
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin 
İnan hafta sonu Day-Mer’in düzenlediği 
panelde anıldı. Düzenlenen sayısız 
panel ve anma etkinliğinin alışıla 
gelmiş organizasyonlarının aksine TV 
programı formatında hazırlanan panel 
kitlesel katılım ile gerçekleştirilerek 
büyük beyeni topladı. 

Hayat TV, televizyon kanalında yayınlanmak üzere 
hazırlanan ve Deniz’leri anma niteliği de taşıyan ‘Deniz 
Olunmalı’ başlıklı panelde, Evrensel Kültür GYY üyesi ve 
Deniz Gezmiş’in yakın arkadaşı-yoldaşı Aydın Çubukcu, 
Hayat TV Babil Kulesi prgramı yapımcısı ve haber kordinatötü 
Ercüment Akdeniz ile tarihçi-yazar Erdoğan Aydın 
katılımcılara 68 kuşağı ve Deniz Gezmiş ile yoldaşlarının 
mücadelesini anlattı. Gündem ve günümüzdeki anti-
emperyalist mücadeleyede değinen konuklar ayni zamanda 
Türkiye’de sol örgütlenmelere dair de değerlendirmelerde 
bulundu. Haberin devamı sayfa 16-17’de...
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Yeni Başkan Sadiq 
Khan İş Başında:  
İlk Uygulaması 
Bir Saatlik 
Otobüs Biletleri

Geçen hafta yapılan seçimlerde Londra Büyükşehir 
Başkanlığına seçilen İşçi Parti’li Sadiq Khan, hafta sonu 
gerçekleşen yemin töreninin ardından, Pazartesi günü 
yeni görevine başladı. 

Khan, ilk olarak, iki otobüste geçerli olacak, 60 dakikalık 
otobüs bileti uygulamasının Eylül ayında başlayacağını 
açıkladı. Haberin devamı sayfa 4’de...

Day-Mer`den anlamlı etkinlik
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Day-Mer gençliği, kamp 
sonrası ilk toplantısını yaptı

Hristiyan Ülkenin kalbi bir 
Müslümana emanet Artık

facebook’a şok protesto!

kürt sorununda çözüm 
sürecinden çatışmalara 

Londra merkezli düşünce kuruluşu Centre 
for Kurdish Progress, Kürt sorununda 
müzakerelerden çatışma sürecine evrilen 
gelişmelerin ele alınacağı önemli bir 
toplantı organize ediyor. 

Haberin devamı sayfa 22’de...

Gik-Der kültür ve sanat 
festivali 8 Yaşında

Göçmen İşçiler Kültür Derneği 
(GİK-DER) olarak sekiz yıl önce 
başlatılan Kültür ve Sanat Festili bu yıl 
gerçekleştiriliyor. Festival öncesinde 
yazılı bir duyuru yayınlayan GİK-DER, 
festivalin amacı ve önemine değinerek 
halkı katılmaya davet etti.

Haberin devamı sayfa 25’te…

Dersim soykırımında 
Yaşamını Yitirenler 
londra’da Anıldı

Dersim Soykırımının 79’uncu yıldönümü 
dolayısıyla Londra’da faaliyetlerini yürüten 
Dersimliler derneğinde bir anma etkinliği 
düzenlendi.

Haberin Devamı sayfa 13’de…

Thames Nehri Üzerinde 
büyük Öcalan Posteri

Londra’nın değişik bölgelerinde Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın posterleri ve bununla 
ilgili sloganların yazılı olduğu pankartlar asıldı.

Haberin devamı sayfa 10’da… 

Haberin devamı sayfa 6’da...

Aledin Sinayiç’in seçim analazi sayfa 8’de...

Haberin devamı sayfa 14-15’te...

Day-Mer gençliği 
23’üncüsü geçtiğimiz 
ay düzenlenen gençlik 
kampının ardından her 
yıl olduğu gibi ‘kampı 
aileler ile buluşturan’ 
etkinliği gerçekleştirdi. 
Etkinlikte ayrıca 
Deniz Gezmiş’in kısa 
belgeselide gösterime 
sunularak birde anma 
düzenledi. 

Son yıllarda göçmen 
karşıtlığının ve 
İslamofobi’nin korkutucu 
düzeyde yükseldiği 
Avrupa’nın en büyük 
başkentinde hem göçmen 
hem de Müslüman olan 
Sadiq Khan’ın Londra 
büyükşehir belediye 
başkanı seçilmesi, son 
haftada, tüm dünyada en 
çok konuşulan konu oldu. 

Yaklaşık 1 yıldır, Önder 
Öcalan,PKK, Kürdistan 
bayraağı paylaşım ve 
beyenileri yapan bireysel 
hesaplar ile İŞİD çeteleri 
karşıtı, ezilen halkların 
yandaşı, Erdoğan karşıtı 
ve TC devletinin  katliam 
politikalarını açığa çıkaran 
yayınlar yapan sayfalara 
yönelik ‘engellemeler’ 
uygulyan Facebook sosyal 
iletişim sayfası Londra’da 
Kürt gençleri tarafından 
düzenlenen şok eylemle 
protesto edildi. 
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Sadiq Khan İş Başında: İlk Hamle 
Bir Saatlik Otobüs Bileti
Geçen hafta yapılan 
seçimlerde Lon-
dra Büyükşehir 
Başkanlığına seçilen 
İşçi Parti’li Sad-
iq Khan yeni işine 
hızla başlayarak, ilk 
olarak Eylül ayında 
60 dakikalık otobüs 
bileti uygulamasını 
başlayacağını açıkladı. 
Seçim vaatleri arasında 
olan bir saatlik bile-
tle £1.50 ödeyerek, 60 
dakika içerisinde iki 
otobüse binilebilecek.

Ülkede ve dünyada, Londra’ya 
Müslüman bir belediye başkanının 
seçilmesi büyük yankı toplarken, 
Khan, Cumartesi günü Southwark 
Katedral’da gerçekleşen yemin töreni-
yle Başkanlık görevini resmi olarak 
başlattı.

Perşembe günü gerçekleşen seçim-
lerde bir milyon 310 bin 143 oy ile, 
ülke tarihinde en yüksek oy ile seçilen 
siyasetçi unvanını da kazanan Khan, 
zafer konuşmasında Londra’nın ‘korku 
değil, umudu’ seçtiğini ve başkanlık 
döneminde ‘bütün Londralıları’ temsil 
edeceğini ifade etti.

Katılımın yüzde 45 olduğu seçim-
lerde, Khan oyların yüzde 57’sini aldı; 
en yakın rakibi Muhafazakar Parti’li 
Zac Goldsmith oyların %43’ünü aldı. 
Goldsmith seçim sürecinde Khan’ın 
Müslüman kimliğini ön plana çıkarıp, 
radikal İslamcı bir kimlik izlemini 
bırakmak istemesi büyük eleştiri 
görmüştü ve seçimi kaybetmesine yol 
açtığı değerlendirmesi yapıldı.

Görevi Boris Johnson’dan devra-
lan Khan, Tower Bridge yakınında 
Thames Nehrinin üzerinde bulunan 
Büyükşehir Beleyesinde (Greater 
London Authority- GLA) yanında 
yer alacak ekibini de açıklamaya 
başladı. Khan, Enfield ve Haringey 
Londra Meclis üyesi seçilen, İşçi 
Parti’li, Joanne McCartney’i başkan 
yardımcısı olarak görevlendirdi.

GLA’de görev alacak 25 Lon-
dra Meclisi üyesinin de belirlendiği 
seçimlerde 12 İşçi Parti, 8 Muhafaza-
kar Parti, 2 Yeşil Parti, 2 UKIP ve 1 
Liberal Demokrat üye seçildi. Londra 
geneli için 11 üye seçilirken, 14 üye 
ayrı bölgelerini temsil ediyor. 

Khan, görevini ilk gününde İşçi 
Parti lideri Jeremy Corbyn ile bir araya 
geldi. Parti içerisinde Corbyn’nin 
liderliğine ilişkin tartışmalar devam 
ederken Khan ve Corbyn’nin ilişkisi de 
mercek altında. Corbyn’nin, Khan’ın 

yemin törenine katılmaması da dikkat 
çekerken, ikilinin bu buluşması büyük 
önem taşıdı.

Khan, GLA çalışanlarıyla da bir 
araya gelirken, Salı günü Paris Beledi-
ye Başkanı Anne Hidalgo’yu ağırladı.

Son dört günde bir çok açıklama 
yapan Khan, yaklaşan AB üyeliği 
referandumuna ilişkin, başbakan Da-
vid Cameron ile yakından çalışarak 
üyeliğin devam etmesi için mücadele 
edeceğini söyledi. Khan, Muhafaza-
kar hükümet ile Londra’nın yararına 
olan her konuda çalışacağını ve 
gerektiğinde mücadele edeceğini de 

söyledi.

belediye başkanı ve Meclisin 
yetki ve sorumlulukları

Belediye Başkanı ulaşım, çevre, 
ticaret, konut ve polisten sorumlu. 
Belediye Başkanı, Londra Polis Biri-
mi, Metropolitan Police ve Londra 
İtfaiyesi, London Fire Brigade’den 
de direk olarak sorumlu. Khan’ın 
sanat, kültür, ticaret, sağlık, gençler-
in imkanları, uluslararası yatırım ve 
kalkınma gibi konularda da yetkisi 
olacak.

Khan seçim kampanyası sürecinde 

Londra’nın artan konut sorununa 
çözüm getireceğini çokça beyan etti. 
Kendisi de Tooting’de bir belediye 
evinde büyüyen Khan, son yıllarda 
azalan belediye ve sosyal konut 
inşasını arttıracağını söylüyor. 

Khan, ilk olarak ulaşıma ilişkin 
açıkladığı 60 dakikalık otobüs biletleri 
yanı sıra, her yıl artan, tüm ulaşım 
ücretlerini donduracağının sözünü de 
vermişti.

Meclis Belediye Başkanı’nın 
çalışmalarını gözetleyip, Londra için 
planlanan çalışmaların doğru şekilde 
yerine getirildiğini inceliyorlar.

Hackney, Haringey, İslington 
ve enfield sonuçları

Londra meclisinin, Hackney, 
Islington ve Waltham Forest bel-
ediyelerini kapsayan, North-East 
(Kuzey-Doğu) bölgesinin koltuğunu 
açık arayla tekrar Jenette Arnold 
kazandı. Arnold 134,307 (%58.7) 
oy ile en yakın rakibi, Muhafazakar 
Parti adayı Sam Malik’i 32,565 oyda 
bıraktı.

Enfield & Haringey bölgesinde, 
%54 oy ile, İşçi Parti adayı Joanne 
McCartney meclis koltuğunu kazandı. 
Muhafazakar adayı Linda Kelly 
%23.67 oy ile ikinci oldu.

Hackney’de yapılan ara seçimde iki 
yeni belediye encümeni seçildi. Her 
iki bölgede tekrar İşçi Parti adayları 
kazandı. Yüzde 58 katılımın olduğu 
Hackney Downs bölgesine, 2,614 oy 
ile, Sem Moema seçildi ve yüzde 63 
katılımın olduğu Stoke Newington’a, 
3,242 oy ile, Patrick Moule seçildi.

Ülke geneli yerel ve 
bölgesel seçimler

Perşembe günü, Londra yanı sıra, 
Birleşik Krallık genelinde de yerel 
ve bölgesel seçimler gerçekleşti. Bu 
yerel ve bölgesel seçimler İşçi Parti 
lideri Corbyn için de bir sınav olarak 

değerlendirdi.
Analizlere göre, en son 2012’de 

yapılan bölgesel seçimlerde İşçi 
Parti’nin ülke genelinde belediyel-
erde toplamda 100 sandalye kaybet-
mesi beklenilirken, sadece 24 kayıp 
yaşaması bazı kesimlerce bir başarı 
olarak değerlendirdi. Genel sonuçlara 
göre de İşçi Parti geçen senenin genel 
seçim sonuçlarına kıyasla oyunu 
arttırarak yüzde 31 oy elde etti. 
İktidardaki Muhafazakar Parti yüzde 
30’a geriledi. Fakat, Corbyn 2020 
yılında olması beklenen genel seçim-
lerde oy çoğunluğu elde etmek için 
yeterli ilerleme gösteremediklerini ve 
daha fazla çalışmaları gerektiğini ifade 
ederek, bunu başarmak için partisi-
sin tüm olarak arkasında durmasının 
önemli olduğunu belirtti.

İskoçya’da İskoç Ulusal Parti 
(SNP) tekrar birinci parti olarak 
üçüncü dönem başa geçtiler- fakat 
İskoçya meclisinde sandalye 
çoğunluğunu elde edemeyen SNP 
azınlık hükümeti kurdu. 

İşçi Parti İskoçya’da büyük yenilgi 
alarak, Muhafazakar Parti’nin geri-
sine düşüp üçüncü parti oldu. Corbyn 
için, İskoçya’da tekrar güç kazanmak, 
liderliğinin en zor işi olabilir.

Bu seçimler, geçen yılki genel 
seçimlerinde İşçi Parti’nin büyük 
yenilgiler yaşaması sonucunda par-
tinin başına seçilen Corbyn’nin 
liderliği için de bir imtihan olarak 
yorumlanıyor. Beklenilenin aksine 
İngiltere’de iyi bir performans ser-
gileyen İşçi Parti İskoçya’da büyük 
darbe almış oldu.

Galler Meclisinde İşçi Parti’si 29 
sandalye kazanırken, Plaid Cymru 12, 
Muhafazakar Parti 11 ve UKIP 7 san-
dalye kazandılar.

Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı 
değerlendirmeyi sayfa 8’deki analiz 
yazısında bulabilirsiniz.



5  ÇarşamBa, 11 maYıS 2016



6   ÇarşamBa, 11 maYıS 2016

Day-Mer gençliği, kamp sonrası ilk toplantısını yaptı
Day-Mer gençliği 23’üncüsü 
geçtiğimiz ay düzenlenen 
gençlik kampının ardından 
her yıl olduğu gibi ‘kampı 
aileler ile buluşturan’ etkinliği 
gerçekleştirdi. Etkinlikte ayrıca 
Deniz Gezmiş’in kısa belgesel-
ide gösterime sunularak birde 
anma gerçekleştirildi. 

Erem Kansoy

Düzenlenen gecede Deniz Gezmiş’in yoldaşı 
Aydın Çubukcu’da kısa bir konuşma yaparak 
gençlerle seslendi. Konuşmasında Çubukcu 
‘Deniz asıldı ama fikirleir halen yaşıyor ve bu sa-
londa da eminim en az bir Deniz vardır, binlerce 
mlyonlarca olduğu gibi.’ İfadelerinede yer verdi. 

Kamp süresince genlerin katılımı ile 
gerçekleşen sanat sınıfları, koro çalışmaları ve 
kamp televizyonunda hazırladıkları çalışmalar 
ailelere sunuldu. Sanat sınıfında hazırlanan 
büyük Day-Mer yaftası ve el işleri, koro 
çalışmasında hazırlanan üç devrimci parça ve 
kamp televizyonunda kamp sürerince hazırlanan 
kısa filmler büyük beyeni kazandı. 

Deniz’lerin ölüm yıldönümü olması ned-
eniyle bir anma niteliğide taşıyan gecede hazır 
bulunana Aydın Çubukcu’da gençlere kısa bir 
konuşma yaparak birlik ve beraberliğin öne-
mine değindi. Day-Mer gençliği çalışma ve 
toplantılarına devam edecek. Çalışmalarla ilgi 
daha fazla bilgi için Facebook Da-Mer Youth 
sayfasına ulaşabilirsiniz.  



Hackney’deki Gece 
Hayatına İlişkin Fikirlerinizi 
Belediye’ye Bildirme Fırsatı

Hackney belediyesi, bölgenin 
gece ekonomisine ilişkin, halk 
ile danışma gerçekleştirecek. 
Hackney’de son yıllarda gece 
hayatı büyük bir önem kazanarak 
bölgeye ciddi ekonomik gelir 
sağladı, fakat aynı zamanda ye-
rel halk için çeşitli sorunlara da 
yol açtı. Hackney belediyesi bu 
konuda etkili çözümler yaratmak 
amacıyla, yerel halk ve esnaftan 
görüş almak için 17 Temmuz’a 
kadar danışma süreci başlattı.

Belediye, yerel halk ve ziyaretçilerden, özel-
likle, Hackney’in gece hayatına ilişkin sevdikleri 
ve sevmedikleri yönlerini; ne kadar sıklıkta ve 
neden Shoreditch ve Dalston’u ziyaret ettiklerini; ve 
gece ekonomisine ilişkin geliştirilmesi gerektiğini 
düşündükleri yönlerini öğrenmek istediğini belirtti.

Geçen yıl taslak olarak yeni ruhsat planlarını 

açıklayan ve çeşitli eleştiriler alan belediye, hem 
gece hayatını kullanan ve işletenlerden, aynı za-
manda bölge sakinlerinden, fikir alarak daha etkili 
bir planlama yapmak istediklerini açıkladı.

Gece hayatından kaynaklı, bölgede son yıllarda 
artan çöp ve ses seviyesi yerel halk için sorun yarat-
maya başladı. Diğer taraftan bu sorunların önüne 
geçmek için, belediye içki ve mekan ruhsatlarına 
kısıtlamalar getirmeye başlayarak işletmelerden 
tepki toplamaya başladı.

Mahalle ve konut yetkilisi Kim Wright, konuya 
ilişkin şöyle konuştu: ‘‘Gece ekonomimiz bizim 
için çok önemlidir. Bu, genel ekonomik faydalara 
ve Hackney’in dünya çapında çok çeşitli ve yaratıcı 
bir bölge itibarı kazanmasına sebep oldu. Fakat, aynı 
zamanda toplumsal sorunlara da yol açabiliyor, bu 
da bazı yerel halkımızın yaşam kalitesini oldukça 
etkiliyor.

Bu danışma süreci içki ruhsatları ve gece ekon-
omisine ilişkin genel çalışmalarımızın sadece bir 
parçasıdır. Bu yıl içerisinde yerel sakinlerin ve ruh-
sat sahiplerinin katıldığı 50 kişilik başarılı bir yu-
varlak masa toplantısı düzenledik. Danışmalardan, 
bağımsız araştırmalarımızdan ve bu toplantıdan elde 
ettiğimiz bilgiler Hackney’de gece hayatına ilişkin 
tavrımızı belirleyecektir. Bu görüşleri almamız 
önemlidir ve konuyla ilgili herkesin katılmalarını 
tavsiye ederim.’’
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Tutuklamaların 
arkası kesilmiyor
Son dönemlerde Interpol listesinde yer alan 
isimlere yönelik düzenlenen operasyonlardan 
sonuncusu Hastings şehrinde ikamet eden 
Nurhak Talay’a düzenlendi. Hafta başında göz 
altına alınan Talay gazetemizin yayınlandığı gün 
(Çarşamba) mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Ayni zamanda Yüz Çiçek 
Açsın Kültür Merkezi üyes olak 
Talay içinde yoldaşları olayı du-
yar duymaz bir bildiri yayınladı. 
YÇKM’nin bildirisinde “10 Mayıs 
2016 itibariyle, 2003 yılından beri 
politik sığınmacı olarak yaşayan 
arkadaşımız Nurhak Talay yaşadığı 
Hastings şehrinde İngiliz polisi 
tarafından gözaltina alınmıştır! 
Arkadaşımız uzun hapis yılları 
sonrasında serbest bırakılmış ve 
Britanya’ya politik iltica talebinde 
bulunmuş ayrıca kabul görmüştür! 

Türkiye hükümetinin muhal-
iflere yönelik haksız, yalan ve ifti-
ralar saldırmakta ve suçlamalarda 
bulunmaktadır! Hukukculara, gazet-

icelere silahli saldırılarda bulunmak-
la yetinmemekte, yurtdışında yaşayan 
devrimci demokrat muhalifleri tutuk-
latmaya, kendilerine teslim etmeye 
calışmaktadır! Bir süre önce İlhan 
Karatepe, Kemal Denli gibi bugünde 
Nurhak Talay arkadaşımız gözaltına 
alınmıştır. 

Britanya hükümetinin, Türk 
hükümetinin saldırganlığı ile işbirliği 
yaparak politik devrimci şahsiyetleri 
gözaltına almasını kınıyor, protes-
to ediyoruz! Arkadaşımız Nurhak 
Talay’ın gözaltına alınması tama-
men hakslıktır ve derhal serbetst 
bırakılmalıdır! Üyemiz olan Nurhak 
Talay derhal serbest bırakılmalıdır!” 
ifadeleri yer aldı.



Hristiyan Ülkenin Kalbi Bir Müslümana Emanet Artık
Son yıllarda göçmen karşıtlığının ve İslamofobi’nin 
korkutucu düzeyde yükseldiği Avrupa’nın en 
büyük başkentinde hem göçmen hem de Müslü-
man olan Sadiq Khan’ın Londra büyükşehir bel-
ediye başkanı seçilmesi, son haftada, tüm dünya-
da en çok konuşulan konu oldu. 

Aledin Sinayiç

Kimi İslam karşıtlarına göre ‘radi-
kal Müslüman’, kimi radikal Müs-
lümanlara göre ise ‘yetersiz Müslü-
man’ olan Khan’ın Londra belediye 
başkanı olarak, Avrupa’nın en büyük 
tehdit gördüğü radikal İslam’a ilham 
mı kazandıracağı, yoksa radikal 
İslamı törpüleyip, ülkede yaşayan 
Müslümanları sistemle barışık 
ve uyumlu yaşayan bireyler ha-
line mi getireceği en çok tartışılan 
sorular arasında. Her ne kadar 
avukatlığı döneminde ve sonrasında 
da bir çok radikal İslamcı kurumun 
organizasyonlarına katılmış, birçok 
tutuklu radikal İslamcının davasını 
üstlenmiş olsa da Khan, daha çok 
sisteme tehdit oluşturmayan, onunla 
bütünleşmiş bir profil çiziyor. Az bi-
raz Liberal, az biraz solcu, az biraz da 
seküler olan Khan’lı Londra nasıl ola-
cak hep beraber göreceğiz. 

Seçim zaferi konuşmasında, 
korku yerine umudun kazandığını, 
ayrımcılık yerine birlik ve beraberliğin 
kazandığını ifade eden Khan tüm 
Londralıların belediye başkanı olacağı 
sözünü tekrardan yineledi. Seçimden 
önce yapılan anketlerde insanların 
yüzde 33’ü Khan’ın belediye başkanı 
olmasına aşırı negatif yaklaşmıştı. 
Şimdi bir diğer soru ise Khan’ın 4 
yıllık pratiğinde bu yüzde 33’lük 
kitlenin kaygı ve korkularını ne kadar 
giderebileceği. 

Pakistanlı Müslüman göçmen bir 
ailenin sekiz çocuğundan birisi olan 
46 yaşındaki Khan’ın 5 Mayıs’ta 
yapılan seçimlerde rakibine fark ata-
rak yüzde 57 oyla Londra Büyükşehir 
Belediye başkanı seçilmesi birçok 
açıdan tarihi bir öneme sahip. Sekiz 
yıldır iktidar Muhafazakar Parti üye-
si olan Boris Johnson’un oturduğu 
koltuğa halk tarafından seçilmiş 
üçüncü belediye başkanı ve ilk 
Müslüman unvanını kazanan Khan, 
Southwark Katedralinde yemin 
ederek görevine başladı. 

Londra Büyükşehir Belediye 
Başkanı, Kraliçe ve başbakandan son-
ra Birleşik Krallık’taki en güçlü siyasi 
unvan. 17 Milyon Sterlinlik bütçesi ile 
İngiltere’nin en büyük polis teşkilatı, 
ülkenin ekonomisinin bağımlı olduğu 
Londra ekonomisi, eğitim, ulaşım 
gibi birçok önemli kurumda söz 
söyleme hakkına sahip en güçlü adam 
mertebesine gelen Khan, birçok nok-
tada Birleşik Krallığın kalbi olan 
Londra’nın büyükşehir belediyesini 
dört yıl yönetecek.  

‘londra seçimleri: 
sınıf savaşı’

Tüm Avrupa’nın yakından takip 
ettiği ve iktidar partisi adayı ile İşçi 
Parti adayı arasında geçen Londra 
seçimleri birçok kesim tarafından 
‘üst sınıf ile alt sınıf’ arasındaki 
yarış olarak tanımlandı . Bir yanda, 

başbakan Cameron ve eski belediye 
başkanı Johnson gibi zengin ve soylu 
ailelerin çocuklarını gönderdiği Eton 
kolejinde okumuş büyük bir bankerin 
oğlu olan iktidar partisi adayı Zac 
Golsmith, karşısında ise; 1970 yılında 
ailesi Pakistan’dan İngiltere’ye göç 
etmiş, belediye evinde yaşayan, otobüs 
şoförü bir babanın sekiz çocuğundan 
birisi olan İşçi Parti adayı Khan. Bu 
tabloya baktığımızda aslında seçimin 
‘zengin ile fakir’ arasında geçtiği 
tanımlamasını yapmanın çok ta abartı 
durmadığını, her iki adayın aynı kentte 
farklı yaşamları temsil ettiğini göre-
biliyoruz. 

Her konuşmasında bilinçli olarak, 
bir otobüs şoförünün oğlu olduğunu, 
belediye evinde doğup büyüdüğünü 
özellikle vurgulayan Khan milyon-
larca emekçiye de sizden biriyim 
mesajı gönderiyordu. Bunu derken 
tabi ki sürekli olarak küçük ve orta 
işletmecilerin arkasında olacağını da 
ihmal etmiyordu.   

radikal İslamcı mı, 
sistem ile entegre olmuş 
bir Müslüman mı?

Londra seçimlerinin en çok 
tartışılan diğer bir boyutu ise 
Avrupa’da ilk defa bir Müslümanın 
Londra gibi dünyanın finans, eğitim 
ve turizm başkentinde belediye 
başkanı olarak seçilmesiydi. Tüm 
Avrupa genelinde İslam ve göç-
men karşıtlığının yükselişte olduğu 
bir dönemde bir Müslümanın Lon-
dra belediye başkanlığına aday 
olması elbette rakip aday tarafından 
kullanılacak bir propaganda olarak or-
tada duruyordu. Nihayetinde de Mu-
hafazakar Parti adayı Goldsmith, rak-
ibi Khan’ı radikal İslamcılara destek 
vermekle suçlayarak  “Londra için 
gerçek bir tehlike olarak gördüğünü’’ 
açıklamıştı. Zac Goldsmith’in bu 
ırkçı saldırısı çok rağbet görmedi, ak-
sine büyük bir tepki topladı. 

Khan Londra’da doğmuş, eğitim 
görmüş, hukuk okumuş ve sistem 
ile uyum içerisinde olmuş solcu bir 
politikacı. Khan tüm seçim boyunca 
hiç bir şekilde Müslüman kimliğini 
ön plana koymamış,  bunun üzer-
inden propaganda yapmamıştı. Ak-
sine seçim kampanyasını yıkımını 
durdurduğu bir İngiliz pub’ından 
başlatmıştı. Yaşamı, görüşleri radikal 
İslamdan uzak bir çerçevede dışarıya 
yansıdı hep. Bir çok radikal İslamcı 
kesim tarafından Khan, özelliklede 
eşcinsel evliliği destekleyen görüşleri 
ile, hep bir saldırının hedefi de oldu.

Avrupa’yı saran terör korkusu, 
art arda Avrupa başkentlerinde pat-
layan bombalar, başta Londra olmak 
üzere Avrupa’nın  bir çok kentinden 
binlerce kişinin Daiş’e katılmak için 
Ortadoğu’ya gitmesi, Daiş terörünün 

İslam adına Ortadoğu başta ol-
mak üzere dünyada gerçekleştirdiği 
vahşi katliamlar, bunun  sonucu 
olarak Avrupa’ya doğru gelişen 
tarihin en büyük mülteci akını ve 
bunların hepsinin sonucunda Avrupa 
toplumlarında gelişen göçmen ve 
İslam karşıtlığı. Avrupa hükümetleri 
son senelerde her iki tarafla da mü-
cadele edebilmek için yoğun bir 
arayış içerisinde oldular. 

2011 nüfus sayımına göre sekiz 
milyonluk Londra nüfusunun yüzde 
12.4’ü, yani 1 milyon 13 bini Müs-
lüman. Sadiq Khan, toplamda 
kullanılan oyların yüzde 57’sine denk 
gelen 1 milyon 310 bin 143 oy aldı. 
Bu da bize şunu çok net gösteriyor 
ki, Khan Müslümanların oyundan 
çok emekçi ve göçmen kesimlerin 
oylarıyla yarışı kazandı. Kürdistanlı 
ve Türkiyeli kurumların, emekçilerin 
yüzde 99’u da Khan’ı destekleyerek 
onun seçilmesinde önemli etkisi 
olduğunu söyleyebiliriz. 

khan’ın zaferi ve Corbyn’in 
ilk seçim sınavı

Parti içi ve dışı tüm engelleme 
ve saldırılara rağmen Eylül 2015’te 
üyelerin yüzde 60’ının oyunu alarak 
Ed Milliband’dan boşalan İşçi 
Parti’nin genel başkanlığına seçilen 
Jeremy Corbyn’in liderliği döne-
mindeki ilk seçim kendisi açısından 
bir sınav özelliği taşıyordu. 5 Mayıs 
Perşembe günü yapılan seçim-
lerde partinin oylarında büyük bir 
düşüş bekleyen Corbyn muhalifleri 
bu şekilde Corbyn’den kurtulmayı 
planlıyordu. 

Tony Blair başkanlığı döneminde 
İşçi Parti’nin sağ bir çizgiye kaydığı ve 
üst yönetiminin büyük bir bölümünün 
de buna göre şekillendiği herkes 
tarafından biliniyor. Blair taraftarları 
olarak bilinen bu kesim sosyalist 
Corbyn’i halen hazmetmiş değiller. 
Corbyn her ne kadar İşçi Partisine 
ve genel Britanya siyasetine yeni bir 
heyecan ve soluk getirmiş olsa da parti 
içi muhalefetten kurtulamadı. 

İngiltere geneli 124 belediyeden 
1289 meclis üyesi kazanan İşçi 
Parti sadece 18 meclis üyeliği kay-
bederken, İktidar partisi ülke genel-
inde 828 meclis üyeliği kazanırken, 
kaybettiği meclis üyesi sayısı 47. 
İşçi Parti Galler parlamentosunda 

gücünü korurken, İskoçya parlamen-
tosunda büyük bir gerileme yaşayarak 
üçüncü parti olabildi. Bununla beraber 
Londra büyükşehir ve Bristol bel-
ediyesini iktidar partisinden almayı 
başarmasına rağmen parti içerisin-
den Corbyn’e saldırılar durmadı. 
Dışardan yapılan seçim analizlerinin 
genelinde sonuçların Corbyn için bir 
kayıp olmadığı değerlendirilirken, 
parti içi muhalefet seçim sonuçlarını 
Corbyn’in başarısızlığı olarak yorum-
layarak tepki gösterdiler.

Tepki gösterenler den birisi 
de yeni Londra Belediye Başkanı 
Khan. Pazartesi günü yapılan grup 
toplantısında ve seçildikten saatler 
sonra televizyona verdiği demeçlerde 
de Corbyn’in liderliğindeki parti 
yönetiminin yeterince çalışmadığını 
söylemiş, ve Corbyn’in açık kal-
eye gol atamadığını ifade etmişti. 
Khan’ın İşçi Parti genel başkanlığı 
seçimlerinde Corbyn’in %60’ına 
karşı %19 oy alan Andy Burham’ı 
desteklediği biliniyor. 

Khan ara ara Corbyn’e karşı 
rahatsızlıklarını basın yoluyla ifade 
etmekten de geri durmadı. Corbyn’in 
genel başkan seçildikten sonra 
İngiltere ulusal marşını okumamasını 
eleştiren Khan, son seçim zaferinde 
Corbyn’in etkisinden özellikle hiç 
bahsetmemesi, Corbyn’in Khan’ın 
yemin törenine katılmaması ikilinin 
arasının çokta iyi olmadığını da gös-
teriyor. Ancak şunu belirtmekte fayda 
var, bu seçim zaferi Khan’ın olduğu 
kadar Corbyn’in zaferidir. Bu zaferde 
Corbyn’in büyük etkisini görmemek 
büyük bir haksızlık ve büyük bir 
yanlış olur. 

Yıllardır verdiği insan hakları mü-
cadelesi ve sosyalist kimliğiyle bilin-
en Corbyn genel başkan seçildiğinden 
bu yana milyonlarca emekçinin mü-
cadelesinin yanında oldu, onlarla be-
raber yürüyerek emekçilerin hak mü-
cadelesi eylemlerine katılan ilk genel 
başkan unvanını almış oldu. Parti 
içerisinde Corbyn’in bu kimliğinden 
rahatsız olan kişilerden milletvekili 
Chris Leslie, son 5 Mayıs seçimi 
sonuçlarından sonra Corbyn için; 
‘Ellerinde orak-çekiç bayrakları 
ve Stalin resimleriyle yürüyüş ya-
pan yanlış kalabalıklarla gezmeyi 
bırakmalı’ demesi bu konudaki 
rahatsızlığın en açık ifadesi.   

5 Mayıs’ta yapılan 
seçimlerden notlar:

5 Mayıs Perşembe günü yapılan 
seçimlerde; Londra büyükşehir bel-
ediye başkanı, İskoçya Parlamen-
tosu üyeleri, Galler Meclisi üyeleri, 
Kuzey İrlanda Meclisi üyeleri, tüm 
İngiltere belediye meclisi üyeleri ve 
yerel polis baş komiserlerini seçmek 
için halk sandık başına gitti.

İşçi Partisi en ağır kaybını 
İskoçya’da yaşadı. 13 sandalye 
kaybıyla yüzde 19›lara gerileyerek 
üçüncü parti oldu. İskoç Ulusal Parti-
nin (SNP) yüzde 49 oy alarak birinci 
parti olduğu İskoçya parlamentosu 
seçimlerinde oylarını yüzde 24’lere 
çıkaran Muhafazakarlar ikinci parti 
oldu. SNP oyların yüzde 49’unu 
aldığı halde tek başına iktidar ol-
mak için yetersiz olduğundan azınlık 
hükümeti kurdu. 

- 60 sandalyeli Galler Meclisinde 
İşçi parti 29 sandalye kazanırken, Mu-
hafazakarlar 11, ırkçı UKİP partisi ise 
7 sandalye kazandı.  

- İngiltere genelinde İşçi Parti 58, 
Muhafazakarlar 38, Liberal Demokrat 
Parti ise 4 belediye kazandı.  

-Londra Büyükşehir Belediye 
başkanlığı için 15 aday yarıştı. İşçi 
Parti adayı Sadiq Khan, 1 milyon 
310 bin 143 oy alırken Muhafazakâr 
Partili rakibi Zac Goldsmith ise 994 
bin 614 oyda kaldı.   Seçimlerde 
Yeşiller Partisi’nin adayı Sian Barry 
ise 150 bin 673 oyla üçüncü oldu.   
2012 yılına seçimlere katılım yüzde 
38 iken 5 Mayıs’taki seçimlerde 
yüzde 45,6 ile bugüne kadarki en 
yüksek katılım düzeyi yaşandı.  

- Londra belediye seçimlerinin 
en ilginç partisi ‘Kenevir Alkolden 
Daha Güvenli’(Cannabis Is Safer 
Than Alcohol) adlı partinin adayı 
Lee Harris 20,537 oy aldı. Tek Aşk 
(One Love) adlı partinin adayı Ankit 
Love ise 5 bine yakın oy aldı.

- Sonuçlar açıklandıktan sonra 
Belediye başkanı seçilen Sadiq 
Khan konuşma yaparken tüm diğer 
adaylar sahnede hazır bulundu. 
Sahnede hazır olan Önce Britan-
ya (Britian First) partisinin adayı 
Paul Golding, Khan konuşmasını 
bitirene kadar tepki göstermek için 
sırtını döndü. 
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    ha.twebb                       @hatwebb

Zafer ve yeni umutlar…
Bu hafta çok umut verici 

ve sevindirici bir haber al-
dık. İşçi Partisi’nin Londra 
belediye başkan adayı Sa-
diq Khan seçimi kazandı. 
8 yıldır süren Muhafazakar 
Parti kabusu sona erdi. Yani 
en azından gelecek 4 yıl bo-
yunca Londra’yı yöneten 
onlar olmayacak. Umutla 
doluyum. 

Khan’ın seçildikten sonra 
yaptığı konuşmanın şu bölü-
mü aklımızdan geçen herşe-
yi cümlelere döktü.

‘İnsanlar, umudu korku-
ya, beraberliği ayrılıkçılığa 
tercih ettiler.’

Khan bu konuşmasını ya-
parken arka sıralarda bulu-
nan adaylardan Britain First 
olarak bilinen ırkçı partinin 
adayı arkasını döndü. İngil-
tere tarihinde ilk kez beledi-
ye başkanlığı seçimlerinde 
faşizm bu kadar gözle gö-
rülür şekilde hissedildi. Bu 
parti sözcülerinin yaptığı 
açıklamada Khan’ın Tha-
mes nehrini kurutup yerine 
dev bir cami dikeceği gibi 
klasik faşist beyinle söylen-
miş sözler var. 

Şimdi diyeceksiniz 
ki gayet doğal olarak 
protestosunu dile getirmiş. 
Artık o dönemlerin devrinin 
geçme zamanı çoktan 
geldi. Faşist düşüncelerin, 
ırkçılığın, toplumları 
b a ş k a l a ş t ı r m a n ı n , 
ö t e k i l e ş t i r m e n i n , 
aşağılamanın hiçbir protesto 
hakkı olamaz. Olmamalı. 
Bıktık usandık artık yüzde 
yüz haklıyken, bariz haksız 
olana kendisini anlatma 
hakkı vermekten artık vaz 
geçmeliyiz. 

Onca yıllardır onca insan 
tarafından denendi ve dün-
yanın şimdiki halinden anla-
şılacağı üzere işe yaramadı. 
Bundan sonrada yaramaya-
cak. Beyni örümcek bağla-
mış faşistleri dinlemek hiçbir 
işe yaramıyor. Zaten işe ya-
rasa ortada faşistlik diye bir 
şey olmazdı. 

* * * * * * * *

Sosyal medyada bunun 
örneklerini açıkça görüyoruz. 
Geçen gün izlediğim bir 
ses yarışmasından alınma 
Ermenice bir şarkının 
altına yapılan yorumları 
okudum. En üstteki 
yorum sahibi ‘Ermenice 
olmasına rağmen çok 
duygulandım’ diyor. Türkçe 
yazmış. Önce dil engeline 
takıldığını sandım. Fakat 
onun yorumlarına yorum 
yapanlarla yazışmalarını 
okuduğumda anladım ki 
dili anlamadığından değil 
problem, Ermeni dili olması. 
Bakınız bu ‘ılımlı faşist’. 
Bunun çocuğu tam bir ırkçı 
olacak. Ama çocuğun suçu 
yok, suç böyle konuşanları 
anında çevremizden 
uzaklaştırmayan bizlerde. 
Geçmişte bende defalarca 
yaptım. Görmezden gelip ses 
çıkarmadım.

Almanya’da Türklere 
yapılan ırkçı yaklaşımı 
her fırsatta sohbet konusu 
eden şahıs olay Kürt sorunu 
olunca ‘beğenmiyorsanız 
gidin’ diyebiliyor. 
İngiltere’de belediyeye bir 
işi için gidip Türkçe konuşan 
tercüman getirmedikleri için 
ortalığı sallayan şahıs konu 
Türkiye’de dershanelerde 
verilecek Kürtçe derslerine 
gelince hemen ‘bölücü’ 
kelimesini kullanabiliyor.

* * * * * * * *

Khan’ın bu zaferi bize 
umut verdi. İnsanların artık 
herşeyi olmasa da bazı şey-
lerin farkında olduğunu gör-
mek mutluluk verici. Gele-
cek milletvekili seçimlerine 
kadar çok daha fazla insanın 
bu farkındalığı kazanmasını, 
Khan gibi halktan insanları 
seçmesini, en iyi onların 
bizleri anlayabileceğini, 
eğer bir kurtuluşumuz varsa 
bunu o içimizden olanların 
sağlayabileceğini görmesini 
umuyorum.

Nazım ustanında dediği 
gibi;

Herşey iyi olacak, 
Yemekli vagonda rakı içe-
ceğiz…

To M 
Webb

ÇAGRI
Sevgili dostlar Kırkısraklılar Dayanışma Merkezi olarak bu ay 

kahvaltı toplantımızı Cİzre ile dayanışmak ve kArDeŞ Aİle 
kANPANYAsıNA kATılMAk üzere düzenliyoruz. Yüreği 

insandan,barıştan ve emekten yana olan herkesi bekliyoruz.

Tarih: 22 Mayıs, Pazar  2016 | Saat: 11:00 | Yer: Kırkısraklılar Dayanışma Merkezi

Thames Nehri Üzerinde Büyük Öcalan Posteri

Londra’nın değişik bölgelerinde 
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın 
posterleri ve bununla ilgili sloganların 
yazılı olduğu pankartlar asıldı.

Başta Londra’nın tarihi Westminster köprüsü olmak üzere 
birçok yere asılan pankart ve posterlerde Öcalan’ın özgürlüğü 
istenirken Türk devleti kınandı.

Britanya parlamentosunun yan tarafından bulunan tarihi 
Westminster köprüsüne 3 metre uzunluğunda Öcalan’ın fotoğrafı 
asıldı. Thames nehri üzerinde dalgalanan fotoğrafın üzerinde 
İngilizce olarak ‘Öcalan’a Özgürlük’ mesajı yazıldı.

A406 otobanı olmak üzere kentin işlek caddelerinin 
üst geçitlerine de aynı amaçla farklı pankratlar asıldı. 
Pankartların bazılarının üzerinde yine İngilizce olarak 
‘Yaşasın PKK, Yaşasın Öcalan’, ‘Katil Türk devleti, Be-
bek katili Erdoğan’ gibi sloganlar yazıldı. Pankartlar ve 
Fotoğraflar tüm gün asılı kaldı.
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İyi sonuçlar için iyi 
hazırlanma şart

 Sınavların yaklaştığı su 
günlerde velileri ve öğrenciler 
olarak bir telaş içine gireriz.Ve-
liler cocuklaranın sınavlara iyi 
hazırlanması ister, öğrenciler 
ise artık işin ciddiyetini anlamış 
ve yapabilecekleri yava yavaş 
düşünmeye başlarlar. Bo dönem 
başta öğrenciler, daha sonra 
veliler için zor bir dönemdir. 
Geçmiş oranla şimdiki çocuk-
lar sınav döneminde kendiler-
ini hiç olmadığı kadar baskı 
altında hissederler. Peki ama 
çocuklar sınavlara daha iyi nasıl 
hazırlanabilir? Hangi yöntem-
ler faydalı, hangileri faydasız? 
Öğrenciler hafıza, konsantre ve 
ruh hallerini nasıl daha iyi bir 
duruma getirebilirler? Bu haftaki 
yazımızda hem ailelerin hemde 
çocuklar için önemli olacak bu 
konuya değineceğiz.

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

 Peki on hazırlıklarınızı iyi 
yaptınız ve sınav hazırlığı yap-
maya hazırsınız, ama nasıl 
yapacaksınız? Herşeyden önce 
zaman konusunda kendin-
ize bir daraltma getirmeyin. 
Hiç bir sporcu yada sanatçı 
performansına bir gün kala 
hazırlık yapmaya başlamaz, bir 

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

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

 Ders ve sınavlara 
çalışma, öğrencilerinin en 
iyi nasıl öğredikleri konu-
sunda, araştırmalar devam 
ediyor. Öğrencilerin kendi 
davranışlarını kontrol etmeleri 
ve yönetmelerini gerektiren bu 
etkinlik çoğu zaman zor bir süreç 
haline gelebilir. Öğrencilerin 
bu süreci kolaylaştırmalarının 
yolu hafızalarını, ruh hallerinı 
ve konsantrelerini geliştirme 
ile daha da kolay bir hale gel-
ebilir. Bu konuda veliler olarak 
yukardaki uygulamarı hayata 
geçirerek bizlerde yardımcı ola-
biliriz. 

Dersim Soykırımının 79’uncu 
yıldönümü dolayısıyla Londra’da 
faaliyetlerini yürüten Dersimli-
ler derneğinde bir anma etkinliği 
düzenlendi.

Geçtiğmiz hafta, Dersim-Der binasında yapılan 
anmaya birçok kurum temsilcisinin de aralarında 
bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Seyit Rıza başta 
olmak üzere soykırımda katledilen çok sayıda kişinin 
resimleri sergilendi.

Anma Alevi dedesi Mehmet Yüksel’in Gulbangı ve 
mumların yakılması ile başladı. Mehmet Yüksel dede 
Gulbang’tan önce yaptığı konuşmada, katledilenlerin 
kimliklerinden kaynaklı katledildiğini ifade ederek 
şunları belirtti; ‘Dersîm demek Kızılbaşlık demek, 
Dersim demek aynı zamanda Alevîlîk demek, bu 
insanlarımız bu kimlikleri yüzünden katledildi. Bunu 
unutmamak lazım.’

Okunan Gulbang ve yakılan mumlardan sonra 
Dersim-Der adına Hasan Polat bir konuşma yaptı. 
Polat konuşmasında bugün Kürdistan’da yaşanan 
katliamlara değinerek Türk devletine, yaptığı katliam-
larla yüzleşme çağrısı yaptı.

 Polat şunları belirtti : ‘Bugün 4 Mayıs, Bakanlar 
kurulunun Dersim katliamı kararının alınmasının, 
Dersim tertelesinin 79’uncu yıldönümü. Bu kararla 
katliam başlamışSoykırımda 70 binin üzerinde insan 
katledilmiş, onbinlerce insan yerinden yurdundan 
göçertilmiştir. Dersim tarih boyunca egemen devlet 
güçleri ile çelişen yaşam tarzları, sosyal, siyasal, kül-
türel, inançsal ve ulusal kimlikleri nedeniyle sistemli 
olarak şiddet ve asimilasyona maruz kalmışlardır. 
1938’de sistlemli bir saldırının hedefi olmuşlardır.

Bizler bu soykırıma uğrayan halkımızın 
yaşadığı zulmü asla unutmadık, unutmayacağız, 
unutturmayacağız. Biz Dersimliler hiçbir zaman 
kin ve intikam duyguları beslemedik, yeni nesillere 
de böyle bir duygu aşılamadık. Ancak TC yaptığı 
soykırımdan kaynaklı Dersim halkından özür dileme-
li, bu soykırımı Kabul etmeliydi. Belki bugün Doğu 
ve Güneydoğu’da benzeri katliamlar yaşanmamış 
olabilirdi. Katliamcı TC zihniyetini bu katliamdan 
kaynaklı tekrardan bu insanlık suçunu kınıyoruz.’’

Anmaya katılan birçok kurum temsilcisi de Der-
sim tertelesi ile ilgili kısa birer konuşma yaptı. Anma 
dağıtılan Miyaz lokması ile sona erdi.

kNk YÜrÜTMe kONseYİ’De 
DersİM kATlİAMıNA İlİŞkİN 
AÇıklAMA YAPMıŞTı

KNK Yürütme Konseyi, Dersim Katliamı’nın 
79’uncu yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, 
katliam kurbanlarını anarak ulusal mücadele ve öncül-
erinin düşmandan hesap sormak için kararlı olunması 
ve mücadelenin zayıflatılmaması gerektiğini belirtti. 

Bundan 79 yıl önce Dersim’de 7’den 70’e 
Kürt halkının katliama uğradığı hatırlatılan KNK 
açıklamasında “Dersim ve Dersimlilere karşı acı 
bir katliam, yıkım dolu bir sürgün uygulandı. 4 
Mayıs 1937 tarihinde Türk devleti ve hükümetinin 
resmi kararı ile, bir halkı katletmek, yok etmek 
amacıyla askeri bir operasyon başlatıldı.” denil-
di.  KNK açıklamasında devamla Türk devleti ve 
hükümetinin bir intikam ve nefretle Dersim’in ye-
rine göğüne saldırdığı, bombaladığı hatırlatılarak 
tüm bu saldırılarda binlerce Dersimli’nin 
katledildiği, binlercesinin de yaralandığı ve zorla 
göç ettirildiği belirtildi.

Dersim Soykırımında Yaşamını 
Yitirenler Londra’da Anıldı
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Uzun süredir Önder Öcalan ve PKK sem-
bollerine tahammül edemeyen Facebook, 
Londra Euston bölgesinde bulunan 
merkez ofisi önünde protesto edildi. 
Erem Kansoy

Yaklaşık 1 yıldır, Önder 
Öcalan,PKK, Kürdistan bayraağı 
paylaşım ve beyenileri yapan bireysel 
hesaplar ile İŞİD çeteleri karşıtı, ezilen 
halkların yandaşı, Erdoğan karşıtı ve 
TC devletinin  katliam politikalarını 
açığa çıkaran yayınlar yapan sayfalara 
yönelik ‘engellemeler’ uygulyan Face-
book sosyal iletişim sayfası Londra’da 
Kürt gençleri tarafından düzenlenen 
şok eylemle protesto edildi. 

Facebook’un ofisinin bulunduğu 
bina önünde yoğun kalabalığın 
bulunduğu öğlen saatlerinde toplanan 
gençler, ingilizce olarak hazırlanan 
‘Facebook Kürtler üzerindeki sensörü 
kaldır’ yazılı pankart açıldı. Kırmızı, 
Sarı ve Yeşil sis meşaleleri yakan gen-
çlerin eylemi çevredikilerden büyük 
ilgi gördü. 

İngiliz polisinin çevrede büyük 
güvenlik önlemi aldığı gözlerden 
kaçmazken, Facebook yetkilileri 
binanın girişini özel güvenlikcilerle 
kapatarak girişi ‘güvenlik önlemi’ 
gerekçesiyle girişi yan tarafa taşıdı. 
Eylem süresince yakılam meşalelerin 
çıkardığı sis nedeniyle bir diğer bina-
da yangın alarmı devreye girdi ve bina 
yine ‘güvenlik önlemi’ çerçevesinde 
kısa süreliğine boşaltıldı. Bunun üzer-
ine Facebook ofis çalışanlarından bir 
yetkili protestocuların yanına gelerek 
hazırlanan şikayet ve dilekçe mektu-
bunu yetkililere iletmek üzere aktivist 
Mark Campell’den teslim aldı. 

Eylem süresince çevrede bulunan-
lar cep telefonları ile olayı görüntül-
eyerek Twitter, Instagram ve Face-
book gibi sosyal iletişim araçlarında 
yayınladı. Ayrıca İngilizce hazırlanan 
yazıı bildiri de vatandaşlara dağıtılarak 
duyarlılığın artılması sağlandı. 

‘Facebook stop censoring Kurds, 
Facebook stop your war on Kurds’ 
sloganlarının aralıksız atıldığı eylemde, 
İngiliz polisi olaya müdahale etmedi 
aylemciler ayrıca ‘dont go Turkey’ 
kampanyasının stikerlerinide yol boyun-
ca ve eylem bölgesinde etrafa yapıştır. 

Düzenlenen şok eylemin ardından 
protestonun organizatörlerinden ak-
tivistler gazetemize değerlendirmede 
bulundu;

Mehmet Oğuz
“Devrimsel süreçlerde örgütlenme 

çok önemli bir unsurdur iletişim 
koşullarının çok geliştiği günümüzde 
sosyal medya Facebook- tweeter örgü-
tleme-örgütlenme için çok önemli bir 
alan ve geçmişe oranla toplumsal mu-
halefetin çok daha hızlı bir şekilde mo-
bilize olmasını sağlamaktadır. 

Kürt özgürlük hareketi de özelikle 
20 yıldır bu alanı örgütlenme ve propa-
ganda için kullanmaya çalışıyor fakat 
Kürtlerin şansızlığı handikapı. Türkiye 
gibi Onur’dan ve haysiyetten uzak bir 
düşmana sahip olması Kürtleri kendi 
yurdunda sömürge altında yaşamak 
zorunda bırakan işgalci Türk devleti 
Kürtlerin sosyal medyayı kullanmasına 
bile tahammül edemiyor ve bununun 
için muazzam paralar harcıyor. 

Maalesef Facebook yönetimi de 
işgalci Türk devletinin para karşılığında 
istediği herşeyi yapıyor Türkiye’de 
yaşayan Kürtler hiçbir şekilde sosyal 
medya kullanamıyor sansür , yasak 
ve cezalandırmalarla adeta cezaevi 
koşullarında yaşamak durumunda 
kalıyor Kürtler Onunla da sınırlı 
kalmıyor bu abluka Türkiye dışında 
yaşayan Kürtlerin de Facebook üzer-
inde örgütlenmesi yasak adminliğini 
yaptığımız ve duyuru amaçlı 
kullandığımız sayfalar kapatılıyor, 
hesaplarımıza süresiz cezalar yağıyor.

İşgalci Türk devletinin alçakça 
saldirilarina Facebook yönetimi de 
aynı alçaklıkla adeta çanak tutuyor 
kapitalist dünyanın bir kar şirketi olan 
Facebook aynı şekilde kapitalizmin 
bütün çirkinliği ve alçaklığıyla Kürtlere 
karşı verilen bu savaşın adeta bir tarafı 
olmuş oluyor İşte tüm bunlardan 
dolayı pazartesi günü Kürt gençleri 
olarak Londra’da Facebook binasının 
önünde Facebook’u protesto eylemi 
gerçekleştirdik.  Facebook’un çirkin ve 
alçakça çanakçı tutumunu bütün dün-
yaya teşhir ettik İşe yarar mi bilemeyiz 
ama yasakçı Facebook yönetimini pro-
testo etmek de bir devrimci tutumdur 
ve daha özgür bir sosyal medya için 
yapılan bir eylemdir.” 

Facebook’a 
şok protesto!



Mark Campell

“Facebook’un Kürtlerin ifade 
özgürlüğüne ilişkin haklarını 
ihlal etmelerini ‘cezalandırmak’  
amacıyla, Ciwanan Azad’dan Kürt 
gençleri bu uluslararası şirkete 

karşı barışçıl bir eylem düzenl-
ediler. Facebook, Kürt içeriğini 
yıllardır sansürlüyor- sadece bi-
reylerin değil, aynı zamanda Kürt 
medya kurumlarının, Kürt siyasi 

partilerin, Kürt gazetecileri ve ak-
tivistlerin de. 

Kürt renkleri sarı, kırmızı ve yeşil 
ile Facebook’un camlarını sembo-
lik olarak ‘sansürlememiz’, insan 
haklarımızın ve BM İnsan Hakları 
Sözleşmesine, ifade özgürlüğünün 
her türlü açılımına göre, yapılan 
ihlalleri kabul etmeyeceğimizin 
göstergesidir. 

Facebook Kürt içeriğini san-
sürlemeyi durdurmalı. Telgraf 
okuyucularına bu önemli konuda 
kampanya yürütmeye devam etme-
lerini tavsiye ederim. Facebook, 
sadece Türkiye, Irak, Iran ve Suriye 
değil, tüm dünyada Kürtlere karşı 
baskı uygulayarak, Türk devletinin 
bir kolu gibi davranıyor ve bu kabul 
edilemez. Şu anda Facebook ile, bir 
aktivistin sayfasından kaldırılan bir 
resme ilişkin uyuşmazlık yaşıyoruz. 

Irkçı Türk bir katil tarafından, 9 
Ocak 2013’te, Paris’te, öldürülen 
üç Kürt kadın aktivistin anısına 
konulan bir resim. Resmin aktivis-
tin sayfasından kaldırılmasını pro-
testo etmek amaçlı, bu resmi lütfen 
sayfanıza yükleyin.”
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Berivan Senpalt
“Stop war on Kurds kampanyası 

çerçevesinde, Facebook’un Kürt’lere 
yönelik kriminalizasyon politikasını 
protesto etmek üzere eylemimizi 
gerçekleştirdik. TC devletinin Kürtlere 
yönelik savaşçı politikalarını ifade 
özgürlüğü olan sosyal medya iletişim 
araçlarında kullanarak yaymak ve 
duyurmak en doğal hakkımızdır. 
Ayrıca, şunu iyi anlamaıyız ki Kürtler-
in sesi sadece sosyal medya değildir, 
fakat Türkiye’de yaşanan gelişmeleri 
doğru ve net bir şekilde yakınlarımıza 
duyurmanın da bir yöntemidir. 

Facebook’un kullanım koşullarında 
Kürt’ler ile ilgili şu ifadeler yer alıyor, 
‘yazılı veya görsel şekilde Atatürk’e 
saldırı, Kürdistan haritası, yakılan 
Türk bayrağı, PKK destekçiliği ve 
paylaşımları, Abdullah Öcalan yazı 
ve görsellerine ilişkin tüm materyaller 
içeriğe alınamaz’. Bu bize Türk dev-
letinin sosyal medya üzerinde bir güce 
sahip olduğunu açıkca gösteriyor. 
Devlet bu gücünü sadece Facebook 
değil YouTube, Twitter gibi diğer so-
syal medya araçlarında da kullanıyor.  

Sosyal medyada Kürt’lere uygula-
nan sansürü protesto etmek amacıyla 
Facebook ofisinin bulunduğu 
bina önünde, kırmızı, yeşil ve sarı 
meşalelerimiz ile toplandık. Amacımız 
en azından sadece sosyal medyada ses 
çıkarmadığımızı istenildiğinde eylem 
ve protestolar ortaya koyarak sesimizi 
yükseltebileceğimizi hatta ofislerine 
kadar gidebileceğimizi gösterme-
kti. Ayrıca eylemimiz ile duyarlılığı 
artırmaya yönelik ciddi bir çalışma 
yaptığımızıda düşünüyorum. TC dev-
letinin suçlarını haykırmaya devam 
edeceğiz hiç birşey ve hiç bir kimse 
sesimiz bastıramaz.”

Bertan Şoreşger
“Son zamanlarda Facebook batının 

diğer medya platformlarını aşarak 
Kürtlere karşı uygulanan sansürü 
ağırlaştırmış bulunuyor. Facebook, 
Türkiye devletinin alehine ve Kürd-
istan devrimi lehine olan bir çok 
paylaşımı, özel hesapları ve sayfaları 
kaldırmaktan ve kapatmaktan çekinmi-
yor. Facebook’un yaklaşımı sadece bun-
lardan ibaret değil.

 Facebook, ayrıca bir çok Kürdistan 
mücadelesi yanlısı olan siyasetçileri 
ve meşru medya organlarınıda sansür 
altına almış bulunuyor. Böylece sözde 
‘basın özgürlüğü’ tanıdıkları standartları 
çiğnemiş oluyorlar. Buna karşın Stop 
War On Kurds ve Ciwanên Azad üyeleri 
olarak uygulanan bu sansürü protesto et-
mek amaçlı Facebook’a karşı çok etkili 
ve benzersiz bir eylem gerçekleştirdik. 
Meşalelerle düzenlediğimiz görsel ey-
lemin amacı eyleme dikkat çekmek ve 
Facebook binasının görünümünü kapatıp 
‘Kürt toplumunun standartlarına’ uygun 
davranmadıkları gerekçesiyle Facebook 
binasını sansürlemekdi. Lakin bunu 
başarmış bulunuyoruz.”

Elvin Sarıçınar
“Londra’da yaşayan Kürt gençleri 

olarak Facebook’un Kürt Özgür-
lük Mücadelesine yönelik sansür 
politikalarına protesto ettik. Sosyal 
medya bizim icin cok önemli ve et-
kili bi platformdur çünkü bildiğimiz 
üzere büyük medya haberleri Kürt 
mucadelesi ile ilgili haberleri gün-
demine almıyor. Sosyal medya, 
ifade özgürlüğünün rahat bir şekilde 
yapabıleceğimiz yer olması gereki-
yor. Facebook, insan haklarının en 
temel faktörünü engeliyor bizim 
fotoğraflarımızı, duyurularımızı ve 
haberlerimizi sansürleyerek.”
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Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hafta sonu Day-Mer’in 
düzenlediği panelde anıldı. Düzenlenen sayısız panel ve anma 
etkinliğinin aksine TV programı formatında hazırlanan panel kitlesel 
katılım ile gerçekleştirilerek büyük beyeni topladı. 

Haber-Fotoğraf:Erem Kansoy

Hayat TV televizyon kanalında 
yayınlanmak üzere hazırlanan ve 
Deniz’leri anma niteliği de taşıyan 
‘Deniz Olunmalı’ başlıklı panelde, 
Evrensel Kültür GYY üyesi ve Deniz 
Gezmiş’in yakın arkadaşı Aydın 
Çubukcu, Hayat TV Babil Kulesi 
prgramı yapımcısı ve haber kordi-
natötü Ercüment Akdeniz ile tarihçi-
yazar Erdoğan Aydın katılımcılara 
68 kuşağı ve Deniz Gezmiş ile 
yoldaşlarının mücadelesini anlattı. 

Day-Mer’in Tottenham bölgesinde 
bulunan Kuzey Londra toplum Merke-
zi binası salonunu profesyonel bir 
televizyon studyosuna dönüştürerek 
katılımcılar ile interaktif şekilde 
gerçekleştirilen panele yaklaşık 250 
kişi katıldı. Salonun dolması ile birçok 
katılımcı paneli arka sıralarda ayakta 
izlemek zorunda kaldı. 

Savaşa, sömürüye ve faşizme karşı 
DENİZ OLUNMALI sloganıyla or-
ganize edilen panel yaklaşık iki saat 
sürdü.  Program sunucusu Ercüment 
Akdeniz’in sorularını yanıtlayan 
Çubukcu ve Aydın TV programının 
süresinin dolması ile izleyicilerden de 
konuklara yöneltilen soruları sorma 
fırsatı buldu. 

Özellikle Çubukcu Deniz 
Gezmiş ile ilgili anılarını ve birlikte 
yaşadıklarını anlatırken salonda duy-
gusal anlar yaşandı. Tarihçi Aydın’ın 

da katılımcılar ile paylaştığı bilgler 
birçok soru işaretine cevap olurken 
özellikle gençler için Deniz Gezmiş 
ve yoldaşlarının tarihine yakınları ile 
canlı bir yolculuk yapmak çok önemli 
bir deneyim oldu. 

Panelistlerin sohbet şeklinde 
gerçekleştirdiği panelde konuklar, 
Ercüment Akdeniz’in sorularını şöyle 
yanıtladı; 

“Akdeniz: kürt özgürlük 
mücadeleside kendini Deniz’le 
görebiliyor, Alevi evlerine 
gittiğinizde Anadolu’da 
Hz. Ali’nin yanında Deniz 
Gezmiş’inde fotoğrafı var, işçi 
sınıfı ve sosyalizm devrim 
diyerek yola çıkan herkeste 
Deniz diyor nasıl böyle herkesin 
ortak bir değeri oluştu?

E.aydın: Deniz devrime koşan bir 
Türkiye’nin devrime koşan bir halkın 
en hesapsız zamanında dünyaya ge-
len bir sembolüdür. Ayni ifadeyi Ma-
hirler ve 18 Mayısta yıl dönümünü 
anacağımız Kaypakkaya için de ayni 
şeyler söylenebilir. Sıradan popüler 
kültür ölçü alınacak olursa gerçek-
tende senin işaret ettiğin gibi Deni-
zin, bu populer kültüre ulaşmak her 
eve girmek gibi çok özel bir rolu var. 
Dolayısıyla biz Denizin şahsında derli 
toplu dönem değerlendirmesi yapacak 
olursak, Deniz yaşadığı dönemin en 
önemli sembolu idi. 

Deniz sınıf mücadelesinin her 
türüne desteki ve en önde koşanıydı. 
Natoya karşı, laiklik ve bağımsızlık 
mücadelesininde en önde gideniydi. 
Deniz aslında devrimci ruhuyla bugün 
populer kültürde de populer olmayı 
fazlasıyla hak ediyor. 

Akdeniz: Denizler bugün 
yaşasaydı ne yapardı?

E.aydın: Gazeteci Dündar’ 
kurşulan sıkılan günü baz alacak 
olursak Denizler böyle bir durumda 
tıpkı 6. Filoyu denize dökmek için 
ulaşabildiği örgütleyebildiği insanları 
peşine alır elini havaya kaldırır ve 
Can Dündar’ın yanına giderdi. Üste-
lik Denizin Can Dündar şudur budur 
diye de bir kompleksi de olmazdı. 
Çünkü öz güvenin göstergesi, o anın 
devrmci görevi neyi gerektiriyorsa 
onu yapmaktır. Eminim ki deniz böyle 
birşey yapardı. 

1968’deki Denize bakarsak aslında 
yine bir devrimci önde yine gözünü 
kırpmadan savaşan bir insan ama tes-
bit etmemeiz lazım ki Kemalist pers-
pektifin ağır etkisinde olan, sosyalizm 
için mücadele eden ama Kemalist per-
spektifin ağır etkisinde olan bir insan. 

Ayni Deniz Gezmiş 72 deki sehba-
da Kemalizmin en fazla canına doku-
nan Kemalizmin ortadan kaldırmak 
için elinden gelen herşeyi herşeyi 
yaptığı şeyi yani Kürt halkının var 
olma mücadelesini kendine artık 
insanın en samimi, en hesapsız olduğu 

Day-Mer`de Deniz’ler
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anıldı
yerde idam sehbasında kendine 
slogan yapan bir insan. Burdan 
hareketle Deniz bugün yaşasaydı ne 
yapardı, ben çok net bir şekilde emi-
nimki kendini Kürt halk mücadeles-
inin yanına koyardı. Sadece işçileri 
sadece sosyalizm davasını değil ayni 
zamanda Kürt halkının eşitlik mü-
cadelesinin yanında olurdu. 

 Eminim ki Deniz Gezmiş 
bugün kimliklerinden dolayı ezilen 
Alevilere de sahip çıkardı. Deniz 
laiklik mücadelesininde çok net bir 
şekilde yanında olurdu. 

Akdeniz: Aydın hocam devrimin 
sembolleri olduğu kadar 
karşı devriminde sembolleri 
vardır, sol sosyalist gelenek 
ile sağ muhafazakar geleneğin 
karşılaştırdığımızda bugün 
devleti yöneten kesimlerinde 
sıklıkla tarihe referans aldıkları 
isimler var. bu gün bir yazı 
yazmıstın ‘Adolph Hitler, 
Hitlere göre kötü bir adam 
değil’ diye bu benzetmenin 
kökeninde ne yatıyor?

Çubukcu: Hitler nasıl bir adamdı 
diye o dönemn Alman halkına 
sorsaydınız, size bambaşka bugün 
bizim algıladığımızdan çok başka bir 
Hitler portresi çizerdi. Kalkınmayı 
sağlayan, fabrikaları tıkır tıkır 
çalıştıran, para akışını sağlayan, 
duble yollar yapan, halka otomobil 
yapıp dağıtan, herkesin konut sahibi 
ve araba sahibi olmasını sağlayan 
işsizliği düşüren bir adamdan bah-
sederler. 

Hitlerin o dönemde hangi vahşi 
usulleri kullanarak işçi sınıfını, 
farklı inançları ezerek yok ederek 
öldürerek milyonlarca insanı 
ödürerek bunu sağladıını o anda 
görmeyebilirler, görmemişleridi. 
Çünkü karnı tok sırtı pek. Hitler iyi 
adamdı derler. Şimdi aslında bugün 
Türkiye’de Hitlerin pozisyonunda 
olan kimi çapsızlar, sorarsan onlar 
içinde aslında iyi adam derler neden 
çünkü duble yol yapıyor, kapital-
izmin krizine çare olabilecek işler 
yapıyor, Kürt halkını eziyor yakıyor 
mahvediyor ama ayni zamanda du-
ble yol yapıyor. Hırsız ama çalışıyor 
diyorlar.

 Hitlere’de fena adam değil di-
yen uyutulmuş uyuşturulmuş, bil-
inci sıfırlanmış insan yığınları vardı. 
Bugünde hemen hemen aynı tabloy-
la karşı karşıyayız. 

Geçmişte Hitlere aslında iyi 
adamdı diyenler sonradan bu söyl-
ediklerini dünya önünde pişman 
oldular yıllardır halen dünyadan 
özür diliyorlar. Herkesden özürdili-
yorlar.  O gün yok ettiği herkes için 
boynu büküktür Almanya’nın. Hit-
ler adı geçtiği zaman lanetle anar-
lar. Halklar yanılabilirler ama tarih 
affetmez. 

Akdeniz: İngiltere’nin 
68’i nasıldı?

Çubukcu: İngiltere 68 dünya 
hareketi içinde önemli bir yerdedir, 
şöyle ayırt edici bir özelliği vardır 

birincisi bütün Avrupa çapında sınıf 
mücadelesinin karatteristik özel-
likleri İngiltere’de doğmuştur ve 
İngiliz işçi sınıfı 68’de çok önemli 
grevlerle gerek liman gerek maden 
işçileri büyük grevlerle öğrenci 
hareketi ile paslaşarak önemli rol 
oynamışlardır. 

Öğrenci hareketinin ise diğer 
Avrupa ülkelerinden biraz farklı 
olarak şöyle bir özelliği vardır, 
kültürel simgler yaratmayı 
başarmışlardır ve onlar dünya 
çapında etkili olmuştur. 

Akdeniz: erdoğan hocam 
size bir sorum var. kürt 
halkının özgürlük mücadelelsi, 
eşitlik mücadelesi olarak 
tanımlanıyor bu tanımın 
içerisine ırak kürdistanı’nın 
bağımsızlık talebi girermi?

E.aydın: Elbette girer, eğer 
Kürtlerden söz ediyorsak ve 
Kürtler Orta Doğunun en büyük 
4. Halkı olduğu halde bırakın bir 
devlete sahip olmamayı kendi 
ana dilleri ile komuşu halklarla 
eşit yaşamıyorsa, nerde bir Kürt 
varsa onunda tıpkı Türk kardeşi 
gibi tıpkı arap kardeşi gibi ger-
çek anlamda bir eşitlik hukukuna 
ulaşması lazım. Belirtmek lazım 
ki bugün Kürt hareketi içinde de 
diğer tüm uluslarda olduğu gibi, 
iki farkı eğilim var, iki farklı ren-
kte bayrak var bunlardan birtanesi 
Ortadoğunun bir kan denizine 
dönmüş olmasının karşısında, 
demokratik konfederalizm diye 
tanımladığı illai bir ulus devlet 
peşinde koşmadığını söylüyor.

 Bu eyilim ayni zamanda, Türki-
yede diğer Türk sosyalstleri ile bir-
likte HDP olarakda bir sol hareketin 
sadece Kürt sorunu çözmenin değil 
ayni zamanda tüm Türkiye’nin 
sorunlarını çözmeyi talep ediyor. 

Bugün PKK’nin ve HDP’nin Tür-
kiyenin Orta Doğuda Kürt sorununu 
çözme açısında  ürettiği fikirler 
daha işlevsel ve önemlidir. Kürtler-
in önerdiği model ayni zamanda 
bölgede sosyalistlein örgütlenmesi 
açısındanda çok işlevsel bir mod-
eldir. Emek eksenli eşitliğe dayalı 
bir modeldir. 

Akdeniz: CHP gençlik 
kolu başkanı Denizleri 
sahiplenip solcu kesim 
veya terörist görmemesine 
ne diyorsunuz, sizce CHP 
denizlere laik bir partimi? 

Çubukcu: Şüphesiz elbette her 
kesimden her siyasal görüşten in-
san Deniz Gezmişin mücadelesine 
saygı da kusur göstermedi. CHP’li 
gençlerin Denize sahip çıkmaları 
tabiki güzel birşeydir, onun eme-
kten halktan yana kişiliğine sahip 
çıkıyordur. 

O’na hayır kardeşim sen sahp 
çıkma deme hakkımız yok yeterki 
gereğini yerine getirsin bu gün 
Denizi seviyorum demek, Türk ve 
Kürt halklarının brlikte mücadeles-
ini, Kürt halkının mücadelesinde 

ona yardımıcı olmayı gerektirir. 
Fakat genellikle o çevreler, Denzin 
bir özlelliği öne çıkartıyorlar. Bir 
dönem evet gençlik hareketi içinde 
Kemalizm etkindi, muhalif harekt 
bir 60 öncesi Demokrat Partinin 
faşizmine karşı orada demokra-
tik tüm çevreler böyle bir ortak 
mhalefetin unsuru olarak hareket 
ediyorlardı. 

Denizle ilk okula gittiğimiz 
dönemlerde ailelermizde 
görüşüyordu Denizin babası sıkı 
bir CHP’ciydi, evde konuşulan 
siyaset bizide etkiliyordu çocuk-
tuk ve İsmet paşanında ister iste-
mez hayranıydık. Babam İsmet 
Paşa Sivas’a geldiğinde bizim 
evde kalırdı birkeresinde Deniz 
benim onu mutlaka eve götürme-
mi ve İsmet Paşa’nın elini öpmek 
istediğini söylemişti, o dönemlerde 
de bizim evimizin olduğu bölge 
abluka altında olduğu için Ona 
eve benim bile zor gittiğimi O’nu 
götüremeyeceğimi söylemiştim, 
fakat ben eve vardığımda Deniz 
kapının önünde beni bekliyordu 
bence önce gitmiş İsmet Paşanın 
elini öpmüştü. 9-10 yaşlarında idik. 

Deniz ile bir ilkokul mezuniyet 
fotoğrafımız vardı O fotoğrafta, yıl 
1959 DP’nin en ağır koşullarının 
olduğu dönemde Deniz eliyle O 
fotoğrafta 6 Ok işareti yapıyordu. 
Şimdi bu yaşta böyle bir ortam-
dan gelmiş olmakla Deniz CHP’li 
idi diyebilirmisin, Deniz CHP’li 
olduğu içinmi asıldı? Bu yaklaşım 
bir sahtekarlıktır, evet Denize 
sahip çıkılsın, Denizin son ide-
olojisi yaşasın Türk ve Kürt 
halklarının bağımsızlık mücadelesi, 
sloganlarına sahip çıkıyorsan, sahip 
çık 9 yaşında Deniz Gezmiş diğil O 
Deniz Gezmiş diye bir çocuktu.”

Seyircilerden alınan sorulara de-
vam edilirken panelde en dikkat çe-
kici srulardan birisi olan ‘Denizler 
neden dağda silahlı mücadeleyi ter-
cih etti?’ sorusuna Aydın Çubukcu, 
dönemin mücadele yöntemlerinin 
gerektirdiğini Denizlerin yaptığını 
anlattı. Ayrıca Çubukcu Deniz 
Gezmiş ile Mahir Çayan’ın bu 
konuya ilişkin bir diyaloğunuda 
anımsatarak, Deniz Gezmişin 
teorik mücadele ile bir yere 
varılamayacağını teorik mücadele-
nin içinde bulunulan durumda za-
man kaybı olacağını savunduğunu 
ve Mahir Çayan’ın zaten mü-
cadelenin teorik taraflarıylada old-
ukça ilgilendiğini ve mücadele-
nin o kanatını yürtüüğünü anlattı. 
Bunula beraber Deniz Gezmişin 
filistin için verdiği mücadeleye de 
değinen ve bu gelenekten geldiğini 
hatırlatan Çubukcu, Deniz gezmişin 
liderlik özelliklerine de değinerek 
konuşmasını tamamladı. 

E.Aydın ise tarihten günümüze 
gelen süreçlerde mücadele ve mü-
cadele yöntemlerine ilişkin hataları 
yanlışları daha iyi görüp tekrar-
lamamak adına onlarla oturup 
yüzleşilmesi gerektiği vurgusu ya-
parak, Denzlerin mücadele ruhunun 
bugünde halen birleştirici olduğu ve 
mücadeleye ışık tuttuğunun altını 
çizdi. 

Panel’de soru cevap bölümünün 
tamamlanması ile katılımcılar 
etkinliğin sonunda konukları daki-
kalarca alkışladı. Day-Mer’in yine 
topluma sunduğu önemli ve farklılık 
yaratan konsepteki organizasyonu 
uzun süre hatırlanacağa benziyor.
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BM: Cizre’de inceleme 
yapmak istiyoruz

BM, Cizre’de AKP/Saray 
çetelerinin sivilleri ya-
karak katlettiğine dair 
bilgiler edindiğini duyur-
du. BM, yerinde inceleme 
talebinde bulundu.

Zeid al-Hussein, “Elimizde, Türk güvenlik 
güçlerinin Cizre’de etrafı sarıp 100’den fazla 
insanı canlı canlı yaktığına dair tanık raporları 
var” dedi. 

‘YerİNDe İNCeleMe 
YAPMAk İsTİYOrUz’

Kendilerine Aralık ayı ortalarından Mart ayı 
başlarına kadar Cizre’de Türk devlet güçler-
ince işlenen ihlallerle ilgili “çok endişe verici” 
bilgilerin ulaştığını aktaran Zeid al-Hussein, ye-
rinde inceleme yapmak istediklerini bildirdi. 
Açıklamada, bu bilgilerde, sivillere keskin 
nişancılarca veya tank ve diğer zırhlı araçlardan 
kasten ateş açılmasının da bulunduğu belirtildi. 
Daha önce benzer taleplerinin reddedildiğine dikkati 
çeken BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid al-
Hussein, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden siv-
illere yönelik şiddete dair iddiaların araştırılmasını 
talep ediyoruz” dedi.
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Kürt sorununda çözüm 
sürecinden çatışmalara 
Londra merkezli düşünce 
kuruluşu Centre for Kurd-
ish Progress, Kürt sorunun-
da müzakerelerden çatışma 
sürecine evrilen gelişmelerin 
ele alınacağı önemli bir 
toplantı organize ediyor. 

Şubat ayında bir grup sendikacı ve gazeteci ile 
birlikte ziyaret ettiği Diyarbakır’da göz altına alınan 
Glasgow East milletvekili Natalie McGarry’nin 
ev sahipliği yapacağı İngiliz parlamentosundaki 
toplantıya  Halkların Demokratik Partisi Şırnak 
milletvekili Faysal Sarıyıldız ve gazeteci Kadir 
Süleyman Kaçan’ın konuşmacı olarak katılacaklar. 

18 Mayıs Çarşamba  günü Parlamento binasının 
10 numaralı toplantı odasında, akşam 7-9 saatleri 
arasında gerçekleştirilecek toplantıya katılmak 
isteyenler  www.kurdishprogress.org web sitesi üz-
erinden kayıt yaptırabilecekler. 

Sarılyıldız Cizre’yi anlatacak 
Toplantıya katılacak olan milletvekili Faysal 

Sarıyıldız, toplantıda canlı tanığı olduğu Cizre’deki 
çatışma sürecine yönelik değerlendirme ve izlenim-
lerini aktaracak. Geçen yıl Eylül ayında başlayan ve 
aylarca süren sokağa çıkma yasağının uygulandığı 
Cizre’de yaşananları kamuoyu gündemine taşıyan 
Sarıyıldız, yüzlerce kişinin öldüğü olaylara ilişkin  
başta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi olmak 
üzere uluslararası çevrelere Türkiye’ye inceleme 
ve gözlemci heyetleri gönderilmesi çağrısında 
bulunmuştu. 

2009 yılında girdiği cezaevindeyken 2011 
seçimlerinde milletvekili seçilen, buna karşın üç 
yıldan fazla süre içerde tutulan Sarıyıldız, 2014 
yılında tahliye edilmişti. 41 yaşındaki milletvekili 
dokunulmazlığı kaldırılması için hakkında fezleke 
hazırlanan HDP’li politikacılar arasında yer alıyor. 

Toplantıya ilişkin bilgi veren Centre for Kurd-
ish Progress Direktörü Raife Aytek, uluslararası 
kamuoyunun yakından takip ettiği Kürt sorununun 
dokunulmazlık tartışmaları ile birlikte giderek kritik 
bir sürece doğru yol aldığına dikkat çekti. Yaklaşık 
bir yıldan bu yana en kanlı ve şiddetli dönemini 
yaşıyan Kürt sorununda çatışmaların bir an önce 
durdurulması gerektiğini söyleyen Aytek, parlamen-
toda düzenledikleri toplantı ile müzakere sürecinin 
yerini neden çatışmalara bıraktığı sorusuna yanıt 
arayacaklarını kaydetti. 

Londra’da çocuklardan 
muhteşem konser
İngiltere’nin başkenti Londra’da 
müzik ve sanat alanında başarılı 
çalışmalar ile faaliyet vermekte 
olan ODM Özcan Dursun Music & 
Arts School’da  müzisyen Canan 
Sağar tarafından geçtiğimiz hafta 
bir konser gerçekleştirdi.

Haber-Foto: Şükrü Bolat

Londra’da müzik ve sanat alanlarında çeşitli 
kurslar ile müzik ve sanat severlerin en çok ter-
cih ettikleri yerlerden sadece bir tanesi olan, ODM 
Özcan Dursun Music & Arts School’da ünlü 
müzisyen Canan Sağar’dan ders alan çocuklar; 25 
ayrı performans ile Londra’da sahne aldı.

Uzun yıllar süren müzik yaşantısına 2014 
yılında çıkardığı “ 13 “ adlı albümü ile devam eden 
Canan Sağar’ın yine aynı albümünden yer alan 

eserlerin klipleri de birbirinden değerli usta isim-
ler ile birlikte çalışılarak İstanbul’da çekilmişti. 

Canan Sağar’ın Londra’da özel müzik 
öğretmenliği yaparak yetiştirdiği 40 çocuktan 25’i 
geçtiğimiz günlerde Londra performansları ile et-
kileyici bir konser verdi.

Çocuk şarkılarından türkülere, klasik batı 
müziği. bestelerinden dünyaya adını duyurmuş 
şarkılara kadar geniş bir repertuarı kapsayan 
konserde çocuklar, çaldıkları performansları ile 
dinleyenleri etkilerken söyledikleri eserler ile de 
izleyenlere keyifli bir zaman geçirttiler.

Müzik öğretmeni ve sanatçı kimliği ile çocuk-
lara eğitim veren Canan Sağar Sizehaber.com için 
yaptığı açıklamada bu tür etkinliklerin çocuklar 
üzerinde büyük bir etkisi olduğunu belirtti. Sağar; 
çocukların sahne deneyimi yaşamalarının önemli 
olduğunu; sahne deneyimi ile kendilerine güven-
lerinin daha da arttığını, düzenlenen bu tür konser-
ler sonrasında çocukların müzik ile olan ilgilerinin 
ve bağlarının çok daha etkili ve verimli bir ivme 
kazanarak arttığını sözlerine ekledi.

MAYIS AYI ŞEHİTLERİNİ  
ANIYORUZ

Program:
Konuşmalar

Misafir Konuşmacı: KCDE Eşbaşkanı Ahmet Aktaş
Sinevizyon

Şiir ve Müzik dinletisi

Tarih: 15 Mayıs Pazar
Saat:15:00

Yer: Kürt Toplum Merkezi-KCC
Tüm Yurtsever halkımızı anmaya davet ediyoruz.

BRİTANYA KÜRT HALK MECLİSİ  
ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ KOMİSYONU
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Londra Emek Sahnesi ‘Barışa Sahne’yi Edinburgh’ta izleyiciye sundu

Düzenlenen gecede tiyatro oyunu 
‘Barışa Sahne’ , 6. Britanya Alevi 
Festivali kapsamında yapıldı tiyatro 
severlerle buluştu. Edinburgh ve Glas-
gow Alevi Kültür merkezleri, tiyatro  

etkinliğe ev sahipliği yaparken, Londra 
dışında sıkca rastlanmayan tiyatro gös-
terisini buralara taşıyan Londra Emek 
Sahnesi ayakta alkış topladı. 

Britanya Alevi Federasyonu ve 

çok sayıda Alevi kültür merkezi yö-
neticileride etkinlikte hazır bulundu. 
Geçtiğimiz hafta, Cambridge’te açılışı 
yapılan 6. Britanya Alevi Festiva-
linin ikinci etkinliğinde Edinburgh ve 

Glasgow AKM ile Cemevleri ortak 
programı olan ‘’Barışa Sahne’’ tiyatro 
oyunu ile gerçekleştirildi.

Ülkemizin iki ayrı hayatları yaşadığı 
bu günlerde, savaş, kan ve ölümleri 

yaşayan bir aile ile diğer tarafta ka-
pitalizm ve sömürü düzeninde fayda 
sağlayan başka bir aileyi canlandıran 
Londra Emek Sahnesi oyuncularını, 
yüzlerce seyirci izledi.

Dokunulmazlığın 
kaldırılması iktidarın 
muhalefeti boğmak 
için yargıya komut 
vermesi demektir
Orhan Gazi Ertekin

D o k u n u l m a z l ı k , 
parlamentoların ve muha-
lif güçlerin ekonomik sald...
ırıdan (İngiltere) veya Suç 
soruşturması tehdidinden 
(kıta avrupası) korunması için 
üretilmiş bir politik uzlaşma 
alanıdır ve ülkelerdeki yasa-
ma, yürütme ve yargıdaki 
güçlerin politik rollerinin 
belirginleşmesi süreçleri ile 
doğrudan ilgilidir. Özellikle 
de yargının, yasama dengeler-
ini değiştirmesini engellemek 
üzere inşa edilmiştir...

Bu noktada AKP’nin öner-
isi üç noktada açık bir hukuk, 
adalet ve demokrasi ihlali 
taşımaktadır...

1-Birincisi AKP, 
dokunulmazlık konusunda 
yeni bir statü getirmemekte-
dir. Yeni bir dokunulmazlık 
önerisine sahip değildir. AKP, 
anayasal bir meseleyi güncel, 
geçici ve ani bir “yasal” ope-
rasyon konusu yapmaktadır. 
Bu kanunla, gerçekte anayasal 
bir mesele ve anayasal bir 
statü lağvedilmekte, fiili bir 
durum inşa edilmektedir... 
Başka deyişle AKP’nin önerisi 
anayasanın dokunulmazlık sis-
teminin değiştirilmesi değildir, 
tam tersine hem anayasal il-
kelerin hem de ceza yargılaması 
ilkelerinin lağvedilmesi 
anlamında anayasal sisteme 
karşı bir darbedir...

2-İkinci olarak AKP’nin 
önerisi, parlamenterlerin 
yargılanmalarının önünü açıcı 
bir öneri değil parlamento 
dengelerinin değiştirilmesi 
girişimidir... AKP, içine girdiği 

iktidar çatışması ve anayasa 
sorunu için bir “fiili durum” 
ilan etmekte, yeni bir egemen-
lik alanı için ihtiyaç duyduğu 
yeni bir “kurucu yasa” ve bir 
“fiili durum” veya bir “ön-
hukuk” hazırlığını inşa et-
mektedir. Hükümetin, 17-25 
Aralık dosyalarını “yargı”dan 
saklama girişimlerinin hemen 
arkasından gelmesi, Hükümetin 
dokunulmazlık bahsindeki asıl 
amaçlarını açığa çıkarmaktadır.

3 - D o k u n u l m a z l ı k l a r ı n 
kaldırılması gerçekte yargının 
ve bir adil soruşturmanın 
önünün açılması anlamına 
gelmeyecektir. Gelmemiştir. 
İttihattan, Demokrat Par-
ti tecrübesinden ve dahi 
1994 trajedisinden bu 
yana bu gerçeği defalarca 
yaşadık. Dokunulmazlıkların 
kaldırılması, her daim 
iktidarların bir sopası olan 
yargının parlamento alanını ve 
muhalefeti iktidar lehine tan-
zim etme hareketine verilen 
bir emir ve komut olmuştur. 
Dokunulmazlığın kaldırılması 
yargılamanın devreye girmesi 
anlamına gelmez, gelmemiştir. 
Çünkü Türkiye’de bir yargı 
yoktur, yargılama da yoktur. 
Parlamenter dokunulmazlığın 
kaldırılması demek iktidarın 
yargıyı kendi politik muhalefeti 
karşısında harekete geçirme 
çağrısından başka bir şey 
değildir...

Ülkedeki adalet ve 
demokrasi mücadelesi veren 
tüm kesimler için hükümetin 
bu saldırısına karşı koymaktan 
başka çare yoktur...



25  ÇarşamBa, 11 maYıS 2016

Sussex DKTM kongresinde 
direnişi sahiplenme çağrısı

Sussex Demokratik Kürt Toplum Merke-
zi, olağan kongresini yapıldı. Kon-
grede, Kuzey Kürdistan’daki direnişin 
sahiplenilmesi istendi.

İgiltere’nin Brighton kentinde bulunan Sussex Demokra-
tik Kürt Toplum Merkezi (DKTM), 5’inci olağan kongresini 
gerçekleştirdi. Kongrede, Kürdistan’daki siyasi gelişmeler üzer-
ine konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda, Rovaja Devrimi ve Kürt 
halkının elde ettiği kazanımlarla Kürt Özgürlük Hareketi’nin 
Ortadoğu’da güçlü bir aktör haline geldiği, Kürtlerin dışlanarak 
bölgede barış ve istikrarın sağlanamayacağı gerçeğinin geniş 

yığınlar tarafından kavranmasına yol açtığı değerlendirmesinde 
bulunuldu. 

Kuzey Kürdistan’da AKP’nin soykırımcı saldırılarıyla Kürt 
halkının iradesini her alanda kırmaya çalıştığı fakat bunun 
karşısında Kürt halkının büyük bir direniş gösterdiği ve bunun 
sahiplenilmesi gerektiğı vurgulandı. 

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ
Kongrede, geçtiğimiz dönemin çalışma ve mali raporları 

okunduktan sonra tartışmalara geçildi. Raporlar tartışmaların 
ardından kabul edildikten sonra yönetim komitesi üyelerini be-
lirlemek için seçimler yapıldı. Seçimlerin ardından DKTM’nin 
11 kişiden oluşan yeni yönetim kurulu belirlendi. Eşbaskanlığa 
Çiğdem Ekinci ve Mehmet Demir Seçildi.

Gik-Der Kültür ve 
Sanat Festivali  
8 Yaşında
Göçmen İşçiler Kül-
tür Derneği (GİK-
DER) olarak sekiz 
yıl önce başlatılan 
Kültür ve Sanat 
Festili bu yıl gerçekleştiriliyor.

Festival öncesinde yazılı bir 
duyuru yayınlayan GİK-DER, 
festivalin amacı ve önemine 
değinerek halkı katılmaya davet 
etti. Duyuruda, “Amacımız; 
halklarımızın tarihinde onurlu 
izler bırakmış olan değerli 
aydın ve sanatçılarımızı gelecek 
kuşaklarımıza anlatabilmek, 
unutturmamak ve geleceğe 
taşımak.” ifadelerine de yer 
veren GİK-DER yönetimi  
yayınlanan duyuruda “8.Kültür 
ve Sanat Festivalimizde Yılmaz 
Güney’i anarken siz Londra’lı 
emekçi göçmenleri festival 
etkinliklerimize katılmaya 
çağırıyoruz.” Vurgusu yaptı. 
GİK-DER’in sekizincisini 
düzenleyeceği festivalin bu yılki 
teması ise yaşamıyla, duruşuyla, 
sanatıyla bizlere büyük bir mi-

ras bırakan ve çirkin kıral diye 
anılan Yılmaz Güney olarak be-
lirlendi.  Soluksuz devam eden 
GİK-DER’in festivallerinde ise 
daha önceki dönemlerde, Nazım 
Hikmet ile başlayan yolculuk, 
Kutsiye Bozoklar, Kazım Ko-
yuncu, Hrant Dink, Musa An-
ter ve Cigerxwin, Pir Sultan 
Abdal  ve Ortadoğu’nun ka-
dim halklarından Ezidi halkına 
adanarak devam etmişti.

Pazar, 22 Mayıs günü saat 
14:00’da Selby Center, Selby 
Road N17 8 JL adresinde 
başlayacak festival programında 
ünlü vocalist Suna Alan, Grub 
Abdal ve Ahmet Uçar’da yer 
alıyor ayrıca panellist Şahin 
Tümüklü’de katılımcılar ile 
buluşacak. 
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iPhone 6’nızı güncellerken dikkat edin
Apple, iPhone 6 için yayımladığı iOS 9 sis-

tem güncellemesi içerisine yerleştirdiği bir pro-
gramla telefonun Apple tarafından tamir edilip 
edilmediğini kontrol edecek. Apple firmasının 
geçtiğimiz yılın son çeyreği için yaptığı satış 
değerlerinin çok düşük olmasının ardından 
böyle bir uygulamanın gün yüzüne çıkması 
teknoloji çevresi tarafından Apple’ın gelirini 
arttırma yolları araması olarak değerlendirdi.

Kullanıcılardan gelen, telefonlarını Apple’ın 
dışındaki yerlere tamir ettirenler ‘Hata 53’ (Er-
ror 53) yazısı aldıkları ve telefonlarını hiç bir 
suretle kullanamadıkları şikayetleri Apple 
müşteri hizmetlerinin online sayfasını doldur-
du. Bunun üzerine Apple yaptığı açıklamada, 
iOS 9 ile birlikte gelen bir programın telefo-
nun Apple onaylı tamir merkezleri dışında bir 
yerde tamir edilmesi durumunda parmak izi 
okuyucu sistem ile telefonun eşleşmeyeceği 
ve bunun telefon kullanıcısının güvenliğini 
sağlamak amacıyla telefonu kullanılmaz hale 
getireceğini belirtti.

Telefonlarını alabilmek için yüklü miktarda 
para ödediklerini belirten kullanıcılar böyle bir 
uygulamanın Apple’ın iPhone tamir piyasasını 
tek eline almak için bir uğraşı olduğunu bir-
çok forum ve blog sitesine gündeme getirdil-

er. Bu durumun parasını ödedikleri bir malı 
kullanılmaz hale getireceğinden kendi tüketici 
haklarını çiğnediğini belirttiler.

iPhone 6 ve sonrası telefonların Ap-
ple dışındaki bir yerde, özellikle çatlayan 
ekranlarının değiştirilmesi yada iç aksamında 
tamir yapılması durumunda telefon Hata 53 
mesajıyla kendisini kilitliyor ve Apple merke-
zlerine götürülse dahi açılamıyor.

Tüketici hakları dernekleri tarafından konuy-
la ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Apple, iPhone telefonun ömrünün  
3 yıl olduğunu açıkladı

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

AB’den çıkan Britanya bilimi 
tehlikeye girebilir
Francis Crick Enstütüsü 
başkanı Nobel ödüllü Profesör 
Paul Nurse, Britanya’nın Avrupa 
Birliğinden çıkması durumunda 
ülkede yapılan araştırma pro-
jeleri sıkıntıya girebileceğini 
söyledi.

23 Haziranda yapılması planlanan Avrupa 
Birliğinden çıkış referandumu Britanya’nın 
AB’nin parçası olarak kalması yada tamamen 
AB’den bağımsız hareket etmesi arasındaki kararın 
verileceği gün olacak. AB’den çıkılması durumun-
da sonuçtan etkilenecek bir çok sektör içerisinde 
bilim ve araştırma sektörü de bulunmakta.

Profesör Nurse, AB’den çıkmak için ısrarcı 
olan politikacıların kısa dönem siyasi üstün-
lük sağlamak amacı ile uzun dönem bilimsel 
çalışmalara büyük zararlar vereceğini belirtti 
ve şöyle devam etti, ‘Geleceğimiz için her 
şeyden uzaklaşıp kafamızı kuma gömecek değil 
başarıyı hedefleyen planlarımız olmalı. Bunuda 

en iyi olarak Avrupa Birliğinde kalarak yapa-
biliriz. Kısa dönem siyasi fırsatçılık yüzünden 
kenara itilmeyi kabul etmememiz gerekiyor.’

AB’de kalmanın bilim alanında fikir, insan 
beyin gücü ve yatırımcı açısında birçok bağlantı 
sağlayacağını belirten Nurse, bu durumun 
kanıtlarının tarihte olduğunu sözlerine ekledi.

2007-2013 yılları süresince Britanya AB 
araştırma bütçesinden araştırma projeleri için 
8.8 milyar Euro almıştı.

Google müthiş bir proje üzerinde çalışıyor
Google, Project Soli ile farklı 
bir teknoloji sunacak. Goog-
le her alanda araştırma ve 
geliştirmelerine devam edi-
yor, Şirketin geçtiğimiz yıl 
geliştirici konferansında 
Project Soli adında bir proje 
duyurmuştu ancak, bu proje 
hakkında o zamandan beri 
çok az haber yayınlandı.

Yeni gelen bilgilere göre Google, Project Soli  
projesini sessiz sedasız geliştirmeye devam edi-
yor. Peki bu projedeki geliştirilen teknoloji ne işe 
yarayacak?

Project Soli ile çalışılan teknoloji bir kişinin 
dokunmadan bir cihazı çalıştırmasını sağlayacak. 
Bunun için ise sadece eliyle işaret yapacak. 

Örneğin iki parmak şıklatması ile radyonun sesini 
açıp kapatabileceksiniz. Bu teknoloji, bir kişinin 
fiziksel hareketlerini tespit etmek için küçük bir 
çip ve özel radar sensörlerini kullanıyor. En son 
haber Google Soli projesi denetleyicisi ve İleri 
Teknoloji ve Projeler laboratuar başkanı Regina 
Dugan’dan gelmişti ancak, Soli geleceği için 
iyi bir işaret gibi görünmüyordu. Microsoft’un 
benzer bir teknolojiyi geliştirdiğini duyurması, 
şirketin bu projeden vazgeçebileceği söylentil-
erine neden olmuştu. Fakat, Google futuristik 
teknolojisi ile ilerliyor gibi görünüyor.

Google son zamanlarda, Soli projesinde 
çalışmak üzere  yazılım mimari için iş ilanı verdi.  
İş ilanında iş bilgisi Soli teknolojisi ile  Android 
Wear ve Google Hizmetlerinin entegrasyonunda 
çalışacak yazılım mimarı olarak belirtilmiş.

 Soli henüz tam anlamıyla hazır olmayabilir 
ancak, Google projeden vazgeçmiş gibi görün-
müyor. Şirketin bu yılki Google I/O geliştirici 
konferansında ürünün geleceği hakkında daha 
fazla ayrıntı paylaşması bekleniyor. Bakalım 
Google, Soli projesini nereye kadar götürebi-
lecek ve hangi cihazlarda sunabilecek.

Ay Köyü yolda
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ayın yüzeyinde 

bir köy kurmaya hazırlanıyor. Adına ‘Ay Köyü’ 
denilmesi planlanan yerleşim alanında bilimsel 
araştırmalar ve ay ile ilgili araştırmalar yapılması 
planlanıyor. Aydınlıkta +123 dereceyi karanlıkta 
-156 dereceyi bulan sıcaklık değişimi, ufak me-
teor yağmurları, yüksek derecede radyasyondan 
ayın güney kutbuna yerleşerek aşmayı plan-
layan araştırmacılar, çok yüksek mailet olmadan 

ve robotlar yardımı ile bu koyü ayda bulunan 
kaynaklarla inşaa etmeyi planlıyorlar.
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DIY Center’den 
Kaçırılmaz Fırsatlar
Uzun yıllardır sek-
tördeki profesyonel 
hizmetleri ile fark yara-
tan DIY Center, yeni 
evli çiftlere özel ve 
ayrıca yaz kampanyası 
ile yine fark yaratıyor. 

Güler yüzlü, güvenilir ve müşteri 
memnuniyeti odaklı hizmetlerine de-
vam eden DIY Center İngiltere’de bir 
ilke imza atarak 14mm kalınlığında 
yüksek kaliteli parkeleri de hizmeti-
nize sunuyor. Zemin ve duvar 
fayansları, parke çeşitleri, banyo 
dolap ve aksesuarları, mutfak 
dolapları ve tüm ev eşyalarınızda 
yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyat-
lara bulabileeğiniz DIY Center özel-
likle kredili ödeme imkaanı ile de 
bütçenize en uygun şekilde alış veriş 
imkanı sağlıyor. 

İç dekorasyonda kaliteyi en uy-
gun fiyata bulacağınız adres DIY 
Center’de ürün yelpazesi Türkiye 
ve Avrupa’dan özenle seçilerek 
müşterilere sunuluyor. 

DIY Center iş yeri sahibi İbrahim 
Taş DIY Center’e gerçekleştirdiğimiz 
ziyarette gazetemize konuşarak 
yürütülen çalışmalar ve kampanyaları 
ile ilgili bilgi verdi. 

İbrahim Taş
“DIY Center’de müşteri mem-

nuniyeti odaklı çaışmalarımız de-
vam ediyor. Buna bağlı olarak yaz 
kampanyamız ve yeni evli çiftler-
imize yönelik yaptığımız kam-
panya büyük ilgi görüyor. İş yeri 
ve ev dekorasyonu için gerekli tüm 
malzemeleri bulabileceğiniz tek 
adres DIY Center’de bütün ürün-
ler Türkiye ve Avrupa’dan yüksek 
kaliteli olanlar özenle seçilerek 
müşterelerimize sunuyoruz. 

İngiltere’de bir ilk
İngiltere’de bir ilki 

gerçekleştirerek, yüksek kaliteli ve 
dayanıklı 14mm parkeleri getirtdik. 
Almanya’da özel olarak üretilen 
laminate yer döşemeleri ve gerekli 
tüm malzemelerini DIY Center’den 
uygun fiyatlara temin edebilirsiniz. 

kaçırılmaz yaz 
kampanyası ve yeni evli 
çiftlere özel indirim

DIY Center olarak bu yıl yine yaz 
kampanyamızda fark yaratıyoruz. 
Tüm ürünlerimizde %10 ile %20 
arasında değişen indirimlerimiz ile 
yüksek kaliteli ürünlerimizi uygun 
fiyatlara alabiliyor müşterilerimiz. 

Ayrıca yeni evli çiftlerimize 
yönelik yaptığımız kampanyamız da 
büyük ilgi gördü, kampanyamızda 
yeni evli çiftlerimize evlerini kurar-
ken bizden yaptığı alışverişlerde ek 
olarak seçilmiş ürünlerimizi de %50 

indirim ile temin edebiliyorlar. La-
vabo, tuvalet, duş kabini ve musluk-
lar ile daha bir çok seçilmiş üründe 
%50 indirimimiz büyük ilgi gördü. 

DIY Center’de ayrıca ihtiyacınıza 
göre gerekli tüm ölçüler alınıyor, fi-
yat belirleniyor ve onay alındıktan 
sonra ürünlerimizi hazırlıyoruz. 

banyo, Mutfak ve 
fayanslarda geniş 
ürün yelpazesi

Tahretli Türk tuvaletleri, desenli 
duş kabinleri, yüksek kalite batary-
alar musluklar, Türkiyede üretilen 
banyo dolapları, tüm banyo ürünleri 
ve lavabolar da DIY Center’den fiyat 
almadan işe başlamayınız. 

Mutfak ürünlerimizde ise sek-
tördeki farkımız birkez daha ortaya 
çıkıyor. Mutfak ürünlerimizde tam 90 
çeşit ürün seçeneğini müşterilerimize 
sunuyoruz. Dolaplar,bankolar, fırınlar 
ve mutfak için gerekli tüm elektronik 
eşyalar DIY Center’de. 

Fayans alırken de DIY Center’e 
uğramadan karar vermeyin. DIY 
Center’de yer ve duvar fayansları ol-
mak üzere tam 250 çeşitlik çok geniş 
ürün yelpazesi bulunuyor. Avrupa ve 
Türkiye’den özenle seçerek yüksek 
kalitede hizmetinize sunuyoruz. 

Türkiye’de öel olarak üretilmiş ev 
ve iş yerleri için kullanılan KARO 
yer taşlarınıda sadece DIY Center’de 
bulabilirsiniz.

Stock malzemesi olan tüm ürün-
lerimizi ayni günden Princess düğün 
salonu altında bulunan binamızdan 
temin edebilir veya bir sonraki gün 
adresinize teslim edebiliriz.”

DIY Center 4 Princes road, Ed-
monton, London N18 3PR adres-
inde bulunuyor. Daha fazla bilgi için 
0208 803 9153 veya 07983 616 621 
numaraları telefonlardan yetkililere 
ulaşabiliirsiniz. Ayrıca www.diy-
center.co.uk internet adresinden de 
DIY center’in hizmetlerinden yara-
rlanabilirsiniz. 
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şİİrİn DenGBejSel anlatımı: 
ÖLÜ ÇOCUKLAR ÜLKESİ
‘ölü çocuklar ülkesindenmiş masalcılar’

Bazil Nikitin, ünlü Kürtler adlı eşsiz eserinde, 
Şerefxan’ın Şerefname’sinin kendisinin Fransızca

çevirisinden bahsederken kitabın farklı bir çevirisini 
Kahire de görmesi üzerine:  ‘Habent suna fata libelli’ 
(Kitapların da bir kaderi vardır) diyor. Kitapların kaderi 
birazda kapağından başlar. Kapak resmini denizden ge-
len ağaca annenin acısının işlenmesi figürü, hele bir şiir 
kitabı ise, hele de, Afşin den Urmiye’ye dokunan bir şiir 
kitabı ise, kitabın kapağı daha da çok şey anlatır. Kamil 
Küpeli’nin kitabının adı gibi: ‘Ölü Çocuklar Ülkesi’; 
kapağıda bir kaderi betimliyor. Her halde Kürd’ün ka-
deridir. Kendine özgü yeni bir dil, şiir örgüsü oluşturan 
Şairin ilk eseri Ozan Yayincilik ta çıkmış. Zamanımızda, 
Kitapların genelde de şiir kitaplarının görünmediği ortam-
da umarız gereken yerlere değerek, gereken görünürlüğü 
sağlar. Yazar çalışmalarından, öyküye oradan anı 
yazılarına, oradan destan şiirine kadar geniş oylumda 
yazınla ilgili olduğu biliniyor. Altmışlı yılların Göksun 
doğumlu; uzun yıllarını Londra sürgününde geçiriyor. 
‘Seyit Rıza Destanı’ çalışmasında bazı örnekleri daha 
önce çeşitli yerlerde yayınlanarak okurla buluşmuştu. Bu 
kitap çalışmasıda okurla buluşmayı bekliyor. Matematik-
sel bir örgü de olan şiir tanımı, 

‘Kuzey’e kayıyor yüzüm soğuk ve kar’
tamda Kamil Küpeli’nin ince derin imgelerle örülmüş 

şiirine denk düşüyor. İmgeler, çocukluğunu unutama-
yan şair ve şiirlerin vurguları ile yüklenmiş. Yerellikten 
evrenselliğe bir derinlik oluşturuyor. Londra’da Sabah 
Oluyor, şiir örneğinde; bir şehrin kozmopolitliği ve 
karmaşası anacak bu tarz bir vuruculukla anlatılabilir. 
Vurgulu tarihsel imgelere takılmamak elde değil.

‘Esiyor bizimkine benzeyen karayel’
Neredeyse bütün çalışmalarında,  anı ve öykü den-

emeleri dahil;  geçmişinin izini , ya da Ortadoğu da 
herkesin geçmişinin izini, her kelimesi bir iç krater olan 
yaklaşımla anlatıyor.

 ‘Baktığım vesikalıkta kaldı yüzün’
‘çocuklar havan toplarıyla vuruluyor.’
‘her gece dipsiz kuylara düşürür
uzaklarda yaşamak’
‘kayıp aranıyor panolarında
Kendi yüzlerini arar insanlar.’
‘Anne’ ve ‘acı’ imgesi ile ‘üşüme-çocuk’ bağlantısıın 

epeyce kullanılmış olması, başta kitabı oluşturan fikre, 
bu fikirde ki kapak müthiş olmuş. Aşağıda değinilen 
tekrar birazda buralarda kendini göstermiş.

‘ben çocukken
Kar yağardı serçelerin kanatlarına’
Hepsinde var. 
‘Hayat duvara asılmış siyah beyaz bir fotoğraf’ 

‘üşüyorum çocuklar sizin ellerinizde’ 
Her imge bir yaranın derinliğinin sızısı gibi. Hiç 

kendisinden usaklaşmayan, her zaman dönüp gelen bir 
acı hissediliyor. Bu his dize dize okuyucuya geçiyor. Bu 
yüzden kitap sürekli bırakılaraak okunuyor. Değilse acı 
artıyor. Bölgenin acısı insana, insanın acısı bölgeye geçi-
yor. Belki uzak durmak en iyisi diye düşünebilir insan.

‘büyüdü güzel çocuklar
alıp gittiler yaşlarını
adları hala brikat duvarlarda
sesleri asılıdır sokaklarda.’
Yoksa bizimi anlatıyor, dilsiz kalmışları, dilsiz 

bırakılmışları. Anneannemizin gizlice konuştuğu ve 
taşıyarak koruduğu bir ‘yerimi’ anlatıyor. Bütün bir 
tarihi gizlice , koruyarak, taşıyarak, bugüne getirmiş, 
geçmişi mi anlatıyor? Söz buradan bitip, bilinen tarih mi 
başlıyor?

‘ve
On yedisinde

ipin altında gülenlerin de.’  Şiirlerde bahsedilen Ülk-

enin adı yok. ‘ölümlerin vurduğu kıyılarında’ Kürdistan 
olduğunu biliyoruz.

‘kalbimde çakırdikeni sızlar’ ‘savaşın korkuttuğu 
çocuklar ağlar içimde’ ‘vurulmuş çocuklar çoğalır 
kapılarda’

Kardeşlik imgesi fazlaca kullanılmış, zamana uyma-
yan bir yerleşim gösteriyor. Ayrıca eserin vermek istediği 
arkacephe içinde eleştirilmesi geren zemin oluşturuyor. 
Öne çıkarılan kardeşliğin tek taraflı olduğua anlaşılıyor.
Sık sık kullanılan bu vurgu Kürt sanatçılar tarfında 
değilde, Türk sanatçılar tarfından kullanılırsa anlamın 
içeriği dolar. Dönemin sorunları işlenirken buna uygun 
yanıtlarda aranmalı.

‘Kara basan çıplak ayaklarıyla üşür kalbim’
Yarım kalmış gibi görünüyor. Kendi şiirinde her 

anlamda hissedilse de eksik bnir tartışma olarak du-
ruyor. Geliştirilmeyi bekliyor. Oysa içinde her bilgiyi 
barındırıyor. Halk ezgileride var Marx da var. 

‘nişangahta zehirli yılanlar
devrik hükümdar anıtları çoğalır
ölümsüz savaşçıların çiğnediği topraklarda’
Ancak bu tarz bu iki kullanımı , rahatsızlık vermeden 

sonuçlanırabilir. 
Bütün kitaplarda olduğu gibi çalışma eksikleride 

var. Daha çok Şairin ilk dönem çalışmalarından 
oluştuğu anlaşılan eser epyece tekrara düşmüş. Yeni 
dönem şiirlerinde bu tekrar aşılmş olsa da, imge 
yoğunluğu ve bunun ifadesi şiiri biraz zorlamış. Şairin 
kitaba girmeyen yeni çalışmalarına bakıldığında 
bu epeyce aşılmış olduğu anlaşılıyor. Üçlü bir tarz 
harmanlanmış; kafiyeli halk şiiri etkilenimi, masalsı 
–dengbejsel geri dönüşümlü anlatım ve Nazım ın 
son dönemlerinden, ikinci yeniye doğru olan ‘mod-
ern denilebilecek imgesel tanımlamalar. İlk kitap 
olması itibarı ile bu aşamalar çok sıkıntı vermeye-
bilir. Fakat yerli yerine oturan bir çalışmada, dönem-
ler arası geçişler ve ayrımlar daha da netleşmeli, 
aşamaların en fazla ikisi ön plana çıkarılmalıdır. 
Kolay kullanıbilen, çok bilinen imgeler ve betimlem-
lerden kaçınmak gerekir.
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Mossack Fonseca 
hukuki danışmanlık 
f i r m a s ı n d a n 
sızdırılan ve ‘Pana-
ma belgeleri’ olarak 
bilinen offshore he-
sap kayıtlarının ka-
muoyuna açıklanan 
ikinci bölümünde 
Türkiye’den toplam-
da 500 kişinin ismi 
geçiyor.

Mossack Fonseca’nın müşterileri 
arasında bulunan ve Türkiye’yle 
bağlantılı olan offshore şirketi 
sayısıysa 101. Sızdırılan belgelerde 
Türkiye’den adı geçen isimler arasında 
eski TÜSİAD başkanlarından Tuncay 
Özilhan ile Erkut Yücaoğlu, Doğan, 
Sabancı, Koç, Zorlu ve Çalık Hold-
ing yöneticileri bulunuyor. İş adamları 
Remzi Gür ve Fettah Tamince’nin 
isimleri de listede.

Yine aynı belgelerde eski Gal-
atasaray ve Beşiktaş başkanları Adnan 
Polat ile Serdar Bilgili’nin de isimleri 
yer alıyor. Ancak bu sefer kamuoyuyla 
paylaşılan bilgiler içerisinde, offshore 

hesabı bulunan kişi ya da kurumların 
bu hesap ve şirketler üzerinden ne gibi 
finansal faaliyetlerde bulunduğuna 
dair bilgi yok.

İlk Panama belgeleri sızıntısında 
vergi cenneti olarak adlandırılan ül-
kelerde şirket kuran şahısların, bu 
hesapları kullanarak ne kadar kazanç 
elde ettiği ve vergilendirmeden nasıl 
kaçındığına dair e-posta yazışmaları 
gibi detaylar da bulunuyordu.

Vergi cenneti olarak adlandırılan 
ve dış yatırımlardan vergi alınmayan 
Virgin Adaları, Cayman Adaları ya da 
Panama gibi ülke ve bölgelerde hesap 
açmak, bunu gizli tutmak yasa dışı bir 
işlem değil.

Ancak bu ülkelerin vergi kaçırmak 
için de kullanılması nedeniyle vergi 
cennetlerine daha sıkı uluslararası 
denetim uygulanması için çalışmalar 
yürütülüyor. BBC Türkçe.

Panama belgelerinin Türkiye ayağında 500 isim var



Dolmeya Parsûyan 
Kaburga Dolması
Bu hafta Mardin ve Diyarbakır yörelerinin özel günlerine 
damgasını vuran, ihtişamlı görünüşü ile zihinlerde yer bırakan, 
namı çok uzaklara kadar gitmiş eşsiz lezzetlerinden biri olan 
Kaburga dolması tarifi ile beraberiz. 

Düğün, bayram gibi büyük kutlamaların 
yanı sıra diğer özel davetlerin de en gözde 
yemeklerinden olan kaburga dolması 
sofraları tam anlamıyla şölene dönüştüren, 
bu anlamda benzeri az olan yemeklerdendir. 

Bu fevkalade lezzetli ve gönüllerde taht 
kurmuş yemekle ilgili neler yazabilirim 
kaygısı tarifini vermeye karar verdiğim an-
dan itibaren başladı diyebilirim. Öncelikle 
hangi yöreye ait olduğu konusunda dikkatli 
olmam ve bu yemeği yakından tanıyan ve 
bilenleri bu konuda kırmamak gerektiği üz-
erine düşündüm. Fakat hemen ardından bu 
çok özel tadın Kürt mutfağında önemli bir 
yerinin olmasının tam olarak hangi yöreye 
ait olduğundan çok daha önemli olduğuna 
karar verdim. Bu nadide yemeğin kökenini 
bulmaya çalışmanın ise akıl alacak bir iş 
olmadığına Mardin veya Diyarbakır’ın 
kültürel kaynaşmalarını göz önünde 
bulundurduğunuz da hemen karar verebil-
irsiniz. Pek çok farklı etnik köken ve dinden 
gelen toplumların bu şehirlerde yüzyıllardır 
beraber yaşadıklarını düşündüğümüzde 
hangi toplumun hangisine öğrettiği sorusu 
doğrusu çok gereksiz geliyor. Ama Altın’ın 
çizilmesi gereken en önemli nokta bu ünlü 
yemeğin “yöresel” bir yemek olmadığı Kürt 
mutfağında yüzyıllardır pişen çok özel bir 
kutlama yemeği olduğudur. 

Bu yemeğin lezzetiyle ilgili ne yazılabilir 
ki? Bir kere görünümü açısından bir yemekle 
ilgili beklentilerinizin çok fazlasını sunuyor. 
Masaya getirildiği andan itibaren gözler-
inizle doyuyorsunuz önce. Servis edilmesi 
için eti kemiklerinden didikleyerek ayırma 
aşamasını kendinden geçmişçesine izleyen 
gözlerle izlemek lezzeti ile ilgili beklentil-
erinizi on katına daha çıkarıyor. Ve lezzeti? 
Düşük ısıda yavaş yavaş pişen et kemiklerden 
öyle kolayca ayrılıyor ve ağızda dağılacak 
kadar bir yumuşaklığa varıyor. Kemik ve 
etin lezzetlerini içine çekmiş pilav içindeki 
baharatlar ve bademlerle karışarak yemeği 
komple bambaşka bir lezzete çevriliyor. 

Bugün kurban bayramı ve bir çoğumuz 
için çok özel bir yere sahip olan bu önemli 
günde başka yemek tarifi vermek pek doğru 
gelmedi açıkçası. Özel günlerinizde unu-
tulmaz bir ziyafet vermeyi düşünüyorsanız 
bu yemek tam anlamıyla aradığınız şey. 

Haftaya yeni bir lezzette buluşmak dileği 
ile yorumlarınızı bekliyorum.

Dolmeya Parsûyan / 
kaburga Dolması
8-10 kişilik
Yapılışı:

• 300 gr. baldo pirinç
• 4 yemek kaşığı tereyağı
• 100 gr. Badem içi - Haşlanmış 

kabukları soyulmuş. 
• 1 şeker kaşığı toz yeni bahar 
• 1/2 şeker kaşığı toz tarçın.
• 1.5 şeker kaşığı kuru reyhan
• 2 avuç dolusu ince doğranmış 

taze maydanoz. 
• Tuz&karabiber
• 2 kg Kuzu veya oğlak kaburgası. - Dış 

taraftaki yağı üzerinde ve kemiklerle 
et arasında bir cep açılmış. (kasabınız 
bunu sizin için hazrlayacaktır) 

Marinesi için:
• 1 yemek kaşığı yoğurt 
• 1 yemek kaşığı domates salçası
• 1 yemek kaşığı acı kırmızı biber
• 3 diş sarımsak- dövülmüş
• Tuz karabiber

1. Pirincin üzerini iki parmak geçecek ka-
dar kaynamış su dökün ve su soğuyana ka-
dar, pirinçler hemen iki katına çıkana kadar 
bekletin. Su soğuduğunda pirinçleri süzün. 

2. Bademlerin kabuklarını soymak için 
küçük bir tencerede kaynamış suya koyup 
5 dakika kadar kabuklar yumuşayana kadar 
kaynatın orta ateşte kaynatın. Soğuduktan 
sonra yumuşamış kabukları soyun ve bir ke-
narda bekletin. 

3. Geniş bir tencerede tereyağını eritin 
ve bademleri ekleyip hafif sararana kadar 
kızartın ara ara karıştırarak kızartın. Pirinci 
ekleyip bir kaç dakika kadar pişirmeye de-
vam edin. Maydanoz ve baharatları ekleyin 
karıştırın ve 150 -200 gram kadar kaynamış 
su ekleyin tuz karabiberini kontrol edin 
ve kapağını kapatıp pirinç suyunu tama-
men çekene kadar pişirin. (Pirinçler yarım 
pişecek, o yüzden hala serttir)

3. Hazırladığınız ve ılımış pilavı, 
kaburgaların kemikleri ve dış yüzeyinin 
arasına açılmış «ceb» in içine dikkatlice 
doldurun. Çok doldurmamaya dikkat edin, 
çünkü pirinç tamamen piştiğinde daha da 
şişecektir. Bu cebin ağzını ya büyük bir 
iğneye taktığınız kalın bir iple dikin yada 

paket sarar gibi, ağzı sağlam bir şekilde 
kapanacak şekilde kalın bir iple her 
tarafından sıkıca sarın. İç pilavın pişme 
esnasında içinden dökülmemesi gerekir. 

4. Fırınınızı 190 C derece ısıtın. Marine 
malzemelerini karıştırın ve kaburganın 
her tarafına güzelce ovun. Fırın tepsini-
zin içine metal ayaklı teli yerleştirin ve 
kaburgayı üzerine yerleştirin. Tepsinin 
içini yarısına kadar ete değmeyecek ka-
dar kaynamış su ile doldurun, alümüny-
om folyo ile kaburganın üzerini tamamen 
kapatın ve dikkatlice fırına yerleştirin. 5 
dakika sonra fırının derecesini 145 C e in-
dirin ve kaburganın büyüklüğüne ve  etin 
körpeliğine göre 4-6 saat arası pişirin. 2 
saat kadar sonra kontrol edin tepsideki su 
azalmışsa su ekleyin. 4 saat sonra et ke-
mikten kolayca ayrılacak kadar yumuşamış 
durumdaysa, fırının derecesini 185 C ye 
yükseltip folyoyu kaldırın ve kaburganın 
üstü kızarana kadar 20 dakika kadar daha 
pişirmeye devam edin. Servis etmeden en 
az yirmi dakika dinlendirin. Ipleri dikkatli 
bir şekilde kesin, etleri didikleyip iç pilav-
la ve salata ile servis yapın.

Afiyet olsun
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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

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 İletişim: Ruslan Usta 07710583091

Eleman aranıyor
Waterloo’daki restorana

- grill şefi
- et hazırlıkçısı/kasap 

olarak çalışacak elemanlar aranıyor
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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

İletişim: 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

Bedran Ozkan
Freelance Journalist

07466770751
inanozkan49@gmail.com

İletişim: 0796 053 0714 (Mahmut)

İş İlanı
Tecrübeli Coffee Shop 

Şefi aranıyor
Mille End bölgesinde

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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Di hilbijartina 5´ê Gûlanê de namzetê Partiya 
Karkeran Sadiq Khan bi serkeftineke dîrokî 
bû Şaredarê Bajarê Mezin yê Londonê. 
Hilbijartina Sadiq Khan yê ku bi eslê xwe 
Misilman û koçber e li tevahiya cîhanê deng 
veda. Khan wekî yekemîn şaredarê misilman 
yê Londonê roja Duşemê dest bi kar kir.
Sadiq Khan di axaftina xwe 
ya piştî hilbijartinê de anî 
ziman ku “ji bedela tirsê, 
hêvî û ji bedela cûdahiyê 
yekîtî serketiye”. Sadiq Khan 
yê 46 salî û bi eslê xwe ji 
Pakîstanê ye ev du dem bûn 
wekî parlementer kar dikir. 
Borîs Johnson yê ku ev heşt 
sal bûn wekî şaredarê bajarê 
mezin yê londonê kar dikir, 
roja duşemê cihê xwe radestî 
Khan kir. Khan dê 4 salan 
wekî şaredar dê paytexta 
Brîtanya birêvebibe. 

Hilbijartina 5´ê Gûlanê jibo 
serokê Partiya Karkeran 
Jeremy Corbyn jî wekî 
ezmûnekî derbas bû. 
mûxalîfên Corbyn yên di nav 
partiyê de tevî ku di hilbijartinê 
de paşketineke mezin tunebû 
jî dest bi êrîşê kirin. li gorî 
analîstan encamên hilbijartinê 

destê mûxalîfên Corbyn xûrt 
nekiriye û partiyê bi giştî li 
Îngîltere dengê xwe parastine. 
Bidestxistina şaredariya 
bajarê mezin yê londonê û 
Brîstolê ji Partiya Karkeran 
wekî serkeftina herî mezin ya 
hilbijartinê hat nîşan kirin. 

Wendahiya herî mezin 
ya Partiya Karkeran li 
meclîsa Îskoçya pêkhat. 
Di hilbijartinê de Partiya 
Karkeran 13 kursî wenda 
kirin û bû partiya sêyemîn. 
Partiya neteweyî Ya Îskoçya 
63, Partiya mûxafazakar 31 
û Partiya Karkeran jî 24 kûrsî 
bidestxistin. li Gallerê Partiya 
Karkeran bi destxistina 
29 kûrsiyan bû yekemîn û 
mûxafazakaran 11 û partiya 
nîjadperest uKIP jî 7 kûrsî bi 
dest xistin.

Rûpel 3

Li Hemberî Tirsê, 
Hêvî Biserket”

Sadiq Khan 
(Partiya Karkeran 
- Labour)

1,310,143 %56.9

Zac Goldsmith 
(Partiya 
Mûhafazakar - 
Concervative)

994,614 %43.1

“

unCHr: 
Zarokên 
penaber li 
hucreyan tên 
ragirtin

rapora HrW: 
leşkerên Tirk 
tevî qêrînên 
zarok û jinan jî 
gule li koçberan 
reşandin

nY: li Cizîrê 
mirov bi 
zindî hatin 
şewitandin!

raportora Pe: 
Ji bo welatiyên 
Tirkiyeyê, bê 
vîze ewropa 
nepêkan e

Konca: Di bin 
kampa aFaD’ê 
de planên qirêj 
ên aKP’ê hene

Rupel 5

Rupel 4

Rupel 5

Rupel 5

Rupel 4
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Nisêbîn
Çend zarok

Çend cengawer
Bajarekî, 

Li dewletekî dikin cehennem…
Li kolanên tijî mirin,
Li hember tofanê

Dîroka berxwedanê dinivîsîn
Lê yên bixwînin peyda nabin!!!

Aras Ararat



33  Çarşem, 11 Gulan 2016

Namzetê Partiya Karkeran 
Sadiq Khan bi serkeftineke 
dîrokî bû Şaredarê Bajarê 
Mezin yê Londonê. Khan 
wekî yekemîn şaredarê 
misilman yê Londonê roja 
Duşemê dest bi kar kir.

Di hilbijartinên roja 
Pêncşemê de Sadiq 
Khan 1,310,143 deng 
wergirtin, namzetê 
Mûxafazakar Zac Gold-
smith jî 994,614 deng û 
namzeta Partiya Keskan 
Sian Barry jî bi 150,673 
dengan bû sêyemîn. 

Khan, 1 milyon 310 
bin 143 oy alırken Mu-
hafazakâr Partili rakibi 
Zac Goldsmith ise 994 
bin 614 oyda kaldı.   
Seçimlerde Yeşiller 
Partisi’nin adayı Sian 
Barry ise 150 bin 673 
oyla üçüncü oldu.   
2012 yılına seçimlere 
katılım yüzde 38 iken 5 
Mayıs’taki seçimlerde 
yüzde 45,6 ile bugüne 
kadarki en yüksek 
katılım düzeyi yaşandı.  

Sadiq Khan di ax-
aftina xwe ya piştî hil-
bijartinê de anî ziman 
ku “ji bedela tirsê, hêvî 
û ji bedela cûdahiyê 
yekîtî serketiye”. Sadiq 
Khan yê 46 salî û bi 
eslê xwe ji Pakîstanê 
ye ev du dem bûn wekî 

parlementer kar dikir. 
Borîs Johnson yê ku 
ev heşt sal bûn wekî 
şaredarê bajarê mezin 
yê Londonê kar dikir, 
roja duşemê cihê xwe 
radestî Khan kir. Khan 
dê 4 salan wekî şaredar 
dê paytexta Brîtanya 
birêvebibe. 

Hilbijartina 5´ê 
Gûlanê jibo serokê 
Partiya Karkeran Jer-
emy Corbyn jî wekî 
ezmûnekî derbas bû. 
Mûxalîfên Corbyn 
yên di nav partiyê de 
tevî ku di hilbijartinê 
de paşketineke mezin 
tunebû jî dest bi êrîşê 
kirin. Li gorî analîstan 
encamên hilbijartinê 
destê mûxalîfên Corbyn 
xûrt nekiriye û partiyê 
bi giştî li Îngîltere dengê 
xwe parastine. Bidestx-
istina şaredariya ba-
jarê mezin yê Londonê 
û Brîstolê ji Partiya 
Karkeran wekî serkef-
tina herî mezin ya hil-
bijartinê hat nîşan kirin. 

Wendahiya herî me-

zin ya Partiya Karker-
an li Meclîsa Îskoçya 
pêkhat. Di hilbijartinê 
de Partiya Karkeran 13 
kursî wenda kirin û bû 
partiya sêyemîn. Partiya 
Neteweyî Ya Îskoçya 
63, Partiya Mûxafaza-
kar 31 û Partiya Karker-
an jî 24 kûrsî bidestxis-
tin. Li Gallerê Partiya 
Karkeran bi destxistina 
29 kûrsiyan bû yekemîn 
û Mûxafazakaran 11 
û partiya nîjadperest 
UKIP jî 7 kûrsî bi dest 
xistin.  

SADIQ KHAN 
KÎ YE?

Sadiq Aman Khan 
yê bi eslê xwe Pa-
kîstanî di sala 1970´an 
de li Londonê dayik bû. 
Li Zanîngeha Bakûrê 
Londonê beşa hûqûqê 
xwend. Demekî parêz-
erî kir. 

Serokwezîrê berê 
yê Îngîlîstanê Gordon 
Brown di sala 2008´an 
de wekî wezîrê ji ci-
vakan berpirs wezîfedar 
kir, paşê jî wekî wezîrê 
ragihandinê kar kir.  

Piştî hilbijartinên 
Gûlana 2015´an de di qa-
bîneya sî de wekî wezîrê 
ji Londonê berpirs kar 
kir û jibo bibe namzetê 
şaredariyê ji erka xwe 
îstîfa kir. 

Khan zewicî û bavê 
du keça ye. Ji sala 
2005´an ve wekî parle-
menterê Tooting di par-
lemenê de bû. 

Serkeftina Dîrokî Ya Sadiq Khan
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Kalkan: Dema 
xweparastinê 
temam bû, 
pêvajoya êrîşa 
taktîkî destpê kir

Endamê Desteya 
Rêveber a PKK›ê 
Dûran Kalkan diyar 
kir, AKP li pêşberî 
berxwedana xw-
erêveberiyê ya 
gelê Kurd têk çûye 
û got, «Dem ew 
dem e; bi êrîşên 
taktîkî ve derb li 
AKP›ê bê xistin, 
faşîzm ji hev bê 
xistin û serketin bê 
bidestxistin.»

Kalkan di destpêka axaf-
tina xwe ya ji bo ANF›ê de bal 
kişand ser tecrîda li ser Rêberê 
Gelê Kurd Abdullah Ocalan 
û destnîşan kir, ku li Îmrali-
yê polîtîkayeke dîlgirtinê tê 
meşandin.

Kalkan got, «Hikûmeta 
AKP›ê û dewleta TC, çawa 
ku hemû rêbazan bi kar tîne, 
şîdet û terorê weke amûreke 
têkoşîna siyasî bi kar tîne, 
dîlgirtinê jî weke rêbazekê bi 
kar tîne. Dîlgirtin sûcê li dijî 
mirovahiyê ye, ji rêbaza dîl-
girtinê re teror û şîdet tê gotin. 
Pênaseya terorîst a herî zelal, 
ji bo yên polîtîkaya dîlgirtinê 
dimeşînin, tê bikaranîn.»

PÊNGAVA 
SERKETINÊ NÊZ E

Lewma têkoşînên xwerêve-
beriya demokratîk di pêvajoya 
pêşvebirina pêngava serketinê 
de ne. Di demeke nêz de ev 
pêngav ji sedî sed wê bi cih 
were anîn, faşîzma AKP’ê 

were têkbirin, şoreşa xwe-
seriya demokratîk a li Kurd-
istanê wê bi serketinê ve bê 
tacîdarkirin. Li ser vê bingehê 
wê armanca Kurdistan azad û 
Tirkiyeya demokratîk were bi 
ser xistin.»

PÊWÎSTÎ BI 
GUHERTINEKE CIDÎ 
YA TAKTÎKÊ HEYE

Kalkan ji bo rê û rêbazên 
têkoşîna ji niha û pê ve ev 
nirxandin kir:

“Pêwîstî bi guhertineke 
cidî ya taktîkê heye. Bêguhan 
di demsala zivistanê de ya ku 
bi her awayî êrîş kir, dîkta-
toriya AKP›ê ya faşîst bû. Ji 
bilî ço, kolandina xendekan 
û danîna bendan ti çareyeke 
din a çek û xortên Kurd ji bo 
xweparastinê nemabû. Kesî 
bawer nedikir ku di vê astê de 
wê berxwedanek bê nîşandan. 
Di serî de AKP ne li benda 
tiştekî bi vî rengî bû. Ya ku 
kesî jê bawer nedikir, nedi-
hat hişê kesî, ji aliyê ciwanên 
Kurd ve hat bi ser xistin.

Di rewşa heyî de ew pêva-
joya parastinê êdî qediya 
ye. Pêvajoya êrîşa bi taktîk 
destpê kiriye. Em derbasî 
parastina aktîf dibin, ya din 
bi tenê parastin bû. Dem ew 
dem e, ku bi êrîşa taktîkî derb 
li AKP›ê were xistin, faşîzma 
AKP›ê ji hev bê xistin, bê têk 
birin û serketin were bidestx-
istin. Lewma beriya her tiştî 
divê di rêbaz û taktîkê de 
guhertin were kirin. Berx-
wedana bi tenê li pişt xendek 
û bendan serketinê nafirîne. 
Bi vê berxwedanê ve dikare 
pêşî li serketina dijmin were 
girtin. Ji xwe berxwedanên 
Cizîr û Sûrê planên tasfiye û 
tinekirinê yên faşîzma AKP›ê 
pûç kir, têk bir.

Rapora HRW: Leşkerên Tirk tevî qêrînên 
zarok û jinan jî gule li koçberan reşandin

Rêxistina Çavdêriya Mafê Mirovan 
(HRW), diyar kir ku dewlet Tirk bi mehan 
e êrîşî koçberên ku dixwazin sînorê Rojava 
derbas bikin dikin û di 2 mehên herî dawî 
de 1 jê zarok 5 koçber qetil kirine. Li gorî 
raporê, di bûyerekê de komeke ku zarok û 
jin jî di nav de bûn, dema ji Helebê direvi-
yan tevî qêrîn û hewaran jî leşkeran gule li 
wan reşandin û 2 kes qetil kirin.

Di ropara HRW’ê de, agahiya ku 
leşkerên Tirk ji meha Tebaxê ve koçberên 
ku xwestine sînorê Rojava û Sûriyeyê 
derbas bikin dane ber guleyan cih digire. 
Raporê destnîşan kir ku leşkerên Tirk bi 
guleyan êrîşî koçberên ku di nav de zarok 
û jin jî hene dikin, her wiha koçberên tên 
girtin jî rastî kiryarên xirab tên.

Li gorî raporê, di êrîşên bi çekên giran 
ên leşkerên Tirk a di mehên Adar û Nîsanê 
de herî kêm 5 kesan jiyana xwe ji dest dane. 
Raporê destîşan kir ku di nava kesên hatine 
qetilkirin de jî yek zarok e û li gorî ku hate 
zelalkirin 14 salî ye.

‘REXMÊ QÊRÎN-HEWARA 
ZAROK Û JINAN JÎ GULE 
REŞANDIN DEWAM KIRIN’

Di rapora HRW’ê de cih dan şahidên 
koçberên Rojava û Sûriyeyiyan jî. Di 
raporê de koçberê ku qala wî tê kirin di-
yar kir ku dema li Helebê şer qewimîn, ji 
herêmê ber bi sînorê Tirkiyeyê ve bi rê ke-
tin, di wan kêliyan de leşkerên Tirk ketober 
li ser wan gule reşandine.

Şahid anî ziman ku komek jî 20 kesan 
pêk dihatin, nêzî 500 metreyan nêzîkî sînor 
bûn, di wê demê de rastî êrîşên leşkerên 
Tirk a bi çekan hatine.

Koçberê şahidê bûyerê wiha got: “Di 
carekê de gule li ser me reşandin. Tevî ku 
zarok û jinan qîr û hewar dan jî êrîşa bi gu-
leyan hê jî berdewam kirin. Me xwe avêtin 
zarokan ku karibin wan biparêzin. Xwişka 
min û xwarziyê min hema li erdê dirêjkirî 
bûn. Lê, dema ku xwe avêtibûn erdê gule 

li wan ketibûn. Min qêrîna wan bihîst, min 
fêm kir ku jiyana xwe ji dest dane.”

JI XWE DEMA KU MIROV 
ÊRÎŞÎ KOÇBERÊN DI 
TRAWMAYÊ DE  DIKE, 
REWŞEKÎ BI ‘TIRSNAK E’

Berdevkê HRW’ê Gerry Sîmpson bi zi-
manekî tund êrîşên dewleta Tirk a li hem-
ber koçberan rexne kir, diyar kir ku êrîş 
rewşekî bi ‘tirsnak e.’ Sîmpson da xuya-
kirin ku mirovên ji herêmên şer direvin di 
rewşekî tramwa de ne, êrîşkirina van kes-
ayetan bi ti awayî nayê qebûlkirin.

Sîmpson bang li hikûmeta Tirk kir û di-
yar kir ku dest ji êrîşên ‘astê derbas dikin’ 
yên li hember koçberan berdin û daxwaz 
kir ku têkîldarî bûyerên din lêkolîn bên 
destpêkirin. Sîmpson her wiha banga divê 
deriyê sînorê Rojava û Sûriyeyê bê vekirin 
jî kir.

Di daxuyaniyên mehên bihurî yên 
HRW’ê de bang li Tirkiyeyê hatibû kirin 
ku sînoran ji koçberan re vekin. Berdevkê 
HRW’ê Sîmpson wiha got: “Her kes behsa 
têkoşîna bi DAIŞ’ê re dike. Lê, gelê ku herî 
zêde rastî zext û êşkenceyên DAIŞ’ê tên hê 
jî di nav wan aloziyan de dijîn.”

Konca: Di bin kampa AFAD’ê de 
planên qirêj ên AKP’ê hene

Parlamentera HDP’ê Besime Konca 
ji bo piştgiriya berxwedana li dijî kampa 
AFAD’ê ya li Teroyan hate herêmê, wiha 
got: Di bin vê de planên qirên ên AKP’ê 
hene. Hê şopa qetlîaman neçûne, ji yên nû 
re bingehê amade dikin.”

Li dijî ‘kampa penaberan’ a li herêma 
Teroyan a Gurgumê tê çêkirin, berxwedan 
didome. Parlamentera HDP’ê ya Sêrtê 
Besîme Konca ku duh wê bihata herêmê, 
lê li navçeya Goksûnê ji aliyê leşkeran 
hatibû astengkirin, îro gihişt herêmê û tevlî 
berxwedana gel bû. Konca li vir axivî, got 
biryara kampê ne projeyek nû ye. Konca bi 
bîr xist ku AKP’ê li hember tevahî gelên 
Kurdistan û Tirkiyeyê dest bi şer kiriye, 
wiha dom kir: “AKP’e ji milekî Kurdis-
tanê hildiweşîne, ji milê din jî bi polîtî-
kayên cihêker ên li dijî civaka Elewiyan 
ve û bi van tevgerên xwe yên dijber ve îro 
jî wek kampê derdikevin pêşî me. Niha di 
polîtîkayên hundirîn de penaberan li dijî 
Elewiyan bi kar tînin. Wek heman şerê li 
Kurdistanê û kiryarên wek wê. Ev dewlet 
û hikûmet bi awayekî eşkere dibêje, ‘em vî 
gelî nas nakin’.”

Konca bal kişand ku ev kamp ne tenê li 
Gurgumê, hewl didin li Meletî, Sêwas ku 
cihên Elewî lê zêde ne jî çêbikin, wiha pê 
de çû: “Hê şopên qetlîamên Gurgum, Sê-
was, Dersîmê neçûne, ji yên nû re bingehê 
amade dikin.” Di berdewama axaftina xwe 
de Konca wiha got: “Ez jî ji vê herêmê me 
û ez vî gelî baş fêm dikim. Avakirina vê 
kampê, şerê li hember vî gelî ye.”

Konca anî ziman ku AKP’ê hewl dide 
herêmê bêmirov bike, destnîşan kir ku ew 
ê jî heta dawiyê li ber xwe bidin, wiha dom 
kir: “Em ê nehêlin AKP’e herêmê bike 
herêmek rantê. Pêvajoyek hiqûqî heye. Em 

ê heta dawiyê bibin şopdar û pişgiriyên 
vê dozê û em ê teqez bi ser bixin. Em bi 
rêxistinbûyinê, bi tevgerek hevpar ve dika-
rin li hember faşîzm û zilmê bi serbilindî 
rawestin. Mehên havînê nêz dibin. Em ji 
Ewropayê jî her kesî dawet dikin ku bet-
laneya xwe li vir derbas bikin. Divê rojên 
pêş berxwedan hê geştir bibe.

Di serî de gelê herêmê, gelê me yê 
Bazarcix, Elbîstan, Narliyê û yên li Ewro-
payê, divê em nehêlin DAIŞ axa me ji me 

bigirin. Wek gelekî ku rastî qetlîam û koçki-
rin hatî, herî zêde Elewî penaberan dinasin. 
Li hember wan ti nerazîbûnek me nîne. Ner-
azîbûna me li hember polîtîkayên dewleta 
kûr û ranta AKP’ê ne. Em ê her tim li vir bin. 
Em baş dizanin ku wê di konteynerên 3-5 
metreyan de wek di girtîgehê de bijîn. Bi vê 
ve jî Ewropayê dixapînin. Gel wê ferq bike 
ku ti kampên modern ava nakin û dezenfor-
masyonê dikin. Em ê bi mezinkirina berx-
wedana xwe ve doza xwe bi ser bixin.”
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270 mîlyon hesabên 
E-Mail’ê hatin dizîn

Hat ragihandin, li gelem-
periya cîhanê herî kêm 270 mî-
lyon hesabên E-Mail’ê hatine 
hackkirin.

Li gorî daxuyaniya şîrketa 
pisporiya ewlekariyê ya bi 
navê Hold Security, piraniya 
wan ji Rûsyayê zêdeyî 272 mî-
lyon hesabên E-Mail›ê hatine 
hackkirin.

Hat ragihandin piraniya E-
Mail ên hatine dizîn ji hesabên 
Mail.ru ne, lê bikarhênerên Ya-

hoo, Google û Microsoft jî he-
def hatine girtin. Tê gotin, hej-
mara hesabên ji Yahoo, Google 
û Microsoft hatine hackkirin bi 
qasî 100 mîlyon e.

Microsoftê bi daxuyani-
yekê ragihand, ku ji bo tespît-
kirina hesabên E-Mail ên 
hatine dizîn, karê wan dewam 
dike.

Der barê mijarê de ji Goog-
le û Yahooyê heta niha ti dax-
uyanî nehatiye dayîn.

Serokwezîrê 
Awûstûryayê îstifa kir

Li Awûstûryayê di hil-
bijartina Serokkomariyê de 
namzetê nijadperest bi ser ket, 
li ser vê yekê Serokwezîrê 
SPO’yê Werner Faymann îs-
tifa kir.

Faymenn ji sala 2008’an ve 
peywira serokwezîriyê dewam 
dike, konferanseke çapemeni-
yê li dar xist û îstifaya xwe 
eşekere kir.

Faymann diyar kir ku welat 
‘piştgiriya partiya xwe dike û 
pêwîstiya wê bi Serokwezîriyê 
heye’, destnîşan kir ku îstifaya 
wî di nava Partiya Demokratîk 
a Sosyal de rê li ber nearamiyê 
vekiriye. Faymann anî ziman 
ku eger piştgirya partiyê ji bo 
siyasetmedaran nebe wê nika-
ribin serokwezîrtiyê bikin.

Faymann polîtîkayên 
koalîsyonê ya ku bi Partiya Gel 
a Awûstûriya ya Mûhafazekar 
(OVP) jî parast, destnîşan kir 
ku welatê wan sala bihurî deh 
hezar koçber qebûl kirine. Her 

wiha Faymann, polîtîkayên 
têkîldarî koçberan a girtina 
sînor û bi pile daxistina jêr jî 
parast.

Dihat zanîn ku di navbera 
Werner Faymann û partiya 
SPO’yê de pirsgirêkên cidî 
hene. Beşeke girîng ên SPO’yê 
polîtîkayên Faymann wek rê li 
ber lewaztiya partiyê vedike 
dinirxînin.

Di hilbijartina Serok-
komariyê ya di 23’ê Nîsanê de 
piştî tûra yekem, Rûdolf Hûnd-
storfer ê ku ji SPO’yê piştgirî 
digirt ji sedî 11 deng girt. 
Namzetê nîjadperest ê FPO’yê 
Norbert Horbert ji sedî 35 deng 
girt û  Alexander Van der Bel-
len ê Keskan piştgirî didayê jî 
21 deng girt.

Piştî îstifaya Faymann, 
nediyar e ka wê kî ji bo ser-
okwezîriyê bê hilbijartin. Ser-
okwezîriya SPO’yê bi awayekî 
demkî bû Serokê Şaredariya 
Viyanayê Mîchael Haûple.

Beşek ji Belgeyên 
Panama êdî li 
Înternetê ye

Belgeyên Panama Papers 
ên di destpêka meha Nîsanê de 
derketin holê û hesabên off-
shore yên zêdeyî 200 hezar 
şîrketan eşkere kirin, wê êdî li 
Înternetê jî bên weşandin.

Konsorsiyûma Rojname-
vanên Lêkolîner a Navnetew-
eyî (ICIJ) ku ji dehan welatan 
bi sedan rojnamevan endamên 
wê ne, di çarçoveya soza xwe 
ya meha Nîsanê de, dest bi 
weşandina belgeyan kir.

ICIJ li ser malpera https://
panamapapers.icij.org/ bruta 
belgeyên têkildarî 200 hezar 
şîrketan, ku weke belgeyên 
Panama Papers tên binavkirin, 
diweşîne. Beşek ji 11,5 mî-
lyon belgeyan hatin weşandin.

Dîrektorê ICIJ Gerard 
Ryle daxuyanî da AFP›ê û da 
xuyakirin, ku ji bo bibin ber-
siv ji ‹daxwaza zelaliyê›, ew 
orjînalên Belgeyên Panama 
diweşînin. Ryle diyar kir, ji bo 
civaka sivîl bi ser skandalan ve 
biçe, ew belgeyan diweşînin.

Belgeyên Panama ji bel-
geyên 215 hezar muşteriyên 
şîrketa Mossack Fonseca ya 
di sala 1977›an de li Panama 
hat damezrandina û xizmet 
û şêwirmendiya hiqûqî dide 
şîrketan, pêk tên. Di belgeyan 
de hesabên veşartî yên off-
shore yên gelek serokdewl-
etan, siyasetmedar, banka, 
şîrketên mezin û şexsiyetên 
navdar ên ji bo reva ji dayîna 
bacê, hatibû kifşkirin.Raportora PE: Ji bo welatiyên Tirkiyeyê, 

bê vîze Ewropa nepêkan e
Raportora Parlamenta Ewropayê (PE) 

Katî Pîrî da xuyakirin, ku Tirkiye dê heta 
meha Tîrmehê 72 şertan nikaribe bi cih 
bîne. Pîrî diyar kir, divê qanûna ‹têkoşîna 
li dijî terorê› ya heyî ya li Tirkiyeyê were 
guhertin û bibîr xist ku ji ber vê qanûnê, 
rojnamevanên Kurd jî di nav de gelek kes 
hatine binçavkirin.

Katî Pîrî ji qenaleke televîzyonê ya 
Hollandayê re axivî û destnîşan kir ku 
«qanûnên têkoşîna li dijî terorê yên Tirkiy-
eyê» li pêşiya demokratîkbûyînê asteng in.

Pîrî bibîr xist, rojnamevana Hollandî 
Frederîke Geerdînk jî di nav de gelek ro-
jnamevanên Kurd ji ber vê qanûnê hatine 
binçavkirin.

UNCHR: Zarokên penaber li 
hucreyan tên ragirtin

Li gorî rayedarên saziya alîkariyê ya bi 
navê Save the Children û Komîseriya Bilind 
a Penaberan a Neteweyên Yekbûyî (UN-
HCR), zarokên penaber ên bi tena serê xwe 
hatine Yewnanîstanê li hucreyan tên ragirtin.

Li gorî daneyên hikûmeta Yewnanîstanê, 
kapasîteya wargehên ji bo zarokên penaber 
hatine evqetandin ji bo 477 kesî ye. Li gorî 
daneyên UNHCR hejmara zarokên penaber 
ên li Yewnanîstanê ne û dayik û bavên wan 
ne bi wan re ne, bi qasî 2 hezar e.

Berdevkê Save the Children Îmad Aoûn 
ji medya Elman re axivî û da xuyakirin, ku 
zarokên penaber ên bi tena serê xwe hatine, 
ji aliyê rayedarên Yewnan ve weke ‘mirovên 
bi emr’ hatine qeydkirin, lewma hejmara 
rastî gelekî zêdeyî 2 hezarî ye.

Berdevkê Save the Children îdîa kir ku 
ev zarokên penaber li qereqolên polîsan an jî 
li hucreyên li wargehên penaberan tên ragir-
tin. Berdevk diyar kir, gelek ji zarokan ke-
tine depresyonê. Aoûn ragihand, li qereqol 
an jî wargehan, zarokên penaber neçar tên 
hiştin di nava şert û mercên gelekî zehmet 
de bijîn.

Li gorî heman îdîayan, ji ber nebûna 
hejmara têrker a wargehên penaberan, 
gelek ji mirovên di emrê zarokatiyê de ne ji 
neçarî li kolan û parkan dijîn.

Li gorî daneyên Saziya Statîstîkan a 
Yekîtiya Ewropayê (Eurostat) ên heft-
eya derbasbûyî hatin weşandin, hejmara 
zarokên penaber ên di sala 2015’an de bi 
tena serê xwe hatine Ewropayê 88 hezar 

300 e. Di sala 2014’an de ev hejmar 23 
hezar bû.

Rêxistina Polîsên Ewropayê (Europo) 
di dawiya meha Çileyê de daxuyaniyek 
weşandibû û diyar kiribû, 10 hezar zarokên 
koçber ên gihaştin Ewropayê, piştre winda 
bûn. Hatibû ragihandin, ku pêkane beşeke 
girîng a van zarokan ketibin nava lepên 
çeteyên sûc dikin.

NY: Li Cizîrê mirov bi zindî hatin şewitandin!
Neteweyên Yekbûyî (NY) da xuya-

kirin, ku li gorî agahiyên gihaştine ber 
destê wan, li Cizîrê çeteyên AKP/Qesrê 
mirov bi awayekî zindî şewitandine 
û qetil kirine. NY xwest li cihê bûyerê 
lêkolînan bike.

Komîserê Bilind ê Mafên Mirovan ê 
Neteweyên Yekbûyî Prînce Zeîd Ra’ad 
Zeîd al-Hûsseîn, têkildarî êrîşên qirkirinê 
yên AKP/Qesrê li navçeya Şirnex Cizîrê 
kirin, daxuyaniyek da.

Zeîd al-Hûsseîn got, «Li ber destê me 
raporên ji şahidan heye ku nîşan didin; 
hêzên ewlekariyê yên Tirk dor li Cizîrê 
girtine û zêdeyî 100 mirov bi awayekî 
zindî şewitandine.»

‘EM DIXWAZIN 
LÊKOLÎNAN BIKIN’

Zeîd al-Hûsseîn da xuyakirin, ku aga-
hiyên “bi tirs û fikar” gihaştine ber destê 
wan, ku li gorî van agahiyan di navbera 
mehên Kanûn û Adarê de hêzên dewleta 

Tirk li Cizîrê mafên mirovan binpê kirine. 
Zeîd al-Hûsseîn diyar kir, ew dixwazin li 
cihê bûyerê lêkolînan bikin.

Di daxuyaniyê de hat ragihandin, li 
gorî van agahiyên gihaştine ber destê wan; 
sekvanan gule berdane sivîlan, bi tank û 
maşînên zirxî bi zanebûn gule û bombe li 
sivîlan hatine barandin.

Komîserê Bilind ê Mafên Mirovan ê 
Neteweyên Yekbûyî Zeîd al-Hûsseîn diyar 
kir, ku beriya niha wan daxwazên bi heman 
rengî kiribûn, lê belê ev daxwazên wan 
hatibûn redkirin. Zeîd al-Hûsseîn got, “Em 
ji hikûmeta Komara Tirkiyeyê dixwazin, 
ku îdîayên li ser şîdeta li hemberî sivîlan 
lêkolîn bike.»




