Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı 
Sadıq Khan Kürt ve Türk 
Toplumlarına Ne Sunuyor?
Londralılar 5 Mayıs’ta sandık başına giderek yeni 
Büyükşehir Belediye Başkanlarını seçecekler. 
Telgraf gazetesi adaylara Kürt ve Türk toplumlarına 
neler sunduklarını ve nasıl birlikte çalışmayı 
hedeflediklerini sorduk.

Haberin devamı sayfa 4’de
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Parlamento, Mülteci Çocuklar 
İçin Yapılan Öneriyi Red Etti

İngiltere Parlamentosu, 
Avrupa’daki mülteci 
kamplarındaki kimsesiz 3 
bin çocuğun kabulüne ilişkin 
öneriyi reddetti. BBC’de yer 
alan habere göre, İktidardaki 
Muhafazakar Parti, ailelerin 
çocuklarını tek başına 
Avrupa’ya göndermeye 
çalışabileceği gerekçesiyle 
öneriye karşı çıktı.

Devamı sayfa 13’de…

Kurumlarımızdan  
1 Mayıs için çağrı
Dünya 1 mayıs’ı meydanlarda 
kutlamaya hazırlanırken 
İngiltere’de de Ünlü Trafalgar 
meydanına ulaşacak kortejin 
coşkusu heycanla bekleniyor. 
Uzun yıllardır Londra’da işçi 
ve emekçilerin 1 Mayıs’ta 
düzenlediği yürüyüş dünya 
basınında yer bulurken 
malasef Türkiye’de yine 
polisin çirkin saldırıları ile 
manşetlerde yerini alması 
bekleniyor.

Devamı sayfa 14’de…

Roj Kadın Meclisi 10. Olağan 
Kongresini Gerçekleştirdi
Londra’da faaliyet yürüten Roj Kadın Meclisi, 24 Nisan Pazar günü 10. 
olağan kongresini gerçekleştirdi. Kongrenin sonucunda 49 kadından oluşan 
yeni dönem Roj Kadın Meclisi seçildi. Kongrede Devrim Has ve Türkan 
Budak meclis sözcüleri olarak seçildiler.

Devamı sayfa 7’de...

Aleviler Cambridge 
Üniversitesinde Semah döndü
Britanya Alevi Federasyonu’nun her yıl geleneksel olarak düzenlediği Alevi 
festivali’nin bu yıl altıncısı gerçekleştiriliyor. Britanya Alevi Federasyonu’nun 
organize ettiği 6. Alevi festivali açılış resepsiyonuna bu yıl İngiltere’nin ünlü 
üniversitelerinden Cambridge Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

Devamı sayfa 6’da…

Ahmet Aslan, Kemal Dinç ve 
Suna Alan ile Union Chapel’da 
Müzik Ziyafeti
Ahmet Aslan ve Kemal Dinç birlikte sahne aldıkları konserde hayranları 
ve türkü severlere keyifli anlar yaşattılar. 

Devam sayfa 24’de…
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Londralılar 5 Mayıs’ta sandık başına 
giderek yeni Büyükşehir Belediye 
Başkanlarını seçecekler. Telgraf gazetesi 
adaylara Kürt ve Türk toplumlarına neler 
sunduklarını ve nasıl birlikte çalışmayı 
hedeflediklerini sorduk.
Esra Türk

Haftaya Perşembe günü 
gerçekleşecek seçimdeki dört ana par-
tinin 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’li Beledi-
ye Başkanı’nın başkenti yönetme ihti-
mali pek de yakın görünüyor. Yapılan 
anketler İşçi Parti’li Khan’ın Mu-
hafazakar aday Goldsmith’in önünde 
olduğunu gösteriyor, fakat son gün-
lerde sonuç her iki yöne de dönebilir.

Geçen hafta gazetemizde Gold-
smith ve Berry’nin toplumuza 
sunduklarına yer verdik, bu hafta İşçi 
Parti adayı Khan’ın vaatlerini sizinle 
paylaşıyoruz.

Medyada sık sık ‘otobüs şofürünün 
oğlu’ olarak hatırlanan Khan, siya-
sete başlamadan evvel insan hakları 
avukatı olarak çalıştı. Ailesi 1960’lı 
yıllarda Pakistan’dan Londra’ya göç 
eden Khan, bir feminist olduğunu 
söylüyor. Khan, toplumumuza yöne-
lik görüşleri sorulduğunda genel 
olarak toplun girişimci yönüne dikkat 
çekerek, ufak işletmelere daha fazla 
destek vereceğini dile getirdi.

sadiq khan- İşçi Parti 
tooting milletvekili:

Kürt ve Türk insanlar şehrimize 
büyük katkıda bulunuyorlar- bu 
çok defa tanınmıyor. Örneğin bir 
çoğu ufak esnaf topluluğumuzun 
merkezindeler- çok çalışıp 
Londra’nın ekonomisine katkıda 
bulunuyorlar. Ben ufak esnaf ve 
girişimcilere destek olmak istiyo-
rum ve Londra’nın en fazla ticar-
et yanlısı olan Belediye Başkanı 
olacağım. Kendim de bir çok yıl 
işletme yaptığım için işletmelerin 
karşılaştıkları zorlukları ve ne tür 
desteğe ihtiyaçları olduklarını bili-
yorum.

Aynı zamanda Londra’nın Türk ve 
Kürt toplumlarının dinleneceklerini ve 
polis hizmetleri gibi kamu hizmetler-
inde temsiliyet alacaklarından emin 
olmalarını istiyorum. 

Nüfusun yarısının siyahi, Asyalı 
(BAME) ya da etnik kökenlerden 
olduklarını bir şehirde, polis birimine 
işe yeni aldıklarımızın sadece %16’sı 
BAME’iken Londra’ya benzeyen 
bir polis birimi elde edemeyiz. Kürt 
ve Türk toplumlarıyla daha fazla 
bağlantıda olup, aralarından polis 
memuru işe alınması için daha fa-

zla çaba sarf etmemiz gerekiyor. 
Farklı toplumların polisin aralarında 
çalışmalarına güven duyulmasını 
sağlamak için bu şarttır. 

Son aylarda her toplumdan 
ve kimlikten insanlarla tanıştım. 
Hackney ve Haringey’deki yerel 
işletmelerinden, kebap ödüllerinde 
temsil edilen işletmelere kadar, Kürt 
ve Türk toplumların Londra’ya önemli 
kattıklarını gördüm. Londra dünyanın 
en harika şehridir- değişik toplumları 
sadece tolere etmiyoruz, aynı za-
manda saygı duyup övünüyoruz. 
Londralıları bir araya getirecek olum-
lu bir kampanya yürütüyorum- Zac 
Goldsmith’in ayırıcı yaklaşımı aksine.

Kürt ve Türk toplumlarının 
karşılaştıkları zorluklar, her kim-
likten Londralıların karşılaştığı 
sorunlardır- konut, ulaşım ve suç 
oranları gibi. Gerçekten de uygun fi-
yatta satın alına bilenecek ve kirala 
bilinecek evler inşa etmeye adanmış 
yeni bir ekip, Londralılar İçin Evler, 
ile Muhafazakarların yarattığı ko-
nut sorununu onaracağım. Yeni ev-
lerin yurtdışı yatırımcılara değil, ilk 
olarak yerel insanlara sunulmasını 
sağlayacağım.

Ulaşımda, dört yıl Londra Ulaşım’ı 
ücretlerini donduracağım, böylece 
Londralılar 2020 yılına kadar bir kuruş 
daha fazla ödemezler, ve yeni ‘in bin’ 
(Hopper) bileti getirerek Londralıların 
bir saat içerisinde sadece tek ücret 
ödeyip istedikleri kadar otobüs 
değiştirme imkanını sağlayacağım.

Ve Londra genelinde mahalle 
polislerini geri getireceğim. 

Ben bütün Londralıların Bel-
ediye Başkanı olmak istiyorum, ve 
Kürt ve Türk toplumları dahil olmak 
üzere, her kimlikten ve her toplum-
dan insanların başkentimizde başarılı 
bir hayat sürdürüp potansiyellerini 
yerine getirmeleri için imkanlara sa-
hip olmalarını istiyorum. Londra’yı 
hem çalışmak hem de yaşamak için 
daha iyi bir yer yapmak için herkes ile 
çalışacağım.

Geçen hafta gazetemizde yer 
verdiğimiz Muhafazakar Parti adayı 
Zac Goldsmith ve Yeşil Parti adayı 
Sian Berry’nin özet olarak topluma 
sunduklarını tekrar yayınlıyoruz.

zac Goldsmith- Muhafazakar 
Parti richmond Park 
milletvekili:

Belediye Başkanı olarak, özel bir 
fonla, Londra’nın ana caddelerinde 
daha fazla bedava park etme olanağı 

sian berry- Yeşil Parti Camden 
belediye encümeni

sadiq khan- İşçi Parti 
tooting milletvekili

zac Goldsmith- Muhafazakar Parti 
richmond Park milletvekili

İşçi Parti Londra Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Sadıq Khan Kürt ve Türk Toplumlarına Ne Sunuyor?

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.

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 de-

vam edilmesi için çalıştım. Bölgeni-
zin ekonomik önemliliğinin artması 
öngörüldüğünde, bu dil bilgisi 
önümüzdeki yıllarda Britanyalı 
şirketler için oldukça önemli olur. 

Hükümet ile birlikte çalışarak 
daha fazla Londralının İngilizce 
konuşmasını sağlamaya söz veriyo-
rum.

Biliyorum ki Londra’daki Türkçe 
konuşan toplumlar, Türkiye ve 
Kürdistan’daki gelişen piyasalarla ti-
cari 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.

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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Aleviler Cambridge Üniversitesinde 
Semah döndü
Britanya Alevi Federasyonu’nun her yıl geleneksel 
olarak düzenlediği Alevi festivali’nin bu yıl altıncısı 
gerçekleştiriliyor. Britanya Alevi Federasyonu’nun 
organize ettiği 6. Alevi festivali açılış resepsiyonuna 
bu yıl İngiltere’nin ünlü üniversitelerinden Cambridge 
Üniversitesi ev sahipliği yaptı.
Şükrü Bolat

Cambridge Üniversitesinin ev 
sahipliğinde, Cambridge Union Soci-
ety salonunda gerçekleşen resepsiyon 
etkinliği, Pir Mehmet Yüksel dedenin 
çerağı uyandırması ile başladı.

Britanya Alevi festivaline, 
Britanya’nın tüm bölgelerindeki 
Aleviler katılımları ile destek verirken, 
Londra’dan festivale katılanlar için 
Londra Alevi Kültür Merkezi tarafından 
otobüs seferleri düzenlendi.

Britanya Alevi Federasyonu 
çatısı altında semah eğitmenleri; Saf-
fet Yörükel, Seher Ağbaba, Mehmet 
Aydoğmuş, Kerim Hakko tarafından 
yetiştirilen aralarında çocuklarında 
bulunduğu 250’den fazla kişinin 
oluştuğu semah grupları sahne aldı. 
Amasya Semahı, Turnalar Semahı, So-
fra (Koç Baba) Semahı, Ali Nur Semahı, 
Ey Şahin Bakışlım, Burdur Kırtıl 
Semahı, Malatya Kırat Semahı, Urfa 
Kısas Semahı, Kayseri Sarız Semahı, 

Malatya Bozok Semahı, Yaradan 
Aşkına, Erzincan Kırklar Semahılarına; 
Mustafa Kılçık, Ozan Toprak, Barış 
Baran, Orhan Bilge, Dursun Can Çakın, 
Yılmaz Çakmak, Ali Polat, İsmail Eren, 
Salman Aybars tarafından Britanya 
Alevi Federasyonu bünyesinde bağlama 
eğitimi alan 90’dan fazla kişi eşlik etti.

Ali Sizer ve Erol Parlak, Cam-
bridge Üniversitesindeki açılış resep-
siyonuna ezgileri ve yürekleri ile eşlik 
ederken Altıncı Alevi Festivali’nin 
açılış resepsiyonunda Ana’lar, Çocuk-
lar, Can’lar etkinliğe katılanlar ile 
birlikte Cambridge Üniversitesindeki 
semah döndüler.

Britanya’da gerçekleştirilen Alevi 
Festivali haziran ayının sonuna kadar 
devam ederken, Alevi Federasyonu 
bünyesinde faaliyet yürütmekte olan tüm 
şehirlerde etkinlikler düzenlenmekte.

Londra’da düzenlenen festival 
etkinliği 12 Haziran 2016 tarihinde 
Park Festivali ile onbinlerin katılımı 
ile gerçekleşmekte.
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Roj Kadın Meclisi 10. Olağan Kongresini Gerçekleştirdi

Londra’da faaliyet yürüten Roj Kadın Meclisi, 24 Nisan Pazar günü 10. olağan kongresini gerçekleştirdi. 
Kongrenin sonucunda 49 kadından oluşan yeni dönem Roj Kadın Meclisi seçildi. Kongrede Devrim 
Has ve Türkan Budak meclis sözcüleri olarak seçildiler.

Şehit kadınlar ve tüm devrim 
şehitleri anısına bir dakikalık saygı 
duruşunun ardından divan seçimi 
yapıldı.

Kongrenin açılışını yapan, Brit-
anya Kürt Halk Meclisi sözcüsü, Tür-
kan Budak, ‘‘Kürt kadınlarının büyük 
bedeller ödeyerek bu güne geldiği 
bir dönemde, İngiltere’de, Roj Kadın 
Meclisi’nin 10. kongresini yapmak 
çok anlamlıdır’’ ifadelerini bulunarak 
dönemin önemine dikkat çekti. 

Divana seçilen KNK Yürütme Ku-
rulu üyesi Songül Karabulut, Yasemin 
Andan ve Elif Ana kongrenin gündem-
ini, delegelerle belirlediler. Karabulut, 
ilk gündem maddesi olarak siyasi 
süreci özetleyerek, dönemin kadın 
hareketi için önemini ve kadınların 
buna nasıl dahil olmaları gerektikler-

ini değerlendirdi.
Siyasi sürecin değerlendirilip 

tartışılmasının ardından örgütsel du-
rum değerlendirmesi yapılarak, Kadın 
Meclisinin önümüzdeki dönemde 
çalışmalarını güçlendirmek için neler 
yapılabileceği tartışıldı. Öne çıkan 
konulardan birisi eğitim çalışmalarının 
ön planda olması, eylemliklerin uzun 
vadede planlanması oldu.

Son dönemin faaliyet raporu 
okunmasının ardından önümüzdeki 
dönemde gerçekleşecek faaliyetlerin 
kararları alındı ve 49 kadından oluşan 
10. dönem Roj Kadın Meclisi seçildi.

roj kadın Meclisinden 
kardeş aile kampanyasına 
tam destek

Önümüzdeki dönemde eğitime 
özellikle önem verecek olan Meclis, 
planlama kapsamında bir çok karar 
alındı Kongrede, bir çok kadın Cizre 
ve Sur halkı için daha fazla çalışma 
yürütülmesi gerektiğini ifade ederken, 
Kardeş Aile kampanyasına büyük çap-
ta verilmesine karar verildi. Kadınlar 
kooperatif çalışmaları oluşturarak, or-
ganizenin yanı sıra, maddi olarak bu 
kampanyayı büyütme kararı aldılar.

Alınan tüm kararlar şöyle: eğitim 
programının oluşması; Kardeş aile 
kampanyasına aktif katılım ve destek; 
yürütülen çalışmaların broşür şeklinde 
arşivlenmesi; gençlik hareketinde 
yer alan kadınlarla ortak çalışma 
ortamının oluşturulması; Türkiye tu-
rizmini boykot kampanyasına destek; 
kadın kooperatifi çalışmalarının 

başlatılması; kreş faaliyetinin 
oluşturulması için çalışmalarının 
başlatılması; Ezidi kadınlara destek 
çalışmaları yürütmek.

siyasi süreç değerlendirmesi
Karabulut, siyasi süreci 

değerlendirmesinde, tam 100 yıl 
önce bölgede ulus devlet yapısını 
oluşturan Skyes Pikot döneminin so-
nuna geldiğini ifade ederek, gelişen 
kaosun değişimlere yol açacağını 
dile getirdi: ‘‘Kürtlere karşı 10 yıl 
önceki algı çok farklı. Edindiğimiz 
mücadele tecrübesiyle, geliştirdiğimiz 
paradigma değişikliğiyle bir vizyo-
numuz ve projemiz var. Dünya alt 
üst olurken Kürtler nasıl bir dünya 
istiyorlar, onun teorik formasyonunu 
Önder yaptı. Halklar ve demokrasi 

lehine bir çıkış böyle olabilir: devlet 
dışı kendini yönetebilme modeli. Ve 
bunun merkezinde kadının olduğu 
bir paradigma var. Bu paradigma 
pratik olarak Rojava’da uygulanıyor. 
Bakur’daki devrim süreci de bunun 
uygulanmasıdır.’’

‘‘Devletleşerek özgürlük 
elde edilemez’’

Karabulut, ulus devlet yapısının 
Kürtlere özgürlük veremeyeceğini be-
lirterek, şöyle devam etti: ‘‘Milliyetçi-
lik halklara kazandırmıyor. Milletçilik 
egemenlere kazandırıyor. Egemenliğin 
kapitalizmde şekil bulduğu nokta ulus 
devlet olgusudur. Özgürlük hedeflerk-
en alternatif yaratılmalı. Devletleşerek 
özgürlüğüne kavuşamazsın.

‘‘Özgürlüğü egemen olmakta 
aramayıp, toplumsallık içerisinde 
arama esası önemlidir. Bunu da kadın 
merkezinde tutmak önemli bir nokta. 
Çünkü egemenliğin ilk çıkış noktası 
kadının sömürülmesinin üzerinden 
geçiyorsa, bu sorun çözülmeden diğer 
kilitler çözülemez. Kadında başlatılan 
sömürü, aile içerisinde ve ilişkiler 
içerisinde sürekli kendini yeniliyor.’’

Karabulut, ‘‘Öz yönetim devlet 
yapısına bir itirazdır: kooperatifler de 
kapitalizme bir itirazdır’’ ifadelerinde 
bulunarak, demokratik konfedari-
lizmin mevcut egemen sisteme alter-
natif yarattığını belirtti.

Farklı halkların kadınlarından 
Kürt kadın hareketinden eğitim ta-
lepleri geldiğini ifade eden Karabu-
lut, Kürtlerin mücadelesinin insanlık 
adına sürdürülen bir mücadele 
olduğunu ifade etti: ‘‘Bizim mü-
cadelemizin daha fazla evrenselleşme 
zorunluluğu var. Mücadelemize 
olan ilgi, özellikle kadın boyutuyla 
çok gelişti. Dünya Rojava’da elinde 
silahla savaşan Kürt kadınlarını 
görünce dengesi sarsıldı. Nasıl oluy-
or da devletlerin bile korktuğu Daiş 
ile savaşıyorlar? Sistem karşıtı halk-
lardan müthiş bir ilgi var. Ortak kam-
plar yapılıyor.’’

Karabulut, yurt dışında yaşayan 
Kürtlerin bu ilgiden yola çıkarak 
siyasi mücadeleyi daha da fazla 
yaymaları gerektiğinin önemine vur-
gu yaptı.

Kongre Devrim Has ve Türkan 
Budak’ın sözcü olarak seçilmeler-
inin ardından ‘‘Jin Jiyan Azadi’’ 
sloganlarıyla sona erdi.
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KaDIN şİDDET 
GÖrDÜĞÜ ErKEKTEN 
NEDEN AYRILMIYOR?
Aile içi şiddet sosyo-ekonomik 
düzey, etnik köken, yaş, din farkı 
gözetmeksizin herkesin başına 
gelebilir. Erkeklerin de başına 
geldiği bilinse de istatistikler çok 
büyük oranda kadınların erkek 
tarafından şiddet gördüğünü 
göstermektedir. Güncel verilere 
göre İngiltere’de ve Galler’de her 
4 kadından 1’i hayatlarında aile içi 
şiddete uğramakta1 ve haftada 
iki kadın halihazırdaki veya eski 
eşi tarafından öldürülmektedir2. 

Dr Duygu Cantekin

Aile içi şiddet bir insan hakları ihlalidir, bir 
suçtur. Kültürel normlar, öfkeyi kontrol edeme-
mek, stres altında olmak, işsizlik, ailede veya 
çocuklukta şiddet görmek gibi açıklamalar aile 
içi şiddete hiçbir zaman neden olarak gösterile-
mez. Kadına karşı şiddet, cinsiyetler arası güç 
dengesizliğinden ve erkeğin kadın üzerindeki 
gücünü ve kontrolünü gösterme ve artırma 
isteğinden kaynaklanmaktadır. Aile içi şiddet 
fiziksel, psikolojik, duygusal, ekonomik ve cin-
sel şiddet biçimlerini kapsar ve genellikle bun-
lardan birkaçı birlikte yaşanır. Şiddetin kadın 
üzerindeki, yaralanma ve morluktan ölüme ka-
dar gidebilecek fiziksel sonuçlarının yanı sıra, 
bir çok olumsuz psikolojik, duygusal, sosyal ve 
ekonomik etkisi de vardır.   

Peki tüm bunlara rağmen kadınlar neden 
şiddet gördüğü erkeklerden ayrılmıyor? Bu 
soruya sıkı sık verilen erkek egemen cevap-
lar yine kadını suçlayıcı mitlerdir. Bunlardan 
bazıları, kadının haksız olduğu ve bunu hak 
ettiği, kadının olayları abarttığı ve durumun de-
mek ki o kadar da kötü olmadığı, kadının zayıf 
karakterli olduğu, kadının şiddetten hoşlandığı 
gibi düşüncelerdir. Bunların hiç biri kadının 
şiddet görmesine rağmen ilişkiyi sürdürmesine 
veya gördüğü şiddetin nedenine bir açıklama 
olamaz. Bir çok insan için bir kadının şiddet 
gördüğü erkekten neden ayrılmadığını anlamak 
zor olabilir. Ancak bunun için oldukça fazla ned-
en vardır ve ayrılmak bir süreç gerektirir. Genel-
likle bir kadın için aşağıda sayacağım nedenlerin 
bir çoğu aynı anda geçerlidir.  

• Kadın erkeğe ekonomik olarak bağımlı 
olabilir. Eğer kadın çalışmıyorsa, ayrı 
bir geliri ya da hesabı yoksa, ya da erkek 
kadın üzerindeki kontrolünü sağlamak için 
kendisine kasıtlı olarak az para veriyor ve 
böylece harcamalarını ve sosyal hayatını 
kısıtlıyorsa ve hatta kendisini terk etmesini 
engelliyorsa kadın kendisini çaresiz 
hissedebilir.  

• Kadının çevresinde sosyal desteği 
olmayabilir. Derdini paylaşabileceği, 
sığınabileceği, yardım isteyebileceği 

arkadaşları veya ailesi yoksa yine kendisini 
çaresiz hissedebilir. Burada erkek, kadını 
yakınlarından fiziksel olarak uzaklaştırarak 
veya onlarla görüşmesini engelleyerek 
kadını izole etmiş olabilir ya da kadının 
çevresinde kendisini önyargısız dinleyecek, 
ihtiyacı olan duygusal ve pratik desteği 
verecek bir yakını olmayabilir. 

• Kadın kendini suçlu hissediyor olabilir. 
Erkeğin genel bir taktik olarak kendi 
uyguladığı şiddetle ilgili sürekli kadını 
suçlaması, şiddetin kadının kışkırtmaları 
ya da yaptığı hatalar sonucu olduğunu 
tekrarlaması kadının kendinden zaman 
içinde şüphe etmesine ve kendisini 
suçlu hissetmesine neden olabilir. Hatta 
çoğu zaman bu yüzden kadın, şiddeti 
engellemek için kendi doğal ve hakkı 
olan davranışlarından kaçınır, değiştirir 
(arkadaşlarıyla görüşmemek, ihtiyacı olan 
bir şeyi almamak, bir konuyu tartışmamak, 
soru sormamak gibi). 

• Aile ve toplum baskısı kadının 
ayrılamamasında önemli başka bir 
nedendir. Eğer kadının ailesinin erkeğin 
ailesiyle güçlü ve yakın ilişkileri varsa ya da 
sahip olunan dini inanç boşanmayı uygun 
bulmuyor ya da töre/namus gibi nedenlerle 
kadının boşanması onaylanmıyorsa, kadın 
için ayrılmak oldukça zorlaşır. 

• Toplumda kültürel norm ve değerler 
erkek egemen söylemi meşrulaştırmakta 
ve yeniden üretmektedirler. Patriarkal 
toplumun kadına dayattığı sorumluluklar 
ve zorunluluklar ayrımcı söylemleri ve 
deyişlerinde de görülmektedir (Yuvayı dişi 
kuş yapar, döver de sever de, kol kırılır yen 

içinde kalır gibi). Bu sosyal baskı kadının 
kendisini, ilişkinin devam etmesinden 
sorumlu, ayrılmak isterse suçlu, ayrılırsa 
başarısız hissetmesine ve ailesine ihanet 
etmiş, onları küçük düşürmüş, utandırmış 
olacağını düşünmesine neden olur. 
Örneğin aile büyüklerinin aile içi şiddeti 
normal ve olağan görmesi, kendilerinin 
de yaşadığını söylemesi şiddetin meşru ve 
sürekli olmasına ve yeniden üretilmesine 
bir araçtır. Tüm bu toplumsal sistem kadını 
daha pasifize eder ve kadının ayrılma kararı 
almasını engeller. 

• Kadın ayrıldıktan sonraki ‘yalnız kadın’ 
gibi kültürel damgalamalardan korkuyor 
olabilir. Kadın ayrıldıktan sonra kendisinin 
başka tehlikelere açık ve savunmasız 
kalabileceğinden korkabilir. 

• Kadının özgüveni şiddet gördüğü zaman 
içinde azalır. Eğer çalışmıyorsa ya da 
yabancı bir toplumda hiç çalışmamışsa, 
sosyal desteği yoksa ya da ayrılmasını 
desteklemiyorsa, yaşadığı toplumun dilini 
iyi konuşamıyorsa, şiddet uygulayan 
erkek tarafından sürekli aşağılanıp 
değersizleştirilmişse kadın kendi başına 
yaşayabileceğine, kendi ayakları üzerinde 
durabileceğine ve başka seçenekleri 
olduğuna dair inancını kaybeder. 

• Bir kadın için ‘dayak yiyen’ kadın olmayı 
kabul etmek zor olduğu gibi, birlikte 
olduğu erkeğin de ‘döven’ ya da ‘şiddet 
uygulayan’ biri olduğunu kabul etmek 
zor olabilir. Şiddet uygulayan erkek 
için kadının ‘Aslında öyle biri değildir’ 
diyerek ‘Şu aralar biraz stresli, işleri 
kötüye gidiyor’ gibi açıklamalar ürettiğini 

görebiliriz. İnsanların severek birlikte 
olduğu birinin kendisine şiddet uygulayan 
birisine dönüştüğünü görmenin duygusal 
yükü ağırdır. Bu yüzden başlarda ciddi bir 
sorun olduğu inkar edilir, bunun bir kerelik 
veya geçici olduğu düşünülür. Kabul etmek 
zaman alabilir. Çünkü kadın için bir de zor 
olan birbiriyle çelişen duygularıyla baş 
etmesi olur, aynı kişiye sevgi, korku, nefret 
ve acıma duygularını aynı anda yaşar. 
Yanlış kişiyi seçtiğini düşünerek utanç 
duyar. 

• Kadın şiddet uygulayan erkeğin 
değişeceğine dair bir umut besleyebilir. 
İlişkide şiddetin yanı sıra güzel zamanlar 
da yaşanmıştır ve kadın bu güzel zamanları 
hatırlayarak ve bir yandan da erkeği 
sevdiğini düşünerek onun bir daha şiddet 
uygulamayacağına dair verdiği sözlere 
inanabilir ve  ona bunu atlatması için 
yardımcı olmak isteyebilir. Kadın ilişkiye 
büyük bir duygusal yatırım yapmıştır, emek 
vermiştir, bağlılıklar ve alışkanlıkların 
etkisiyle ilişkinin düzelebileceğini düşünür. 

• Kadın ayrıldığı zaman erkeğin kendisine 
veya çocuklarına zarar vermesinden 
korkuyor olabilir. Özellikle de öldürmekle 
tehdit ediliyorsa kadın için ilişkiyi 
sürdürmek daha güvenli görünür. Maalesef 
istatistiki veriler kadının bu korkusunu 
haklı çıkaracak nitelikte. Birlikte olduğu 
erkek tarafından öldürülen kadınların % 75i 
ayrılma sürecinde ya da ayrıldıktan sonra 
öldürülmektedir. 

• Kadın ayrılırsa çocuklarının olumsuz 
etkilenmesinden korkuyor olabilir. Kadın, 
çocukları babasından, evinden, okulundan, 
arkadaşlarından ayırarak hayatlarını 
bölmek istemeyebilir. Çocukların 
psikolojik sağlığı için önemli olanın anne-
baba ile birlikte yaşamak olduğuna inanıyor 
olabilir. Erkeğin çocuklarına karşı iyi bir 
baba olduğunu düşünerek sadece kendisine 
yönelik olan şiddete katlanması gerektiğini 
düşünebilir. Aslında çocukların şiddet olan 
bir ortamda büyümesi onları psikolojik 
olarak daha fazla olumsuz etkiler. Ayrıca 
erkek, çocukları kadına karşı tehdit aracı 
olarak kullanabilir. Kadını eğer ayrılmaya 
kalkarsa çocukları kendisinden almak ve 
kendisiyle görüştürmemekle tehdit edebilir. 

• Kadın nereden, kimden yardım isteyeceğini 
bilmiyor olabilir. Hangi kurumlardan destek 
alabileceğini, yasal haklarının ne olduğunu, 
yasal süreçlerin nasıl işlediğini bilmediği 
ya da bu bilgiye erişmede zorluk çektiği 
için ayrılamıyor olabilir. Devlet yardımı, 
çocukların velayeti, güvenli barınma, iş bulma 
konularında soru işaretleri olabilir. Tüm bu 
bilinmezlik kadını korkutuyor olabilir. 

• Kadınların şiddet uygulayan kişiden 
ayrılamama nedenlerinde biri de travmatik 
bağlanmadır. Stockholm sendromu olarak 
da bilinen bu bağlanma şekli, savaş 
tutsaklarında ve esir alınan kişilerde de 
görülebilir. Kişinin kendisini istismar 
eden kişiyle arasında gelişen güçlü, yıkıcı, 
duygusal bağdır. İzole eden, aralıklı olarak 
istismar eden, döven, işkence eden kişi 
aynı zamanda yaşamak için gerekli temel 
ihtiyaçları karşılayan, acıları hafifleten, 
ilgi ve yakınlık gösteren kişidir. Böylelikle 
oluşan travmatik bağlanma irrasyonel bir 
bağlanma hissidir ve  genellikle sevgiyle 
karıştırılır. Zamanla kişi kendi kimliğini ve 
inançlarını kaybeder ve kendisini istismar 
eden kişininkini benimser.

Aile içi şiddet ‘özel bir aile meselesi’ değil, 
bir hak ihlalidir. Karışılmaması, konuşulmaması 
gereken, karı-koca arasında olabilen mün-
ferit olaylar değil, ataerkil düzenin yarattığı 
sistemik mağduriyetlerdir. Bu yüzden şiddet 
gören kadınları erkek egemen yargılamalardan 
kaçınarak anlamaya çalışmalı ve onlara yardımcı 
olmak için çaba sarf etmeliyiz. 

1 Crime Survey of England and Wales, 2013/14
2 Office of National Statistics, 2015
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    ha.twebb                       @hatwebb

Muhafazakar hükümetler ve sonları
Eski İngiltere 

başbakanlarından Margaret 
Thatcher’ın hayatını anlatan 
Iron Lady filminin giriş sahne-
sini hatırlarmısınız? Thatcher 
bir marketin süt dolabından 
aldığı sütü kasaya doğru götürür. 
Bu sırada takım elbiseli, bel-
liki iş dünyasından, orta sınıfın 
üstünde kalan bir topluma men-
sup bir adam Thatcher’ı bekle-
meden önüne geçer ve gaze-
tesinin parasını ödeyip gider. 
Aldığı sütün fiyatının 45 kuruş 
olduğunu duyan Thatcher biraz 
afallar, ödemeyi yapar. Tam bu 
sırada arkadaşında bekleyen si-
yah genç Thatcher’ın hareketler-
indeki ağırlıktan dolayı kafasını 
sallamaktadır. Eve dönen Thatch-
er, yıllar önce kaybettiği fakat ha-
len hayalinde yaşatıp kendisi ile 
konuştuğu eşine zamlanmış süt 
fiyatlarından yakınır.

1981 yılında IRA mahkumları 
Kuzey İrlanda’da tutuldukları 
hapishanede açlık grevine 
başlamışlardı. İstedikleri ken-
di kıyafetlerini giyebilmek, 
ziyaretçi kabul edebilmek, 
posta alabilmek, köle gibi 
çalıştırılmamak ve yakın za-
manda ellerinden alınan ‘politik 
mahkum’ statüsünü tekrar ka-
zanabilmekti. Thatcher, ‘Teröris-
tlerle’ masaya oturmayacağını 
her fırsatta dile getirip durmuştu. 
Açlık grevi tam 53 gün sürdü. Bu 
süreçte, grevdeki mahkumların 
aralarında seçtikleri Bobby 
Sands hapishanedeyken millet 
vekilliğine seçilmişti. Sands’ın 
cenazesine yüz binden fazla kişi 
katılmıştı. Daha sonra Kuzey 
İrlanda bakanı değişti ve 10 mah-
kumun ölümüyle sonuçlanan 
açlık grevlerinde istenenler mah-
kumlara verildi.

Faizlerde yaptığı 
değişimler İngiliz Sterlininin 
değerlenmesine ve buna bağlı 
olarak ihracat gözle görülür 
şekilde azalmaya başladı. Bunun-
la beraber Thatcher’ın getirdiği 
yeni bir yasa ile tüm kömür 
işletmelerinin özelleştirilmesi 
planlanmıştı. Bu özelleştirme 
isteği 140 bin maden işçisinin bir 
yıl boyunca süren iş bırakma ey-
lemlerine sebep olmuştu. Thatch-
er, özelleşme ile gelecek olan 
daha az ödeme alma, daha uzun 
saatler çalışma, birçok sosyal 
haklarının ve çalışma haklarının 
elinde alınmasını protesto eden 
bu madencileri ‘içimizdeki 
düşman’ ve ‘hain’ olarak her 
fırsatta tanımlamıştı. Daha sonra 
sağcı sendikalarının Thatcher’ın 
yanında olmasıyla beraber 
bu protestolar başarısızlıkla 
sonlandırılmıştı. Tabi devamında 
kömür madenleri teker teker ka-
panmaya başlamış, bu dönem-
deki tüm bu kararlar 2 milyon-

dan fazla kişinin işsiz kalmasına 
yol açmıştı. Bu dönem, İngiltere 
tarihinin kara bir lekesi olarak 
halen her emekçinin aklında 
durmaktadır.

Thatcher döneminde bel-
ediye evlerini satın alabilme 
hakkı kanuna eklenmişti. Fakat 
faizler yüzde 15 civarlarındaydı. 
Daha sonraki ekonomik zorluk-
larla birlikte o dönem oturdukları 
belediye evlerini almış olan 
kişiler ödemekte zorlanmışlardı. 
Bankalar tarafından evlerine el 
konulmuştu. Thatcher’ın sözde 
yaptığı bu iyilik aslında yine 
bankalara yaramıştı.

Thatcher’ın Nelson 
Mandela’ya terörist demesi, 
ilk ve orta okul öğrencilerine 
verilen bedava süt hizmetinin 
sonlandırması, eşcinselliğin 
savunulmasının suç sayılmasını 
belirleyen yerel yönetimler ka-
nunun yirmi sekizinci bölümünü 
getirmesi, şimdilerde Belediye 
Vergisi (Council Tax) o za-
manlar Kafa Vergisi (Poll Tax) 
olarak bilinen vergileme sis-
teminin getirilmesi, sosyal ev 
krizi, vergileme problemleri, 
her fırsatta zenginin daha çok 
zenginleştirilmesini ve faki-
rin daha çok sömürülmesini 
savunması gibi birçok durum 
11 yıllık Thatcher dönemini 
özetleyen maddelerden sadece 
bir kısmı olabilir.

Margaret Thatcher 2013 
yılında geçirdiği felç sonrası 
bir yıldır kaldığı bakım 
evinde öldüğünde Britanya 
topraklarında hüzün ve yastan 
çok kutlamalar düzenlenmişti. 
Londra’da bulunan ve duvar 
yazılarıyla bilinen sokalarda 
‘Cehennemde yan Maggie’ 
(Burn in hell Maggie) yazısı 
boy göstermişti. Ölümünden 
sonraki birkaç hafta boyunca 
birçok işçi ve emekçi kuruluş, 
Thatcher’ın alt üst ettiği, za-
man zaman ölümlerine se-
bep olduğu hayatları anarak 
geçirmişlerdi.

2002 yılından bu yana sırasıyla 
başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı 
yapmış olan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın her fırsatta kendi 
haklarını savunan insanları ‘va-
tan haini’, ‘içerdeki düşman’ 
olarak tanımlaması, sürekli 
fakirleşen halk, siyasi görüşleri 
ve ideolojileri için mücadele 
edenlere ‘terörist’ damgasının her 
defasında yapıştırılması, halka 
edilen zulüm, ölümler, soygunlar, 
katliamlar, faşistlikler… Bunların 
hepsi bize Thatcher dönemini ve 
hatta daha fazlasını hatırlatıyor. 
Erdoğan’ın ölümünden sonra ‘ce-
hennemde yan Erdoğan’ yazısı 
duvarlarda belirir mi sorusunun 
cevabını yaşayarak göreceğiz.

Tom 
Webb

Ciwanên Azad UK 
Londra’da Üç Günlük Çadır 
Eylemi Gerçekleştirdi

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın üzer-
inde uygulanan ağırlaştırılmış tecride ve 
Kürdistan’da Erdoğan ve AKP hükümetinin 
yürüttüğü savaş politikalarını protesto 
edip kamuoyu yaratmak amacıyla, Manor 
House tren istasyonu girişinde, üç gün-
lük çadır eylemi gerçekleşti. Cuma günü 
öğle saatlerinden başlayan çadır eylemi, 
Pazar günü, akşam saatlerinde, sloganlar 
eşliğinde son buldu.

Gün boyunca onlarca gencin katıldığı çadır eyleminde 
PKK, Ciwanên Azad bayrakları da asıldı. Kültürel etkin-
liklerin de yapıldığı eylemde protesto amacıyla halaylar 
çekilerek, “Bijî Serok APO“ ve “Hepimiz PKK’liyiz“ 
sloganları atıldı.

POlİs eYleMİ erkeNDeN 
sONlaNDırMak İsteDİ

Gençlerin demokratik eylemini, şikayet üzerine, erkenden 
sonlandırmak isteyen İngiliz polisleri aynı zamanda gençlere 
kimlik kontrolü yapmak istedi. İngiliz polisinin bu tutumunu 
kabul etmeyen gençler, tüm şikayet ve baskılara karşı eylemin 
son dakikasına kadar halaylar eşliğinde eylemlerini sürdürdü.

‘DeVrİM baYraĞı elİMİzDeN 
DÜŞMeYeCek’

Öte yanda Kürdistanlı gençler üç günlük çadır eyleminde 
yüzlerce bildiri dağıtarak, İngiltere halkına Kürdistan’daki 
AKP hükümetinin şiddet politikalarını ve Kürtlerin öz 
yönetim taleplerini anlattı. Gençler, eylemliklerini sürece 
uygun bir ruhla sürdüreceklerini ve devrim bayrağını eller-
inden düşürmeyeceklerini belirti.

Eylem saat 17:00’de halay ve sloganlar eşliğinde 
sonlandırıldı.
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Eğitim Köşesi

oktyshbz@googlemail.com

okTay 
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

Bilim seviye belirleme 
sınavı ile olmaz!  

İngiltere’deki eğitim sistemini 
tanımak ve buna göre hareket etmek 
çok önemli. İngiltere’deki eğitim sis-
temini anlamadan, onun iyi ve kötü 
yanlarını görmeden, Türkiye’den 
bildiklerimiz doğrultusunda 
birşeyler yapmaya çalışmak, bel-
kide bir eğitimcinin yapması ger-
eken en son şey. Bu köşe aracılığıyla 
İngiltere yaşayan toplumumuzun 
eğitim sistemini tanımaları için bir 
çok yazı yazdım ve yazmaya devam 
edeceğim. Yine bu köşe aracılığıyla 
eğitim sistemindeki sorunları ve 
buna karşı öğrencilerin ve velilerin 
neler yapabileceği konusunda bir çok 
bilgiyi sizler ile paylaşıp yardımcı 
olmaya çalışıyorum. Bu köşeden 
belkide eleştirdiğim en büyük 
sorunların başında ise İngiltere’deki 
okullarda sıkça yapılan ve eğitimin 
kalitesini arttırma konusunda hiç bir 
bilimsel faydası olmayan sınavlara 
değindim. Ayrıca İngiltere’deki 
öğrencilerin Avrupa’da en çok sınava 
tabi tutulan öğrenciler olduğunu de-
falarca belirttim. Bu hafta yine bu 
konuya değinip sınav yada gerek-
siz bir şekilde yapılan ‘seviye be-
lirleme’ sınavlarının yanlışlığı konu-
suna değinip düşüncelerimi sizin ile 
paylaşacam. 

 Geçen hafta Londra’ki saygın 
bir toplum kuruluşumuzun eğitim 
konuşun yaptığı bir çalışmaya tanık 
olduk. Her ne kadar niyet iyi bir iş 
yapmaksada, İngiltere’deki eğitim 
sistemini tanımamaktan dolayı 
değim yerindeyse kaş yapalım 
derken göz çıkartmışız. İngiltere’de 
resepsiyon sınıfları ile başlayan bir 
sınav maratonu var. Bu sınavlar kimi 
zaman seviye belirleme, kimi za-
man Key Stage sonu sınavlar olarak 
devam ediyor. Hemen hemen her 
okul yılında buna benzer sınavların 
yapıldığını görmek mümkün. Sınav 
sonuçları daha sonra okulun sevi-
yesini belirlemeye ve bu konuda 
gerektiğinde ogretmenleri işten 
çıkartmaya yada baskı uygulama-
ya kadar kullanılabiliniyor. Hal 
böyle olunca sınavlardan daha çok 
öğrencilerine daha kaliteli, yaratıcı 
ve daha kapsayıcı bir eğitim vermek 
isteyen öğretmenlerin elleri kolları 
bağlanıyor. Tüm başarının sınavı 
geçip geçmemek ile ölçüldüğü bir 
dönemde öğretmenler mejburiyetten 
dolayı sınava donelik bir eğitim veri-
yor. Sınavı her geçen öğrenci iyi bir 
eğitim aldığı anlamına mi geliyor? 
Tabiiki hayır, öğrenciler çoğu zaman 
sadece sınavı geçmeye hazırlanıyor. 

Bir çok çocuk daha sonra bu bilg-
iler ile kategorileştirilip gelecekleri 
belirleniyor. İyi sonuç alanlar daha 
fazla destek görürken kötü sonuçlar 
alanlar daha az yardım ve destek 
alıyor. Sonuçlar ne olursa olsun 
bu konuda sevinenler bu sınavları 
organize eden ve sürekli daha fa-
zla sınavın olması için hükümete 
baskı uygulayan, sınav ve sınav 
kaynaklarında ciddi gelir edinen 
OCR, EDEXCEL gibi özel şirketleri 
oluyor. 

Toplum merkezlerimizin eğitim 
konusunda bir çalışmalarının olması 
önemli ve faydalı. Bu konuda isa-
betli işler yapmamız çocuklarımızın 
eğitim, bilim ve öğrenme iste-
ginini artırıp toplum olan ilişkileri 
açısından da faydalı olacaktır. Doğru 
olan yaklaşım, eğitim sistemini iyi 
tanıyıp iyi yanına almak ve yanlış 
özelliklerini eleştirmek olacaktır. 
Sınav stresi içinde boğulmuş, 
okuldaki her gününde sınav keli-
mesini duymuş bir öğrenci için en 
kötü şey bunun 6. bir güne yada 
okul dışındaki hayatına müdahale 
etmesi olur. Özelliklede bu hiç bir 
anlam taşımayan ve sonucu hiç bir 
yere bağlı olmayan bir şeyleride 
değiştirmeyecek bir seviye sınavı 
ise. İngiltere’de yaşayan tüm 
çocuklar çalıştıkları seviyeleri 
bilirler, aileleride bu bilgiyi iste-
diklerinde çocuklarının okulundan 
öğrenebilirler – doğrusuda budur! 
Bunun için başka bir şehire gidip 
sınav yapmaya gerek yok. 

 Toplum merkezleri olarak 
eğitim çalışmaları yapmaya de-
vam etmeliyiz. Bunu daha bilin-
çli ve daha düşünürek yapıp kendi 
dünya görüşümüzü yaptığımız işe 
yansıtmalıyız. Çocuklarımızın iyi 
üniversiteleri ziyaret etmeleri gü-
zel ve saygı duyulacak bir çalışma. 
Bunu daha çok yapıp ziyaret et-
tikleri şehrin, üniversitenin tarihi ve 
önemini bilmeleri bilgilerini bilgi 
katacaktır. Bunun yanında müze yada 
diğer eğitsel merkezlere gidip ortak 
projeler yapmak kurumun çocuk 
tarafında bir eğitim merkezi olarak 
kabul edilmesi konusunda önemli 
olacaktır. Çocuklarımızın eğitim ve 
öğrenme konusunda bir merak edin-
mesi en büyük başarımız olacaktır. 
Tabiiki bunlar yanında ailelere yöne-
lik etkinler yapıp onların eğitimdeki 
rolünü arttırmak, eğitime ve okullara 
sahip çıkmak diğer önemli görevler-
imizin arasında olmalıdır.

Bu da İngiltere’deki RTÜK
İngiltere’nin medya denetim 

kuruluşu Ofcom, İngiltere’de 
de yayın yapan Rus televizyon 
kanalı RT’nin Türkiye aleyhindeki 
iki bölümü hakkında inceleme 
başlattı.

Ofcom, Kremlin destekli tel-
evizyon kanalı RT’de yayınlanan 
“Yeraltına inmek (Going Un-
derground)” adlı programın 
iki bölümüyle ilgili inceleme 
başlattığını açıkladı.

“Ana akım İngiliz medyasının 
görmezden geldiği haberleri 
verdiğini” ileri süren programın 
5 ve 23 Mart’ta ekrana gelen 
bölümlerinde, Türkiye’nin Kürt 
politikasına ilişkin iddialara yer 
verilmişti.

Eski adı “Russia Today” olan 
RT’de 5 Mart’taki programda bir 
konuk, Türkiye’nin “Kürtlere karşı 
‘soykırım’ savaşı yürüttüğünü” 
öne sürmüş, programda konuyla 

ilgili karşıt bir görüşe de yer 
verilmemişti.

İngiliz medya kurallarında 
yayıncıların programlarında “uygun 
tarafsızlığı” göstermeleri isteniyor.

Ofcom’dan yapılan 
açıklamada, “Programda Türk 
hükümetinin eylem ve politikaları 
ile ilgili yapılan tartışmaların bi-
zim tarafsızlık kurallarımızı ihlal 
edip etmediğini soruşturuyoruz” 

ifadesi kullanıldı.
Ofcom 2005’ten beri 

İngiltere’de yayın yapan RT’nin 
ülkedeki yayın standartlarını 
bugüne kadar 14 kez ihlal ettiğine 
hükmetti. Ofcom, geçen yıl da 
RT’nin Ukrayna ve Suriye ko-
nusunda yanlış, yönlendirici ve 
taraflı programlar yaptığına karar 
vermişti. Kanala geçen yılın eylül 
ayında benzer bir ihlal dolayısıyla 
düzeltme yayınlatılmıştı.

Parlamento, Mülteci 
Çocuklar İçin Yapılan 
Öneriyi Red Etti
İngiltere Parlamentosu, Avrupa’daki mülteci kamplarındaki kimsesiz 
3 bin çocuğun kabulüne ilişkin öneriyi reddetti.

BBC’de yer alan habere 
göre, İktidardaki Muhafazakar 
Parti, ailelerin çocuklarını tek 
başına Avrupa’ya göndermeye 
çalışabileceği gerekçesiyle öneri-
ye karşı çıktı.

İçişleri Bakan Yardımcısı 
James Brokenshire, “Bu yasa 
aileleri çocuklarını insan 
kaçakçılarına teslim etmeye teşvik 
edebilir. Zorlu koşullarda denizi 
geçmeye çalışacak bu çocukların 
hayatı riske girebilir. Hükümet 
böyle bir sonuca yol açacak bir 
politikaya destek veremez” dedi.

2 Dünya Savaşı’ndan 
önce hemen önce Naziler’den 
kurtarılan Yahudi kökenli Lord 
Alf Dubs tarafından önerilen yasa 
değişikliği için 294 milletvekili ret 
276 milletvekili lehte oy kullandı.

Bazı Muhafazakar Parti mil-
letvekillerinin, muhalefetteki 
İşçi Partisi, Liberal Parti ve 
İskoç Ulusal Partisi’yle birlikte 
hareket etmesi halinde önerinin 
yasalaşabileceği düşünülüyordu. 
Ancak sadece beş iktidar millet-
vekilinin öneriye destek verdiği 
belirtiliyor.

Gölge Göçmen Bakan 
Yardımcısı, İşçi Partisi milletvekili 
Keir Starmer, “Avrupa’da mahsur 
kalan çocuk mültecilere yardım 
için mücadelelerini sürdürecekler-
ini” söyledi.

Starmer, “Bu sonuç, ‘biz bu 
çocuklarını kaderine terk ediyor-
uz’ demektir. Başka çocuklar da 
gelir diye bu çocukları almama 
fikrini kabul etmiyoruz” dedi.

İngiltere, şimdiye kadar 1337 
Suriyeli mülteci kabul etti

Bu arada, İngiltere’nin 2014’ün 
başlarında uygulamaya koyduğu 

program çerçevesinde ülkeye 
şimdiye kadar 1337 Suriyeli mül-
tecinin kabul edildiği açıklandı.

Başkent Londra’ya sadece 43 
mültecinin kabul ediliği bildirildi.

Citizens UK adlı yardım 
örgütü, Londra’daki belediyeler-
in tavrından düş kırıklığına 
uğradıklarını söyledi.
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Kurumlarımızdan 1 Mayıs için çağrı
Dünya 1 mayıs’ı meydanlarda kutlamaya hazırlanırken 
İngiltere’de de Ünlü Trafalgar meydanına ulaşacak kortejin 
coşkusu heycanla bekleniyor.

Uzun yıllardır Londra’da işçi ve 
emekçilerin 1 Mayıs’ta düzenlediği 
yürüyüş dünya basınında yer bu-
lurken malasef Türkiye’de yine 
olaylı geeçmesi bekleniyor. Özel-
likle Türk polisinin provakatör-
leri baş rollerde her 1 Mayıs yer 
alırken, taksim meydanındaki 
sembolik kutlamayla ilgili de yine 
spekülasyonlar ve çirkin siyaset 
gündeme geldi. 

Londra’da aktif 
kurumlarımızdan Ave-Kon, Day-
Mer ve Tohum Kültür’de 1 Mayıs 
için ‘meydanlara’ çağırısı yaptı. 

Day-Mer: “İnsanca 
çalışma ve yaşama 
koşulları, eşit haklar, 
savaşa karşı barış için 
haydi 1 Mayıs’a!”

Day-Mer yazılı açıklamasında, 
“Dünyanın dört bir yanında eme-
kçiler bir kez daha işçi sınıfının bir-
lik, dayanışma ve mücadele günü 
olan 1 Mayıs’ı kutlamak için alan-
lara çıkmaya, sesini yükseltmeye 
hazırlanıyor. Savaşların, yoksulluğun, 
işsizliğin, gelir adaletsizliğinin, 

eğitimsizliğin hüküm sürdüğü 
günümüz dünyasında, emekçilerin 
birlik ve dayanışma içinde olması her 
zamankinden çok daha büyük önem 
kazanmıştır.

Britanya’da yaşayan bütün eme-
kçiler için insanca çalışma ve yaşama 
koşulları istiyorsak, bütün eme-
kçilerin kadın-erkek, yerli-göçmen 
eşit ekonomik-siyasal ve sosyal 
haklara sahip olması için dayanışma 
içinde ve birlik olmalı ve mücadel-
eye girişmeliyiz! DAY-MER olarak, 
yerli ve göçmen işçi ve emekçilerin 
birlik, beraberlik ve dayanışmasını 

göstermek için, başta Türkiye kökenli 
göçmen emekçiler olmak üzere bütün 
emekçileri 1 Mayıs gösterilerine 
katılmaya, taleplerimizi haykırmaya 
çağırıyoruz.  Savaşın ve sömürünün 
olmadığı, güvenli bir gelecek için 
haydi 1 Mayıs alanlarına!

Yaşasın halkların kardeşliği ve 
işçi sınıfının birliği!” ifadelerine yer 
verdi.

ave-kon: “ab Destekli 
akP-DaİŞ katliamlarına 
karşı 1 Mayıs’ta alanlara!”

“1 Mayıs, işçi sınıfının ka-
pitalist sömürüye ve baskıya karşı 
Uluslararası Birlik, Dayanışma ve 
Mücadele Günü’dür. İşçi sınıfının 
8 saatlik iş günü, çalışma ve yaşam 
koşullarının iyileştirilmesi mücade-
lesinde, bütün dünyada büyük be-
deller ödendi ve ödenmeye devam 
ediliyor.

Yerli ve göçmen işçiler, AB 
destekli AKP-DAİŞ katliamlarına 
karşı 1 Mayıs’ta alanlara çıkalım.  
Burjuvazinin işçi sınıfını bölme ve 
parçalama saldırılarına, ırkçılığa, 
göçmen düşmanlığına karşı, işçi 
sınıfı ve tüm ezilenlerin ortak 
çıkarlarını, halkların kardeşliğini 
savunalım. Bütün ülkelerden işçiler 
ve ezilenler olarak sınıfsız ve 
sömürüsüz bir dünya için mücadele 
edelim. Yaşasın İşçi Sınıfının Bir-
lik, Mücadele ve Dayanışma Günü 
1 Mayıs!”

tohum kültür: “İşçi 
sınıfının birlik,dayanışma 
ve mücadele günü 1 
Mayısta meydanlara!”

Tohum Kültür ise yazılı 
açıklamasında, “Bu yıl 1 Mayıs’ta 
‘’ATİK’li tutsaklar şahsında tüm poli-
tik tutsaklara özgürlük’’ sloganlarıyla 
da meydanları dolduralım. Türkiye’de, 
AKP T.Kürdistan’ında yürüttüğü 
haksız savaşı arkasına alarak 
yükselttiği şovenizm zehriyle, işçi 
sınıfının kazanılmış haklarına azgınca 
saldırmakta, savaşın faturasını 
geniş emekçi kesimlere ödetmeye 
çalışmaktadır. Hakim sınıflar patron 
tarafından istediği zaman işe çağrılan, 
istendiğinde işten atılabilen, sendikaya 
üye olmayan, hiçbir güvencesi olma-
yan modern köleler yaratma peşindedir. 
Türkiye işçi cinayetlerinin, taşeron 
çalıştırmanın tavan yaptığı bir ülke 
durumuna gelmiştir. Tüm bu olumsuz 
koşullara rağmen Avrupa’da ve tüm 
dünyada işçilerin tepkileri, grevler, 
direnişler, fabrika ve iş yeri işgalleri; 
yani sınıfın öfkesi bize artık mücadele-
nin daha da gelişeceğini göstermektedir. 

İşçi sınıfının birlik, dayanışma ve 
mücadele günü olan 1 Mayıs’ta: Em-
peryalist sömürü ve talana dur demek 
için... Eşitlik, özgürlük ve adalet için... 
Irkçı politikaları boşa çıkarmak için... 
ATİK tutsakları şahsında tüm politik 
tutsaklara özgürlük için... Tüm işçi ve 
emekçi halkımızı, göçmen emekçileri 
alanlara çıkmaya çağırıyoruz! Yaşasın 
1 Mayıs! – Biji Yek Gulan! Bütün 
ülkelerin işçileri ve ezilen halklar 
birleşin!” ifadelerini kullandı.
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Tarihi britanya Parlament 
Tarihi Öcalan Topl
İngiliz sendikaları öncülüğünde başlatılan ‘Öcalan’a Özgürlük’ kampanyasının 
startı Britanya parlamentosunda yapılan geniş katılımlı bir toplantı ile başladı. 
Yoğun ilginin gösterildiği tarihi toplantıda Öcalan üzerindeki tecrit eleştirilirken, 
Öcalan’ın özgürlüğünün bölge barışına büyük katkı sunacağı ifade edildi.   



17  Çarşamba, 27 NİSaN 2016

Alaettin Sinayiç 

Britanya’nın en büyük sendikalarından Unite 
ve GMB’nin öncülüğünde Kürt Halk Önderi 
Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü için başlatılan 
kampanyanın startı Britanya parlamentosun-
da verildi. Dün akşam Avam kamarasının 10 
numaralı komite odasında yapılan toplantıya 
aralarında sendikacı ve milletvekillilerinin de 
bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Yoğun ilginin 
gösterildiği toplantıda yapılan konuşmalarda Kürt 
Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünün 
başta Türkiye olmak üzere tüm Ortadoğu barışına 
büyük katkı sunacağı belirtildi. 

Kısaca Unite olarak bilinen Unite The Union 
sendikası resmi olarak kayıtlı 1.5 milyon üyesi-
yle İngiltere ve Galler’in en büyük emekçi örgütü 
pozisyonunda. Onlarca 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. Panele katılan Unison 
sendikası İskoçya yetkilisi de kampanyaya destek 
verdiklerini açıkladı. Unison sendikası da 1.3 Mi-
lyon üyesiyle Britanya’nın ikinci büyük sendikası. 

İskoç Milletvekili Natalie Mc Garry’nin 
moderatörlüğünde yapılan toplantıda GMB 
sendikası adına Bert Schouwenburg, Unite the 
Union sendikası adına Steve Turner, Unison 
sendikası adına Stephen Smellie, Unite sendikası 
uluslararası direktörü Simon Dubbins, DBP Eş 
genel başkanı Kamuran Yüksek, HDP Millet-
vekili Dilek Öcalan ve Lordlar Kamarasından 
Lord Rea birer konuşma yaptılar. 

Tarihi Britanya parlamentosunun Avam 
kamarasındaki komite odasında yapılan 
toplantıda konuşmacı bölümünün arkasına, üz-
erinde Kürt Halk önderi Abdullah Öcalan’ın, 
‘‘Barış savaştan daha zordur fakat her savaşın 
bir barışı vardır. Savaşmaktan korkmadığımız 
gibi barışmaktan da korkmayız’’ sözlerinin 
yazılı olduğu iki adet büyük pankart asıldı. 
Konuşmacıların masasının önüne de Öcalan’ın 
İngilizceye çevrilmiş kitapları sıralandı. 

bÜYÜk bİr tabUYU kırDık
Bir süre önce Amed’i ziyaret eden Unite 

sendikası uluslararası direktörü Simon Dubbins 
toplantıda yaptığı konuşmada, bir tabuyu yıkarak 
Britanya parlamentosunda Öcalan’a özgürlük 
çağrısı yapabilmelerinin çok önemli olduğunu 
belirterek bu adımın büyük bir kampanyanın 
başlangıcı olduğunu ifade etti. Kürtlerin tek dos-
tunun artık sadece dağlar olmadığını söyleyen 
Dubbins, uluslararası dayanışmaya dikkat çekti. 

Dubbins’in konuşmasından önemli satır 
başları şöyleydi: ‘‘Kürdistan’da olanları bizzat 
kendin gördüğünde Suriye’deki iç savaşın şu anda 
Türkiye’de olduğunda şüphen kalmıyor. Bunda 
soru işareti yok. Türk devleti tarafından uygula-
nan vahşet her hangi bir yerde gördüğümün en 
kötüsü- ve ben Filistin’e gittim, Kolombiya’ya 
gittim. Yani bir çok çatışmalı bölge gördüm. Ama 
Sur’da gördüklerimiz tamamen iğrenç ve tama-
men rezildi. Bu saldırıların durması gerekiyor.

MÜlteCİ PazarlıĞıNDa, kÜrDe 
YaPılaNa GÖz YUMMak İĞreNÇ

Erdoğan’ın, göçmenleri uzak tuttuğu 
müddetçe, istediğini yapmasına izin verilm-
esi, milyarlarca sterlin verilmesi ve halkına, 
basın özgürlüğüne, sendikal haklara istediğini 
yapmasına izin verilmesi ve Kürt halkına savaş 
açması tamamen iğrençliktir. Sadece Britanya 
devleti değil, diğer devletlerin de, bu duru-
mun sona ermesi için, Türkiye üzerinde baskı 
uygulaması gerekir. 

ÖCalaN’ı MUtlaka OkUYUN
Geçen hafta burada Öcalan’ın demokratik 

konfederalizm modelini konuştuk. Öcalan’ın, 
Türkiye’nin ileride neye benzeyebileceğine 
ve barışın neye benzeyebileceğine bu kadar 
dikkatini vermesi, bir lider olarak siyasetinin 
ve aklının kanıtıdır. Öcalan’ın kitaplarını 
okumayan var ise, okumalarını tavsiye ed-
erim. Medeniyetlerin köklerine ilişkin kitabı, 
bölgenin tümüne şaşırtıcı bir bakış açısıdır. 
Tecrit altındayken, neredeyse hiç kimseyle 
konuşmaya izin yokken böyle bir analizi ortaya 

çıkaranın hayret edici bir zekası vardır ve bunu 
tanımamız gerekiyor.

Müzakereleri gerçekleştirebilecek ve iradesi 
olan halkın tek lideri tecrit altında tutuluy-
orken gerçek ve kalıcı müzakere ve uygu-
lanabilir sonuçlar nasıl elde edilebilinir ki? 
İrlanda’da böyle bir barış müzakeresi olmadı. 
Kolombiya’da bile devlet Farc ile yüz yüze 
görüşüyor. Doğru bir barış sürecine ihtiyacımız 
var ve Öcalan’ın özgürlüğü bunun için temeldir.

Uluslararası dayanışmanın gücünü küçümse-
meyin. Doğru yolda olduğumuza yüzde yüz 
inanıyorum. Tarihsel olarak doğru zamandır. 
Öcalan’ın özgürlüğü ve Türkiye’de barışçıl bir 
çözüm için hep birlikte çalışalım.’’

Masa DeVrİlDİ, Ülke 
kaOsa sÜrÜkleNDİ

HDP Milletvekili ve aynı zamanda Kürt Halk 
Önderi Abdullah Öcalan’ın yeğeni olan Dilek 
Öcalan da, Öcalan’ın 17 yıldır İmralı adasında tek 
kişilik bir hücrede tamamen haklarından yoksun 
bir şekilde kaldığını hatırlatarak, son bir yıldır 
da kendisiyle hiçbir görüşmenin yapılmadığını 
belirtti. Türk devletinin Öcalan ile 3 yıl boyunca 
yaptığı görüşmelerin tüm Türkiye halklarına 
büyük umut verdiğini belirten Dilek Öcalan, Türk 
tarafının masayı devirmesinden sonra ülkenin 
büyük bir kaosa girdiğini ifade etti.

Öcalan konuşmasında şunları belirtti: ‘‘17 
yıldır süren tecrit koşulları son 1 yılı aşkın 
süredir de daha da ağırlaştırılarak tamamen 
insani temel hak ve özgürlüklerinden yok-
sun bırakılan sayın Öcalan şahsında ve özel-
likle Kürdistan’da yürütülen bir tecrit ve imha 
politikası devreye konuldu. 5 yılı aşkın süredir 
sayın Öcalan ve avukatlarının görüşmeleri 
yapılamaması ve 1.5 yıl 2 yıla yakın bir süredir 
ailesiyle herhangi bir temasının sağlanmaması 
ve bir yılı aşkın bir süredir de İmralı heyetinin 
adaya girişinin engellenmesiyle İmralı’da 
yaratılan tecridin boyutlarının ve orada oluşan 
durumun başta Kürt halkı şahsında tüm hak-
larda artık kaygı verici bir boyuta ulaştığını 
belirtebiliriz. Bu kaostan çıkmanın tek yolu 
İmralı üzerindeki tecridin kaldırılıp müzaker-
elere tekrar başlanmasıdır.’’ 

MaNDela Ve ÖCalaN aĞır 
beDeller ÖDeDİler

GMB sendikasından Bert Schouwenburg, 
Öcalan’a Özgürlük kampanyası başkanı ve 
GMB sendikası eski başkanı Paul Kenny’nin 
mesajını okudu. Kenny mesajında Mandela ile 
Öcalan arasındaki benzerliğe değinerek ikisinin 
de halklarının özgürlüğü için mücadele verdiğini 
ifade etti. 

Kenny mesajında şunları ifade etti: 
‘‘Bu önemli ve belki de tarihi günde orada 
olamadığım için özür dilerim. Geçenlerde bana, 
bir çok kişi tarafından terörist olarak tanımlanan 
bir adamı GMB ve benim neden desteklediğimiz 
soruldu. Etiketlerin bir çok zaman barış ve di-
yalogu önlemek isteyenler tarafından verili-
yor cevabını verdim.  Abdullah Öcalan Nelson 
Mandela değildir ama ikisi arasındaki benzerlik 
çarpıcıdır. İkisi de halkları için özgürlük arayışı 
içindeydi. İkisi de özgürlüklerinden olarak ağır 
bir bedel ödediler. Daha çok da Öcalan’ın du-
rumunda uzun süreli tecritlere maruz kaldılar. 
Her iki insan da özgürlük arayışlarından dolayı 
terörist ilan edildiler. Savaşların uzun tarihinde, 
çözümler sadece eşit yurttaşlar arasındaki di-
yalog ile çözüme ulaşabileceğinin kabul edilm-
esiyle gerçekleşmiştir.

kaMPaNYa DOĞrU 
YerDeN baŞlaDı

Unite sendikası adına toplantıda bir 
konuşma yapan Steve Turner, sendikalar 
olarak yıllarca Kürt halkının yaşadıklarını 
göz ardı ettiklerini ve bu hatayı düzeltmeler-
inin gerektiğini ifade ederek, Britanya’nın 
Kürt halkının yaşadığı acılarda payı olduğunu 
ve bunun için kampanyanın Britanya parla-
mentosundan başlamasının önemli ve doğru 
olduğunu belirtti.

Turner şunları belirtti; ‘‘Kampanyanın 
amacı Kürtler için özgürlük ve insan hakları 
sağlamak ve Türkiye toplumunda demokra-

tik değişim için katkı sunmak, ama en başta 
Öcalan’ın özgürlüğünü sağlamak. Öcalan’ın 
tutukluluğu Türkiye devletinin Kürtlere yöne-
lik zulmünün somutlaşmasıdır. Hiç şüphe yok 
ki tüm dünyada, Öcalan Kürt halkının büyük 
bir kesimi için siyasi liderdir.

Tarafların birisi hapisteyken ve temel insan 
hakları inkar ediliyorsa ve halkı katlediliyorsa 
barış müzakeresi gerçekleşemez. Bu durması 
gerekiyor. Bunda Britanya devletinin de rolü 
olmalı. Bu Parlamento Türkiye devletinin 
yaptıklarını kabul etmemeli.’’ 

atalarıMızıN baŞaraMaDıĞıNı 
bİz baŞaraCaĞız

Toplantının konuşmacılarından DBP 
Eşgenel Başkanı Kamuran Yüksek ise 
yaptığı konuşmada toplantının tarihi öne-
mine değinerek, bazen küçük adımların büyük 
gelişmelerin yaratıcısı olduğunu ifade etti.

Yüksek’in yaptığı konuşmadan satır başları: 
‘‘Türkiye’de şiddetle çözülmeye çalışılan Kürt 
sorununu demokratik yollarla çözülmesini 
sağlayacak yegane lider sayın Öcalan’dır. Sayın 
Öcalan’ın fikirleri Ortadoğu’nun barış ve demokra-
sisi açısından çok önemli. Çünkü sayın Öcalan dini 
milliyetçiliğe karşı, mezhepsel ayrılıkçılığa karşı, 
etnik milliyetçiliğe karşı bir şahsiyet ve liderdir.  

Bugün Ortadoğu’da yaşanan savaş ve 
çatışmaların en önemli nedenlerinden biri dini 
milliyetçiliktir, mezhepsel milliyetçiliktir, etnik 
milliyetçiliktir. Ortadoğulu toplulukların batıyla 
yaşamış oldukları çatışmaların ve savaşın da ned-
eni dini mezhepsel milliyetçiliktir. Batı dünyasıyla 
Ortadoğu’nun kültürel barışı ve entegrasyonu orta 
doğunun demokratikleşmesinden geçer. Sayın 
Öcalan Ortadoğu’nun demokratikleşmesini savu-
nan, Ortadoğu Demokratik Konfederalizmini savu-
nan bir liderdir. 

Özellikle İngiltere parlamentosunda bu 
konuşmayı yaparken şunu da ifade etmek isti-
yorum. Yüzyıl önce I. Dünya Savaşıyla dünya 
sistemi şekillenmişti. Ve İngiltere özellikle 
Orta Doğu’daki sistemin kuruluşunda önemli 
bir rol oynadı. Orta doğu yeniden kurulurk-
en sınırlar çizilirken biz Kürtler maalesef 
birbirimize kavuşamadık. Bu kez yeni yüzyıl 
şekillenirken biz Kürtlerin de özgürlüğünü 
elde edebileceği bir rol oynamasını bekliyor-
uz İngiltere’den. Atalarımız bir çok nedenle 
başaramamıştı yüzyıl önce. Ama inanıyoruz 
biz başaracağız.’’ 

ÖCalaN barıŞıN sesİ OlMUŞ
Sinn Fein Partisi de toplantıya gönderdiği 

bir mesajla destek verdi. Sinn Fein Partisi 
milletvekilleri Pat Doherty, Paul Maskey, 
Francie Molloy ve Mickey Brady imzalı 
yazılı mesajda, Türk devletinin, Kürtlere 
yönelik saldırılarının derhal durdurulması 
ve Öcalan’ın özgürlüğüne kavuşması çağrısı 
yapıldı. Açıklamada şunlar belirtildi: ‘‘Sinn 
Fein olarak kampanyanıza dayanışma 
duygularımızı gönderiyor, Kürt halkının mü-
cadelesini desteklemeye devam ediyoruz. 
Abdullah Öcalan’ın devam eden tutsaklığı 
yanlış olup, Türk devletine Öcalan’ın serbest 
bırakılması çağrımızı yineliyoruz.  

Uzun süreli farklılıkları ve çatışmaları 
bitirmek, sorunları diyalog yoluyla çöze-
bilmek, düşmanı ikna etmek iyi bir liderlik 
gerektirir. Abdullah Öcalan bu liderliğin ger-
ekliliklerini yerine getirmiş ve barışın sesi 
olmuştur. Bu liderliği ve vizyonu için kend-
isini takdir ediyoruz. 

Türk devleti, Kürtlere yönelik saldırılarını 
derhal durdurup müzakere masasına geri dön-
meli. Biz Kürt halkının özgürlük mücadelesini 
desteklemeye devam edeceğiz.’’

tOPlaNtıYa ÇOk saYıDa 
ParleMeNter katılDı

Çok yoğun ilginin olduğu toplantıya 
farklı siyasi partilerden Avam Kamarasından 
Britanyalı parlamenterler Angela Rayner, Jim 
Shannon, Kelvin Hopkins, Diana Johnson, 
Dave Anderson, Julie Elliot, Valerie Vaz, An-
drew Gwynne, Neil Gray, Tania Mathias, Ruth 
Smeeth ve Lordlar Kamarasından Lord Rea, 
Lord hylton, Lord Dholakian ve Lord Judd da 
katılarak kampanyaya destek verdiler.

osunda 
antısı
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Doktorların Direnişi Devam Ediyor
İngiltere’de bin-
lerce pratisyen 
doktor, hüküme-
tin sözleşmelerinde 
yapmak istediği 
değişikliklere karşı bu 
sabah 08.00’den iti-
baren greve çıktı.

Doktorlar, hükümetin, anlaşma 
sağlanamamasına rağmen yeni pa-
keti bu yazdan itibaren uygulamaya 
koyacağını açıklamasına karşı grevi 
bir adım daha ileri götürdü.

Acil servisleri, doğum ve yoğun 
bakım ünitelerini de kapsaması 
bakımından, bugün İngiltere ulusal 
sağlık hizmetleri tarihinin en kapsamlı 
grevi gerçekleştiriliyor.

Ulusal Sağlık Servisi NHS, bu 
akşam yerel saatle 17.00’de sona 
erecek olan grev süresince hastaları 
tehlikeye sokmamak için tüm önlem-
lerin alındığını söylüyor.

Doktorlar, Çarşamba tekrar aynı 
saatlerde greve çıkmayı planlıyor.

Pratisyen hekimler kategorisi, tıp 
fakültesini bitirmiş ancak uzmanlığı 
olmayan bütün hekimleri kapsıyor.

İngiltere genelinde bu kategoride 
55 bin hekim var ve ulusal sağlık 
hizmetinde çalışan doktor sayısının 
yaklaşık üçte birini oluşturuyorlar.

Doktorlar neye karşı çıkıyor?
Hükümet önerisi pratisyen 

doktorların maaşlarının hemen ilk elde 
düşmesini getirmiyor. Hatta en düşük 
maaş sınırını yüzde 13,5 artırıyor, şu 
anki ücretleri ilk üç yıl için korumayı 
vaadediyor. Ama buna karşılık uzun 
vadede doktorların daha ucuza 
çalıştırılmasını getirecek değişiklikler 
içeriyor.

Bunların en önemlisi hafta sonu ve 
gece mesaisi için yapılacak ödemelere 
ilişkin.

Cumartesi günleri gündüz saatler-
inde çalışmaya bundan böyle nor-
mal iş günü ödemesi yapılması, buna 
karşılık hafta sonunun kalan kısmı ve 
gece mesailerine yapılan ek ödeme-
lerin azaltılması öngörülüyor.

Ayrıca şimdiye kadar geçerli olan, 
doktor maaşlarına belli aralıklarla 
otomatik zam yapma uygulaması 
kaldırılıyor. Onun yerine belli eğitim 
süreçlerinden geçmeyi gerektiren 
yeni ve daha yavaş bir zam sistemi 
getiriliyor.

Bu da doktor maaşlarının uzun 
vadede şu anki sisteme göre daha 
yavaş artması anlamına gelecek.

Ne olmuştu?
Hükümetin önerdiği yeni koşullar 

üzerinde doktorların meslek örgütü 

BMA ile sağlık bakanlığı arasında 
yürütülen görüşmeler Ocak ayında 
tıkanmış, hükümet masaya nihai bir 
teklif bırakmıştı.

Fakat bu da doktorlar tarafından 
reddedildi.

Hükümet bunun üzerine yeni 
koşulların bu yazdan itibaren uygu-
lamaya konulacağını ilan etti.

Doktorlar, değişikliğe prensip 
olarak karşı değil fakat hafta sonları 
mesaisine daha iyi ödeme yapılmasını 
ve 7 gün sağlık hizmeti verme konu-
sunda hükümetin daha fazla yatırım 
yapmasını istiyor.

Hükümetin müzakereye geri dön-
meyi kabul etmemesi üzerine doktor-
lar, bu yılın başında dört ayrı gün grev 
yapmış fakat hep acil servis hizmetler-
ini grev dışı tutmuşlardı.

Bugün ve yarınki grevlere acil 
servis çalışanlarını da katarak baskıyı 
artırıyorlar.

Bütün bunlar olurken BBC 
tarafından Ipsos Mori şirketine 
yaptırılan bir araştırmaya göre, 
İngiltere kamuoyunun çoğunluğu hala 
doktorların grevini haklı görüyor.

Ancak grevin acil servisler ve 
yoğun bakım ünitelerini de içermesi 
sonrasında destekte bir miktar azalma 
görüldüğü de gözleniyor.

Mart ayında yapılan sınırlı dok-
tor grevine kamuoyu desteği yüzde 
65 dolayındaydı, bu desteğin şu anda 
yüzde 57 dolayında olduğu belirlendi. 

Kaynak: BBC
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KCK: 1 Mayıs’ta 
yasaklar kabul 
edilmemeli; meydanlar 
doldurulmalı

KCK Emekçiler Komitesi, 1 Mayıs’ı kut-
layarak, emekçileri engel ve yasakları 
kabul etmeyerek meydanlara çıkmaya 
çağırdı. AKP’nin toplumsal kesimlerin 
buluşmasından korkuya kapıldığını vur-
gulayan KCK, “Görev ve sorumlulukların 
yerine getirilmesi ise, emeğin özgür-
lük mücadelesinde yeni bir başlangıcın 
gerçekleşmesini sağlayacaktır” dedi.

1 Mayıs’ın kutlandığı açıklamada, 
“1 Mayıs’lara anlam ve ruh veren 
Chicagolu emekçileri, 1 Mayıs 1977 
Taksim’de, 10 Ekim 2015 Ankara’da 
toplumsal barış talepleriyle alanlara 
çıkan; emek, özgürlük-demokrasi, 
sosyalizm şehitlerini, onların uğruna 
yaşamlarını adadıkları ideallerin 
mutlaka gerçek kılınacağına olan 
inancımızla bir kez daha saygıyla 
anıyoruz” denildi.

Açıklamada, toplumsal 
sorunların tarihte hiç olmadığı kadar 
ve toplumun bitirilme noktasına ka-
dar yoğunlaştığına vurgu yapılarak, 
şöyle devam edildi:

‘rOl, tOPlUMUN keNDİsİ 
OlaN eMekÇİlere 
DÜŞÜYOr’

“Hegemonik, egemen güçler de 
bunu, sömürülerini derinleştirmek ve 
iktidarlarını daha da güçlendirmek 
için bir fırsat  olarak görmekte-
dirler. Bunun bu şekilde böyle 
gitmeye devam etmesi halinde, 
tüm dünya insanlığını büyük 
yıkımların beklediğini de hiçbir 
kimse inkar edememektedir. Hatta 
bugün bunun belirtileri görülm-
eye başlamıştır. Doğanın, ekolojik 
dengenin bozulması, aşırı kar ve 

sömürü uğruna dünya da yaşayan 
insanların büyük çoğunluğunun 
‘açlık’ içerisinde ölüme terk edilm-
esi, zengin bitki örtülerinin ve temiz 
su kaynaklarının tükenmekle karşı 
karşıya getirilmiş olmaları da bu 
konuda gözle görülen ciddi belirtil-
erdir.   

Aynı zamanda emeğin 
özgürleştirilmesinin kendisi de olan 
bu mücadele; bugün Kürdistan’ın 
tüm parçalarında, Kürdistan halkının 
birlikte yaşadığı ve karşılıklı ilişki 
içerisinde olduğu tüm halkları, kül-
türleri, kimlikleri, inanç topluklarını 
doğrudan etkilemekte ve onlarla 
birlikte, dayanışma içerisinde ortak 
bir mücadeleye ve örgütlenmeye 
dönüşmektedir.”

‘tOPlUMsal kesİMlerİN 
bİr araYa GelMesİ 
kOrkUtUYOr’

KCK Emekçiler Komitesi, 
açıklamasının devamında şu 
ifadelere yer verdi:

“Başta küresel sermaye güçleri 
olmak üzere, onların işbirlikçileri 
tarafından da bu gerçeklik görül-
mektedir. Onun içindir ki, Kürdis-
tan halkının özgürlük ve demokrasi 
mücadelesine karşı taşeronlarını 

da harekete geçirerek, kirli bir 
savaş yürütmektedirler. Bakuré 
Kürdistan’da sömürgeci faşist AKP 
diktatörlüğünün başlattığı fiziki 
ve kültürel soykırım saldırıları, 
DAİŞ çetelerinin başta Başur’da, 
Rojava’da Kürdistan halkı olmak 
üzere tüm Ortadoğu halklarının 
başına bela haline getirilmek 
istenilmesi de böyle bir gerçeklik 
içerisinde yerini almaktadır. 

Artvin-Cerattepe’de yaşam 
alanlarını yok eden AKP-Erdoğan 
diktatörlüğünün maden şirketlerine, 
Maraş Terolar’da kurulmak is-
tenen DAİŞ kamplarına, Soma’da 
gerçekleşen madenci katliamına 
karşı direnişleri, AKP Devletinin En-
sar Vakfı gibi taşeron kurumlarının 
çocuk istismarlarına, kadın 
katliamlarına yönelik toplumda 
gelişen öfke patlamaları da bu ger-
çeklik içersinde yerini almaktadır.

Cerattepe’yi, Soma’yı, Reno 
işçilerini, Terolar’ın Alevi halkını, 
Roboski’yi, Sur’u, Cizre’yi Türkiye 
ve Kürdistan’ın bütününden izole 
ederek halkın direnişini bastırmak 
istemesinin nedenini de bu gerçeklik 
oluşturmaktadır. 

‘sOrUMlUlUklar 
YerİNe Getİrİlİrse 
eMek ÖzGÜrleŞeCek’

2016 1 Mayısı böyle bir gerçeklik 
içeresinde karşılanmaktadır. Türkiye 
ve Kürdistan’da emekçiler, farklı to-
plumsal kesimler ve topluluklar da 
tüm bunlara karşı her alanda birlik, 
dayanışma  ve  mücadele gibi bir 
görev ve sorumluluğun sahibidirler.

10 Ekim 2015’te Ankara’da eme-
kçiler; Cizre’de, Silopi’de direnen 
halk bu doğrultuda adımlarını 
atmıştır. 2016 yılının 1 Mayısı’nda 
da atılan bu adımları daha da ileri 
boyutlara taşıyacaktır.

‘eNGel Ve Yasak 
kabUl eDİlMeMelİ’

Bu bilinçle Kürdistanlı ve Tür-
kiyeli emekçiler 1 Mayıs’ta mey-
danlara çıkmalı ve bayramlarını 
kutlamalıdır. Herhangi bir engel-
leme ve yasaklamayı kabul etmeme-
lidir. Bulundukları, yaşadıkları her 
yerde meydanlara, sokaklara çıkarak 
emeğin bayramı olan 1 Mayıs’ı her 
zamankinden daha coşku ve kitlesel 
olarak karşılamalıdır. Emekçilerin, 
ezilenlerin ve mazlumların ortak 
düşmanı olan sömürgeci faşist AKP-
Erdoğan diktatörlüğüne karşı birlikte 
mücadele içerisinde olmalıdır. Eme-
kçilerin, ezilenlerin ve mazlumların 
birliğini, dayanışmasını ve ortak mü-
cadelesini savunmalıdır.”
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Microsoft BitCoin kabul etmeye 
devam edecek

Geçtiğimiz aylarda sitesinde yaptığı bir 
açıklamayla BitCoin olarak bilinen dijital para 
birimini kabul etmeyi durdurduğunu belirten 
Microsoft firması bir düzeltme yazısı ile Bit-
Coin para birimi ile ödemeleri kabul etmeye 
devam edeceğini, önceki yazının hata ile sit-
eye eklendiği şeklinde açıklamada bulundu.

Kendini bağlayan ayakkabı gerçek oldu
Geleceğe Dönüş isimli 1985 yapımı 

filmde ilk olarak gündeme gelen, ken-
di kendini bağlayan ayakkabı Nike 
tarafından yapıldı. Ayakkabının arka 

bölümünde bulunan iki düğme sayes-
inde bağlanıp çözülen ayakkabının ne 
zaman seri üretime geçeceği hakkında 
bilgi verilmedi.

Sürücüsüz arabalar İngiltere 
otobanlarında teste çıkıyor

Geçtiğimiz Çarşamba 
günü ekonomi bakanı George 
Osborne’un bütçe ile ilgili 
yaptığı açıklamada sürücüsüz 
arabaların 2017 başı itibarı 
ile İngiltere otobanlarına test 
amaçlı çıkmaya başlayacağını 
belirtti. Intelligent Mobil-
ity Fund olarak bilinen ve 
sürücüsüz araba teknolojiler-
ine kaynak sağlamak amaçlı 
ayrılan ödenekten şu ana ka-
dar 20 milyon Pound projelere 
dağıtıldı. Bu kaynağın toplam-
da 100 milyon Pound olduğu 
yapılan açıklamalar arasında.

Korsan film cezası artıyor
Hükümet film üreticiler-

inin haklarını korumak adına 
hali hazırda 2 yıl olan ceza 
süresini 10 yıla çıkarmayı 
düşündüğünü açıkladı. 2015 
Aralık ayında 85 adet kor-
san film yayınlayan site 
kapatılmış, ayrıca yine aynı 
yıl bir kişiye 6 aylık hapis 
cezasının yanı sıra 19 bin 
Pound para cezası verilmişti.

Toshiba, erime riski 
olan pilleri geri çağırdı

Toshiba firması kend-
ilerine gelen şikayetleri 
değerlendirmesinden sonra 
uzun süre kullanıldığında 
eriyip yangın çıkarma riski 
olan diz üstü bilgisayar 
pillerini geri çağırdı. 2011 
yılından itibaren üretilmiş 
olan 91 bin adet pilin seri 

numarası G71C000 ile 
başlıyor. 39 değişik mod-
elde yapılan testler sonrası 
hepsinde aynı risk olduğu 
bulgularına ulaşılmıştır.

‘Yerini yadırgama’ beyinle ilgili
Yapılan bir araştırmaya 

göre, her zaman uyuduğunuz 
yerden farklı bir yerde 
uyuduğunuzda beyniniz 
bir yarısı uyanık kalıyor. 
Amerika’da bulunan Brown 
üniversitesi araştırmacıları 
tarafından denekler üzer-
inde yapılan araştırmada, 
her gün uyuduğunuz bir 
mekandan farklı bir me-
kanda uyuduğunuzda, 
beyniniz tehlikleli bir du-

rumda olduğunu düşünüp 
bir bölümünü acil durum 

modunda uyanık tuttuğu 
görüldü.
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Ahmet Aslan, Kemal Dinç & Suna Alan 
ile Union Chapel’da Müzik Ziyafeti

Ahmet Aslan ve 
Kemal Dinç birlikte 
sahne aldıkları 
konserde hayranları 
ve türkü severlere 
keyifli anlar yaşattılar. 

İslington’da bulunan, 
ve Londra’nın önemli kon-
ser salonlarından olan Union 
Chapel’da gerçekleşen konserde 
ilk olarak sahne alan Suna Alan 
ve Grup Raye zengin müzikal 
sunumlarıyla etkili bir perfor-
mans sergilediler. Dersim yöres-
inden Gulezar ve bir çok Kürtçe 
ve Zazaca eser daha seslendiren 
Alan, şarkılarını sevgi ve barış 
için söylediğini ifade etti.

Alan ve Grup Raye’nin 
ardından sahne alan Aslan ve 
Dinç kendi sevilen eserlerini ve 
geleneksel halk türkülerini kendi 
has yorumlarıyla seslendirdiler. 
Dinç sazıyla ve Aslan gitarıyla 
yaklaşık bir saat sahnede kaldılar.

Geçtiğimiz Perşembe akşamı, 
21 Nisan’da gerçekleşen konserde 
sponsorlara ve medya destekçiler-
ine teşekkür edildi. Konser Kılıç 
& Kılıç, Diyarbakır Kitchen, 
Hale Service Centre, Mem & Laz 
Brasserie & Doğtaş Exclusive ana 
sponsorluğunda gerçekleşti.

Neredeyse tam olarak dolan 
Union Chapel konser salonun-
da ara ara dinleyicilerden ge-
len sesten dolayı müzisyenlerden 
şikayetler dillendirildi.
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British Home 
Store-BHS 
Kayyuma 
Devrediliyor
İngiltere’nin 88 yıllık 
en büyük perakende 
zincirlerinden British 
Home Stores’un (BHS) 
kayyuma devredileceği 
açıklandı.

İngiltere’nin 88 yıllık en büyük perak-
ende zincirlerinden British Home Stores’un 
(BHS) kayyuma devredileceği açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamada, Birleşik 
Krallık’ta toplam 164 mağazaya ve yaklaşık 
11 bin çalışana sahip olan zincirin, mali 
açıdan yönetilemeyecek duruma gelmesi 
sebebiyle kayyuma devredilmesine karar 
verildiği belirtildi.

Yaklaşık 1,3 milyar sterlin borcu olan 
BHS’nin kayyuma devredilmesinin ardından 
satış sürecinin başlatılması, şirketin bu 
süreçte faaliyetine devam etmesi planlanıyor.



26   Çarşamba, 27 NİSaN 2016

Demirci Perde sektörde fark yaratıyor

Kaliteli ve profesyonel hizmeti,  geniş ürün yelpazesi ve uygun ödeme kuşulları 
ile  Demirci Perde sektörde öncü isimlerden olmaya devam ediyor. 

Yenilikci ve modern ürün yel-
pazesi ve güler yüzlü satış ekibi ile 
Demirci Perde müşteri memnuni-
yetinde alışılmış kalıpları aşarak 
İngiltere’de çalışsmalarını sürdürüy-
or. Ev Tekstilinde Türkiye’nin ge-
leneksel merkezlerinden kaynağını 
alarak yıllarca süren bir birikimin ve 
deneyimin eseri olarak bügüne gelen 
Demirci Perde yaklaşık 25 yıl önce 
markasını Londra’ya taşıdı ve başarılı 
iş yaşamının temellerini attı. 

Demirci Perde ev tekstili ve 
mağazacılık sektöründe öncü isim-
lerden olmasının yanısıra çesitli yardım 
kurum ve kuruluşlarına, derneklere 
ve ayrıca Londra yerel yönetimlerinin 
çesitli sosyal sorumluluk yada yardım 
projelerine verdiği destek ile de tam bir 
duyarlılık örneği gösteriyor.

‘’Kalite ve müşteri memnuniyetin-
de sıfır taviz’’ ilkesi ile her zevke her 
tarza hitab eden geniş ürün seçenekleri 
ile Londra’da ev tekstilinde reka-
beti artırmaya devam eden Demirci 
perde üretimde kalite ve çesitlilik için 
yatırımlarını artırmaya devam ediyor. 
Koleksiyonlarını Avrupa ve uluslararası 
en son yenilik ve trendlerini takip 
ederek oluşturan Demirci Perde tüketi-
cilerin beklentilerini en iyi şekilde 
karşılamaktadır. Bir yandan son trend-
leri yansıtan ürün grupları oluştururken 
Demirci Perde  gelenekseli de unutmuy-
or, yıllarca eskimeyecek klasik Perde 
çesitlerini içeren çok geniş bir koleksi-
yonu müşterilerine sunuyor. 

Zerafeti ve şıklığı en uygun fiyatlara 
temin eden ve kendi üretim tesislerinde 
yüksek kalite standardlarında üretilen 

Demirci Perde ürün gamı ışık miktar-
ini ayarlama özelligi ile fonksiyonel 
Zebra Perde gurubu; en canlı, en yeni 
renk ve baskıları ile Stor perde grubu, 
çift mekanizmalı stor perde grubu; 
kullanışlı ve yenilikci dikey perde gru-
bu; yüksek kalite kumaş, en güzel renk 
ve desenlerde tül ve kalın perde kolek-
siyonu; Ahşap veya Aliminyum Jaluzi 
gurubu ve %0 ışık geçirgenliği ile 
karanlık ortam ihtiyacımızı karşılayan 
Blackout Perde grubu ile müşterilerinin 
her türlü ihtiyacını karşılamaktadır. 
Zengin çesitlilik yaratmak Demir-
ci Perde ve Shadow Markalarında 
amaç ve dunyanın her yerinden Lon-
draya gelmiş yaşamakta olan kültür 
mozayiğinin ihtiyaç ve beklentilerine 
cevap verecek her kültürden insanın 
beğeneceği ürünlerin olması temel 
hedeftir. Bu bağlamda Demirci Perde 
sektörde farkını çeşitlilik ve kalitesi ile 
ortaya koymaktadır. 

Demirci Perde her türlü cam’a 
uygulanabilecek ceşitli çözümleri ile 
mağazalarında ayrıca alışveriş yapan 
değerli müşterilerine ücretsiz ölçüm ve 
montaj hizmeti de vermektedir. 

Çeyrek asırlık tecrübesi ile 
hizmetlerine devam eden firma, 
ölçüm, dikim ve montaj aşamalarında 
müşterilerine kusursuz hizmet garantisi 
de veriyor. Sektörde lider isimlerden 
Demirci perde toptan ve perakende 
satış imkanını da ayrıca sunmaktadır. 

Profesyonel ve güler yüzlü hizmet 
ile müşteri memnuniyeti odaklı çalışan 
Demirci Perde satış ve Proje sorum-
lusu Meral Alagöz’den de firma ve 
çalışmalarına yönelik bilgiler edindik. 

Meral alagöz
“Firmamız bir aile şirketidir ve 25 

yıldır Londra’da hizmet vermektedir.
Markamız ve hizmetlerimiz şirketimiz 
kurucuları ve çalışanları için bir gurur 
ve mutluluk kaynağıdır.  Demirci 
Perde olarak son yıllarda benim de 
Demirci Ailesine katılmamla bir-
likte kurumsallaşma yönünde büyük 
adımlar attık. Pazarımızı sadece Türk 
toplumu ile sınırlandırmamak amacı ile 
ayrıca ‘Shadow Curtains and Blinds’ 
markasını oluşturduk, üretim tesisler-
imizi yeniledik ve modernize ettik ve 
ardından hizmet ve ürün kalitemizi bir 
seviye daha yukarıya taşımak amacı 
ile SSIP sağlık güvenlik, ISO 9001 
kalite ve ISO 14001 çevre sağlığı bel-
gelendirmemizi tamamladık. Demirci 
ve Shadow markaları ile özellikle son 
yıllarda büyük atılımlarda bulunduk 
ve çok sayıda büyük projeye imza at-
maya başladık.  Çesitli sektörlerde 
ürün temininde kaliteli Perde ve Stor 
Perdelerimizle kontratlı çalışmalara 
başladık. Markalaşma sürecinde 
emin adımlarla ilerliyoruz. Kurumsal 
bağlamda oteller, mağaza zincirleri, 

bakım evleri, hastaneler, okullar ve 
üniversitelerle çalışmaktayız ve ayrıca 
çok sayıda inşaat firmalarının yeni ev 
yerleşimlerine Perde temin amaçlı 
teklifler sunmaktayız bu çercevelerde 
ihalelere ve yarışmalara katılmaktayız.  

Kaliteden ödün vermediğimizi 
açıkca söyleyebiliriz, bu anlam-
da bu güne kadar yaptığımız işler 
İngiltere Türk perdecilik sektörünün 
lideri olduğumuzu da açıkca ortaya 
koymaktadır. Hizmetlerimiz tüm 
İngiltereye ulaşmaktadır. Hedeflerimiz 
arasında Avrupa’nın diğer ülkelerine 
açılmak yeni pazarlar edinmek de var. 

Demirci Perde üretim tesisleride 
Uluslararası kalite standardlarının 
denetimince üretim yaparken ayrıca 
kullanılan kumaş ve üretim materyal-
lerini Türkiye’nin önde gelen sayılı 
firmalarından temin etmektedir. 
İngiltere’de Perde sektöründe faali-
yet gösteren binlerce firma var iken 
ve özellikle Londra’da bu sektörde 
yüzlerce çeşit var iken çoğunlukla 
bu firmalarda Çin malı düşük kalite 
kumaş ve mamul kullanılmaktadır. Bu 
kumaşlara ve bizim kumaşlarımıza 

dokunulduğunda aradaki kalite farkı 
açıkca anlaşılmaktadır. Türkiye’mizin 
pamuklu dokumalarını perde olarak 
sizlerin ayağınıza getiriyoruz. Özel-
likle nemli bir iklimin olduğu bir ülk-
ede yaşadığımızı göz önünde bulun-
durursak nefes alan kumaşları tercih 
etmemizde yarar olduğunu belirtmek 
isterim. Ayrıca yanmaya dayanıklı ve 
anti bakteriyal kumaşlarımız ile ürün-
lerimiz Londra’da büyük fark yaratıyor. 
Markamız ve müşterilerimizin mem-
nuniyeti bizim icin çok değerlidir. 
Başarımızın temelinde %100 müşteri 
mutluluğu ilkesi yatmaktadır.” 

Demirci Perde’de kampanya
Hesaplı fiyat politikası ve her bütceye 

uygun ürün anlayışı ile Demirce Perde 
kampanyalarına da devam etmektedir.  
500 Poundluk tüm alışverişlerinizde 
50 pound indirim fırsatı. 750 pounluk 
alışverişlerinizde ise 100 poundluk in-
dirim, 1000 poundluk alılverişte 200 ve 
1200 pounluk alılverişinizde tam 250 
poundluk indirim fırsatını da Demirci 
Perde de bulabilirsiniz. 

Demirci Perde 3 adreste müşterileri 
ile buluşuyor. Edmonton, 33 south 
mall N9 0TT Tel: 0208 34 56888,  
Stoke Newington, 28 stoke Newing-
ton hıgh street, N16 7PL Tel: 0207 254 
7887 ve Bellona Lewisham magazasi 
icerisinde; 219-221 Lewisham High 
St, London SE13 6LY 

Perde ihtiyaclariniz veya bilgi edin-
mek icin magazalarimizi ziyaret ede-
bilir veya  online alisveris icin www.
shadowdesignedblinds.co.uk adresini 
veya kurumsal ayrintili sirket ve urun 
bilgisi icin  www.shadowcurtains.com 
web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. 
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Day-Mer, Kadınlar İçin 
Sağlıklı Yaşam Bahar 
Programını Başlattı
Day-Mer Toplum Merkezi’nin Yaşam Yolu Projesi kapsamında 
kadınlara yönelik sağlıklı yaşam günleri programı başladı. 

Programın amacı, fiziksel ve ruhsal sağlıkla ilgili 
farklı uzmanlar tarafından bilgiler sunarak, kadınları 
yine Day-Mer Toplum Merkezi dahilinde yapılacak olan 
hipnoterapi seansları, bisiklet kursu, fitness ve cardio 
gibi fiziksel ve ruhsal sağlık programlarına  teşvik et-
mek. Mayıs ve Haziran döneminde devam edecek kurs-
larla kadınların yaza sağlıklı bir şekilde başlamalarını 
sağlamak hedefleniyor. 

Program ile ilgili detaylar şu şekilde:

27 Nisan 2016 Çarşamba 
(saat 11.00-12.00)
bir alternatif sağlık Yöntemi 
olarak Hipnoterapi

Hipnoterapi uzun vadeli belli alışkanlıkları bozmayı 
öngören ve stressiz bir yaşam için bir alternatif tedavi 
yöntemi olarak teşvik edilmektedir. Hipnoterapi yönte-
mi ile şunları başarabilirsiniz:

*Sigarayı bırakma *Sağlıklı bir zihin ve beden 
*Sağlıklı bir kiloya kavuşma *Panik ataktan kurtulma 
*Depresyondan kurtulma

Bu bilgilendirme toplantısının ardından uzman hip-
noterapist Maviş Gülcan ile birebir seanslar için rande-
vu yapabilirsiniz. bU SERVİS ÜCRETSİzDİR.

29 Nisan 2016 Cuma 
(saat 11.00-12.00)
sağlıklı ve stressiz bir Yaşam 
için bisiklet sürme

Yapılan araştırmalar, bisiklet sürmenin hem kilo 
kontrolüne yardımcı olduğunu hem de daha uzun bir 
hayat yaşamamızı sağladığını gösteriyor. Hackney Bel-

ediyesi ortaklığı ile oluşturduğumuz bisiklet kursunua 
katılmak ve bisiklet kullanmanın yararlarını öğrenmek 
için tanıtım günününe katılabilirsiniz. Bisiklet kursu 
kayıtları tanıtım toplantısı sonunda yapılacaktır. bU 
SERVİS ÜCRETSİzDİR.

13 Mayıs 2016 Cuma 
(saat 11.00-12.00)
sağlıklı Yaşam için egzersiz 
Hareketleri ve spor Önerileri

Spor uzmanı Deniz Doğrusöz  evde yapılabilecek 
egzersiz hareketlerini, spor ve beslenme programlarını, 
mevsimlere göre spor önerilerini, spor yaralanmalarına 
neden olan risk faktörlerini, spor için nefes egzersizler-
ini ve etkili spor nasıl yapılır, spor yaparken nelere dik-
kat edilmeli, spor ne zaman yapılmalı konularında geniş 
bilgilendirme de yapacak.

18 Mayıs – 8 Temmuz arası  yapılacak olan ‘Fit-
ness ve Cardio’ programına katılarak sağlıklı bir bedene 
kavuşabilir ve yaza hazırlık yapabilirsiniz. bU SERVİS 
ÜCRETLİDİR. DERS SaaT ÜCRETİ £2 DUR.

yeR: DAY-MER Toplum Merkezi,  
16 Howard Rd, N16 8PU, LONDON

Daha Fazla bilgi İçin: Banu Aydınoğlugil ile 
02072758440 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.
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AB Referandumunda 
Brexit’çiler Önde
İngiltere’de 23 Haziran’da yapılacak 
Avrupa Birliği (AB) referandumuna 
2 aydan az bir süre kala düzenle-
nen son kamuoyu yoklamaları, seç-
menin yüzde 18’inin hala kararsız 
olduğunu ortaya koydu.

“YouGov” isimli araştırma şirketi tarafından, İngiltere 
genelinde 3 bin 754 kişiyle görüşülerek hazırlanan an-
kette, “İngiltere AB üyesi olarak kalmalı mı, yoksa 
AB’den ayrılmalı mı?” sorusuna, yüzde 39 “kalmalı”, 
yüzde 38 ise “ayrılmalı” yanıtını verdi.

Ankete katılanların yüzde 18’i İngiltere’nin AB’deki 
geleceğine dair kararsız olduğunu ifade etti, yüzde 5’i de 
referandumda sandığa gitmeyeceğini bildirdi.

İngiltere, 1973 yılından beri sürdürdüğü AB üyeliğini 
23 Haziran’da referanduma götürmeye hazırlanıyor. Hal-
ka, “İngiltere AB üyesi olarak kalmalı mı, yoksa AB’den 
ayrılmalı mı?” sorusu yöneltilecek.

referaNDUMDa tÜrkİYe OlGUsU
İngiltere İçişleri Bakanı Theresa May, ülkesinin Avru-

pa Birliği’nin (AB) Türkiye’yi de içine alacak şeklide 
genişlemesi perspektifinin sorgulanması gerektiğini 
savunarak, “AB’nin İran, Irak ve Suriye gibi ülkelerin 
karada sınırdaşı olmasını düşünmenin zamanı mı diye 
sormalıyız kendimize?” dedi.

AB üyeliğini 23 Haziran’da referanduma götürmeye 
hazırlanan İngiltere’de, İçişleri Bakanı May, Londra’da 
Makine Mühendisleri Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada, 
konuyla ilgili pozisyonunu ilan etti.

AB üyesi kalmanın İngiltere’nin çıkarına olduğuna 
inandığını ifade eden May, “AB içinde kalmak doğru 
olur çünkü ben İngiltere’nin sadece takipçi olmadığına, 
lider rolü oynama yeteneğinde olduğuna inanıyorum.” 
diye konuştu.

Avrupa Birliği’nin “tedrici bütünleşme” ilkesinin 
yanı sıra “tedrici genişleme” ilkesini de sorgulamak 
gerektiğini savunan May, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“AB ile üyelik müzakeresi yürüten ülkeler arasında 
Arnavutluk, Sırbistan ve Türkiye de var. Bunlar nüfusu 
yoksul ve örgütlü suç, yolsuzluk, bazen de hatta terör gibi 
ciddi sorunları olan ülkeler. AB’nin bütün yeni üyelerine 
aynı hakları vererek genişlemeye devam etmesi gerçekten 
doğru mu diye kendimize sormamız lazım. AB’nin İran, 
Irak ve Suriye gibi ülkelerin karada sınırdaşı olmasını 
düşünmenin zamanı mı diye sormalıyız kendimize?”

Londra Maratonunun 
Birincileri Kenyalı
Londra’da bu yıl 36’ncısı 
düzenlenen Londra 
Maratonu’nu, erkeklerde 
Kenyalı Eliud Kipchoge, 
kadınlarda ise yine Ken-
ya vatandaşı Jemima 
Sumgong kazandı.

Greenwich’ten başlayan ve Buck-
ingham Sarayı’nın önünde sona 
eren 42,195 kilometrelik yarışta, 
geçen yıl kariyerinde ilk kez Londra 
Maratonu’na katılan ve birinci olan 
Kenyalı Eliud Kipchoge, bu yıl da 2 
saat 3 dakika 5 saniyelik derecesiyle 
şampiyonluğu kimseye bırakmadı.

Erkekler 5 bin metrede 2008 Pe-
kin Olimpiyatları’nda gümüş, 2004 
Atina Olimpiyatları’nda bronz, 
2003 Dünya Şampiyonası’nda altın 
ve 2007 Dünya Şampiyonası’nda 
gümüş madalya kazanan Kenyalı 
atlet, geçen yıl da Berlin ve Londra 
maratonlarını kazanmayı başarmıştı. 

New York’ta geçen yıl 
2.10.34’lük derecesiyle maratonu 
birinci tamamlayan Kenyalı Stan-
ley Biwott, 2.03.51’lik derecesiyle 
Londra Maratonu’nda ikinci kez ik-
incilik kürsüsüne çıktı. 30 yaşındaki 
atlet, 2014 yılında da Londra’da 
yarışı Wilson Kipsang’ın gerisinde 

bitirmişti. Kariyerinde ilk kez 
Londra’da koşan Etiyopyalı Keneni-
sa Bekele de 2.06.36’lık zamanıyla 
üçüncü en iyi dereceyi elde etti.

2012 ve 2014 yıllarında Londra 
Maratonu’nu kazanan, iki yıl önce 
Londra’da parkur rekoru kıran 34 
yaşındaki Kenyalı Wilson Kipsang, 
Kipchoge’in 4 dakika gerisinde kaldı 
ve beşinci oldu. Berlin Maratonu’nda 
iki yıl önce 2.02.57 ile dünya rekoru 
kıran Kenyalı Dennis Kimetto ise 
2.11.44’lük derecesiyle kendisine 
dokuzuncu sırada yer bulabildi.

Yarışta düşen Sumgong, finiş çiz-

gisine ilk sırada ulaştı. Kadınlar kat-
egorisinde son beş yıldan dördünü 
Kenyalı atletlerin domine ettiği Lon-
dra Maratonu’nda, bu yıl da gelenek 
bozulmadı ve Jemima Sumgong ipi 
göğüsledi.

Yarış sırasında düşerek başını 
yere vurmasına rağmen koşmaya 
devam eden 31 yaşındaki Simgong, 
2 saat 22 dakika 58 saniyelik dere-
cesiyle birinci oldu.  Sezonun diğer 
büyük 3 maraton yarışı ABD’nin 
Chicago ve New York şehirleri ile 
Almanya’nın başkenti Berlin’de 
düzenlenecek.
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Dr Zeynep Kaya: Türkiye’deki Barış Sürecine 
En Büyük Engel Kürtlerin Rojava’ya Bakış Açısı
Türkiye Araştırmalar Merkezi Ceftus’un 
düzenlediği ‘Ortadoğu’da değişen Kürt dina-
mikleri’ konulu toplantı İngiliz Parlamentosu’nda 
gerçekleşti. London School of Economics (LSE) 
Üniversitesi Ortadoğu Merkezi’nin işbirliği ile 
yapılan toplantının ev sahipliğini Washington 
& Sunderland West bölgesi milletvekili Sharon 
Hodgson üstlendi.  

Suriye’de bulunan Kürtlerin fed-
erasyon ilan ettiği ve Kuzey Irak 
Kürtlerinin bağımsızlığı tartıştığı 
sürecin Ortadoğu’ya etkilerinin 
değerlendirildiği toplantıya gazeteci-
yazar Cengiz Candar, Dr Zeynep Kaya, 
ve Ortadoğu Merkezi Direktörü Rob-
ert Lowe konuşmacı olarak katıldılar. 
Toplantıda ilk sözü alan Çandar 1916 
yılında imzalanan ve Ortadoğu’da 
sınırların yeniden çizildiği Sykes-
Picot anlaşmasına, bugün hemen 
bütün tarafların karşı olduğuna dikkat 
çekti. Söz konusu anlaşma ile bölünen 
Kürtlerin ISIS’e karşı kara savaşı 
yürüten ve yaklaşık 1000 km ile en 
uzun sınıra sahip dinamikler olduğunu 
vurguladı. Irak’ın kuzeyindeki otonom 
Kürdistan bölgesinin Birleşmiş Mil-
letler ve diğer uluslararası alanlarda 
temsiliyeti bulunmadığına işaret eden 
Çandar, bu duruma karşın oluşumun, 

21. Yüzyılın yeni paradigmalarından 
birisi olduğunu söyledi. Tecrübeli 
gazeteci, “Bir taraftan Suriye’de Ro-
java özerk kantonları ve diğer taraf-
tan Türkiye’de PKK gerçekliği Orta 
Doğu’da Kürtler olmadan yeni den-
klemler kurulamayacağını gösteriyor” 
dedi. 

Suriye ve Rojava bölgesine 
ilişkin değerlendirmelerde bulunan 
toplantının bir diğer konuşmacısı 
Robert Lowe da, beş-altı yıl önc-
esine kadar kimsenin bahsetmediği 
Rojava’da, demokratik, otonom bir 
yapılanmanın hayata geçirildiğine 
dikkat çekti. Uluslararası güçlerin 
Birinci dünya savaşının ardından 
Suriye’de uygulamayı tasarladığı 
modellerden birisi olarak gündeme 
gelen federal yapılanmanın, daha 
sonra şiddet yöntemleri ile bölgenin 
Araplaştırılması ile sonuçlandığını 

hatırlatan Lowe, Esad rejiminin 
çöküşünün, aynı zamanda söz ko-
nusu modellerinin başarısızlığı olarak 
da değerlendirilmesi gerektiğini 
vurguladı.  Lowe, PYD’nin Cenevre 
görüşmelerine taraf olarak davet 
edilmemesinin, Suriye’de kalıcı bir 
barış sürecinin önündeki en büyük 
engellerden birisi olduğunu savunurk-
en, Rojava modelinin, sağlıklı bir 
çözümün bütün Suriye’de sağlanması 
için destekleyici olduğuna inandığını 
söyledi.  

Dr Zeynep Kaya ise konuşmasında 
Türkiye’de PKK ve hükümet 
arasındaki müzakere sürecinin yer-
ini çatışmalara bırakmasına ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 
Müzakere sürecinin uluslararası gö-
zlemciler ve garantörler olmadığı için 
gerçek bir müzakere süreci olarak 
görülemeyeceğini söyleyen Kaya, bu 

sürecin barış sürecinden çok ateşkes 
dönemi olarak nitelendirilebileceğini 
ifade etti. 

Karşılıklı güven eksikliğinin 
büyük bir fırsatın heba edilm-
esine yol açtığını kaydeden 
genç akademisyen, Kürtlerin 
hükümet tarafından, devletin de 

PKK tarafından aldatıldıklarına 
inandıklarına işaret eden Kaya, AKP 
ve Hükümetin, Kürtlerin sempati 
ile karşıladığı PYD yönetimindeki 
Rojava’ya bakışlarının, yeniden bir 
barış süreci başlamasının önünde-
ki en önemli engellerden birisi 
olduğunu savundu.  



Mercimekli köfte genelde kadınlar 
tarafından çok beğenilerek yenilen bir 
yemek olup, ev davetlerinde ilk sırada 
yapılan yemeklerdendir. Mercimek çok 
çeşitleri yapılan yemek malzemelerinden 
ve bulgurla çok sık bir arada kullanılır. 

Doyurucu özellikleri ve ikisinin 
karışımının birbirine çok yakışmasından 
olsa gerek çok sıkça yapılan yemekler-
dendir.  Mercimek köftesi ise belki de en 
başarılı tariflerindendir. Bunun yanında 
içine eklenen malzemelerle çok farklı 
çeşitlerine de rastlamak mümkün. 

Bu köfte ile ilgili yazarken Antep 
ten bahsetmemek pek mümkün olmadı. 
Antep´te sayılmayacak çeşitte köfteler 
yapılmaktadır ve bunlar arasında en se-
vilenlerden olup, Antepliler için çok özel 
bir yere sahiptir. “Antep usulü” demek ise 
genellikle bol yağlı ve bol acılı demek 
olup bu usül bu köftede tamamıyla fark 
edilir. 

Çocukluğumda fazlasıyla yediğim 
bu köftenin sadesinin yanında, anne-
min versiyonu olan yağlı kıyma ile 
yapılanını da çok severek yerdim. En 
önemli detaylarından biri baharda 
yetişen yeşilliklerle servis edilmesi 
iken, Antep’te yaşamanın göstergesi 
olan acı pul bibere banarak yenme-
si de bu lezzetli köfteye daha fazla 
güzelleştirip, alışkanlık yaptırıyordu. 
Kendim yapmaya başladığımda 
ise, özellikle üniversite yıllarında 
arkadaşların pek beğenerek yedikleri 
yemekler arasında idi diyebilirim

Yemyeşil yapraklı bitkilerin yetiştiği 
bu bahar aylarında yapmayı mutlaka 
deneyin derim.

Gelecek hafta yeni bir lezzette 
buluşmak dileği ile yorumlarınızı bekli-
yorum.

Malzemeler 

• 250 gr. Kırmızı kırık mercimek

• 500 gr. su

• 2 tatlı kaşığı tuz

• 1/2 tatlı kaşığı toz karabiber.

• 150 gr. köftelik ince bulgur

• 2 küçük çay bardağı zeytinyağı 
veya ayçiçek yağı

• 2 kuru soğan- ince doğranmış

• 1 tatlı kaşığı karışık domates 
ve biber salçası

• 1 tatlı kaşığı toz kimyon

• 2 tatlı kaşığı acı kırmızı toz biber

• 1 tatlı kaşığı kuru nane

• 6 tane yeşil soğan- ince doğranmış

• Bir avuç dolusu taze maydanoz

• Marul, ıspanak veya kuzu 
kulağı yaprakları- servis için 

Yapılışı
1. Mercimekleri bir süzgece alın, 

musluğun altında, suyu berraklaşana kadar 
yıkayın. Geniş bir tencereye alıp üzeri 4 
parmak geçene kadar soğuk su koyun ve 
orta ateşte kapağı açık şekilde, mercime-
kler iyice pişene ve püre haline gelene ka-
dar, arada bir karıştırarak kaynatın. Bir tatlı 
kaşığı tuz ve biraz karabiber atıp karıştırın. 
Mercimeklerin üzerine bulguru boşaltın ve 
büyük bir kaşıkla iyice karıştırıp kapağını 
kapatın ve yarım saat dinlendirin. 

2. Bu arada geniş bir tavaya yağı alın 
ve ısıtın. Üzerine soğanları ekleyip, iyice 
yumuşayana kadar arada bir karıştırarak 
kavurun. Salçayı ekleyip iyice karıştırın. 

Kimyonu, kırmızı biberi ve manevide 
ekleyip bir kaç dakika daha karıştırarak 
kavurun. Yeşil soğanları da ekleyip 1-2 
dakika kadar daha kavurun. Maydanozları 
da ekleyip karıştırın ve ateşten alıp oku-
maya bırakın. 

3. Mercimek karışımını geniş bir kâ-
seye alın ve ellerinizle veya tahta bir 
kaşıkla birbirinden biraz ayrıştırmak 
için harmanlayın. Yağlı karışımı üzer-
ine döküp, ellerinizle iyice karıştırın. 
Karışımdan ceviz büyüklüğünde par-
çalar alıp avucunuzun içinde sıkın ve 
hazırladığınız taze yapraklar üzerine 
yerleştirin. Bütün malzemeler bitene ka-
dar aynı işlemi tekrar edin. 

Afiyet olsun......
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Kufre bî nîsk 
Mercimekli Köfte
Bu hafta yapılışı basit, lezzeti harika, alışkanlık yaratan 
bir köfte tarifi ile beraberiz. 

thekurdishcook@gmail.com    TheKurdishCook           @TheKurdishCook

THE KURDISH COOK

FaDimE  
TiSKaya
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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.

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 ALSAN MARKETING

Gülşen Alsan 07417 398371

Services provided:

Marketing & sales 
consultancy
Graphic design
Website development

Sunulan hizmetler:

Satış ve pazarlama 
danışmanlığı
Grafik dizayn
Web tasarımı

ACİLEN
Deneyimli Resoran şefi ve 
servis elemanı aranıyor.

Yatma yeri verilir.
Adres:Cutty Sark Café and Restaurant

38 Greenwıch Church Street
SE10 9BL London
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3 rojan berdewam kir
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Însiyatîf û afirînerî 
Di serketina berxwedanê xwerêveberiyên xweser 
ên Cizîr û Surê de hate îspat kirin ku du têgîn 
dikare vê berxwedanê ber bi zaferê bibe,ev jî 
Înîsiyatîf  û afirînerî ye! Înîsiyatîf  tê wateya; ji ti 
kesî hevî nekirin û benda keseke din nemayînê, 
di heman demê de tê wateya berpirsyarî girtin û 
dîtina pêdêviyên kû wê werin kirin. Rûpel 4

meclîsa Jinan a roj kongreya xwe 
ya 10´emîn lidarxist

Sayfa 5

175 welatan mora xwe danîn binê 
Peymana Avhewayê

Sayfa 5
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Li Parlemena Brîtanya 
Civîna Dîrokî
Kampanya ´Ji Ocalan re azadî´ ya ku ji hêla sendîqayên Brîtanî ve tê meşandin li Parlemena Brîtanya startê wê hat 
dayîn. Di civîna ku li Kamaraya Avam hatî kirin rastî eleqeyeke mezin hat û di civînê de rola rêberê gele Kurd Abdullah 
Ocalan ya di çareseriya pirsgirêka Kurd de hat nirxandin. 
Di civîna moderatortiya wê Parlamentera Skoçî 
Natalîe mc Garry kir de li ser navê GmB’ê Bert 
Schoûwenbûrg, li ser navê sendîkaya Unite 
the Union Steve Turner, li ser navê sendîkaya 
Unison Stephen Smellie, dîrektorê navneteweyî 
yê sendîkaya Unite Simon Dubbins, Hevserokê 
Giştî yê DBP’ê Kamuran Yuksek, Parlamentera 
HDP’ê Dîlek Ocalan û ji kamaraya lordan lord 
Rea axivîn.

Kampanya ´ji Ocalan re azadî´ ji hêle sendîqaya 
Unite û GmB ve tê meşandin ji gelek sendîka û 
rêxistinan ve tê pişgirî kirin. Sendîqaya Unite bi 
1.5 mîlyon endamên xwe wekî saziya kedkaran 
ya herî mezin ya Brîtanya tê qebûl kirin. GmB jî 
bi 650 hezar endamên xwe sendîqaya sêyemîn 
ya mezin ya Brîtanya ye. Di civînê de nûnerê 
sendîqaya Unison jî amade bû piştgirya xwe bi 
kampanyayê re nîşan da.

Di civînê de bi dehan Parlementer û lord jî amade 
bûn û piştgirî dan kampanyayê. Di civînê de li hember 
tecrîda li ser Ocalan nerazîbûn hatin nîşandan, hate 
diyarkirin ku azadiya Ocalan wê tevkariyek mezin bi 
aştiya herêmê bike. Bang li dewleta Tirk hat kirin ku 
êrîşên li hember gelê Kurd rawestîne û jibo çareseriya 
demokratîk bi rêberê gelê Kurd abdullah Ocalan re 
dest mûzakerayan bike. 

Berdewama nûçeyê di rûpelê 3´yan de ye
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Kobanê
Hin çîrok hene

Ne bi zimanê êşê be
Nayên gotin!!

Kobanî yek ji wan çîrokan e..
li Kobaniyê

Pinpinîk bi gulleyan re,
Bager bi stiranan re,

Û helbest bi keviran re ,
dipeyivin!!

ehmed Huseynî
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Li Parlamentoya Brîtanyayê 
civîna dîrokî ya Ocalan
Starta Kampanyaya “Ji Oca-
lan Re Azadî” ya di pêşengiya 
sendîkayên Îngîlîz de bi civ-
înek berfireh ve li Parlamen-
toya Brîtanyayê hate dayîn. 
Di civînê de li hember tecrîda 
li ser Ocalan nerazîbûn hatin 
nîşandan, hate diyarkirin ku 
azadiya Ocalan wê tevkariyek 
mezin bi aştiya herêmê bike.

Starta Kampanyaya “Ji Ocalan Re Azadî” 
ya di pêşengiya ji sendîkayên herî mezin ên 
Brîtanyayê Unite û GMB’ê de li Parlamentoya 
Brîtanyayê hate dayîn. Di civîna duh êvarî odeya 
komîteyê ya hejmar 10 a li Kamaraya Avam hate 
lidarxistin de sendîkavan û parlamenter jî tê de 
gelek kes amade bûn. Di civîna rastî eleqeyek 
mezin hat de hate diyarkirin ku azadiya Ocalan 
di serî de Tirkiye, wê tevkariyek mezin bi aştiya 
Rojhilata Navîn bike.

Di civîna moderatortiya wê Parlamentera 
Skoçî Natalîe Mc Garry kir de li ser navê GMB’ê 
Bert Schoûwenbûrg, li ser navê sendîkaya Unite 
the Unison Steve Turner, li ser navê sendîkaya 
Ûnîson Stephen Smellie, dîrektorê navneteweyî 
yê sendîkaya Unite Simon Dubbins, Hevserokê 
Giştî yê DBP’ê Kamuran Yuksek, Parlamentera 
HDP’ê Dîlek Ocalan û ji kamaraya Lordan Lord 
Rea axivîn.

Di civînê de li pêş masaya axaftvanan jî 
pirtûkên Ocalan ên bi zimanê Îngîlîzî hatin 
rêzkirin.

‘ME TABÛYEK MEZIN ŞKAND’
 Dîrektorê Navneteweyî yê Sendîkaya Unite 

Sîmon Dûbbîns ku demek berê Amed ziyaret kir, 
diyar kir ku tabûyek mezin şkandine, di parla-
mentoya Brîtanyayê banga azadiya Ocalan pir 
girîng e, anî ziman ku ev gav îfadeya destpêka 
kampanyayek mezin e.

 ‘MASE QULIBANDIN, WELAT 
BER BI KAOSÊ ÇÛ’

Parlamentera HDP’ê Dîlek Ocalan bi bîr xist 
ku Ocalan li Îmraliyê 17 sal in li hucereyek yek 
kesî ji tevahî mafên xwe bêpar tê ragirtin, diyar 
kir ku ev saleke ti hevdîtin pê re pêk nehatine. 
Dîlek Ocalan destnîşan kir ku hevdîtinên 3 salan 
ên ku dewletê bi Ocalan re kiriye hêviyên mezin 
dane tevahî gelên Tirkiyeyê, anî ziman ku piştî 
aliyê Tirk mase qulibandin jî welat ber bi kaosê 
ve çûye.

 ‘MANDELA Û OCALAN 
BERDÊLÊN GIRAN DAN’

Ji sendîkaya GMB’ê Bert Schoûwenbûrg jî 
peyama serokê kampanyaya Ji Ocalan Re Azadî 
û serokê berê yê sendîkaya GMB’ê Paûl Kenny 
xwend. Di peyama Kenny de li ser şibandinên 
mabeyna Mandela û Ocalan hate rawestandin, 
hate diyarkirin ku her du jî ji bo azadiya gelên 
xwe têkoşiyane.

Di peyama Penny de ev hatin gotin: “Ab-
dullah Ocalan ne Nelson Mandela ye, lê di 
mabeyna wan de şibandinên pir balkêş hene. 
Her duyan jî ji bo azadiya gelên xwe di lêgerî-

na azadiyê de bûn. Her du jî ji azadiyên xwe 
bêpar man û berdêlên giran dan. Hê zêdetir jî 
Ocalan, rastî tecrîda demdirêj hatin. Her du 
jî ji ber lêgerîna azadiyê terorîst hatin îlanki-
rin. Di dîroka dirêj a şeran de çareserî tenê bi 
qebûlkirina çareseriya bi diyalogên mabeyna 
hemwelatiyên wekhev de pêk tên.”

‘DIVÊ KIRYARÊN DEWLETA 
TIRK NEYÊN QEBÛLKIRIN’

Li ser navê sendîkaya Ûnîte Steve Tûrner 
axivî, got wek sendîka bi salan kiryarên li ser 
Kurdan paşguh kirine û pêwîst e vê nebesiyê 
sererast bikin, diyar kir ku di êşa Kurdan de 

Brîtanya xwedî par e û destpêka vê kampanyayê 
ya ji Parlamentoya Brîtanyayê jî girîng û rast e.

Tûrner ev gotin: “Yek ji aliyan di girtîgehê 
de be û mafên mirovî yên bingehîn tine têne 
hesibandin, gelê wî têne qetilkirin, wê demê 
muzakereyên aştiyê pêk nayên. Divê ev bêne 
rawestandin. Divê dewleta Brîtanyayê jî rolê 
bilîze. Divê ev parlamento kiryarên dewleta 
Tirk qebûl neke.”

 ‘OCALAN BÛ DENGÊ AŞTIYÊ’
Partiya Sinn Fein jî bi peyamekê piştgirî da 

civînê. Di peyama bi îmzeyên parlamenterên 
Partiya Sinn Fein Pat Dowerty, Paul Maskey, 

Framic Molloy û Mickey Brady de bang li dewl-
eta Tirk hate kirin ku êrîşên li ser Kurdan rawest-
înin û rê bidin azadiya Ocalan.

GELEK PARLAMENTER 
TEVLÎ CIVÎNÊ BÛN

Di civîna ku eleqeyek mezin jê re hebû de 
ji kamaraya Avamê parlamenterên Brîtanyayî 
Angela Rayner, Jim Shannon, Kelvin Hopkins, 
Diana Johnson, Dave Anderson, Julie Elliot, 
Valerie Vaz, Andrew Gwynne, Neil Gray, Tania 
Mathias, Ruth Smeeth û ji kamaraya Lordan 
Lord Rea, Lord Hylton, Lord Dholakian û Lord 
Judd bi tevlîbûnê piştgirî danê.
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Însiyatîf û Afirînerî 
Di serketina berxwedanê 
xwerêveberiyên xweser 
ên Cizîr û Surê de hate 
îspat kirin ku du têgîn di-
kare vê berxwedanê ber 
bi zaferê bibe,ev jî Înîsi-
yatîf  û Afirînerî ye! Înîsi-
yatîf  tê wateya; ji ti kesî 
hevî nekirin û benda kes-
eke din nemayînê, di he-
man demê de tê wateya 
berpirsyarî girtin û dîtina 
pêdêviyên kû wê werin ki-
rin. Afirînerî jî tê wateya; 
dubare nekirina hinek 
tiştên kû dizane û li  şûna 
wê her tim pêşxistina rê û 
rêbazên nû ye. Ev jî, Rast 
û bi tesîr, bikaranîna der-
fet û fersendan ve girê-
dayî ye.

Selahattîn Erdem

Bêguman, jibo Şoreşa Xweseri-
ya Demokratik û tekoşîna wê, kû 
gelek berpirsyariyan di nava xwe 
de dihewîne, pêwîstî bi Înîsiyatîf  û 
Afirîneriyek bi hêz heye. Ev berx-
wedan, berxwedana şoreşa Xweseriya 
Demokratik û xwerêvebirina xweser 
a demokratik e. A rast avakirin û 
pêşxistina  rêveberiyên heremî yên  
xweser, tê wateya bingehê demokrasi-
yê. Dema pîvana bingehîn pêşxistina 
heremên xwecihî be; wê vîna heremî, 
rêxistinîbûn û hêza xwecihî di her 
alîde diyarker be. Ev jî bi Înîsiyatîf û 
Afirîneriyê dikare pêkwere.

Jibo serketina berxwedanê xweseri-
yê, çiqas înisiyatîf û afirînerî pêwîst 
be, bi heman rengî di berxwedanê de 
biryarbûn û israrkirin jî gelek girîng 
û pêwîst e. Ev jî girêdayî baweriya 
ku wê ev berxwedane serkeftinê bine 
mimkûn e. Lewma beriya her tiştî 
bawerî tê. Baweriya serkeftinê, baw-
eriya ku wê ev berxwedane zaferê bi 
xwe re bîne, di hemû aliyan de jibo me 
diyarker e. Bêgûman ev jî, bi dildari-
yek mezin a girêdana jiyaneke azad û 
serbixwe, ji derveyî jiyana azad redki-
rina tevahiya cûreyên jiyanê, bi rihê  
azadiyê redkirina her rengê kolebûn û 
xûlamtiyê dikare pêkwere.

Yên kû bi dildariyek mezin jiyana 
azad ji xwe re nekin armanç û ne-
jîn, yên kû nokerî û xiyanetê ji xwe 
re weke jiyan dibînin, ne mûmkûne 
kû bikaribin bibin şervaneke serk-
evtî yê azadî û demokrasiyê. Kesên 
wisa;li şûna şoreşgeriyê daxwazin 
reformîzmê, li şûna berxwedêriyê 
pasîfîzm û teslîmiyetê hildibêjêrin. 
Pir eşkere diyare kû,berxwedan ber 
bi zaferê dibe, teslîmiyet dibe îxanetê, 
pasifîzm jî ber bi wendakirinê dibe. 
Li ti devera cîhanê de, pasifist û tes-

limiyetçiyan di tekoşînê de serkeftin 
bidestnexistiye, jixwe buyerek wiha jî 
tine ye. 

Helbet ji bo me û yên kû di berx-
wedanê de biryar dane pirsa esasî; 
Înîsiyatîf û Afirîneriya ku wê serketina 
berxwedana  xweseriya demokratik 
misoger bike,çavan were nîşandan e. 
Helwest û seknên pasîf û kevneperest, 
berxwedana kû li Cizir û Sûrê liser 
bingeha xwerêvebirinê destpêkiriye, 
kû pêl bi pêl belavî tevahiya Kurdis-
tanê dibe, ber bi pêşde nabin, bereva-
jî, li pêşiya vê berxwedana dîrokî û 
serkeftina wê, astengiya herî mezin in. 
Jibo kû li her derê înîsiyatîf û afirîneri-
yek wiha werî nîşandan, divê tevahiya 
rengên pasîfzm û teslîmiyeta kû li her 
derê de reşbînî û bêhêvîbûnê belav 
dike werî tine kirin û ji nav refên me 
werin paqij kirin. 

Jibo derbeya mirinê li faşîzma 
AKPê bikevî, ji bo bi pêngavan 
pêşxistina berxwedanê xwerêveberi-
yên xweser û demokratik û li gorî vê 
pêngavê, raberkirina pêdîviya inisi-
yatîf û afirîneriya siyasi û leşkerî,di 
heman demê de xeta pasîfzm û tes-
limiyetçîtiya kû dixwaze di nav me 
de dûdiliyê û reşbîniyê belav bike, 
divê li diji wê, di her alî de tekoşînek 
ideolojik û rêxistinî  were kirin. Li dijî 
dijminê derve berxwedana siyasi û 
eskerî, li dijî dijminê hindûr jî tekoşîna 
bîrdozî û rêxistinî gelek girîng e û 
hevdû temam dikin. Lewma, tekoşîna 
li dijî faşîzma AKPê de jibo  serkev-
tina berxwedana rêveberiyên xweser û 

demokratik,encex  bi tekoşîna hindûr a 
bîrdozî û rêxistinê ve bihevre bimeşin, 
dikare bi serkeve. 

Tam jî di vê mijarê de pirsgirîk û 
lewazî têne jiyin. Di nava me de hel-
west û tevgerên bêbiryar, bêbawer, 
reşbînî, bêhêvîbûn, paşverû, daxwaza 
serkeftinên bi hêsanî, pasîfîst, tes-
limiyetçîtî û jiyanekê di bin tesîra şerê 
teybet de ye gelekî  zêde pêşketin e. 
Heya wisa bûye kû, hinekî wan kesan, 
mîna baskê AKPê yên 5’mîn tevdiger-
in. Dema kû devê xwe vedikin, cihê 
kû lê ne bêhêvîbûn û reşbîniyê belav 
dikin. Lê di rewşên wiha de ev kesene 
nayine dîtin û li hemberê helwest û 
gotinên wan jî, tekoşînek bi tesîr nayê 
meşandin.

Bêguman her mîna Kobanê û 
Şengalê, îro jî gelê me li bajarên 
Bakûrê Kurdistanê de li dijî êrîşên 
qirkirina faşîst tekoşînekê mezin a 
hebûn û azadiyê  dimeşînin. Weke di 
mînaka Cizîr û Surê de jî hate jiyîn, 
berdêlên vê berxwedanê gelekî giran 
û êşa wê jî gelekî mezin e. Vê yekê 
herkes û nexasim jî yên kû di nava 
tekoşînê de ne dijîn û dibînin. Başe 
ev rastiye tê çi wateyê?  Li gorî me ya 
yêkemîn; Hov,Stemkar û zilmkariya 
faşîzma AKPê nîşan dide, ya dûyemîn 
jî kêmasiyên me yên di tekoşînê de 
nîşanê me didin. Jibo vê jî, divê liser 
bingeha rexne û rexnedayînê, em kê-
masiyên xwe bibînin û tevî sedemên 
wan jî bihevre sererast û derbas bikin.

Lê belê, li gorî wan kesên pasîfîst û 

teslîmiyetçî, kû dixwazin bikevin nava 
me jî, berpirsyariya wan berdêlên gi-
ran û êşên mezin, berxwedaniya îro 
jibo  azadiyê bi qehremanî tê meşandin 
dibînin. Gelekî wan kesan,bi gotin û 
helwestên xwe,berpirsyariya tiştên kû 
hatine jiyîn, berxwedanê nîşan didin û 
li gelek deran de nîqaşên xerab dikin. 
Ev kesene di destpêkê de hê zêdetir 
bûn,lê niha li hemberê qehremantiya 
Cizîr û Surê, herwiha piştî bangên 
qetliam û qirkirina Kurdan yên Er-
dogan û Bahçeli  şûnde çiqas kêm 
bibin jî, diyare kû hîna jî hebûna xwe 
berdewam dikin.

Yên wisa,li şûna kû bêjin “Diviya 
bû em hê bêtir rast, bihevre û bi tesîr 
liberxwe bibin” dibêjin; Gelek der-
fetên me yên baş hebûn û ev berx-
wedane ji kû derket, pêwîstî bi berx-
wedanê nebû, bi dengek bilind jî qîr 
dikin û dibêjin; lazime ev berxwedan 
zêdetir dirêj neke. Jibo qetliam û rûx-
andina bajaran, li şûna kû faşîzma AKP 
û MHP›ê weke berpirsyar bibînin, 
berxwedanê xweseriya demokratik 
berpirsê vê encamê dibînin. Her çendî 
bi eşkere nebêjin jî,lê li

gora wan,divê herkes teslîmê 
faşîzma AKPê bibe, û nesîhetên mîna 
ji derveyî vê ti riyên din tine ye didin. 

Bêgûman di hindûrê tekoşîna 40 
salan de ev gotin, gelek caran hatin 
gotin û em kesên wisa jî pir baş nas-
dikin.

Hîna di nîveka salên 1970’an de 
dema PKK bi rengekî çalak dest bi 

tekoşînê kir, xeta pasifîst û teslimi-
yetçi heman tişt digotin. Di nîveka 
salên 1980’an de dema PKK›ê dest 
bi berxwedana Gerilla kir, wan kesan 
qebûl ne dikir û digot; pêwîstî bi berx-
wedanê tine ye. Beşekê  wan jî digo-
tin; Berxwedana kû jibo Azadiyê, wê 
Gel ber bi qetliaman ve bibe pênase 
dikirin.

Başe dîrokê, kê û kîjan xetê piştrast 
kir?  Xeta burjuwaziya piçûk a re-
formist û teslimiyetçî pêşkevtin afi-
randin, anjî xeta şoreşker û berxwedêr 
a Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan 
hebûna gelê Kurd parast û azad kiriye? 
Encam li ber çavan û li holê ye. Niha 
li Kurdistanê de xeta ew derdorên re-
formist û teslimiyetçi nemaye û koka 
wan qeliya ye. Lewma, Ciwanên 
kurd ku bi rih û zanebûna Apoyî xwe 
pêşxistine, îro li dijî faşîzma AKP 
û DAÎŞê, bi qehremanî li berxwe 
didin,Kûrd kiriye pêşeng û hêviya mi-
rovatiya azad.

Weke doh, îro jî, xeta şoreşker 
û berxwedêr a Rêber Abdullah 
Ocalan,tekoşîna hebûn û azadiya gelê 
kurd birêve dibe.

Rêber Abdullah Ocalan, îro ji doh 
zêdetir pêşengtiya tekoşînê dike. Kê 
dikare vê rastiyê jibîrbike û bi gotina; 
“AKPê ji Îmraliyê re qedexe daniye” 
berevajî bike? Gelo jibo Kurdan rûx-
andina kû li Kurdistanê pêk hatiye 
girînge, anjî berxwedêriya Mehmet 
Tunç û Pakîze Nayir’an kû herkes pê 
şanaz û serbilinde girînge?

Divê van rastiyane her Kurdê kû 
dibêje ez welatparêzim baş bizane,fam 
bike û li gorî vê jî tevger bibe;Ya 
yêkemîn, Şerê mijara gotinêye ne 
Kurdan, AKP û DYA’yê derxis-
tiye û li gorî konsepta şerê teybet 
yê giştî,bi êrîşên faşîst dixwazin 
qirkirina Kurdan temam bikin. Ji 
xwe vê rastiyê,Erdogan,Davutoglu 
û Bahçelî bi eşkere tînin ziman. Ya 
dûyemîn jî, li dijî van êrîşên tinekirin 
û tasfiyekirinê,tevgera azadiya Kurd 
mecbûr bû jibo hebûn û jiyaneke azad 
liberxwe bida. Lewma ev berxwedane 
heya dawî rast bû, mafdar bû, pêwîst 
û bi rûmet bû.Ti kêmasî û texrîbat 
nabe sedem kû li dijî faşîzma AKPê, 
lewaz, bê berxwedan û bê tekoşîn 
rawestin. Ya sêyemîn jî, li Cizîr û 
Surê de faşîzma AKPê wenda kir û 
berxwedana Kurdan zafer qezençkiri-
ye. Her mîna salên 1982’an di berx-
wedana zîndana Amedê de pêkhatiye. 
Divê herkes vê rastiyê baş bizane; 
Çawa kû li Kurdistanê de jiyana wan 
35 salên dawî berxwedana Mazlum 
Doğan, Kemal Pir û Hayri Durmuş›an 
diyar kiriye, jiyana ji niha û 40 sal 
şûnde jî, wê berxwedana Mehmet 
Tunç ve Pakize Nayır›an diyar bike.

Di 24ê Tîrmehê de, dema kû 
êrîşên hevpar yên AKP û MHP›ê 
destpê kir û li dijî wê, me dest bi 
berxwedana rêveberiyên xweser û 
demokratik kir,me ev tişt got; Tes-
lîmiyet ber bi Îxanetê,Pasîfîzm dibe 
wendakirinê, û Berxwedan jî wê ber 
bi Zaferê bibe! Encamên tekoşîna 9 
mehan jî ev rastî piştrastkiriye. Eger 
di serkevtina berxwedanê de kêmasî 
hebin,berpirsyariya wê ne berxwedan 
e, berevajî vê, xeta kû hewldide bik-
eve nava berxwedanê pasîfîzm û tes-
lîmiyetçîtî ye. Lewma, divê tevahiya 
hêzên berxwedêr vê rastiyê baş biza-
nin û jibo bi înîsiyatîf û bi afirînerî 
tevbigerin û serkeftinê  misoger bikin 
jî, lazim e li dijî vê xeta şaş heta dawi-
yê tekoşîn bikin. Zafera berxwedanê, 
encex bi sekn,helwest û tekoşînek 
wiha dikare were bidestxistin.
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Amedspor: Dixwazin 
têkoşîna me qels bikin
Serokê duyemîn 
ê Amed Sporê 
Nûrûllah Edemen, 
li ser êrîşa nîjad-
perestî ya duh a di 
dema maça li hem-
berî tîma Ankara-
gucu de li hemberî 
wan hat kirin, dax-
uyaniyek da.

Edemen diyar kir, ji ber 
helwest û têgihiştineke feder-
asyonê li dijî wan afirandiye, 
êrîş tên kirin û ragihand, ku 
piştî tîma wan gola duyemîn 
avêt, rêveberên Ankaragucu 
nerazîbûn nîşanî wan dane. 
Edemen got, “Li beşa pro-
tokolê ya trîbunê êrîşî me ki-
rin. Temamiya kesên êrîşî me 
kirin, xwedî qerta akredîta-
syonê bûn. Ji ber êrîşê bêvila 
min şikestiye. Ser çavê hevalê 
me Soran Mizrak xwîn bû. ji 
destpêka sezonê ve hewl tê 
dayîn li hemberî Amedsporê 
têgihiştineke neyînî were afi-
randin. Ji ber afirandina vê 
têgihiştina neyînî, ev bûyer rû 
didin.”

‘DIXWAZIN TÊKOŞÎNA 
ME QELS BIKIN’

Edemen bibîr xist, ku di 

maça wan a li hemberî tîma 
Keçîorengucu de bi îdîaya ku 
alîgirên Amedsporê dirûşmên 
‘nîjadperestî û îdeolojîk’ qîri-
yan e 3 pûanên wan hatine 
jêbirin û got, “Me dîmenên 90 
deqe yên vê maçê di medya 
civakî de parve kiribûn. Bi 
taybetî me ew deqeyên ku fed-
erasyon qala wê dkin, parve 
kir. Em li dîmenên vê maçê 
yên ku di qenalên neteweyî de 
hatine weşandin temaşe bikin, 
gelo li kîjan devera vê maçê 
gotineke îdeolojîk heye? Ev 
hemû ji bo şikandin û qelski-
rina têkoşîna Amedsporê ye.”

Edemen bibîr xist ku wan 
tîma Ankaragucu li Amedê bi 
wesayîtên taybet wergirtine û 
birine taştê dane wan û got, 
“Ev tişta li hemberî me hatiye 
kirin, li sporheziyê, li mirova-
hiyê nayê.”

Ji parêzerên Baroya Amedê 
Ahmet Ozmen jî ji Dozgeriya 
Komarê û Wezareta Spor û 
Ciwanan xwest ku bûyerê 
lêkolîn bikin û yên federasyon 
berpirsyaran ceza bike.

YE li dijî qaçaxçitiya bacê li ser 
‘lîsteya reş a hevpar’ li hev kir

Wezîrên Maliyeyê yên Yekîtiya Ewro-
payê di civîna bilind a li paytexta Belçî-
kayê Brukselê de hatin cem hev. Di dax-
uyaniya piştî civînê de hat ragihandin, ji bo 
têkoşîna li dijî qaçaxçitiya bacê wê ‘lîsteya 
bihuşta bacê’ ya hevpar bê amadekirin. Bi 
lîsteya hevpar re tê xwestin, pêşî li revan-
dina bacê, ku piştî skandala Belgeyên Pan-
ama derket asteke bilind, bê girtin.

Kokmîserê ji Karên Malî yên Komîsyo-
na YE Berpirsyar Pîerre Moscovîcî piştî 
civînê daxuyanî da û diyar kir, welatên 
endam li hev kirine di mijara avakirina 
‘lîsteya reş a bihuştên bacê’ ava bikin. 
Moscovîcî da zanîn, ev lîste wê heta 
dawiya salê bê amadekirin û anî ziman li 
ser welatên tevlî lîsteyê bên kirin, hevdîtin 
dewam dikin.

Di civîna bilind a Yekîtiya Ewropayê 
de li hev hat kirin ku gahiyên bacê yên 
şîrketan bên parvekirin. Bi saya vê yekê 
wê rewşeke ‘zelalktir’ bê afirandin û bi vî 
rengî pêşî li revandina bacê were girtin.

Di çarçoveya biryarên di civîna 
bilind de hatin wergirtin, wê banka û 
şêwirmendên wan di mijara bacê de 
baştir werin şopandin. Li gorî vê yekê wê 
Komîsyona YE di mehên pêş de pêşniyaran 
pêşkêş bike û tê xwestin pêşî li revandina 
fonên muşteriyan li derveyî welat bê girtin.

Di Belgeyên Panama de her wiha der-
ketibû holê ku gelek bankayan alîkarî dane 
şîrketên muşteriyê xwe, ku ji bacê birevin.

Meclîsa Jinan A Roj kongreya 
xwe ya 10´emîn lidarxist
Meclîsa Jinan Ya Roj ya ku 
xebatên xwe li paytext Lon-
donê dimeşîne kongreya xwe 
ya 10´emîn li Navenda Civaka 
Kurd ya li Haringeyê lidarxist. 

Kongre jibo şehîdên şoreşê bi deqek 
rêzgirtin destpêkir û bi hilbijartina dîwanê 
berdewam kir. Rêvebira KNK´ê Songul 
Karabulut ya jibo dîwanê hatî hilbijartin di 
axaftina xwe de bal kişand ser têkoşîna jina 
Kurd û da zanîn ku di avakirina Xweseriya 
demokratîk de pêşengiya jinê pêwîst e.

Piştî xwendina rapora salekê, pêşniyarên 
jibo pêşerojê hatin girtin. Di kongreye de 
gelek biryar hatin girtin û meclîsa ji 49 en-
daman pêk tê hat hilbijartin. 

Di kongreyê de Devrîm Has û Turkan 
Budak wekî berdevkên meclîsê hatin hilbijartin. 

Li Londonê çalakiya ciwanan 
3 rojan berdewam kir

Li paytext Londonê, li dijî tecrîda şidandî ya li hemberî 
Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan û êrîşên qirkirinê yên 
AKP/Qesrê, roja Înê kon hat vedan. Ev çalakî piştî sê rojan 
bi dawî bû.

Kon li ber îstasyona Manor House hat 
vekirin. 

Li qada çalakiyê ya ciwan lê bûn, alên 
PKK û Ciwanên Azad hat daliqandin. Di 

çalakiyê de dirûşmên “Bijî Serok Apo” û 
“Em hemû PKK’yî ne” hatin qîrîn.

Li aliyê din, ciwanên Kurdistanî di nava 
sê rojan de bi sedan belavok belav kirin û 
hem wehşeta AKP’ê ya li Kurdistanê dike, 
hem jî daxwaza xwerêveberiyê ya Kurdan 
ji gelê Îngilîstanê re vegotin. Ciwanan dan 
xuyakirin, ku çalakiyên wan wê bidomin.

175 welatan mora xwe 
danîn binê Peymana 
Avhewayê

Merasîma îmzekirina pey-
mana avhewayê, ku di Konfer-
ansa Guhertina Avahewayî ya 
Neteweyên Yekbûyî (COP21) 
de li ser li hev hatibû kirin, bi 
dawî bû. Bi giştî 175 welatan 
mora xwe danîn binê vê pey-
manê.

Peymana têkoşîna li dijî 
guhertina avhewayê ya di 
meha Kanûnê de li paytexta 
Frana Parîsê hat qebûlkirin, 
pêşkêşî îmzeyan hatibû kirin. 
Hin jê serokdewlet, nûnerên 
175 welatan mora xwe danîn 
binê peymanê.

Di çarçoveya Peymana 
Avhewayê de tê xwestin, ku 
rêjeya zêdebûna germahiya 

global li gorî sedsala 19›an di 
asta 2 pileyî de bê ragirtin û ji 
welatên xizan re ji sala 2020›an 
û pê ve her sal 100 mîlyar dolar 
alîkarî were kirin. Di peymanê 
de gotina ‹germahiya global di 
asta kêmî 2 pileyî de bê ragir-
tin› cih digire.

Ji bo peyman bikeve meri-
yetê divê herî kêm 55 welatên 
ji rêjeya ji sedî 55 a belavki-
rina gaza zerarê dide atmos-
ferê berpirsyar in, mor bikin. 
Di heman demê de divê ji 
aliyê parlamentê van welatan 
ve jî bê erêkirin. Piraniya wan 
dewletê giravan 15 welatan bi 
parlament an jî hikûmeta xwe 
ve peyman erê kirine.


