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Londra’da Cizre İçin 
Gece Gündüz Eylem
Türk devletinin Cizre’de geçekleştirdiği katliama tepkiler 
artarak devam ediyor. Pazar akşamından bu yana 
başkent Londra’da yapılan protesto eylemleri aralıksız 
devam ediyor. Edmonton bölgesinde Pazar akşamı 
yapılan ve yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşten sonra 
sabaha karşı saat 2’de Londra merkezde bulunan 
Parlamento binası önünde eylem gerçekleştirildi. 
Pazartesi sabah ta Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği 
önünde bir araya gelen kitle AKP hükümetini protesto 
etti. Pazartesi akşamı da Heathrow havalimanında iki 
saat süren bir eylem gerçekleştirildi.

Sayfa 10-11’de

Enfield milletvekili Joan Ryan’ın kendisine Kürtler ile ilgili yazdığı mektuba cevap 
veren başbakan David Cameron, YPG’yi Daiş ile mücadelede merkezi bir pozisyonda 
gördüklerini ve bu konuda kendileriyle ortak çalışmaya devam edeceklerini belirtti. 

ABD’nin ‘YPG’yi terrorist bir örgüt olarak görmüyoruz’ 
açıklaması ve devamında üst düzeyde yapılan Rojava 
ziyareti Türkiye’yi rahatsız ederken, benzer bir açıklama da 
İngiltere başbakanı Cameron’dan geldi. İngiltere başbakanı 
David Cameron, Joan Ryan’ın kendisine yazdığı mektuba 
verdiği cevapta, Suriye’de siyasi çözümün sağlanması 
noktasında Kürtlerin çok önemli rol alacağını belirtti. 

 İşçi Parti Enfield Milletvekili Joan Ryan başbakan Cameron’a 
mektup yazarak Kürt halkının Suriye ve Irak’ta Daiş’e 
karşı kahramanca bir mücadele verdiklerini ve bu konuda 
çok büyük bedel ödediklerini belirterek, Birleşik Krallık 
hükümetinin Kürtlere destek konusunda neler yapacağını 
sormuştu. Ryan özellikle de Suriye çözüm görüşmelerinde 
Kürtlerin eşit bir şekilde katılımının sağlanması için Cameron 
hükümetinin neler yapacağını sormuştu. Cameron Joan 
Ryana cevaben geçtiğimiz hafta kaleme aldığı mektupta 
şunları belirtti: 

‘‘Suriye’de, Daiş karşıtı koalisyonun havadan yardımıyla 
birlikte, YPG güçleri hem Kürt bölgelerini korudu hem de 
Daiş’i bir çok bölgede geriletti. Son iki yılda YPG sürekli 
bize Daiş’den bölge alabileceğini ve elinde tutabileceğini 
kanıtladı, bu yüzden onları Daiş’e karşı mücadelede merkezi 
bir pozisyonda görüyoruz.

Tabii ki Birleşik Krallık Devleti Kürtlerin Suriye’deki 
siyasi çözümde söz sahibi olacağını kabul ediyor ve bu 

yüzden Suriye’nin önemli topluluklarının Riyad Muhalefet 
Konferansında olmasından memnuniyet duydum. Bundan 
ayrı olarak Suriye Demokratik Güçleri de Demokratik Suriye 
Konferansını gerçekleştirerek Suriye Demokratik Meclisi’ni 
kendi politik oluşumları olarak kurdular. Bu noktada tüm 
oluşumların, buna Suriye Demokratik Meclisi de dahil, 
Cenevre Duyurusuna bağlı olarak ortak bir siyasi çözüm 
bulmalarının önemli olduğunu düşünüyorum.’’

Cameron ayrıca, Güney Kürdistan’da Peşmerge güçleriyle 
ortak çalışmaya devam edeceklerini, son dönemde 
kendilerine 600 bin sterlinden fazla askeri malzeme yardımı, 
yarım milyon atımlık cephane ve 40 adet ağır silah yardımı 
yapıldığını belirtti. 

saMİMİ DeĞİller
Bir yandan Irak ve Suriye’de Kürtlerin mücadelesine 
övgüler yapan Britanya hükümeti, diğer yandan Kuzey 
Kürdistan’da devam eden mücadeleyi terörize etmek 
için büyük çaba sarf ediyor. Her koşulda PKK’ye karşı 
Avrupa’da Türkiye’ye en büyük destek veren ülke 
olduklarını belirten İngiliz yetkililer Britanya’da yaşayan 
Kürtleri de kriminalize etmekten geri durmuyor. Son altı 
aydır Kuzey Kürdistan’da devam eden devlet terörünü 
görmezden gelen İngiliz yetkililer, her koşulda da Türk 
devletinin yanında olduklarını belirtiyorlar. 

Cameron: YPG, Terörle 
Mücadelede Merkezi 
Bir Pozisyonda
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AP Başkanı: İngiltere Sabrımızı Zorluyor
Londra Ekonomik Okulunda (LSE) konuşan Avrupa Parlamentosu 
başkanı Martin Schulz İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkma 
dayatmalarına karşı sert konuştu. Schulz, ‘İngiltere sık sık sabrımızı 
ve talepleriyle ilgili iyi niyetimizi zorluyor’ diye konuştu. 

Sayfa 7

CHP ve HDP 
milletvekilleri, Londra’da; 
Türkiye’de Demokrasi ve 
İnsan Haklarını anlattı

Sayfa 4

Kıbrıslı öğrenciler 
göçmen dramına sanatla 
dikkat çekti; eserleri 
Londra’da sergilenecek

Sayfa 24

Galler BBC Binasında 
Cizre İçin Eylem

Sayfa 14

Birmingham’da İslam 
Karşıtı Gösteri

Sayfa 7

Davutoğlu Londra’da Protesto Edildi

Sayfa 5

BM’nin Assange Kararı: 
Keyfi Bir Tutum

Sayfa 8

Sermaye geçsin, işçiler sınırda mı beklesin?
İngiltere Başbakanı David Cameron’nun geçen hafta 
Avrupa Birliği (AB)  Konseyi Başkanı Donald Tusk’la 
yaptığı görüşmeler gündeme damgasını vurdu...

Oktay Şahbaz’ın yazısı sayfa 24’te

Vergiden ‘kaçınan’ şirketler
Google, Amazon, Facebook, Uber, Starbucks gibi şirketlerin çok 
büyük satışlar yaparak çok düşük vergiler ödemesi hükümetin büyük 
şirketlere vergi kıyağı yapıp yapmadığı konusunu akıllara getiriyor...

Tom Webb’in yazısı sayfa 19’da

UKIP’in ‘Türkiye Karşıtı’ 
Reklam Videosuna Tepki

SAYFA 25

Öğretmenler Arasında Evrim Teorisi Tartışması
İngiltere’de bir kilise okulunun müdiresinin “evrim teorisinin bilimsel 
olmadığını” söylemesi üzerine sosyal medyada yaşanan hararetli 
tartışmalara ünlü evrim biyologu Profesör Richard Dawkins de katıldı.

Sayfa 25
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CHP ve HDP milletvekilleri, Londra’da; Türkiye’de 
Demokrasi ve İnsan Haklarını anlattı
Haber: Şükrü Bolat  
Foto: Erem Kansoy

Londra’da gerçekleşen etkin-
likte, moderatörlüğünü Kırkısraklılar 
Dayanışma Merkezi yönetim kurulu 
başkanı Ahmet Güven’in üstlendiği 
panele, HDP İzmir milletvekili Müslüm 
Doğan, CHP İstanbul milletvekili Selina 
Doğan ve CHP Balıkesir milletvekili 
Mehmet Tüm konuşmacı olarak katıldı.

DÜŞMaN ODaklı POlıtıkalar
Demokrasinin insan haklarını 

daha etkin kılmak ve daha etkin 
gerçekleşmesini sağlamak için güven-
li bir ortam sağladığını belirten Ahmet 
Güven, bu temeller ile bakıldığında 
Türkiye’de demokrasiden ve insan 
haklarından söz etmenin mümkün 
olmadığını söyledi. Güven, AKP 
hükümetinin Türkiye’de yaşayan 
azınlıklar başta olmak üzere farklı din 
ve inançtan kendileri gibi düşünmeyen 
herkesi düşman gören bir politika 
izlediğini belirtti.

MÜCaDeleYe DeVaM eDİleCek
Cumhuriyet halk Partisi İstanbul 

milletvekili Selina Doğan muhalefe-
tin çok daraltıldığı bir siyasal dönem-
den geçildiğini ancak tüm demokrat 
güçlerin desteğini alarak Türkiye si-
yasetindeki mücadeleye devam ede-
ceklerini söyledi.

sİYasal İslaMıN YeNİ 
bİr DeVlet MODelİ

Türkiye’nin Kürt illerinde yaşanan 
son olayların bir vahşet niteliği 
taşıdığını belirten Halkların Demokra-

tik Partisi İzmir milletvekili Müs-
lüman Doğan, siyasal İslamın yeni 
bir devlet modeli ile karşı karşıya 
kalındığını sözlerine ekledi.

ÖrGÜtleNMe De Gerİlİk Var
Müslüm Doğan yapmış olduğu 

konuşmada şu ifadeleri kullandı: 
«Devletin belki bir sınıfın diğer bir 
sınıf üzerinde egemenlik aracı olarak 
niteliği değişmedi ama araçları 
kurumları değişti, biz bunun farkına 
varamadık. Sendikalara bakın meslek 
örgütlerinin örgütlenmesine bakın ger-
çekten son derece önemli bir şekilde 

bir gerilik var.

HaNGİ DeVlet MODelİ, 
HaNGİ DeMOkratİk YaPı

Geldiğimiz noktada Kürt halkına 
karşı büyük bir katliam var yeni bir 
savaş modeli deneniyor, siviller katl-
ediliyor, kentler yok ediliyor. 760 tane 
sivil insan katledildi, Çocuk kadın de-
meden. Yaralılar Cizre’nin ortasından 
alınamıyor, hangi devlet modeli böyle 
hangi demokratik yapı bunu bu şekilde 
bakabilir önlemler olabilir.

GeleCek İNŞa eDİlMelİ
Demokratik bir ulusu yaratmak 

için bir araya gelmemiz lazım bizim, 
halklar, inançlar, farklılıklar, farklı 
uluslardan, milliyetlerden, İnsanların 
ortak vatanda yaşayan insanların bir 
araya gelerek, demokratik ulus te-
melinde geleceğimizi inşa etmemiz 
gerekiyor.»

Öz YÖNetİM kaVraMı
HDP İzmir milletvekili Müslüm 

Doğan yapmış olduğu konuşmasında 
öz yönetim kavramının yerelde kend-
ini yönetmek anlamına geldiğini ve 
insanların kendilerini yönetmesinin 
doğal bir kavram olduğunu söyledi.

Öz saVUNMa NeDİr?
Doğan sözlerine şöyle devam etti: 

«Tek bir insan tüm ülkeyi yönete-
bilir mi? Bakanlar kurulu tüm ülkeyi 
yönetebilir mi bu kadar büyük bir 
coğrafyada. Cizre halkı kaymakamını 
kendi seçsin Çorum’un İskilip’teki 
kaymakamını da İskilipli seçsin. Yoz-
gat valisini Yozgat’lılar seçsin. İlk 
genel meclislerini boyutlandıralım, 
yetkilendirelim. Yerel ihaleler 
Ankara’dan yapılmasın Yozgat’ın 
altyapı işini Yozgat’ta ihale edin, 
ihtiyaçları orada belirleyin, meclisleri 
geliştirin, güçlendirin. Mahalle 
Meclisi’nden tutunda ülke Meclisi’ne 
kadar örgütlenme yapısına karşı 
acımasızca bir saldırı ortaya konuyor. 
Öz savunma dediğimiz olay bu.

YaŞaM Hakkı kalMaMıŞ, 
Hala kırMızı ÇİzGİ

Öyle bir toplum sözleşmesi 
yapalım ki öyle bir anayasa yapalım 
ki halklar inançlar baktıklarında kend-

ilerini görsünler. Ama çıkıyorlar bizim 
kırmızı çizgimiz yeşil çizgimiz mavi 
çizgimiz. Yahu; sizin yaşam hakkımız 
kalmamış, hala kırmızı çizgiden bah-
sediyorsunuz. Kırmızı çizgi dediğiniz 
nedir? Yaşamı zorlaştırmaktır. halkları, 
inançları birbirinden uzaklaştırmaktır.

Gezİ bİr Öz saVUNMaDır
Gezi nedir arkadaşlar bir öz 

savunmadır, doğayı koruma çabasıdır, 
ortaya konan direnç, ortaya ko-
nan pratik, aslında öz savunmadır. 
Halk kendi doğasını koruyor, kendi 
çevresini koruyor. Ama bunu yeter-
ince anlatamıyoruz, çünkü bir havuz 
medyası var karşımızda beton blok 
gibi durmuş aşamıyoruz.»

aCı, GÖzYaŞı Ve OlUk 
OlUk akaN kaN

Acının gözyaşının sürekli devam 
ettiği oluk oluk kanın aktığı bir ülk-
eden geldiklerini bilirsen Cumhuri-
yet Halk Partisi Balıkesir milletvekili 
Mehmet Tüm, Böylesi bir dönemde 
parlamentoda olmalarına rağmen bir 
çok şeyi yapamamanın çaresizliğini 
yaşadıklarını söyledi. 

eller kalkıYOr Ve 
reD eDİlİYOr

Mehmet Tüm konuşmasına şöyle 
devam etti: «Parlementoda ne yapar-
sak yapalım saat 7:00’den sonra tel-
evizyonlar vermiyor. Onun dışında 
AKP’nin sayısal çoğunluğunundan 
dolayı istediğimiz soru önergesini 
verelim, istediğimiz yasa tasarısını 
verelim, eller kalkıyor ve reddediliyor. 

taYYİP erDOĞaN 
ÜlkeDe tek aDaM

Değerli arkadaşlar; şu anda zaten 
fiilen bir başkan var şu anda Tayy-
ip Erdoğan ülkede onun ötesinde 
tek adam, parlamentoyu devredışı 
bırakmış, yargı yok, insan hakları yok. 
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Londra’dan ‘Suriyeli mültecilere’ 
10 Milyar Dolar Yardım Sözü

Geçtiğimiz Perşembe günü Londra’da bir araya gelen dünya lid-
erlerinin katıldığı Suriye Donörleri konferansından Suriyeli mül-
tecilere yardım için milyarlarca dolar kaynak sağlanması kararı 
çıktı. Toplanacak paranın Suriyeli Mültecilerin yoğunluklu olarak 
yaşadığı ülkeler olan Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi ülkel-
erde yoğunlukla kullanılması bekleniyor. 
Foto: Erem Kansoy 

Konferansa katılan ülkeler ve 
uluslararası kuruluşlar yardım için 
hedeflenen 10 milyar dolar hedefine 
ulaşılması için yardım edeceklerini 
belirtirken Avrupa Birliği (AB) de 
3.3 milyar dolar yardım sözü verdi.

Başbakan David Cameron kon-
feransta “Hayat kurtarmak için 
planlanan yardımda çok kritik bir 
açık var” dedi.

Konferansa katılan Türk 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
Suriye ordusunun Rusya’nın 
hava desteğiyle operasyonlarını 
yoğunlaştırdığı Halep’in kuzeyin-
den kaçan yaklaşık 70 bin Suriyelin-
in Türkiye sınırına yöneldiğini 
söyledi.

Suriyeli göçmenlere eğitim 
ve iş olanaklarının yaratılması 
için kaynak yaratılması amacıyla 
Londra’da düzenlenen konfer-
ans, Cenevre’de Suriye barış 
görüşmelerinin ertelenmesi 
kararının aldığı günden bir gün 
sonra düzenlendi.

Konferansta 60 ülke temsil-
cisi hazır bulundu. Toplanan 
yardımın 4.6 milyon göçmene ve 
Suriye içinde de yardıma muhtaç 
13.5 milyon kişiye ulaştırılması 
amaçlanıyor.

Almanya 2.6 milyar dolar, 

İngiltere 1.7 milyar dolar, Fransa 
1 milyar dolar ve ABD 925 milyon 
dolar yardımda bulunulacağı sözü 
verdi.

Göçmenler için oluşturulan 
fona, Avustralya, Belçika, İtalya 
Polonya, Japonya, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Avusturya, İsviçre, Es-
tonya, Danimarka ve Finlandiya da 
katkıda bulunacaklarını belirtti.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald 
Tusk da AB’nin bu yıl içinde 3 mil-
yar euro yardımda bulunacağını ve 
mali kaynak seviyesinin gelecek yıl 
ve sonraki yıllarda da bu seviyede 
tutulmasını umduklarını söyledi.

Tusk, Avrupa Yatırım 
Bankası’nın da kendi payına 
düşeceğini yapacağını ve tüm Orta 
Doğu ile Kuzey Afrika bölgesi için 
23 milyar euroya kadar yardım tek-
lifinde bulunduğunu ifade etti.

Konferansa devletler dışında bir-
çok insani yardım örgütü de katıldı.

Bazı Suriyeli sivil toplum 
örgütleri de katılımcılar arasında 
yer aldı

Bu, bugüne kadarki Suriye bağış 
konferanslarının dördüncüsü.

Bu konferansın başlamasına 
saatler kala Cenevre’deki barış 
görüşmeleri askıya alındı.

Görüşmelerin 25 Şubat’ta tekrar 
başlaması bekleniyor. 

KONFERANSIN 
YAPILDIĞI 
BİNANIN ÖNÜNDE 
DAVUTOĞLU 
PROTESTO 
EDİLDİ

Suriye Bağışçılar konferansına 
katılan Türk Başbakan Ahmet 
Davutoğlu protesto edildi. 

Britanya Demokratik 
Güçbirliğinin çağrısıyla konferansın 
yapıldığı binanın önünde topla-
nan kitle, Kürdistan’da devam 
eden saldırılardan kaynaklı Türk 
başbakan Ahmet Davutoğlu’nu pro-
testo etti. 

Londra merkezde bulunan 
Queen Elizabeth Conference 
Center’da önünde yapılan pro-
testo eyleminde kitle adına yapılan 
konuşmalarda Masum insanların 
kanı elinde olan birisinin insanlığın 
geleceği ile ilgili konuşamayacağı 
ifade edildi. ‘Bebeklerin, kadınların, 
sivillerin kanları elinde olanlar 
bugün bu binada Ortadoğu’da 
insanlığın geleceğini konuşuyorlar. 
O insanlığın geleceği hakkında 
konuşabilecek birisi değil. Türkiye 
başbakanı Davutoğlu bir terrorist. 
Masum insanların kanı var elinde.’
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Birmingham’da İslam Karşıtı Gösteri
PEGIDA hareketinin İngiltere 
şubesi, aşırı sağcı hareke-
tin Avrupa çapında aldığı 
gösteri kararı kapsamında 
Birmingham’da yürüyüş 
düzenledi.

PEGIDA hareketinin İngiltere şubesi, 
aşırı sağcı hareketin Avrupa çapında aldığı 
gösteri kararı kapsamında Birmingham’da 
yürüyüş düzenledi.

“Batının İslamlaşmasına Karşı Vatan-
sever Avrupalılar” (PEGIDA) hareketinin 
İngiltere şubesi üyeleri, PEGIDA UK, 
Birmingham’da yürüdü.

Birmingham Uluslararası Tren 
İstasyonu’nda toplanan yaklaşık 200 
kişilik grup, polisin geniş güvenlik ön-
lemleri aldığı yalıtılmış bir yol boyunca 
yakındaki fuar alanına yürüdü.

Göstericiler, Müslümanlara karşı sözleri-
yle tartışma yaratan ABD’nin başkan aday 

adaylarından Donald Trump’ın resimlerini 
ile “Trump haklı” yazılı dövizler taşıdı.

Grubun liderliğini eski Birleşik Krallık 
Bağımsızlık Partisi (UKIP) üyesi siya-
setçiler Paul Weston ve Anne Marie Wa-
ters ile İngiliz Savunma Birliği (EDL) adlı 
aşırı sağ örgütün kurucusu Tommy Rob-
inson yaptı.

PEGIDA UK’nin kurucusu olan Rob-
inson, Nisan ayı itibarıyla her ayın birinci 
günü benzer gösteriler düzenleyeceklerini 
açıkladı.

PEGIDA gösterisi olaysız sona ererk-
en, Birmingham kent merkezinde de 

PEGIDA karşıtı bir gösteri düzenlendi.
Hareketin gösteri için seçtiği Birming-

ham, İngiltere’de Müslüman nüfusun 
en yoğun bulunduğu şehir. Londra’nın 
ardından ülkenin ikinci büyük şehri olan 
Birmingham’da 2011 sayımına göre Müs-
lümanlar 234 bin kişi ile nüfusun yüzde 
21,85’nin teşkil ediyor.

PEGIDA hareketi, üyelerinin, “vatan-
severler günü” ilan ettikleri gün, aralarında 
Varşova, Tallinn, Prag, Graz, Bratis-
lava, Amsterdam ve Dresden’in de yer 
aldığı 14 Avrupa kentinde, “Avrupa’nın 
İslamlaşmasına karşı” sokağa çıkacağını 
açıklamıştı.

Hammond: Kuzey Kore’nin 
Eylemleri Bölgesel 
Güvenliği Tehdit Ediyor
İngiltere Dışişleri 
Bakanı Hammond, 
«Kuzey Kore’nin ey-
lemleri, bölgesel ve 
küresel güvenliğe 
tehdit teşkil etmeyi 
sürdürüyor» dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı 
Philip Hammond, Kuzey 
Kore’nin uzun menzilli füze 
fırlatmasıyla ilgili olarak, 
«Kuzey Kore’nin eylemleri 
bölgesel ve küresel güvenliğe 
tehdit teşkil etmeyi sürdürüy-
or» dedi.

ABD Strateji 
Komutanlığı’nın (USSTRAT-
COM) Kuzey Kore’nin 
uzun menzilli füze fırlattığı 
yönündeki açıklamasını taki-
ben Hammond, denemeyi 
“provokasyon” şeklinde nite-
lendirdi.

Kuzey Kore’nin nükleer 
ve balistik füze geliştirmeyi, 
halkının refahının önüne 
koyduğunu belirten Hammond, 

şunları kaydetti:
«Balistik füze teknolo-

jisi denemesini kuvvetle 
kınıyorum. Bu, bir dizi 
Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi (BMGK) kararının 
açık ve kasıtlı ihlali. Kuzey 
Kore’nin eylemleri bölgesel ve 
küresel güvenliğe tehdit teşkil 
etmeyi sürdürüyor. Kuzey 
Kore BMGK’nın nükleer den-
emelere ve füze denemelerine 
karşı anlamlı önlemler alma 
konusunda oybirliği halinde 
olduğunun farkında.»

Rusya Dışişleri 
Bakanlığı’ndan yapılan yazılı 
açıklamada, Kuzey Kore’nin 
uzun menzilli füze fırlatması 
«güçlü bir şekilde protes-
to» edilerek, bu tür faali-
yetlerin Kore Yarımadası ve 
Kuzeydoğu Asya’daki durumu 
ciddi şekilde gerginleştireceği 
vurgulandı.

Açıklamada, «Pyongyang, 
kendisine yapılan çağrıları dik-
kate almayarak, uluslararası 
hukuk kurallarını hiçe saydığını 
bir kez daha gösterdi» ifadeleri 
kullanıldı.

Day-mer’den Calais’deki Mülteciler için Resim Sergisi 
Fransa’daki Calais ve 
Dunkirk bölgesindeki 
mültecilere yardım et-
mek için şimdiye kadar 
iki ziyarette bulunan 
Day-mer, 27 Şubat’ta 
yapacağı ziyaret için 
yardım kampanyasını 
hızlandırdı. Başta 
Türk ve Kürt toplumu 
üyeleri olmak üzere bir 
çok kesim tarafından 
destek gören Day-mer 
bir sonraki ziyaretinde 
mültecilere yardımın 
yanında onların yaşam 
koşullarını daha 
yakından görmeleri için, 
Milletvekili, Sendikacı 
ve Belediye encümen 
üyelerinde içinde olduğu 
bir heyeti de kendisi ile 
bu bölgeye götürmek 
için çalışmalarını 
sürdürüyor. 

Bu konuda bir açıklama 
yapan Day-mer Calais 
Dayanışma Komitesi üyesi 
Zübeyde Aydemir “Fransa’da 
Calais ve Dünkırk’de mül-
teciler insanlık dışı koşullarda 
çok zor bir hayat mücadelesi 
veriyor. Durum böyleyken 
mülteci olmanın gerçekliğini 
paylaşmak ve mültecilere 
yardım eli uzatılmasının 
önemini ve aciliyetini 
vurgulamanın zamanının 
geldiğini düşünüyoruz” di-
yerek bu konuda için acileyeti 
konusunda dikkat çekti. 

Calais ve Dunkirk bölges-
inde götürülmek istenen Çadır, 
Battaniye, Uyku tulumu, Su 
geçirmeyen ayakkabı, bot ve 
çizme, sıcak ve su geçirmey-

en ceket ve montlar bunun 
yanında kuru ve konserve yi-
yecekler temin etmek isteyen 
Day-mer başta iş yerleri sahip-
leri olmak üzere tüm toplum 
bireylerini bu konuda yardımcı 
olmaya çağırdı. Malzeme ve 
yiyecekler konusunda gelir 
getirmeyi planlayan Day-mer 
13 Şubat’da saat 13:00 - 17:00 
arası gerçekleşeceği ‹çamur ve 

muşamba’ adlı serge ile Cal-
ais ve Dünkırk’deki durumu 
gündeme getirmeyi amaçlıyor. 
Sergide esnasında Totttenham 
bölgesinde bulunan Londra 
Toplum Merkezi bir mülteci 
kampına çevirip resim sergisi 
sayesinde sözde “jungle» (or-
man) olarak bilinen Calais’de 
hayatta kalmanın ne demek 
olduğunu ziyaretçileri ile 

hissettirmek için bir çalışma 
yürütülüyor.

Sergideki fotoğraflarda 
elde edilen gelir «Care for Cal-
ais» adlı mültecilere yardım 
kuruluşuna bağışlanacaktır. 
Bu anlamda Day-mer Calais 
ile Dayanışma Komitesi tüm 
toplum üyelerini bu sergiye 
katılmaya ve bağışları ile katkı 
sunmaya çağırdı.

‘İngiltere Sabrımızı 
Zorluyor’
Londra Ekonomik Okulunda (LSE) konuşan 
Avrupa Parlamentosu başkanı Martin Schulz 
İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkma 
dayatmalarına karşı sert konuştu. Schulz, 
‘İngiltere sık sık sabrımızı ve talepleriyle il-
gili iyi niyetimizi zorluyor’ diye konuştu. 

Avrupa Parlamen-
tosu (AP) Başkanı Martin 
Schulz, İngiltere’nin Avru-
pa Birliği’nden ayrılmama 
karşılığında birlikten talep 
ettiği reformlara tepki göster-
erek “Birçok meslektaşımız 
kapalı kapılar ardından ‘Yu-
varlanan taşı durdurmayın. 
İngilizler gitmek istiyorsa, git-
melerine izin verelim’ diyor” 
diye konuştu. © REUTERS/ 
ERIC VIDAL

Londra Ekonomi Okulu’nda 
konuşan Schulz, İngiltere’ni 
AB’de kalmasını istediğini 
belirterek “Yine de itiraf et-
meliyim ki İngiltere sık sık 
sabrımızı ve talepleriyle ilgili 
iyi niyetimizi zorluyor” dedi.

İngiltere’nin AB’den bir-
çok talepte bulunduğunu 
hatırlatan AP Başkanı, “Birçok 
meslektaşımız kapalı kapılar 
ardından ‘Yuvarlanan taşı 
durdurmayın. İngilizler gitmek 
istiyorsa, gitmelerine izin ver-
elim’ diyor. Ben bu düşünceye 
katılmıyorum. İngiltere’nin 
AB’yi daha güçlü bir yere 

dönüştürmesine ihtiyacımız 
olduğuna inanıyorum” ifadeler-
ini kullandı.

AP’nin gerçek sorunlarla 
ilgili önerileri destekleyeceğini 
kaydeden Schulz, “Bir arada 
olmak hem İngiltere’nin hem 
de AB’nin çıkarına” dedi.

Sığınmacı sorununa da 
değinen Schulz, «Bugün 
Türkiye’de 2 buçuk milyondan 
fazla Suriyeli var. Bu kişilerin 
yarısı çocuk. 1,7 milyon 
Suriyeli sığınmacı ise Ürdün 
ve Lübnan’da. Tüm bu ülkeler 
büyük bir cömertlik gösteriyor, 
bu çok etkileyici» diye konuştu.
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BM’nin Assange Kararı: Keyfi Bir Tutum
4 yıla yakın bir süredir 
Londra’da sığındığı Ekvador 
Büyükelçiliğinde yaşayan Wikile-
aks kurucusu Julian Assange, 
BM çalışma grubunun hakkında 
‹Ekvador Büyükelçiliğinde keyfi 
tutulduğu’ kararının inkar edile-
meyecek bir zafer olduğunu 
söyledi.

Amerikan Dışişleri Bakanlığına ait 
yazışmaları Wikileaks isimli internet sitesinden 
kamuoyuyla paylaşan ve İngiltere tarafından 
tecavüzle suçlandığı İsveç’e iade kararının 
ardından Londra’daki Ekvador Büyükelçiliğine 
sığınan Jualian Assange, BM panelinin 
hakkındaki kararını değerlendirdi. Ekvador 
Büyükelçiliği balkonundan basın mensuplarına 
açıklama yapan Assange, «Bu inkar edilemey-
ecek bir zaferdir. Benim, ailem, çocuklarım ve 
BM sistemi açısından zafer tarihi bir öneme sa-
hip bir zaferdir» dedi.

Elinde tuttuğu BM raporuyla konuşan As-
sange, BM panelinin aldığı kararın kanuni 
bağlayıcılığı olduğunu belirterek, buna rağmen 
‹yasa dışı ve gayrı ahlaki’ tutukluluğunun de-
vam etmesi durumunda İngiltere ve İsveç’in suç 
işleyeceğini söyledi. İngiltere ve İsveç’in en yük-
sek düzeyde kaybettiğini vurgulayan Assange, 
bu ülkelerin kararı temyiz etme imkanı olduğunu 
ancak başarma şansları olmadığı için bu yola 
başvurmadıklarını söyledi.

BM’nin keyfi tutuklamalarla ilgili pan-
eli Assange’nin Ekvador Büyükelçiliğinde 

kalmasının, ‘keyfi olarak tutulduğu’ anlamına 
geldiğini, Assange’nin özgürce seyahat etme 
hakkı ve İsveç ile İngiltere’den tazminat talep 
etme hakkı olduğu kararına varmıştı.

İNGİLİZ HÜKÜMETİNDEN 
KARARA TEPKİ
İngiliz hükümeti, Birleşmiş 
Milletler’in (BM) ilgili çalışma grubu-
nun, Wikileaks’in kurucusu Julian 
Assange lehinde karar almasına 
ilişkin olarak, bu durumun hiçbir 
şeyi değiştirmediğini ve Assange’ın 
keyfi tutukluluk mağduru olduğu 
iddiasını reddettiklerini bildirdi.

İngiliz hükümeti, Birleşmiş Milletler’in (BM) 
ilgili çalışma grubunun, Wikileaks’in kurucusu 
Julian Assange lehinde karar almasına ilişkin 
olarak, bu durumun hiçbir şeyi değiştirmediğini 
ve Assange’ın keyfi tutukluluk mağduru olduğu 
iddiasını reddettiklerini bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan 
açıklamada, “Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Ju-
lian Assange’ın keyfi tutukluluk mağduru olduğu 
yönündeki her iddiayı tamamıyla reddediyoruz» 
ifadesi kullanıldı.

Julian Assange’ın, Birleşik Krallık’ta hiçbir 
zaman keyfi olarak tutulmadığına vurgu yapılan 
açıklamada, «Birleşik Krallık, grubun kararına 
resmi yollardan itirazda bulunulacağını BM’ye 
açıkça bildirdi. BM grubunun kararı, tüm ger-
çekleri ve İngiliz adalet sisteminin iyi bilinen 
korumalarını görmezden geliyor. Assange aslında 
Ekvador Büyükelçiliğinde kalmaya devam et-
meyi seçerek, yasal gözaltıdan gönüllü olarak 
kaçınıyor” görüşüne yer verildi.

açıklamada şu ifadelere yer verildi:
«Assange hakkındaki tecavüz iddiası halen 

kapatılmadı. Avrupa genelini kapsayan tutuk-
lama emri geçerliliğini koruyor. Bu nedenle, 
Birleşik Krallık’ın Assange’ı İsveç’e iade etme 
gibi bir yasal zorunluluğu bulunuyor. Birleşik 
Krallık, Caracas Sözleşmesi’nin bir parçası 
olmadığından dolayı, ‹diplomatik ilticayı’ 
tanımıyoruz.

Bu kabul edilemez durumun halen devam 
etmesine izin verildiğinden ötürü derinden 
rahatsızlık duyuyoruz. Ekvador, bu duruma son 
verilmesi için iyi niyetli olarak İsveç’le iletişime 
geçmeli. Amerika kıtası ve bölgeden sorumlu 
İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Hugo Swire, 
geçen Kasım ayında bunu Ekvador Büyükelçi-
sine açıkça bildirdi. Bu duruma Quito’nun dik-
katini çekmeye devam ediyoruz.»

BM’nin keyfi tutuklamalarla ilgili çalışma 
grubunundan bu sabah yapılan açıklamada, 
«BM paneli, Assange’ın Londra’daki Ekva-
dor Büyükelçiliğinde kalışının, Assange’ın 
‹keyfi olarak tutulduğu’ anlamına geldiği 
kararına vardı» ifadesi kullanılmıştı. BM grubu, 
Assange’ın özgürce seyahat etme ile İsveç ve 
İngiltere’den tazminat talebinde bulunma hakkı 
olduğunu bildirmişti.

Çalışma grubunun kararının bir yaptırımı 
bulunmuyor ancak BM, İngiltere ve İsveç’e 
Assange’ın serbest bırakılması çağrısında bulu-
nuyor.

Wikileaks’in kurucusu Assange, İngiltere 
ve İsveç’i 2014 yılında BM’ye şikayet etmişti. 
Yasal uzmanların oluşturduğu BM’nin keyfi 
tutuklamalarla ilgili çalışma grubunun, daha 
önce verdiği yasa dışı tutuklama kararlarının 
ardından, bu kişilerin çoğunun serbest 
bırakıldığı biliniyor.
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Türk devletinin Cizre’de geçekleştirdiği 
katliama tepkiler artıyor. Pazar 
akşamından bu yana başkent Londra’da 
yapılan protesto eylemleri aralıksız de-
vam ediyor. Edmonton bölgesinde Pazar 
akşamı yapılan ve yüzlerce kişinin katıldığı 
yürüyüşten sonra sabaha karşı saat 2’de 
Londra merkezde bulunan Parlamento 
binası önünde eylem gerçekleştirildi. 
Pazartesi sabah ta Türkiye’nin Londra 
Büyükelçiliği önünde bir araya gelen kitle 
AKP hükümetini protesto etti. 

Foto: Erem Kansoy 

eDMONtON’Da 
YÜzlerCe kİŞİ 
YÜrÜDÜ

Pazar akşamı Edmonton 
bölgesinde bulunan Angel 
Corner’da bir araya ge-
len yüzlerce kişi demokrasi 
şehitleri anısına bir dakikalık 
saygı duruşu gerçekleştirdi. 
Britanya Demokratik 
Güçbirliği öncülüğünde 
yapılan yürüyüşe birçok 
kurum ve örgüt kendi bay-
rak ve flamalarıyla katıldı. 
Üzerinde ‘Katil Erdoğan’ 
yazılı büyük pankart açan 

kitle yürüyüş boyunca ‘Ka-
til Türk Devleti’, ‘Türk or-
dusu Kürdistan’dan çık’, 
‘Kürdistan’da katliama son’ 
sloganları attı. 

Edmonton Angel 
Corner’dan Seven Sis-
ters tren istasyonuna kadar 
yürüyen kalabalık kitle adına 
yapılan açıklamada, Türk 
devletinin Cizre ve Sur başta 
olmak üzere Kürdistan’ın 
bir çok kentinde terör 
estirdiğini ve yüzlerce sivili 
vahşice katlettiği belirtildi. 
Yoğun güvenlik önlemler-
inin alındığı eylemde ana 
cadde tek şerit olarak trafiğe 
kapatıldı. 

Londra’da Cizre İçin 
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Yürüyüşün sona 
erdiği noktada kısa bir 
miting düzenlendi. Mi-
tingte yürüyüş bileşenleri 
kurumların temsilcileri birer 
konuşma yaptılar. 

sabaHa karŞı 
eYleM

Cizre’den gelen katliam 
haberleri ile beraber gece 
saatlerinde halk Kürt toplum 
merkezinde toplanmaya 
başladı. Gece yarısından 
sonra sabah saat 02:30’da 
onlarca kişi Cizre katliamını 
protesto etmek amacıyla 
Londra merkeze hareket etti. 
Parlamento binası önünde bir 
araya gelen kitle ana yolu bir 
süreliğine trafiğe kapattı.

tÜrk 
bÜYÜkelÇİlİĞİ 
ÖNÜNDe tÜrk 
DeVletİNe Öfke

Sabaha kadar devam 
eden eylemden sonra Pazar-
tesi günü gündüz saatler-
inde Türkiye’nin Londra 
büyükelçiliği önünde bir 
araya gelen halk AKP 
hükümetine öfke kustu. Tür-
kiyeli ve Kürdistanlı birçok 
kurumun hazır bulunduğu 
eylemde AKP hükümeti sert 
bir dille kınanırken, sık sık 
‘katil devlet hesap verecek’ 
sloganları atıldı. 

Yağan yağmura rağmen 
iki saat elçilik önünde ey-

lem yapan kitle daha sonra 
yürüyüşe geçti. Hyde Park 
Corner istasyonu önünde 
bulunan randıbadı yarım 
saatliğine trafiğe kapatan ki-
tle uluslararası kamuoyuna 
duyarlılık çağrısı yaptı. 

HeatHrOW 
HaValİMaNıNDa 
Da eYleM YaPılDı

Türk devletinin Cizre’de 
gerçekleştirdiği katliamı 
protesto etmek amacıyla 
İngiltere’nin en büyük 
havalimanında bir protesto 
eylemi gerçekleştirildi. 

Özellikle, eylemin de-
vam ettiği sıralarda İstanbul 
seferli bir THY yolcu 
uçağının da hava alanına 
gelmesi ve güvenlik nedeni-
yle yolcuların bir süre uçak-
tan çıkmadığı belirtildi, daha 
sonra yolcuların VİP’den 
çıkarıldığı öğrenildi. 
İngiliz polisi gelişler 
departmanında güvenliği 
üst düzeye çıkarırken, eli 
kameralı polisler eylemi ve 
katılımcıları baştan sona 
kayıt altına aldı.

Eylem esnasında İngilizce 
olarak ‘terörist Erdoğan, 
Türkiye’de katliamları dur-
durun, terörist Türk devleti’ 
sloganları atıldı. Demokratik 
Güç Birliği bileşenlerinin 
de desteklediği eylemin 
tamamlanması ile kalabalık 
sessize dağıldı.

Her Gün Eylem
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Eğer aile hayatı  
bir araba ise..

Hepimiz çocuklarımızı çok 
severiz ve onların mutlu olması 
için elimizden geleni yapmaktan 
kaçınmayız. Fakat bunu yapark-
en bazılarımız kontrolü elden 
bırakıp her şeyi çocuklarımızın 
yönetmesine izin veririz. Her şey 
onların istekleri doğrultusunda 
olur, onlar isteyince yenilir, on-
lar isteyince gezilir yada onlar 
isteyince yatılır. Öyle aileler ve 
çocuklar görüyorum ki gerçek-
ten deyim yerindeyse ailelerini 
‘ellerinde oynatıyorlar’. Peki 
bunun çocuklarımıza ne gibi 
bir faydası ve zararı olabilir? 
Böyle yetişen çocukları ileride 
eğitimde ve iş hayatında ne tür 
sorunlar bekliyor? Bu haftaki 
yazımda sizlere bu konudaki 
düşünce ve görüşlerimi dile 
getireceğim. 

Gerek çalıştığım okulda, 
gerek aile ortamlarında ger-
ekse de çevrede farklı aile 
yapıları ile karşılaşıyorum. Bu 
aile yapıları arasında beni en 
çok tedirgin eden ise kontrolü 
çocukların elinde olan aile 
yapıları. Görmesem bile aslında 
bunu bir çok anne babadan da 
bizzat duyuyorum “parmağında 
oynatıyor bizi” “ne istese 
yaptırıyor” diye. Misafir evde 
otururken, çocuğu ‘sen de uyu’ 
dediği için misafiri bırakıp gidip 
yatan, her istediğini yapmak 
için sokak sokak çocuğunun 
peşinden koşan yada ağlayıp 
sızladığı için cebindeki tüm 
parayı tablet yada başka bir şeye 
harcayan. Ya da son günlerdeki 
en büyük sorunlardan biri ha-
line gelen çocuğunu bilgisayar/
tablet önünden kaldırmak için 
saatlerce çocuğuna yalvaran 
anne baba. Umarım bu örnekler 
bir çoğumuza tanıdık gelmiştir. 
Bu örnekleri zenginleştirmek ve 
farklılaştırmak mümkün. 

“Aman aman üzülmes-
in!” diye yapıyoruz. Bazen 
kolayımıza kaçıyor. “Ağlamasın 
şimdi kim uğraşacak, dediğini 
yapıverelim” diyoruz. Bazen 
bu durum o kadar çok oluy-
or ki, fark etmeden yeni bir 
alışkanlık ediniyoruz, hem de 
istemediğimiz bir alışkanlık. 
Bu konuda çalışma yürüten 
The Parent Coaching Academy 
bu durumu şöyle bir örnek ile 
anlatıyor “Eğer aile hayatı bir 
araba ise; direksiyonda anne 

ve/veya baba oturuyor. Yanın-
da ise eşi. Zaman zaman şoför 
değişimi olmalı tabii. Araba-
nın nereye gideceğine; nerede 
durulacağına anne baba ortak 
karar vermeli. Çocuklar ise ar-
kada. Tabii ki onların da söz 
hakkı var ama, ebeveynler her 
seferinde arkaya dönerse ara-
ba bir yerlere toslayabilir. Ya 
da çocuklar arkadan gördük-
leri kadarıyla yolu tarif ederse, 
yanlış yerlere gidilebilir.” 

Umarım bu örnekten yola 
çıkarak kontrolün neden biz 
anne ve babalarda olması 
gerektiğini anlamışızdır. 
Ailenin ve çocukların yönetimi 
biz anne ve babaların sorum-
luk alanında olması gereki-
yor. Kararlar ve kurallar, neyin 
ne zaman, ne kadar ne niçin 
yapılacağı aile tarafından be-
lirlenmeli. Bu çocuklarımız 
ile bir şey konuşmayacağız 
yada onların düşüncelerini 
almayacağız anlamına gelmi-
yor. Onların fikirleri ve istekleri 
tabiki sorulacak, alınacak karara 
katkıları olacak, ama bu anne ve 
babanın önderliğinde yapılacak. 
Çocukları bazı kararları ken-
di istekleri doğrultusuna 
değiştirmek için içimize işleyen 
bakışlarıyla, “annecim babacım 
noolur” “mummy please” gibi 
sözleriyle bazen de bağırıp 
çağırma ağlama sızlamalarıyla 
çaba göstereceklerdir. Ama 
burada önemli olan anne ve 
babanın kararlı davranması. 
Bu konuda tutarlı ve kararlı 
davranış gösteren aileler her 
zaman daha disiplinli bireyler 
yetiştirmiştir. Bu disiplini erken 
yaşta alan bir çocuk sorunsuz 
bir eğitim süreci yaşar ve hayata 
daha sağlam bir tutumla başlar. 
Evet çocuğumuzun ağlaması 
yada acılı bakışlarına karşın bel-
ki bir kaç defa üzülebiliriz ama 
uzun dönemde aslında onlara 
hayatın nasıl işlediği konusunda 
büyük bir derste vermiş oluruz. 

Kontrolü ele almak ve bu 
anlamda yapılması gereken-
leri yapmaya çalışmak kısa 
dönemli bakıldığında işleri 
zorlaştırabilir. Ancak uzun 
dönemli düşündüğümüzde daha 
istikrarlı ilişkiler ve sağlam bir 
aile yapısı için gerekli. Yoka il-
erde şoförü olmayan bir arabada 
kendizi bulabilirsiniz!! 

Eğitim Köşesi

Oktay 
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

oktyshbz@googlemail.com

EĞİTİM 
YAZI DİZİSİ

www.educatorsforum.co.uk | info@educatorsforum.co.uk

GCSE’den A-Level ve Üniversiteye
A Level ya da Advanced Level (Yüksek Se-

viye) İngiltere’de üniversiteye başlayabilmek için 
alınması gereken standart ve zorunlu ön eğitimdir. 
A-Level eğitim süresi iki akademik yıldır ve bunu 
takip eden asıl üniversite eğitiminin süresi genel 
olarak İngiltere’de 3 yıl, İskocya’da ise 4 yıldır. 
As level ve A level için harcanan 2 yılı da sayarsak 
toplam yüksek öğrenim 5 yıl sürer. 

16 yaşından sonra, öğrenciler sadece üç veya 
dört ders alırlar ve sadece bu derslerden sorumlu 
olurlar. 

A Level başarı dereceleri A, B ve C’dir.
A Level sınavlarını başarıyla veren bütün 

öğrenciler bir İngiliz üniversitesi tarafından ka-
bul edilir, fakat A level diploma notu yüksek olan 
öğrenciler daha iyi üniversitelere yerleştirilir ve 
üniversite yerleştirmesinde esas olan A-Level di-
ploma notudur. 

Yani A Level sonuçları ne kadar yüksek olursa 
bir öğrenci için iyi bir üniversiteye girime şansı o 
kadar yüksek olur.

A-Level aynı zamanda bu eğitim süresince 
alınan her dersin sonunda alınan belgeye verilen 
isimdir. Örneğin A-Level eğitimi süresince, ede-
biyat, hukuk ve iletişim derslerini almış olan bir 
öğrenci eğer her üç derste de başarılı olursa edebi-
yat A-Level diploması, hukuk A-Level diploması 
ve iletişim A-Level diploması olmak üzere üç ayrı 
belge alır. 

A-Level üniversite eğitimine hazırlık eğitimi 
olduğu için; öğrenciler, üniversitede okumayı 
planladıkları alanlara göre A-Level derslerini 
seçmelidirler ve bu önemli bir noktadır... Örneğin 
üniversitede mühendislik okumak isteyen bir 
öğrencinin, A-Level eğitimi aldığı kolejde veya 
Sixth Form’da matematik ve fizik derslerini alması 
gerekir ve bu derslerden A-Level derecesine sahip 
olarak mezun olması gerekir. Mühendislik bölüm-
leri genelde bu iki derste A-Level derecesini zo-
runlu tutarlar. 

A-Level aynı zamanda İngiltere’de profesyonel 
bir kariyere başlamak için de gerekli bir eğitimdir. 
Pek çok firma üniversite mezunu olmayan aday-
lar için, en az iki dersten A-Level derecesini işe 
başvuru şartı olarak istemektedir. 

Genelde bütün üniversiteler en az iki ayrı der-
sten A-Level diploması ister. Fakat tercih edilen 
Cambridge Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Im-
perial College ya da Londra Üniversitesi’nin kimi 
fakülteleri 3 ya da 4 dersten A-Level derecesi ta-
lep ederler. 

İngiltere’de üniversite eğitimi genel olarak 
kolay olarak bilinir. Asıl zor olan, A-Lev-
el eğitimidir ve iyi A-Level dereceleri için 
öğrencilerin çok ciddi bir çalışma temposunda 
olması gerekir. 

a-leVel baŞarı NOtU 
Nasıl ÖlÇÜlÜr?

Öğrencinin genel A-Level başarısı, her yıl 
Haziran ayında yapılan sınavlar sonucunda 
ölçülür ve sınav sonuçları Ağustos ayında ilan 
edilir. Sınav sonuçları yeterli olmayan öğrenciler 
Ocak ayında yeniden sınava girebilirler ve bu 
sınavların sonuçları da Mart ayında ilan edilir. 
Genel A-Level sınavları Eğitim Bakanlığı 
tarafından denetlenen bağımsız eğitim komiteleri 
tarafından  incelenir. 

A-LEVEL :
İngiliz eğitim sistemine göre liseden me-

zun olan öğrenci üniversiteye başlayabilecek 
yeterliliğe sahip değildir ve hangi bölümde, hangi 
üniversitede okuyabileceğini saptamak için ek 
bir eğitimden geçmesi gerekir. Advanced Level 
ya da kısaca A-Level denen ve iki yıl süren bu 
eğitim süresince öğrenci üniversitede okumak 
istediği bölüme göre 3 ya da 4 ders alır ve bu az 
sayıdakı derse yoğunlaşır. Sene içi başarı, derse 
devamı, derse ilgisi ve katılımı, genel olarak 
öğrencinin o alanda yazması gereken makaleler 
veya hazırlaması gereken proje gibi çalışmalarla 
ve bu çalışmalardaki başarısıyla, (araştırma 
teknikleri, projenin hazırlanma yöntemi vb.) 
ölçülür. Öğrencinin genel A-Level başarısı, Haz-
iran ayında yapılan sınavlar sonucunda ölçülür. A-
Level sınavları ders bazlı değil modül bazlıdır. Her 
ders, o dersin farklı alt dallarına göre 3 veya daha 
fazla modülden oluşur ve öğrencinin her modül-
deki başarısı ayrı ayrı ölçülür. Bir öğrencinin A-
Level başarı notu ne kadar yüksekse o kadar iyi bir 
üniversite tarafından kabul edilir.

Kesinlikle belirtilmesi gereken önemli bir 
nokta: A-Level eğitimi, üniversite eğitiminden 
çok daha zordur! İngiltere’de üniversite okuyan 
herhangi birisi size üniversite eğitiminin çok da 
zor olmadığını söyleyecektir. Fakat “A-Level 
kolay mıydı?” sorusuna verilen cevaplar ise tam 
tersinedir... 

ÜNİVersİte YerleŞtİrMe sİsteMİ:
En baştan İngiliz eğitim sisteminin 

farklılığından bahsetmek gerekiyor. 
İngiltere’de Türkiye’dekine benzer bir 

ilköğretim - orta öğretim ayrımı bulunmaz, «zo-
runlu öğrenim» veya «okul eğitimi» daha uygun 
olabilir. 

Öğrenim 5 yaşında başlar ve 11 yıl kesintisiz 
devam eder. 16 yaşında zorunlu öğrenim süre-
cini tamamlayan öğrenciler, Türkiye’deki lise 
diplomasına denk sayılan GCSE (General Cer-
tificate of Secondary Education) sınavına girerler  
ve aynı isimli belgeyle mezun olurlar. 

GCSE belgesiyle orta öğrenimlerini tamam-
layan öğrenciler eğer isterlerse üniversiteye 
başlayabilmek için A-Level (Advenced Lev-
el) adı verilen ayrı bir ön eğitimi tamamlamak 
zorundadırlar. Normal ve standart olan iki yıllık 
A-Level eğitimini tamamladıktan sonra A-Level 
başarı notuna göre üniversite yerleştirmeleri 
yapılır. Ayrıca İngiltere’de bunun dışında üni-
versiteye girebilmek için çok farklı alternatifler 
vardır...

İngiltere’de iyi bir üniversiteye giriş, büyük 
ölçüde, A-level sayesinde olmaktadır. A-level 
için hazırlık zor ve iyi üniversiteler için rekabet 
katıdır. Bu, A-level’a ulaşmak için geçen iki yılın 
belki de bir öğrencinin akademik kariyerindeki 
en önemli güçlük olduğu anlamına gelmektedir. 
Bu nedenle, bütün öğrencilerin rehberlikle yön-
lendirilmeleri, bekledikleri iş tipine ulaşmaları 
bakımından hayati bir konudur.

Ingiltere’de 16 yaşına kadar eğitim çok 
kurumsallaşmış bir yapıdadır. A-level bunun iler-
isindedir. Gerçekten de iki yıl süren A-level kur-
su, üniversitede istenen, kendi başına araştırma 
yapma ve analitik öğrenme stiline uzanan bir 
köprü olarak kabul edilir.

  Çarşamba, 10 şubat 2016
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Galler BBC Binasında Cizre İçin Eylem
Türk devletinin Cizre’de 
gerçekleştirdiği katliama 
dikkat çekmek ve Türk dev-
letini kınamak amacıyla 
Galler’in başkenti Cardiff’te 
bir eylem gerçekleştirildi.

Cardiff’te bulunan BBC televizyonu 
binası önünde bir araya gelen Kürdistanlılar 
Türk devleti karşıtı sloganlar attı. Yapılan 
konuşmalarda BBC başta olmak üzere  
uluslararası basının duyarsızlığı da 
eleştirildi. 

BBC televizyonu yetkililerinden bir 
kişi gelip eylemcilerden konu ile ilgili 
bilgi aldı. 

Day-Mer: 
Kürt Halkı 
Yalnız 
Değildir
‘Bir halkın katledilmesine karşı 
eylemlere katılalım’

Londra’da çalışmalarını yürüten Day-Mer son 
dönemde Kuzey Kürdistan’da yaşanan devlet 
terörüne dikkat çekmek amacıyla yazılı bir açıklama 
yapıldı. Yapılan açıklamada yaşanan katliamlara karşı 
sessiz kalınmaması ve bu yönlü yapılacak eylemlere 
destek verilmesi gerektiği ifade edildi. 

Açıklamada şunlar belirtildi;
‘‘Britanya’da yaşayan Türk, Kürt, Kıbrıslı eme-

kçiler olarak Türkiye’deki gelişmeleri kaygı, üzüntü 
ve öfkeyle izliyoruz. İki aydan fazla bir süredir 
Cizre’de, Sur’da, Diyarbakır’da, Şırnak’da AKP 
hükümeti sokağa çıkma yasaklarıyla Kürt halkına 
azgınca saldırmakta, tüm insan haklarını hiçe sayarak, 
bebek ve yaşlı demeden katletmektedir. 

Hükümetin öne sürdüğü gerekçeler hiçbir 
şekilde ikna edici olmadığı gibi, son olarak gün-
deme gelen “bodrum katlarına operasyon yapıldı, 60 
terörist öldürüldü” haberleri Cizre’de bir katliamın 
yapıldığının ilk sinyali oldu. Zira daha sonra bu sayı 
10’a çekilmiş ve hala iki ayrı yerde bodrum katında 
bekleyen insanlarımızın akıbetinin ne olduğu ile ilgili 
net bir açıklama gelmemiştir.

Batılı devletlerin ve başta BBC olmak üzere basın 
yayın organlarının da bu adaletsizliklere ve katliam-
lara sessiz kalması kabul edilemez. Bu sessizlikleri, 
Kürtlerin katledilmesine destek olmaktan başka bir 
anlama gelmiyor. 

katliama karşı çıkmak insanlık görevidir
Cizre’deki katliam haberlerinin duyulmasının 

hemen ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, 
Diyarbakır başta olmak üzere, Kürt halkına karşı 
yapılan bu saldırılara, katliamlara karşı sokağa 
çıkanlara,  Kürt halkına, emekçilere, kendinden ol-
mayana düşman olan AKP hükümetinin kolluk kuv-
vetleri saldırdı. Aynı şekilde Avrupa’nın değişik 
ülkelerinde yaşayan başta Kürtler olmak üzere, 
emek, barış ve demokrasi mücadelesinden yana 
olanlar protesto ve gösterilerileriyle  üzüntülerini, 
öfkelerini, tepkilerini sokağa taşıdılar. Londra’da da 
katliamın ilk duyulduğu günden itibaren eylemlilikler 
gerçekleşiyor. 

katliamlara, saldırılara karşı 
eylemlere daha güçlü katılmalıyız

Türkiye’de Kürt halkının eşit hak mücadelesinden 
yana olan, AKP hükümetinin saldırılarına, faşizan 
uygulamalarına, katliamlarına tepki duyan, barışa 
düşman ve savaştan, kandan beslenen bu zihniyete 
karşı inadına barışı ve halkların kardeşliğini savunan 
bizler, geldiğimiz ülkedeki bir halkın katliamına ses-
siz kalmamalıyız. 

AKP hükümetinin bu katliamlarını yaşadığımız 
ülkedeki kamuoyuna anlatmak ve teşhir etmek, Kürt 
halkının ve demokrasi mücadelesi veren güçlerin 
yalnız olmadıklarını göstermek hepimizin omuzlarına 
düşen bir sorumluluktur. Bu nedenle tüm toplumumu-
zu ‘ben katılmasam da olur’ diye düşünmeden, acil ve 
ertelenemez olarak düzenlenen protesto gösterilerine, 
eylemlere katılmaya çağırıyoruz.’’

Gatwick Havalimanında Cizre Eylemi
Başta Londra olmak üzere 
İngiltere’nin bir çok kentinde 
yapılan protesto eylemleri 
yayılarak devam ediyor. Türk 
devletinin Cizre’de yürüttüğü 
katliamvari operasyonları 
protesto etmek amacıyla dün 
akşam İngiltere’nin Gatwick 
havalimanında bir protesto 
eylemi gerçekleştirildi.

Dün akşam saatlerinde bir grup 
Kürdistanlı Cizre’de yaşanan katliama 
dikkat çekmek ve katliamı kınamak 
amacıyla Gatwick Havalimanının güney 
terminalinde bir araya geldi. Üzerinde 
‘Türkiye savaş suçu işliyor, Kürtleri ka-
tlediyor’ yazılı pankart açan grup sık sık 
‘Terörist Türkiye’ sloganları attı. 

Yaklaşık bir saat süren eylemden sonra 
grup olaysız bir şekilde dağıldı. 

GİK-DER’de ‘Kürdistan’da Özerklik 
ve Öz yönetimler’ konulu panel 

Hafta sonu Göçmen İşçiler Kültür 
Derneği (GİK-DER)’de düzenlenen 
‘Kürdistan’da özerklik ve öz yönetim-
ler’ konulu panelde Prof. Dr. İbrahim 
Okçuoğlu konuşmacı olarak hazır bu-
lundu. 

Panelde Okçuoğlu öncelikle öz 
yönetim ve özerklik ile ilgili toplumun 
yaşadığı ‘kafa karışıklığına’ açıklık 
getirme açısından özerklik ve öz 
yönetim kavramları ile ilgili bilgiler-
ini katılımcılar ile paylaştı. Toplumda 

öz yönetim ve özerkliğin tam olarak 
anlaşılmadığını ve halen soru işaretleri 
bulunduğunu vurgulayan Okçuoğlu, 
öz yönetimlerin tarihsel bir süreçten 
geldiğinin de altını çizdi. 

Okçuoğlu, öz yönetim ve özerkliğin 
toplumla ilgili bakış açısını şu sözlerle 
değerlendirdi; “bu durum artık tartışma 
olmaktan çıkmıştır, atı alan Üsküdar’a 
inmiş, sen hala teori şöylemi oldu pra-
tikte böylemi oldu, bunu tartışıyorsun, 
bunu tartışamazsın, bunu pratikte an-

cak yanında olarak içinde olarak uygu-
lamaya çalışarak ve uygulama süreci 
içerisinde neyin doğru olduğunu neyin 
yanlış olduğunu ancak anlayabiliriz.” 

Yaklaşık 2 saat süren panelde 
Okçuoğlu’nun anlatımı ile öz yönetim 
ve özerklik katılımcılara aktarıldı. Pan-
elin ardından katılımcılar Demokratik 
Güç Birliğinin çağırısında bulunduğu 
eyleme gitmek üzere GİK-DER 
binasından ayrıldı. 
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İngiliz Büyükelçi: PKK ile Mücadelede, İngiltere, 
Türkiye’nin Avrupa’daki en büyük destekçisi
İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, 
büyükelçilikte yaptığı bilgilendirme toplantısında 
yaptığı konuşmada, Birleşik Krallığın, Türkiye’nin 
PKK ile mücadelesine Avrupa’daki en büyük 
desteği verdiğini söyledi. Moore, bir süre önce 
‘PKK’ye katılmaya teşebbüs etmekten’ yargılanıp 
hapis cezasına çarptırılan Şilan Özçelik’e yapılan 
hukuksuzluğu da İngiltere’nin PKK ile mücadelesi 
kapsamında aktardı. 

 Cumhuriyet gazetesinden 
Çiğdem Toker’in haberine göre 
İngiliz büyükelçi Moore PYD’ye 
bakış açılarının Türkiye’den farklı 
olduğunu da söyledi. PYD’nin, Suri-
ye Barış Görüşmeleri’nde Esad re-
jimine karşı “muhalif unsur” olarak 
yer almaması gereği konusunda, 
ülkesi ile Türkiye’nin aynı görüşte, 
ancak PYD’nin DAİŞ’le mücadelesi 
konusunda farklı görüşte olduklarını 
söyledi. Moore, PYD’nin “DAİŞ’in 
çıkarılmasında önemli bir aktör” 
olduğunu belirtirken “Bununla bir-
likte Türkiye’nin hassasiyetlerini de 
anlıyoruz” dedi.

Moore bu açıklamayı, ülkesinin 
Türkiye’deki sermaye piyasalarının 
gelişimi konusunda desteklediği pro-
jeyle ilgili olarak Büyükelçilik’te 
yapılan bilgilendirme toplantısı 
sırasında, davetli bir grup gazeteciyle 

görüşmesinde dile getirdi.
Büyükelçi Moore’a, Cenevre’ye 

davet edilen PYD heyetinin 
Türkiye’nin muhalefeti sonucu, masa-
da yer almadığı anımsatılarak, hemen 
ardından Obama’nın özel temsilcisinin 
PYD’yi Kobane’de, İngiliz ve Fransız 
diplomatlar ile birlikte ziyaretine 
dair düşüncesi soruldu. Görüşmeleri 
basından izlediğini ve ayrıntılı bilgisi 
olmamakla birlikte, konunun iki yönü 
bulunduğunu vurgulayan Moore, şu 
görüşleri paylaştı:

 “Cenevre görüşmelerinde, Esad’a 
karşı kimlerin muhalif olacağı ko-
nusunda Birleşik Krallık ile Türkiye 
arasında bir fikir ayrılığı yok. PYD’nin 
muhatap olarak bu gruplar içinde 
olmadığını düşünüyoruz. İkinci yön 
ise PYD’nin Suriye’deki olaylarda 
etkili aktör olup olmadığı konusudur. 

Zannediyorum ki, bu konuda Türkiye 
ile görüşlerimiz farklı. PYD, Suriye 
resminde önemli unsurlardan biri. 
Kuşkusuz, Türkiye’nin PYD’ye karşı 
hassasiyetleri olduğunu anlıyoruz. 
Naif değiliz. PYD ile PKK arasında 
bağlantılar olduğunu da biliyoruz. 
Ama PYD, DAİŞ ile mücadelede ciddi 
ve önemli adımlar attı. Biz de zaten bu 
nedenle onlarla görüşüyoruz. ABD de 
aynı nedenle onlara destek sağlıyor. 
Bu gerçek göz ardı edilmemelidir.”

Bu konunun “son derece karmaşık” 
olduğunu vurgulayan Moore sözler-
ini şöyle sürdürdü: “Birleşik Krallık, 
Türkiye’nin PKK ile mücadelesine 

Avrupa’daki en büyük desteği veriyor. 
PKK’nın terör örgütü olduğu konu-
sunda farklı görüşte değiliz. PKK’nın 
Birleşik Krallık’taki faaliyetlerini, fi-
nansman sağlama çabalarını engellemek 
için biz de mücadele ediyoruz. Kısa süre 
önce, 21 yaşındaki bir kadın PKK’ya 
katılmak için dışarıya çıkmak istediği 
için yargılandı ve hapis cezası aldı.

Ancak, her ne kadar biz 
PKK’nın terör örgütü olduğunu 
düşünüyorsak, Türkiye’de hüküme-
tin de Güneydoğu’da tekrar diyalog 
sürecini başlatması gerektiğini de 
düşünüyoruz. Biz de benzer bir 
deneyimi IRA ile yaşadık. Ve sonuçta 

fark ettik ki, gerçeklerle yüzleşmek 
zorundayız. Terörü sona erdirmenin, 
yenmenin tek yolunun IRA ile 
müzakere yapmak olduğunu gördük. 
Ama her ülkenin dinamikleri aynı 
değil. Bu söylediklerimle hükümeti-
nize ne yapması gerektiğini söyle-
mek gibi anlaşılmasını istemem. Bu 
benim görev alanımda değil. Barışın 
tesis edildiği bir Türkiye, muhak-
kak ki, Birleşik Krallığın da yararına 
olacaktır. Dolayısıyla biz, PKK ile mü-
cadelesine desteğimizi sürdüreceğiz. 
Ama hükümet diyalog, barış süre-
cini sürdürme kararı aldığında ona da 
elimizden gelen desteği vereceğiz.”
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SOAS Üniversitesinde ‘Kürdistan İçin Konser’
Haber: SUNA ALAN 

Başkent Londra’da Kürdistanlı mültecilere 
destek amacıyla ‘’Kürdistan için Konser” isimli 
bir destek etkinliği düzenlendi. Etnomüzikolog 
Ed Emery tarafından düzenlenen ‘’Kürdis-
tan için Konser” isimli etkinlik, Londra SOAS 
Üniversitesi’nin Lucas Lecture Tiyatrosu’nda 
gerçekleştirildi. Etkinlikte, çeşitli halklardan 
gönüllü sanatçılar sahne aldı. 

Fransa’nın Calais ve Dunkirk mülteci 
kamplarında bulunan Kürt mültecilere yönelik 
‘’Müzik Odası’’ inşa etme projesinin bir parçası 
olarak düzenlenen konserde, aynı zamanda 
Kobanê’de inşa edilecek Müzik Akademisi 
için çalışmaların başlatıldığı belirtildi. Açılış 
konuşmasında Ed Emery ‘’ İstatistiki olarak 
kamplarda Suriyeliler, İranlılar ve Iraklıların 
da bulunmasına rağmen, mültecilerin büyük 
çoğunluğunun aslında Kürt olduğunu söyledi. 
Yağmur, çamur ve pislikten, polis tarafından göz 
yaşartıcı gaza maruz kalma ve silahlı ırkçı milisler 
tarafından hedef haline gelip dayak yemeye ka-
dar, taciz ve aşağılanmanın her türlüsü ile karşı 
karşıyalar. Bu nedenle göçmen ve mültecilerin 
hala kendileriyle birlikte taşımayı başarabildikleri 
müzik, şarkıları ve dansları gibi en temel şeyler 
üzerine inşadan başlamanın önemli olduğunu 
düşündük. Açıkçası biz bunları dünyanın her 
yerindeki tüm göçmen ve mültecilerin temel 
hakları sayıyoruz ve insani yardım kuruluşları 
tarafından bunun tanınması için kampanya 
yürütüyoruz’’ dedi. Emery devamla şimdiye ka-
dar iyi bir miktarda bağış topladıklarını ve iki 
saz, bir darbuka ve bir zurna satın aldıklarını 
söyledi. Satın alınan müzik aletlerini bu hafta 
Fransa’ya götüreceklerini belirten Emery, 10 
ve 11 Şubat tarihlerinde Calais ve Dunkirk’te 
bulunan mülteciler için “Kürdistan Konserleri” 

ismiyle iki etkinlik daha organize ettiklerini ve 
kamplardaki çalışmalarının kayıtlarının Youtube 
üzerinden Kurdish Songbook Project (Kürt Şarkı 
Projesi) kanalı aracılığıyla takip edilebileceğini 
sözlerine ekledi.

Bağlama resitali ardından, etkinlik çer-
çevesinde Kürt ve İskoç müzisyenler Peyman 
Heyderian ve Phoebe Fisher santur ve keman 
dinletisi verdi. Devamında sahne alan Tür-
kiyeli Emriye Ay ve Rojhilatlı şarkıcı Mansour 
Izadpanah’a Hamid Nessaei tar ile eşlik etti. 
İtalyan ud sanatçısı Francesco Iannuzzelli’nin 
Güney Kürdistanlı sanatçı Newroz Oramari’nin 
şarkılarına eşlik ettiği programın son bölümünde 
sanatçı Oremarı ‘’müzik aletlerini sınırlar ötes-
ine götürüp dayanışmaktan bahsediyorsunuz. 
Ben de sesim ve varlığım ile bu dayanışmada yer 
alacağım’’ dedi. 

Etkinlik ardından gazetemize konuşan et-
nomüzikolog Ed Emery: ‘’Bugünkü konserin 
amacı Kuzey Fransa’daki Calais ve Dunkirk 
mülteci kamplarında iğrenç yaşam koşulları 
içerisine sıkıştırlmış 2000 Kürt göçmene müzik 
aletleri satın almak için para toplamaktı. Yine 
orada planladığımız ‘’Müzik Odası’’ projemi-
zin ilk adımlarını hayata geçirmekti. İkinci ve 
üçüncü konserler de 10 Şubat tarihinde Kürt mül-
tecilerin bulunduğu Calais mülteci kampında, 
11 Şubat’ta ise Dunkirk’te gerçekleşecek. Gıda, 
ısınma ve sağlık ihtiyacı sürgündeki kişilerin 
hayatlarında önemli şeyler fakat müzik, şarkı 
ve dans da öyle. Bu yapacağımız dört kon-
serden ilkiydi ve bu konser formu SOAS 
Üniversitesi’ne bağlı olarak en nihayetinde 
Kobanê’de bir Müzik Akademisi projemizin 
bir parçasıdır. 10-11 Şubat tarihlerinde “SOAS 
Calais’ye Gidiyor” gezimiz, “Müzik Odası” 
konseptini bir gerçeklik haline getirme yolunda 
ilk adım olacaktır. ‘’Dünya Marangozları’’ isimli 
Fransız meslektaşlarım ile iletişim halindeyim 
ve bana nihayetinde inşa edebilmemizin müm-
kün olacağını umut ettiğim Dunkirk kampındaki 
Müzik Odası’nın dizayn planlarını gönderdiler. 
Aynı zamanda buradaki mülteci topluluğun 
yararına, geleneksel Kürt müzik aletleri satın 
almak ve onları kampa bağışlamak için müzikal 
etkinlikler organize ediyorum. Fikir şu ki, Cal-
ais ve Dunkirk’te geliştirdiğimiz örgütsel şablon, 
nihayetinde Kobanê’de bir Müzik Akademisi 
oluşturulmasında uygulanabilir’’ dedi. 

Kuzey Fransa’da Kürtlerin yoğunlukta 
bulunduğu mülteci kamplarının olumsuz 
koşullarından bahseden ve müziğin temel bir 
insani ihtiyaç olduğunu vurgulayan Emery de-
vamla; ‘’Grande-Synthe kampındaki görüntüler 
sil baştan Somme Savaşı gibi. Çamur, çamur ve 
daha çok çamur... Bütün kamp boyunca uzanan 
ayak bileği derinliğinde gri bir bataklık... Bazen 

sağanak yağış olduğunda, kampı sel basıyor. 
Sözlerle tarif edilemeyecek koşullar... Aslında 
kasabanın Eko Mahallesi olması planlanan 
bir arazi genişliği üzerindeki küçük çadırlar 
birbirlerine sokulmuş durumda. Kapılarda po-
lis kalıcı bir kontrol noktası kurmuş durumda. 
Yapı malzemelerinin erişimine izin vermiyor-
lar; bazen uyku tulumu vb şeklindeki insani 
yardımlara dahi izin vermiyorlar.  Neyse ki 
müzik aletlerinin girişine izin veriyorlar; bu 
belki de bu aletlerin ne kadar etkili bir gücü 
temsil ettiğini fark etmediklerindendir. 

Yılbaşı gecesi için Kuzey Fransa’nın Dunkirk 
eteklerinde bulunan Grande-Synthe Kürt 
kampına saz, davul  ve zurna gibi geleneksel 
müzik aletleri götürdüm. Radikal etnomüzikoloji 
ruhu ile, bir topluluğa müzik aletleri götürürseniz 
yavaş ve nazikçe müzik ortaya çıkmaya 
başlayacaktır. Yaşananlar gerçekte de böyle oldu. 
Grande-Synthe kampında bulunduğum süre içer-
isinde kampta bulunan Kürt şarkıcı ve müzisy-
enler ile müziği yaşama  anları oluşturmayı 
başardım. Tüm taraflar için bu gerçekten heye-
can verici bir andı. Pratik, kaba ama iş görür 
araçları kullanarak bu buluşma anlarının ses ve 
görüntü kayıtlarını gerçekleştirebildim. Umut ve 
direniş ruhunun vücut bulduğu bu kayıtlar old-
ukça değerli. 

Benim çalışma kavramım, müzik, şarkı ve 
dansın temel insan hakları olduğu ve göçmen 
haklarının tüm bölümlerinde yazılı olması 
gerektiği üzerinedir. Spesifik olarak “Müzik 
Odası” fikri üzerine çalışıyorum yani göç-
men ve mültecilerin yaşadığı tüm yerlerde 
temin edilmesi gereken bir alan üzerine... 
Müzik, şarkı ve dansın gerçekleştirilebileceği 
bir yer. Performans, canlandırma, öğrenme, 
öğretme, araştırma, kayıt ve arşivlemenin 
özgürce ve kısıtlama olmadan ve bir hak olarak.
gerçekleştirilebileceği güvenli bir alan...’’
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Sheffield Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, açılış gecesi yapıldı
Kısa zaman önce kendi mekanına kavuşan 
SAKM ve Cemevi yoğun katılımlı bir açılış 
gecesi gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Pazar 
günü gerçekleşen etkinliğe Türkiye ve 
Britanya’nın dört bir yanından davetliler 
ve sanatçılar katıldı.

Britanya Alevi Federasyonu çatısı 
altında faaliyet yürüten SAKM ve 
Cemevi gecesine yoğun ilgi vardı. 
Yaklaşık 500 kişinin katıldığı etkinlik 
BAF başkan yardımcısı ve SAKM ve 
Cemevi eş başkanı İsmail Aslan ile 
yine eş başkan Eylem işhubukçu’nun 

açılış konuşması ile başladı.
İsmail aslan ‘geleceğimizi şimdiden 

şekillendirmek ve değerlerimize sahip 
çıkmak için mücadele ediyoruz ve bu 
nedenle gururluyuz’ diye konuştu.

Eylem İşhubukçu ‘Sheffield ve 

çevresindeki tüm canlarımızın ikinci 
evi olan cemevimizi açmış olmanın 
onurunu yaşıyoruz. Semahlarımızla, 
deyişlerimizle ve cem erkanlarımızla 
buluşmanın ve geleceğe umutla 
bakmanın heyecanını yaşıyoruz, bura-
da bulunan tüm canlara teşekkür edi-

yorum’ dedi.
Gecede deyişler ve semahlar icra 

edildi. Ayrıca sahne alan sanatçılar 
Tara Jaff, Özlem Taner ve Erol 
Parlak’ın yanı sıra orkestra ekibi unu-
tulmaz eserler seslendirdi. Gecenin 
hazırlanmasında ve sunulmasında 

emeği geçen Ozan toprak ve se-
mah eğitmeni Saffet Yürükel tüm 
katılımcılardan ve yöneticilerden 
teşşekkür aldı.

Sanatçılara ve eğitmenlere gece so-
nunda birer plaket verilerek teşekkür 
edildi.
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Vergiden ‘kaçınan’ şirketler
Google, Amazon, Facebook, Uber, Starbucks gibi 
şirketlerin çok büyük satışlar yaparak çok düşük 
vergiler ödemesi hükümetin büyük şirketlere ver-
gi kıyağı yapıp yapmadığı konusunu akıllara ge-
tiriyor. Özellikle hükümetin çeşitli kademelerde 
yer alan danışmanlarının önceden bu şirketler de 
üst düzey noktalarda çalışmış olması neler olup 
bittiği sorularının aklımızdan çıkmasını engelliyor. 
Facebook’un 2014 yılında sadece 4,327 Pound vergi 
ödediğini biliyor muydunuz? Belki bu bir çoğunuzun 
kişisel olarak ödediği vergiden bile az olabilir. Peki 
kahvesini sevdiğiniz Starbucks’ın uzun yıllar hiç 
vergi ödemediğini biliyor muydunuz?

Farkında olduğumuz bir durum 
tabi ki var. Kanunlar gereği eğer 
vergi ödemeleri gerekmiyorsa, 
ödemesinler zaten. Ama olaya 
birde çok çalışan, çabalayan insan-
lar tarafından bakmak gerekiyor. 
Marketinde sabah 7’den akşam 
11’e kadar çalışan bir vatandaş 
yıllık 4-5 bin Pound vergi ver-
irken, Facebook’un onunla aynı 
miktarda vergi ödemesi ne kadar 
adil sayılabilir ki? O vatandaştan 
vergi alınmasa belki çocukları 
daha iyi bir eğitim alabilir ama 
Facebook’tan alınmayan her vergi 
Mark Zuckerberg’in lüks yatıyla 
okyanusta yaptığı gezilerin daha 
sıklaşmasına yol açacaktır diye 
tahmin ediyorum.

Peki ama nasıl oluyor 
diyorsanız, okuduklarımdan 
anladıklarımı size kısaca geçeyim.

Düşünün ki bir şirketiniz var. 
Şirketiniz çalışıyor, kar ediyor 
ve kurumlar vergisini olması 
gerektiği yüzde 20’lik dilim-
den ödüyor. Bu ödediği miktar 
doğal olarak kar payı üzerinden 
belirleniyor. Yani ettiğiniz karın 
beşte birlik kısmı vergi daires-
ine gidiyor. Daha sonra bu vergi 
size yol-elektrik-su-toplu taşıma 
olarak geri dönüyor. Yada hiç ka-
panmayan yol çukurları, düzgün 
çalışmayan bir toplu taşıma sis-
temi ve çocuklarınız için sürekli 
olarak düşen eğitim kalitesi olarak 
dönüyor da olabilir. Bilemiyorum.

Büyük karlar eden şirketiniz 
karını Britanya sınırları içerisinde 
yapmamışsa verginizi sadece Brit-
anya içerisindeki ettiği kar üzerin-
den ödüyorsunuz. Yani karın çoğu 
başka bir ülkede yapılmışsa, o ülke 
şirketinizi vergilendiriyor.

Şöyle düşünün, bu şirketlerin 
hepsinin ‘parent’ olarak bilinen 
üst şirketleri hep ‘vergi cenneti’ 
ülkelerde açılıyor. Bu tür ülkel-

erde genellikle kurumlar vergisi 
ya hiç yok yada yüzde 1 gibi çok 
düşük rakamlar. Üst şirket her za-
man bu alt şirketlerin sahibi ol-
muyor, bazı şirketler sadece telif 
yada hak sahibi olarak görüne-
biliyorlar. Britanya’da iş yapan 
bu alt şirketler karlarının büyük 
bölümünü ‘borçlu’ oldukları bu 
üst şirketlere ödüyorlar. Böylece 
Britanya’da ödeyecekleri vergi 
köşedeki marketin vergisiyle eşit 
duruma geliyor. Mesela hepimiz 
Google’ı büyük bir şirket olarak 
biliyoruz, fakat ‘Alphabet’ isimli 
şirketin Google’ın sahibi olduğunu 
biliyor muydunuz? Ne ilginçtir 
ki Alphabet şu anda dünyanın en 
değerli teknoloji şirketi. 

Geçtiğimiz aylarda, Galler’de 
bulunan Crikhowell isimli ufak 
bir belediyede takdir edilecek 
bir protesto eylemi düzenlendi. 
Crikhowell’de bulunan tüm mar-
ketler, fırınlar, kasaplar, berber-
ler, restoranlar, barlar yani bel-
ediye sınırlarında bulunan bütün 
işletmeler, bir muhasebe şirketi 
yardımı ile büyük şirketlerin 
uyguladığı bu vergiden ‘kaçınma’ 
taktiğini uyguladılar. Şehirde bulu-
nan bütün işletmeler şu anda ver-
gilerini Google’ın, Facebook’un, 
Amazon’un ödediği şekilde ödüy-
orlar. Eminim bu durumun vergi 
dairesine ders olmasını istiyorlar. 
Gelecekte bir gün, bütün Brit-
anya aynı vergi mantığını uygu-
larsa o zaman belki hükümet ver-
gilendirme konusunda daha adilce 
davranabilir diye umuyorlar.

Bizlerde istiyoruz ki vergimizi 
tam olarak ödeyelim. Devletin 
tüm işleyişinin vergiler üzerin-
den döndüğünü çok iyi biliyoruz. 
Fakat hükümetler büyük şirketlere 
kıyak geçmek yerine vatandaşını 
desteklemeyi, onlara en iyi hizmeti 
vermeyi ne zaman öğrenecek işte 
orasını bilemiyoruz.

Köşe Yazısı

Tom Webb

t.tomwebb@gmail.com

Google Radikal Örgüt Aramalarını 
Başka Yere Yönlendirecek

Google, internette yapılan radi-
kal örgütlere ilişkin aramaları 
‘radikalleşme karşıtı uyarılar’ içeren 
internet sitelerine yönlendirmeye 
hazırlanıyor.

Arama motorları ve sosyal me-
dya şirketleri, IŞİD militanları ve 
destekçilerinin propagandalarıyla 
mücadele için baskı altındaydı.

IŞİD bağlantılı Twitter 
hesaplarının sayısının 50 bini geçtiği 
tahmin ediliyor.

Google’ın başlattığı pilot pro-
gram, internette radikal örgütlere 
ilişkin zararlı görülen ifadeler 
arayanların ‘tam tersi anlatımlar 
içeren’ internet sitelerini görecekleri 
anlamına geliyor. 

Şirket, yeni uygulamasını 
İngiltere Parlamentosu’nun alt 
kanadı Avam Kamarası’nda millet-
vekillerine tanıttı.

Google yetkilisi Dr. Anthony 
House milletvekillerine «Bu çok 
önemli. Platformumuzun güvensiz 
bir yer olmasını istemiyoruz» dedi.

‘AdWords Grants’ adlı pi-

lot program, kar amacı gütmey-
en kuruluşlara, Google’a radikal 
hareketlerle ilgili arama yapıldığında, 
radikalleşme karşıtı reklamlarını 
gösterme şansı tanıyor.

Avam Kamarası’ndaki oturumda 
Twitter da, kullanıcılar tarafından 
‘terörle ilgili içerik’ girdiğinde 
otomatik olarak polise haber 
verilmediğini söyledi.

Twitter yöneticilerinden Nick 
Pickles, emniyet yetkilileriyle 
iletişime geçmeleri için ‹hayati 
tehlike içeren’ durumlar olması 

gerektiğini belirtti ve platformun hal-
ka açık olmasından dolayı yüklenen 
içeriğin görünür olduğunu ifade etti.

Twitter geçen yıl on binlerce radi-
kal hesabı kapattığını ve 100’den 
fazla çalışanının da içerikleri kontrol 
ettiğini söyledi.

Facebook yönetici Simon Mil-
ner de milletvekillerine, platformun 
‹IŞİD’in düşmanı’ haline geldiğini 
belirtip “İnsanları korumak bizim 
önceliğimiz. IŞİD de bunun bir 
parçası fakat ilgilendiğimiz tek radi-
kal örgüt değil” diye konuştu.

Google’dan ücretsiz 2 GB 
depolama alanı

Google, Dünya Güvenli İnternet 
Günü kapsamında güvenlik ayarlarını 
yapanlara veya gözden geçirenlere 2 
GB ilave depolama alanını ücretsiz 
olarak sunacak. Böylece özellikle 
Gmail ve Google Drive servislerini 
kullananlar herhangi bir ücret öde-
meden de bu depolama alanını kul-
lanabilecek.

İnternetin milyarlarca kullanıcı 
sayısına ulaşmasıyla birlikte internet 

kullanımında güvenlik, en önemli 
unsurlardan birisi haline geldi. Nere-
deyse tüm bilgilerimizin bulunduğu 
bu platformun güvenli kullanımına 
dikkat çekmek isteyen firmalar, inter-
net kullanıcıların güvenliğin önemini 
hatırlayabileceği bir gün oluşturdu.

Google ise kullanıcıların güven-
lik ayarlarına göz atmalarını teşvik 
etmek amacıyla yeni bir kampanya 
başlattı.

İki adımdan oluşan güvenlik kon-
trolünün tamamlanmasıyla birlikte 
ise Google’ın mesajını göreceksiniz:

«Güvenli İnternet Günü 2016 
kutlamasına yardımcı olmak 
amacıyla, Güvenlik Kontrolü’nü 
tamamladığınız için Google 
hesabınıza 2 GB’lık ücretsiz Drive 
depolama alanı ekledik.»

Güvenlik ayarlarınızı yapmak için 
buraya tıklayın.

iPhone 6’nızı güncellemeden 
önce bir kez daha düşünün

Apple, iPhone 6 için yayımladığı 
iOS 9 sistem güncellemesi içeri-
sine yerleştirdiği bir programla 
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 yer-
lere tamir ettirenler ‘Hata 53’ (Error 
53) yazısı aldıkları ve telefonlarını 
hiç bir suretle kullanamadıkları 
şikayetleri Apple müşteri hizmetler-
inin online sayfasını doldurdu. 
Bunun üzerine Apple yaptığı 
açıklamada, iOS 9 ile birlikte ge-
len bir programın telefonun Apple 

onaylı tamir merkezleri dışında bir 
yerde tamir edilmesi durumunda 
parmak izi okuyucu sistem ile telefo-
nun 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 
birçok forum ve blog sitesine gün-
deme getirdiler. Bu durumun parasını 
ödedikleri bir malı kullanılmaz 
hale getireceğinden kendi tüketici 
haklarını çiğnediğini belirttiler.

iPhone 6 ve sonrası telefonların 
Apple 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 konuyla ilgili henüz bir 
açıklama yapılmadı.

tEknoLojİ SaYFaSI
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Demirtaş: Cizre’de bir vahşet yaşanıyor

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, 20 gündür Cizre’deki bir 
vahşetten söz ediyoruz. Bu vahşet ortamı aradan 20 gün 
geçmesine rağmen sadece HDP hedef gösterilerek hükümet 
tarafından geçiştirilmeye çalışıldı” dedi.

 HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, 
Saray, Ergenekon, İşçi Partisi ve 
eski Büyük Birlik Partililerin yeni 
bir blok oluşturduğunu söyleyerek, 
‘barış ve demokrasi bloku’ çağrısı 
yaptı. AKP’nin Cizre’de göz göre 
göre katliam yaptığını vurgulayan 
Demirtaş, gençlerin devletin kirli 
politikalara karşı direndiğini belirt-
ti. Demirtaş, Şırnak Valisi’nin “Ne 
yapalım, kurunun yanında yaş da 
yanacak. Bana Ankara’dan verilen 
talimat; Cizre’yi temizle” dediğini 
de aktardı. Halkların Demokratik 
Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Se-
lahattin Demirtaş, partisinin haftalık 
grup toplantısında gündemdeki 
gelişmeleri değerlendirdi.  Parlamen-
tonun Türkiye’nin asıl gündeminden 
uzak olduğunu dile getiren Demirtaş, 
AKP’nin de arzu ettiği gündemleri 
Meclis’in gündemine getirdiğine 
işaret etti. Demirtaş, Meclis’te toplu-
mun can alıcı sorunları konuşulmasa 
da HDP olarak kendilerinin bu 
sorunları konuşacağını ifade ederek, 
“Gerçek gündemi ıskalamadan ısrarla 
demokratik parlamenter sistemin 
çalışması için çaba sarf edeceğiz” 
dedi. 

Cİzre’Dekİ akP VaHŞetİ
Demirtaş, mevcut haliyle bile par-

lamenter sistemin çalıştırılmamasının 
özel bir nedeni olduğunu da söyl-
edi. Sağlıkta dönüşüm tartışmaları 
yaşandığı dönemde, hastaların ‘bir an 
önce özel sağlık hizmetlerine geçil-
sin’ diye dua edecek hale getirilmes-
ini hatırlatan Demirtaş, “Ölümü gös-
terip, sıtmaya razı etmek istiyorlar. 
Şimdi Başkanlık sistemi için aynısını 
yapıyorlar” diye konuştu.  Demirtaş, 
Cizre’de AKP’nin yaşattığı vahşete 
değinerek, şöyle konuştu: “20 gündür 
Cizre’deki bir vahşetten söz ediyor-
uz. Bu vahşet ortamı aradan 20 gün 
geçmesine rağmen sadece HDP he-
def gösterilerek hükümet tarafından 
geçiştirilmeye çalışıldı. Bütün bilgi 
kirlilikleri bir yana durum şudur; o 
sokakta, bildiğimiz kadarıyla uzun bir 

sokak da değil, bu sokakta bir kaç bi-
nada toplam sayıları 70-90 arası olan 
insan var. Bunların büyük bir kısmı 
sivil, bir kısmı da henüz ‘sokağa 
çıkma yasağı’ ilan edilmeden oraya 
dayanışmak amacıyla giden üniver-
site öğrencisi. Bu sokak 20 günden bu 
yana tank ve toplarla abluka yaratmış 
durumda. Sürekli buraya top atışı 
yapıyorlar. Tek taraflı bir çatışma 
olmadan o binalara atış yapılıyor. 
Oradan bize ulaşan bilgiler var. O bi-
nadan bizi arayıp ‘patlamadan dolayı 
yaralılar var, buradan çıkmak istiyor-
uz. Fakat biz kafamızı çıkardığımız 
esnada ateş ediyorlar’ diyorlar. Ama 
bunlar yalan dolanla çarpıtmalarla, 
‘ambulans gönderdik yaralılar gel-
mediler, ateş açıldı’ şeklinde sena-
ryolarla gerçeğin üstünü örtüyor.  Bu 
senaryoların bir amacı var. Hükümet 
orada 70-90 kişi arasında PKK’lilerin 
olabileceğini düşünüyor. Sayılarını 
kendileri de bilmiyorlar ama çok 
sayıda sivil orada olduğunu biliyor. 
Şırnak Valisi de bunu biliyor. ‘Ne 
yapalım kurunun yanında yaş da 
yanacak. Bana Ankara’dan verilen 
talimat Cizre’yi temizle’ bunu kendisi 
söylüyor. Kendisi çıkar bunu açıklar 
mı bilemem.”

‘OPerasYONDakİ 
GÜÇlere taM 
Yetkİ VerİlDİ’

Daha önce dile getirdiği ‘Bölgede-
ki operasyon güçleri tam yetkilidir’ 
açıklamasına bir kez daha vurgu 
yapan Demirtaş, “Yereldeki ope-
rasyon güçleri tam yetkilidir. Onlara 
sivil halkmış binamı ev mi işyerimi 
bakmayacaksınız deniliyor. ‘Devletin 
kudreti’ni göstereceğiz’ diyorlar ‘Siz 
rahat olun ortaya çıkacak katliam ve 
suçları biz hükümet olarak bunları 
örteceğiz’ demişler. ‘Hele bir savcı 
soruşturma açmayı aklından geçire-
mez’ demişler. Cizre’deki durum bu-
dur” dedi. 

‘HÜkÜMet HerkesİN 
GÖzÜNe baka baka 

katlİaM İŞleDİ’
‘Güvenlik riski’ varsa dahi kend-

ilerinin gidip yaralıları almak için 
defalarca girişimlerde bulunduklarını 
hatırlatan Demirtaş, “Yaralılar biz 
gidersek ‘çıkarız’ diyorlar. Ancak 
bu ahlaksızlar, ‘HDP’liler gidip üst 
düzey PKK’lileri kaçıracak’ diyorlar” 
diye ekledi. Demirtaş, hükümetin 20 
gündür bir ilçede herkesin gözünün 
içine baka baka katliam işlediğine 
dikkati çekerek, şöyle devam etti: 
“Bu insanların hepsi öldürüldü. 
Bunu açıklamıyorlar. Çünkü onların 
hepsinin yaşadığını kanıtlamıştık. 
Telefon kayıtları var isim listeler-
ini hükümete verdik. Şimdi toplu bir 
katliam yaptılar açıklamıyorlar, bu 
sivil katliamı örtmek için gün gün 
açıklıyorlar. Cizre’de operasyon 
bitmiş ama cenazelere mahallelere 
dağıtıyorlar. Şimdi bunun hazırlığı 
yapılıyor. Dün cenazeleri almaya giden 
belediye yetkilerine ‘Cenazeler hazır 
değil, gidin’ demişler. Dünden beri 
cenazeleri de alamıyoruz.” Demirtaş, 
“Karşımızda bütün bunlardan anlaya-
cak ahlaklı bir hükümet yok. Katliam 
emrini verenler de bunlar” vurgusunda 
bulunarak, şunları kaydetti: “Bizim 
çağrımız halkımızadır. Dünya tarihi 
çok büyük katliamlar gördü. Çok daha 
büyük felaketler yaşandı. Halepçe’de, 
Dersim’de, Zilan’da, Çorum’da, 
Maraş’ta, Sivas’ta bunların hepsi-
ni gördük. Diyarbakır’da Suruç’ta 
Ankara’da gördük. Cizre bir aleni 
katliam olarak tarihe geçiyor. İnsanlık 
tarihi bir yandan katliam tarihidir bir 
yandan da onurlu direniş tarihidir. 
İnsanlığı ayaklar altına alan bu ırkçı 
katliamcı zihniyet oldu. İnsanlık bun-
lara karşı çıkanlar sayesinde bu gün-
lere geldi. Dünyanın bütün ülkelerinde 
insani değerlere bağlı bireyler olduğu 
için. Biz çağrımızı bu değerlere bağlı 
halklara yapıyoruz.

‘İtİraz eDeN 
katleDİlİYOr!’

Hükümet koltuğu kaybetme ve 
bununla hesaba çekilme korkusu 

bunları paranoyak hale getirmiş... 
Ankara bütün Türkiye’yi düşmandan 
ibaret görüyor. Bu anlayış kendini 
çekiç karşısındaki herkesi de dövül-
mesi gereken çivi olarak görüyor. 
Cizre’de yaşanan vahşet zannediyor 
musunuz ki İzmirli kardeşlerimiz için 
bir tehdit değil. Zannediyor musunuz 
ki Adana’da yaşayan kardeşlerimize 
bir tehdit olsun diye Sur’dakiler 
yapılmıyor. İtiraz ederseniz başınıza 
bu gelir. AKP’li olmakta yetmi-
yor artık bizzat saraya biat ettiğiniz 
açıklayacaksınız. Ben oraya tabi-
yim diyeceksiniz. AKP için oraya 
biat etmeyenler de düşman artık. 
Türkiye’nin yüzde 80’i düşman geri 
kalanı biz Türkiye’yi kurtaracağız 
diye her yeri bombalıyorlar. Türk 
halkının bunu iyi anlaması lazım. 
Ortadoğu bu kadar cehennem yerine 
dönmüşse Kürt halkı en büyük ittifak 
gücüdür. Kürt halkının Türk halkına 
düşmanlığı ya da hain planları yoktur. 
Net olarak ifade ediyorum; böyleymiş 
gibi davranan bir hükümet var.”

‘GeNÇler kİrlİ 
POlİtİkalara karŞı 
DİreNİŞte’

Demirtaş, Cizre ve Sur’da yaşanan 
vahşete sessiz kalmanın AKP’nin iç 
savaşı tetikleyen politikalarına tes-
lim olmak anlamına geleceğini de 
belirtti. “Biz bunlara itiraz ettiğimiz 
için yollardayız, açlık grevindeyiz. 
Kadınlar bunlara itiraz ettiği için yol-
lardalar. Gençler bu kirli politikaları 
durdurmak için direnişteler. Bu 
konuyu hendek mevzusu olarak 
görenler ise mevzuyu hiç anlamamış. 
Hendeği bahane ederek yaratılan 
iç savaş artık en zor çözülen mev-
zudur” diyen Demirtaş, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Kürt sorununu barış 
içinde çözmek yerine savaşla büyüt-
meyi resmi bir politika olarak kabul 
ettiğini söyledi.

‘barıŞ Ve DeMOkrasİ 
blOkU kUralıM’

Demirtaş, bu duruma rağmen bugün 
yeni bir müzakere sürecinin başlaması 
için uğraşan kesimin ise kendileri 
olduğunu kaydetti. Demirtaş, “Asla 
konuşma olmaz diyenler de bunlardır. 
‘Konuşma yok, söz bitti’ demek ‘savaş 
daha da büyüyecek’ demektir. Bizler 
AKP’nin Türkiye’yi büyük bir fela-
kete sürüklediğini gören herkes buna 
dur demeliyiz. Karşımızda bir savaş 
cephesi faşizan bir blok var. Ergene-
koncular hepsi sahada ittifak yaptılar. 
Öyle karakol polisi falan değil. Bütün 
bu vahşeti yapanlar doğrudan saraya 
bağlılar. Cesareti de oradan alıyorlar. 
Buna karşı bir barış ve demokrasi 
bloku kurmalıyız” diye belirtti.

eGeMeNlerİN blOkU
Demirtaş, konuşmasının 

devamında Saray, Ergenekon, İşçi Par-
tisi ve eski Büyük Birlik Partililerin de 
yeni bir blok oluşturduğunu dile getir-
di. Demirtaş, “İnsanlar ittifak yapamaz 
mı yapabilir, fakat daha yakın bir za-
manda bu tür ittifakları yere vururken 
bugün aynı ittifakı yapmak iki yüzlül-
üktür” dedi.  Demirtaş, bu sözlerinin 
ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
geçmiş dönemde Ergenekoncuları 
hedef alan bir açıklamasına ait video 
kaydını da izletti. İzlettiği kaydın 
ardından ise şunları söyledi: “Şimdi 
bunları çözüm süreci devam ederken 

söylüyor. Devletin kirli odakların 
barışı nasıl engellendiğini mey-
dan meydan dolaşıp anlatıyor. Bu 
zat bugün bütün öldürülenler neden 
öldürülüyor bilmiyor mu? Hafıza 
kaybı yaşamamızsa geçen yıla kadar 
biliyordu. Demem o ki devran döndü, 
şimdi ittifak ve güçler ve dengeler 
değişti. Şimdi Ergenekon’la ittifak 
yapıp iktidardan düşmemek adına 
gücünün bir kısmını bunlara verdi. 
Genelkurmay ile anlaşma yapıldı, 
yeniden ordunun vesayetine geçildi ve 
sivil irade bir kez daha derin devlete 
teslim olundu. ‘Demokratikleşiyoruz’ 
adı altında eski Türkiye’nin daha da 
eski bir modeline dönüş yapıldı.”

‘Master PlaNı’
Demirtaş, “Master Eylem 

Planı” tartışmalarına da değindiği 
konuşmasında Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun açıkladığı bu planın, 
1930’larla örtüştüğünü ve aynı 
ifadelerin Şark Islahat Planı’nda da 
yer aldığına kaydetti. Demirtaş, o 
dönem çıkan kimi gazete manşetlerini 
de kürsüden göstererek, aynı plan 
ve paketlerin yıllardır açıklandığını 
şu sözlerle dile getirdi: “Şimdi 
başbakan üstünde durmaya gerekte 
duymadığımız bir belge de açıkladı. 
Akşama doğru da bu belgenin etkisi 
uçup gitti. Uyduruk olduğunu bizde 
daha çok kendileri biliyor. İçinde 
barış yok. Silahlar nasıl susacak tek 
bir cümle yok. Açıkladıkları paket 
sahteciliği dayatma paketidir.”

‘saYıN ÖCalaN kaDar 
saMİMİ OlsalarDı 
sOrUN ÇÖzÜlÜrDÜ’

Kürt Halk Önderi Abdullah 
Öcalan’ın ise 1993’ten bu yana 
Kürt sorununun çözümü için çaba 
gösterdiğini söyleyen Demirtaş, 
“Hiçbirinden asla kötülük görmedi-
niz. Kendisi hep çözüm de çaba sarf 
etti. Ülkenin başbakanları Sayın Ab-
dullah Öcalan kadar samimi olsaydı 
bin kere bu sorunu çözmüş ve ülkeye 
barış gelmiş olurdu. Çünkü kend-
isinin oy kaygısı, koltuk kaygısı yok. 
‘Ben hayattayken barışı getirmek 
istiyorum’ diyor. Bunu diyen bir lid-
erle neden görüşmeyip Arap şeyhleri 
görüşüp, ittifak kuruyorlar. Bize de 
bunu Suriye’de çözüm ittifakı diye 
sunuyor. Sen çözümü Katar’ın kirli 
paralarında arayacağına binlerce 
yıllık kardeş dediğin Kürtlerde neden 
aramıyorsun?” diye sordu. Demirtaş, 
bu sözlerinin ardından ise “Suudi ve 
Katar’la yaptıkları ittifak Selefilik 
üzerinden bir din anlayışıdır. Yani 
DAİŞ’i El-Kaide’yi besleyen din 
anlayışını Suriye’de iktidara getirmek, 
Türkiye’de hayata geçirmek istiyor-
lar” dedi. 

MÜlteCİler
Mülteci krizine de değinen 

Demirtaş, “Suriye’den buraya gelen-
lerin hepsi Türkiye’nin asli yurttaşları 
gibi muamele görmelidir. Katliama 
sürülecek halleri yok. Diyorlar ya 10 
milyon dolar harcadık yalan 1 milyon 
dahi harcamadılar. Nereye harcadınız. 
Bütçede var mı yok? Şimdi bunun 
Avrupa ile kirli pazarlığını yapıyorlar. 
İnsan hakları bir pazarlık konusu 
değildir” diye konuştu.  Demirtaş, yeni 
Anayasa tartışmalarına dair ise “Tam 
vahşet bir ortamda yeni anayasayı 
tartışmanın imkanı bile yok” dedi.
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Britanya Dış İlişkiler Bakanına 
Kürdistan’daki Katliamlar İçin Çağrı
Aralarında avukat, gazeteci ve insan hakları savunucularının bulunduğu bir 
grup, Britanya dış ilişkiler bakanı Philip Hammond’a açık bir mektup yazarak, 
Kuzey Kürdistan’da yaşanan katliamlara karşı devam eden sessizliğin 
bozulması çağrısını yaptı.

‘‘Tüm dünya sessiz kaldıkça ve 
topluca görmezden geldikçe, masum 
insanların, Kürdistan, güneydoğu Tür-
kiye içerisinde, katledilmeleri dinmek 
bilmeden devam ediyor’’, diye başlayan 
mektupta Türkiye’nin müttefiklerinin 
Türk devletinin savaş politikalarını ka-
bul etmemeleri gerektiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a itaat 
etmeyenlerin büyük baskı altında 
kaldıkları belirtilen mektup, şöyle 
devam ediyor: ‘‘Ölen kadın, çocuk, 
genç ve her yaşta insanların sayısı 
tırmanıyor- hepsi, diktatöryal ve 
istikrarsız Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 
Kürt halkının onur ve direnişini iz 
bırakmadan yok etmek için acımasız 
kararlığının kurbanı. Erdoğan, kendi 
dikta yönetmeliğine tam tevekkül 
istiyor ve tüm halktan itaat etmeler-
ini dayatıyor. Demokrasiler böyle 
yönetilmez ve yönetilmemeli.’’

Kürtlerin uzun yıllar dostu olan 
ve lobi çalışmaları yapan Estella 
Scnmid’in yanı sıra, insan hakları 
avukatı Margaret Owen ve İngiliz 
komedyen Mark Thomas’ın da 
imzaladıkları mektupta, Erdoğan ve 

partisinin, 7 Haziran seçimlerinde 
AKP’nin oy çoğunluğunu kaybetmes-
inden sonra Kürtlere karşı aldatıcı bir 
savaş yürüttükleri anlatıldı. Mektup, 
Erdoğan ve AKP’nin, PKK ve Daiş’i 
aynı yansıtıp insanlık için eşit derecede 
tehlike olduklarına dikkat çekerek, 
Brüksel, Washington ve Londra’nın bu 
duruşu kabul edip, Ankara’nın işlediği 
suçlara sessiz kaldıkları ifade ediliyor.

Mektup şöyle devam ediyor: ‘‘Öte 
yandan, Kürt il ve ilçelerindeki sokağa 
çıkma yasakları ve kuşatmalar aylarca 
devam ediyor, evler enkaza dönüşüyor 
ve sokaklar akan kanla bırakılıyor. 
Ölülerini sokaklardan kaldırmak istey-
en ya da gömmek isteyenler bile Türk 
askeri operasyonları tarafından hedef 
alındılar.

‘‘Türkiye’nin kendi vatandaşlarına 
karşı yürüttüğü bu savaş, sadece Kürt 
olmaktan ve kendi meselelerini yürüte-
bilecekleri özgür bir toplum istemekten 
başka bir suç işlememiş Kürt toplumu-
na büyük acılar yaşattı.’’

Mektupta, HDP milletvekillerinin, 
gazetecilerin ve devleti eleştirenlerin 
yargılanıp ya da tehdit edilmelerine de 

dikkat çekildi.
‘‘Ülke yasal muhalefetten daha da 

hoşgörüsüzleştikçe, normal demokratik 
haklar askıya alınıyor ve kısıtlanıyor.’’

Mektup, Türkiye’nin müttefikler-
inin Türkiye’yi, geçen yıl sona eren, 
ateşkese tekrar dönmesi için ikna etme-
si gerektiğine dikkat çekerek, Abdullah 
Öcalan’ın tecridine son verilerek, kend-
isiyle görüşmelerin tekrar başlamasının 
en büyük etkenlerden olacağına vurgu 
yapıyor.

Türkiye’nin müttefikleri, 
Güneydoğu’daki operasyonların 
anında son ermesi için Türkiye’yi 
zorlamaları gerektiği belirtilen mektup-
ta, ‘‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, ask-
eriyenin tank ve ağır silahlarla, silahsız 
halkın üzerine sevk edilmesinin, her 
hangi bir demokraside kabul edile-
mez olduğu açıkça ifade edilmeli,’’ 
ifadeleri kullanıldı. Kürt gençlerinin, 
Türk askerinin bu baskısı karşısında 
toplumlarını korumak için organize 
oldukları da dile getirildi.

Mektup, HDP milletvekiller-
ine karşı açılan davaların da derhal 
sonlandırılmalarını da talep ediyor.

Mektubu imzalayanlar:
• Estella Schmid, Peace in Kurdistan Campaign
• Melanie Gingell, Peace in Kurdistan Campaign
• Baroness Helena Kennedy QC
• Dr Thomas Jeffrey Miley, lecturer of Political 

Sociology, Cambridge University
• Dr Derek Wall, writer and International Co-ordinator 

of the Green Party of England and Wales
• Margaret Owen OBE, insan hakları avukatı
• Mary Davis, Professor of Labour History
• Bruce Kent, Vice-President Pax Christi
• Mark Thomas, siyasi mizahcı, yazar ve gazeteci
• Jeremy Hardy, oyuncu, yazar, aktivist
• Nick HIldyard, siyasi danışman
• Joe Ryan, Chair of Westminster Diocese 

Justice and Peace Commission
• Prof Bill Bowring, School of Law, Birkbeck 

College, University of London
• Liz Davies, LD Vice-President Haldane Society
•  Louise Christian, Vice-President Haldane Society
• Trevor Rawnsley, Lecturer City and Islington College
• John Hunt, gazeteci
• David Morgan, gazeteci
• Bronwen Jones, barrister
• Stephen Smellie, Deputy Convenor UNISON, Scotland
• Jonathan Bloch, yazar ve iş adamı
• Sarah Parker, Haringey Left Unity
• Saleh Mamon, yazar ve siyasi aktivist
• Sean Hawkey,  gazeteci
• Russell Fraser, barrister
• Matt Foot, avukat
• Alastair Lyon, avukat
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Sermaye geçsin, işçiler sınırda mı beklesin?
İngiltere Başbakanı David Cameron’nun 
geçen hafta Avrupa Birliği (AB)  Konseyi 
Başkanı Donald Tusk’la yaptığı görüşmeler 
gündeme damgasını vurdu. Mayıs 2015’teki 
genel seçim öncesi yapılan anketlerde Mu-
hafazakar partinin tek başına iktidar olması 
çok muğlak görünüyordu ve iktidarı İşçi 
partisine kayıp etme korkusu Muhafazakar 
partisi içinde çok yaygındı. Muhafazakar 
parti sağcı, göçmen düşmanı ve AB karşıtı 
seçmenlerin oylarını alabilmek için Birlik 
konusunda seçmenlere 2017’den önce ref-
erandum yapma sözünü verdi. Eğer seçim 
anketleri bu kadar yanıltıcı olmasaydı ve 
Cameron, Muhafazakar partinin aslında 
iktidarı İşçi partisine kaptırma ihtimalinin 
az olduğu görebilseydi referandum sözünü 
vermezdi ve şu an iç ve dış siyaset konusun-
da başını ağrıtmazdı. 

Oktay ŞAHBAZ

CaMerON’a 
VazGeÇMek İÇİN bİr 
sebeP GerekİYOr

Genel olarak David Cameron ve 
burjuvazinin çıkarı bu dönem Avru-
pa Birliği içinde kalmaktan geçi-
yor. Tabii David Cameron’ın AB 
içinde kalma önerisini yapmadan 
önce AB’yle yaptığı görüşmelerin 
bir başarı olduğunu göstermesi ve 
böylece referandum öncesi seç-
menlere “AB içinde kalmalıyız” 
çağrısını yapabilmek için bir sebep 
yaratması gerekiyor. 

ab İle 4 kONUDa 
Pazarlık YaPılıYOr

Avrupa Birliği içinde kalıp-
kalmama konusunda yapılacak 
referandum en kısa zamanda 
yapılacak (2017 Haziran’ında 
yapılması öngörülüyor) ve bu 

yüzden görüşmelerin şimdiden 
gerçekleşmesi ve sonuçlanması ger-
ekiyor. Görüşmelerin ana başlığını 4 
madde oluşturuyor. Bunlar ekono-
mik yönetim, rekabetçilik, göçmen-
lik ve bağımsızlık. Bu dört başlığı 
özetle şöyle açıklayabiliriz;

Ekonomik yönetim: AB’nin tek 
para biriminin Euro olmadığının ka-
bul edilmesi ve Euro bölgesi dışında 
kalan ülkelerin maddi yönden zarar 
görmeyeceklerinin güvence altına 
alınması.

Rekabetçilik: Aşırı 
regülasyonların getirdiği yükün 
hafifletilmesi ve ortak piyasanın 
genişletilmesi konularında hedefler 
belirlenmesi.

Göçmenlik: AB göçmenlerine 
yapılan yardımlara kısıtlamalar 
getirilmesi ve bununla birlikte 4 
yıldan kısa süre İngiltere’de ikamet 
eden göçmenlerin parasal yardım 

almasının önüne geçilmesi. 
Bağımsızlık: İngiltere’ye AB’nin 

siyasi entegrasyonlarının dışında 
kalması için izin verilmesi ve 
dolayısıyla AB yasalarını engelle-
mek için ulusal parlamentolara daha 
büyük yetkiler verilmesi isteniyor. 

İŞsİz GÖÇMeNlerİN sıNır 
DıŞı eDİlMesİ İsteNİYOr

Bunların yanında, göçmenler için 
getirilmesi istenen kısıtlamalardan 
bazıları ise şöyle: 

* Göçmenlerin Birleşik Krallık 
dışında bulunan çocukları için par-
asal yardım almasının durdurulması. 

* Ülkeye gelen göçmenlerin 6 ay 
içinde iş bulamaması halinde sınır 
dışı edilmeleri. 

* Göçmenlerin, AB vatandaşı 
olmayan aile bireylerini ülkeye ge-
tirme haklarında kısıtlamalara gi-
dilmesi.

brİtaNYa GÖÇMeN 
DeĞİl İŞÇİ İstİYOr

Avrupa’da yabancılara karşı 
düşmanlığın yaygın olduğu dönemde 
en çok konuşulan ve tartışılan 
madde göçmenlikle ilgili. Britanya, 
göçmenliği engelleyerek ve kendi 
ihtiyacına uygun işçi seçme yetkisini 
elinde bulundurmak istiyor. Böylece 
sermaye için dolaşım serbest iken 
işçiler için seyahat özgürlüğü sadece 
sermayenin ihtiyacı kadar serbest ve 
özgür olacak. 

CaMerON’ıN VaaDİ 
seÇİM eNDekslİYDİ

Avrupa Birliği konusundaki 
referanduma gitme kararı David 
Cameron’ın seçim vaadiydi ve 
hakkını vermek gerekirse bunu 
yürürlüğe koydu. Birleşik Krallık 
Bağımsızlık Partisi (UKIP) gibi 
gerici ve faşist partilerin yükselişe 
geçtiği bir dönemde referandum 
sözü vermek seçimi kazanma tak-
tiklerinden biriydi. Cameron için 
AB konusunda yapılacak referan-
dum kendinin temsil ettiği burjuva 
kesimler tarafından ‘ihanet’ olarak 
görülecek bir adım. Ama şu an 
olan Cameron’ın biraz karizmayı 
çizdirmemek adına biraz da ülkesi 
için çetin pazarlıklar yapan ‹halk 
kahramanı’ olarak görünme isteğinin 
dışında birşey değil. 

Pazarlıklar eN ÇOk 
GÖÇMeNlerİ VUraCak

AB ile yapılacak pazarlıkların 
sonunda en çok zarar görecek kesim 
ise İngiltere ve Avrupa’nın diğer 
ülkelerinde yaşayan göçmenler 
olacaktır. Bu görüşmelerin akabinde 
yabancı düşmanlığı artacak ve en 
temel haklar gasp edilecek gibi 
görünüyor. 

‘Nazİ DÖNeMİ’Nİ 
aNDırıYOr

“Hitler” ve “Naziler” denince 
aklımıza ilk gelen şey “gaz odaları” 
ve “insan kıyımları” oluyor. 

Nazi Almanyası’nın ilk dönem-
lerinde ne olduğunu araştırsanız 
insanların dışlandıklarını, 
ötekileştirildiği ve bölüp-yönetil-
diklerini görebilirsiniz. 

Cameron’ın ve aslında Avrupa 
Birliği ülkelerinin genelinin söylem-
lerine bakıldığında “Nazi dönemi”ne 
benzer gelişmelerin yaşandığını 
görmemiz mümkün.

Nedir o benzerlikler?
Ülkede ırkçılığı kışkırtmak 

için önce siyasetçiler önyargıların 
gelişmesi için söylem de bulundular, 
‘onlara’ karşı ‘biz’ mantığı parle-
mento tartışmalarıyla yükseldi. 

Kendisi dışında olan diğerlerine 
karşı nefret söylemleri bununla be-
raber başladı. Önce temel haklara 
saldırıldı sonra evler yakıldı ve in-
sanlar öldürüldü. Daha sonra sıradan 
insanların göz yumdukları yıkıcı bir 
gelişme yaşandı. «Ötekiler» ya da 
«diğerleri» gittikten sonra saldırılar 
işçilere, ilericilere ve demokratlara 
kadar geldi ve binlerce insan bu 
süreçte hayatını kaybetti. Bertolt 
Brecht’ın dediği gibi «Sıra bana 
geldiğinde, etrafta tutuklanmama 
ses çıkaracak kimse kalmamıştı!»

David Cameron’ın yaptığını o 
döneme kıyaslamak zor olsa da 
buna benzer bir etki bırakacak gibi 
görünüyor. 

GÖÇMeNler eN 
kOlaY HeDef

Göçmen toplum, dünyanın ner-
esinde yaşarsa yaşasın her yerde 
en kolay saldırabilinecek kesimi 
temsil ediyor. Bu anlamda ‘halk 
kahramanı’ olma duygularını Cam-

eron bugün en çok göçmen kesim-
ler üzerinden yapıyor demek yanlış 
olmaz. Son 6 yıldır şiddetle uygu-
lanan tasarruf politikalarının temel 
yaşam haklarının kötüleştirilmesi 
yanında ekonominin istenilen 
düzeni gelmemesinin sebebi ancak 
böyle kapatılır olsa gerek. 

tesaDÜfÜN bÖYlesİ!
Britanya Maliye Bakanı George 

Osborne’nun teknoloji devi Google 
başta olmak üzere büyük şirketler 
ile yaptığı komik sayılabilecek vergi 
anlaşmalarının tam da AB Konseyi 
Başkanı Donald Tusk’la göçmenler 
üzerinden pazarlığa girişilmesine 
denk gelmesi hiç de şaşırtıcı değil. 
Dünya çapında yaşanan vergi 
adaletsizliği en son Google şirketine 
yapılan büyük indirimlerle daha da 
belirgin hale geldi.

GOOGle’a VerGİ 
İNDİrİMİ YaPılıYOr

Zira Google ve İngiltere 
hükümetinin bu ayın başında 
yaptığı 130 milyon poundluk 
anlaşmanın “yasaların uygulanması 
yerine pazarlıkların ürünü” olduğu 
aşikar. Google ve İngiltere arasında 
imzalanan vergi anlaşması, mu-
halefetteki İşçi Partisi tarafından da 
eleştiriliyor. İşçi Partisi anlaşmaya 
“al gülüm ver gülüm anlaşması” 
adını verirken, Londra’nın mu-
hafazakar Belediye Başkanı Boris 
Johnson da ödenen miktarı “de-
vede kulak” olarak nitelendirdi. 
Avrupa Komisyonu da İskoçya 
Ulusal Partisi’nin anlaşmanın 
yasaya uygun olmadığı yönünde-
ki şikayetlerini dikkate aldığını 
belirtmiş ve konuyu incelediklerini 
duyurmuştu.

İŞÇİlerİN Hakları 
GasP eDİlİYOr

Görüldüğü üzere Britanya’nın 
AB’yle yaptığı görüşmelerde dünya 
çapında kurum vergilerinde yaşanan 
adaletsizliğin önüne geçmek için 
öncü olmak gibi bir derdi yok. Buna 
karşın yaşam mücadelesi veren 
işçilerin en temel haklarını elinden 
alabilmek için bütün uğraşlar ver-
iliyor. Burjuvazinin asıl söylediği: 
Sermaye sınırları geçmekte özgür 
olsun ama işçiler ikinci bir emre ka-
dar sınırda beklesin.

Kıbrıslı öğrenciler göçmen 
dramına sanatla dikkat çekti; 
eserleri Londra’da sergilenecek

Kıbrıs’ın güney yakasındaki Limassol 
şehrinde öğrenim gören bir grup sanat öğrencisi 
öğretmenleri ile beraber oldukça başarılı ve bir 
o kadar da dokunaklı bir sanat projesine imza 
attılar. “Göçmenler” (Immigrants) projesi son za-
manlarda tüm dünyanın “seyirci kaldığı” göçmen 
sorunu ve onların hayatta kalma mücadelesini ele 
alıyor. Öğretmenleri Popi Nicholas önderliğinde 

yaşları 16 ila 18 arasında değişen 30 kişilik 
bir grubun hayata geçirdiği proje, 22 bin proje 
arasından İngiltere’nin en ünlü sanat galerilerin-
den Saatchi Gallery’de sergilenmek üzere seçildi. 
“Göçmenler” (Immigrants)  aynı zamanda 2016 
“Saatchi Art Gallery/ Deutsche Bank Art Prize” 
ödülüne aday gösterildi. 
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İHA’lara Kartallı Müdahale
İngiltere Emniyeti, 

giderek daha fazla 
suç olaylarına karışan 
insansız hava araçlarıyla 
(İHA) mücadele etmek 
için kartalları kullanmayı 
düşündüklerini açıkladı.

Yırtıcı kuşların dahil 
olduğu bu tür denemeler 
Hollanda’da yapılmıştı.

İHA’lar ulaşımı güç 
arazilerde görüntü al-
mak için polis tarafından 
kullanılıyor. Ancak bu 
yeni teknolojiyi suç 
işlemek için kullanan 
kişiler de var.

İngiltere Adalet Bakanlığı Kasım ayında 
İHA’ları kullanarak Manchester hapishanesine 
cep telefonları, SIM kartları ve uyuşturucu 
taşındığını açıklamıştı.

Bakanlık İngiltere ve Galler’de 2015 
yılının ilk beş ayında cezaevlerine sızmak için 
İHA’ların kullanıldığı 9 ayrı vaka olduğunu da 
ekledi.

İngiltere’nin sivil hava güvenliği kurumu 
ise geçen ay havaalanlarında İHA’ların dahil 
olduğu 4 olayı ucuz atlattıklarını belirtiyor.

Kartalların İHA’ları av sanarak yakalayacağı 
düşünülüyor.

Bir polis sözcüsü «Dönüşen bir kurum 
olarak tüm yenilikçi fikirlere açığız. Elbette 
Hollanda polisinin kartalları nasıl kullandığını 
da inceleyeceğiz» dedi.

Öğretmenler Arasında Evrim 
Teorisi Tartışması

İngiltere’de bir kilise okulunun müdiresinin 
“evrim teorisinin bilimsel olmadığını” söylem-
esi üzerine sosyal medyada yaşanan hararetli 
tartışmalara ünlü evrim biyologu Profesör Rich-
ard Dawkins de katıldı.

Guardian gazetesinin haberine göre tartışma, 
Anglikan Kilisesi’ne bağlı St Andrew’s ilkoku-
lunun müdiresi Christina Wilkinson’un Twitter 
üzerinden Londra’daki bir başka okul müdürü 
Tom Sherrington’a attığı mesaj üzerine başladı.

Tom Sherrington, mesajında öğretmenleri 
yeryüzünde hayatın nasıl başladığını öğretirken, 
bilime sadık kalmaya çağırıyordu.

Sherrington, “Bence eğer dini perspektifleri 
de kapsamak, kanıtlanmış şeyleri harcamak 
anlamına geldiğinde, öğretmenlerin bilimi 
sulandırmamaları büyük önem taşıyor” demiş, 
sonraki tweetlerinde de “Yaradılışçılık ve Akıllı 
Tasarım fikirlerinin daha ince çeşitlemeleri bil-
imin inkârıdır ve bence bütün öğretmenler bu-
nun bilincinde olmalıdır” diye sürdürmüştü.

Müdire Christina Wilkinson buna Twitter 
hesabından “Evrim kanıtlanmış bir şey değil. 
Bu yüzden evrim teorisi deniliyor! İncil’in ger-
çek olduğunu gösteren kanıtlar daha çok” diye 
cevap verince tartışma başladı.

Bu mesaj üzerine Twitter’da eleştiri 
yağmuruna tutulan ve istifaya çağrılan ilkokul 
müdiresi bir açıklama yaparak, “Okulumuz-
da ulusal müfredata tamamen uygun eğitim 
yaptığımızı ve öğrencilerimizin tamamen 
dengeli bir eğitim aldığını ifade etmek isterim” 
dedi.

Wilkinson ayrıca eleştiriye konu olan 
mesajını kişisel hesabından attığını, mesajın 
“kişisel görüşleri” olduğunu söyledi.

Ne var ki hesabı @WilkinsonHead içinde 
geçen Head kelimesi ile açıkça müdire olduğuna 
işaret ediyordu.

Tepkiler üzerine söz konusu tweet silindi ve 
müdire hesabını kapattı.

‘Kabul edilemez’
Wilkinson’un tartışmalı mesajına Twitter’da 

tepki gösterenlerden biri onun öğretmenliği 
bırakıp dini görevli olmasını önerirken bir 
diğeri “Bir müdirede bu düzeyde aptallık kabul 
edilemez” diye yazdı.

Liv Boeree adlı kullanıcı tweet mesajında 
“Dehşet verici. Hala bunun bir tür performans 
sanatı olduğu umudundayım. Lütfen lütfen bu 
hanımın eğitim alanında çalışmadığını söyleyin 
bana” yazdı.

İlk mesajı tartışmayı başlatan Londralı 
okul müdürü Tom Sherrington ise «Gerçekten 
umarım öğrencilere bunlar söylenmiyordur. 
Öğrencileri doğal tarih müzesine götürün» dedi.

Evrim biyolojisi uzmanı Profesör Richard 
Dawkings de bir aşamada tartışmaya dahil 
oldu ve evrim’in de «yaradılış» gibi bir teori 
olduğunu söyleyen müdire Wilkinson’un «te-
ori» kavramını yanlış kullandığını söyledi.

Dawkins «Bilim insanları evrime ‹teori’ derk-
en bilim içi özel bir kavram olarak kullanıyorlar 
ve bu da günlük dildeki kanıtlanmamış şeyler 
için kullanılan ‹teori’den farklıdır» dedi.

Profesör tartışmayı şöyle sürdürdü:
«Bu o kadar yanlış anlaşılıyor ki artık bu 

kafa karıştıran ‹teori’ kelimesinin evrimden 
bahsedilirken tamamen bırakılmasını öneriyo-
rum. Evrim bir gerçekliktir ve bilimdeki her-
hangi bir gerçeklik kadar güvenilir bir şekilde 
kanıtlanmıştır. Nasıl güvenle ‹Gezegenimiz 
güneşin etrafında dönüyor’ diyorsak, aynı 
güvenle ‹Maymunlar ve kanguruların kuzeni 
oluyoruz’ diyebiliriz.»

Hükümet, 18 ay önce İngiltere’de okull-
ardaki fen derslerinde yaradılışın öğretilmesini 
yasakladı.

Bunu yaparken de «Oluşmuş bilimsel 
ve/veya tarihi kanıtlar ve açıklamalara ters 
düşen» teoriler öğreten okullara verilen mali 
yardımların kesileceğini bildirdi. 

Kaynak: BBC Türkçe

UKIP’in ‘Türkiye Karşıtı’ 
Reklam Videosuna Tepki

İngiltere’de Avrupa Birliği (AB) ve göçmen 
karşıtı politikalarıyla öne çıkan sağ görüşlü 
Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi UKIP’in 
Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkan propa-
ganda filmine tepkiler geliyor. 

Daily Mirror ve Guardian gazetesinin 
haberlerine göre, televizyon yayınları düzen-
leme kurulu Ofcom, siyasi partilere ayrılan 
propaganda diliminde BBC ve ITV televizy-
onunda yayınlanan UKIP videosu ile ilgili 
olarak 30’dan fazla şikayet almış durumda.

Ofcom, 4 dakikalık videoyla ilgili soruşturma 
açılması konusunu değerlendirmeye aldığını 
açıkladı.

Ofcom’a yapılan şikayetlerden biri Liberal 
Demokrat Parti’den geldi.

Liberal Demokrat Parti lideri Tim Far-
ron, ABD’deki Cumhuriyetçi başkan adayları 
arasında bulunan Donald Trump’a gönderme 
yaparak, “İngiliz siyasetinde Donald Trump 
tarzı korku tellallığına yer yok» dedi.

Liberal Demokratlar Ofcom’a ve BBC 
Vakfı’na gönderdikleri mektupta, UKIP’in 
videoda nefret söylemi kullandığını ve yanlış 
bilgilere yer verdiğini vurguladılar.

Mektupta, «Filmin sunumu ve tonu, 
Türkiye’ye ve Türkiye’de yaşayanlara olduğu 
gibi, İngiltere’de ve başka yerlerde yaşayan 
Türklere karşı da olumsuz, düşmanca bir tepki 
oluşturmaya odaklanıyor» denildi.

Mektupta ayrıca, «Avrupa Birliği karşıtı bir 
film gibi gösterilmeye çalışılmış, ancak açıkça 
Türkiye ve İslam’a saldırıyor» deniyor.

Liberal Demokratların eşitlik konularındaki 
sözcüsü Kıbrıs kökenli Barones Meral Hü-
seyin-Ece de UKIP’i «mide bulandırıcı bir 
politika» yürütmekle suçladı.

Barones Ece, İngiltere’de yaşayan Türk to-
plumunun yıllardır ülkeye ekonomik ve sosyal 
katkıda bulunduklarını vurguladı.

reklaM fılMıNDe Ne VarDı?
UKIP’in İngiltere’nin 2017’de Avrupa 

Birliği’nden ayrılmayı oylayacağı referan-
dum için hazırladığı propaganda filminde, 
Türkiye’de Hristiyanların sayısının zamanla 
son derece azaldığı kaydediliyor.

Filmde, normal liselerin imam hatip lise-
lerine dönüştürüldüğü, başka imkanı olmadığı 
için bu liselere kaydolmak zorunda kalan 
öğrenci sayısının bir milyona ulaştığı ifade 
ediliyor.

Çarşaflı kadın görüntüleri eşliğinde, 
kadınlara yönelik şiddet ve tacizin arttığı 
ve birçok genç kızın 18 yaşından önce 
evlendirildiği anlatılıyor.

Basın özgürlüğü konusunda sert eleştirilere 
yer verilen filmde ayrıca Türkiye topraklarının 
yalnızca yüzde 3’ünün Avrupa’da olduğuna 
dikkat çekiliyor.

Kraliyet sarayının 
önünde kendini yaktı

İngiltere’de Prens William ve eşi Düşes 
Kate’in resmi konutu olan Kensington 
Sarayı’nın önünde ismi açıklanmayan bir kişi 
kendini yaktı. Polis, kendini yakan kişinin 
hayatını kaybettiğini duyurdu.

BBC’nin haberine göre, olayın terör 
bağlantısı bulunmuyor. Polis, adamın kendini 
yakmasından üç saat önce bir hastaneden tel-

efon aldıklarını ve hastalarından birinin geri 
dönmediği bilgisini aldıklarını söyledi. Daha 
sonra, sarayın önünde bir kişinin şüpheli 
davranışlar sergilediği yönünde ihbar alan polis, 
olay yerine vardığında 40’lı yaşlarındaki adamı 
yanarken buldu.

Kraliyet sözcüsü, Düşes ve Prens’in olay 
anında sarayda olmadığını açıkladı.
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BAF Yönetimi Alevi 
Sekreteryası İle Toplandı
britanya alevi 
Federasyonu’nun 2. 
Olağan Genel Kurulundan 
seçilen Genel başkanı 
İsrafil erbil, Yönetim 
Kurulu üyelerinden 
Savaş hurman, 
zeynep Demir, haydar 
Ulus, hüseyin Üzüm, 
maksut Demir, Kenan 
e k i z t a ş , T ü r k i y e ’ d e n 
hüseyin Gazi metin 
Dede, araştırmacı-Yazar 
Turan eser, Federasyonun 
İnanç Kurulundan Mehmet 
Yüksel Dede,BAF Genel 
Başkanı İsrafil Erbil 
Başkanlığında heyet olarak 
4 Şubat 2016 Perşembe 
günü saat 13:30’da İngiltere 
Parlamentosunda Alevi 
Sekretaryasının İngiltere işçi 
partisi milletvekillerinden 
Joan Ryan, Kate osamor, David 
Lammy ve BAF ile Sekretarya 
arasındaki koordinasyonu sağlayan 
Alevi gençlerinden ergin erbil ile 
toplanıldı.

Genel olarak Türkiye’de ve 
Avrupa’da yaşayan Alevilerin 
durumunun ele alındığı görüşmede, 
İngiltere İşçi Partisi milletvekili 
ve alevi sekretaryası başkanı Joan 
Ryan kuruluşundan bugüne kadar 
Alevi Sekretaryasının parlamento içi 
çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Farklı partilerin milletvekillerinin 
birlikte oluşturduğu İngiltere 
Parlamentosu Alevi Sekretaryasında 
şu an sekiz milletvekili görev 
yapıyor. Bunların altısı İşçi 
Partisi, ikisi ise Muhafazakar Parti 
milletvekilidir.

Alevi Sekretaryası adına konuşan 
Joan Ryan Maraş valiliğine 
mektup yazarak, Maraş katliamının 
37. Yılında mağdurların yaslarını 
yaşamalarına yönelik yasakların 
kaldırılmasının talep edildiğini 
belirtti.

Joan Ryan konuşmasında “bir 
kaç yüzyıldır baskılardan dolayı 
başını aşağı eğmiş aleviler şimdi 
başını yukarıya kaldırmalıdır” 
diyerek, İngiltere Vakıflar kurulu 
tarafından resmen kendine özgü 
olarak tanınmış olan Alevilik 
inancına mensup “alevi toplumun 
parlamento içinde ve dışında 
tanıtmak” gerektiğini belirterek, 
İngiltere Parlamento Genel 
Kurulda ve genel olarak parlamento 

çalışmalarında her ay 90 dakika 
“alevi Gündemi” için görüşme 
zeminlerinin ve gündemlerinin 
açılacağı ifade edildi.

Türkiye’de Alevilere yönelik hak 
ihlalleri konusunda parlamenterlerin 
bilgilendirildiği  görüşmede, bu 
konuda Parlamentoda Alevilerin 
kendilerini açıkça ifade etmesi 
ve tanıması için çalışmaların 
başlatılacağı sözü verildi. Ayrıca 
İngiltere Parlamento binası giriş 
salonunda tüm milletvekillerinin 
görmesine olanak sunacak bir 
üç günlük “alevilik Tanıtım 
Günleri”Resepsiyonu kapsamında 
enformasyon stantlarının 
açılması önerisi için çalışmaların 
başlatılması kararı alındı.

Kökten Değişen Hayatlar Öykü Ödülleri
Hematolojik Onkoloji 
Derneği’nin, kök hücre 
vericisi olmanın öne-
mine dair farkındalık 
oluşturmak amacıyla 
düzenlediği öykü ödülleri 
verildi. Yazarlarımızdan 
Dursaliye Şahan da ödüle 
layık görülenler arasında. 

Yarışmada dereceye giren eser-
ler, 4-7 Şubat 2016 tarihleri arasında 
Kıbrıs Elaxus Otel’de düzenlenen 
‘3. Hematolojik Onkoloji ve Kemik 
İliği Transplantasyon Sempozyu-
mu’nda açıklandı. 

Filiz Taşdemir, Mehmet Can Şaş-
maz, Kevser Akın, İbrahim Şaşma 
ve Dursaliye Şahan’ın ödül aldığı 
törende; Dernek Genel Sekreteri, 
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Hakan İsmail Sarı 
şunları söyledi:

“Bu yıl 3’üncüsünü gerçekleş-
tirdiğimiz Hematolojik Onkoloji ve 
Kemik İliği Transplantasyon Sem-
pozyumu’nda, dünyada ve ülkemiz-
de yaşanan gelişmeler ile güncel 

bilgiler değerlendirildi. Kök hücre 
vericisi olmanın önemine dair far-
kındalık oluşturmak amacıyla dü-
zenlediğimiz öykü yarışmasına yo-
ğun bir katılım oldu. Seçici kurulun 
titiz çalışması ile tek tek değerlen-
dirilen dosyalardan 5’i ödüle değer 
görüldü. Ayrıca ödül alan öykülerle 
birlikte toplam 35 öykünün yer aldı-
ğı kitabımız da basıldı.”

Kitaba giren diğer öykülerin 
yazarları ise şöyle: Nazife Sandal, 

Esra Nur Kahraman, Berna Özcan, 
Deniz Dereci, Aysel Kükey, Hande 
Baba, Kezban Aslan, İrem Ceren 
Moran, Nilsu Püllüm, Fatma Gök-
çe Fırat, Kadircan Kızılcıklı, Derya 
Atmaca, Hilal Özegen, Enes Er-
söz, Ercan Çelik, Naciye Başpınar 
Yörük, Hilal Uyğur, Alpaslan Arı, 
Gülçin Çelebi, Ayşen Güner, Ha-
kan Gökcü, Mustafa Soyuer, Canan 
Başkaya, Akif Gökçe, Halis Açacak 
ve Esma Özdemir.
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Avrupa’nın 
iki yüzü
Her ülkenin yaşamında 
çalkantılar yaşanmıştır. Bugüne 
dek gıpta ile baktığımız, Avrupa 
devletleri, yüzyıllarca birbirleri-
yle mezhep savaşları yapmış. 
En sonunda, Rönesansı 
yaşamışlar. Halklar arasında 
kardeşliği ve birlikte barış içinde 
yaşamayı gerçekleştirmişler. 
Güzel de yapmışlardı. Dünyaya 
örnek olmuşlardı.

Huzur içinde bu birlikteliğin devamı için de 
bazı kural ve kaideler (Sözleşmeler) oluşturmuşlar. 
Demokrasiyi benimseyen ve bu sözleşmelere 
uymayı kabul eden devleri bünyesine almışlar.

Bu sözleşmelerin can alıcı maddesi Yaşam 
Hakkı’dır. Sonra çocuk hakları ve takip eden bir-
çok diğer haklar sıralanır. Bunun içinde: AİHM’sini 
kurmuşlar. Bu mahkemenin kararlarına uymayan 
devletleri, Avrupa Bakanlar Kurulu’nca mueyideler 
uygulanır denilmiş. Türkiye buranın üyesi.

Buraya kadar her şey güzel, bir de bunun 
uygulamasına bakalım: Aylardır Türkiye’de bir 
insanlık suçu işleniyor. İnsanlar öldürülüyor. Cena-
zeler yerde günlerce bekletiliyor. Yaralılar hasta-
hanelere taşınmasına müsaade edilmiyor. Avukatları 
AİHM’sine baş vuruyor. Mahkeme ihtiyari tedbir 
kararını veriyor. Devlet bunu uygulamıyor. Yaralı 
hastahaneye zamanında götürülmediği için ölüy-
or. Avrupa Bakanlar Kurulu kılını kıpırdatmıyor. 
Olayları görmezden geliyor. Başka yaralılar için 

AİHM’ne başvurulunca, Mahkeme Türkiye Anaya-
sa Mahkemesi’ni salık veriyor.

Kürdistan bölgesinde aylardır bir insanlık dramı 
yaşanıyor. Şırnak ilin Cizre ilçesinde bir ayı aşkın 
sokağa çıkma yasağı var. Elektrik, su yok halk 
aç ve perişan. Telefonlar kesik. Bir evde 25 kişi 
tanklarla çevrilmiş durumda. Yaralılar hastahaneye 
götürülmediği için 7’si ölmüş. Öbürlerinden bir 
haftadır haber alınamıyor. Ayrı bir evde de 30 küsur 
insan adeta öldürülmeyi bekliyor. Atılan bombalarla 
9’u yanarak ölmüş. Diğerlerin çoğu yaralı. Yetkililer 
bu  yaralıların hastaneye götürülmesine izin vermi-
yorlar. Belediyenin gönderdiği ambulanslar devlet 
güçlerince engelleniyor. Bu olaylar AB’ne girmek 
için, AB yetkililerince görüşmelerin şu an yapıldığı 
Türkiye’de oluyor. Ey sayın AB ülkeleri, sizin 
yaşama hakkı ilkelerinize ne oldu? Ey Avrupa’nın 
Bakanlar Konseyi! AİHM’sinin kararlarını yerine 
getirmesi için bir çabanız olmayacak mı? Burada bir 
sorumluluğunuz yok mu?

Yukarıda anlatmaya çalıştığım olaylar Türkiye’de 
hiç olmamış gibi, Avrupa’nın sayılı devletler-
inde olan Almanya’nın başbakanı 07.02.2016’de 
Türkiye’ye gelmiş olacak. Bu katliamları kutlama-
ya değil, Mültecileri Avrupa’ya göndermeyin ve 
Kürtlere ne yaparsanız yapın görmeyeceğiz demek 
için olsa gerek.

Sayın Merkel, Hitler Faşizminin yaptıklarını ne 
tez unuttunuz? Ülkenizde insanlar fırında yakılmadı 
mı? Cizre’de bir evde yakılan insanlar arsında 
ne fark var söyler mısınız? Bu olup bitenlere ses-
siz kalıyorsunuz. Başınızı yastığa koyduğunuz da, 
Türkiye’de olan olaylarla, ülkende olmuş olay-
larla kıyaslıyor musunuz? Torunlarını kucaklark-
en, Cizre’de göçük altında kalan kişi ve kişilerin 
torunlarının da olabileceğini hiç düşündünüz mü? 
Düşündüyseniz halen sessiz kalacak mısınız? Bu 
denli katı yüreklimisiniz?

alİ  
eRDoĞaN 

KÖŞE YAZISI

elbistanliali@fsmail.net

Zika Virüsüne Karşı 
Yeni Tedbirler
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Zika virüsü 
vakalarına rastlanan ülkelerden gelen 
uçaklara böcek zehiri sıkılması tavsiyes-
inde bulundu.

İngiliz hükümeti yetkilileri; 
havayolu firmalarından ihti-
yati tedbir olarak, Zika virüsü 
vakalarının görüldüğü ülkeler-
den İngiltere’ye yapılan sefer-
lerde, uçakların böceklerden 
arındırıldığından emin olunmasını 
istedi. 

Sağlık Bakanı Jane Ellison 
yaptığı açıklamada, “Böcekten 
arındırma işlemi, İngiltere’ye 
seyahat etmekte olan yolcuların 
maruz kaldığı riski azaltmak için 
alınan oldukça ihtiyati bir tedbir. 
İngiliz nüfusunun maruz olduğu 
riskin çok düşük olduğuna dair 

halkımızı temin etmek isterim. 
Etkilenmiş bölgelere seyahat eden 
yolculara, sivrisinek tarafından 
sokulma riskini azaltmak için 
sivrisinek kovucu solüsyon 
kullanmalarını, uzun kollu ve 
paçalı kıyafet giymelerini tavsiye 
ediyoruz” ifadelerine yer verdi. 

Ellison, hamile kadınların, 
Zika virüsünün görüldüğü 
ülkelere seyahat etmekten 
kaçınmaları, zorunlu hallerde ise 
seyahatten önce jinekologlardan 
veya kliniklerden tavsiye almaları 
gerektiğini sözlerine ekledi. 

Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı 
Dame Sally Davies de, virüsü 
taşıyan Aedes türü sivrisinekler-
in, düşük sıcaklıklardan dolayı 
İngiltere’de hayatta kalma 
ve üreme şansının çok düşük 
olduğunu vurguladı 

Davies, Zika virüsüyle mü-
cadele için bir milyon sterlin 
ek fon oluşturulduğunu be-
lirterek, “Hastalığın tanısının 
nasıl konulacağı anlamak ve 
yayılmasını önlemek için har-
canan tüm uluslararası çabaları 
desteklemekte kararlıyız. 
İngiltere, tıp araştırmalarında bir 
dünya lideri ve bu fon ile şüphesiz 
elde edilecek olan ilerlemeyi dört 
gözle bekliyorum. İngiltere’nin 
Zika virüsünden etkilenme riski 
gerçekten çok düşük” dedi. 

Uçağın, içine böcek ilacı 
sıkılarak dezenfekte edilmesi, 
İngiltere’de malarya virüsüne 
karşı halihazırda uygulanmakta 
olan bir işlem. 

Şimdiye kadar İngiltere’de 
Zika virüsü vakasına rastlanmaz-
ken, komşu ülke İrlanda’da 2 
kişide bu virüs tespit edilmişti.
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Sütlü Nuriye
Bu hafta Kürdistan’ın başkenti 

Amed’den çok özel bir tatla beraberiz. 
Bu hafta yine Kürt tarihine tarifi 

imkansız, korkunç acı bir soykırım tecrübe-
si daha eklenirken, Türkiye tarihi açısından 
da soykırım secerelerine ekledikleri, utanç 
duyulacak olaylardan biri idi. Bu konuya 
değinmeden geçmek se pek mümkün 
olmadı bu nedenle.

O güzelim coğrafyada, bu yüzyılda, 
insanoğlunun insani nitelikleri bakımından 
geliştiğini ve ilerlediğini zannettiğimiz 
bir çağda, hala, insan aklını ve hayalini 
alamayacak şeyler yapılıyor ve yaptırılıyor. 
Nasıl bir nefrettir bu devletin vatandaşlarına 
öğrettiği ki, gözünü kırpmadan böylesine 
hunharca şeyler yapabiliyor kendilerine 
insan diye nitelendiren kimseler, dahası 
şovunu yapabiliyor ve izleyenler sevine-
biliyor. Neden bir ırktan öylesine nefret 
edildiği sorusunu soruyor insan kendi-
sine durmadan; üstelik de “kardeş” diye 
adlandırdıkları bir ırktan.

Daha önceki yazılarımda da belirttim, 
böylesine acı olayların yaşandığı dönem-
lerde bu köşenin önemini sorgulasam da, 
bu derinleşmiş, nasırlaşmış, kendinden 
olmayanı yok sayma, gerekirse yok etmeyi 
hedeflemiş gözü kara, ruhen, insanen geri 
kalmış, medeniyetten nasibini alamamış 
zihniyetlere rağmen Kürtler varlıklarını 
sürdürecekler düşüncesi tekrar bu sayfanın 
amacını hatırlatıyor bana. Kürtler bütün 
yaşananlara rağmen dillerini, dinlerini, 
yaşam tarzlarını sürdürmeye devam ede-
cekler. Buda kültürümüzü her ne pahasına 
olursa olsun bütün engellere rağmen 
yaşatma çabasını sürdürmeyi gerektiriyor 
benim için. Bu Kürt toplumu için ulusal 
bir ihtiyaç olmakla beraber benim kişisel 
olarak üzerime aldığım ödemem gereken 
borçlardan biri diye görüyorum ve bu sebe-
ple durmaksızın bu alandaki çalışmalarıma 
devam edeceğim. Bunları söyleyerek bu 
haftaki tarife geçmek istiyorum. 

Yemek yaparken dinlenen ve kendisini 
dinleme fırsatı veren biri olarak, hamur 
işlerinden, oklava ile yapabileceğim ve biraz 
uğraş vermek istediğim bir yemek yapmak 
geldi aklıma.  Kürdistan’da gelişen olayların 
da etkisinde, bu haftaya en uygun yemek ti 
Nuriye. Hemen hemen bütün bir sabahımı 
alan bu tatlı, olanları unutturmasa da, bana 
inanılmaz yardımcı oldu diyebilirim. 

Incecik açılmış yufka türlerinden yapılan 
tatlılar Kürtlerin çok büyük bir ustalıkla 
yaptıkları tatlılardandır.  Bu tür tatlılar 
çok emek isteyen, ince yetenek gerektiren 
dolayısıyla uzun yıllar üzerine uğraş gerek-
tiren tatlılardır.

Genelde çok emektar, çalışkan, işten 
sakınmayan aynı zamanda çok yaratıcı özel-

liklere sahip Kürtler bu yönlerini hayatın 
diğer pek çok alanında da göstermeyi 
başarabilmişlerdir. Öyle ki sac ekmeğinden 
başlamak üzere ince açılmış yufkadan 
sayılmayacak çeşitte yiyecek çeşitleri üret-
meleri de bunun en güzel göstergelerinden 
biridir diyebilirim. Nuriye’de belli yönlerde 
baklava ya çok benzese de tat olarak kend-
ine has bir lezzeti olan, çok farklı bir tatlıdır. 

Nuriyenin isminin tam olarak nerden 
geldiği bilinmemekle beraber, bu tatlıyı ilk 
yaratanın ismi olma ihtimalini göz önünde 
bulundurmak gerekir diye düşünüyorum. 
Özellikle malzemelerini ve yapılışını 
düşündüğümüzde,  bunun yemeğe meraklı 
yaratıcı bir kadının elindeki malzemeleri 
kullanarak ortaya çıkardığı bir tatlı olduğu 
fikirini de güçlendiriyor. 

Şerbetinin sütten oluşu, çok hafif bir 
tatlı olmasına mahal verirken, bu tatlıya 
tamamıyla bambaşka bir tarz verip, yepy-
eni bir lezzete dönüştürüyor.  Yumuşacık 
kıvamı, tarçın özlü sütü, ılık tadı ile kış 
aylarına çok uygun bir tat. 

Yapması biraz zahmetli olsa da  bana 
göre ortaya çıkan sonuca değiyor. Ha-
muru tamamen farklı olsa da, hamur 
işlerinde yeniyseniz bu tatlıyı hazır baklava 
yufkasından da yapmanız mümkün. 

Haftaya yeni bir lezzette buluşmak 
dileği ile yorumlarınızı bekliyorum.

sütlü Nuriye
8 kişilik
Malzemeler

Hamuruna
• 3-4 yumurta akı-135gr.
• 175 gr. sade beyaz un
• yarım çay kaşığı tuz

Şerbet için:
420 gr. tam yağlı süt 
300 gr. ince toz şeker
1 çubuk tarçın

İçine 
90 gr. öğütülmüş badem
60 gr. ince doğranmış badem
130 gr. eritilmiş tereyağı
nişasta-hamuru açmaya
Toz tarçın-üzerine serpmek için

Yapılışı
1. Yumurta aklarını geniş bir kaseye alın, 

tuzu ekleyip kar halini alıncaya kadar çırpın. 
Unu ilave edip yumuşak bir hamur yoğurun. 
Hamuru 12 eşit küçük parçaya bölün bezele 
yapın. Üzerlerini nemli bir bezle örtüp 30 
dakika kadar dinlendirin.

2. Bu arada sütü şekeri ve tarçını bir 
tencereye alın ve ısıtın. Seker tamamıyla 
eriyene kadar sütü ısıtmaya devam edin. 
Tarçının özünü süte vermesi için en az 30 
dakika kadar dinlendirin

3. Tereyağını eritip soğutun. 28 cm 
çapındaki derince bir tepsiyi 1 çorba kaşığı 
kadar tereyağıyla yağlayın. Dinlenmiş 
bezeleri nişasta serperek tek tek tepsi 
büyüklüğünde çok ince açın ve tep-
siye yerleştirip üzerini fırça yardımı ile 
yağlayın.  Gerekirse fazla kenarları kesin. 
6.ncı yufkadan sonra üzerine bademleri eşit 
bir şekilde serpin. Kalan yufkaları da aynı 
şekilde tepsiye yayın. En üstteki yufkayı 
yağlayın. Önceden ısıtılmış 170 C dereceye 
ayarlı fırında üzeri açık pembe olana kadar 
25-30 dakika pişirin.

4. Tatlı fırından çıktıktan sonra 10 daki-
ka kadar dinlendirin. Şerbeti tekrar ısıtıp 
kaynama noktasına getirin ve tatlının üz-
erine gezdirerek dökün. Tepsiyi ocağın üz-
erinde kısık ateşte çevire çevire süt tekrar 
kaynamaya başlayana kadar ısıtın. Tepsinin 
üzerine bir kapak kapatıp 40 dakika bekle-
tin. Tatlı şerbeti tamamen çektiğinde dilim-
leyip servise alın.                 Afiyet olsun....

thekurdishcook@gmail.com    TheKurdishCook          @TheKurdishCook

THE KURDISH COOK

FaDime  
TiSKaYa



Erdoğan ile AB 
arasındaki kirli 
pazarlığın tutanakları 
Cumhurbaşkanı Tayy-
ip Erdoğan’ın Avrupa 
Birliği (AB) yetkilileriyle 
kasım ayında mülteci 
krizine karşı ortak ey-
lem planı imzaladıktan 
sonra dahi sıkı pazarlığı 
sürdürdüğü ortaya 
çıktı. Yunan haber 
sitesi euro2day.gr, 
Erdoğan’ın G-20 zirvesi 
için Antalya’ya gelen 
AB Konseyi Başkanı 
Donald Tusk ve AB 
Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile yaptığı üçlü toplantının tutanağını 
sızdırdı. Aggeliki Papamiltiadu imzalı haberde “Ankara vaatleriyle müzakere 
masasına getirdiği AB’ye tehdit ve şantaj uyguladı” denildi. İşte çarpıcı ifadel-
erle dolu o tutanaklar:

MÜlteCİlerİ ÖlDÜreCek MİsİNİz?
Tusk: İki yılda 3 milyar avro ödenmesi için anlaştık 

ama Davutoğlu’nın yılda 3 milyar istediğini öğrendim
erdoğan: İki yıl için 3 milyar Avro verecekseniz, 

konuşmaya gerek yok. AB’nin parasına muhtaç değiliz. 
Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarını açıp mültecileri oto-
büslere doldururuz. Yunanistan’a kriz sırasında 400 milyar 
Avro verildi. Bu paranın bir kısmıyla Suriye’de güvenli 
bölge kurup mülteci sorununu tamamen çözebilirdik.

Juncker: Türkiye dört yılda 8 milyar A vro harcadı...
Erdoğan: Biz o parayı kamplara harcadık. Kızlarım 

mülteci kampına gitti, ağlayarak döndü. (BM İnsan 
Hakları Yüksek Komiseri) Gutteres daha iyi kamp 
görmediğini söyledi.

Tusk: Kamplar iyi ama Yunanistan’a Avro Bölgesi’ni 
kurtarmak için kredi verildi, böyle karşılaştırmalar 
yapmamalısınız.

erdoğan: Bu da Schengen’le ilgili, o da bir Avrupa 
projesi.

Tusk: AB zor durumda, Paris saldırısından sonra 
Schengen Anlaşması iptal edilebilir. Bu yüzden sizinle 
anlaşmak istiyoruz.

erdoğan: Anlaşma olmazsa mültecileri nasıl 
durduracaksınız, öldürecek misiniz?

Tusk: AB kendini daha az çekici yapabilir ama 
istediğimiz çözüm bu değil. Erdoğan: AB, Türkiye 
kıyılarında boğulan bir çocuktan fazlasıyla karşılaşır. 
10 ila 15 bini bulur. Nasıl başa çıkacaksınız? Paris’teki 
saldırılar yoksulluk ve dışlanmışlıkla ilgili. Bunlar cahil 
insanlar, Avrupa’da terörist olmayı sürdürecekler.

sİz İsteDİNİz, raPOrU erteleDİk
Juncker: Schengen dağılırsa Türkiye AB’ye vize 

muafiyetinden faydalanamaz. 5 Ekim anlaşmasına 
uyulmazsa başka çözümler aramak zorunda kalırız. 
İlerleme raporunu Türkiye’deki seçimlerin sonrasına 
ertelediğimizi hatırlatırım. Bu yüzden eleştirildik.

erdoğan: Erteleme AKP’nin seçimleri kazanmasına 
yardım etmedi. Zaten rapor da bir hakaretti. Bu raporu kim 
hazırladı? Nasıl böyle şeyler yazarsınız? Bu gerçek Tür-
kiye değil, gerçeği öğrenmek için bana hiç gelmediniz.

Juncker: Siz istediniz diye raporu erteledik. 
Avrupa’yla uzlaşmak istediğinizi sanmıştım, şimdi kend-
imi kandırılmış hissediyorum.

erdoğan: Bize verdiğiniz tek bir sözü tuttunuz mu?
Juncker: Kaynaklar toplanıyor, müzakereleri ve vize 

muafiyetini hızlandırmaya çalışıyoruz.
erdoğan: AB Türkiye için hiçbir şey yapmadı. Para 

Türkiye değil mülteciler için. Üstelik üyelik öncesi 
fonlarımızdan kullanıyorsunuz. Tek bir fasıl da açılmadı. 
Dalga geçiyorsunuz.

Juncker: Türkiye bu 53 yıl boyunca bir demokrasi 
değildi.

erdoğan: Almanya ve Britanya da değildi, büyük bir 
savaşa da yol açtılar. Yunanistan, Portekiz, İspanya da 
değildi.

brÜksel’De sİzİ PreNs Gİbİ aĞırlaDık
Juncker: Çok yoğun çalışıyoruz, Brüksel’de sizi 

prensler gibi ağırladık.
erdoğan: Prens gibi mi? Tabii ki, ben bir üçüncü dün-

ya ülkesini temsil etmiyorum...
Juncker: AB hiç 28 artı 1 zirvesi yapmadı ama Tür-

kiye için hazırız.
erdoğan: Ben de öyle yapardım ama bunu yüzüme 

vurmayın. Juncker’ın böyle konuşması saygısızlık. AB 
Türkiye’yi istemiyor diye düşünüyorum. Öyleyse açıkça 
söyleyin, rahatlayalım.

Tusk: 29 Kasım’a dek anlaşmalıyız, böyle tartışmayı 
sürdüremeyiz. Üye ülkeleri mülteciler için para vermeye 
ikna etmek kolay değil.

Feridun Sinirlioğlu: Ama 3 milyar Avro hakaret.

Kaynak: Cumhuriyet gazetesi
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Türkiye İle ABD 
arasındaki PYD 
Krizi
ABD Büyükelçisi John Bass, ABD’nin 
PYD açıklaması ile ilgili olarak Dışişleri 
Bakanlığına çağrıldı.

Ankara’nın kararı, ABD 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
John Kirby’nin günlük basın 
toplantısında yaptığı tartışmalı 
açıklamanın ardından geldi.

Anadolu Ajansı’nın 
haberine göre, Kirby’e, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ABD’nin PYD 
ile ilişkisine işaret edip, “Ben 
miyim senin ortağın, yoksa 
Kobani’deki teröristler mi?” 
diyerek getirdiği eleştiri 
sorulmuştu. Kirby, “Biz, 
PYD’yi terör örgütü olarak 
tanımlamıyoruz” demişti.

Türkiye, PYD’yi, terör 
örgütü PKK’nın Suriye kolu 
olarak değerlendiriyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Kirby’nin sözler-
ine bugün tepki göstermişti. 
Bakan, «Şimdi siz bir tane 
terör örgütünü terör listesine 
alıyorsunuz, onunla beraber 
olan ve başka bir yapılanma 
içinde olan terör örgütünü terör 
örgütü olarak görmüyorsunuz. 
Buna en hafif tabirle saflık mı 
diyelim, başka ne diyelim ama 
bu kabul edilemez» demişti.

Diplomatik kaynak-
lardan alınan bilgiye göre, 
bakanlıkta, Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Ümit 
Yalçın, Büyükelçi Bass’e, 
Kirby’nin PYD’ye yönelik 
açıklamalarından Türkiye’nin 
duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Rusya: Biz de 
PYD ile işbirliği 
yapıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı 
Lavrov, Ankara’nın sığınmacı 
meselesinde açıkça şantaj 
yaptığını da savundu. 
ABD’nin PYD’yi destekleyen 
açıklamalarını da anımsatan 
Lavrov, “Biz de PYD ile 
işbirliği yapıyoruz,” diye de 
konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı 
Sergey Lavrov, Almanya’nın 
Suriye krizinin tamamında 
Türkiye’ye verdiği desteğin 
kendilerini şaşırttığını ifade 
etti. Lavrov, Ankara’nın 
sığınmacı meselesinde açıkça 
şantaj yaptığını da savundu.

Lavrov, Türkiye’nin PYD 
karşıtlığını da eleştirdi ve 
“PYD’nin Suriyeli taraflar 
arasındaki Cenevre müzaker-
elerine katılımının engellen-
mesi Ankara’nın kibrini ortaya 
koydu,” dedi.

Sputnik’in aktardığına göre; 
Moskovskiy Komsomolets 
gazetesine konuşan Lavrov’un 
açıklamaları özetle şöyle:

“Herkesin bildiği gerçekler 
dile getirilmiyor. Suriye’deki 
terör tehdidi, Türkiye sınırı üz-
erinden sınırın her iki yönüne 
doğru yapılan kaçakçılık 
nedeniyle artıyor. Suriye’ye 
teröristlerin faaliyetlerine de-
vam etmesi için gerekli olan 
militanlar, silahlar, para ve 
diğer malzemeler buradan sevk 

ediliyor. Suriye’den ise petrol 
ve yasadışı örgütlerle ticareti 
yasaklanan ürünler getiriliyor.”

Merkel’ıN tÜrkıYe 
zıYaretı

“Almanya Başbakanı Angela 
Merkel’in Türkiye’ye yaptığı zi-
yaret sırasında Ankara’ya verdiği 
koşulsuz destek bizleri şaşırttı. 
Üstelik Rusya Hava-Uzay 
Kuvvetleri’nin operasyonları 
nedeniyle sığınmacı sayısının 
arttığı belirtilerek, yaşananların 
baş sorumlusu olarak Rusya gös-
terildi.

PYD’Ye Destek
“Türkiye Rusya’yı 

Ortadoğu’daki temel sorun 
olarak görüyor ve Ankara’nın 
planlarını bozduğumuz 
için bu anlaşılır bir durum. 
ABD’yi kirli masaya çekmeye 
çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Washington’dan 
direkt olarak Kürtler ve An-
kara arasında seçim yapmasını 
istedi. ABD ise, Türkiye’nin 
terörle bağdaştırdığı PYD’nin 
IŞİD’le mücadele alanında 
Washington’un müttefiki 
olduğu yanıtını verdi. Biz de 
PYD ile işbirliği yapıyoruz. 
Kürtlerin Suriye müzaker-
elerinin dışında tutulması, 
Türkiye’nin başka hiç kimsede 
bulunmayan kibrini ortaya 
çıkardı.”
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BM’den Türkiye’ye çağrı: Sınırı açın
Birleşmiş Milletler Mül-
teciler Yüksek Komiserliği 
Türkiye’ye, Halep’ten 
kaçan mültecilere 
uluslararası yükümlül-
ükler kapsamında sınırı 
açma çağrısında bulundu.

UNHCR sözcüsü William Spindler, 
Türkiye’nin halihazırda Suriyeli mül-
tecilere yardım etmekte olduğunu ifade 
ederek, “Türkiye zor durumdakiler ve 
yaralılar ülkeye girmesine izin verdi. 
Ancak sınırı geçmesine izin verilmeyen 
çok sayıda insan var. Türkiye’ye, daha 
önce de yaptıkları gibi, tehlikeden kaçan, 
uluslararası korumaya muhtaç Suriyeli 
sivillere sınırlarını açması çağrısında bu-
lunuyoruz” dedi.

Spindler, “Türkiye’nin büyük bir yük 
sırtlandığını biliyoruz. Uluslararası to-
pluma Türkiye’nin yükünü hafifletme 
çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Suriye ordusunun Rus jetlerinin 
desteğiyle başlattığı Halep operasy-

onu sonrasında 15 bin kişinin Türkiye’ye 
giriş yaptığı biliniyor. Sınırın hemen 
dışında ise 25 bin ile 30 bin kişi olduğu 
tahmin ediliyor. Suriyeliler Kilis’in 
Öncüpınar sınırının karşısına kurulan 
çadır kentlere yerleştirildi.

Almanya’da tren kazası Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı 
Bad Aibling kasabası yakınlarında mey-
dana gelen tren kazasında 8 kişi öldü, 
50’si ağır 150 kişi yaralandı.

Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı 
Bad Aibling kasabası yakınlarında tren 
kazası meydana geldi.

Almanya’nın Münih kentine 60 kilo-
metre uzaklıktaki Bad Aibling kentinde 
meydana gelen tren kazası sabah yerel 
saatle 06.48’de meydana geldi.

Bavyera eyaleti tarafından işletmesi 
yapılan Meridian tipi trenlerin kafa kafaya 
çarpıştığı kazada 8 kişi öldü, 50’si ağır 
150 kişi de yaralandı.

Meydana gelen tren kazasında, bir tren 
raylardan çıkarak devrildi.

Almanya polisi tren enkazında hala 
yaralılar bulunduğunu ve kurtarma 
çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

İzlanda’da yeni kurulan Korsan Parti 
en büyük parti oldu

İzlanda’da üç yıl önce kurulan Korsan Parti, son yapılan ka-
muoyu araştırmalarında yüzde 41.8’lik bir desteği yakaladı.

İzlanda’da sadece üç yıl önce kurulan Korsan Parti yerleşik 
siyasi yapıyı kökünden sarsıyor. Parlamento seçimlerine bir yıllık 
bir sürenin kaldığı İzlanda’da, Korsan Parti son yapılan kamuoyu 
araştırmalarında yüzde 41.8’lik bir desteği yakaladı.    

2008 yılındaki finans krizinin aşılmış olmasına, işsizliğin AB 
ortalamasının altında seyretmesine karşın, iktidardaki sağ koal-
isyon hükümetinin zenginlerin lehine gerçekleştirdiği vergi indi-
rimlerinin İzlanda halkının hoşnutsuzluğunu düzen dışı partiler-
den Korsan Parti’yi destekleyerek gösterdiği yorumu yapılıyor.

WikiLeaks aktivistlerinden Birgitta Jonsdottir tarafından kuru-
lan Korsan Parti politikada daha fazla saydamlık, internette daha 
geniş özgürlük, telif hakları kanununda reform istekleri ile İzlanda 

seçmeninin karşısına çıkıyor. İlk defa 2013 yılında parlamentoya 
giren Korsan Parti’nin kamuoyu araştırmalarındaki bu oranı bir 
yıl sonraki seçimlerde de yakalaması durumunda en büyük parti 
olarak yeni hükümeti kurmaya aday olacağı belirtiliyor.

O’Reilly: AB sigara lobisine karşı çok az şey yapıyor
AB Komisyonu ile sigara ve tütün 

şirketleri arasındaki ilişkiler tartışma ko-
nusu olmaya devam ediyor. Şirketlerin 
lobi faaliyetlerinin ‘şeffaf’ olmadığı ve 
AB’nin yasama süreçlerine etkilerinin 
bilindiğinden daha büyük olduğu bildirili-
yor.

Avrupa Birliği (AB) Kamu Denetçisi 
Emily O’Reilly, AB Komisyonu’nun 
başta tütün ürünleri olmak üzere toplum 
sağlığını ilgilendiren konularda daha şeffaf 

davranması gerektiğini söyledi. O’Reilly, 
Komisyonun sigara sanayi lobicileriyle 
olan ilişkilerine de sert eleştiriler getirdi.

AB’nin yasama organları ile siga-
ra endüstrisi arasındaki görüşmelerin 
içeriğinin topluma açıklanmasını isteyen 
AB Kamu Denetçisi, lobilerin yasama 
üzerindeki etkilerinin sınırlandırılması 
gerektiğinin altını çizdi.

Emily O’Reilly’nin daha önce AB 
Komisyonu’na yaptığı öneriler, ‘AB’nin 

mevcut kanun ve düzenlemelerinin Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) standartlarıyla uy-
gun olduğu’ gerekçesiyle reddedilmişti.

Lobi faaliyetlerini gözlemlemek üzere 
faaliyet gösteren Corporate Europe Ob-
servatory (CEO) adlı kuruluştan yapılan 
açıklamada ise, AB Komisyonu’nun 
tavrının ‘hayal kırıcı’ olduğu vurgulandı. 
CEO açıklamasında, özellikle sigara sa-
nayisi üzerindeki lobi etksinin büyük 
olduğu belirtilirken, Komisyonun lobi 

faaliyetlerinde yer alan şirket avukatlarını  
‘hukuk uzmanı’ olarak tanımladığına dik-
kat çekildi.

Sigara ve diğer tütün ürünlerinde önde 
gelen büyük şirketlerin lobi faaliyetlerinin 
AB üzerinde ciddi etkisi olduğu savunu-
luyor. CEO tarafından geçtiğimiz aylarda 
yapılan açıklamalarda da, Transatlantik 
Ticaret ve İşbirliği Antlaşması (TTIP) 
müzakerelerine etki eden lobi faaliyetlerine 
dikkat çekilmişti.

CEO’nun TTIP müzakerelerinin 
kayıtlarına ilişkin AB Komisyonu’na 
yaptığı talep kabul edilmiş, ancak bu 
belgelerin yazılış ve hazırlanma biçimi-
yle neredeyse tümüyle okunamaz veya 
anlaşılamaz halde oldukları duyurulmuştu.

AB Komisyonu ile sigara ve tütün 
sanayisi arasındaki ilişkiler geçtiğimiz 
yıllarda ortaya çıkmıştı. 2012 yılında 
sağlıktan sorumlu AB Komiseri olan John 
Dalli, AB’nin tütün yasalarını hazırlamakla 
görevli olduğu sürede büyük sigara üretici-
si şirketlerle olan ilişkilerinin açığa çıkması 
üzerine istifa etmek zorunda kalmıştı. 

Darfur’da insanlık dramı: On 
binlerce sivil BM’ye sığındı
Sudan’ın Darfur bölgesinde diktatör Ömer 
el Beşir’e bağlı ordu birlikleriyle isyancı 
SLA üyeleri arasındaki çatışmalar ned-
eniyle on binlerce sivil yerlerinden edildi. 
Birleşmiş Milletler (BM), çatışmalar ned-
eniyle mülteci konumuna düşen kişilerin 
sayısının artmasından endişe ediyor.

Darfur’da Sudan ordu bir-
likleri ile Sudan Kurtuluş Or-
dusu (SLA) arasında Ocak ayı 
ortalarında başlayan çatışmalar 
şiddetleniyor. Sudan’daki BM 
Temsilcisi Samantha Newport, 
bugüne kadar Sortony’deki 
BM askeri üssüne sığınanların 
sayısının 40 bine yaklaştığını 
duyurdu.

Cebel Marra bölgesinde-
ki çatışmalara dikkat çeken 
BM Temsilcisi, bu bölgede 
ise yaklaşık 50 bin kişinin 
yerlerini terk etmek zo-
runda kaldıklarından endişe 
edildiğini söyledi.

BM İnsani Yardım Koor-
dinatörü Marta Ruedas ise, 
çatışmalar nedeniyle kaçan siv-
illerin tüm imkanlardan yoksun 
halde olduklarını söyledi.

Cebel Marra bölges-
inde Sudan ordusu ile 

SLA gerillaları arasındaki 
çatışmalar 3 haftadan bu yana 
devam ediyor. Ordu birlikleri 
SLA’ya ağır silahlar ve uçak-
larla saldırıyor.

Ömer el Beşir liderliğindeki 
Sudan’da Darfur bölgesinde 
yaşayan Arap olmayan halklar 
ile ordu arasındaki çatışmalar 
2003 yılında başlamıştı. Ara-
plar dışındaki halklara baskı 
yapıldığını savunan SLA ile 
ordu arasındaki savaş nedeni-
yle şimdiye kadar 300 bin kişi 
hayatını kaybetti.

El Beşir’in Darfur’da Can-
cavidler olarak adlandırılan 
Arap milisler eliyle soykırım 
yaptığı biliniyor. Lahey’deki 
Uluslararası Ceza Mahkemesi, 
El Beşir hakkında Darfur’da 
‘soykırım’, ‘savaş suçu’ ve 
‘insanlığa karşı suç işlemek’ 
gibi suçlardan tutuklama 
kararı çıkarılmıştı. 

Suudiler ‘kara birliği’nde ısrarcı; 
Kanada hava saldırılarını bitiriyor
Suudi Arabistan, 
Suriye’ye uluslararası 
misyon kapsamında 
elit kara birlikleri 
göndermek istediğini 
duyururken, Kanada 
hükümeti, Irak ve 
Suriye’deki DAİŞ 
çetelerine yönelik 
hava saldırılarını dur-
duracak.

ABD’ye ziyarette bulunan 
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı 
Adil el Cubeyir, ülkesinin 
DAİŞ’le mücadele kapsamında 
Suriye’ye ‘elit kara birlikleri’ 
gönderebileceğini söyledi. Bu 
birliklerin uluslararası koalisyon 
kapsamında gönderilebileceğini 
belirten bakan, gönderilecek 

askerlerin sayısına ilişkin ise 
bilgi vermedi.

ABD Dışişleri 
Bakanlığı’nın bir sözcüsü ise, 
Suudiler’in bu önerisinden 
‘memnun olunduğu’nu söyledi.

Öte yandan Kanada 
Başbakanı Justin Trudeau, 
DAİŞ’e karşı Irak ve 
Suriye’deki hava saldırılarının 
önümüzdeki iki hafta içinde 
sona erdirileceğini söyledi. 
DAİŞ çetelerine karşı kuru-
lan koalisyonda yer almaya 
devam edeceklerini belirten 
Trudeau, keşif uçuşlarının 
yanı sıra diğer ülkelerin savaş 
uçaklarının havada yakıt ik-
maline yardım edileceğini 
kaydetti.

Trudeau, Kanada birlikler-
inin Irak güvenlik güçler-
inin askeri eğitimine devam 
edeceğini bilgisini de verdi. 



32   Çarşamba, 10 şubat 2016



33  Çarşamba, 10 şubat 2016

Basit

Zor

ÇENGEL BULMACA

KARİKATÜR

SUDOKU

GEÇEN HAFTAKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

Hazırlayan: MURAT ALPAVUT   |   alpavut@arcor.de
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seri ilaNlar bu sayfada
1 kutu ilan

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

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828

Property maintenance
Painting, Decorating, Tiling, Flooring, Plastering, Doors

ALİ TEMİZ  
07460617017 - 07760844900

Handyman
Temiz Handyman Services

TOPCU MOBILE CAR MECHANIC
Her türlü araba tamiri işleriniz yapılır

REPAIRS 
SERVICING 
DIAGNOSTICS 
PRE-MOT/FAILURES

AHMET TOPCU
07415106521 
07405756462

DRİVİNG LAND 
ŞOFÖR OKULU
Kısa sürede fazla para harcamadan 
ehliyet almak, güvenli sürücü olmak 
için vitesli & otamatik direksiyon 
dersleri verilir.

Erken test günü alınır

Ali 07723921216

Şef
Raphael’s Restaurant
Hazırlıkçı, mangal şefi ve bulaşıkçı

(Romford, Essex)

07954 344251

Eleman aranıyor

Manor House bölgesinde  
A3 lisanslı satılık dönerci

07590 067668

Satılık
Dönerci
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HORİZON BOOKS
Kitap Satış Temsilcisi

Ufuk Kaya 0794 936 8228

SATILIK KEBAP & TAKE AWAY
Grover Park SE12

tren İstasyonu karşısında
85 m2 

Shop, ocakbaşı, Fish and Chips, Cafe için uygun.
Üst katında Flat bulunur.

kebap dükkanı veya boş birşekilde satılır. 
Fiyat: £85.000

Iletişim: 0796 113 7625 (Ali Bey)
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Li Brîtanya Jibo 
Cizîrê Bênavber 
Çalakîyên 
Xwedîderketinê
Êrîş û komkujiyên dewleta Tirk yên di serî de li Cizîr û 
Surê hêrsa Kurdên Brîtanya jî mezin dike. Kurdistaniyên 
li Londonê bênavber di nav çalakiyan de ne. Piştî 
nuçeyên komkûjiya Cizîrê belavbûn di serî de li Londonê 
li gelek bajarên Brîtanya gelek çalakî hatin kirin. 

HDP diyar kir ku li kurdistanê ji roja dorpêç û êrîşên dewleta 
tirk a li hemberî gelê kurd dest pê kiriye de heta roja îro 84 
jê zarok, 79 jê jin bi giştî 460 sivîl hatine qetilkirin. 
Partiya Demokratîk a Gelan (HDP), binpêkirina mafê jiyanê 
yê ji ber dorpêç û konsepta şer a AKP’ê qewimîn da hev û bi 
raya giştî re parve kir. Maseya Enformasyonê ya HDP’ê bi 
raporekê diyar kir ku heta roja îro li dehan taxan, 20 navçe, 
7 bajaran, 56 caran derketina derve bi giştî 364 rojan hat 
ragihandin û di bin navê qedexeya derketina derve de, ev 
dorpêçî hîna li Cizîr, Silopî û Sûrê dewam dike.

HDP’ê da zanîn ku di vê pêvajoya konsepta şer a AKP’ê 
de 84 jê zarok, 79 jê jin 460 sivîl hatine qetilkirin û ev tişt 
ragihandin:”Li navçeya Cizîrê ya 5 caran derketina derve 
hat qedexekirin û ji 14’ê kanûna 2015’an û vir ve 57 roj in 
derketina derve qedexe ye, 78 kesan di vê demê de jiyana 
xwe ji dest dane. Ji tîrmeha 2015’an û vir ve li navçeyê 
112 kesan jiyana xwe ji dest dane. Li navçeya Silopiyê 
ku 2 caran derketina derve lê hat qedexekirin, di dema 
qedexeya dawî ya 14’ê kanûnê hat ragihandin de 28 

kesan, ji tîrmeha 2015’an û vir ve jî 42 kesan jiyana xwe 
ji dest dane.”

HDP’ê bi lêv kir ku li Sûra Amedê 6 caran derketina derve 
hat qedexekirin, ji 2’yê kanûna 2015’an dema ragihandina 
qedexeya dawî û vir ve 70 roj dorpêç û êrîş dewam dikin 
û ev tişt anîn ziman:”Di nav vê dema qedexeya dawî de 
21’ê ji tîrmeha 2015’an û vir ve jî 26 kesan jiyana xwe ji 
dest dane. Li Sûr, Cizîr û Silopiyê, ji tîrmeha 2015’an û vir 
ve herî kêm 180 sivîlan jiyana xwe ji dest dane.” HPD’ê da 
xuyakirin ku di dorpêça heta roja îro de 210 kesan jiyana 
xwe ji dest dane û ev tişt diyar kirin:“Di komkujiya li Pirsûsê 
de 33, di komkujiya Zergelê de 8, di komkujiya Enqereyê 
de 100 bi giştî 141 kesan jiyana xwe ji dest dan.100 kes 
di dema xwepêşandanên protestoyê de ji aliyê leşker û 
polîsan ve hatin înfazkirin. Konsepta şer bû sedema 84 jê 
zarok,79 jê jin mirina 460 sivîlan.”

Encama Êrîşên 
AKP´ê: 460 
Sîvîl Qetil Kirin
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Karîkatûr

Li goristana Amûdê
Newêrim 
şewatan bi bîr bînim
Newêrim 
navên li ser kêlan bibînim..!

Ehmed Huseynî
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Li Brîtanya Jibo Cizîrê Bênavber Çalakîyên Xwedîderketinê

Êrîş û komkujiyên dewleta 
Tirk yên di serî de li Cizîr û 
Surê hêrsa Kurdên Brîtanya 
jî mezin dike. Kurdistaniyên 
li Londonê bênavber di nav 
çalakiyan de ne. Piştî nuçeyên 
komkûjiya Cizîrê belavbûn di 
serî de li Londonê gelek çalakî 
hatin kirin. 

Roja Yekşemê êvarî meşa ku li herêma Ed-
montonê ji saetên şevê ve destpê kir, bi sedan 
kes beşdar bûn. Piştî meşê berdestê sibehê saet 
02:00’an li pêşiya avahiya Parlementoya li nav-

enda Londonê çalakiyek hat lidarxistin. Duh 
sibehê jî girse li pêşiya avahiya Sefaretxaneya 
Londonê ya Tirkiyeyê kom bûn, hikumeta 
AKP’ê protesto kirin. Wekî din duh êvarî jî li 
balafirgehên Heathrow û Gatwickê jî çalakî hatin 
li dar xistin.

lı eDMONtONÊ bı seDaN kes MeŞıYaN
Roja Yekşemê bi sedan kesên di saetên şevê 

de li Angela Corner a herêma Edmontonê kom 
bûn. Çalakiyê bi deqeyek rêzgirtinê destpê kir. 
Meşa di pêşengiya Yekîtiya Hêzên Demokratîk 
a Brîtanyayê ve hat lidarxistin, gelek sazî û rêx-
istin jî bi alên xwe û pankartan beşdar bûn. Gir-
seyê pankarta mezin ‘Qatil Erdogan’ vekir û di 
tevahiya meşê de dirûşmên “Qatil dewleta Tirk”, 
“Artêşa Tirk ji Kurdistanê Derkeve” û “Li Kurd-
istanê Dawî Li Qetlîaman Bînin” qîr kirin.

Girseya qelebalix a ku heta stasyona trenê 

ya Seven Sîsters ê Angla Corner ê Edmonton 
meşiyan piştre daxuyaniyek da û diyar kir ku 
dewleta Tirk ji destpêkê li Sûr  û Cizîrê li gelek 
bajarên Kurdistanê terorê dimeşîne û bi sedan 
sivîl bi awayek wehşî qetil kirin. Di çalakiyê ku 
di bin ewlekariyek zêde  pêk hat de yek xeta rê li 
çûyîn û hatinê hat girtin.

Li cihê ku meş bi dawî bû mitîngek kurt hat 
lidarxistin. Di mîtingê de nûnerên saziyên hev-
girtî axivîn.

lı PÊŞıYa aVaHıYa sefaretXaNeYa 
tırkıYeYÊ, lı HeMber DeWleta 
tırk HÊrsek MezıN

Piştî çalakiyên heta saetên sibehê berdewam 
kir û şûn de duh nîvro  gelê ku li pêşiya avahiya 
Sefaretxaneya Londra ya Tirkiyeyê kom bûn, 
li hember hikûmeta AKP’ê hêrsek mezin dan 
nişandan. Di çalakiyê de hinek saziyên Kurdis-

tanî û Tirkiyeyî jî amade bûn, hikûmeta AKP’ê 
bi zimanek tund hat şermezarkirin. Tim dirûşmên 
“Dewleta Qatil Wê Hesab Bide” qîr kirin.

Tevî baranê jî girse li pêşiya avahiyê du 
saetan çalakî li dar xist, piştre dest bi meşê kirin. 
Girseyê randibadiya li pêşiya stasyona Corner a 
Parka Hyde rê li trafîkê girtin û banga hestiyariyê 
li raya giştî ya navneteweyî kir.

lı balafırGeHÊN HeatHrOW 
Û GatWıCkÊ JÎ ÇalakÎ

Duh êvarê saetên dereng de li balafirgeha 
herî mezin ya Brîtanya Heathrow û Gatwickê jî 
çalakî hatin li dar xistin. Di çalakiyê de dewleta 
Tirk hat şermezar kirin û banga hişyariyê li qada 
navneteweyî hat kirin. 

Wekî din jî li paytexta Îskoçya Edinburgh, li 
paytexta Galler Cardîfê û li Brightonê jî çalaki-
yên şermezar kirinê hatin li dar xistin. 

Balafirgeha Gatwickê

Balafirgeha Heathrow

Cardiff-Galler Sefaretxaneya Tirk a Londonê

Pêşiya Parlemana Brîtanya

Hyde Park Corner

Edmonton

Edmonton
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27 cenaze birin Nexweşxaneya 
Dewletê ya Cizîrê
Ambûlansên şaredariyê 
yên ji bo wergirtina 
cenazeyên li jêrzemîne ji 
aliyê dewleta Tirk hatin în-
fazkirin wergire çibû Taxa 
Cûdiyê heta niha 27 cenaze 
anîn Nexweşxaneya Dewl-
etê ya Cizîrê.

Ambûlansên şaredariyê yên ji bo wer-
girtina cenazeyên li jêrzemîne ji aliyê 
dewleta Tirk hatin înfazkirin wergire çibû 
Taxa Cûdiyê heta niha 27 cenaze anîn 
Nexweşxaneya Dewletê ya Cizîrê. Tê 
diyarkirin ku hejmara cenazeyan hê zê-
detir e û tê payîn ku ambûlans dîsa biçe 

taxê.   Ambûlansên şaredariyê yên ji bo 
wergirtina cenazeyên li jêrzemîne ji aliyê 
dewleta Tirk hatin înfazkirin wergire çibû 
Taxa Cûdiyê heta niha 27 cenaze anîn 
Nexweşxaneya Dewletê ya Cizîrê. Hat 

ragihandin ku cenazeyên hatin wergir-
tin ji aliyê leşker û polîsan di torbeyên 
cenazeyan de hatine bicihkirin, tê diyarki-
rin ku hejmara cenazeyan hê zêdetir e û tê 
payîn ku ambûlans dîsa biçe taxê.

KCK: Divê gelê me li her derê rabe 
ser piyan, hesab ji AKP’ê bipirse
Hevserokatiya Konseya 
Rêveber a KCK’ê diyar kir, 
AKP’ê li Cizîrê bi qasî 50 
birîndar û mirovên li wan 
dinêrîn qetil kiriye û got, 
“Pêwîste gelê me li hemberî 
vê komkujiyê li her derê rabe 
ser piyan û hesab ji hikûme-
ta AKP’ê bipirse.”

Hevserokatiya Konseya Rêveber a 
KCK’ê diyar kir, AKP’ê li Cizîrê bi qasî 

50 birîndar û mirovên li wan dinêrîn 
qetil kiriye.

Di daxuyaniya KCK’ê de hat gotin, 
“Ji ber ku bi ti awayî ji birîndaran agahî 
nayê stendin, xuya ye leşker û polîs ke-
tine hundirê malên birîndar lê ne, êrîşî 
van malan kirine û hemû sivîlên birîndar 
tevî mirovên li wan dinêrîn qetil kirine. 
Ajans û televîzyonên fermî yên dewletê, 
weke nûçeya lezgîn ragihand ku 60 mi-
rov hatine qetilkirin; lê belê piştre ji bo 
pêşî li nerazîbûna gelê Kurd bigire, ev 
nûçe bi fermana hikûmetê vekişandin. 
Li hemberî vê komkujiyê, divê gelê 
me li her derê rabe ser piyan û hesab ji 
hikûmeta AKP’ê bipirse. Roj roja rabû-

na ser piyan, bicihanîna berpirsyariyên 
me yên li pêşberî şehîdan e. Eger gelê 
me li dijî komkujiya li Cizîrê ranebe 
ser piyan û nerazîbûna xwe nîşan nede, 
AKP wê komkujiyên nû bike. Ji ber 
ku AKP niha amadekariyan dike, ji bo 
komkujiyên nû pêk bîne.»

Di dawiya daxuyaniyê de hat gotin, 
«Girîng e gelê Kurd û hêzên demokrasi-
yê vê rastiyê bibînin, li gorî wê rabin 
ser piyan û nîşan bidin ku ew ê nehêlin 
hikûmeta AKP’ê komkujiyên nû bike. 
Di serî de Amed, Wan û Êlih, divê hemû 
bajar û navçeyên Kurdistanê, her wiha 
metropolên Tirkiyeyê derhal veguherîn 
qada serhildan û berxwedanê.»

AvEG-Kon: Em dakevin kolanan; 
piştgiriyê bidin gelê Kurd

AvEG-Kon, nerazîbûneke tund 
nîşanî komkujiyên ji aliyê AKP’ê ve 
tên kirin da û got, “Dem ew dem e em 
dakevin kolanan, dengê xwe bikin yek 
û li dijî faşîzmê bi hev re tevbigerin.”

Konfederasyona Koçberên Bind-
est li Ewropayê (AvEG-Kon) der barê 
komkujiyên AKP li Cizîrê û Kurdis-
tanê dike de, daxuyaniyeke nivîskî 
weşand.

Di daxuyaniyê hat ragihandin, ku 
rejîma faşîst a Tirk a rêbazên DAIŞ’e 
bi kar tîne, bi dehan mirovên sivîl ên 
birîndar qetil kir û bi vî rengî komku-

jiyeke din li dîroka xwe nivîsand.
AvEG-Konê got, «Kî ji xwe re 

dibêje ez mirov im, nikare li hemberî 
vê komkujî û wehşetê bêdeng bimîne. 
Eger em bi tenê li vê komkujiyê 
temaşe dikin, hingî em jî hevparê vî 
sûcî ne. Dem ew dem e em dakevin 
kolanan, dengê xwe bikin yek û li dijî 
faşîzmê bi hev re tevbigerin.»

Konfederasyona Koçberên Bind-
est li Ewropayê bang li gel û tevahiya 
raya giştî ya demokratîk a pêşverû kir, 
ku piştgiriyê bidin gelê Kurd û qetlîam-
keran lenet bikin.

KCD-E li dijî komployê 
banga çalakiyan kir

Hevserokatiya KCD-E bang li 
Kurdistaniyên li Ewropayê dijîn 
kir, ku ji bo meşên 9-12’ê Sibatê 
yên ber bi parlamentên federal û 
eyaletan ve, banga tevlîbûnê kir.

Hevserokatiya Kongreya Ci-
vaka Demokratîk li Ewropayê 
(KCD-E) daxuyaniyek weşand 
û bang li Kurdistaniyan kir, ku li 
dijî komploya navneteweyî dak-
evin kolanan. Di daxuyaniyê de 
komplo hat şermezarkirin û hat 
gotin, “Di salvegera 18. a kom-
ploya navneteweyî de, em hemû 
dewletên mêtînger û emperyalîst 
ên navneteweyî yên di komploya 
li dijî Rêberê Gelê Kurd Abdullah 
Ocalan û gelê Kurd de cih girtine, 
bi hêrseke mezin şermezar dikin. 
Bi berxwedana mezin û destanî 
ya Rêber Apo re hêzên komploker 
pûç bûne. Kurd îro bi asta têkoşîna 
xwe ya azadiyê ya bi pêşengiya 
Rêber Apo dimeşîne re, di serî de 
şoreşa Rojavayê Kurdistanê bi 
berxwedana xwerêveberiyê ya li 
Bakurê Kurdistanê re gihaştine asta 
serketinê. Hêzên mêtînger ên di 
komployê de israr dikin, tevî tecrîd 
û zexta 17 salan jî negihaştine 
armanca xwe. Ji roja destpêkê ve 
gelê me komplo qebûl nekiriye û di 
serî de li çar parçeyên Kurdistanê li 
gelek herêmên cîhanê ev zext pûç 
kiriye, bi dayîna berdêlên mezin re 
ketiye nava pêvajoya şoreşê.”

‘GelÊ Me DılsOzıYa 
XWe Ya bı rÊberÊ Me 
re raGıHaNDıYe’

Di dewama daxuyaniya Hevs-
erokatiya KCD-E de hat bibîr xist, 
gelê Kurd ev 17 sal in ji bo azadiya 
Ocalan têdikoşe û hat gotin, “Li 
parzemîna em lê dijîn Ewropayê, 
ji sala 1999’an û vir ve bi çala-
kiyên xwe re li dijî komployê 
têdikoşe. Bi dehan Kurdan bedena 
xwe kirin sîper û dilsoziya xwe ya 
bi Serok Apo re ragihandine. Ev 
xelek piştre bi beşdariya bi mî-
lyonan mirovî re mezin bû û ji bo 

pûçkirina komploya navneteweyî 
bû xwedî hewldan. Gelê Kurd ev 
17 sal in, her li ser piyan e û ji bo 
azadiya Rêber xwe têdikoşe. Gelê 
me ku azadiya Rêber Apo ji xwe re 
weke deynekî rûmetî dibîne, di sala 
18’an. de wê têkoşîna xwe mezintir 
bike û bidomîne.”

‘DıVÊ Her kes 
DakeVe kOlaNaN’

Hevserokatiya KCD-E 
di salvegera 18. a komploya 
navneteweyî de bang li Kurdên 
li Ewropayê dijîn kir, ji bo tevlî 
çalakiyên protestoyî bibin û got, 
“Li hemû welatên Ewropayê, em 
ber bi parlamentên neteweyî û ey-
aletan ên li van welatan, meşên 
dirêj ên 2 rojan organîze dikin. Ji 
bo van meşên du rojan, meşa dirêj 
a ciwanên Kurd li Stûttgartê û meş 
û mîtînga protestoyî ya 13’ê Sibatê 
ya li Strasboûrgê, em bi şiyara ‘Ji 
Ocalan re azadî, ji Kurdistanê re 
statu’ bi xurtî tevlî bibin û berx-
wedanê mezin bikin. Navê vê berx-
wedanê serhildana Bakurê Kurd-
istanê ye. Gelê me 3ıro li Cizîr û 
Sûrê, li dijî komkujî û barbariya 
mêtîngeriya Tirk berxwedaneke 
destanî ya topyekûn nîşan dide. 
Weke Kurdistaniyên li Ewropayê 
dijîn, divê em çalakiyên xwe yên 
ev demeke bi şiyara ‘Her der Cizîr 
e, her der Sûr e, her der berxwedan 
e’ derxînin asteke bilindtir û bibin 
dengê serhildana Sûr û Cizîrê. Ev 
berxwedan xwedîderketina li Cizîr 
û Sûrê ye. Ev berxwedan azad-
kirina Rêber Apo ye. Bi vî ruh û 
hişmendiyê re em bang li her kesî 
dikin ku tevlî xwepêşandanên pro-
testoyî bibin.”

‘Divê NY alîkariya 
koçberan bike’

Hevserokê Meclisa Rêveber 
a Kantona Efrînê Osman Şêx Îsa 
der barê koçberên hatine Kan-
tona Efrînê de axivî û diyar kir 
ku her çiqas hewl bidin alîkariyê 
bidin koçberan jî pêdiviya wan bi 
alîkariyê heye û bang li Netew-
eyên Yekbûyî (NY) kir ku alîka-
riyê bidin wan. Osman Şêx Îsa da 
zanîn ku wan beriya hefteyekê 4 
peyam ji NY’ê re şandine û têde 
alîkariya mirovahî bi koçberên 
hatine Efrînê re xwestine û wiha 
domand:“Armanca me ji van pey-
aman ew e ku dorpêç û ambargoya 
li ser kantonê rabikin û herêmên 
kurdan ên dorpeçkirî, wekî 
herêmên dorpêçkirî bi hesibînin.”

REWŞ DIJWAR DIBE Şêx Îsa 
got ku tevî dorpeçê jî bi hezaran 
malbat koçberî Efrînê dibin û 
wiha pêde çû:“Em bi hemû hêza 

xwe koçberan pêşwazî dikin. Ji 
ber pêla koçberiyê rewşa kantonê 
jî  dijwartir bû. Me bi van derfetên 
xwe 350 malbat bi cih kirin. Lê bi 
hezaran li benda alîkariyê ne.”

BANGA ALÎKARIYÊ Şêx Îsa 
wiha dawî li axavtina xwe anî:“Divê 
civaka navneteweyî bi berpirsyari-
yên xwe li hemberî koçberan rabe. 
Divê desteyên girêdayî NY’ê, 
rêxistin û saziyên mirovahî yên 
navneteweyî  rewşa efrîniyan di ber-
çavan  re derbas bikin.” Li gorî aga-
hiyên dawî yên ji rayedarên Asayîşa 
Kantona Efrînê hatin bidestxistin 
zêdeyî 2 hezaran malbatên koçber 
gihiştin Kantona Efrînê. Koçber 
berê xwe didin Kampa Rûbar a li 
gundê Basilê yê Şêrawa ya Efrînê. 
Rêveberiya Kantonê jî welatiyan li 
kampan bicih dike.

DMME’yê tevî qetlîama Cizîrê jî 
serlêdana ji bo tedbîrê red kir

DMM’yê serlêdana ji bo “qedexeya 
kolanan”, “ jerzemîna wehşetê” û li 

hember qetlîama ya bi daxwaza tedbîrê 
red kir.

Dadgeha Mafê Mirovan a Ewro-
payê (DMME) serlêdana bi daxwaza 
tedbîrê ya ji bo di jêrzemîna wehşetê 
de mafê jiyanê, mafê êşkence û ezi-
yet, azadî û perwerdeyê tê binpêkirin 
hat kirin red kir. Biryara DMME’yê 
nûçeyên qetlîamê jî bandor nekirin.
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Havîn 

Li mala Havîn im. Bi dê û bawê wê re li odayan digerin. 
5-6 salî ye Havîn. Bi destê dayîka xwe girtiye û bernade. 
Dayik diçe ku ew di pey deye lê, bala wê li me ye. Havîn 
şaşwaz e, ne dikene ne digirî. Li rûyê wê sariyeke bê 
wate, çavên wê rawestayî, nerînên wê vikîvala. Wekî pi-
rên kesan malbatan Havîn jî di destpêka şer de reviyabû.  
Selmet Güler-Silopî   

Çi, çawa qewimî nizanîbûn lê belê 
ji himehim û gurme gurma dengê topan 
zanîbûn rewş xirab e. Lawma, dema şer 
diqede li bayê bazê têne taxê. Bi lez e 
dayik. Meraq dike mala xwe, alavên xwe, 
kewna xwe ya temenekî. Li serê kolanê, bi 
xaniyê bê pace û kunekirî, bi perdeyên li 
ba rû bi rû dimîne.  

Destê dayikê di destê Havîn de ye. 
Dayik qîr dide û ber bi malê dibeze. 
Tiliya wê ya eşedê ku Havîn bi her pênc 
tiliyan ev zeft kiribû ji nava tiliyên Havîn 
dişemite. Havîn ji qîra dayîka xwe vedi-
ceniqe. Havîn, pêşî şaş dibe paşê li dûv 
dayika xwe dibezê. Nagihêje dayîka ku 
wek koviyeke bizdayî bi çipeke xezalî xwe 
gîhandibû hundirê malê.  

Havîn nizane çi bûye û çi qewimiye, 
hew ji qîr-giriyê dayîka xwe tirsiyaye. Bi 
girî li dûv dayika xwe diçe. Havîn li par-
çeyên beton û alavên ku ji zixta topan firi-
yabûn kolanê diterpile. Lewra bi likumîn 
diçe. Pêlikên ku beriya niha dikarîbû wan 
bialêse, di binê dîwarên ketî de dibîne. 
Bi çarlepka Havîn xwe di ser wan re 
diqulibîne.  

Derdikeve qata duduyan. Wek dîne-
harekê dayîka xwe li nava xanî bi ger 
dibîne. Dayîk, geh qîran dide, geh digirî, 
geh waweyliya xwe tîne bi mala xwe ya ku 
bi dehên salan ji lolana dilê xwe re raxist-
ibû û nehiştibû mêşek li ser alavekê dîne. 
Havîn, di nava dîwarên ketî re, alavên di 

nava parçeyên betonê ên perçiqî re xwe li 
dengê dayîka xwe digire.  

Li devderiyê salonê ku dayika wê 
nedihişt Havîn û zarokên din tengî qoltixên 
rû etlesî ku hew mêvan li ser wan rûdinan-
din dibîne. Li pêşberî dayîka xwe radi-
weste Havîn û çavan  zur dike. Wek dîneke 
ku ji qeyd û bendên xwe filitîbe dayik, geh 
kabên xwe, geh sînge xwe dikute. Havîn 
ji dayîka xwe ditirse. Destê xwe tavêje 
dewa wê û mîna bêjê dayê ez li vir im an 
jî negirî dayê bi her du destan bi qasî hêza 
temenê xwe dewa dayîka xwe ber bi xwe 
ve dikişîne.  

Dayîk hayî Havîn dibe. Gava dayikê 
çav li tirsa nava çavên Havîn dike keze-
bqatandî dibe. Bi çipekê radihêje Havîn, 
wê ber bi paxila xwe ve dike, wekî bêjê 
“mal hemî gorî tebî” bi sînga xwe ve di-
jidîne. Hêstirên wê ku gindirîbûn ser hin-
arokan bi nermikên ser tiliyan vedimale. 
Lê belê, qeweta wê nagîhêjê tirsa nava 
çavên Havîn ku wê jî bimalê.  

Piştî şer, bi çar rojan em li mala Havîn 
bûn. Tirsa çavên Havîn ku kêf û ken jê si-
likandibûn mîna rimeke romanî hîn di ciyê 
xwe de zîç bû. Ev tirsa ku leşkerên romê 
di çavên zarokên kurdan çêkirî wê kengî 
biçûya û ji xofa dijminên azad bibûna 
gelo…? Tirsa zarokîtî xedar e. Mîna daxê 
rih vedikole û heta mirinê şopê li ser gi-
yan dihêle. Zivistan bû, seqem bû, sar bû, 
ba bû, bager bû. Û tu bêmal bûyî ew roj 
Havîn. Bi hêviya demsaleke biharî  mîna 
rojên havînî yên têr germ û têr roj Havîn. 

Berlînale ya 66. bi fîlmê 
birayên Coen destpê dike

66. Festîvala Fîlman a Berlînê ya 
Navneteweyî, di 11’ê Sibatê de bi 
fîlmê “Haîl, Caesar!” ên birayên Joel 
û Ethan Coen destpê dike. Ji bo xelta 
‘Hirçê Zêrîn’ jî wê 18 fîlm di festîvalê 
de tevlî pêşbirkê bibin. Bi giştî jî wê 

434 fîlm werin nîşandan.
66. Festîvala Fîlman a Berlînê ya 

Navneteweyî (Berlînale) roja Duşemê 
destpê dike. Festîval wê di navbera 
11 û 21’ê Sibatê de bi dirûşma “Mafê 
Bextewariyê” (Recht auf Gluck) pêk 

were. Hat ragihandin, ku bi vê yekê re 
tê xwestin, bal bê kişandin ser rewşa bi 
mîlyonan penaberên ji ber şer ji cih û 
warên xwe bûne.

Bernameya festîvalê li gorî par 
bêhtir dewlemend e. Ji hemû beşan wê 
434 fîlm werin nîşandan û ji van 18 
fîlm wê ji bo wergirtina xelatên ‘Hir-
çê Zêrîn’ û ‘Hirçê Zîv’ tevlî pêşbirkê 
bibin. Di nava 10 rojan de wê fîlm li 
Zoo Palast, Cinemaxx, Friedrichstadt-
Palast, Cine Star bi giştî li 20 sîne-

mayan bên nîşandan. Di beşa forûma 
festîvalê de wê fîlmê “Malên bê derî” 
yê derhênerê Ermenî Avo Kaprealîan 
li ser şerê li Sûriyeyê û mirovên zerar 
ji şer dîtine amade kiriye, bê nîşandan.

Berlînale ya îsal wê ji aliyê 4 hezar 
rojnamevan û rexnegirên fîlman, her 
wiha ji aliyê 40 hezar derhêner, lîstikan 
û çêkerên fîlman ve were şopandin. Li 
gorî daxuyaniya komîteya amadekar a 
festîvalê, tê payîn 250 hezar Berlînî li 
fîlman temaşe bikin.

Jı GHObaDÎ fÎlMÊ 
ŞeNGal Û kObaNÊ

Dokûmanter-fîlmê bi pêşengiya Bah-
man Ghobadî ji aliyê 8 zarokên derhêner 
ve hatiye kişandin, li kampa mirovên ji 
Kobanê û Şengalê ji çeteyên DAIŞ’ê 
reviyane hatiye amadekirin. Di vê dokû-
manterê de ji çavê her zarokî çîrokeke 
cuda tê vegotin û mijdarên dram, pe-
nabertî, birçîbûn û lêgerînê vedibêje. Ev 
fîlm wê di beşa generationa filmên dokû-
manter a festîvalê de were nîşandan.

Bi qasî yek ji sê parên Elman dixwazin 
li dijî penaberan çek bê bikaranîn

Partiya rastgir AfD ku bi zêdebûna hejmara 
penaberan li Elmanyayê xurt bû dixwaze li ser 
sînor li dijî penaberan çek were bikaranîn. Bi 
qasî yek ji sê parên gelê Elman destekê dide 
vê daxwazê.

Li gorî anketa şîrketa YouGov, ji sedî 29 
ê Elmanan dixwazin, hêzên ewlekariyê ji bo 
astengkirina penaberan li ser sînor çekê bi kar 
bînin. Ji sedî 57 ê beşdarên anketê dibêjin, ew 
ê pêkanîneke bi vî rengî qebûl nekin. Ji sedî 14 
jî di vî warî de tiştek negot.

Ji ber vê pêşniyara xwe ya bikaranîna çekan 

li hemberî penaberan hatibû xwestin ku partiya 
bi navê Alternatîf ji bo Elmanya (AfD) ji aliyê 
Rêxistina Parastina Destûra Bingehîn ve were 
şopandin. Balkêş e ku ji sedî 27 ê beşdarên 
anketê li hemberî vê pêşniyara Alîkarê Ser-
okwezîr Sîgmar Gabrîel derketin. Ji sedî 58 ê 
Elmanan dixwazin AfD ji ber gotinên xwe yên 
nîjadperest bê şopandin.

AfD di sala 2013’an de li ser bingeha di-
jberiya Euro ava bû û di hilbijartinên Îlona 
2013’an de bi rêjeya 4,7 a dengan re kêm ma 
bû cihê xwe di Meclîsa Federal de bigirta.

‘Roja Çalakiyê’ ya Pegîda ya 
nîjadperest bal nekişand

Li Brîtanya û tevahîya Ewrûpa bi pêşengiya 
tevgera Pegîda ya nîjadperest li dijî pena-
beran û Misilmanan çalakî hat lidarxistin. Ev 
xwepêşandanên Pegîda bal nekişand û tevlîbûn 
kêmî bendewariyan bû. Meşa li Brîtanya li ba-
jarê Birminghamê pêk hat û derdora 150 kesî 
tevlî bûn. 

Li Ewropa û Awûstralyayê bi pêşengiya 
tevgera Pegîda ya nîjadperest li dijî penaberan 
û Misilmanan çalakî hat lidarxistin. Di bin 
navê «Roja Çalakiyê ya Navneteweyî» de bi 
hezaran kes di heman demê de daketin kola-
nan.

Tevlîbûna herî zêde ya li çalakiyên li dijî 
koçberiyê û Îslamê, li bajarê Elmanya Dres-
denê pêk hat. Di meşa Pegîda ya li Dresdenê de 
8 hezar Elmanên li dijî biyaniyan û nîjadperest 
amade bûn. Par çalakiya Pegîda bi beşdariya 
25 hezar kesan pêk hatibû.

Li paytexta Komara Çekê Pragê, partnerên 
nîjadperest ên Pegîda bi tevlîbûna 1.500 kesî 
çalakiya li dijî Îslamê pêk anîn. Li hemberî vê 
çalakiya nîjadperestiyê, komên çep û demokrat 
jî daketin kolanan û nerazîbûn nîşan dan. Di 
dema çalakiyan de di navbera komên dijberên 
hev de pevçûna bi şûşe û fîşekên hewayî rû da.

Li paytexta Awûstralya Camberra, bi 
beşdariya 400 dijberên Îslamê çalakiyeke nî-
jadperest hat lidarxistin.

Li herêma Calaîs a Fransayê, ku bi hezaran 
penabern li qada daristanî ji bo biçin Îngilîstanê 
disekinin, 100 kesên nîjadperest çalakiyek pêk 
anîn. Di dema çalakiyê de hin ji çalakgeran ji 
aliyê polîsan ve hatin binçavkirin.

Nîjadperestan li paytexta Polonya Varşova jî 
bi îdîaya ‹Îslambûyîna Ewropayê’ bi beşdariya 
bi sedan rastgirên tund çalakî lidar xistin.


