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başbakan David Cameron, avrupa birliği üyesi ülkelerinin liderleriyle 
brüksel’de geçen hafta tamamladığı görüşmelerde anlaşmaya 
varılırken, birleşik krallık’ın ab üyeliğinin devam edip etmeyeceğine 
ilişkin referandumun 23 Haziran’da olacağını açıkladı. 
Cameron hükümeti kabinesinden 15 bakan AB’de kalmak 
için kampanya yürütecekken, Cameron’un ekibinden 
6 bakan da karşı kampanya yürüterek İngiltere’nin 
AB’den çıkması için çalışacak. 23 Haziran’da yapılacak 
referandumda halk son kararı verecek. İşçi Parti, 
Liberal Demokrat, Yeşiller ve İskoçya Ulusal Parti de 
İngiltere’nin AB’de kalması için kampanya yürütecekler.   

Sosyal yardım ve serbest dolaşım gibi konular üzerinde 
Birleşik Krallık’ın koşullarını AB liderlerine sunan 
Cameron, talep ettiği şartların kabul edilmeleri üzerine 
ülkenin AB üyeliğinin devam etmesi için kampanya 
yürüteceğini açıkladı.

Yapılan antlaşmanın önemli ana hatları: 
Anlaşmanın en önemli maddelerinden biri AB’den gelen 
göçmenlere verilen sosyal yardımlarla ilgili ‘emniyet 
freni’ sistemi. Bu sisteme göre AB üyesi ülkelerinden 
İngiltere’ye gelen göçmenler sosyal yardımlardan 4 yıl 
ardından yararlanmaya başlayacak. Bu uygulama yedi 
yıl boyunca geçerli olacak.

AB ülkelerinden gelen göçmenlerin İngiltere dışındaki 
çocukları için verilen çocuk yardımı söz konusu ülkelerin 
yaşam maliyeti üzerinden hesaplanacak. Bu uygulama, 
ülkeye yeni gelenler için hemen devreye sokulacak. Şu 
anda yardımdan faydalanmakta olanlar içinse uygulama 
2020’den itibaren geçerli olacak.

Birliğin yetkilerini artıracak düzenlemeler İngiltere’yi 
kapsamayacak. Bu, İngiltere’nin hiçbir zaman ‘siyasi 
entegrasyona zorlanamayacağı’ anlamına geliyor.

İngiltere’nin bir ‘acil koruma sistemini’ devreye sokma 
hakkı olacak. Bu sistem, Londra’nın korunmasını, İngiliz 
şirketlerinin Avrupa içine taşınmaya zorlanmasının 
durdurulmasını ve İngiliz işletmelerinin Euro bölgesi 
dışında olduğu için ‘ayrımcılığa’ uğramamasını 
sağlamayı amaçlıyor.

Serbest dolaşım: AB üyesi ülke vatandaşı olmayanlar 
AB üyesi ülke vatandaşıyla evlendiklerinde otomatik 
olarak serbest dolaşımdan yararlanamayacaklar. Bu 
koşul özellikle sahte evlilikleri önlemesini hedefliyor. 
Güvenlik riski olabilecek bireyler de, sabıkaları olmasa 
da, serbest dolaşım hakkından dışlanabilecekler.

Cameron Anlaştı, 
Son Karar Halkın
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Stockholm Uluslararası Barış 
Araştırmaları Enstitüsü’nün (SI-
PRI) uluslararası silah ticareti 
raporunda Türkiye, küresel 
silah ithalatı sıralamasında 
altıncı sırada yer aldı.

Uluslararası silah 
ticareti, 2011-2015 döne-
minde 2006-2010 dönemine 
kıyasla yüzde 14 arttı.

2006-2010 ve 2011-2015 
dönemleri arasında Afrika, 
Asya, Okyanusya ve Orta 
Doğu’ya silah akışı artarken 
Avrupa’ya silah akışıysa 
büyük düşüş gösterdi.

Son beş içinde Orta 
Doğu’da, Türkiye ile İran 
arasındaki bölgede ağır si-
lah satışı yüzde 61 oranında 
arttı.

Uluslararası silah 
ihracatının yüzde 74’ünü 
ABD, Rusya, Çin, Fransa ve 
Almanya gerçekleştirdi.

En çok Silah İthal Eden ve İhraç Eden Ülkeler

En çok silah ithal eden 10 ülke (2011-2015)

En çok silah ihracatı yapan 10 ülke (2011-2015)

Küresel silah ticaretinden aldıkları pay (%)
birinci sıradaki abD’nin en çok silah sattığı ülkeler Suudi arabistan, birleşik arap Emirlikleri ve türkiye oldu.
rapor, türkiye silah ihracatındaysa 16. sırada olduğunu ortaya koydu.

Küresel ihracat hacminden aldıkları pay (%)
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Cephanelik Gibi Silah Kolleksiyonu!
İngiltere’nin Suffolk bölgesinde, 
James Arnold isimli mahalle 
heyeti başkanının ailesi ile birlikte 
yaşadığı evde aralarında anti-tank 
füzelerinin de bulunduğu toplam 
463 yasadışı silah ele geçirildi.

Yetkililer, Arnold’un evinde bulunan silahların 
ülkede ele geçirilmiş en büyük yasadışı silah 
cephanesini oluşturduğunu açıkladı.

Arnold’un evinde bulunan cephane ile ilgili 
soruşturmayı yürüten baş komiser David Skev-
ington konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında 
“Şu anda Arnold’un sadece bir koleksiyoner ya 
da kronik bir istifçi olduğuna inanıyoruz. O pul 
biriktirir gibi silah biriktiriyordu” dedi.

Arnold’un evinde bulunan silahların, 49 
yaşındaki adam hakkında yapılan bir aile içi şiddet 
suçlamasını araştırmak üzere evine gelen ve onun 
yasal bir lisans yardımıyla satın aldığı 19 silaha el 
koyan polis memurları tarafından keşfedildi.

Yetkililer, Arnold silah koleksiyonu or-
taya çıktıktan sadece 3 ay sonra kansere yenik 
düşerek hayatını kaybettiği için onun “bu kadar 
çok silahı neden biriktirdiği” ile ilgili soruları 
cevaplamadığını söyledi.

Baş komiser Skevington “O bize sadece 
silahları yıllar önce bulduğunu ve güvende 
olduklarına emin olmak için onları depoladığını 
söyledi. Yaptığımız soruşturmalarda onun suç 
işleme ya da terörizme destek vermek gibi bir ni-
yetinin olmadığını gördük” dedi.

Arnold’un sahip olduğu yasadışı silahların 
küçük bir kısmını temin ettiği tespit edilen An-
thony Buckland isimli silah kaçakçısı tutuklanıp 
çıkartıldığı mahkemede 6 yıl hapis cezasına 
çarptırıldı. Cephanenin geri kalanının nasıl 
Arnold’un eline geçtiği ise halen bilinmiyor.
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Kürtlerle Dayanışma Amaçlı Londra’da Büyük Eylem
Son dönemde Türk dev-
letinin Kürt halkına yönelik 
artan saldırılarını protes-
to etmek ve Kürt halkıyla 
dayanışma amaçlı Londra 
merkezde Birleşik Krallık’ın 
tüm kentlerinden katılımın 
olacağı ‘ulusal eylem’ 
yapılacak. 

6 Mart’ta düzenlenecek eylem ‘Kürtlere 
yönelik saldırılara son ver, sessizliği kır’ şiarıyla 
yapılıyor. KNK ve Londra Kürt Dayanışması 
çağrısıyla bir araya gelen onlarca kurum ve 
gönüllü aktivist tarafından yürütülen çalışmalar 
büyük bir katılımı hedefliyor. 

Başkent Londra’da şimdiye kadar bu yönlü 
yapılan Filistin ile dayanışma eylemlerine bin-
lerce insan katıldı. Filistin ile dayanışma eylem-
lerini organize eden Stop the war coalition da 
eyleme destek veren kurumlar arasında. 6 Mart 
tarihinde BBC binası önünde başlayacak olan ey-
lem Trafalgar meydanında yapılacak miting ile 
son bulacak. 

aMaCıMız sessİzlİĞİ kırMak
Eylem hazırlık komitesi tarafından yapılan 

açıklamada Türk devletinin son dönem-
lerde Cizre ve Sur başta olmak üzere bir çok 
şehirde uyguladığı sokağa çıkma yasakları ve 
saldırıların son dönemde çok yüksek korku-
tucu düzeye geldiğini ve yüzlerce sivil insanın 
katledildiği ifade edildi. Yaşanan saldırılar 
karşısında batı medyasının suskun kaldığı ifade 
edilirken İngiltere’nin de yaşananlar karşısında 

sessizliğini koruduğu belirtildi. Amaçlarının 
İngiltere genelinde Türk devletinin saldırılarına 
dikkat çekmek ve uluslararası alanda Kürtlerle 
dayanışmayı göstermek olduğu ifade edilen 
açıklamada ilk defa böylesi geniş katılımlı bir 
eylem olacağı belirtildi.

Ülke genelinde birçok siyasetçi, sivil to-
plum örgütü temsilcisinin de katılacağı eylemin 
hazırlık çalışmaları halen devam ediyor. 

eyleme destek veren kurumlar:
Supported by Democratic Union Initiative, 

Day-Mer, Gik-Der/RWCA, Kurdish Commu-
nity Centre, Halkevi, Roj Women’s Assembly, 
Kurdish Students Union, PJAK [UK], Kurd-
ish Question, @Hevallo, Stop the War Coali-
tion, Plan C, Left Unity, Green Party, Socialist 
Workers Party, Socialist Party, Socialist Resist-
ance, Alliance for Workers Liberty, Revolution-

ary Communist Group, Anti-Fascist Network 
(AFN), National Campaign Against Fees and 
Cuts (NCAFC), TSSA,

tarih: 6 Mart 2016
saat: 12:00
başlama Yeri: bbC, 
Portland Place, london
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Doktorlar Yeni Grev Tarihlerini Açıkladılar

Sağlık Bakanlığının, iki hafta önce, pratisyen dok-
torlar için yeni kontratları yaza kadar uygulamaya 
başlayacaklarını açıklaması üzerine, doktorlar 
sendikası üç ayrı 48 saatlik grev yapılacağını ve 
yasal işlemlere baş vuracaklarını açıkladı.

Sağlık bakanı Jeremy 
Hunt, pratisyen doktorların iş 
sözleşmelerini yenilemek için 
harekete geçti, fakat doktorlar sunu-
lan koşulları kabul etmiyorlar.

Pratisyen doktorlar 9 Mart, 6 Nisan 
ve 26 Nisan günleri, sabah 08:00’de 
başlayacak, 48 saat iş bırakacaklar. 
Acil servislerde hizmetler olduğu gibi 
devam edecek fakat randevular ve 

planlanmış prosedürler iptal edilecek.
Yeni kontratı 45 bin pratisyen dok-

tor için uygulamak isteyen Hunt, yeni 
sözleşmenin hastanelerde daha fazla 
pratisyen doktorun hafta sonu çalışmasını 
ve NHS hizmetlerini yedi güne çıkmasını 
sağlayacağını savunuyor.

BMA, sunulan son teklifi ret et-
mesi üzerine, Hunt yeni sözleşmenin 
uygulanacağı açıklanmıştı. Pratisyen 
doktorlar yeni sözleşmenin hastaların 
hayatlarını tehlikeye atacağını sa-
vunurken, Hunt hafta sonları yaşanan 

ölümlerin azalacağını iddia ediyor.
BMA, sağlık bakanlığına yasal 

olarak da karşı çıkacağını belirterek, 
sözleşmenin hukuk dışı olabileceğini 
savundu.

Sözleşmedeki anlaşmasızlık 
çalışma saatleri, hafta sonu ve gece 
nöbetleri için ödenecek ücretlere 
ilişkin. BMA, doktorlara sunulan 
yeni sözleşmelerin güvenli çalışma 
koşullarını yok ettiğini ve asosyal 
çalışma saatlerinin hesaplanmadığını 
savunuyorlar.

BMA adına konuşan Dr. Johann Mal-
awana, binlerce doktorla görüştüklerini 
ve sunulan sözleşmeyi kesinlikle ka-
bul etmek istemediklerini dile get-
irdi. ‘‘Bu değişiklikleri yürürlüğe koy-
maya çalışarak, hükümet, pratisyen 
doktorların üzerindeki etkisini tam olarak 
değerlendirmediği görülüyor’’ diye 
konuşan Malawana, sağlık bakanlığın 
yasal davranmadığını savundu.

Pratisyen doktorlar Ocak ve Şubat 
aylarında iki ayrı 24 saatlik grev 
gerçekleştirmişlerdi.
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Baş sayfadaki haberin devamı...

Boris Johnson ani bir çıkışla, Birleşik 
Krallık’ın AB üyeliğinden ayrılmasını 
destekleyeceğini açıkladı. Görüşmeler 
sonucunda AB üyeliğinin devamı için 
kampanya yürüteceğini söyleyen Cam-
eron ile Johnson arasında ağız dalaşı 
yaşandı.

Öte yandan, Salı günü, ülkenin en 
büyük şirketlerinin patronları, AB’den 
çıkmanın istihdamı tehlikeye atacağını 
belirttikleri bir açıklama yaptılar. BT, 
Marks & Spencer ve Vodafone’un 
patronları The Times gazetesine 
yazdıkları mektupta AB üyeliğinden 
çıkmak Bileşik Krallık’a yapılacak 
yatırımdan caydıracağını ifade ettiler.

AB’den çıkış kampanyasını 
destekleyenlerse, Tesco ve Sainsbury’s 
dahil, FTSE 100 şirketlerinin üçte 
ikisinin mektubu desteklemediklerine 
dikkat çektiler. AB karşıtları, aynı za-
manda, Cameron’ın halkın vergisini 
kullanarak AB’de kalma kampanyasını 
yürütmekle suçladılar.

ab üyesi 28 ülke bulunmakta: 
AB, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 

ticari ilişkisi bulunan ülkelerin bir birl-

eriyle savaşma olasılıklarının daha 
düşük olacağı düşüncesiyle, daha güçlü 
ticari ilişkiler kurmaları için oluşturuldu. 
Birlik daha sonra serbest ticaret ve 
dolaşım imkanlarıyla ‘tek pazar’ olarak 
yorumlanmaya başlandı.

Referandum sorusu, ‘‘Birleşik 
Krallık Avrupa Birliği üyesi olmaya de-
vam etsin mi yoksa Avrupa Birliği’nden 
ayrılsın mı?’’ şeklinde olacak.

Referandumda, 18 yaş üstü, Britanya, 
İrlanda, Malta, Kıbrıs ve Commonwealth 
vatandaşları oy kullanabilecekler. Diğer 
AB ülkeleri vatandaşları oy kullanamaya-
cak.

birleşik krallık neden ayrılsın?
Birleşik Krallık’ın AB’den 

ayrılmasını savunanlar, iki konu üzer-
inde yoğunlaşıyorlar. Birincisi ticaret 
yasaları ve bürokratik kurallara ilişkin. 
Çıkışı savunanlar, AB’nin şirketlere 
çok fazla kural uygulayarak Birleşik 
Krallık’ı geride tuttuğunu ve devlete 
yılda milyarlarca masraf açtığını sa-
vunuyorlar. İkinci ana konu ise serbest 
dolaşım ve göç ile alakalı. Britanya’nın 
‘sınırlarını kendi kontrolü altına 
almasını’ savunuyorlar ve çalışmak için 
gelenlerin sayısının azalmasını istiyor-

lar. AB’nin ‘ever closer union’ olarak 
tanımlanan, tek ülke haline gelmesini ve 
Birleşik Krallık’ın buna dahil olmasını 
istemiyorlar.

Vote Leave (Çıkış Oyu Kullan) 
kampanyası Birleşik Krallık’ın AB 
üyeliğinin sonlanmasını savunuyor. 
Bu kampanyaya Boris Johnson ve İşçi 
Parti’den çıkışı destekleyenler destek 
veriyor.

ab üyeliği neden 
devam etsin?

Birleşik Krallık’ın AB üyesi olarak 
kalmasını savunanlar, mevcut durumun 
ülke için bir artı olduğunu savunuyorlar. 
AB üyeleri arasında ticaretin ve onlara 
ürün satmanın daha kolay olduğunu sa-
vunan ‘üye kalalım’ kampı, birlik içinde 
olmanın ülkeye güvence sağladığına 
inanıyorlar. Ayrıyeten, ülkeye göç eden-
lerin çoğunlukla genç olduğunu ve bu-
nun ülke ekonomisine katkı sağladığını 
savunuyorlar.

Birleşik Krallık’ın AB’de kalmasını 
savunan, Cameron’ın da desteklediği, 
temel kampanya Britain Stronger in Eu-
rope (Britanya Avrupa’da Daha Güçlü) 
bloku, Marks & Spencer patronu Lord 
Rose öncülüğünden yürütülüyor. 

İngiltere’nin 36 
Büyük Şirketinden 
AB’de Kalma Talebi

İngiltere’de yaklaşık 200 şirketin üst düzey 
yöneticisi, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ref-
erandumu ile birlikten çıkmasının İngiliz 
ekonomisini riske atacağını belirtti.

Londra Borsası’nda (FTSE 
100) işlem gören 36 şirketin 
üst düzey yöneticileri de da-
hil, yaklaşık 200 şirket yö-
neticisi ortak bir mektup ile 
İngiltere’nin AB üyeliğinin 
devamını desteklediklerini 
açıkladı.

The Times gazetes-
inde yayımlanan mektupta, 
“Yöneticiliğini yaptığımız 
şirketler Birleşik Krallık’ta her 
bölgeyi, her sektörü temsil edi-
yor. Birlikte ülkenin tamamında 
yaklaşık 1 milyon çalışanı is-
tihdam ediyoruz. Başbakan 
David Cameron’ın müzaker-
elerinin ardından Britanya’nın 
reforme edilmiş AB içerisinde 
kalmasının daha iyi olacağına 
inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, Cameron’ın AB 
liderleriyle yürüttüğü müzak-
ereler sonucunda regülasyon 
yükünün azaltılması, ortak 
pazarın derinleştirilmesi ve 
gerekli ticaret anlaşmalarının 
imzalanması konularında 
kazanımlar elde ettiği 
hatırlatıldı.

AB üyeliğinin son 
bulmasının İngiliz ekono-
misini riske atacağı vurgu-
lanan mektupta, “Şirketlerin 
büyümek, yatırım yapmak ve 
istihdam için 500 milyon nü-
fuslu Avrupa pazarına sınırsız 
erişim sağlaması gerekiyor. 
AB’den ayrılmanın yatırımları 
engelleyeceğini ve istihdamı 
tehdit edeceğini düşünüyoruz» 
değerlendirmesine yer verildi.

Mektubu imzalayanlar 
arasında Asda, BT, Marks & 
Spencer, Kingfisher ve Voda-
fone gibi İngiltere’nin önde 
gelen şirketlerinin üst düzey 
yöneticileri de bulunuyor.

sterlİN DÜŞÜŞte
İngiliz sterlini İngiltere’nin 

Avrupa Birliğinden (AB) 
çıkış endişesi ile düşüşünü 
sürdürüyor.

Hafta sonunda Muhafaza-
kar Partili Londra Belediye 
Başkanı Boris Johnson’ın AB 
referandumunda birlikten çıkışı 
destekleyeceğini açıklamasının 
ardından dün dolar karşısında 
son yedi yılın en dip seviyes-
ine gerileyen İngiliz sterlini 
düşüşünü sürdürüyor.

İngiliz sterlini sabah saatler-
inde dolar karşısında yüzde 0,3 
değer kaybederek 1,4109’a, avro 
karşısında yüzde 0,4 değer kay-
bederek 1,275’e geriledi.

Analistlere göre İngiliz 
sterlinindeki zayıflama dolar 
karşısında 1,40 seviyesinin altını 
görerek, 2009 yılının mart ayında 
kaydedilen en düşük seviye olan 
1,3503’e kadar gerileyebilir.

İngiltere’de kamuoyu an-
ketlerinin ortalaması, yüzde 42 
ile AB’de kalmak isteyenlerle 
ayrılmak isteyenleri başa baş 
gösteriyor.

Öte yandan İngiltere’de an-
ket şirketlerinin 2014 yılındaki 
İskoçya referandumu ve geçen 
sene mayıs ayındaki genel seçim 
sonuçlarında büyük oranda 
yanılmış olması iş dünyasının 
öngörüde bulunabilmesini 
zorlaştırıyor.

İngiltere Başbakanı David 
Cameron’ın AB referandumunda 
‹Birlikte kalmak’ yönünde kam-
panya yürüteceği açıklamasına 
rağmen kendi kabinesinde 6 
bakanın üyelikten ayrılmayı 
destekleyeceğini açıklaması 
Brexit endişelerini artırıyor.

Son olarak Muhafazakar 
Partinin ileride lideri olabilecek 
isimler arasında görülen Lon-
dra Belediye Başkanı Boris 
Johnson’ın da AB karşıtı bir tu-
tum alması “Brexit» konusunda 
riskleri artırdı.

İngiliz basınında Muhafaza-
kar Parti içerisinde AB karşıtı 
pozisyon alacak olan millet-
vekillerinin sayısının 150’ye 
çıkabileceği belirtiliyor.

İngiltere Merkez Bankasından 
‘negatif faiz’ Açıklaması
İngiltere Merkez Bankası Başkanı 
Carney faizlerin negatife çekilmes-
ine ilişkin olarak, “Bir kez daha vur-
gulamak istiyorum. Hiçbir şekilde 
bunu yapmak gibi bir niyetimiz yok. 
Başka opsiyonlarımız var” dedi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) 
Başkanı Mark Carney bankanın kesinlikle 
negatif faiz uygulamak yönünde bir planı 
olmadığını söyledi. 

İngiliz Parlamentosunda milletvekill-
erinin sorularını yanıtlayan Carney, “Bir 
kez daha vurgulamak istiyorum. Hiçbir 
şekilde bunu (faizlerin negatife çekilm-
esi) yapmak gibi bir niyetimiz yok. Kon-
vansiyonel politika alanlarımız, başka 
opsiyonlarımız var” şeklinde konuştu.

İngiltere Merkez Bankasının olumsuz 
ekonomik koşulların oluşması durumunda 
gerekli önlemleri alabileceğini vurgu-
layan Carney, “Eğer ileride ekonominin 
ek teşvike ihtiyaç duyacağı bir pozisyonda 
olursak kullanabileceğimiz dikkate değer 
manevra sahamız, konvansiyonel poli-
tika alanımız var. Daha önce net şekilde 
faiz oranlarını sıfıra indirebileceğimizi, ek 

varlık alımlarına başlayabileceğimizi be-
lirttik” değerlendirmesinde bulundu. 

Carney, “Avrupa Birliği referandu-
munun potansiyel sonucuna ya da üye-
likten ayrılma kararı çıkması durumunda 
oluşabilecek potansiyel etkiler üzerine 
yorumda bulunmuyoruz. Bu referanduma 
diğer siyasi olaylara yaklaştığımız gibi 
yaklaşıyoruz. Bu da sonuç üzerine yo-
rum yapmamak ve mevcut statükonun 
süreceğini farz etmektir» dedi.

İngiliz sterlinindeki değer kayıplarına 
da değinen Carney, “Tabi ki İngiliz sterlin-
inde olduğu gibi varlık fiyatlarında görülen 
hareketleri ve ekonomik aktiviteyi et-
kileyebilecek güven üzerindeki değişimleri 
dikkate alıyoruz. Sterlin kuruna ilişkin bir 
tahmin yapmıyoruz. Referandum tarihinin 
belirmesiyle giderek daha net şekilde ster-
linde ve opsiyon piyasalarında hareket 
görülüyor» ifadelerini kullandı. 

Muhafazakar Partili Londra Beledi-
ye Başkanı Boris Johnson’ın, AB’den 
çıkışı desteklemek yönünde kampanya 
yürüteceğini açıklamasının ardından İngiliz 
sterlini dün, ABD doları karşısında son yedi 
yılın en düşük seviyesine gerilemişti.
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Cameron: Putin Batı’yı birlik 
halinde görmek istemez
Başbakan David Cam-
eron, İngiltere’nin 
Avrupa Birliği’nden 
çıkmasını isteyen tek 
liderin Vladmir Putin 
olabileceğini öne sür-
erek, “Putin Batı’yı 
birlik halinde görmek 
istemez” dedi.

Cameron, İngiltere’nin AB ile üye-
lik koşullarındaki değişiklikler konu-
sunda vardığı anlaşmayı parlamentoya 
sunarak referandum sürecini resmen 
başlattı.

İngiltere Parlamentosu’nun alt 
kanadı Avam Kamarası’nda millet-
vekillerinin AB ile varılan anlaşma 
konusundaki sorularını yanıtlayan 
Cameron, 23 Haziran’da yapılacak ref-
erandumla ilgili olarak, “Bu, ülkemizin 
geleceği için hayati bir karar ve bunun 
aynı zamanda nihayi karar olduğu ko-
nusunda net olmalıyız» diye konuştu.

‘GÖNlÜM ab’De 
kalMaktaN YaNa’

İngiltere’ye dost bütün ülkelerin 
İngiltere’nin AB içinde kalmasından 
yana olduğunu anlatan Cameron, 
“AB’den ayrılmamızı isteyebileceğini 
düşündüğüm tek kişi Vladimir 
Putin’dir. Suriye’de olsun, yaptırımlar 
konusunda olsun veya Rusya’nın diğer 
alanlardaki davranışları hakkında 
olsun Putin Batı’yı birlikten uzak 
görmek ister» ifadelerini kullandı.

Cameron, İngiltere’nin Avrupa 
Birliği’nden ayrılmasının Batı’nın 
sergilediği birlik tablosuna zarar 
vereceğini söyledi. 

Referandumdan İngiltere’nin 
AB’den ayrılması yönünde bir sonuç 
çıkması halinde yaşanacaklarla ilgili 
olarak da parlamentoyu bilgilendiren 
Cameron, böyle bir durumda AB’nin 
temel anlaşmasının 50. maddesinin 
uygulanacağını hatırlattı. 

aYrılık sÜreCİ 
Nasıl İŞleYeCek?

Cameron bu maddeye göre 
İngiltere’nin AB’den çıkış koşullarının 
müzakere edileceği 2 yıllık bir sürecin 
başlayacağını belirterek, “Bu süre-
cin sonucunda eğer bir anlaşmaya 
varılmamış ise ayrılık otomatiktir. 
Diğer 27 üye ülke görüş birliği et-
medikçe bir erteleme de olmaz. Or-
tak pazara erişimimiz ortadan kalkar. 
Dünya çapında 53 ülke ile mevcut 
ticaret anlaşmamız sona erer. Bunu an-
cak belirsizlik ve karanlığa atılmış bir 
adım diye nitelendirebiliriz. Bu, teorik 
bir sorun değil, insanların hayatları ile 
ilgili gerçek bir karar” diye konuştu. 

Referandumdan çıkacak bir AB’den 
ayrılma kararının uygulanmamasının 

mümkün olmadığını belirten Camer-
on, ikinci bir müzakerenin söz konusu 
da olmayacağını kaydetti.

“AB’den ayrılmak kısa bir süre için 
kendimizi daha fazla egemen hisset-
memize yol açabilir” diyen Cam-
eron, gerçekte ise AB dışında kalan 
bir İngiltere’nin ne daha güçlü, ne de 
daha fazla nüfuz sahibi olabileceğini 
vurguladı. 

MUHALEFETE 
GÖre tİYatrO

Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin 
lideri Jeremy Corbyn ise Cameron’ın 
AB ile yürüttüğü müzakereleri “tiya-
tro” diye nitelendirerek, “AB’de ger-
çek bir reforma ihtiyacımız var, o da 
demokratikleşme, işçilere daha fazla 
hak sağlanması, zorla özelleştirmelere 
ve kemer sıkma politikalarına son ver-
ilmesi” dedi. 

Corbyn, Cameron’a yönelttiği “AB 
ile varılan anlaşma, göçmenleri sömür-
erek İngiliz işçilerin ücretini düşüren 
ajansları durdurma konusunda ne ge-
tirecek?” şeklindeki sorunun yanıtsız 
kaldığını da vurguladı. 

Parlamentodaki oturumda, dün 
yaptığı açıklama ile referandum-
da İngiltere’nin AB’den ayrılması 
yönünde oy vereceğini açıklayan Lon-
dra Belediye Başkanı Boris Johnson da 
Cameron’a soru yöneltti. 

Cameron geçen yıl mayıs ayında 
yapılan genel seçimle tek başına ik-
tidara gelmesiyle, ülkenin AB üyeliğini 
referanduma götürme sözü verdi.

Cameron’ın, ülkesinin üyelik 
koşullarını değiştirmeye yönelik AB 
üyesi ülkeler ve Brüksel ile 9 ay bo-
yunca yürüttüğü müzakereler geçen 
hafta yapılan AB Liderler Zirvesi’nde 
varılan anlaşma ile tamamlandı.

AB içinde serbest dolaşıma izin 
veren Schengen Anlaşması’nın dışında 
bulunan ve birliğin resmi para birimi 
avro yerine kendi para birimi Sterlin’i 
kullanan İngiltere, halihazırda bir tür 
“özel statü”ye sahip.

Yeni anlaşma ile İngiltere, bu 
ayrıcalıklarını sürdürme, ulusal 

egemenliğini pekiştirme ve AB içi 
göçmenlerin sosyal güvenlik sistemi 
üzerinde oluşturduğu yükü hafifletecek 
düzenlemeleri yapma sözünü aldı. 

sON kararı Halk 
VereCek

İngiltere’de, 23 Haziran’da 
yapılacak referandumda halka 
“Birleşik Krallık AB’nin üyesi olarak 
kalmalı mı, yoksa AB’den ayrılmalı 
mı?” sorusu yöneltilecek.

AB karşıtları, Cameron’ın elde 
ettiğini öne sürdüğü imtiyazları yeterli 
bulmuyor ve bu statünün Avrupa Parla-
mentosu ve üye ülke parlamentolarının 
onayını gerektirdiğini savunuyor.

AB karşıtları, sağlanan anlaşmayı 
“İngiltere’nin AB ile temel ilişkisini 
değiştirmeyen bir kağıt parçası” olarak 
nitelendiriyor.

İNGİltere’NİN ab 
YOlCUlUĞU

Kendisini Avrupa kıtası ile sınırlı 
kalamayacak küresel bir güç olarak 
tanımlayan İngiltere, 1957 yılında 
Roma Anlaşması ile temeli Avrupa 
Ekonomi Topluluğu (AET) olarak 
atılan AB’yi başlangıçta küçümsedi. 
Ancak 1963’te birliğe katılmaya ka-
rar verdiğinde Fransa’nın vetosuyla 
karşılaştı.

“İngiltere’nin Avrupa’nın 
bütünleşmesi fikrine düşman olduğu» 
görüşündeki dönemin Fransa Devlet 
Başkanı Charles de Gaulle, ülkenin 
1967’de yinelediği başvurusunu da 
veto etti. De Gaulle’ün 1968’de siya-
set dışı kalmasının ardından İngiltere 
AET’ye ancak 1973’te üye olabildi.

İngiliz İşçi Partisi 1974 genel seçi-
mindeki bildirgesinde ülkenin AET 
üyeliğini referanduma götürme sözü 
verdi. Harold Wilson liderliğindeki 
parti hükümete gelince önce üye-
lik koşullarını yeniden müzakere 
edeceğini, ardından da referanduma 
gidileceğini açıkladı.İngiliz halkının 
yüzde 67’si, 1975’te yapılan referan-
dumda üyeliğin devamı yönünde oy 
kullandı.

Birleşik Krallık 
AB’den Ayrılırsa, 
İskoçya 
Bağımsızlık 
Referandumu 
Yapacak

İskoçya Başbakanı Nicola Stur-
geon; İngiltere’nin 23 Haziran’da 
yapılacak referandumda 
İskoçya’nın itirazlarını görmezden 
gelerek AB’den ayrılma kararı 
alması durumunda, ülkesinin 
‹neredeyse kesinlikle’ yeniden 
bağımsızlık referandumuna 
gideceğini duyurdu.

2014 yılındaki bağımsızlık 
referandumunda, ülkesinin 
Birleşik Krallık’tan ayrılması 
yönünde kampanya yürüten 
İskoçya Ulusal Partisi li-
deri; “Eğer İngiltere AB’den 
ayrılma kararı alırsa, bu İskoç 
halkının bağımsızlık ile ilgili 
görüşlerini kaçınılmaz olarak 
değiştirecek” dedi.

BBC’de yayınlanan An-
drew Marr Show’a konuk olan 
Sturgeon, ‹Böyle bir senaryo-
nun ortaya çıkmasını kesin-
likle istemediğini’ de sözlerine 
ekledi.

İskoçya Başbakanı, “Umuy-
orum ki Birleşik Krallık, bir 
bütün olarak bir çok farklı 
nedenle AB’de kalınması 
gerektiği yönünde oy kulla-
nacak. İskoçya Bağımsızlık 
referandumunu hatırlarsanız, 
ülkenin Birleşik Krallık’ta 
kalması yönünde yapılan 
kampanyaların en önemli 
kozu; İskoçya’nın Birleşik 
Krallık’tan ayrılmayı seçmesi 
durumunda AB üyeliğini kay-

betme riski ile karşı karşıya 
kalacağıydı. Elbette bu, o za-
man anlamsız bir iddiaydı. 
Ancak şu anki şartlarda 
İskoçya’nın, AB üyeliği 
bağımsızlık tartışmalarında 
önemli bir etken olabilir” dedi.

Sturgeon sözlerine şöyle 
devam etti:

“Eğer bir kaç yıl içinde 
İskoçya halkını kendi iradeleri 
dışında AB’den çıkmaya 
zorlandığı bir ortamda bulur-
sak, 2014 yılında bağımsızlığa 
karşı oy verenler de dahil ol-
mak üzere, AB üyeliğimizi 
garanti altına almanın tek 
yolunun bağımsızlık olduğuna 
kanaat getirilecek. Bence bu 
kaçınılmaz bir durum.”

İskoç siyasetçi, AB’den 
ayrılmanın Muhafazakar Parti 
hükümetinin ülkedeki çalışma 
haklarına ve sosyal güvenlik 
yasalarına saldırması için ger-
ekli ortamı hazırlayacağını ve 
bu durumun halka büyük zarar 
vereceğini düşündüğünü de 
dile getirdi.
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GCSE sınavları ne 
kadar önemli? 

 GCSE sınavları bir çoğumuz için 
ismini duyduğumuz ve bu konuda 
çocuklarımız için önemli olduğunu 
düşündüğümüz bir terim. Bazılarımız 
için ise bu konuda araştırma yapıp 
GCSE’lerin çocuklarımız ortaokul 
sonunda yaptığı ve gelecekler-
ini yakından ilgilendiren bir dizi 
sınavdan oluştuğunu öğrenmesidir. 
Çocuklarımız için oldukça stresli 
olan bu dönem neden bu kadar 
önemli? Bu sınavlarda başarısız 
olan bir öğrenci için okul hayata 
bitiyor mu? Bu hafta bu konuya 
değinip bu konudaki bilgilerimizi 
sizin ile paylaşacağız. Her zamanki 
gibi umarım faydalı olur. 

GCSE yane General Certificate of 
Secondary Education çocuklarımızın 
ortaokul sonunda yaptığı, bir nevi 
ortaokul bitirme değerlendirmesi 
olarak bilinen sınavları oluşturur. 
Çocuklar ortaokuldaki gördükleri 
bir çok dersten GCSE sınavlara gir-
erler. Çocuklar için önemli GCSE 
ders sonuçları ana dersler olarak 
bilinen İngilizce, Matematik ve 
Fen’den oluşur. Bir öğrenci ancak 
bu derslerde başarılı olduğunda 
diğer derslerindeki başarısının bir 
önemi ve değeri olur. Matematik 
ve İngilizce GCSE sınav sonuçları 
İngiltere’de iyi bir kurs, iyi bir kolej 
yada iyi bir altıncı sınıfa gitmek için 
gereken en temel gerekliliktir. 

 Peki ama GCSE’lerin neden bu 
kadar önemli? GCSE sınav sonuçları 
çocuklarımızın eğitim hayatındaki 
temel basamakları oluşturur. Bu 
basamaklar iyi atıldığında, yane 
iyi sonuçlar alındığında, bir son-
raki adımı daha ileri atıp eğitim 
hayatını da hem daha erken hem de 
daha başarılı bitirebilir. GCSE’ler 
bir çok öğrenci için hayatlarında 
tecrübe ettikleri ilk ciddi sınavdır. 
Buradaki alınan sonuçlar aynı za-
manda bir öğrenciye kendi akade-
mik kabiliyet görme fırsatı verip, 
bir sonraki kolej, altıncı sınıf yada 
meslek seçiminde belirgin bir rol 
oynar. Sınav sonuçları eski sisteme 
göre daha çok A’lardan yeni sisteme 
göre ise 1’lerden (2016 akademi 
yılı ile sonuçlar harf sisteminden 
numara sistemine geçecek) oluşan 
bir öğrencinin kolej, altıncı sınıf ve 

kurs konusunda daha çok imkana 
sahip olacaktır. Yani A Level gibi, 
daha akademik olarak bilinen, kurs-
lar yapması daha mümkün olacaktır. 

GCSE sınav sonuçları üniversite 
başvurularını etkiler mi? Her ne ka-
dar GCSE sınavları ortaokul sonun-
da yapılsa da etkisi ve önemi konu-
sunda öğrencinin ilerdeki akademik 
hayatını yakından ilgilendirir. Bu 
etki hem üniversite hem de çalışma 
hayatına kadar kendini gösterebil-
ir. Bir çok üniversite öğrencilerin 
özellikle İngilizce, Matemetik 
ve Fen derslerindeki sonuçlarına 
bakar ve bunu kayıt döneminde 
değerlendirir. Örnek vermek ger-
ekirse yöneticilik okumak isteyen 
öğrencilerden bir çok üniversite 
daha spesifik bir şekilde İngilizce 
ve Matematik derslerinde B isterk-
en üniversitede Pisikoloji okumak 
isteyen öğrencilerden Mathema-
tik, İngilizce ve Fen derslerinden A 
isteyebilir. Tabii ki bu notlar kolej 
yada altıncı sınıfta okunan kursa ek 
olarak istenilen notlar olarak talep 
edildiğini söylemek önemli. Bunun 
yanında GCSE sınav sonuçlarının iyi 
olması gidilebilinecek üniversitenin 
kalitesini de belirlemede önemli 
olacaktır. İyi GCSE sınav sonuçları 
bu anlamda Cambridge, Oxford, 
LSE, Kings ve içinde diğer Rus-
sell Group üniversiteler bulunduğu 
daha prestijli üniversitelere gitme 
konusunda daha avantajlı duruma 
getirecektir. 

 Yukarda anlattığım gibi orta-
okul sınavları olarak bilinen GCSE 
sınavları aslında çocuğumuzun 
geleceği açısından büyük önem 
taşıyor. Bu konuda GCSE 
sınavlarının önemini çocuklarımıza 
anlatmak önemli. Fakat bunu yap-
maya 11. sınıfta değil ortaokula 
başlaması ile yapmamız önemli. 
Ortoakul 7. sınıftan sınavlara ka-
dar öğrenilen her şeyin GCSE 
sınavlarında başarılı sonuç almak 
için önemli bir etken oynadığını 
her zaman anlatmamız ve okula 
ve öğrenmeye bu konuda yön-
lendirmemiz önemli. Aksi takdirde 
kötü sınav sonuçları ile çocuklarımız 
bir yada iki yılını tekrarlayıp eğitim 
hayatını daha geç tamamlar.  

Eğitim Köşesi

Oktay 
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

oktyshbz@googlemail.com
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Elif Kaya Londra’da 
Son Yolculuğuna 
Uğurlandı
South Woodford’da gerçekleşen trafik kazasında hayatını 
kaybeden, 16 yaşındaki, Elif Kaya için, Cuma günü, Sül-
eymaniye Camisinde kılınan cenaze namazının ardından 
toprağa verildi. Genç kızın na’şı Ilford’da bulunan ‘Gar-
den of Peace’ mezarlığında defnedildi.

Geçtiğimiz Cumartesi, 13 Şubat’ta, 
Chigwell Road üzerinde gerçekleşen ka-
zada, Elif’in yolcu koltuğunda oturduğu, 
Mini Cooper markalı, araçta, ablası Melia 
Kaya (19) ve arkadaşları Ayla Osman (21) 
yaralandılar. Genç kızların tedavileri devam 
ediyor.

Görgü tanıklarına göre, genç kızların 
bulunduğu araç, BMW ile çarpışmanın et-
kisiyle şiddetli bir şekilde ağaca çarptı. BMW 
aracını kullanan genç adam kafasına darbe 
aldığı bildirildi.

Evening Standard gazetesinin konuştuğu 
anne Demet ve baba Nevzat Kaya, ‘melek’ 
olarak tanımladıkları, kızları Elif’in barrister 
olmak istediğini ve okulda başarılı bir öğrenci 
olduğunu anlattılar.

Woodbridge High School’da orta okul 
eğitimini tamamlayan Elif, Epping Forest 
College’de A Level okuyordu.

Londra Polis birimi Metropolitan Police, 
kazayla ilgili bilgisi olanların kendilerine 
020 8597 4874 numaralı telefondan irtibata 
geçmeleri için çağrıda bulundu.
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Türkiye genelinde devam eden şiddet olayları 
Türkiye’nin turizmine ağır darbe vuracak. Bir-
çok Rus tatil şirketinin rezervasyonları iptal 
etmesinden sonra, Britanya’dan da 400 bin ta-
tilcinin rezervasyonlarını iptal ettiği açıklandı.  

Haber:Erem Kansoy

Sağlık,eğlence,spor,tatil turizminin 
uzun yıllardır giderek geliştiği 
Türkiye’de, özellikle son dönemlerdeki 
baskı ve şiddet politikaları ile gündeme 
gelen hükümet dünya basınında da 
Türkiye’yi ‘pek güzel’ gösteremedi. 

Turizm sayısız ülkeninin 
kalkınmasında büyük rol oynayan en 
önemli ekonomik unsurlardan birisi, özel-
likle yıl boyu yapılan reklam çalışmaları 
ve tanıtımların yanısıra ülkeye turist çek-
mek ile ilgili bir diğer önemli konu ise ül-
kenin yıl boyu dünya basınında yer aldığı 
haberler ve prestijidir. 

Bir yılı aşkın bir süredir hem ölüm 
ve çatışma haberleriyle gündeme ge-
len Türkiye son yaşanan bombalı 
saldırılarla beraber turizm alanında 
büyük kan kaybettiği belirtiliyor.  

Özellikle bahar aylarının yaklaşması 
ile turizm sektöründe dünya basınında 
da turizm haberleri daha sıkça yer alma-
ya başlıyor.  Basının yanısıra Avrupa’da 
bir çok turizm şirketi ve internet sayfası 
ile yüzlerce magazin de tatilcilere re-
hberlik ediyor. İngilterede başta gelen 
TravelSupermarket,Tripadvisor, Tour-
ismobserver ve İngiliz devletinin Gov.
uk internet sitelerinde, Telegraph, The 
Guardian, MailOnline ve YahooAn-
swers gibi büyük kitlerlere hitap eden 
basın yayın organlarında da Türkiye’ye 
gidecek turistlere uyarı ve bilgilendirme 
niteliği taşıyan açıklamalar yapılıyor. 

tHOMas COOk: 400.000 
İNGİlİz tÜrkİYe 
rezerVasYONlarıNı 
İPtal ettİ

Gündeme düşen son habere göre 
ise İngiltere’nin en büyük turizm 
ve uçuş şirketi Thomas Cook’un 
bir açıklamasında yer alan 400.000 
İngiliz yolcunun bu yıl ki Türkiye 
yolculuklarını iptal ettiği ve başka ül-
kelere yöneldiği yönündeydi. 

İNGİlİz tUrİstlerİN 
HeDefİNDe İsPaNYa Var

Yunan gazetesi Difernews’in, 
Anastasia Tiniou imzalı haberine 
göre, İngiltere’nin önde gelen tu-
rizm operatörlerinden Thomas Cook, 
geçen yıllarda Türkiye’ye yöne-
lik gerçekleştirdiği İngiliz turist 
rezervasyonlarının yüzde 29′unu 
Tunus ya da İspanya gibi ülkelere 
aktardığını açıkladı.

Yine İngiltere’deki önemli tur 
operatörlerinden Thomson ve First 
Choice şirketlerini bünyesinde 
barındıran TUI de, 2016 için Türkiye 
rezervasyonlarında yüzde 40 oranında 
düşüş olduğunu açıkladı. Türkiye’ye 
İngiltere’de yılda yaklaşık 3 milyon 
İngiliz turist çeşitli turizm alanları için 
geliyor.

İstaNbUl salDırısı 
tatİlCİlerİ kOrkUttU

Thomas Cook Başkanı Peter 
Fankhauser’in, The Guardian’ın 
11 Şubat tarihli konu le ilgili ha-

berinde, “Paris ve İstanbul’daki 
korkunç saldırıların taticiler üzerinde 
büyük güvensizlik yarattığı kesindir. 
Fakat müşterilerimizin paraları ha-
len cepleirnde ve tatil yapmak isti-
yorlar, onları Yunanistan, İspnaya 
gibi ülkelere yönlendiriyoruz.”  
İfadelerine de yer verdi. Fankhauser 
açıklamasında ayrıca Türkiye ile il-
gili iyimser konuşarak, “yaralarını 
çabuk sarıyorlar, Türkiye Akdenizd-
kei e iyi hotellere sahiptir. İnternette 
yaptığımız araştırmalarda Türkiye’nin 
yeniden müşteri kazandığını 
söyleyebiliriz.”dedi.

Çeşitli internet sitelerinde de halka 
açk yapılan açıklama ve soru cevap 
kısımlarında ise başlığın, “mevcut du-
rumda Türkiye’ye gitmek güvenli mi?, 
Türkiye güvenli mi?” soruları olması 
ise dikkatlerden kaçmıyor. 

teleGraPH , tUrİzM 
ekİNDe tÜrkİYe 
DeĞerleNDİrMesİ

İngiliz Telegraph gazetesinin seya-
hat ekinde yer alan haberde, İngiliz tu-
ristlerin Türkiye yerine Yunanistan’a 
gitmeyi de tercih etmediklerini 
vurguladı.  İngilizlerin, Türkiye ya 
da Yunanistan’a göre çok daha pahalı 
olan İspanya, kanarya adalarını tercih 
ettiklerini vurguladı. Telegraph, İngiliz 
turistlerin Türkiye’yi tercih etmemes-
inin ana nedeni olarak da Türkiye’de 
artan terör olaylarını gösterdi. Büyük 
yolcu gemilerini işleten şirketlerin 
de Türk limanlarını gemi yolculuk 
planından çıkardıkları bildirildi.  

GeMİler De tÜrkİYe 
lİMaNıNa UĞraMaYaCak

Haberde, İstanbul ve Kuşadası’na 
yolcu gemisi getiren First Crystal’in 
2016′da Türk limanlarını gemilerin 
uğrayacağı liman listesinden “güven-
lik endişeleri” nedeniyle çıkardığı 
ifade edildi. Haberde, İtalyan MSC 
şirketinin de, yolcu gemilerinden 
MSC Magnifica’nın her hafta yaptığı 
İzmir ve İstanbul liman ziyaretler-
inin 29 Mart itibarıyla sona ereceğini, 
geminin bunun yerine Yunanistan’ın 
Atina ve Mikonos limanlarına yolculuk 
edeceğine ilişkin açıklamasına da yer 
verildi.

Telegraph’ın gezi yazarı Nataile 
Paris’in 18 Şubat tarihli haberinde, 
‘Türkiye’de güvenlik ne durumda? 
Türkiye’de terörizmi önlemek için neler 
yapılıyor? Türkiye’de turistler ne kadar 
güvende seyehat ediyor? Türkiye’deki 
terörism ile ilgili turistlere önerilerimiz, 
Türkiye’deki saldırılar turizmi nasıl et-
kileyecek?` başlıklarını konu edindi. 

Ankara patlaması örneği ile güven-
lik durumuna dikkat çekerken, teröriz-
mi önlemek adına ise birçok ziyaret edi-
lecek yerde X-ray cihazları ve sayısız 
güvenlik görevlisi olduğundan bahs 
edilen haberde ayrıca İngiliz dış işleri 
başkanlığınn Türkiye ile ilgili bir seye-
hat uyarısı olmadığını sadece uyarının 
Suriye sınırında olduğunu da yazarken, 
seyehat önerieri için İngiliiz devletinin 
go.uk internet sayfasını önerdi. 

Türkiye turizmi bu
400 Bin İngiliz, Türkiye tatillerini iptal etti



İNGİlİz saĞCılarıN 
Gazetesİ DaİlY 
Maİl’De YazDı

İngiliz gazeteleri arasında ırkçı 
ve faşist söylemeri ile sık sık gün-
deme gelen Daily Mail gazetesi de 
Türkiye’nin turizmdeki durumunu 
yazdı. ‘Türkiye’de turizm alarmı’ 
başlıklı haberinde Daily Mail, 
“Türk devleti savunma güçleri ile 
Türkiye’nin Doğusundaki terörist 
PKK örgütü arasında zaman zaman 
çatışmalar oluyor.” İfadelerini de hab-
erde kullandı. 

Daily Mail ayrıca, son zamanlarda 
düzenlenen saldırılar diye kısa bir de 
liste hazırlarken haberde Daily Mailde 
de okuyucularını devetin Gov.uk inter-
net adresine yönendirdi. 

tUrİsM ObserVer 
MeVCUt DUrUMU YazDı

İngilizler arasında ünlü Turis-
mobserver formu internet sitesinde 
Türkiye’deki mevcut durumu anla-
tan bir haber yayımaladı. Türkiye’de 
çalışmalar yürüten yerel br turizm acen-
tesi yetkilsi ile gerçekleştirilen reportajı 
yaınlayan forumda, Fez Travel pazar-
lama sorumlusu Canan Karaarslan 
verdiği repotajda, Türkiye’nin turizm 
açısından bir sıkıntıı olmadığını ve 
hacimlerini büyütmeyi dahi hedefl-
ediklerini savundu. 

Karaarslan, “İstanbul ve 
Ankara’daki saldırılar hepimizi 
üzmüştür fakat bu tür terör olayları tu-
rizmimizi etkilemektedir. Türkiye’de 
yine her yıl olduğu gibi çok uygun 
fiyatlara sınırsız tatil imkanları ver-
ebiliyoruz. Bir çok eğlence merkezi ve 
tatil köyleri ile tatilciler güven içinde 
Türkiyeye gelebilir. Paris’te de saldırı 
oldu, İstanbul ile paris yada avrupa’nın 
başka bir başkenti arasında bir güven-
lik farkı yok.” Sözlerinede reportajında 
yer verdi. 

İNGİlİz DeVletİ GOV.Uk 
saYfasıNDa tÜrkİYe’Yİ 
‘ŞİrİN’ GÖsterİYOr

İngiltere’de yaşam sürdüren hemen 
hemen her bireyin çeşitli işlemler için 
takip ettiği veya kullandığı internet si-
tesi hizmeti GOV.UK ise Türkiyenin 
sadece Suriye sınırındaki 10km ka-
relik alanı ‘tehlikekli’ ve Diyarbakır 
kentinin bir bölümünüde kapsayan 
tehlikeli kapsamında gösteriyor. 

Gov.Uk sitesinde “Şırrnak, Mardin, 
Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Kiliş 
and Hatay,Siirt, Tunceli ve Hakkari 
blgelerinede polis operasyonları var. 
Diyarbakır’ın Sur bölgesinde de PKK 
terör örgütü ve gruplarına yönelik 
güvenlik güçlerinin operasyonları 
devam ediyor.  Dış İşleri bakanlığı, 
FCO, Diyarbakır’a gidilmemesini 
öneriyor. Bu bölgelere gidildiği tak-
dirde çok ciddi önlem alınması gerek-
mektedir.” İfadeleri yer alıyor. Ayrıca 
terörizm başlığı altında ise İngiliz 
devleti sayfası, Ankara patlamasını ve 
İstanbuldaki olayları gösterek okları 
PKK’ye yöneltiyor. 

Protesto ve eylemlerin de çeşitli 
bölgelerde gerçekleştirildiğini ve tu-
ristik gezilerin buna bağlantılı olarak 
iptal edilebileceğini veya sıkıntılarla 
karşılaşabileceğini de yazan sitede, 
polisin şiddet uguladığı, gaz bombası 
ve toma’lar kullandığını da yazdı. 
Türkiye’ye gidecek herkesin eylem ve 
protestolardan kesinlikle uzak durması 
gerektiği de belitrtiliyor. 

İNGİlİz’lerİN eN ÇOk 
kUllaNDıĞı ONlİNe 
tUrİzM aCeNtesİ ‘traVel 
sUPerMarket’DeN 
DetaYlı tÜrkİYe 
aÇıklaMası

Son olarak Travel Supermar-
ket internet sitesinde de Türkiye ve 
mevcut durum ile ilgili müşterileri 
bilgilendirecek açıklamalara yer ver-
ildi. ‘Türkiye’ye gitmek güvenlimi?’ 
başlıklı yazıda, turistlerin Türkiyeye 
olan uçak seferlerini nasıl iptal ede-
ceklerinden, 2013 yılından bu yana 
olan ölümlü olaylardan ve önerilerden 
bahs ediyor. 

tÜrkİYe’De tUrİzM 
sektÖrÜ UMUDUNU İraNlı 
Ve araP tUrİste baĞlaDı

Rusya’daki ve İngiltere ile çeşitli 
Avrupa ülkeleri ile arasındaki turizm 
krizleri ile boğuşan Türkiye turiz-
minde, 2016 yılında 10 milyar dolar 
gelir kaybı bekleniyor. 

Turizm sektörü Rusya pazarının 
tamamen kapanma riskiyle karşı 
karşıya kalırken, İranlı ve Arap tu-
ristlerden umutlanarak reklam ve 
tanıtım çalışmalarını Arap dünyasında 
yoğunlaştırdı.

tÜrk baŞbakaN eYleM 
PlaNıNı aÇıklaDı

Rusya ile uçak krizi sonrası gerilen 
ilişkiler nedeniyle sıkıntıya düşen tu-
rizm sektörüne ilişkin 9 maddelik ey-
lem planını açıklayan Türk başbakan 
Davutoğlu, turizmde yükselmeyi 
hedeflediğini savundu. 

Yurt dışından turist getiren A 
Grubu seyahat acentalarına uçuş başı 
6 bin dolar uçuş desteği verileceğini 
açıklayan Davutoğlu, en az 400 bin 
turist getiren acentaya 100 milyon 
kredi desteği sağlanacağını belirtti.  
Davutoğlunun belirttiği şirket aslında 
Thomas Cook! 

Çankaya Köşkü’nde açıkladığı 
9 maddelik 2016 Turizm Eylem 
Planında Türk başbakan, “Sek-
törümüze 255 milyon liralık hibe 
desteği sağlıyoruz. 288 milyon TL’lik 
ödemelerini de erteliyoruz ve 3 yıla 
yayılmış bir şekilde düzenliyoruz. 
Konaklama ile deniz turizmi tesisler-
inden bir önceki yıl 750 bin dolar 
döviz getirenler ihracatçı sayılacaklar. 
1 milyon dolar şartını 750 bin dolara 
indiriyoruz. Ayrıca deniz turizmi 
tesisleri de yararlanacak. Yurt dışı 
fuarlara katılım desteğinden istifade 
edecekler.  Türkiye’ye turist getiren A 
Grubu seyahat acentalarına kredi gar-

anti fonu teminatı ile kredi kullanma 
imkanı getiriyoruz. Bu destekten ya-
rarlanan firmalar için turist getirecek 
ülke 13’ken 26’ya çıkardık. En az 400 
bin turist getiren seyahat acentalarına 
100 bin TL’ye kadar kredi kullanma 
hakkı çıkmıştır.” Ifade ve maddelerine 
de yer verdi. 
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yıl can çekişecek



14 Şubat tarihinden bu yana saldırı 
yapılan İstanbul Gazi mahallesi Ce-
mevine yapılan saldırılar Londra’da 
protesto edildi.

20 Şubat günü Edmonton Green 
bölgesinde yapılan eylem Britanya Ale-
vi Federasyonu’nun çağrısıyla yapıldı.  
Eylemde okunan basın açıklamasında 
“14 Şubat tarihinden itibaren İstanbul 
Gazi Mahallesindeki Cemevimiz AKP 
devleti polisleri tarafından saldırıya 
uğramaktadır. Gazi mahallesinde bu-
lunan demokratik kitlenin Cizre ve 
Sur’da yapılan devlet kakliamlarını 
protesto yürüyüşü bahane gösteriler-
ek polisin başlattığı saldırılarda çok 

sayıda insanımız, polisin attığı plastik 
mermi, gaz kapsülü, kimyasal gaz ve 
gerçek mermilerle yaralanmıştır.

18 Şubat günü bu saldırıları durdur-
mak için yetkili mercilerle görüşmeye 
giden ABF başkanı Baki Düzgün 
Dede, Garip Baba Dergahı Başkanı 
Celal Fırat Dede ve Gazi Cemevi 
Başkanı Veli Gülsoy Dede polislerin 
kullandığı akrep tipi araçtan inen 
bir polis tarafından silahla taranmış 

ve Celal Fırat Dedemiz ayağından 
yaralanmıştır.” denildi.

Açıklamanın devamında ise “Tüm 
bunlar bu kadar net bilinirken artık 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 
temsilcilerinin Alevilere sunacağı bir 
hak olmadığı tam aksine Alevilere 
ve Alevi inancına zarar vermek için 
ellerinden geleni yapacaklarına 
inancımız tamdır. Bu nedenle AKP ve 
devletinin Alevi yaklaşımlarına dik-
katle ve temkinli olmak. inancımızı 
bu asimilasyoncu zihniyete karşı ko-
rumak boynumuzun borcudur. Gazi 
Cemevi Yalnız Değildir, Yaşasın Gazi 
Cemevi’nde direnen Canlarımız” de-
nildi. Yapılan açıklamanın ardından 
Edmonton Angel bölgesine doğru bir 
yürüyüş yapıldı. Yapılan yürüyüşten 
sonra eylem sloganlarla sona erdi.
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Gazi Cemevi’ne saldırı 
Londra’da protesto edildi

Kürt isyanını 8 Mart isyanıyla 
buluşturmaya…

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nün öngünlerindeyiz. Biz 
Avrupa topraklarında yaşayan 
kadınlar, 8 Mart hazırlıklarını ya-
parken, Bakur Kürdistanı’ndaki 
onurlu Kürt kadınları 8 Mart isyan 
ateşini barikat başlarında büyütüy-
orlar…

Kendi kentlerini kendileri 
yönetsin diye… Kadın özgür-
lükçü politikalar hayat bulsun, 
kadın iradesi yaşamın yarısı 
olsun diye… Yaşamları, beden-
leri eril cinsin tutsaklığından 
çıksın diye… Kadın katliamları, 
“intiharları”, tacizleri, tecavüzleri 
son bulsun diye…

Kürt kadınları, yaşamın yarısı 
olma bilinci ile dünya kadınlarının 
isyanını omuzlayarak kavganın 
yarısı olarak büyük bir direniş 
gösteriyorlar. NATO’nun ikinci 
büyük ordusu Türk devletinin tüm 
savaş silahlarına karşı “Vardık 
Varız Var Olacağız!” şiarına hayat 
veriyorlar…

Geçtiğimiz yıl Kobanê direnişi 
ile dünya kadınlarının ilham 
kaynağı olan Kürt kadınları, bu 
yıl da Bakur Kürdistanı’ndaki 
direnişleri ile ilham kaynağımız 
oluyorlar!..

Katliamlara, çökertme-
soykırım saldırılarına (faşist 
rejimin açığa çıkan planlarına 
göre en az 15 bin kişinin ka-
tledilmesi, on binlercesinin 
tutuklanması, yüz binlercesinin 
göç ettirilmesi hedeflenmektedir), 
açık savaş yıkıntılarına rağmen 
dünya suskun, kör, sağır ve dil-
siz!.. Dünyaya demokrasi dersleri 
veren Avrupa devletleri, alenen 
“önceliğimiz insan hakları değil 
mülteci akını sorunudur” diyerek 
soykırımcı Türk devleti ile mül-
teci pazarlığı yapmakta, 3 milyar 
Euro yardım kararı alarak faşizmi 
cesaretlendirmektedirler...

Kürt halkının ve kadınlarının 
tek dostu; ezilen, sömürülen 
yığınlar ve kadınlardır!.. 8 Mart 
özgürlük taleplerinin gerçek sa-
hipleridir!..

Avrupa topraklarında 
yaşayan kadınlar olarak; Bakur 
Kürdistanı’nda büyüyen 8 Mart 
isyan ateşini dünya topraklarına 
yayarak birleşik öfke ile zulmün 
kalelerini dövmeliyiz!.. Avrupa 
kentlerindeki 8 Martları; Kürt 
kadınlarının mücadele kararlılığı 
ve talepleriyle buluşturmalıyız!..

Hızla artmakta olan kadına 
yönelik şiddeti; Kürt kadınlarının 
yürüttüğü direniş çizgisi ile 
aşabiliriz. Emek sömürüsüne, 
erkek egemen tüm değerlere 
ve hukuksal barikatlara karşı 

başarıyı; Kürt kadınlarının direniş 
çizgisi ile yakalayabiliriz. Özsa-
vunma silahını kuşanmış Kürt 
kadınlarının örgütlü duruşu ve 
kararlı direnişinden Avrupalı 
kadınların öğrenecekleri ve kata-
bilecekleri çok şey var…

Kadın özgürlük politikalarının 
en çok gündemde olacağı, 
tartışılacağı bugünlerde her alanda 
yapacağımız “Özyönetim, özsa-
vunma ve kadınlar” başlıklı panel-
ler, TV, radyo programları, ev ve 
kitle toplantıları oldukça önemlidir.

Keza, uluslararası kadın 
örgütlerinin buluşacağı “Dünya 
Kadın Konferansı” başta olmak 
üzere yerellerde bulunan yerli-
göçmen kadın platformlarında 
bir deneyim ve direniş olarak Ba-
kur Kürdistanı ve Rojava kadın 
devriminin deneyleri, sonuçları 
ve karşı karşıya kaldıkları 
riskleri tanıtmak, saldırılara karşı 
dünya kadın barikatını örmek 
bakımından asla ihmal edile-
mezdir. Tüm bu konuları anlatan 
dosyalar, CD’ler veya tanıtıcı 
sinevizyonlar hazırlamak, ne 
istediğimizi somutlayan beklentil-
erimizle onlarla bir araya gelmek 
önemli ve sonuç alıcıdır.

8 Mart’ları geleneksel protesto 
ve etkinlik sınırından çıkararak 
değişim için adımların atıldığı, 
zorlandığı, gerçek bir güç ha-
line geldiği günler haline getire-
bilmeliyiz. Bunun için sadece 
kendini duyuran değil örgütleyen 
hale getirebilmeliyiz. Sadece 
talepleri duyuran değil, bu ta-
lepler için örgütler, platformlar 
oluşturan, kazanmaya kilitlenmiş 
bir hareket yaratabilmeliyiz.

Yapacağımız eylem ve et-
kinlikler; miting, etkinlik, pan-
ellerle sınırlı kalmamalı başta 
Türk elçilikleri olmak üzere 
kitlelere sesimizi duyuracağımız 
en yoğun alanlar; gösterilerim-
ize, protestolarımıza tanıklık 
etmeli. Devlet kurumlarının 
ya da hükümet partilerinin, 
parlamentoların yapabileceği 8 
Mart etkinlikleri bizim seslerim-
ize, sözlerimize, protestolarımıza 
tanıklık etmeli.

8 Mart çalışmaları; defalar-
ca tekrarladığımız ve sonuç 
alıncaya dek tekrarlamaya devam 
edeceğimiz gibi sadece kadın 
örgütlerinin değil, aynı zamanda 
kendisini kadın özgürlük mücade-
lesinin tarafı sayan tüm Konfeder-
asyon, Federasyon, Dernek, Parti, 
kurum ve örgütlerin gündemi ola-
bilmeli. 

Değişen ve değiştiren bir 8 
Mart için görev başına!..

Özgürce 

haTİCE  
GÜDEN

h.guden-tlgrf@hotmail.com
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HALKEVİ SİZE 
YENİ BİR HİZMET 
SUNUYOR
Siz üyelerimize ve Hackney sakinlerine, sağlık ve sosyal bakımla 
ilgili, devlet yardımları ve sorun yaşadığınız diğer konular üzerine 
bilgi ve yönlendirme servisi sunacaktır

Her Perşembe saat Sabah 10:00 ile öğlen 1:00 arası
Sizleri Halkevine bekliyoruz. 

31-33 Dalston Lane 
London E8 3DF

tel: 020 7249 6980

a rEGIStErED CHarItY NO: 1040944  . a COmPaNY LImItED bY GuaraNtEE 2930365

HALKEVİ
KURDISH & TURKISH COMMUNITY CENTRE
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BBC Binası Önünde Türk Devleti Protestosu
Türk devletinin 
Diyarbakır Sur’daki ask-
eri operasyonlarını ve 70 
günden fazladır devam eden 
sokağa çıkma yasağını pro-
testo etmek ve yaşanan siv-
il ölümlere dikkat çekmek 
amacıyla Londra merkezde 
bulunan BBC televizyonu 
binası önünde bir protesto 
eylemi düzenlendi. 

Son dönemde özellikle sayısız eylem 
ve toplantılar ile Diyarbakır’da yaşananları 
Avrupa’nın merkezlerinden biri olan Londra’da 
duyuran Kürt Halk Meclisinin çağırısı ile 
BBC’nin merkez Londra binasının önünde to-
planan kalabalık ‘Katil Erdoğan’ diye bağırdı. 
Eylemin BBC binası önünde gerçekleşmesinin 
amacı ise ana akım basın kuruluşlarından 
BBC’nin Diyarbakır başta olmak üzere 
Kürdistan’da yaşanan saldırılara yeterince yer 
vermediği olarak açıklandı. 

Acil düzenlenen eylemde akşam saatlerinde 
bina içerisinde çalışanlara sesini duyuran eylem-
ciler ana haber bülteninin yayın saatinde sesler-
ini duyurmaya çalıştılar. 

Kürt Halk Meclisi yaptığı açıklamada; “Tür 
devletinin halkımızı, tüm dünyanın vicdansız 
seyri ve uluslararası kurum ve kuruluşların onayı 
ile katletmeye devam ediyor. Katil TC. Cizre’de 
en ağır silahları kullanarak gerçekleştirdiği vahşi 

katliamı SUR’da da uygulama hazırlığı içer-
isindedir. Katliamları onaylamak istemiyorsak, 
daha fazla tepki göstermeli ve Türk devletinin 
vahşetini deşifre etmeliyiz.’’ denildi.

Yaklaşık 2 saat atılan sloganlar ve İngilizce 
olarak dağıtılan bildirilerin ve konuşmaların 
ardından eylem son buldu.
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Londra belediye 
başkanlığı seçimine 
hazırmıyız?

Mayıs ayında Londra beledi-
ye başkanlığı için çekişmeli bir 
yarış olacak. Bir tarafta 8 yıldır 
Londra’nın yapılanmasında söz 
sahibi olan Muhafazakar Parti 
adayı Zac Goldsmith varken diğer 
tarafta İşçi Partisi adayı Sadiq 
Khan var. Bugüne kadar yapılan 
tüm Londra belediye başkanlığı 
seçimlerine karşılaştırırsak bu 
seçimde yarışacak adaylar daha 
önce Londra belediye başkanlığı 
yapmamış olan adaylar. 

Zaten Londra belediye 
başkanlığı 2000 yılından bu yana 
var olan bir yönetim pozisyonu. 
2000 yılında yapılan bir referan-
dumla, Londra halkı, Londra’da 
bulunan belediyelerin dışında tüm 
Londra’yı yöneten bir başkanlık 
sistemi istediklerini söylemişlerdi 
ve böyle bir başkanlık o zaman var 
olmaya başlamıştı. Bu başkanlık 
aslında Türkiye’de bulunan büyük 
şehir belediye başkanlıkları gibi 
bir yapı. Son iki dönemdir, yani 
8 yıldır, Londra belediye başkanı 
Muhafazakar Parti’den Boris 
Johnson. Belki takip edenler-
iniz vardır, Boris Londra’daki 
bisiklet yollarının, ve Boris 
bisikletleri olarak bilinen TFL 
(Transport for London) bisiklet 
taşıma sisteminin mimarıdır. Be-
lirtmeden geçmek istemiyorum, 
Boris aynı zamanda sürekli ar-
tan toplu taşıma fiyatlarının da 
mimarıdır ve tabi TFL bünyes-
inde yapılan değişiklik sonrası 
yeraltı istasyonları içindeki bilet 
gişelerinin kapanması ve orada-
ki iş imkanlarının da bitmes-
ine destek veren de yine aynı 
Boris’tir. Ama bu yazıyı Boris’i 
eleştiri yazısına dönüştürmek 
istemiyorum. Çünkü 8 yılda 
yapılmayanlar öyle iki sütunda 
çok zor anlatılır.

Biz yine bu yıl yapılacak 
seçimlere dönelim. Bu yılki seçimi 
özel kılan aslında başka bir unsur 
daha var. İşçi Partisi adayı Khan 
bir Müslüman. Eğer seçilirse, ilk 
kez bir Müslüman Londra bel-
ediye başkanlığı yapmış olacak. 
Londra gibi çok kültürlü ve çok 
dinli bir şehre çeşitlilik katacağı 
bir gerçek. Fakat son dönemlerde 
ki Paris saldırıları, Suriyeli göç-
menlerin Avrupa’ya sığınmaları, 
IŞİD gibi cani bir örgütün 
Müslümanlığı temsil ettiklerini 
iddia etmeleri Khan’ın seçilm-

esini zorlaştıracağa benziyor. 
Britanya’daki sosyalistlerin bir 
çoğunun özgürlükçü, eşitlikçi ve 
çok kültürlülük yanlısı olduğunu 
birçok açıklamalarında görüy-
oruz. Fakat muhafazakar kes-
imde bulunan azımsanmayacak 
bir çoğunluk belki kendilerinin 
farkında olmadıkları o milli-
yetçi duyguları halen içlerinde 
barındırıyorlar. UKIP (Birleşik 
Krallık Bağımsızlık Partisi) milli-
yetçi hatta yer yer ırkçılığa ulaşan 
tutumunu gizleme ihtiyacı bile 
duymuyor. Khan’ın adından da 
anlayacağınız gibi Pakistan göç-
meni bir ailenin Londra’da doğan 
çocuğu. Rakipleri milliyetçilik 
kartlarını oynamak isterlerse, ki 
Muhafazakar Parti geçtiğimiz 
günler bu kartı oynama eğiliminde 
bulundu, Khan son dönemde 
yaşanan olayların kendisine daha 
az oy olarak döndüğünü görecek-
tir.

Muhafazakar aday Goldsmith, 
klasik üst tabakada yaşamış, 
babası milyarder bir aday. Böyle 
bir durumda olması kendisine 
avantaj bile kazandırıyor diye-
biliriz belki. Malum, zengin üst 
düzey tabaka bulundukları şehri 
kendi hallerinden anlayabilecek, 
birinci dünya sorunları olan birine 
emanet etmek isteyebilir. Tabi 
Goldsmith’in hakkını yememek 
lazım. Adından söz ettirmiş bir 
çevreci. Heathrow havaalanına 
yapılması planlanan üçüncü piste 
karşı çıkışları ile tanınmış, Ul-
usal Bahçeler Planı (Narional 
Gardens Scheme), FARM çiftçi 
projesi, Toprak Derneği (Soil As-
sociation) gibi çevreci projelere 
desteğini görmezden gelmemiz 
haksızlık olur.

Dönem dönem halklar, kend-
ilerini muhafazakar, kapitalist 
ve burjuva yönetimlerin daha iyi 
temsil edebileceği hayallerine 
kapılıp daha sonra kendi içlerin-
den birilerine yönelirler. Yapılan 
anketler İşçi Partisi adayı Khan’ın 
önde gittiğini gösteriyor. Fakat 
açık ara bir öndelik değil. Bu önde 
gidişin sebeplerinden biriside çok 
açık ki Londra halkının kendisini 
İşçi Partisi’ne yakın hissetmesi.

5 Mayıs’ta lütfen oyunuzu 
kullanın. Unutmayın ki daha gü-
zel günler için sizin bir şeyler 
yapmanız şart!

Köşe Yazısı

tOm 
WEbb

t.tomwebb@gmail.com

Mars ve Snickers 
Çikolatalarının İçinden 
Plastik Parçaları Çıktı 

ABD’li çikolata devi Mars, bir-
çok Avrupa ülkesinde milyon-
larca Mars, Snickers ve Milky 
Way mini çikolatasını içlerin-
den plastik parçaları çıkması 
üzerine toplatma kararı aldı.

Ürünlerin toplatıldığı ülkeler arasında Alman-
ya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Hollanda ve 
Belçika da var.

Mars’ın Almanya biriminden yapılan 
açıklamada son kullanma tarihi 19 Haziran 2016 
ile 8 Ocak 2017 arasında olan ürünlerin sorundan 
etkilendiği belirtildi ve Mars’ın gönüllü olarak 
ürünleri toplatacağı söylendi.

Sorundan etkilenen ürünlerin tam listesinin 
www.mars.de internet sitesine eklendiği de ifade 
edildi.

Ancak açıklamanın geldiği saatlerde siteye 
erişim sağlanamıyordu.

Piyasadan toplatılacak ürün adedinin milyonları 
bulabileceği ifade ediliyor.
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1

59’uncu World 
Press Fotoğraf 
yarışması 
kazananları

Yeni Yaşam umudu- Warren 
richardson /macaristan-Sırbistan 
Sınırı (Spot haber dalında birinci) 

Kürt hastanesinde bir İşid üyesinin 
tedavisi- mauricio Lima / Haseke-
Suriye (Genel haber fotoğrafı dalında 
birinci seçildi)

Delinmiş Sınırlar – bülent Kılıç – türkiye-Suriye 
sınırı (Spot haber-hikaye dalında üçüncü)

Suriye’deki hava saldırıları - Sameer al-Doumy-
Suriye (Spot haber-Hikaye dalında birinci)

 Çete şiddeti-Niclas Hammarstorm- San Pedro 
Sula (Spot haber dalında üçüncü)

Paris’te yapılan teröre karşı eylem – Corentin 
Fohlen-Paris (Spot haber dalında ikinci)

avrupa mülteci Krizi - Sergey Ponomarev / Yunan 
adaları (Genel Haber-Hikaye dalında birinci)
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Google Çeviri’ye Kürtçe ve 
12 dil daha eklendi
Google’ın çeviri servisi Google Çeviri’ye 13 dil daha eklendi.

Bunlar arasında Kürtçe’nin Kurmanci 
lehçesi de var.

Böylece Google’ın anında ve ücretsiz çevi-
ri hizmeti verdiği dillerin sayısı 103’e ulaştı.

Google Çeviri’ye yeni katılan diğer 

diller ise şöyle:
• Kırgızca,
• Havai dili,
• Samoaca,
• İskoç Kelt dili,
• Lüksemburgca,

• Şona dili (Zimbabve ve Mozambik),
• Korsika dili,
• Frizyece (Danimarka, 

Hollanda ve Almanya),
• Amharca (Etiyopya),
• Sintçe (Pakistan ve Hindistan),
• Peştuca (Afganca),
• Hosa (Zulu dili- Güney Afrika)

2006’da hizmete giren Google Çeviri 
başlangıçta sadece İngilizce ile Ara-
pça, Çince ya da Rusça arasında tercüme 
hizmeti veriyordu.

Google bu yeni dillerin eklenmesiyle 
120 milyon kişiye diğer dillerle bağlantı 
kurma olanağı sağladığını söylüyor.

Neandertaller de Homo Sapiens geni taşıyordu
Almanya’nın önde gelen 
araştırma kuruluşlarından Max-
Planck Enstitüsü (MPI) tarafından 
yapılan bir araştırmaya göre, 
modern insan Homo Sapiens 
ile Neandertaller arasındaki 
karışım bilinenden daha da eski. 
Homo Sapienslerin Neandertal-
lerin genlerini taşıdığını gösteren 
araştırmalara ek olarak, Neander-
tallerin de modern insanın genini 
taşıdğını gösteren sonuçlara 
ulaşıldı.

Nature dergisinde yayınlanan araştırma 
kapsamında Avrupa ve Asya’da on binlerce 
yıl önce yaşamış insanlara ait kemikler 
incelendi. Buna göre, Avrupa’daki Homo 

Sapienslerin Neandertal genleri taşıdığı 
bir kez daha kesinleşirken, Asyalı Nean-
dertal insanında Homo Sapiens genlerine 
rastlandı.

Altay Dağları’nda bulunan ve tahminen 
100 bin yıl önce yaşamış bir Neandertal 
insanına ait kemiklerde yapılan incelemede, 
bu kişilerin genlerinde Homo Sapiens izine 
rastlandı. Avrupa’daki bazı mağaralarda 
bulunan iki Neandertal insanında ise Homo 
Sapiens genlerine raslanmadı.

Araştırmaya göre, Homo Sapiens geni 
taşıyan Neandertallerin varlığı sadece 
Asya’da kanıtlanmış oldu.

Daha önce yapılan araştırmalar, 
günümüz insanı Homo Sapienslerin gen-
lerinin yüzde 1 ile 5’ine kadarının Nean-
dertallerden kalma olduğunu gösteriyordu. 
Science dergisinde yayınlanan bir başka 
araştırmada ise, nikotin bağımlılığı veya 
depresyonun da Neandertallerden Homo 

Sapiens’e geçen genlerden kaynaklı olduğu 
ortaya konulmuştu.

Öte yandan MPI tarafından yapılan 
araştırmada, günümüz insanının bağışıklık 
sistemini Neandertallerden kendisine mi-
ras kalan genlere borçlu olduğu tezinin 
doğru olduğu yinelendi.  Daha önce de 
ABD’li bilim insanlarının yaptığı benz-
eri bir araştırmada, Homo Sapienslerin 
Afrika dışındaki bölgelerdeki soğuklara 
karşı direnç geliştirmesinin en önemli et-
keni olarak, Neandertal insanıyla karışmış 
olması gösterilmişti. 

Google, sürücüsüz arabaların seri üretimi 
için işçi alımlarına başladı
Google’ın üst şirketi olarak 
bilinen Alphabet Inc geçtiğimiz 
haftalarda web sitesinde 
yayınladığı işçi ilanları ile 
sürücüsüz araba seri imalatına 
başlayacağı konusunda dik-
katleri üstüne çekti.

Web sitesinde verilen ilanlarda, 
Google’ın sürücüsüz araba projesi olarak 
da bilinen Google X projesi için hareket 
kontrol, göstergeler, robot ve sensörler 
konusunda uzman mühendisler arandığı 
söylendi. Hatta operasyon, mal alımı ve 
pazarlama konularında da uzman kişilerin 
proje dahilinde çalıştırılacağı belirtildi.

Bu konuda yorum yapmayı reddeden 
Google, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada 

2016 yılında önde gelen otomotiv şirketleri 
ile ortaklaşa çalışmalar yürüterek bu pro-
jenin hayata geçirilmesi çalışmalarına hız 
vereceğini belirtmişti. Hatta geçtiğimiz 
Eylül ayında Google X projesinin başına 
getirdiği John Krafcik’in daha önce Hyun-
dai ve Ford’da çalışmış olması, Google’ın 
çok yakın zamanda sürücüsüz arabaları ile 
otomotiv piyasasında olabilme ihtimalini 
güçlendiriyor.

GCHQ istih-
barat amaçlı 
bilgisayarınızı 
‘hack’leyebilir
Privacy International olarak bilin-
en sivil haklar kurumunun açmış 
olduğu ve Araştırma Güçleri 
Mahkemesi tarafından görülen dava 
geçtiğimiz günlerde sona erdi.

Dava sonucuna göre İngiliz istihbarat 
servislerinden birisi olan GCHQ’nun bilgisayar-
lara izinsiz girip bilgi ve istihbarat toparlamasının 
yasal olduğu söylendi. Davaya bakan üst düzey 
hakimler GCHQ’nun kullanmış olduğu taktikler-
in, özel hayatın gizliliği ile suça karışmış olan 
kişilerin tespit edilmesi arasında uygun bir denge 
kurduğu ve bugüne kadar uygulanan tekniklerin 
yasa dışı olmadığını belirttiler. Böylelikle GCHQ 
tarafından yapılacak olan bundan sonraki bütün 
izinsiz erişimlerde meşrulaştırılmış oldu.

NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı) ajanlarından 
ve açığa çıkardığı olaylar sonrası Rusya’ya 
sığınan Edward Snowden’ın ilk olarak gün-
deme getirdiği bu izinsiz ulaşım durumlarında 
GCHQ çalışanlarına verilen geniş izinleri ‘kaygı 
verici’ bulan hakimler, tüm uygulamaların yasal 
olduğunu vurguladı.

Bu duruma göre GCHQ çalışanları artık 
bilgisayarlarınıza, laptoplarınıza, serverlarınıza, 
routerlarınıza ve cep telefonlarınıza istedikleri 
zaman, istedikleri uzunlukta ve istedikleri gibi 
girebilecekler. Ayrıca bu çalışanlar istedikleri 
zaman uzaktan kameralarınızı açabilecek, 
mikrofonlarınızı aktif hale getirip konuşmalarınızı 
dinleyip kayıt altına alabilecek, bastığınız 
her tuşu kaydedebilecek, tüm araçlarınıza si-
zin lokasyonunuzu takip amaçlı programlar 
yerleştirebilecekler. Verilen izinler bununla da 
sınırlı kalmıyor. İzinlere göre GCHQ çalışanları 
istedikleri zaman, bilgisayarınızdan, lap-
topunuzdan yada serverınızdan istediği dosyayı 
kopyalayabilecek, cep telefonunuzda bulunan 
herhangi bir notu yada mesajı istedikleri zaman 
alabilecekler.

Kurallar kitabı olarak bilinen kitapçıkta 
hangi durumlarda, ne tür bir uygulama yolu ile 
hangi araçlara ulaşılabileceği bilgisi yer alıyor. 
Fakat bu kitaba göre görevli kişi risk analizi 
yapıp, riskin büyük olduğunu düşünmesi du-
rumunda uygulamaya istediği gibi geçebiliyor. 
Davaya bakan hakimler bu kitapçıktaki kuralların 
denge sağlamakta etkili birer araç olacağını 
düşündüklerini ve istihbarat kurumlarının acil 
takip ihtiyaçlarının karşılanması ile özel hayatın 
ve kişilerin ifade özgürlüklerinin arasındaki kritik 
dengeyi göz önünde bulundurduklarını belirttiler.

Hindistan Facebook’un sınırlı bedava internetini engelledi
Facebook tarafından 
yürütülen ve milyonlarca 
Hindistanlıya bedava fakat 
limitli internet ulaşımı imkanı 
sağlayacak proje, Hindistan 
telekomünikasyon dairesi 
tarafından red edildi.

Daha az şanslı olan insanlar sağlık, 
seyahat, iş ve lokal belediyelerle il-
gili bilgi vermeyi amaçlayan projede 
ulaşılabilecek web sitesi limitlenerek 
daha az veri kullanılması sağlanıp daha 
az masraf edilmesi hedefleniyordu. 
Ulaşılabilecek limitli web siteleri arasında 
AccuWeather, Ask.com, Baby Center, 
Bing, Dictionary.com ve Wikipedia’nın 
yanı sıra Facebook’un kendi web siteside 
bulunmaktaydı.

Hindistanlı eleştirmenler, böyle bir 
servisin diğer servis sağlayıcıları ile olan 
rekabeti öldüreceğini, servis kalitesinin 
düşeceğini, yeni şirketlerin bu piyasaya 
girmek istemeyeceklerini ve servisin 
İnternet’e ulaşım imkanı bulamayan 
insanların çıkarlarından çok Facebook’un 
ticari çıkarlarına yarayacağını belirttiler.

Facebook sözcüsü yaptığı açıklamada, 
‘Sonuçtan memnun olmamakla beraber, 
engellerin hepsini aşmak için elimizden 
geleni yapıp, daha az şanslı insanlara 

imkanları olmayan İnternete erişim 
inkanını sağlayacağız’ dedi.

Son yılların en büyük teknoloji 
şirketlerini barındıran Hindistan’da aynı 
zamanda yüz milyonlarca insan henüz 
en basit İnternet bağlantısına bile sa-
hip değil. Telekomünikasyon dairesi 
insanların kullanımını arttırmak için 
bedava veri içeren ve para alınmayan 
paketlerin sunulmasının bir ihtiyaç 
olduğunu belirtirken Facebook’un bu 
uygulamasının limitli sayıda web sitesine 

ulaşım sağlamasından dolayı bu kriterlere 
uymadığını belirtti.

Hindistan’ın önde gelen 
yatırımcılarından Mahesh Murthy 
Facebook’un bu uygulamasını ‘dijital 
eşitlik’ adı altına saklanmış ‘emperyalist’ 
bir yaklaşım olduğunu belirtti ve şöyle 
devam etti; ‘Facebook, böyle bir servisi 
insanlar Google’da aradıklarını bulsunlar, 
iş arasınlar, yatırım yapsınlar diye değil 
Candy Crush oynayıp birbirlerini dürtsün-
ler diye istiyor.’
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Mülteciler  ayağımıza 
basıyorlar!
Cumhurbaşkanları göreve başlarken, o ülkenin Anayasa ve yasalarına 
bağlı kalacağına, tarafsız davranacağına namusları üzerine yemin 
ederler. Bizimde bir Cumhurbaşkanımız var. Bazı kurumların başına 
yandaşlarını yerleştirdi. Bazılarına da “balans ayarı” yaptı. Ondan 
sonra, Anayasa ve yasaları çöp sepetine atarak istediği gibi hareket 
etmeye başladı. Arzuladığı herhangi bir şeyi anında yerine getirtiyor. 
Eleştiren olursa  “bedelini ödeyecektir” diyerek savcılarını devreye 
sokarak tutuklattırıyor. Görevini yapan onlarca gazeterci içerde. 
İçerdeki vatandaşın çetelesini de tutan zaten yok.

Ülkenin kaymakamlarını 
sarayına çağırıyor. Onlara ne 
dediğini beğenirsiniz? “Görev ya-
parken, mevzuatı bir yana bırakın, 
istediğiniz gibi yapın” diyor. De-
mek istiyor ki: ‘yasaları bir yana 
biryana atın. Bakın ben hiç bir 
yasaya göre davranıyor muyum? 
İstadiğim şekilde hareket ediyo-
rum. Sizlerde öyle davranın’.

Bu davranışın benzeri hiç bir 
ülkede var mı sizce? Ben olduğunu 
sanmıyorum.

Vatandaşların yaşamından so-
rumlu olduğu halde, Ülkenin bir 

bölümüne (Kürdistan bölges-
ine), iki ayı aşkın sokağa çıkma 
yasağını uygulatıyor. Devle-
tin tanklarıyla topa tutuyor. Taş 
üstünde taş bırakmıyor. Devlet 
güçlerince öldürülen insanların 
cesetleri günlerce öldürülen yerde 
bıraktırılıyor.

İnsanların sığındıkları evlerde, 
toplu olarak, tanınmayacak şekilde 
yakarak öldürtüyor. Öldürülen 
kadın cesedleri cıplak olarak sa-
nal dünyada servis yaptırılıyor.  
Vatandaşlarını öldürtürken, 
yaşlı, çocuk ve kadın ayırımı 

yapılmadan uygulanıyor. Bir za-
manlar, Cumhurbaşkanı “kadın da 
olsa çocuk da olsa gereğini yapın” 
demişti ya....

Yapılan bu soykırım karşısında, 
AB susuyor ve tüm dünya susuy-
or. Bir zamanlar AB’in ilkeleri 
vardı. Yaşam hakkı, sosyal devlet 
kuralları vardı. Ne oldu onlara?

Anlatacağım anekdotun bir 
benzeri AB’in ayağına vuruyor: 
Çok eskiden bir köylü ile ağa, bir 
tarla sorunu yüzünden mahkem-
eye düşmüşler. Ağa, mahkeme-
den bir gün önce, kadıya rüşvet 

olarak bir halıyla bir kılıç armağan 
etmiş. Ağa tarlayı alacağına  
emin. Mahkemeye giderken, 
köylü Ağaya yalvarmış “üstüm 
başım yırtık ve kirli de, hakimin 
karşısına çıkmaya utanıyorum. 
Kaputunu bana ver, yırtıklarım 
görünmez. Mahkemede çıkınca 
geri veririm” demiş. Kara kaputu 
giyerek mahkemeye girmişler. 
İfadelerini sonunda, Kadı kararını 
vermiş: “Tarla Karakaputlunun” 
demiş. Ağa itiraz etmiş: “Kadı 
hazretleri ne yapıyorsunuz? Halı 
gibi sersene, kılıç gibi kessene” 
deyince; Kadı: “halı gibi sererdim, 
kılıç gibi keserdim ama, karakaput 
ayağıma basıyor” demiş.

Avrupa devletleri de diyor-
lar ki: ‘Avrupa kriterlerimizi, in-
san haklarımızı gündeme getirir, 
Kürtlere yapılan soykırımı dur-
dururduk. Ama ne çare şu mülteci 
sorunu ayaklarımıza basıyor’ der 
gibiler.

Cumhurbaşkanımızın bir 
de emireri var. Davutoğlu. Her 
dediğini anında yerine getiriyor. 
Eskiden buna başbakan diyorlardı. 
Yasal sorumluluğu vardı. Ama, o 
zaman yasalar vardı. Yasalara göre 

işlem yapılırdı. Cumhurbaşkanımız 
“muvzuatı (yasaları) bir yana 
bırakın” dememiş miydi? Bu 
nedenle Davutoğlu yasalara göre 
değil, Cumhurbaşkanın arzularına 
göre işlem yapıyor.

Davutoğlu: “Ezez’ın düşmesine 
müsaade etmeyeceğiz” diyor. 
Suriye’deki Kürtleri bombalıyor. 
Türkiye haritasına bakıyorum, 
Ezez isimli ne bir şehrimiz, ilçemi-
zi beldemiz ve ne de bir köyümüz 
var. Öğreniyoruz ki, Suriye sınırları 
içerisinde bir Kürt kasabasıymış. 
Peki demezler mi sana, sen bu 
hakkı nereden alıyorsun?

Davutoğlu birde demez mi: 
“Ezez’in  doğusunda ilerlemeyin” 
orda Cihatçilerim var, rahatsız 
olurlar. Davutoğlu emirlerini 
sıralamış: “Minag havaalanını 
kullanırsanız, orayı kullanmaz hala 
getiririm”diyor. Akşamları kurufa-
sulya yemeyin gaz yapar uyarısını 
yapmamış. Unutmuş olsa gerek.

Bundan başbakan olur mu? 
Olsa olsa emireri (namusuyla 
görevini yapan emirerlerden özür 
diliyorum) olur...

alİ  
ERDOĞaN 

KÖŞE YAzISI

elbistanliali@fsmail.net
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Arcola Tiyatroda ‘Savaşın Çocukları’ 

Kürdistan Kürdistan 
Filmi Londra’da 

Paris’te yaşayan Kürt yönetmen Bülent Gündüz’ün ‘Kürdistan Kürd-
istan’ filmi Londra’da gösterilecek. Uluslararası Londra Film Festivali 
kapsamında gösterilecek film aynı zamanda yarışma bölümünde. Film-
in yönetmeni Gündüz de gösterim de hazır bulunacak. 

Filmin dünya prömiyeri  27 Ağustos 7 Ey-
lül 2015 tarihleri arasında Kanada’da Mon-
treal Dünya Filmleri Festivali’nde ‘Dünya 
Sinemasına Bakış‘ bölümünde gösterilmiş, 
büyük bir beğeni toplamıştı. Gündüz filmin 
Los Angeles’ta kazandığı ödüllerden birini, 
‘Cizre’de evinin önünde katledilen 10 yaşındaki 
Cemile’nin şahsında tüm şehitlere, diğerini ise 
yerinden yurdundan göç ettirilen ve küçük be-
denleri sahillere vuran çocuklara’ adadığını 
açıkladı.

DeNGbÊJ eGİDÊ CİMO’NUN 
aktarDıĞı sır 

‘Kürdistan Kürdistan’da yönetmen Bülent 
Gündüz,1990’lı yıllarda bir düğünde Kürtçe 
kilam okuduğu için memleketini terk etmek 
zorunda kalan Kürt sanatçı Delil Dilanar’ın 
hikayesini anlatır. Delil Dilanar yıllar sonra ül-
kesine köyüne döner, ancak içinde bir boşluk ve 
yalnızlık duyar. Bu yalnızlığında onu bekleyen 

sürpriz vardır. Müziğinin kökleri, çocukluğunun 
ve ilk müzik gıdasını, ilk mey dersleri aldığı 
eğitmeni dengbêj Egidê Cimo ile köyünde 
buluşacaklardır. Buluşmada hocası Egidê 
Cimo, çırağı Delil Dilanar’a müziğinin sırrını 
açıklayacaktır. Ve Delil, hocasının ona vereceği 
sırrı almak için, peşinden hiç ayrılmaz. Delil so-
nunda sırrı alır ve en güzel kilamları okumaya 
başlar. Film bir insan hikayesidir; sürgünlük, 
yalnızlık, ülke hasreti, aile hasreti… Usta deng-
bêj Egidê Cimo ile çırak Delil Dilanar’ın Kürt 
müziği ve ritüelleriyle yeniden buluşmasının 
öyküsüdür. Aynı zamanda Kürdistan’da Serhat 
bölgesinin kültürüyle yoğrulmuş bir sanatçının 
yirmi yıllık sürgün yaşamından sonra yeniden 
kendi kültürüyle buluşması niteliğindedir. 

Kürdistan Kürdistan filmi 25 Şubat Perşembe 
günü saat öğlen 12:00’de Holiday Inn Express, 
London Docklands, 1 Silvertown Way, Canning 
Town, E16 1EA adresinde gösterilecek. Filme 
giriş ücretsiz olacaktır. 

Çiğdem Aslan ve Reem 
Kelani İmece Kadın Merkezi 
İçin Sahne Alacaklar
Çiğdem Aslan ve Reem Kelani İmece Kadın Merkezi yararına 
düzenlenen konserde sahne alacaklar. 

Sağlanan tüm gelirin kadına yöne-
lik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele 
eden IMECE Kadın Merkezine 
bağışlanacağı konser, 18 Mart, Saint 
Luke Church’de gerçekleşecek.

Türkçe, Kürtçe, Yunanca, 
Boşnakça, Bulgarca, Roma ve Latin 
dillerini de içeren bir çok dilde ve bir 
çok bölgesel ağızla şarkı söyleyen 
Çiğdem Aslan, daha önce Sezen 
Aksu’nun Royal Albert Hall’da 
gerçekleşen konserinde sahne aldı. 
Filistinli Reem Kelani, elektrik 
piyanist Bruno Heinen eşliğinde 
sahne alacak. Reem, Istanbul ve 
Nusaybin’de kendi grubu ve Kardeş 
Türküler ile birlikte ve daha sonra 
virtüöz Selim Sesler ile birlikte bir 
çok performans sergilemiştir.

Londra`da, 1982 yılında kurulan, 
İmece Türk, Kürt ve Kıbrıslı kadınlar 
başta olmak üzere, siyahi, etnik azınlık 
ve mülteci kadınların güçlendirilmesi 
ve hayat koşullarının iyileştirilmesini 
sağlamak için faaliyet yürütüyor. 

Konsere sponsor olan kadın 
işletmecilere teşekkürlerini dile get-
iren İmece yönetim, şöyle devam etti: ‘‘Kadın, 
göçmen, ve ya mülteci olarak çok katmanlı 
ayrımcılık yaşayan kadınlara kadın-destek 
hizmetleri sunarken, şiddetsiz bir yaşam için 
ve haklarını tümüyle kullanabilmeleri için 
farkındalık yaratma çalışmaları yapmaktayız.’’

Imece, kadınlara, danışmanlık ve bilgi 
verme, kadına yönelik şiddette müdahale ve 
destek, terapi, sosyal yardım desteği, araştırma, 

farkındalık yaratma ve güven arttırma gibi 
hizmetler sunuyor.

Sınırlı olan konser biletleri, buytickets.at/
imece1/41473  web adresinden temin edilebilir.

Imece’nin çalışmalarına destek olmak istey-
enler, everyclick.com/imeceturkishspeaking-
womensgroup/info  web adresi aracılığıyla 
bağışta bulunabilirler.

Oyunun sahnelendiği 2-5 Mart 
günleri arasında ayrıca, mültecilere 
yardım amaçlı işler yürüten Us Hu-
mans Derneği’nin gönüllüleri Liam 
Prior ve Silvia Alba’nın, konu ile ilgili 
eserlerinden oluşan bir fotoğraf sergisi 
de Arcola Theatre’da görülebilecek.

Uyarlama ve Çeviri: Ece 
Özdemiroğlu, İrem Çavuşoğlu, Müge 
Çetinkaya, Ses: Neil McKeown, Işık: 
Jack Weir 

Oyuncular: Tuncay Akpınar, Şenay 
Balta, Ada Burke, Görkem Çınar, Serpil 

Delice, Yekbun Delice, Şükrü Demir, 
Tahsin Gececi, Gökmen Güvener, 
Nevgul Kalender, Dursun Kuran, Deniz 
Oktay, Songül Özmen, Irem Sayılgan, 
Buke Soyusinmez, Apo Tercanlı, Tuğba 
Tırpan, Dilek Yorulmaz 

savaşın Çocukları
2,3,4,5 Mart Saat 20:00, Studyo 2
5 Mart Cumartesi Matine Saat 15:00
£10 / £8 indirimli 
Gişe: 0207 503 1646 

Arcola Theatre, Creative Engagement programı bünyesinde faaliyet gösteren tiyatro gru-
bu Arcola Ala-Turka, Euripides’in “Herkül’ün Çocukları” adlı eserinden uyarladıkları yeni 
oyunları Savaşın Çocukları’nı, 2 – 5 Mart tarihleri arasında, Arcola Theatre’da sahneleyecek. 

Bundan 2400 yıl önce, Euripides 
tarafından yazılan Atina tragedyası 
“Herkül’ün Çocukları”, kendisinden, 
babalarının öcünü alacakları korku-
su ile onları öldürmek isteyen Kral 
Eurystheus’dan kaçmak zorunda ka-
lan çocukların hikayesidir. Bu cocuk-
lar, ev ve yurtlarını geride bırakarak, 
bir krallıktan diğerine göç edip güven-
li yeni bir yaşam ararlar. Vardıkları 
her yeni toprak, onları yepyeni teh-
titlerle karşı karşıya bırakır. Kral 
Eurystheus’un zulmünden ve kendi 
krallıklarının uğrayabileceği kayıplar 
ihtimalinden korkan yöneticiler ve 
halklar, çocuklara ve onlara eşlik 
eden bir kaç sadık akraba ve korucuya 
sınırlarını kapatırlar.

Bundan sonra çocukların kaderini 
kim belirleyecektir?

Ala–Turka Ekibi, yeni oyunları 
Savaşın Çocukları ile ilgili şunları söylüy-

or: “Bugün, hayal bile edemeyeceğimiz 
tehlikelerden, arkalarında her şeylerini 
bırakarak kaçan, daha iyi bir yaşam 
umudu ile hayatları pahasına zorlu bir 
yolculuğa çıkan insanların hikayeler-
ini ve bu hikayelerin medyadaki 
dönüşümlerini merakla takip ediyoruz. 
Bu gidiş ve varış süreci devam ede dur-
sun, bu insanlar, vardıkları topraklarda 
güvenlik, kalabalık, kalkınma ve barınma 
gibi endişelerin nedeni olarak görülen 
“sürüler” olarak anılmaya  başlandı. Hü-
maniter söylem ve görevler yavaş yavaş 
buharlaşmaya, aslında onların insan 
oldukları gerçekliği göz ardı edilmeye 
yüz tuttu. İşte tam bu noktada, bizler için, 
Euripides’in hemen bugün yazılabilmiş 
olacak bu eski oyununu, Ala –Turka dil-
inde ve tarzında uyarlamak ve gündeme 
getirmek görevinde hiç düşünmeden ve 
hevesle hem fikir olduk.”

İlk adımları, 2001 yılında Ar-
cola Theatre Genel Sanat Yönetmeni 

Mehmet Ergen tarafından atılan ve 
o günden beri amatör ve profesy-
onel Türk ve Kürt oyuncular ile 
çalışmalarına hemen hemen aralıksız 
devam  eden Ala –Turka, Vasıf 
Öngören’den Asiye Nasıl Kurtulur?, 
Arthur Miller’den Cadı Kazanı ve 
Ionesco’dan Kel Şarkıcı gibi akıllarda 
kalan projelere imza attı. Ekip ayrıca, 
bazan uzaktan Türkiyeli olmayı, 
bazan daTürkiye’ye uzaktan bakmayı 
irdeleyen Ana Hatlar, Yastık Altında, 
Kapılar ve Adını Sen Söyle gibi kendi 
yazdıkları oyunları da sahnelediler.  

Oyunun galası 2 Mart Çarşamba 
akşamı saat 20:00’da Arcola Theatre 
yapılacak. Oyundan elde edilecek ge-
lirin bir kısmı ise, çocuklar için çalışan 
Save The Children Derneği’nin, özel 
olarak mülteci çocuklara yardım 
için başlattığı, Child Refugee Crisis 
(Mülteci Çocuk Krizi) kampanyasına 
bağışlanacak.
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‘İsrail’in ırkçılığı’ haftası

Londra’da yaşayan aktivis-
tler Filistin vatandaşlarının, 
Filistin’de yaşanan soykırıma 
dikkat çekmek amacıyla 
bir hafta boyunca devam 
edecek boykot eylemlerine 
yeraltı trenleriyle başladı.
Haber: Erem Kansoy

Her gün milyonlarca insanın ulaşım aracı olarak 
kullandığı yeraltı trenlerinin reklam bölümlerine 
hazırlanıp asılan dövizler Londra’da büyük ilgi 
gördü. Filistinli aktivistlerin eylemi İsraili protesto 
haftasının başlangıç eylemi oldu. 

Geçtiğimiz Pazar günü bir çok trenin reklam 
bölümünde yer alan özenle hazırlanmış posterler 
“2014 yılında Gaza’daki israil saldırısında İngiliz 
silahlarının kullanıldığı” vurgulanıyor. Özellikle 
İngiliz güvenlik şirketi G4S’in de İsrail’de bulunan 
hapishanelerin güvenliğini sağlama işine de dikkat 
çeken posterler, İngiltere’nin ana akım basınında 
fazla yer bulmasada sayısız lokal gazete ve binlerce 
sosyal medya paylaşımı ile Filsitinlilerinn eylemine 
destek verildi. 

Hazırlanan posterler ayrıca BBC basın kuruluşunda, 
‘İsrail saldırılarını yeterince gündeme getirmediği ve 
gerçekleri yansıtmadığı’ iddiasıyla basıldı. 

eYleM İsraİlDe bÜYÜk ses GetİrDİ
Londra’da yaklaşık 500 tren vagonuna uygulanan Fil-

istinli aktivistlerin eylemi İsrail’i harekete geçirdi. İsrail 
merkezli The Jeruselam Post gazetesinin haberine göre, 
Londra Ulaşım Dairesi Sözcüsü açıklamasında, “bu bir 
vandalismdir. Yaklaşık 500 tren vagonuna yasadışı yol-
larla izin alınmadan suçlama içerikli posterler asılmıştır. 
Yaklaşık 4 milyon yolcu bunları görmüştür.” İfadelerini 
kullandığını yazdı. 

İsraİl baŞbakaNı HeMeN 
MÜDaHale ettİ

Pazar günü aktivistlerin poster eyleminin ardından 
Pazartesi günü ilk iş olarak İngiltere’de bulunan İsrail 
Dış İşleri Bakanı Dore Gold’u arayan İsrail başbakanı 
Benjamin Netanyahu, posterlerin derhal kaldırılmasını 
istedi. Netanyahu bizzat ingiliz yetkililere de ulaşarak 
trenlerden posterlerin hemen kaldırılmasını istedi ve 
posterler Pazartesi akşamı kaldırıldı. 

eYleMCİlerDeN aÇıklaMa
Eylemi gerçekleştiren Londra Filistinliler Hareketi 

(London Palestine Action) sözcüsü, grubun sosyal 
iletişim sayfasından yaptığı açıklamada, “İsrail ve 
destekçileri ana akım medya kaynaklarını her zaman 
destekleyerek kendi çıkarları doğrultusunda yayınlar 
yapmalarını sağladı. Eylemlerimizin amacı Britanya’nın 
İsrail’e olan desteğine, ve yine G4S gibi ingiliz 
şirketlerine, İngiliz silah sanayisine olan desteğine ışık 
tutmak olacaktır.” İfadelerine yer verdi.



27  Çarşamba, 24 şubat 2016

Türkiye üzerinden 50 günde 95 
bin mülteci Yunanistan’a geldi
Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi 
(Frontex) tarafından yayınlanan ver-
ilere göre, Ocak ayında Yunanistan ve 
İtalya’ya gelen mültecilerin sayısı 74 
bin civarına geriledi. Ancak olumsuz 
hava şartlarına rağmen bu yılın ilk 50 
gününde Türkiye’den Yunanistan’a 
geçen mültecilerin sayısının 95 bini 
bulması da dikkat çekiyor. 

Frontex verilerinde, bir önceki aya oranla yüzde 40 
civarında bir gerileme kaydedilen mülteci sayısındaki 
düşüşün kötü hava şartları nedeniyle olduğu belirtildi. 

Frontex’e göre, Ocak ayında Yunanistan’a gelen 
mültecilerin sayısı 68 bin olurken, İtalya’ya 5 bin 600 
kadar mülteci giriş yaptı. Ancak Ocak 2015’e oranla 
Yunanistan’a giriş yapanların sayısı 10 kat daha fazla 
olurken, İtalya’da ise gerileme kaydedildi. 

Frontex rakamları, Türkiye’nin AB ile anlaşmasına 
rağmen mülteci göçünün sadece hava şartlarından 
dolayı kısmen gerilediğini de gösteriyor. 

Dün Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (UNHCR) tarafından verilen rakamlara 
göre ise, 1 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında Türkiye’den 
Yunanistan’a giriş yapan mültecilerin sayısı 94 bin 269 
oldu. Mültecilerin 33 bin 767’si bu ayın ilk 20 gününde 
giriş yaptı.  

ABD ve Rusya ‘çatışmasızlık’ 
üzerinde anlaştı
ABD ve Rusya, Suriye’de 27 Şubat’ta 
başlayacak geçici bir çatışmasızlık üz-
erinde anlaştı. DAİŞ ve Nusra cephesi 
kısmi çatışmasılığın dışında tutulacak.

Anlaşma, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile 
Rus mevkidaşı Sergei Lavrov’un hafta sonu yaptığı 
görüşmeleri takiben sağlandı. Beyaz Saray, Rusya Dev-
let Başkanı Vilademir Putin ile ABD Başkanı Barack 
Obama’nın Putin’in isteği üzerine telefon konuşması 
yaptıklarını açıkladı. İki lider, Suriye’de planlanan 
çatışmasızlık koşullarını değerlendirdiler.

İkilinin görüşmesinin ardından Suriye’de hafta so-
nundan itibaren geçerli olmak üzere geçici ve kısmı 
çatışmasızlığın başlayacağı duyuruldu.

Çatışmasızlık Suriye’de DAİŞ ve El Nusra Cephe-
sini kapsamayacak.

Çatışmasızlık kapsamında ABD ve Rusya, muhal-
ifleri bombalamayı bırakacaklar ve tüm grupların temsil 
edildiği ateşkeş gözlem grupları oluşturulacak.

Dünya güçleri Münih’te 12 Şubat’ta yapılan zir-
vede bir ateşkes üzerinde uzlaşmış, bunun geçen Cuma 

gününe kadar hayata geçirilmesi de kararlaştırılmış an-
cak bu gerçekleşmemişti.

Hafta sonu Humus ve Şam’da yapılan, DAİŞ’in 
üstlendiği saldırılarda 140’tan fazla kişi yaşamını 
yitirmişti.

Uzmanlar, ilk ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girme 
tarihinin aşılması ve hali hazırda süren çatışmalar ned-
eniyle, etkin bir ateşkesin gerçekleşme ihtimalinin 
düşük olduğunu söylüyor.

Bu arada ‘Suriye muhalefeti’nin çatı örgütlen-
melerinden Yüksek Müzakere Komitesi, ateşkes ve 
barış görüşmeleri çabalarını ele almak üzere Suudi 
Arabistan’ın başkenti Riyad’da toplandı.

Komite ateşkese uyacaklarını ancak bunun 
için kuşatmaların kalmasını, insani yardımların 
dağıtılmasına hız verilmesini ve rejimin saldırılarını 
sonlandırmasını talep ediyorlar.

Ateşkese dahil olacak tarafların 26 Şubat gecesine 
kadar ateşkesi kabul ettiklerini bildirmeleri gerekiyor.

Öte yandan bu gelişmelerden bağımsız olarak Suirye 
hükümeti 13 Nisan’da Parlamento seçimleri yapılması 
çağrısında bulundu.

En son parlamento seçimleri 2012 yılında yapılmıştı.

AB: TTIP tarıma faydalı olma 
kaydıyla kabul edilecek
Avrupa Birliği (AB) ile Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) arasındaki serbest 
ticaret antlaşması (TTIP) müzaker-
elerine dair gizlilik devam ediyor. AB 
Komisyonu’ndan ise, TTIP’nin ‘Avru-
pa tarımına zarar verecek şekilde 
olmayacağı’ açıklaması geldi. 

France 5 kanalında yayınlanan ‘C politique’ 
programına katılan Komisyon’un ekonomiden so-
rumlu Komiseri Pierre Moscovici, son dönemlerde 
tarım sektöründe yaşanan krize değindi. Krizin Fransa 
başta olmak üzere AB ülkelerindeki tarım sektörüne et-
kilerini kabul eden Moscovici, ABD ile serbest ticaret 
antlaşmasının önemini savundu. 

Transatlantik Yatırım ve İşbirliği Antlaşması’nın 
(TTIP) ABD’den çok AB’ye faydalı olacağını iddia eden 
Moscovici, ABD ekonomisinin daha ‘kapalı’ olduğunu da 
kaydetti. 

Birçok sivil toplum kuruluşu tarafından eleştirilen 
TTIP’nin Avrupa’daki tarım sektörünü olumsuz etkilemes-
ini kabul etmeyeceklerini söyleyen Pierre Moscovici, aksi 
halde antlaşmanın onaylanmayacağının altını çizdi. Mos-
covici, antlaşmanın Avrupa’daki tarım faaliyetlerine faydalı 
olması şartının kendileri için önemli olduğunu da vurguladı. 

AB ile ABD arasında 2 yıldan bu yana müzakereleri 
büyük bir gizlilikle sürdürülen TTIP, dünyanın en büyük 
iki ekonomisi arasındaki ‘bariyerleri kaldırmayı’ hedefliyor. 
Toplamda 850 milyonluk bir pazarı ilgilendiren antlaşma bu 
yönüyle ‘dünyanın en büyük ticari antlaşması’ olacak. 

Başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde 
eleştirilerin hedefinde olan TTIP’nin müzakere belgelerinin 
kamuoyundan gizlenmesi de dikkat çekiyor. 
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Day-Mer’in yardım kampanyası çığ gibi büyüyor

Fransa’nın Calais liman kentindeki mültecilere yönelik topladığı yardımlar giderek 
büyüyor. Yüzlerce duyarlı vatandaş Calais ve Dunkirk bölgelerine Day-Mer araclığı ile 
ulaştırılacakyardımlarını Tottenham’da bulunan North London Community House’a 
yığmaya başladı. 
Haber-Fotoğraf: Erem Kansoy

Yardım kampanyasının üçüncüsünü düzen-
leyen Day-Mer yetkilileri toplanan bağışlardan 

ve dernek binasına ulaştırılan yardımlardan old-
ukça memnun. Calais ve Dunkirk bölgelerindeki 
mülteci kampları avrupa’da en kötü durumdaki 
kamplar olarak bilinmesi ile burada en önde 

gelen ihtiyaçların başında yiyecek ve giyekcek 
geliyor. 

Düzenlediği yardım kampanyası ile 26 
Şubat’a kadar toplanacak yardımları bölgeye 

sevk edecek olan Day-Mer koalsiyonu ise 27 
Şubatta bölgeye bir ziyaret düzenleyip yerinde 
incelemelerde bulunacak.  

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda da Calais ile il-
gili karma bir fotoğraf sergisi düzenleyen Day-
Mer 2.000 Pound üzerinde elde ettiği geliride 
yine Calais için bağışta bulunacak. 

Bölgede daha önce yaptığı araştırmalar ve 
yine bölgedeki gönüllü çalışanlar ile temasları 
neticesinde Day-Mer yetkilileri kamplardaki en 
acil ihtiyaçların listesini çıkardı;

Giyecek ve malzeme listesi
1. Çadır, Battaniye, Uyku tulumu 

2. Beden olarak 38-45 numara arası su 
geçirmeyen ayakkabı, bot ve çizme

3. Sıcak ve su geçirmeyen ceket ve 
montlar (Küçük ve Orta Beden)

4. Erkekler için sıcak alt yada 28-
26 beden arası kot pantolanlar 

5. Çorap ve yeni iç çamaşır 
(Küçük ve Orta Beden)

6. Şapka, Eldiven ve Atkı 

7. Akşam kullanılması için fener

8. Parasal yardım (Bu yardımlar ile 
yukarda belirtilen ihtiyaçlar alınacaktır)

Yiyecek listesi
1. Kolay açılacak konerve hazır yemekler. 

2. Uzun ömürlü süt 

3. Uzun süre dayanıklı ola-
bilecek meyve suları

4. Taze meyve – Elma, Armut, Muz, 
Portakal, Mandalin, Nar vs. 

5. Kuru yiyecekler – Çerez, Birkuvi, 
Cikolata, Enerji yiyecekleri.
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Demirtaş: Türkiye bataklıkta!
Kürdistan ilçelerindeki 
soykırımcı saldırılara da sert 
tepki gösteren Demirtaş, 
“Bütün halkımızı Sur ve Ciz-
re ile dayanışma konusunda 
duyarlı olmaya davet ediyor-
uz” dedi. Demirtaş, AKP’nin 
DAİŞ’in siyasi uzantısı 
olduğunu vurguladı.

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Ankara 
eyleminin AKP’nin politikalarının sonucu 
olduğunu vurguladı. Kürdistan ilçelerindeki 
soykırımcı saldırılara da sert tepki gösteren 
Demirtaş, “Bütün halkımızı Sur ve Cizre ile 
dayanışma konusunda duyarlı olmaya davet edi-
yoruz” dedi. Demirtaş, AKP’nin DAİŞ’in siyasi 
uzantısı olduğunu vurguladı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş 
Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, par-
tisinin grup toplantısında gündeme ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

ULUSLARARASI ANADİL 
GÜNÜ

Demirtaş, 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü 
vesilesiyle konuşmasına “Anadilim kimliğimdir, 
anadilim onurumdur” diyerek başladı. Demirtaş, 
“Anadiller, tehdit ve tehlike altındadır. Türkiye 
bunların en başında geliyor. Türkiye’de 15 dil 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya” dedi.

Türkiye’de en çok konuşulan ikinci dil olan 
Kürtçenin ‘korkutan diller’ arasında olduğunu 
söyleyen Demirtaş, “Türkçe dışında bir dille 
yazışmak mümkün değil. Burada (Mecliste) 
Kürt halkının diliyle konuştuğunuzda tutanak-
lara x olarak geçiyor. Türkiye’de 40’a yakın dil 
konuşuluyor. Bunların birçoğu yerel dillerdir. 
Yıllarca burada medeniyet kurmuş, kültürel 
miras olarak kendi varlığını inşa etmiş kadim 
dillerdir. Bu dillerde eğitim almak mümkün 
değil” diye konuştu.

Anayasal çerçevede bu dillerin tanınması 
gerektiğine vurgu yapan Demirtaş, “Dilimiz, 
kimliğimiz, onurumuzdur diyorsak, Anayasa’dan 
başlayarak bütün yasaları Türkiye’nin çoğulcu 
yapısına göre düzenlemek zorundayız” diye 
kaydetti.

‘SADECE SİLOPİ’DE 500 
GENÇ DAĞA ÇIKTI’

Demirtaş, şunları ifade etti:
“Kürt sorunu da özü itibarıyla anadil soru-

nudur. 14 yıldır AKP iktidarda, Sur ve Cizre’yi 
bombalayarak, Kürt sorununu çözmeye çalışan 
zihniyet varlığını sürdürüyor. Ben çok merak 
ediyorum Cizre ve Sur’da tam olarak neyi çözm-
eye çalışıyorsunuz? Sur’da sıkıştırdığınız 200 
kişiyi katlettiğiniz de Kürt sorunu çözülmüş mü 
olacak? 

Ey Davutoğlu! Kalın kalın kitaplar yazmışsın 
ya cevabı vardır belki kitaplarında. Cevabı sen 
ver belki biz bilmiyoruz, senin kadar kalın kita-
plar yazamadık. Cevabını sen ver neyi başarmış 
olacaksınız. Sadece Silopi’de 500 genç dağa 
çıktı. Hani demokratik siyaseti büyütecektik. Bu 
süre içerisinde tek bir genç HDP’ye katılmadı, 
çünkü umudu ve çözümü parlamentoda görmüy-
or artık.”

Demirtaş, ‘90’lardaki vahşetlere değinerek, 
şöyle devam etti: “Devletin kudreti dediğiniz 
hükümetin faşizan uygulamalarından başka bir 
şey görmedi Kürt halkı. Geldiğimiz noktada 
HDP gibi bütün halkları kucaklama iddiasıyla 

yola çıkan bir parti güçlenmeye başlamışken, 
bundan panik oldular. Biz diyalogla çözelim bu 
işi dedikçe evet barış büyüyor, biz büyüyoruz. 
AKP korkuyor. AKP’nin önünde 7 Haziran’da 
iki seçenek vardı. 7 Haziran akşamı daha önce 
almış oldukları savaş kararını açık bir şekilde 
uygulamaya koyma kararı aldılar.”

ANKARA EYLEMİ
Ankara’daki eyleme de değinen Demirtaş, 

“Ankara’da patlayan bomba da Sur’da, Ankara 
Garında, Sultanahmet’te patlayan bomba da aynı 
siyasi anlayışın sonucudur. AKP bunun siyasi so-
rumlusudur” ifadelerini kullandı. 

SUR
Amed’in Sur ilçesinde günlerdir onlarca 

kişinin bodrum katında mahsur kalmasına 
ilişkin de hükümete tepki gösteren Demirtaş, 
Davutoğlu’nun Ankara patlaması üzerinden 
HDP’yi kastederek, “Bunlar kaderimizde de ked-
erimizde de bizimle değil” sözlerine yanıt verdi. 
Cizre’de yaşanan vahşet üzerinden yanıt veren 
Demirtaş, “Cenazeler yakıldı, teşhis edilemiyor. 
Aileler 120 cenazeyi tek tek inceliyor. Her anne 
babaya bunu yapıyorlar. Az önce Davutoğlu 
‘neden acıları ortaklaştıramıyoruz’ dedi. Hani 
haftalardır acı var orada. Hangi polis-asker 
cenazesi üzerinden duyguları sömürdük. Mesele 
polis ile Kürt gençleri arasındaki mesele değil. 
Sizinle Kürt halk arasındaki meseledir. Bütün 
acıları sahiplendik ve acılarda ortaklaşalım 
dedik. Siz ne yaptınız katlettiğiniz kadınların 
çıplak fotoğraflarını yayımladınız. Hangi 
acıdan, ortaklaşmaktan bahsediyorsun! Bütün 
şiddet eylemlerine beraber karşı çıkalım, dedik, 
imzalamadılar” diye belirtti.

‘PYD BİR TAŞ ATTI MI?’
Demirtaş, savaşa karşı en ilkeli ve ahlaklı 

tutumu sergilediklerini savunarak, “Asıl savaş 
tezkerelerine destek veren sizlersiniz. 3 parti 
savaş tezkeresine destek vermiştir. Nasıl bir 
ikiyüzlülük? En son Ankara’da gerçekleşen 
katliamın ardından yaşanılanlar bir bakın. Daha 
cenazeler ortada ama Saray’dan bir anda ‘YPG 
yaptı’ açıklaması geldi. Ya bir durun cenazeler-
imizi kaldıralım yerden. Bunlar kardeşleşmeyi 
bir arada yaşamayı engelleyendir. Rojava’dan 
bu tarafa PYD tarafından bir taş atıldı mı? Yok, 
kimse iddia edemez. Gece gündüz buradan toplar 
sallıyorsun. Ehrar El-Şam senin terör listende 
bile değil. ‘PKK ile PYD, DAİŞ ile aynıdır’ 
diyorsunuz. Peki, o zaman PKK’ye yaptığının 
binde birini DAİŞ’e yap” şeklinde konuştu.

‘akP DaİŞ’İN UzaNtısı
“Sizden ala terör uzantısı parti mi var?” di-

yen Demirtaş, AKP’nin DAİŞ’in siyasi uzantısı 
olduğuna vurgu yaptı.

Demirtaş, şunları da dile getirdi: “Ne hukuk, 
ne kanun ne anayasa hiçbir kitaba uymuyor 
yaptıklarınız. Hesap verme noktasına geldiğinde 
HDP’den hesap sorma anlayışı var. 14 yıldır 
memleketi ne hale getirdiler. Ülke içerde ve 
dışarıda korkunç bir savaş yaşıyor. Olup bi-
tenden biz sorumlu görülüyoruz. Bir düşman 
üzerinden kendilerini var etmeyi öğrendiler. 
Karşısında bir düşman yoksa siyaset yapamaz 
hale geldiler. Düşmanlar değişiyor ama AKP’nin 
siyaset tarzı değişmiyor. Hep düşman var. Pozitif 
siyaset bitmiş durumda toplumu korkutup ülkeyi 
yönetiyorlar. Bunu sürdürerek, arzu ettikleri 
ulaşamadıkları başkanlığa ulaşsınlar. Barışın 
bu ülkeye geldiği gün o kadar zevkle yaptıkları 
saray boşa gidecek. Barış onlar açısından bu ka-
dar büyük bir tehdit gibi görülüyor. Özgürlük, 
adalet içermeyen hiçbir barış yaklaşımından 
barış çıkmaz.”

‘ÇATIŞMA POTANSİYELİ OR-
TADAN KALDIRILMALI’

‘Demokratik Diyalog ve Müzakere Süreci’ne 
işaret ederek, bu sürecin bütün Türkiye ve 
Ortadoğu’yu barışı getireceğine dikkati çeken 
Demirtaş, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a 
yönelik ağırlaştırılan tecrit koşullarına değindi. 
Demirtaş, AKP’nin müzakereden ısrarla 
kaçtığına dikkati çekerek, “Bütün savaşların 
sonu barışla sonuçlanır. Bizler barış için mü-
cadele edeceğiz. Savaş bu dakikada durmalıdır. 
Bunu başarmalıyız ama silahların susması tek 
başına barış değildir. Barış çatışma potansiyelin-
in ortadan kalkmasıdır” dedi.

‘TÜRKİYE BATAKLIKTA!’
Demirtaş, AKP’nin izlediği politikalardan 

dolayı geldiği durumun farkında olmadığını 
ifade ederek, “Hani başarı, tam olarak neyi 
başardınız. Suriye’de 3 ayda bu iş biter dediniz, 
5 yıl oldu. Bunlar ateşkes ve barış olmasın diye 
alttan tetikliyorlar. Şam’da Selefi bir iktidarı 
hayal ediyorlardı. AKP Ankara’da oturup sadece 
Türkiye’yi değil, Mısır ve Suriye’yi yönetmek 
istiyordu. İkinci hayalleri ‘Kürt anasını görmesin 
idi’ bunun için uğraştılar. Çeteleri bu yüzden 
desteklediler. Bunlar tutmayınca doğrudan or-
duyu devreye koymaya başladılar. Niye girecek-
sin Suriye’ye? Oradan tek tehdit DAİŞ. Türkiye 
toplumu bir dönüp baksın oradaki Kürt sana ne 

zarar verdi de oraya asker gönderip orayı düm-
düz yapacaksın... İşte bu politikalar Türkiye’yi 
bataklığın tam ortasında getirdi. Nasıl çıkacağız 
buradan. Benim aklıma HDP geliyor. HDP bu to-
praklar için büyük bir şanstır.”

Demirtaş, HDP’nin varlığının Türkiye siya-
seti açısından olmazsa olmaz olduğunu dile ge-
tirerek, “Her türlü saldırıya rağmen biz partimizi 
ilkelerimizi korumak zorundayız. Biz var old-
ukça korkunun bu topraklarda yeriolmayacak. 
Allah’tan başka kimseden korkmayın” dedi.

‘ARTVİN’DEKİ DİRENİŞİN 
ARKASINDAYIz; 
REFERANDUM YAPILSIN’

Demirtaş, “Devletin güvenliğini sağlayacağız 
adı diye sadece kendi güvenliğinizi sağlarsanız, 
kamu güvenliğini de devleti de bu şekilde ko-
ruyoruz derseniz, yanılıyorsunuz. ‘Devlete karşı 
direnen herkes teröristir’ tanımı yapılmış. Sen 
devletin müteahattine karşı çıktıysan demek ki 
sen ‘vatan hainisin’. Şimdi Artvin halkı ‘terörist’ 
olmak nedir bunu yaşıyor günlerdir” diyerek, 
Artvin’de maden tartışmalarının referandum ile 
halka sorulması gerektiğini kaydetti. Demirtaş, 
“50 bin ağaç kesilecek Başbakan yerine daha 
fazlasını dikileceğini söylüyor. Odun ve su işleri 
bakanı da bunu söylüyor. Kaç yılda bir doğal or-
man oluşuyor?” diye sorarak, Cerattepe halkının 
onurlu ve haklı bir direniş sürdürdüğünü ve HDP 
olarak bunun arkasında olduklarını söyledi.

SUR VE CİzRE İÇİN 
DUYARLILIK ÇAĞRISI

Demirtaş, Sur’da halen ağır saldırıların de-
vam ettiğini ve tank atışlarından dolayı nere-
deyse bütün tarihi mekanların yerle bir edildiğini 
söyledi. “Sur Diyarbakır’ın kendisidir. Şehir 
olan Sur’un kendisidir. Onu maalesef ki önemli 
ölçüde yok ettiler” diyen Demirtaş, şunları ekl-
edi: “Biz buradan bütün halkımızı Sur ve Cizre 
ile dayanışma konusunda duyarlı olmaya davet 
ediyoruz. Bu vahşet günleri mutlaka bitecek, so-
rumlulardan bunun hesabı sorulacak.”

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 
PKK tarafından alıkonulan asker ve polislerin 
durumuna da değinerek, HDP olarak bu konuda 
yapılması gerekenleri yapmaya hazır olduklarını 
bildirdi.

Grup toplantısına, geçmiş dönemlerde PKK 
tarafından alıkonulan asker ve polis yakınlarının 
da katıldı. 
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Europol : Avrupa son on yılın en 
büyük tehdidiyle karşı karşıya

Avrupa Polis Ofisi’ne (Europol) göre Avrupa ülkeleri son 
on yılın en büyük ‘terörist saldırı tehdidiyle’ karşı karşıya. 
Europol Direktörü’ne göre, Avrupa ülkelerindeki radikal 
cihatçıların sayısı 3 bin ile 5 bin arasında. 

Alman Neue Osnabrücker Zeitung adlı 
gazeteye konuşan Europol Direktörü Rob 
Wainwright, Avrupa ülkelerinin büyük bir 
‘cihadist saldırı’ tehlikesi olduğunu söyledi. 

DAİŞ veya diğer çeteci örgütlerin 
Avrupa’nın herhangi bir yerinde her saldırı 
düzenleyebileceğini savunan Wainwright, 
Suriye ve Irak’tan kaçan çetelerin önemli 
bir kısmının Avrupa’da olduğunu kaydetti. 
Diğer çetecilerle birlikte Avrupa ülkeler-

inde 3 bin ile 5 bin arasında radikal cihatçı 
olduğunun tahmin edildiğini belirten Wain-
wright, “Avrupa son 10 yıldaki en büyük 
terörist tehditle karşı karşıyadır” dedi. 

Radikal dinci örgüt üyelerinin 
Ortadoğu’dan gelen mültecilerin arasına 
karışmış olma ihtimaline karşı da konuşan 
Europol Direktörü, bu yöntemin sistematik 
olarak kullanıldığına dair bilgi olmadığını 
da belirtti. 



31  Çarşamba, 24 şubat 2016

Şirbirinc bî pîvok 
Çiğdemli sütlac
Bu hafta kış aylarının bitmeye başlamasının ve bahar 
aylarının başlangıç habercisi olan çiğdem çiceğinden 
yapılmış, Malatya yöresinden bambaşka bir tatla beraberiz.

Yaşadığımız coğrafya itibarı ile 
muhteşem dağlarla çevrili bölgelerde 
yaşamamız, yaşam tarzımızı her yönüyle et-
kilerken, bu bölgelerde kendi kendine doğal 
ortamında yetişen yüzlerce çeşit fevkalade 
lezzette ot, sebze ve meyvelerle çevrili 
olmamız Kürt mutfağının temel özellikler-
ini etkileyen çok önemli unsurlarındandır. 
Doğa ile iç içe yaşamış bir halk olarak 
doğanın hayatımıza kazandırdıklarını iyi 
değerlendirmiş ve karşılığında ona göster-
ilmesi gereken saygıyı verebilmeyi çok iyi 
başarmışız. Doğanın canlanmaya başladığı 
baharın başlangıcının bu açıdan Kürtler 
için cok ayrı bir önemi vardır. Özellikle 
bahar aylarında toplanan doğal yetişen yi-
yeceklerden burada sıralayamayacağım, is-
mini dahi bilmediğim yüzlerce çeşit yemek 
türleri üretmeyi başarmış ve mutfağımızın 
inanılmaz derecede zenginleşmesine sebep 
olmuştur.

Yabani yiyecekleri öğrenmek bunlardan 
lezzetli yemekler pişirmek yaratacılık, 
zeka, merak ve ilgi işidir. Öyleki her 
yiyeceğin sezonunda toplanması, temizlen-
mesi, hazırlanması ve kış aylarında kullan-
mak üzere değişik muhafaza tekniklerinin 
geliştirilmesi ince detay ve emek vermeyi 
gerektirir. Yabani yiyeceklerin toplanması 
hem çok emek isteyen aynı zamanda da 
inanilmaz zevkli bir iş. Baharın başlangıcı 
ile beraber hemen bütün yaz ve sonbahara 
kadar devam eden bu iş köy hayatının en 
önemli parçalarındandır. Bizim oralarda 
eskiden genç kızların sabahın ilk ışığında 
toplanıp beraber gittikleri ve annem gibi pek 
çok genç kızın o zamanlardan hafızalarında 
kalmış hayatlarının en eğlenceli aktivitesi 
olarak anlattıkları bir şeydir örneğin. 

Yabani yiyeceklerle yemek pişirmek 
de yemek severler için inanılmaz zevk-
tir. Çünkü her seferinde olağanın 
dışında alışılmamış yepyeni bir lezzetle 
karşılaşıyorsunuz.  Çiğdemde bu muhteşem 
otlardan sadece biridir.   Hem tatlı hem 
tuzlu pek çok yemeği yapılan bu nadide 
lezzete sahip, çok özel çiçekten çok çeşitli 
yemeklerin yapılması bu çiçeğin pek çok 
renkte olması ile paralel bir şey olsa gerek. 
Beyazdan sarıya, pembeden mora kadar 
pek çok renge sahip bu çiçeği parklarda ve 
pek çok yeşil alanda görmek mümkün bu 
günlerde.

Uzun kış aylarından sonra havalar yavaş 
yavaş açılmaya ve ısnmaya başlamasının en 

güzel habercilerinden olan çiğdem çiceği 
insana inanılmaz bir heyecan getirirken, 
böylesine güzel görünümlü bir çiçekten bir 
tatlı yapma fikri bambaşka bir heyecandı 
benim için.  Aslında çiğdem kökünden 
yapılan bu tatlıyı ben polenlerini kullnarak 
yaptım. Çiğdemin özünü içine çekmiş süt 
ve bulgur dan yapılmış bu tatlıya sütlaç de-
mek biraz basit kalıyor. Her kaşıkta resmen 
baharı damağınızda hissediyorsunuz bu 
çok özel tatlıyı yerken. 

Mevsimi geçmeden bu tatlıyı yapmayı 
deneyin derim. 

Gelecek hafta yeni bir lezzette buluşmak 
dileği ile yorumlarınızı bekliyorum.

Şirbirinc bî pîvok / 
Çiğdemli sütlacı

4 kişilik
Malzemeler 
10 Çiğdem çiçeği
500 gr. tam yağlı süt 
120 gr. şeker
90 gr bulgur
100 gr. krema  
1 limon rendesi

Yapılışı
1. 50 gr. sütü cezveye alın. Çiğdemin iç 

kısmındaki polenleri bir makasla kesin ve 
sütün içine koyun. Sütü ısıtın ve kaynama-
ya başladığında altını kapatın ve en az 

5-6 saat kadar  yada 1 gece buzdolabında 
bekletin. 

2. Gerüye kalan 450 gr. sütü geniş bir 
tencereye alın ve üzerine çiğdem özlü sütü 
ve şekeri ekleyin ve ocağa alın. Kaynama-
ya başladığında bulguru ekleyin ve bulgur 
iyice yumuşayıncaya kadar kısık ateşte 
kapağı kapalı bir şekilde kaynatın. 

3. Bulgur yumuşadığında kremayı da 
ekleyin ve 5 dakika kadar daha kaynatın. 
Ocaktan alıp limon rendesini karıştırın 
ve servis kaplarına alın. Soğuduktan son-
ra üzerini plastık kaplayıcı ile kaplayıp 
buzdolabına yerleştirin ve tamamen 
soğuduğunda üzerine biraz daha limon 
rendesi ekleyip servise alın.

Afiyet Olsun.............

thekurdishcook@gmail.com    TheKurdishCook          @TheKurdishCook

THE KURDISH COOK

FaDimE  
tiskaya
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Basit

Zor

ÇENGEL BULMACA

KARİKATÜR

SUDOKU

GEÇEN HAFTAKİ BULMACANIN ÇÖzÜMÜ

Hazırlayan: MURAT ALPAVUT   |   alpavut@arcor.de
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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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Jibo Yusuf Işik Li Londonê Konsera Piştevaniyê

Rûpel 3

Dogan, bi dirûşma ‘Dewleta qatil wê hesab bide” hat oxirkirin

Rûpel 5

rojnamegera Ku Ji Tirkiye Hatî Dersînorkirin Li Londonê axivî

Rûpel 3

Di erdheja afganîstan-Pakîstanê de herî kêm 300 kes mirin

Rûpel 4

telgraf.co.uk
RojNAMEyA HEfTEyÎ

Çarşem,
28/10/2015 492Hê
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ar

Gel Vê Carê Xurttir Bersiv DaHemwelatiyên Tirkiye yên li Brîtanya dijîn di navbera 22-25’ê Cotmehê de jibo hilbijartinên giştî yên parlamena Tirkiye çûn ser sindoqan. Di van çar rojan de ji 86,655 hilbijêrên qeyd kirî bi tevahî 33,569 hilbijêr li navenda Olympia ya Kensingtonê dengê xwe bikaranîn. Hilbijartina 7´ê Hezîranê 24,156 hilbijêran dengê xwe bikaranîbûn. 
33,569 dengên ku hatîn bikaranîn îro bi 

teyareyeke taybet tevî nûnerên partiyan şandin enqere. Deng dê 1´ê mijdarê bi dengên Tirkiye re werin hejmartin. Di çar rojên dengdanê de bi tevahî ji sedî 39 kes çûn ser sindoqan. 
Kordînasyona HDP´ê ya Brîtanya tevî ku jibo qeydiyê bi rihê seferberiyê xebat meşand, dîsa mora xwe li organîzasyoneke bêhempa da. Kordînasyona HDP´ê ya Brîtanya ku di nav de 27 sazî cih digirtin bi sedan xebatkarên dilxwaz 

çar rojan bênavber xebitîn gel birin ser sindoqan. Jiber dûrbûna navenda dengdayînê ji gelek herêman otobûs hatin rakirin. 
Di hilbijartina 7´ê Hezîranê de li Brîtanya ji 84,558 hilbijêran 24,156 hilbijêran dengê xwe bikaranîbû. encama hilbijartina 7´ê Hezîranê ya Brîtanya wiha bû: HDP: 14,594 deng %59.31, CHP: 5.134 deng %20,86,  aKP: 3.548 deng %14,42 û mHP: 744 deng %3,02. 

Berdewama nûçeyê di rûpelê 3´yan de ye...

---

telgraf.co.uk
Haftalık Haber Gazetesİ

Carşamba,

28/10/2015 492Sa
yı

birleşik krallık’ta yaşayan türkiye vatandaşları yenilenen parlamento 

seçimlerinde, 7 Haziran seçimlerine nazaran daha yüksek bir katılım gösterse 

de bu oran yüzde 39’da kaldı. kayıtlı 86,655 seçmenden 33,569 kişi oy kullandı. 

Oyunu kullanan bazı seçmenler HDP eşgenel başkanı selahaddin Demirtaş’ın 

akP için kullandığı ‘Yenilen pehlivan güreşe doymazmış’ atasözünü 

hatırlatarak; ‘Yenilen Pehlivan güreşe doyana kadar, biz ısrar edeceğiz’ dedi.  

Geçen seçimlere nazaran salonda daha gergin bir 

havanın hakim olduğu seçimlerde HDP Britanya 

koordinasyonu geçen seçimlerde olduğu gibi 

yüzlerce gönüllü çalışanı ile birlikte binlerce seçmeni 

araçlarla seçim merkezine taşıdı. 

22-25 Ekim tarihleri arasında Londra ve Edinburgh’da 

bulunan seçim merkezlerinde kullanılan oylar sali 

özel bir uçakla Ankara’ya gönderildi. Ankara’ya 

gönderilen zarflar 1 Kasım akşamı Türkiye’dekilerle 

beraber açılacak. Yurtdışında kayıtlı olup oy 

kullanamayan vatandaşlar 1 Kasıma kadar 

gümrüklerde oy kullanabilecek.  

Birleşik Krallıkta yapılan 7 Haziran’daki seçimlerde 

28,447 oy kullanmış ve kullanılan geçerli oyların 

yüzde 60’ını HDP almıştı. 

Haberin devamı sayfa 10 & 11’de

Yenilen Pehlivan Güreşe Doyacak

Mülteci kampı değil dehşet kampı!
Bir süre gündemden düşmeyen 

Fransa topraklarındaki Calais ‘Orman 

Kampı’nı Day-Mer’in tertiplediği heyet 

ziyaret edip gözlemlerde bulundu. 

Day-Mer’in organizasyonu ile toplanan 

heyet Calais’e ayrıca yardım da 

götürerek yetkilelere teslim etti. Day-

Mer’in yardımı toplum içerisinde büyük 

takdir topladı. Tam bir insanlık ayıbı 

yaşanan mülteci kampındaki son 

duruma ilişkin gazeteci Arif Bektaş, 

Öğretmen ve sendikacı Oktay Şahbaz, 

muhabirimiz Erem Kansoy ve Aktivist 

Çınar Altun’un gözlem ve raporlarını  iki 

hafta olmak üzere iki bölümde değerli 

okuyucularımız ile ‘mülteci kampı değil 

dehşet kampı’ yazı dizisinin ikinci 

bölümünü, paylaşıyoruz. 

Haberin devamı sayfa 20 & 21`de

reklam@telgrafnews.com | 0742 948 1490 | 0207 923 0838

HAFTALIK HABER GAzETESİ • ROJNAMEYA HEFTEYî

Bu sayfada yer almasını istediğiniz reklamlarınız için 
reklam@telgrafnews.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. 

www.telgraf.co.uk

SATILIK KEBAP & TAKE AWAY
Grover Park SE12

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

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

Fiyat: £85.000

Iletişim: 0796 113 7625 (Ali Bey)

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

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

PEKENLER LIMITED
CONSULTANCY SERVICES 

MARKETING
SALES PUBLIC RELATIONS SOURCIING 

ITHALAT IHRACAT LOJISTIK VE PAzARLAMA 
DANISMANLIGI

Ayrıntılar için 0745 943 9664 numaralı 
telefonu arayabilirsiniz.

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

İletişim: 0786 900 7743 - Selim Bey

Kiralık oda Kiralık Ofisler

Satılık Off Licence

Tottenham bölgesinde Studio Flat 
paylaşmak üzere kiralık oda mevcuttur. 

Fiyat çok uygundur. 

Edmonton’da Fore Street üzerinde 
uygun fiyata kiralık ofisler.

(Liverpool Street’e yakın-Bricklane)
Haftalık Take in: 6-7 bin
Lease: 12 yıl (önü açık)

Fiyatı telefonda verilecektir.

Telefon: 0746 643 0117 / 0793 126 8415

Sezgin Coşkun
Kürtçe dil dersi verilir. 

Düğün, gece ve konserlerde  
müzik hizmeti.



Europol: Ewropa bi gefa herî mezin a 
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Cameron û YE li 
hev kir, biryara 
dawî ya gel e
serokwezîr David Cameron di dawiya hevdîtinên 
xwe yên bi rayedarên endamên Yekitiya ewropa de 
daxûyanî da û da zanîn ku li hevhatin çêbûye, lê dîsa 
jî biryara dawî dê gelê brîtanî di referandûma 23´ê 
Hezîranê de bide. Cameron da zanîn ku ew ê jibo 
mana di nav Yekitiya ewropa de qempanya bimeşîne. 
Ev demeke dirêj e rojeva Brîtanya Yekîtiya 
Ewropa ye. Ev çend meh bûn hevdîtinên 
di navbera hikûmeta Brîtanya û rayedarên 
Yekitiya Ewropa de berdewam dikirin. 
Serokwezîr Cameron ji Yekîtiya Ewropa 
daxwaz dikir ku reforman pêk bîne. Di dawiya 
hevdîtinan de Cameron û rayedarên YE li hev 
kirin lê ev li hev hatin her tiştî bi dawî nake. 
Jiber ku berî hilbijartinên parlamentoyê yên 
Brîtanya Cameron soza çêkirina referandûmê 
dabû hilbijêrên xwe. 

Li gorî biryara hikûmetê dê 23 Hezîranê li 
tevahiya Brîtanya referendum were kirin. 
Di referandûmê de dê pirsa “Hûn dixwazin 
Brîtanya di nav Yekitiya Ewropa de bimîne an 
na” were kirin. Li gorî encamên referandûmê 
dê zelal bibe ka Brîtanya dê ji YE derkeve 
an bimîne. Ji hikûmeta Cameron 15 wezîr 

bi Cameron re jibo mana di nav YE de dê 
qempanya bimeşînin, lê 6 wezîr û gelek 
parlementer berovajî biryara Cameron dê jibo 
derketina ji YE qempanya bimeşînin. Ji xeynî 
UKIP hemû partiyên din yên Brîtanî li aliyê 
manê ne. Şaredarê Londonê Borîs Johnson 
jî li hemberî Cameron jibo derketina ji YE dê 
bixebite. 

CaMerON: berJeWeNDıYÊN 
brÎtaNYa Dı Ye De Ne
Cameron da zanîn ku piştî ku daxwazên 
Brîtanya hatine qebûl kirin, jibo Brîtanya 
berdewam kirina endamtiya YE ya herî baş e û 
ew ê jibo manê qempanya bimeşîne. Cameron 
da zanîn ku endamtiya YE jibo Brîtanya 
ewlehiyê û aboriya baştir bi xwe re tîne. 

Çend xalên girîng ji hevpeymana 
di navbera Ye û brîtanya de:
Yek ji xalên herî girîng dana alîkariya koçberên 
ji Ewropa tên. Li gorî vê xalê kesên ji Ewropa 
tên dê piştî çar salan mafê alîkariyên sosyal 
wergirin.  

Jibo koçberên ji welatên endamê YE hatîn, 
alîkariya zarokan jî dê were bi sînor kirin. Li 
gorî vê xalê, dê alîkariya zarokan ne li gorî 
Brîtanya, dê li gorî rewşa jiyana wî welatlê ku 
jê hatî were dîyar kirin.

Brîtanya dê cûdahiya xwe biparêze. Qanûnên 
nû yên ku deshilatiya Yekitiyê xurt dike dê jibo 
Brîtanya ne derbasdar bin. Ev tê wateya ku 
Brîtanya dê tu caran ,jibo entegrasyona siyasî 
newe mecbûr hiştin. 

Yek ji xalên girîng jî ew e ku, kesên ji welatên 
endamên YE, dema bi keseke ku ji welatekî 
ne endamê YE re bizewicin nikarin wekî berê 
werin Brîtanya. 

bırYara DaWÎ Ya Gel e
Di referandûma 23 Hezîranê de pirsa “Bila 
Brîtanya wekî endamê Yekîtiya Ewropa 
bimîne, an jî derkeve” were kirin. Brîtanya 
ji sala 1973´yan ve endamê Yekitiya 
Ewropa ye. 
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî Karîkatûr

Di nav destên êşa te de
Wek bîna nêrgizan 
Wek reşgirêdana dayika 
xwediherikîm!!!

Ehmed Huseynî
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Li pêşiya avahiya BBC 
protestoya dewleta Tirk

Jibo bal kişandina ser 
êrîşên dewleta Tirk û 
şermezar kirina bêdengi-
ya çapemeniya Brîtanî li 
pêşiya avahiya televizyo-
na BBC xwepêşandanek 
hat li dar xistin. 

Dewleta Tirk zêdeyî heftê rojî ye bi 
hêzeke giran û çekên giran êrîşî Sûr ya 
girêdayî Amedê dike. Ji roja êrîş dest pê 
kirin heta îro derketina kolanan jî qedexe 
ye û navçe bi tevahî hatiye dorpêç kirin. 
Gelek sivîlên birîndar li nava dorpêçê hene 
dewlet rê nade ku birîndar werin derxistin. 

Jibo şermezar kirina van êrîşan û 
bal kişandina ser rewşa awarte bi banga 
Meclîsa Gelê Kurd ya Brîtanya gelek kes 
li pêşiya avahiya BBC kombûn. Di çala-
kiyê alên PKK´ê jî hatin rakirin û bênavber 
dirûşmên wekî “Kûjer Erdogan” hat qêrîn. 

Di çalakiyê de axaftin hatin kirin û di 
axaftinan banga hişyariyê li raya giştî hat 
kirin û bêdengiya li hember kirinên dewl-
eta Tirk hat şermezar kirin. Çalakî piştî du 
saetan hat bi dawî kirin. 

Li Edinburgh´ê Panela “Şahidiya Rojava”

Li paytexta îskoçya 
Edinburgh´ê bi mijara «Rojava 
Eye-Witness» (Şahidiya Roja-
va) panelek hat lidarxistin. Ji 
gelik derdoran eleqeyeke me-
zin hat nîşandan.

Alexander Carver yê Brîtanî yê ku jibo 
piştevaniyê çûbû Rojava, qala berxedan, têkoşîn 
û sîstema Rojava kir. Yek ji axaftvanê din yê 
Îtalyan ji saziya “Rojava Resiste” Massimiliano 
Goitom jî şahidiyên xwe yên Cizîrê vegotin. 

Aktîvîstê Brîtanî Alexander Carver yê ku de-
mekî li Rojava mabû bi berxedana YPG-YPJ dest 
bi axaftina xwe kir. Carver wiha axivî: “Şoreşa 

Rojava bandoreke erênî li ser rewşa herêmê kir 
û divê hemû kes vê yekê baş binirxîne. Sîstema 
Konfederalîzma Demokratîk ya ku referensa 
xwe ji rêberê gelê Kurd Abdullah Ocalan digire, 
di ware azadiya jinê de û di warê azadî û wekehe-
viyê de modeleke serkeftî ava kiriye.”

Carver bal kişand ser piştevaniya Enternasyo-
nalîst û anî ziman ku gelek şervanên ji gelik 
welatên cîhanê îro li Rojava bi gelê Kurd re şer 
dikin. 

Aktivistê Îtalyanî Massimiliano Goitom yê 
ku be delegasyonekê re çûbû Cizîrê qala rewşa 
Cizîrê û êrîşên dewleta Tirk kir. Goitom wekî din 
videoya ku ji dimênên li Cizîrê kişandî amadekirî 
nîşandan. Goitom di axaftina xwe de bal kişand 
ser êrîşên dewleta Tirk û anî ziman ku bi sedan 
kesên hatîn qetil kirin hemû sivîl in. 

Piştî axaftinan bersivên guhdarvanan hatin 
bersivdan û panel hat bi dawî kirin. 

Komkujiya Cizîrê 
li Brîghtonê hat 
şermezarkirin
Komkujiya Cizîrê li ba-
jarê îngilîstan Brîghtonê hat 
şermezarkirin. Di çalakiyê de 
banga «bes bêdeng be, vî şerê 
dewleta Tirk ê li hemberî gelê 
Kurd bisekinîne» li raya giştî ya 
Brîtanyayê hat kirin.

Kurdistaniyên li herêma 
Sûssex a Îngilîstanê dijîn, tevî 
dostên xwe, sûcên dewleta 
Tirk ên li Bakurê Kurdistanê 
dike şermezar kirin û banga 
hişyarî û baldariyê li raya giştî 
ya Brîtanyayê kirin.

Bi vê armancê Navenda 
Civaka Demokratîk a Kurd 
a Sûssexê, li navenda bajarê 
Brîghtonê, bi desteka ak-
tîvîstên Brîtanyayî çalakiyeke 
protestoyî organîze kir. Di 
çalakiyê de hat ragihandin, 
dewleta Tirk li pêş çavên teva-
hiya cîhanê gelê Kurd qetil 

dike. Çalakgeran li ser hovîti-
ya li gelê Kurd tê kirin belavok 
belav kirin û dan zanîn, ku di 
bin navê «qedexeya derketina 
derve» de hêzên dewleta Tirk 
bi sedan sivîl qetil kirine.

Hat destnîşankirin, ku divê 
dewleta Tirk ji ber sûcên li dijî 
mirovahiyê kiriye bê darizan-
din û bang li hikûmeta Brîtan-
yayê, rêxistinên navneteweyî 
yên weke Yekîtiya Ewropa û 
Neteweyên Yekbûyî hat kirin, 
der hal bikevin nava tevgerê û 
komkujiyên li Kurdan tên ki-
rin, bisekinînin.
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Demîrtaş: Tirkiye di nava çiravê de çikiya ye!
Demîrtaş nerazîbûneke tund nîşanî êrîşên qirkir-
inê yên li navçeyên Kurdistanê da û got, «Em 
bang li tevahiya gelê xwe dikin, ku li dora Sûr û 
Cizîrê li hev bicivin.»

Hevserokê Giştî yê Partiya 
Demokratîk a Gelan (HDP) Selahattîn 
Demîrtaş, di civîna koma partiya xwe 
de rojev nirxand.

Demîrtaş bi wesîleya 21›ê Sibatê 
Roja Zimanê Dayikê ya Cîhanê bi 
gotina, «Zimanê min ê dayikê nas-
nameya min e, zimanê min ê dayikê 
rûmeta min e» dest bi axaftina xwe kir. 
Demîrtaş bal kişand ser xeterî û gefa li 
ser zimanên dayikê û anî ziman ku li 
Tirkikyeyê 15 ziman bi xeteriya tine-
bûnê re rû bi rû ne. Demîrtaş destnîşan 
kir, ku divê ev ziman di çarçoveya 
destûra bingehîn de bê naskirin.

‘bı teNÊ Jı sılOPıYaYÊ 
500 CıWaN DerketıN 
serÊ ÇıYÊ’

Demîrtaş axaftina xwe wiha de-
wam kir:

“Pirsgirêka Kurd ji aliyê cewherî 
ve pirsgirêka zimanê dayikê ye. Ev 14 
sal in AKP li desthilatdariyê ye, zîhni-

yeteke ku jê heye bi bombekirina Sûr 
û Cizîrê dikare pirsgirêka Kurd çareser 
bike, li ser desthilatdariyê ye. Ez gelekî 
meraq dikim; gelo hûn li Cizîr û Sûrê 
hewl didin çi çareser bikin? Dema we 
200 kesên li Sûrê qetil kirin, wê pirs-
girêka Kurd hatibe çareserkirin?

Ey Davûtoglû! Te pirtûkên qalind 
nivîsandiye, dibe ku bersiv di pirtûkan 
de be. Tu bersiva wê bide, dibe ku em 
nizanibin, me bi qasî de te pirtûkên 
qalin nenivîsand. Tu bersivê bide; tu 
yê bi vî rengî çi bi ser bixîne. Bi tenê 
ji Silopiyayê 500 ciwan derketin serê 
çiyê. Ka me yê siyaseta demokratîk 
mezin bikira. Di nava vê demê de 
ciwanekî bi tenê jî tevlî nava HDP›ê 
nebû, ji ber ku hêvî û çareseriyê edî li 
parlamentê nabînin.»

‘GelO PYD’Ê Heta NıHa 
keVırek aVÊtıYe We?’

Demîrtaş da xuyakirin, ku li hem-
berî şer helwesta herî bi pîvan û bi 
exlaq ew nîşan didin û axaftina xwe 
wiha dewam kir: «Yên destekê di-
din tezkereyên şer hûn in. 3 partiyan 
destek dan tezkereya şer. Ev durûti-
yeke çawa ye? Li bûyerên piştî kom-
kujiya li Enqereyê temaşe bikin. Hînê 
cenaze li erdê ne ji Qesrê daxuyaniya 
‹YPG›ê kir› hat. Ka bisekine, destpêkê 

cenazeyan rakin. Yên ku biratiyê, ji-
yana bi hev re ji holê radikin, ev in. 
Gelo ji Rojava ber bi vî alî ve, PYD›ê 
kevirek jî avêtiye? Na, ti kes nikare 
îdîa bike. Lê bi şev û roj hûn ji vê 
derê topan dibarînin. Ehrar el Şam di 
lîsteya te ya terorê de jî nîne. Tu dibêje 
‹PKK û PYD, DAIŞ yek in›. Yek ji 
hezar tiştên tu li hemberî PKK›ê dike, 
rabe li hemberî DAIŞ›ê jî bike.»

‘akP alıYÊ sıYasÎ 
YÊ DaıŞ’Ê Ye’

Demîrtaş destnîşan kir ku AKP al-
iyê siyasî yê DAIŞ’ê ye û got, “Ne li 
gorî hiqûqê, ne li gorî destûra binge-
hîn, ne jî li gorî pirtûkê tevdigerin. 
Dema dor tê hesabdayînê, radibin 
ji HDP’ê hesab dipirsin. Ev 14 sal 
in welat xistine vê rewşê. Welat li 
hundir û derve di nava şerekî giran 
de ye. Ji vê rewşê me berpirsyar 
dibînin. Hîn bûn ku li ser dijminekî 
hebûna xwe bidomînin. Dema li 
hemberî wî dijminek tinebe, nikare 
siyasetê bike. Dijmin diguhere, lê 
rêbaza siyasetê ya AKP›ê naguhere. 
Her tim dijmin heye. Siyaseta pozîtîf 
qediya ye, civak bi tirsê tê rêvebirin. 
Bi vê yekê re dixwazin xwe bigi-
hînin serokatiya ku gelekî dixwazin. 
Roja ku aştî hat vî welatî, wê ew 

qesra bi kêf û şahî çêkirin, belasebep 
be. Aştî ji bo wan tiştekî ewçend xe-
tere ye. Aştiyek bê azadî û edaletê, 
ne aştî ye.»

‘tırkıYe Dı NaVa 
ÇıraVÊ De Ye’

Demîrtaş diyar kir, haya AKP’ê ji 
rewşa heyî ya ji ber polîtîkayên wan 
rû daye, nîne û got, “Ka serketina we, 
ka we çi bi ser xist? Ji bo Sûriyeyê we 
got di nava 3 mehan de ev kar wê bi-
qede, ev bû 5 sal. Ji bo agirbest û aştî 
nebe, vana bi awayekî veşartî rewşê 
sor dikin. Xeyala wan ew bû ku li 
Şamê desthilatdariyeke Selefî derk-
eve holê. AKP dixwest ji Enqereyê 
ne tenê Tirkiyeyê di heman demê 
de Misir û Sûriyeyê jî bi rê ve bibe. 
Hewldana wan a duyemîn jî têkbirina 
Kurdan bû. Ji bo vê yekê destek dan 
çeteyan. Dema ev nebû, yekser artêşa 
xwe xist dewrê. Tu yê çima bide nava 
Sûriyeyê? Li wê derê gefa bi tenê 
DAIŞ e. Bila civaka Tirkiyeyê carekê 
bala xwe bidê; gelo Kurdên li wir çi 
zerar daye te ku tu yê bi leşkerên xwe 
wê derê ser û bin bike... Van polîtî-
kayan Tirkiye di nava çiravê de çi-
kand. Em ê çawa ji vir derkevin? Ê 
min, HDP tê bîra min. HDP ji bo vê 
xakê şenseke mezin e.»

Sedan jin bi dirûşmên “Kujer Erdogan û hevkar 
DMME’ ye” ber bi DMME’yê ve meşiyan

Sedan jinên ku di çalak-
iya rûniştinê de cih gir-
tin bi dirûşmên “ Kujer 
Erdogan hevkar YE” û 
“Nebin hevkarê qatilên 
Kurdan” ber bi avahiya 
DMME’yê ve meşiyan.

Sedan jinên ku di çakakiya 
rûniştinê de cih girtin bi dirûşmên “ 
Kujer Erdogan hevkar YE” û “Nebin 
hevkarê qatilên Kurdan” ber bi ava-
hiya DMME’yê ve meşiyan.

Sedan Kurdistanî û dostên wan ên 

li di pêşengtiya TJK-E – KCD’ê de 
çalakiya rûniştiyê ya li pêşiya ava-
hiya Konseya Ewrupa ya Strasboûrg, 
Dadgeha Mafê Mirovan a Ewrupa 
(DMME) û CPT’yê dabûn destpêkirin 
di roja 2. de berdewam dikin. Bi sedan 
jinên ku di çalakiyê de cih girtin ber bi 
DMME’yê ve meşiyan.

Sedan jinên ku ji bo protestoki-
rina polîtîkayên qirikirin û qetlîamên 
hikûmeta AKP’ê û Erdogan a li ser 
Kurdistanê û ji bo Tirkiye ji endam-
bûna KE’yê bê derxistin, bi daxwaza 
DMME’yê li hember qetlîamên ku 
dewleta Tirk li ser Kurdistanê der bik-
eve û tecrîda li ser Rêberê Gelê Kurd 
Abdullah Ocalan bê rakirin li konê 

çalakiya rûniştinê kom bûn ber bi ava-
hiya DMME’yê ve meşiyan.

erDOGaN QetılDıke 
ke, DMMe Û CPt 3 
MeYMÛN DıleYÎze

Di tevahiya meşê de jinan pankartên 
weke “Erdogan û DAÎŞ qetildikin 
KE, DMME û CPT 3 meymûn 
dileyîze”,”Serlêdanên ji bo DMME’yê tê 
red kirin û dewleta Tirk qetil dike” veki-
rin û wêneyên kesên ku çeteyên dewleta 
Tirk qetilkirin hatin hilgiritin. Di meşê 
de jina bi yek deng dirûşmên “Kujer Er-
dogan hevkar DMME”,”Nebin hevkarê 
qatilên Kurdan”, “Terorîs Erdogan, Ter-
orîs Tirkiye” li navenda KE, DMME û 

CTP’yê deng vedan.  Li pêşiya avahiya 
DMME’yê polîsan ewlekariyekî zêde 
girtin, bi sedan jin nêzî saetekê li pêşiya 
avahiya DMME’yê dirûşim qîrkirin û bi 
daxuyaniyan bertekên xwe nîşan dan.

DıVÊ DMMe’YÊ 
NÊzÎkatıYÊN XWe 
BIGUHERE

Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku 
rexmê ku birîn jî heme çeteyên dewleta 
Tirk êrîşî sivîlan dike, lê serlêdanên ji 
bo DMME’yê tên red kirin. Bi redkirina 
serlêdanan tê nîşandan ku DMME’yê jî 
hevkarê van qetlîaman e.

Daxuyaniyê anî ziman ku îro jî dewl-
eta Tirk li Sûrê qelîaman dide pêkanîn, 

DMME’yê êdî di vê ji biryarên ku dibin 
hevkarên qetlîaman dev jê berdin.

Disa Erdogan bi çeteyên DAÎŞ’ê re 
havkariyê dike Kurdan ne tenê li Tir-
kiyeyê li Rojava jî dixwaze qetil bike. 
Têkoşîna Kurdan a ji bo parastina mafê 
mirovan a li hember çeteyên DAÎŞ’ê di 
meşîne nayê dîtin.

Eger DMME biryarên xwe yên 
bi hevkariya Tirkiyeyê re bidomîne, 
wê çalakiyên gelê Kurd ên li hem-
ber DMME’yê hê zêdetir û xurtir 
wê bidome. Piştî ku jinan çalakiya 
xwe ya li pêşiya avahiya DMME’yê 
bi dawî kirin, zivîrîn konê berx-
wedanê yê ku çalakiya rûniştinê lê 
berdewam dike.
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Dîroka Neandertalan 
û Homo sapîensan
Li gorî lêkolîneke yek ji girîngtirîn saziyên lêkolînê 
yên Almanyayê Estîtuya Max-Planck (MPI), tevli-
hevbûna mirovê nûjen Homo Sapîens û Neander-
talan gelekî kevn e. Tevî lêkolînên ku nîşan didin 
di nav Homo Sapîensan de genên Neandertalan 
hebûn û derket holê ku di nava Neandertalan jî 
genên mirovê nûjen hebûn.

Di çarçoveya lêkolîna li 
kovara Natûre hat weşandin 
de, hestiyên mirovên beriya 
dehezaran salan li Ewropa û 
Asyayê jiyane, hatin lêkolînki-
rin. Li gorî vê yekê careke 
din tespît bû ku di nav Homo 
Sapîensên li Ewropayê de 
genên Neandertal, di nav mi-
rovê Neandertal ê asyayî  de jî 
genên Homo Sapîens hebûn e.

lı asYaYÊ 
HatıNe DÎtıN

Di ve çarçoveyê de, hes-
tiyên mirovên Neandertal 
ên li Çiyayên Altayê hatin 
dîtin û hat texmînkirin ku 
beriya 100 hezar salî jiya ne 
û di nav genên wan de şopa 

Homo Sapîens hat dîtin. Di 
nava du mirovê Neandertal 
ê li hin şikeftên li Ewropayê 
de hatin dîtin, genên Homo 
Sapîens nehat dîtin. Li gorî 
lêkolînê, Neandertalên xwedî 
gena Homo Sapîens bi tenê li 
Asyayê hatin îsbatkirin.

GeNÊN MırOVÊN ÎrO
Di lêkolînên beriya niha de 

dihat nîşandan ku bi tenê ji sedî 
1 heta 5’an genên mirovê roja 
îro Homo Sapîens ji Neander-
talan mane. Li gorî lêkolîneke 
din a di kovara Scîence de hat 
weşandin, girêdana bi nîkotînê 
yan jî depresyon, ji ber genên 
ji Neandertalan derbasî   Homo 
Sapîens bûne, rû dane.

Europol: Ewropa bi gefa 
herî mezin a deh salên 
dawî re rû bi rû ye
Li gorî Ofîsa Polîsên Ewro-
payê (Europol) welatên 
Ewropa bi mezintirîn ‘gefa 
êrîşa terorîstî› ya deh salên 
dawî re rû bi rû ne. Li gorî 
Dîrektorê Europol, hej-
mara cîhadiyên tund ên li 
Ewropayê 3 heta 5 hezar e.

Dîrektorê Europol Rob Waînwrîght ji roj-
nameya Elman Neue Osnabrucker Zeitung re 
axivî û diyar kir, ku li welatên Ewropayê xeteri-
yeke mezin a ‹êrîşa cîhadîst› heye.

Waînwrîght îdîa kir, ku DAIŞ an jî rêx-
istineke din a çete dikarin li cihekî li Ewropayê 
êrîşê bikin û ragihand, beşeke girîng a ji çeteyên 
ji Sûriye û Iraqê reviyan li Ewropayê ne. Waîn-
wrîght da xuyakirin, ku li gorî texmîna wan, 
tevî çeteyên din bi qasî 3 heta 5 hezar cîhadi-
yên tund li welatên Ewropayê ne. Waînwrîght 
got, «Ewropa bi mezintirîn gefa terorîstî ya deh 
salên dawî re rû bi rû ye.»

Dîrektorê Europolê diyar kir, ku pêkane en-
damên rêxistinên tund ên olî di nava penaberên 
ji Rojhilata Navîn hatine cih girtine.

Ji bo dosyayên pena-
beriyê yên li Elmanya 
bang li xebatkarên 
Postayê hat kirin
Daîreya Koç û Penaberi-
yê ya Federal (BAMF), ji 
bo serlêdanên penaberi-
yê yên hatine kirin bi en-
cam bike, hat îdîakirin ku 
dixwaze alîkariyê ji îdar-
eya Postayê werbigire.

Li Elmanyayê ku di nava 
du salan de hejmareke zêde 
ya koçberan xwe lê girtine, bi 
qasî 800 hezar serlêdanên pe-
naberiyê li benda nirxandinê 
ne. Daîreya Koç û Penaberiyê 
ya Federal (BAMF), ji bo ser-
lêdanên penaberiyê yên hatine 
kirin bi encam bike, hat îdîa-
kirin ku dixwaze alîkariyê ji 
Îdareya Postayê werbigire.

Di nûçeya rojnameya Bîld 
am Sonntag de hat ragihandin, 
ku ji 300 xebatkarên Îdareya 

Posta ya Federal hatiye xwes-
tin, di nava BAMF›ê de bixe-
bitin. Bi rêya emailê, ji van xe-
batkarên postayê hat xwestin 
ku ji 6 heta 12 mehan bi ‹dilx-
wazî› ji bo BAMF›ê bixebitin.

Di nûçeyê de hat gotin, eger 
xebatkarên Postayê li BAMF›ê 
bixebitin, wê mûçeyekî din jî 
bistînin.

Hejmara dosyayên pena-
beriyê yên li BAMF a li bajarê 
Nurnbergê kom bûn, tê gotin 
770 hezar e. Nirxandina van 
dosyayan berê çend meh an jî 
hefteyan dewam dikir, lê niha 
6 mehan dewam dike.

Bi qasî 1,1 mîlyon penaber 
par hatin Elmanyayê. Ji van 
475 hezaran serlêdana pena-
beriyê kirine. Di sala 2014›an 
de ev hejmar 200 hezar bû.

Di ser Tirkiyeyê re di 
nava 50 rojan de 95 hezar 
penaber hatin Yewnanîstanê

Li gorî daneyên ji aliyê Yekîneya 
Ewlekariya Sînor a Yekîtiya 
Ewropayê (Frontex) ve hatin 
weşandin, di meha Çileyê de 
hejmara penaberên xwe gihan-
dine Yewnanîstan û îtalyayê 
74 hezar e. Lê belê tevî şert û 
mercên nebaş ên hewayê jî îsal 
di nava 50 rojên destpêkê de 
hejmara penaberên di ser Tir-
kiyeyê re derbasî Yewnanîstanê 
bûne 95 hezar e.

Li gorî Frontexê, di meha Çileyê de hej-
mara penaberên hatin Yewnanîstanê 65 hezar, 
yên hatin Îtalyayê jî 5 hezar 600 e.

Hejmarên ji aliyê Frontexê ve hatin 
eşkerekirin nîşan dide ku tevî peymana di 
navbera Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê de hati-
ye morkirin, derbasbûna penaberan hînê de-
wam dikin, lê ji ber mercên nebaş ên hewayê 
kêm bûye.

Li gorî daneyên Komîseriya Bilind a Pena-
beran a Neteweyên Yekbûyî (UNHCR) ku duh 
eşkere kir, di navbera 1›ê Çileyê-20›ê Sibatê 
de hejmara penaberên di ser Tirkiyeyê re der-
basî Yewnanîstanê bûne, 94 hezar 269 e. 33 
hezar 767 ji van penaberan di nava 20 rojên 
destpêkê yên îsal de hatin.

Hilbijartinên giştî 
yên li Sûriyeyê wê 
di 13’ê Nîsanê de 
bên kirin
Li Sûriyeyê, ku Rûsya û DYA li ser ag-
irbesta li vî welatî li hev kirine, hat ragi-
handin ku wê hilbijartinên parlamentê 
di 13’ê Nîsanê de bên kirin.

Di nûçeya li ajansa 
nûçeyan a fermî ya Sûriyeyê 
SANA de hat weşandin, hat 
ragihandin ku Serokdewlet 
Beşar Esad biryar daye ku 
hilbijartinên giştî di meha 
Nîsanê de pêk bîne. Lê ne-
hat eşkerekirin ku ev hil-
bijartin wê li ku û di nava 
kîjan şertan de bên kirin. 
Hilbijartina herî dawî di sala 
2012›an de hatibû kirin.

Di çarçoveya lihevki-
rina navbera Rûsya û Dewl-
etên Yekbûyî yên Amerîka 

(DYA) de, li Sûriyeyê wê ji 
roja Şemiyê û pê ve agirbest 
were îlankirin. Ev agirbest 
bi tenê di navbera artêşa 
Sûriyeyê û ‹mûxalîfan› de 
ye. Çeteyên DAIŞ û El Nûs-
ra li derveyî vê agirbestê ne.

Li gorî biryara Netew-
eyên Yekbûyî ya di meha 
Kanûnê de hat wergirtin, li 
Sûriyeyê di nava pêvajoya 
derbasbûnê ya 18 mehan de 
wê agirbest, hilbijartinên 
parlament û serokdewletê bê 
kirin.


