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Amed’in Sur ilçesinde 90 gündür devam 
eden saldırıları yerinde gözlemlemek 
amacıyla İngiltere’den amed’e giden 
heyet İngiltere’ye döndü. Yazılı bir 
açıklama yapan heyet, britanya 
hükümetine, sur’da yaşanacak kürt 
katliamının durdurulması için müdahale 
etmesi çağrısı yaptı. 
Britanya Demokratik Güçbirliği, İngiltere’nin en büyük 
sendikalarından UNİTE ve GMB yetkilileri ile birlikte, 
milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri bulunduğu 
heyet Amed’te incelemelerde bulunmuştu. 

Pazartesi akşamı Londra’ya dönen heyet üyelerinden 
İskoç milletvekili Natalie McGarry Sur’u ziyareti sırasında 
gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı. 
İngiltere’ye döndükten sonra açıklama yapan McGarry, 
Türkiye’de yaşadıklarını dehşet verici olarak tanımladı.  
McGarry, “Her ne kadar birkaç saat sürse de dehşet 
verici bir deneyimdi. Hayatın sürekli böylesi bir korkuyla 
geçtiğini hayal edemiyorum. Bu yüzden Türkiye’nin 
NATO’daki dostları bu durumun sona ermesini talep 
etmeli” dedi.

Heyet adına yapılan yapılan yazılı açıklamada da 
Cizre’den sonra Sur’da da bir katliamın yaşanmaması 
için başta Britanya hükümeti olmak üzere uluslararası 
kurumların harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

Kürt Halkının 
Yaşadığı Vahşete 
Dikkat Çekmek İçin 
Ödülü Red Etti

Londra Uluslararası Film Festivalinde Yabancı dilde en 
iyi film seçilen ‘Kürdistan Kürdistan’ filminin yönetmeni 
Bülent Gündüz, Avrupa’nın Kürtlere karşı iki yüzlü tavrını 
kınamak ve Türk devletinin Cizre ve Sur’daki saldırılarına 
dikkat çekmek amacıyla ödülü almayı red etti. 

Kürt yönetmen Bülent Gündüz’ün yönettiği ‘Kürdistan 
Kürdistan’ filmi, 50’den fazla ülkeden 800’den fazla kısa, 
uzun metraj ve belgeselin başvurduğu Uluslararası Londra 
Film Festivalinde Yabancı dilde en iyi film ödülüne layık 
görüldü. Hafta sonu İngiltere’nin başkenti Londra’da 
bulunan Crown Plaza otelinde yapılan ödül töreninde ödüle 
layık görülen filmlere ödülleri verildi. ‘Kürdistan Kürdistan’ 
filmi de yabancı dilde en iyi film ödülüne layık görülürken, 
ödülü almak için sahneye çıkan filmin yönetmeni yaptığı 
konuşmayla ödülü almayı red etti. 

Sur’dan Dönen Heyetten Britanya 
Hükümetine Acil Sur Çağrısı

Haberin devamı sayfa 4’te Haberin devamı sayfa 2’de 

6 Mart’ta Yapılacak Büyük Eyleme Katılım Çağrısı
britanya Demokratik Güç birliği, kürtlerle dayanışma amaçlı 6 Mart’da düzenlenecek ulusal 
yürüyüş ile ilgili basın açıklaması yaparak eyleme güçlü katılım çağrısı yaptı. kuzey londra 
toplum Merkezinde düzenlenen basın açıklamasında eylemin amacı anlatıldı. 
Türk devletinin Kürdistan’daki saldırılarına 
dikkat çekmek amacıyla 6 Mart’ta Birleşik 
Krallık’ın birçok kentinden de katılımların 
olacağı dev bir yürüyüş organize ediliyor. 

Daha çok yabancı Kürt dostlarının 
hazırlıklarını yürüttüğü dev dayanışma 
eylemi on binlerce kişinin katılımını 
hedefliyor. Onlarca kurumun destek 

verdiği eyleme, Britanya Demokratik 
Güçbirliği bileşenleri de destek açıklaması 
yaparak eyleme katılım çağrısı yaptı. 

Haberin devamı sayfa 10’da
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Kürt Halkının Yaşadığı Vahşete 
Dikkat Çekmek İçin Ödülü Red Etti
Londra Uluslararası Film Festivalinde 
Yabancı dilde en iyi film seçilen ‘Kürd-
istan Kürdistan’ filminin yönetmeni 
Bülent Gündüz, Avrupa’nın Kürtlere 
karşı iki yüzlü tavrını kınamak ve 
Türk devletinin Cizre ve Sur’daki 
saldırılarına dikkat çekmek amacıyla 
ödülü almayı red etti. 
Haber-Foto: Aladdin Sinayiç

Kürt yönetmek Bülent Gündüz’ün 
yönettiği ‘Kürdistan Kürdistan’ filmi, 
50’den fazla ülkeden 800’den fa-
zla kısa, uzun metraj ve belgeselin 
başvurduğu Uluslararası Londra Film 
Festivalinde Yabancı dilde en iyi film 
ödülüne layık görüldü. Hafta sonu 
İngiltere’nin başkenti Londra’da bu-
lunan Crown Plaza otelinde yapılan 
ödül töreninde ödüle layık görülen 
filmlere ödülleri verildi. ‘Kürdistan 
Kürdistan’ filmi de yabancı dilde en 
iyi film ödülüne layık görülürken, 
ödülü almak için sahneye çıkan 
filmin yönetmeni yaptığı konuşmayla 
ödülü almayı red etti. 

AVRUPA’NIN KÜRLERE 
karŞı İkİ YÜzlÜ 
POlİtİkasıNı kıNıYOrUM

Ödülü almak için sahneye çıkan 
Bülent Gündüz yaptığı konuşmada; 
‘Öncelikle festival komitesine 
beni bu ödüle layık gördükleri için 
teşekkür ediyorum, ancak ülkemde 
devam eden insanlık dışı savaşa dik-
kat çekmek ve başta İngiltere, Fransa 
ve Almanya olmak üzere Avrupa’nın 
ikiyüzlülüğü ve sessizliğini pro-
testo etmek amacıyla bu ödülü 
almayı red ediyorum.’ diyerek ödülü 
almadı. 700’ye yakın davetlinin 
hazır bulunduğu gecede Gündüz’ün 
konuşması dakikalarca alkışlandı. 
Törenden sonra Gündüz’ün yanına 
gelen çok sayıda farklı ülkeler-
den sinamacı da Gündüz’ün tavrını 
desteklediklerini belirterek kend-
isini tebrik etti. Festival komitesi 
de yaptığı açıklamada, Gündüz’ün 
tavrını anlayışla karşıladıklarını ve 
büyük bir jest olarak gördüklerini 
ifade ettiler.  

İNsaNlarıMız 
katleDİlİYOr

Ödül töreninde yaptığı konuşmada 
Kürdistan’da yaşanan saldırılara 
değinen Gündüz şunları söyledi; ‘‘Kürt 
halkı yıllardır barbarlık düzeyinde de-
vam eden saldırılara karşı özgürlük 
mücadelesi vermektedir. Sur, Cizre, 
Silopi ve Nusaybin gibi Kürt şehirleri 
aylardır Türk ordusunun yoğun saldırısı 
altında olup yüzlerce insan katledildi 
ve bu saldırılar halen devam ediyor. 
Katledilen insanların içerisinde yaşlı, 
kadın ve çocuklar da bulunuyor. Üç aya 
yakındır Cizre ve Sur’da devam eden 
sokağa çıkma yasağı yüzünden insan-
lar katledilen sevdiklerini bile toprağa 
veremiyor. İnsanlarımız tüm dünyanın 
gözleri önünde katledilmeye devam 
edilmektedir.’ 

KÜRT HALKININ ACILARINI 
NeDeN GÖrMezDeN 
GelİYOrsUNUz?

Türk ordusu katletmekle yetinmey-
ip, katlettiği kadınlarımızın bedenini 
çıplak bir şekilde teşhir etmektedir. 
İnsanlığın bu düzeyde ayaklar altına 
alındığı bir dönemde Avrupalılara şunu 
sormak istiyorum; bugün dünyanın en 
barbar örgütüne karşı insanlık adına 
savaş veren Kürt halkının bu acılarını 
neden görmezden geliyorsunuz? 
İngiltere, Fransa ve Almanya’nın bu 
iki yüzlü tavrı ve sessizliği onurlu bir 
duruşmudur?’’

bİr saNatÇı Olarak 
bU VaHŞete sessİz 
kalaMazDıM

Törenden sonra gazetemize konuşan 
Gündüz, bir sanatçı olarak halkının 
yaşadığı vahşete sessiz kalamayacağını 
belirterek şunları ifade etti;

‘‘Bir sanatçı olarak ülkemde 
yaşanan vahşete sessiz kalamazdım. 
Bu ödülü red etmemin ana sebebi, 
özellikle Cizre ve Sur’da yaşanan 
vahşete dikkat çekmek içindi. Onun 
dışında da yüzyıldır süren Kürt so-
runu, dünyanın gözleri önünde bu 
kadar vahşi bir şekilde boğulmak 
istenmesi, ve Avrupa’nın bu du-
rum karşısındaki iki yüzlülüğüne 
dikkat çekmek için bu ödülü 
red etmek durumundaydım. 
Umarım mesajımız gerekli yerlere 
ulaşmıştır. Kürt halkı yaşadığı 
tüm acılara ve vahşete rağmen ha-
len Barış diyebilen bir halk, buna 
savaşla karşılık vermek sadece 
Türkiyenin değil Avrupa’nın da 
büyük bir ayıbıdır.’’ 

DaHa ÖNCekİ ÖDÜllerİ 
CeMİle alaN’a aDaMıŞtı

Kürt yönetmen Bülent Gündüz 
daha önce de 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 bedenleri sahillere 
vuran çocuklara’ adadığını açıklamıştı. 

DeNGbÊJ eGİDÊ CİMO’NUN 
aktarDıĞı sır 

‘Kürdistan Kürdistan’da yönet-
men 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 ülkesine köyüne döner, ancak 
içinde bir boşluk ve yalnızlık du-

yar. 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 al-
mak için, peşinden hiç ayrılmaz. Delil 
sonunda sırrı alır ve en güzel kilamları 
okumaya başlar. Film bir insan hi-
kayesidir; sürgünlük, yalnızlık, ülke 
hasreti, aile hasreti… Usta dengbêj 
Egidê Cimo ile çırak Delil Dilanar’ın 
Kürt müziği ve ritüelleriyle yeniden 
buluşmasının öyküsüdür. Aynı za-
manda Kürdistan’da Serhat bölgesinin 
kültürüyle yoğrulmuş bir sanatçının 
yirmi yıllık sürgün yaşamından sonra 
yeniden kendi kültürüyle buluşması 
niteliğindedir.
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Baş sayfadaki haberin devamı...

brİtaNYa HÜkÜMetİ Ve 
UlUslararası tOPlUM 
aCİl Harekete GeÇMelİ

Ortak yazılı bir açıklama yapan 
heyet üyelerinden Mcgary; Britanya 
hükümetinin ve Uluslararası toplumun 
yaşanan katliamı durdurmak için acil 
olarak harekete geçmesi gerektiğini 
ifade etti. ‘Son bir kaç gün Sur’da neler 
yaşandığına tanıklık ettim. Gördükler-
im karşısında tamamen dehşete düştüm. 
Avam kamarası sözcüsünü de yazdım 
ve Pazartesi günü acil olarak bir oturum 
talep ettim.’

İNsaN HaklarıNa, 
DeMOkrasİYe saYGı 
DUYMaYaN bİr sİsteM

Unite sendikası Uluslararası direk-
törü Simon Dubbins ise şunları belirtti; 
‘Gördüklerimizle birebir şahit olduk ki, 
Türkiye, insan haklarına, sivil haklara, 
demokrasiye saygı göstermeyen bir re-
jim haline gelmektedir. Sendikalar, sivil 
Toplum Örgütleri, demokratik çevreler 
sistemli olarak şiddetli baskıya maruz 
kalmaktadır.’

tOtalİter DİktatÖrlÜĞÜ 
aNDırıYOr

GMB Sendikası Uluslararası yetkili-
si Bert Schouwenburg, ‘İnsan hakları 
alanında Türkiye’de iyileşmelerin 
olduğunu umut ediyordum, fakat bu-
nun tersine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
yönetiminde ülke, totaliter diktatörlüğü 
andırıyor.’

tÜrk DeVletİ barıŞ 
GÖrÜŞMelerİNe DÖNMelİ

Kürt Çalışmaları direktörü İbrahim 
Doğuş ise gözlemlerini şu cümlel-
erle anlattı; ‘Türk hükümeti barış 
görüşmelerine tekrar dönmeli. Barış 
görüşmeleri ve müzakerelerin tekrar 
başlaması çok hayati önemde.  Kürt 
sorunun Türkiye’de silahla, şiddetle 
çözülmesi mümkün değildir. Yaptığımız 
toplantılardan şunu gördük, Kürt halkı 
barışa hazır. Türk devleti acil olarak 
şiddeti durdurup barış görüşmelerine 

geri dönmeli.’

HeYette kİMler 
bUlUNUYOrDU?

İngiltere’den giden heyetin içer-
isinde, İskoç milletvekili Natalie Mc-
Garry, Unite The Union yönetim ku-
rulu üyesi Simon Dubbins, GMB genel 
merkez yöneticisi Bert Schouwenburg, 
BAF başkanı İsrafil Erbil, CEFTUS di-
rektörü İbrahim Doğuş, iş kadını Serpil 
Ersan, Hüseyin Ulus, Battal Kardaş ve 
Süleyman Alan bulunuyor. 
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Milletvekili Joan Ryan Enfield 
Vatandaşının Yardım Kesintisine İtiraz Etti

Muhafazakar hükümetin so-
syal yardım kesintileri devam 
ederken, toplumun en mağdur 
kesimleri olumsuz etkilenmeye 
devam ediyor. İşçi Parti, Enfield 
North milletvekili Joan Ryan, 
kendi bölgesinde bu kesintiler-
den dolayı etkilenen vatandaşı 
için Parlamentoda müdahalede 
bulunarak dosyasının tekrar 
değerlendirilmesini sağladı.

Ağır bir kas hastalığıyla 
yaşayan Cathy Walsh, hasta 
yardımı alanların durumlarını 
değerlendiren, Atos tarafından 
muayene edildikten sonra dev-
letin yardımıyla aldığı araç 
hakkını kaybetti. En ağır engelli 
ve hastalara verilen ‘advanced 
rate mobility component’ için 
uygun olmadığına karar verilen 
Walsh’ın arabası Şubat ayının 
başında elinden alındı.

Ryan’ın gazetemize yaptığı 
açıklamaya göre, 23 yıl boyun-
ca devlet yardımıyla kullandığı 
araç Walsh’ın günlük hay-
atta bağımsız yaşayabilmesini 
sağlıyordu, ve elinden 
alınmasının bunu tamamen 
engellediği belirtildi.

Ryan’ın konuyu Parla-
mentoya taşıması sonucunda, 
Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı 
yaptığı açıklamada, Walsh’ın 
dosyasının tekrar gözden 
geçirileceği belirtildi.

Doktoru, Atos’un Walsh ile 
ilgili ‘yardım gerekmeden 200 
metre yürüyebilir’ kararına 
nasıl vardığını anlayamadığını 
ve iyi günde bile 20 metreye ka-
dar yürüyebileceğini ifade etti. 
Ryan, Walsh’ın aracının elin-
den alınmaması gerektiğini ve 
temyiz sürecinin rahatsızlığını 
gerilettiğini belirtti.

Walsh’ın durumunun 
tekrar değerlendirileceğini 
öğrenen Ryan, şöyle konuştu: 
‘‘Cathy’nin dosyası tekrar 
değerlendirileceği için çok 
memnunum, fakat, hiç bir za-
man bu durumda olmaması 
gerekiyordu. Bu durumun, son 
iki aydır, yarattığı üzüntüden 
dolayı Çalışma ve Emekli-
lik bakanlığından kapsamlı 
ve dürüst bir özür hak edi-
yor. Cathy’nin dosyası sadece 

buzdağının ucu. Tartışmalar, 
binlerce insanın bu mantıksız 
uygulamadan dolayı acı çek-
tiklerini açıkça gösteriyor. 
Hükümetin, Cathy Walsh’ın 
yaşadıklarının başkalarının 
yaşamamaları için kapsamlı bir 
değerlendirme yapması şart.’’ 

Ryan, hükümetin araç 
destek programına yaptığı 
değişiklikleri ‘amacına uygun 
değil’ diyerek eleştirdi. Araba 
programı, hasta yardımı alan 
bireylerin araç almalara destek 
vermek için yürütülen program. 

Motability Car Scheme 
olarak bilinen program, engel-
li bireylerin kontratla araç 
almalarını sağılıyor. Aracın 
ücreti aylık olarak alınan so-
syal yardımdan kesiliyor. Bu 
programa hak kazanmak için 
Disability Living Allowance 
yardımının en yüksek sevi-
yesinde ödeme almayı ger-
ektiriyor. Devlet bu yardımı 
alanların sağlık durumlarının 
değerlendirilmesi için Atos’u 
görevlendirdi. Atos’un bir çok 
kararı sivil toplum kuruluşları 
tarafından hatalı görülüyor.

Ülke genelinde 640 bin kişi 
bu programdan yararlanıyor. 
Ryan, açıklamasında, hüküme-
tin yeni sosyal yardım kuralları 
değişikliklerinden dolayı, bin-
lerce kişinin araçlarının eller-
inden alındığını belirtti.

Polis Telefon ve 
İnternet Kayıtlarına 
Ulaşabilecek
Polisin vatandaşların telefon bilgileri 
ve telefon kayıtlarına ulaşabilmesini 
sağlayacak yasa taslağı açıklandı. 
İçişleri bakanı Theresa May, herhangi 
bir polis soruşturmasında istihbarat 
güçlerinin vatandaşların telefonlarını 
dinleyip inceleme haklarını 
sağlayacak yasayı önümüzdeki 
aylarda Parlamentoda oylamaya 
götürmeyi planlıyor.

Vatandaşların tel-
efonlara gizlice in-
celenmesine izin 
verecek yasa, inter-
net şirketlerinden her 
müşterinin kayıtlarını 
12 ay tutmalarını talep 
edecek. Böylece, devlet 
herkesin hangi internet 
sitesine giriş yaptığını 
öğrenebilecek.

Soruşturma Yetkileri 
Yasası, adı altındaki 
taslak yasa, What-
sapp ve Facebook gibi, 
kullanıcıların kişisel 
gizliliğini koruyan, 
şifreli uygulamaları da 

etkileyebilecek.
Yasa, kişisel 

gizliliği tehlikeye ata-
cak endişesiyle gözden 
geçirildi, fakat, dev-
letin uygun gördüğü 
durumlarda bireylerin 
telefon ve internet bilg-
ilerine ulaşabilmesi yasa 
taslağına yeni eklendi.

İçişleri Bakanlığı, sa-
nal ortamların kriminal-
ler tarafından daha sofis-
tike olarak kullanıldığını 
ve bu yasanın çeşitli 
suçlarla baş etmek için 
önemli olduğunu sa-
vunuyor.
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“Türk Devleti’nin Kürtlere Karşı Şavaşını 
Durdur”mak neden önemli?
Bir çok Kürt, sol-sosyalist ve İngiltereli 
dayanışma grubu, 6 Mart 2016 tarihinde “Türk 
Devleti’nin Kürtlere Karşı Şavaşını Durdur” 
sloganıyla eylem düzenliyor. Tarihte ilk defa 
Kürtlerle bu düzeyde bir dayanışma eylemi 
gerçekleşiyor. Zamanlaması hem Kürtler hem 
de Ortadoğu’nun tüm halkları açısından önemli. 

Memed Aksoy - Aktivist 

Neden mi?
Eğer savaş durdurulmazsa, Türk 

devlet güçlerinin Temmuz 2015’den 
beri Kürtlere karşı uyguladığı vahşet, 
Kuzey Kürdistan ve bölgede ola-
bileceklerin yani buzdağının sa-
dece görünen ve küçük bir kısmı 
olarak kalacak. Cizre’nin ‘vahşet 
bodrumlarında’ 178 insan diri diri 
yakılarak katledildi, aralarında on-
larca kadın ve çocuk vardı; yüzlerce 
insan Sur, İdil, Nusaybin, Dargeçit, 
Silopi ve başka yerlerdeki ablukalar 
ve sokağa çıkma yasakları altında 
öldürüldüler. Bir milyondan fazla in-
san evlerinden barklarından sürgün 
edilerek yaşadıkları topraklar ağır 

silahlar, tanklar ve kimyasallarla dis-
topik birer manzaraya çevrildi.

Kürt gençleri saldırılara karşı 
bu bölgeleri korumak adına hendek 
kazıp barikat kurdular ve sonucunda 
Türk Devleti’nin Kürt halkına karşı 
yürüttüğü savaş tarihinde ilk defa 
bir şehir savaşına dönüştü. Ankara 
saldırısını gerçekleştiren Abdul-
baki Sömer gibi bazı gençler ise 
milyonların hissettiği çaresizlik 
içinde kendilerini bomba yapıp in-
tikam için Türk devletinin kalbinde 
patlattılar. Biliyoruz ki “savaş si-
yasetin başka araçlarla devamıdır,” 
fakat bu savaşı, ki gittikçe bir iç 
savaşa dönüşüyor, durdurmanın bir 
yolu olmalı. Çünkü iç savaşın nel-

er getireceğini sadece sınırın diğer 
tarafına, Suriye’ye bakarak görebili-
riz; yerinden yurdundan edilmiş 11 
milyon insan, 470,000 yaralı ve ölü, 
katledilen bir doğa ve insanlık.

Kuzey Kürdistan’daki çatışma 
ortamı da bir bakıma Rojava ve 
Suriye’deki savaşın uzantısı. 
İttifakların iç-içe geçtiği, anlık 
değişimlerin ve real politikanın 
her an devrede olduğu karmaşık 
bir durum ihtiva etmesine rağmen, 
Suriye’deki savaşın tek değişmezi 
Türk devletinin Rojava Devrimine 
karşı düşmanca tavrı ve cihatçı 
güçleri Rojava’nın kazanımlarına 
karşı savaştırması oldu. Rojava’nın 
uluslararası arenada tanınması dev-
leti o kadar korkutuyor ki, Erdoğan 
o hatayı Güney Kürdistan bahsinde 
yaptıklarını ama bölgesel bir savaşa 
da yol açsa Rojava konusunda 
yapmayacaklarını haykırıyor. Bu 
yüzden Türk devleti savaşı körüklem-
eye, paralı cihatçı gruplar yaratmaya, 
eğitmeye ve desteklemeye devam 
ederek Suriye’de ateşkesi ve olası 
barış görüşmelerini engelliyor; son 
Gire Spi – Tel Abyad saldırısı bunun 
kanıtı. Öte yandan devletin izlediği 
mezhep siyaseti Irak’taki savaş ve ka-
osu da körükleyerek Güney Kürdistan 
Kürtlerini Türk devletine bağımlı hale 
getiriyor.

Türkiye’nin Kürt fobisinin 
kaynağı Türkiye Cumhuriyeti dev-
letinin kuruluşundaki temellerin 
özelde Kürdün ve genelde Türk ol-
mayan her varlığın inkar ve imhası 
üzerine kurulmuş olmasından geli-
yor. Bu yüzden Kürde eşitlik, statü 
ve itibar, nerede olursa olsun, Türk 
ulus devletine ve egemenliğine teh-
like olarak hissediliyor. Ve doğrudur; 
çünkü Kürde eşitlik ve statü demek 
özellikle Türkiye’de, Kuzey ve Batı 
Kürdistan’da çoğulcu, kapsayıcı 
demokratik bir anayasa ve toplum 
anlamına geliyor. Bu ise AKP ve Türk 
egemen sınıflarının korkulu rüyası. 
Hükümet ve Erdoğan’ın gittikçe 
otoriterleşmesi, milliyetçi söyleme 
sarılması ve açıkça faşizm uygulaması 
bu yüzden. Tüm göstergeler: gazete 
TV kapatmak, gazetecileri, akade-
misyenleri, insan hakları aktivistlerini 
ve seçilmiş siyasetçileri hapsetmek, to-
plumu militarize edip İslamlaştırmak, 
hepsi Türkiye’nin felakete gittiğine 
işaret. Bunu durdurmalıyız.

İnsanların iş işten geçtikten, 
zemin ve koşullar olgunlaştıktan 
sonra harekete geçme gibi bir 
alışkanlıkları var. Şu anda koşullar 
olgunlaşmış durumda, ya topyekûn bir 
savaş gelişecek ya da kalıcı bir barış. 
Türkler ve Kürtler arasında artık sadece 

iki ihtimalli bir sonuç var ve bu sonuçlar 
arasında beraberlik yok. Türkiye’nin 
Kürtlere karşı savaşı teraziyi savaşın 
lehine çekiyor, biz tekrar barışın lehine 
çekmeliyiz. Uluslararası hükümetlerin, 
medyanın ve kurumların sessizliği 
halklar tarafından parçalanmalıdır. 
Suriye’de iç savaşı engelleyemedik 
ama Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da 
engelleyebiliriz. 

Türk Devleti’nin Kürtlere karşı 
savaşını durdurmak demek, olası 
bir iç savaşı durdurmak anlamına 
geliyor; ölümü, yıkımı, yerinden yur-
dundan edilmeyi ve göçü durdurmak, 
Suriye, Irak ve bölgedeki savaşların 
sonuçlanmasına katkı sunmak ve 
Türkiye’deki Kürt meselesinin barışçıl 
çözümü için siyasi zemini güçlendirip 
bölgedeki demokrasi, insan hakları, 
eşitlik, kardeşlik ve özgürlükleri 
güçlendirmek anlamına geliyor.

Tüm bu sebeplerden dolayı her 
sorumlu Türkiye ve Kürdistanlının 
6 Mart günü saat 12’de, BBC binası 
önünde bu eyleme katılması gerekiyor. 
Bu, ülkemizdeki tüm sevdiklerimize 
borcumuzdur. Yarın çok geç olmadan, 
binlerce insan hayatını kaybetmeden, 
savaşa, gericiliğe ve adaletsizliğe karşı 
harekete geçmeliyiz.

Tarih/Saat: Pazar 6 Mart, 12pm
Yer: BBC, Portland Place, W1A
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‘Ülkemizi Geri 
İstiyoruz’

Dün sabah Londra’da bulunan en büyük 
caminin önünde Irkçılar eylem yaptı. Irkçı 
Britian First üyesi 10 kişilik grup üzerinde 
‘ülkemizi geri alıyoruz’ yazılı pankart 
açarak, ‘ülkemizi geri istiyoruz’ şeklinde 

sloganlar attı. Whitechapel’da bulunan 
caminin kapısında yapılan eyleme ilgi 
beklenenden az oldu. Müslüman ve göç-
men karşıtı ırkçı grup, eylem yerine gelen 
polislerle de tartıştı. 

Britanya’nın Net Göç Sayısı Düşüşte
Britanya’da net göç sayısı, son iki yılda ilk 

defa, Eylül ayının rakamlarına göre düşüşe geçti. 
Ulusal İstatistik Kurumunun rakamlarına göre 
Haziran 2015’te net göç sayısı 336,000’deyken, 
Eylül ayında sayı 323,000’e düştü.

Uzmanlara göre sayının düşüşü, AB ülkeler-
inden gelen işçilerin sayısının en yüksek seviyes-
ine ulaştıktan sonra dengelendiğini söylüyor. 

Net göç sayısı, Birleşik Krallık’ın AB üyeliği 
tartışmalarının en önemli unsurlarından birisi.

İçişleri bakanı Theresa May yeni rakamları 
değerlendirerek, ‘‘Birleşik Krallık’a net göç 
hala çok yüksekte. Bu seviyede göç kamusal 
hizmetleri, barınmayı, genel altyapıyı çok zorluy-
or, maaşları düşük tutup Britanya vatandaşlarını 
iş imkanlarından mahrum edebilir’’, dedi.

Başbakan David Cameron, 2020 genel seçim-
lerine kadar net göç rakamının 100,000 olacağını 
vaat etmişti. 

May, Cameron’ın, Birleşik Krallık’ın 
AB ile yaptığı üyelik anlaşmasının serbest 

dolaşımın suiistimal edilmesini önleyebileceğini 
ve sosyal yardım için gelenleri azaltıp sis-
temi dolandıranların sınır dışı edilmelerini 
kolaylaştıracağını belirtti.

Eylül ayına kadarki 12 aylık süreçte, Birleşik 
Krallık’a gelen AB vatandaşlarının net sayısı 
172,000. AB vatandaşlarından 165,000’i 
çalışmak için gelirken, 96,000’i hazır bir iş için 
geldi, 69,000’i ise ülkeye iş bulmak için geldi. 
Ülkede çalışan ve AB vatandaşı olmayanların 
sayısı 38,000 artarak 1.2 milyon oldu.

İltica baş vurusunda bulunanların sayısı, 2015 
yılında, %20 artarak, 38,878 oldu.

Cameron, 100,000 net göç rakamına 
ulaşacaklarına inandığını belirtirken, Ukip 
genel başkanı Nigel Farage, net göç sayısının 
düşüşünün sadece Birleşik Krallık’ın AB 
üyeliğinin sona ermesiyle sağlanabileceğini 
ifade etti.

Birleşik Krallık 23 Haziran’da AB üyeliğinin 
devam edip etmeyeceğine ilişkin referandum 
gerçekleştirecek.
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6 Mart’ta Yapılacak 
Büyük Eyleme 
Katılım Çağrısı
Britanya Demokratik Güç Birliği 6 Mart’da düzenlenecek ulusal yürüyüş ile ilgili 
basın açıklaması yaparak eyleme güçlü katılım çağrısı yaptı. Kuzey Londra To-
plum Merkezinde düzenlenen basın açıklamasında eylemin amacı anlatıldı. 
Haber-Fotoğraf:Erem Kansoy

Demokratik güç Birliğinin 
düzenlediği basın açıklamasında, 
eylem hazırlık komitesinden Mark 
Campell ve Glen Harries ile birlikte 
İnci Kaya, Gik-der temsilcisi, Day-Mer 
temsilcisi Ahmet sezgin,  BAF Başkanı 
İsrafil Erbil ve Serpil Ersan hazır bu-
lundu. Londra Kürtçe ve Türkçe yayın 
yapan basına yönelik düzenlenen 
açıklamada Demokratik Güç Birliği 
çatısındaki kurumlar da dahil olmak 
üzere İngiliz sendika, kurum ve sivil to-
plum örgütlerinin de desteği ile 50’den 
fazla imza yer alıyor. 

Düzenlenen basın açıklamasında, 
kısa süre önce Amed’in Sur ilçesine 
Londra’dan, yerinde incelemelerde 
ve temaslarda bulunmak amacıyla 
Demokratik Güç Birliğinin gönderdiği 
delegasyon üyelerinden İsrafil Erbil ve 
Serpil Ersan’da bölgede yaşananlara 
dair çarpıcı gelişmeleri basın ve 
katılımcılar ile paylaştı. 

akP’NİN tOPYekUN 
salDırıları DeVaM eDİYOr

Basın açıklamasının açılış 
konuşmasını yapan Ahmet Sezgin, 6 
Mart yürüyüşünün çok yönlü önemine 
değinerek kitlesel katılımın şart olduğu 
vurgusunu yaptı. Sezgin konuşmasında, 
“7 haziran seçimlerinden sonra 7 haz-
iran seçimlerini geçersiz sayan egemen 
güçler ve AKP diktatörlüğü, topyekun 
olarak 7 Hazirandan sonra başta Kürt 
halkı olmak üzere bütün devrimci 
demokratik kamuoyu üzerinden, basın 
yayın kuruluşları üzerinden, halk üz-
erinden, işçi ve emekçiler üzerinden 
yoğun bir şekilde bir saldırı ve yok 
etme konseptiyle emekçilerin karşısına 
çıktı. Dolayısıyla bu süreç hala devam 
ediyor, Kürdistan’da 90 günü aşan 
sokağa çıkma yasakları ve katliamlar, 
bu katliamların sonucunda binerce de 
mağdur insanımız vardır. 

Biz ingiltere’de Demokratik Güç 
Birliği olarak sürecin başladığı günden 
buyana tepkimizi hem sokağa koyduk, 
hemde kamuoyu yaratmada hem de 
eylem ve etkinliklerle sesimizi duyur-
maya çalıştık. İngiltere’de oluşturmaya 
çalıştığımız kamuoyu bugün bir aşama 
daha kaydetti. Özellikle İngiltere’deki 
ilerici, devrimci, demokrat, aydınlar, 
sendikalar ve mücadeleci örgütler-
in Türk Devleti’nin Kürtlere Karşı 
Savaşını Durdur! Sessizliği Parçala şiarı 
adı altında, bir kampanya örgütleni-
yor ve bunun sonucunda, bizler buna 
hem destek vermek hem de bu çağırıyı 
yapabilmek adına bu gün sizlerle 
birlikteyiz.”dedi. 

Demokratik Güç Birliğinin basın 
toplantısında öncelikle İnci Kaya 

yaklaşık 50 kurumun desteklediği ve 
DGB-Britanya imzalı basın açıklamasını 
okudu. Basın açıklamasının 
okunmasının ardından İrlandalı aktivist 
Mark Campell ve 6 Mart ulusal yürüyüş 
komitesinde Glyn Harries te birer 
konuşma yaptı. 

katlİaMa sessİz kalaMaYız
Yapılan basın açıklamasında, 

“İngiltere’deki bir çok sendika, politik 
parti, kampanya örgütü ve toplum merke-
zi temsilcileri yaşananlara dikkat çekmek 

ve Kürt halk ile dayanışmak amacıyla 
6 Mart 2016 günü BBC binası önünde 
başlayıp Trafalgar Square’da bitecek 
bir yürüyüş kararı aldı. Türkiye’de Kürt 
halkının eşit hak mücadelesinden yana 
olan, AKP hükümetinin saldırılarına, 
faşizan uygulamalarına, katliamlarına 
tepki duyan, barışa düşman ve savaştan, 
kandan beslenen bu zihniyete karşı 
inadına barışı ve halkların kardeşliğini 
savunan bizler, geldiğimiz ülkedeki bir 
halkın katliamına sessiz kalmamalıyız.” 
İfadelerine de yer verildi. 

DeMOkratİk GÜÇ 
bİrlİĞİNİN basıN 
aÇıklaMasıNDaN kesİtler

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

Batılı devletlerin ve başta basın 
yayın organlarının da bu adaletsiz-
liklere ve katliamlara sessiz kalması ka-
bul edilemez. Bu sessizlikleri, Kürtlerin 
katledilmesine destek olmaktan başka 
bir anlama gelmiyor. Kürdistan’da  bir 
sivil savaşın olduğunu söylemek yanlış 
olmaz. Günlerce süren sokağa çıkma 
yasakları, tank, tüfek ve diğer askeri 
teminatlar ile parçalanan şehirler, su, 
elektrik, gaz verilmeyen evler artık 
güney doğunun bir parçası haline geldi. 

AKP hükümetinin bu katliamlarını 
yaşadığımız ülkedeki kamuoyuna an-
latmak ve teşhir etmek, Kürt halkının 
ve demokrasi mücadelesi veren 
güçlerin yalnız olmadıklarını göster-
mek hepimizin omuzlarına düşen bir 
sorumluluktur. Bu nedenle tüm toplu-
mumuzu ‘ben katılmasam da olur’ diye 
düşünmeden, acil ve ertelenemez olarak 
düzenlenen Türk Devleti’nin Kürtlere 
Karşı Savaşını Durdur! Sessizliği Par-
çala! yürüyüşüne çağırıyoruz. 

Şimdiye kadar yapılan eylem ve 
yürüyüşlerden farklı olarak, bugün Kürt 
halkıyla dayanışmayı kendine bir görev 
olarak biçmiş bu kurumların çağrsına 
destek verelim ve yerli, göçmen, Türk, 
Kürt, İngiliz hep beraber Kürt halkına 
karşı yapılan savaşa DUR diyelim ve 
sessizliğimizi parçalayalım.”

YOĞUN bİr Hazırlık 
ÇalıŞMası YÜrÜtÜlDÜ

Basın açıklamasının okunmasının 
ardından sözü alan KNK temsilcisi 
konuşmasında, “saray ordusunun 
vahşice yönelimlerini hepimiz gördük. 
Halkımız da buna karşı direnişini 
gösterdi. Tarihten de iyi biliyoruz ki diz 
çöktükçe AKP ve O’na benzer rejimler 
her zaman, halkı kıyımdan geçirmiştir. 
Buna karşı olarak halklar hiç bir za-
man diz çökmeyi kabul etmemiştir ve 
buna karşı her zaman büyük bir direniş 
göstermiştir, bu direnişi öncelikle 
selamlıyorum. Avrupa’nın her yerinde 
halkımızın düzenlediği birçok eylem-
likler oldu. İngiltere’de buna karşı 
tepkisini göstermek için bir çok dost-
lar bizimle beraber bir toplantı yaptı. 
3 şubattan beri çalışmalar yürüten bir 
hazırlık komitesi var, bu hazırlık kom-
itesi çok yoğun bir çalışma sonucu, 
İngiltere’nin bir çok basın alanında dik-
kat çekti ve birçok kurumda sessizliği 
bozması için, yalnış politikalara tepki 
göstermek için büyük bir yürüyüşün 
üzerinde yoğun bir çalışma yürüttüler, 
halkımızın da buna karşı büyük bir 
destek vermesi çok önemli, halk sa-
dece tepki göstermeyecek halkımızla 
dayanışma içerisinde olan yerli insan-
larda bu tepkiye ortak olacak.”

6 Mart YÜrÜYÜŞÜNe İlİŞkİN 
DetaYlar Da aktarılDı

İlk kez düzenlenecek olan 6 Mart 
ulusal yürüyüşünün çalışmalarına 
ilişkin detaylar da basın açıklamasında 
katılımcılar ile paylaşıldı. Yürüyüşün 
geniş kesimleri ile paylaşılması için 
şimdiye kadar yaklaşık 25 bin bildiri 
dağıtılırken sosyal medya ve inter-
net üzerinde binlerce insana haber 
verildi. Yürüyüşe merkezi anlamda 
destekleyen bir çok kurum kendi 
internet siteleri, gazeteleri, haftalık 

haber ve bilgi aktarma broşürleri ile 
bu yürüyüşe, geniş bir kesime duyu-
rup dayanışma çağrısında bulundu. 

İNGİltere’NİN bİrÇOk 
bÖlGesİNDeN lONDra’Ya 
OTOBÜSLER KALKACAK

Ayrıca bu çağrı doğrultusunda 
Birleşik Krallığın bir çok şehrinden 
otobüsler Londra’ya gelecek. Oto-
büslerin kalkacağı şehirler sırasıyla 
şöyle:  Bath, Birmingham, Brighton, 
Hastings, Leeds, Leicester, Liverpool, 
Manchester, Nottingham, Nottingham, 
Portsmouth, Sheffield, Glasgow ve Ed-
inburg.

6 Mart 2016 günü BBC binası 
önünde başlayıp Trafalgar Square’da 
bitecek büyük yürüyüşün detayları 
şöyle; Tarih: 6 Mart 2016, Pazar, 
Başlama Yeri: BBC, Portland Pl, 
London W1a Saat 12’de (Trafal-
gar Meydanına Kadar Yürüyüş)  
Konuşmalar: 14:00-16:00 Trafalgar 
Meydanında Olacaktır.

kÜrtlerİN 40 Yıllık 
DOstU: ‘sUr’UN rUHUYla 
6 Mart’Da MeYDaNlara”

Kürtlerin 40 yıllık dostu olarak 
bilinen İrlandalı aktivist ve ey-
lem hazırlık komitesi üyesi Mark 
Campell ise basın toplantısında yaptığı 
konuşmada, “6 Mart yürüyüşü için 
duyarlılığı artırmaya yönelik daha 
yeterince günümüz var, basından ve 
sizlerden ricamız 6 Mart yürüyüşünü 
Londra’daki Kürt ve Türk toplumlarına 
olabildiğince duyurmanız ve katılımı 
yükselterek katkıda bulunmanızdır. 

İngiltere’den bir çok örgüt yürüyüşü 
destekliyor. Kürt’ler artık karanlıktan 
çıkıyor ve Kürtler için artık güneş 
parlıyor. Kürtler için Mart ayı değişim 
ayıdır devrim ayıdır, Sur’da bin-
lerce insan bir yürüyüş düzenliyor. 
Sur’un ruhuyla Newroz’un ruhuyla 
ve devrimci mücadele ruhuyla 6 Mart 
yürüyüşünne katılalım ve çevremizi 
katalım.” Şeklinde konuştu. 

6 Mart YÜrÜYÜŞÜNÜ 
DestekleYeN kUrUMlar

Peace in Kurdistan 
Campaign,Campacc,Kurdistan Na-
tional Congress (KNK), Day Mer, Türk 
Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi, 
GIK-DER/RWCA, Göçmen İşçiler 
Derneği, National Union of Teachers 
(NUT),  Public and Commercial Ser-
vices Union (PCS),  National Union 
of Rail, Maritime and Transport Work-
ers Union (RMT), Transport Salaried 
Staffs’ Association (TSSA),Trade Un-
ion Congress – International Section 
,Greater London Association of Trade 
Union Councils, Trade Unionist and 
Socialist Coalition (TUSC), National 
Shop Stewards Network, Unite Hous-
ing Branch,Unison Islington,Stop the 
War Coalition, People’s Assembly  

Socialist Workers Party, Social-
ist Resistance, Plan C, Revolution-
ary Communist Group, Left Unity, 
Green Party, Kürt Halk Meclisi, Kurd-
ish Community Centre,  Halkevi, Roj 
Women’s Assembly, Kurdish Students 
Union, Alliance for Workers Liberty 
(AWL), Anti-Fascist Network (AFN), 
National Campaign Against Fees 
and Cuts (NCAFC), Party of Free 
Life of Kurdistan (PJAK), Yüz Çiçek 
Açsın Kültür Merkezi,Tohum Kültür 
Merkezi, Türk Eğitim Birliği, Britanya 
Alevi Federasyonu,Cemevi,Kaşanlılar 
Dayanışma Derneği,Tilkililer 
Dayanışma Derneği, Dersim-Der, 
Nurhak Kültür Evi, Paz-Der, Bozca-
Der, Alxaslılar Derneği, Kırkısraklılar 
Dayanışma Derneği, Koçgirililer 
Derneği, CISDA Italian Coodination 
Suppoort for Afghan Women. 
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Sur’da İnsanlık Dramı Yaşanıyor
Londra’dan Amed’in Sur bölgesine giden 
heyette yer alan İş Kadını Serpil Ersan ve 
Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil 
Erbil, 6 Mart Kürt Günü ulusal yürüyüşü 
ile ilgili düzenlenen basın açıklamasında 
Sur izlenimlerini paylaştılar. 
Haber-Foto:Erem Kansoy

Amed’in Sur ilçesinde 90 güne 
yakındır devam eden saldırıları 
yerinde gözlemlemek amacıyla, 
Demokratik Güç birliği Britanya’nın 
oluşturup gönderdiği heyet Amed’den 
dönmesinin hemen ardından, yazılı 
bir açıklama yayınlamış ve Britanya 
hükümetine, Sur’da yaşanacak Kürt 
katliamının durdurulması için müda-
hale etmesi çağrısı yapmıştı.

Amed’e gideny heyetin içerisinde 
İskoç milletvekili Natalie McGarry, 
Unite The Union yönetim kurulu 
üyesi Simon Dubbins, GMB genel 
merkez yöneticisi Bert Schouwen-
burg, BAF başkanı İsrafil Erbil, 
CEFTUS direktörü İbrahim Doğuş, 
iş kadını Serpil Ersan, Hüseyin Ulus, 
Battal Kardaş ve Süleyman Alan bu-
lunuyordu. 

Heyetin içerisinde bulunan Ersan 
Co Avukatlık bürosu direktörü Ser-
pil Ersan heyet olarak DTK, DBP, 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 
Yenişehir Belediyesi, Kadın hereketi, 
Rojava Derneği başta olmak üzere 
çeşitli sivil toplum kuruluşları ve si-
yasi partilerle yaptıkları görüşmeleri 
anlattı.

150 İNsaN ÖlÜM 
İle YÜzYÜze

90 gündür abluka altında olan ve 
yoğun saldırılara maruz kalan Sur 
ilçesindeki durumu aktaran Ersan 
şunları belirtti; ‘‘Orada durum çok 
kötü yaklaşık 150 civarında insan 
orada ölümle yüz yüze. Biz bu nok-
tada ne yapabilir diye sorduğumuzda 
valilik ile görüşmemizi istediler. 
Çünkü bir şekilde çıkış sağlanabilirse 
bu insanların belki katledilmeden 
bölgeden çıkma olasılığı olabil-
irdi çünkü her taraftan bir baskı 
uygulanıyordu. Bu konuyla ilgili ta-
lepte bulunduk fakat Vali görüşmeyi 
reddetti. Ardından Dıyarbakır’daki 
Şengal Ezidi kampını ziyaret ettik, 
orada gördüğümüzde bana göre tam 
bir devrimci çalışmanın örneğiydi 
Ezidi kampında yapılanlar. Kendi 
gözümüzle gördük, anlatılması çok 
farklı ama gözünüzle görünce çok 
farklı geliyor. Ardından KESK , 
DİSK, YAPI-SEN, YOL-SEN gibi 
sendika temsilcileriyle görüştük. 
Bizimle görüşmek üzere bir toplantı 
düzenlemişlerdi. Burada sendika 
temsilcilerinde kendi alanları ile il-
gili ayrıntılı bilgileri bize aktardılar. 
Ardından tutuklu ve hükümlü aileleri 
derneği temsilcileri ile görüştük. 
Yaşadıklarımız filmi şeridi gibi 
gözümüzün önünde geçiyor oldukça 
çarpıcı şeyler gördük ve insanların 
acılarına tanıklık ettik.”

ÇOk ÖNeMlİ bİr DİreNİŞ 
Var, Dİk DUraN bİr 
Halk GÖrDÜk

Heyette yer alan Britanya Alevi 
Federasyonu başkanı İsrafil Er-
bil ise Sur’da devam eden abluka 
ve saldırılara değinerek, bunun 
karşısında çok önemli bir direniş 
olduğunu gözlemlediklerini ifade 
etti. Erbil açıklamasında gözlemlerini 
şöyle anlattı.  

“Bize orada genel olarak Kürtler-
in ve Kürdistan’ın tarihini anlatıp, 
özellikle son 30 yılda 40 yılda neler 
yaşadıklarını anlatarak, en son 3 
aylık süreçte yaşananlara, Sur’daki 
ablukaya, Cizre’deki, Silopideki, 
Derik’teki ablukalar değinerek, o 
son yaşanan katliamların bir önceki 
katliamların hepsine bedel olan acılar 
yaşattığını da anlattılar. 

Bölgede çok önemli bir direniş 
gözlemledik, bütün bu saldırılar 
katliamlara rağmen, binlerce insanın 
evlerinden edilmiş, Diyarbakır için-
den başka alanlara göç etmek zo-
runda bırakılmış, evlerini terketmiş 
hatta dönecek bir evleri bile olmadığı 
halde çok ciddi bir direniş ciddi bir, 
başkaldırı, baskılar karşısında dik du-
ran bir halk gördük aynı zamanda. Dik 
duran kamu çalışanları, sendikacılar 
dik duran öğretmenler gördük. 

HerkesİN ÖNCelİĞİ sUr
Orada hiçbir kurum temsilcisi 

kendi çalışmalarını bize anlatmak is-
temiyordu, dışardan gelen bir heyet 
olduğunu ve kendilerine ses olacağını 
düşünmelerine rağmen orada canlar 
kaybolurken biz kendi çalışmalarımızı 
kurumsal çalışmalarımız anlatmak 
istemiyoruz diyorlardı ve gerçek-
ten anlatırken çekiniyorlardı. Heye-
tin özellikle sorularına cevap ver-
menin dışında, Sur’daki 150 insanın 
hayat mücadelesi vermesi, oradaki 
bombalarla mücadele etmesi, orada 
bizimde şahit olduğumuz keskin 
nişancılarla mücadele etmesi, ve 
3000 den fazla özel harekatçı ile karşı 
karşıya kalma durumuyla mücadele 
etmesi, her şeyin ve herkesin önceliği 
olmuştu. 

sUr’Da ÖlÜM 
sessİzlİĞİ HakİM

Oradaki öncelik 150 insanın bom-
balarla mücadelesi idi. Bizde buna 
bağlantılı olarak tüm programımızı 
iptal edip ne yapabiliriz diye sormaya 
başladık. En son Gülten Kışanak ve 
Fırat Anlı’nın bize söylediği Vali ile 
görüşebilirseniz çok iyi olur idi. Valiyi 
aramaya çalıştık bir türlü telefonlara 
çıkmadılar, en sonunda görüşmek 

istemediğini söylediler. Sur beledi-
yesini aslında başka bir ülkenin bir 
parçasını başka bir ülkenin askerinin 
işgali altında, hiç kimse oraya serbest 
giremiyor çıkamıyor. Her girip çıkan 
her defasında kimlik göstermek duru-
munda kalıyor. Bizler asıl kapalı böl-
geye gitmek istediğimizde ise büyük 
zorluklarla karşılaştık. Orada ablukaya 
alınmış bir düşman toprağı gibi bir hava 
yaratılmıştı. Bölgede topların, silahların 
dışında ölüm sessizliğinin hakim olduğu 
bir ortamın içindeydik, bölge tamamıyla 
harap olmuş durumda. 

HeYetİMİze sİlaH 
DOĞrUlttUlar

Bariyerlerle çevrili noktaya 
vardığımızda özel harekatçılar ve akrep 
tipi araçlar fark ettik, her top sesinden 
sonar bir yıkım gürültüsü de hissedili-
yordu. Bizim gördüğümüz polislerde 
uzun namlulu silahlar taşıyorlardı. 
Polislerin üzerinde sivil kıyafetler ve 
kurşun geçirmez yelekler vardı, Özel-
likle Kürt halkının kullandığı şalları 
takıyorlardı. Onlara yaklaştığımızda 

adeta bizi önceden beklermiş gibi 
tavırlar sergilemeye başladılar, bize 
hızla yaklaşarak bir bahane ararcasına 
heyetimizde bulunan İskoç millet 
vekilinin elindeki telefonu göstererek 
fotoğraf çekemezsin gel buraya diye 
bağırmaya başladı. 

Bariyerler etrafında bulunan 
polisler ellerindeki silahları heyetimize 
doğrultmaya başladılar, bizlerin bu 
insan misafir İngiltere’den geliyor de-
memiz üzerine küfürle karşılık vererek 
millet vekilini kolundan tutarak bari-
yerin iç kısımlarına götürdüler. 

Yaklaşık 2 saat sonar HDP mil-
let vekillerimiz dahi ve İngiliz büyük 
elçiliğinin araya girmesi ve birçok 
kamuoyu oluşturulması sonucu İskoç 
Millet vekili serbest bırakıldı. 

Halk DeVlet GÜÇlerİNe 
GÜVeNMİYOr

Bölgede Kürt halkına Kürt olduğu 
için değil, bir bütün olarak Kürdis-
tan halklarına, Alevi’ye, Ezidi’ye, 
Türkmen’e, Arab’a orada bulunan 
herkese aynı zulmü uyguluyorlar, 

bölgeyi tamamen statüsüzleştirmek, 
demokrasi isteyen barış isteyen in-
sanlardan arındırmak bölgeyi tama-
men abluka altına almak teslim al-
mak istiyorlar. Tam da bu noktada 
150 insanımızın söylediği bir şey 
var. Askerler bize teslim olun dediği 
için bir halkı teslim alamayacaklarını 
söylüyoruz 4-5 saatlik bir izin vers-
inler biz kendimiz çıkarız fakat siyah 
beyaz bayraklarla teslim olun dedi-
kleri sürece, biz bunlara güvenmi-
yoruz bir halkı teslim aldık diye, bizi 
öldürecekler biz bunlara güvenmiyor-
uz, diyorlardı. 

Gülten Kışanak bunu kendisi bize 
anlattı, içerdekiler asla teslim olun 
çağırısına cevap vermeyecek. Devlete 
güvenmediklerini söylüyorlar. 

Bu tür ziyaretleri mutlaka bölg-
eye daha sık yapmalıyız. Buradaki 
kamuoyunu da duyarlı hale getirmek 
için yüzünü oraya dönmesi için 
daha fazla göz yaşı ve kan akmasın, 
ölümler olmasın diye mutlaka var 
olan duyarlılığımız en az iki katına 
çıkarılarak o bölgeye yüzümüzü 
çevirmemiz gerekiyor.” dedi.
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‘Süper anne” yada 
‘Süper baba’ olmak 
sorunu çözüyor mu?

“Çocuğum ders çalışmıyor” “Her 
sabah okula zorla gönderiyorum” 
“Eve gelince hiç ders yapmıyor” bu 
ve buna benzer lafları ya kendimizden 
yada başkalarından duymuşuzdur. 
Hatta ve hatta bazen ileride giderek 
“Türkiye’deki eğitim sistemi daha iyi 
ez azından orda sınıfta kalmak var” gibi 
sitemler ederek çocuklarımızın eğitim 
konusunda hiç çaba göstermediğinden 
şikayet ederiz. Peki ‘Süper anne” yada 
‘Süper baba’ olmak sorunu çözüyor mu? 
Acaba çocuklarımızın ev ödevlerini 
yaparken üzerlerine titreyerek, sürekli 
öğretmenleri ile görüşerek, okullarına 
sık sık giderek yada sayısız ders 
aldırarak başarılı olmalarına yardımcı 
olabiliyor muyuz? Tabi ki hayır, ne kadar 
‘Süper anne’ yada ‘Süper baba’ olursak 
olalım, yukarda belirtilenleri yapmak 
çocuklarımızın başarılı olacağı garan-
tisini vermiyor. Peki o zaman çözüm ne? 
Bu haftaki yazımızda tamda bu soruna 
bakarak çocuklarımızın başarılı ve oku-
lu sevmeleri için neler yapabileceğimize 
bakmak olacak.

biz veli olarak eğitimi 
nasıl görüyoruz?

Her ne kadar veli olarak çocuklarımıza 
okulun önemi hakkında her gün bir şeyler 
söylesekte, pratikte çocuklarımızın 
yanında daha çok yaptığımız şey ise 
okulu ve eğitim sistemini eleştirmek 
oluyor. Bundan daha da ötesi ve belki 
de yaptığımız daha büyük yanlışlık 
ise eğitimi sadece yalın bir akademik 
çalışma olarak görüp aslında onun aka-
demik özelliğinin yanında aynı zamanda 
sosyal bir geliştirme aracı olduğunu 
görmemek. Yani kısacası çocuğum 10 
tane A* alsın ama çevresine ve ailes-
ine karşı sorumlu bir birey olmuş, 
saygılı olmuş, toplumu ve yaşadığı 
dünyayı düşünen biri olmuş, bana ne!! 
Yani gerek bizim toplumuzda gerekse 
de diğer toplumlarda sıkıntı aslında 
‘Eğitimin değerini çocuklarımıza iyi ve 
doğru anlatamama. Eğer eğitimin doğru 
değerini çocuklarımıza küçük bir yaştan 
itibaren doğru anlatabilirsek, yani yuk-
arda belirtiğimiz haliyle, onların başarılı 
bireyler olacağı ihtimalini daha da çok 
artırmış olmuş oluyoruz. Bir çocuğun 
başarılı olmasındaki en büyük etken ve 
motivasyon gücü anne ve babadan gelir. 
Fakat bu deyim yerindeyse ambulans 
gibi her acil durumda ortaya çıkmak ile 
olmaz. Eğer anne baba evde çocuklarına 

güvenli, düşünceli , cesaret verici bir or-
tam sağlarsa, çocuk bir pozitiften yola 
çıkarak başarıyı hem okulda hemde on-
dan sonra iş hayatında elde edebilir.

Güvenli, düşünceli , cesaret 
verici bir ortam nasıl sağlanır? 

Her ne kadar da kolay gibi görünse 
de güvenli, düşünceli, cesaret verici bir 
ortam sağlamak bazı aileler için büyük 
engeller aşmak anlamına gelir. Bu 
ortamın oluşabilmesi için gereken en te-
mel şey ‘İyi bir tutum’ olacaktır. Buradan 
aslında niyetimiz çocuklarımızın bi-
zim ne dediğimizi değil, ne yaptığımızı 
yaptıkları gerçeğini anlamamız ile 
olacaktır. Çocuklarımızın sorumlu 
olmalarını istiyorsak bunu söylemek 
kadar pratikte de göstermek önemli. Bir 
çok çocuk, kabul edelim yada etmey-
elim, anne ve babalarının ‘kopyaları’ 
gibidirler. Okul hakkında nasıl bir tutum 
sergilemelerini istiyorsanız o tutumu 
önce kendiniz sergileyin. Eğitimi ve 
öğrenmeyi ilginç, eğlenceli ve heyecan 
verici görmelerini sağlayın. Pozitif olun 
ve “Ben bunu yapamam” yerine “Ben 
bunu nasıl yaparım” anlayışını geliştirin. 

İyi bir tutum kadar iyi bir sağlıkta 
önemli. Donuk ve halsiz çocuklar okul-
da başarılı olamazlar. Fast food ve hazır 
yiyeceklerden uzak durun ve onların her 
vitamin alabilecekleri yiyecekler yem-
elerini sağlayın. Çabuk pes etmeyin ve 
onları yiyecekleri sağlıklı yemekler ko-
nusunda ikna edin. Hazır yiyeceklerin 
zararlarını beraber araştırın ve bunları 
beraber okuyun. Okulda çocuklar hem 
yaşıtları hem de öğretmenleri ile iyi 
ilişkiler kurup kimi zaman grup ödev-
lerinde kimi zaman iki kişilik bud-
diler olarak çalışmak zorundalar. On-
lara iyi ilişki nasıl kurulur gösterin, ne 
kendiniz nede çocuklarınız hakkında 
gereğinden fazla eleştirisel olmayın. 
Arkadaş yanlısı, dürüst ve açık olup 
inandıklarınız konusunda sonuna ka-
dar mücadele etmeyi gösterin. Onlara 
saygılı, düşünceli ve başka insanların 
düşüncelerine saygılı olmayı öğretin. 
Yukarda bahsettiğim noktalar belki çok 
basit olarak görünüyor ama aslında bir 
çok ailenin halen düzeltmek için büyük 
mücadele ettikleri noktalar. İyi bir tu-
tum, iyi bir sağlık ve iyi davranışlar, 
bunların biri yada ikisi değil, üçünü de 
başarmak çocuklarımızı başarıya daha 
çok yakınlaştıracak. 

Eğitim Köşesi

OKTAY 
ŞAhBAz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

oktyshbz@googlemail.com
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Türkiyeli ve Kürdistanlı 
kadınlardan 8 Mart’a 
ilişkin basın açıklaması

8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü 
etkinlikleri kapsamında 
düzenlenecek yürüyüş 
ve programın açıklandığı 
basın toplantısı Gik-Der 
binasında gerçekleştirildi.
Haber:Erem Kansoy-Şükrü Bolat

Kürdistanlı ve Türkiyeli kadınların 
oluşturduğu 8 Mart Kadın Platformu adına 
yapılan basın açıklamasında Olcay Has, Birgül 
Timur ve Gülay Çalık basına ve katılımcılara 
seslendi. 8 Mart’ın önemine değinilen 
açıklamada bu yıl oluşturulan platform hakkında 
da bilgi verildi. 

Göç, Irkçılık ve Öz savunma temasıyla yola 
çıkan platforma toplamda 10 kurum ve dernek 
destek veriyor. 5 mart günü geleneksel olarak 
One Million Women Rise organizasyonunun 
düzenlediği geniş katılımlı yürüyüşe katılacak 
olan platformun programında, 9 Mart günü 
Stoke Newington’da bulunan Pir Sultan anıtında 
başlayacak olan yürüyüş ile aynı gün yürüyüşün 
ardından HDP Ağrı millet vekili Dirayet 
Taşdemir’in ve İnci Kaya’nın konuşmacı 
katılacağı bir de panel düzenlenecek. 

Açılış konuşmasının ardından Der-
sim-Der’den Birgül Timur ortak basın 
açıklamasını okudu. ‘8 Mart Dünya Eme-
kçi Kadınlar Gününü özgürlük ve direniş 
ruhuyla karşılıyoruz’ başlıklı basın 
açıklamasında, “Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da bir kez daha tüm dünya kadınlarının 
ortaklaştığı, tek yürek olduğu 8 Mart Dün-
ya Emekçi Kadınlar Gününü kutlamak için 
alanlardayız. Emeğimiz özgürlüğümüz için 
direniyoruz ve sokaklardayız, kadın ve 
LGBT’li bireyler üzerindeki sömürü baskı 
ve hak ihlalleri ile erkek egemen sistem ve 
onun temsilcisi olan devlet tarafından her 
geçen gün giderek artmakta. 

Politik ekonomik ve sosyal yaşamda 
her türlü eşitsizlik ve adaletsizlik gi-
derek kapitalleşmektedir. Kimliğinden ve 
inancından dolayı ötekileştirilen halklar 

ve toplumlarda en çok kadınlar mağdur 
edilmektedir. Erken yaşta evlilik halen de-
vam ederken bırakın önlem alınmasını 
kadın cinayetleri haklı görülmekte ve faili 
iyi halden cezaevinden beraat almaktadır. 
Yasalar erkeği  korumakta kadını mağdur 
etmektedir. Buda kadına yönelik şiddeti, 
nefreti, cinayet, tacizi ve tecavüzü toplum 
nezdinde normalleştirmektedir. Kadın 
katliamları bizzat AKP hükümeti tarafından, 
ve diyanet bakanlığı tarafından yapılan fetva 
meşrulaştırılmaktadır.

Başta Kobani olmak üzere Rojava, Şengal 
ve tüm Kürdistan’da kadınların tüm insanlık 
değerlerini savunmak için sergiledikleri 
kahramanca direniş bu gerçekleri pratikte 
gözler önüne sermiş bulunuyor. Kürdistan 
kadınlarının kadın özgürlük ideolojisini re-
hber edinerek ulaştıkları örgütlenme düzeyi 
ve öz savunmada sergiledikleri kahramanca 
ruh tüm dünyada yankılanarak kadınların 
ufkunu açmaktadır. 

Kapitalizmin devletçi, doğa düşmanı 
ve cinsiyetçi sisteminin insanlığa getirdiği 
yıkıma alternatif olarak bugün Rojava’da 
ve Bakure Kürdistan’da tüm halkların ve 
inançların özyönetimlerini gerçekleştirerek 
bir arada eşitçe ve özgürce yaşamaları 
esasına dayanan kadın özgürlükçü bir sistem 
adım adım kurulmaktadır.

Geçmiş tarihimizin öncüleri olan Clara 
Zetkin’ler, Rosa Luxemburg’lar ile bugünkü 
öncülerimiz Arin’ler ve nice adsız kadın kah-
ramanlar aydınlık geleceğimizin yaratıcıları 
ve yol göstericileridirler.  Onların izinde ve 
kadın rengiyle dokunmuş bir dünya umuduy-
la geleceğe direnişle yürüyoruz. Yaşasın 8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü! Yaşasın 
Kadın Dayanışması!” İfadeleri yer aldı. 

Bu yılki 8 Mart etkinliğinin Kürdistan’da 
yürütülen savaş için ve orada mücadeleye 
yürüten kadınlara ithafen  Göç, Irkçılık ve 
Öz savunma temasının seçildiğini de belirten 
kadınlar yürüyüş ve etkinliklere destek ve 
duyarlılık çağırısında da bulundu. 

Kurdistanlı ve Türkiyeli Kadınlar-8 Mart 
Platformu’nda yer alan kurumlar: Dersim-Der 
Kadın Komisyonu, Alxas-Kistik Kom Kadın 
Komisyonu, Kaşan’li Kadınlar, Kırkısraklılar 
Derneği Kadın Komisyonu, IAKM ve Ceme-
vi Kadın Komitesi, Roj Kadın Meclisi, So-
syalist Kadınlar Birliği, Avrupa Demokratik 
Kadın Hareketi, Yeni Kadın
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Fransa’nın Calais liman kentindeki mülteci krizine yönelik çalışmalarına 
aralıksız devam eden Day-Mer, geçtiğimiz hafta sonu ‘the Jungle’daydı.
Haber-Fotoğraf: Erem Kansoy

Ayrıca The Jungle’daki Calais 
valiliğinin mahkeme kararı ile başlattığı 
kampın güney bölümünü kapsayan 
ve yaklaşık 1000 mülteciyi olumsuz 
etkileyecek yıkım işlemlerinde son 
gelişmeleri de değerlendirdik.

 Yaklaşık 30 polis aracının böl-
geyi sardığı, sayısız Fransız polisinin 
kampta hazır beklediği ve kampın 
güney bölümündeki çadırlardan 
yaklaşık 30 tanesinin yerle bir edildiği 
görülüyor. Ayrıca sosyal medyada 
yayınlanan görüntülerde polisin kampa 
gaz bombaları ile saldırdığı da açıkca 
görülüyor.

Britanya ile Fransa arasındaki 
mülteci krizi Calais liman kentindeki 
kamp nüfusunun giderek artması ile 
de git gide çıkmaza giriyor. Geçtiğimiz 
haftalarda İngiliz mahkemesinde 
alınan kararla, fransız hükümetinin 
kampı kaldırmaya yönelik çalışmaları 
yine Fransız mahkemesinin kamp ile 
ilgili kararının yanı sıra ‘the jungle’da 
yaşanan insanlık dramı ile gündemden 
düşmeyen kamp ayrıca İngiliz yardım 
kurumları ve gönüllüleri ile uzun süre 
Avrupa’nın ortasındaki ‘insanlık ayıbı’ 
olarak kalacağa benziyor.

Özellikle son 1 yıl içerisinde çok 
önemli gelişmelerin yanında, sayısız 
ölüm, polis saldırısı ve insan hakları 
boyutuyla sık sık başlıklara taşınan 
‘the Jugle’ (Orman mülteci kampı) 
son olarak İngiliz işçi partisi lideri Jer-
emy Corbyn’in ziyareti ile  gündeme 
gelmişti.

Corbyn’in ziyareti ile İngiltereye 
geçme umutları ikiye katlanan mültecil-
er son günlerde ise Fransız hükümetinin 
ve polisinin baskıları karşısında direni-
yor. İngiliz aktivistler ve İngiltere’den 
Calais’deki mültecilere yardım eli uza-
tan Care4Calais ile CalAid günüllüleri 
kampta 7 gün 24 saat çalışmalar yürü-
terek, yardıma muhtaç insanların daha 
‘yaşanır’ koşullarda kampta zaman 
geçirmelerini sağlamak üzere büyük 
çaba gösteriyor.

tHe JUNGle’Da sON DUrUM
İngiltere’nin mahkeme  kararının 

ardında şok bir mahkeme kararı ile 
de Fransa son günlerde kampın bir 
bölümünün kaldırılıp taşınmasına 
yönelik olumsuz kararını uygulama-
ya çalıştığı sırada yine Fransa’daki 
gönüllülerin Fransız mahkemesinde 
başlattığı karşıt dava ile şuanda adeta 
Kamp üzerinde deyim yerindeyse bir 
politik ve yasal kriz yaşanıyor.

Fransa’da uzun süredir tartışmaya 
neden olan Calais mülteci kampının 
güney tarafı boşaltılmaya başlandı.

Valiliğin tahliye kararının mahkeme 
tarafından uygun bulunmasının 
ardından kampa güvenlik gücü gönder-
ildi. Bu gelişmenin ardından bölgede 
yıkım da başladı. Valiliğin hijyen ger-
ekçesi ile kapatılmasına karar verdiği 
kampta 26 Şubat tarihli mahkeme 
kararı ile kampın sadece güney 
bölümündeki ‘planlı yıkım’ işlemleri 
dün 29 Şubat itibariyle hızlandırıldı. 
Fransız polisi kampa gaz bombaları 
atarak kalabalığı dağıtıp bölgeden 
uzaklaştırarak belediye görevlilerinin 
yıkıma devam etmesi için çalışıyor.

İngiltere’de de yıkıma tepkiler yük-
seliyor. Yıkım işlemlerinin başlaması 
ile Londra’da bulunan aktivistler 
başbakanlık önünde bir eylem düzenledi.

Geçtiğimiz günlerde Fransız 
mahkemesinin ‘kampın büyük bir 
bölümü tahliye edilecek’ kararı ile 
Fransız polisi , çadırlara yetkililer gön-
dererek mültecilerin birinci seçenek 
olarak Fransaya iltica başvurusu 
yapmalarını böylelikle onlara kalacak 
yer tahsis edileceğini, ikinci olarak 
ise kampa önceden yerleştirilen kon-
teynerlere ikamet için geçmeleri 
gerektiği ve son olarak ise bölgeyi 
terketme seçenekleri olduğu yönünde 
baskı uygularken, gönüllülerin açtığı 
Fransız mahkemesindeki karşıt dava 
ise halen devam ediyor.

İki ayrı davanın uzaması netices-
inde ve yine sayısız basın mensubunun 
kamp ve kamp çevresinde beklemesi 
ile Fransa hkümeti yıkım işlemlerine 

başlamıştır. Fakat kampın tamamıyla 
ilgili bir yıkım kararı mahkemeden 
çıkmamıştır. Ayrıca yıkıma karşı dava 
da devam etmektedir.

DaY-Mer ÖNeMlİ 
ÇalıŞMalarıNa DeVaM eDİYOr

İngiltere’de yaşam sürdüren toplu-
mumuzun da sayısız dernek, kurum 
ve kuruluşu mevcut iken, Avrupa’nın 
‘insanlık ayıbı’ Calais’e yönelik 
yaptığı çalışmalar ile Day-Mer farkını 
ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl Kasım 
ayından buyana başlattığı kış dönemi 
yardım kampanyasının yanı sıra ‘the 
Jungle’ın politik kriz boyutuna yönelik 
lobi çalışmalarını da eş zamanlı yürüten 
Day-Mer, uygulamaya koyduğu Cal-
ais Dayanışma Komitesi ile daha çok 
önemli boyutta yardımı oraya götürüp 
adından söz ettirecek görünüyor.

Yaklaşık 5 aylık süreçte 3 defa 
‘the Jungle’ı hazırladığı delegasyon-
lar ile  ziyaret eden ve her defasında 
tonlarca yardımı bölgeye ulaştıran 
Day-Mer son olarak düzenlediği Cal-
ais konulu fotoğraf sergisi ile başlayan 
kampanyanın yardımlarını kampa 
ulaştırdı. Düzenlenen kampanyada, 
öncelikle gerçekleştirilen fotoğraf ser-
gisinde 2 Bin 500 Sterlin’lik bir gelir 
elde edilirken eş zamanlı ve 2 hafta 
boyunca devam eden yardım toplama 
kampanyasında ise 2 kamyon eşya 
mülteciler için toplandı.

YarDıM ‘JUNGle’a UlaŞtırılDı
Oluşuturduğu Calais Dayanışma 

Komitesi ile delegasyonlar 
hazırlayarak üçüncü kere Calais’i zi-
yarete giderek yardım götüren Day-
Mer, delegasyonlarda yer verdiği bel-
ediye meclis üyeleri, kurum ve kuruluş 
yöneticilerinin yanı sıra parlamentoda 
milletvekillerine yönelik bilgilendirme 
toplantıları ile özel yazışmalarıyla da 
lobi çalışmalarına ayrıca devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta yardım 
kampanyasını düzenlediği fotoğraf ser-
gisi ile hızlandıran Day-Mer komisyon 
yetkilileri, sergiden elde edilen yaklaşık 
2 Bin 500 Sterlin’e ek olarak yaklaşık 
4 tonluk gıda ve giyecek eşyaları ile 

toplanan bağışlarla da birlikte Bin 
700 Sterlin’lik nakit yardımı bölgeye 
ulaştırdı. Jungle’da yasal çalışmalar 
yürüten  Care4Calais gönüllüler ku-
rumuna Bin 700 Sterlinlik yardım 
teslim edilirken, yine Care4Calais’in 
sorumluluğundaki yardım deposuna da 
2 van ve 1 otobus bagajı dolusu yardım 
da teslim edildi.

Fotoğraf sergisinden elde edilen ge-
lirin bir bölümü ile taze yiyecekler de 
satın alınıp bölgede yardımları dağıtan 
depo ya teslim edildi.

GÖNÜllÜler GÜN bOYU kaMP 
Ve DePODa ÇalıŞMa YÜrÜttÜ

Calais Dayanışma Komitesinin 
organize ettiği kamp ziyaretleri ve 
yardım ulaştırma çalışmalarında hem 
kamptaki insanlık dramını yerinde 
inceleme adına hem de duyarlılıı 
artırmak adına Day-Mer yetkilileri 
yardımları oluşturduğu delegasyonlar 
ile bölgeye ulaştırıyor. Şimdiye kadar 
3 kere oluşturulan delegasyonlarda 
gazeteciler, dernek yöneticieri, kurum 
temsilcileri, sendika yöneticileri, siya-
setciler ve yerel yönetimlerden isimleri 
de bünyasine katmayı başaran Day-
Mer delegasyon üyelerinin de ziyaret 
esnasında bölgede çalışma yürütmes-
ine yardımcı oluyor.

Care4Calais sorumluluğundaki ve 
kampa yaklaşık 15 dakika uzaklıktaki 
erzak ve kıyafet deposunda toplanan 
yardımların indirilip ayrıştırılması 
ve düzenlenmesi ile kampa gönderi-
lecek van araçların organizasyonun-
da bölgedeki gönüllüler ile birlikte 
çalışan delegasyon üyeleri böylelikle 
kampı sadece gezip görmenin yanında 
çalışmalar da yürüterek katkıda bul-
nuyorlar.

Londra’da bulunan Londra Toplum 
Merkezindeki binasından harekete 
geçen Day-Mer delegasyonu komisyon 
üyeleri ile beraber, sabah erken saatler 
de ‘the Jungle’a varmasının ardından 
yaklaşık 1 buçuk saat kampta gözlem-
ler yaptı. Ardından kamp yakınındaki 
depoya giden delegaston gün boyu 
buradaki çalışmalara destek sağlayarak 
katkıda bulundu.

Calaİs İÇİN DeV bİr aİle
Day-Mer Calais’e sadece yardım 

götürme amaçlı çalışmalar yürütmüy-

or. Özellikle İngiltere içerisinde böl-
geye yönelik duyarlılığın artırılması 
ve politik krizin mülteciler yararına 
neticelenmesine yönelik çalışmalar 
da yürütürken, 3 kez düzenlenen zi-
yaret ile oluşturulan delegasyonlarda, 
yaklaşık 100 kişi bölgeye götürlüdü. 
Ayrıca sergi ve toplantılar ilede yü-
zlerce vatandaşa ulaşıp konu ile il-
gili bilgileri sunan Day-Mer, Calais 
liman kentindeki mülteclere yönelik 
çalışmalar yürüten duyarlı ve büyük 
bir aie oluşturdu.

Ekip çalışmaları ile organize edilen 
yardım kampanyaları ve yardımların 
bölgeye ulaştırılmasındaki profesy-
onel organizasyon ile yine bölgedeki 
çalışmalara emek boyutuyla da destek 
sunan sayısız delegasyon üyesi, Day-
Mer’in çalışmalarını onaylayarak 
destek sunmaya devam ediyor.

DıDf karDeŞ kUrUMUNDaN 
Da Destek

Fransa’da faaliyetlerine devam 
edne ve Day-mer’in kardeş kurumu 
olarak nitelendirilen DIDF’de ayni 
gün Fransa’da topladığı 2 van araçlık 
yardımı kampa getirerek, Day-Mer 
yetkilileri ile beraber depoya teslim 
ederek yerleştirilmesinde yardımcı 
oldu.

15 kişilik bir kadro ile bölgeye 
dayanışma amaçlı desteğe gelen DIDF 
yetkilileri de bölgedeki çalışmalara 
katılarak, Fransa’da daha fazla 
duyarlılık artırmaya yönelik çalışmalar 
yapacaklarını belirtti.

YarDıMlar kıŞlık 
kıYafet Ve YİYeCek

Day-Mer’in kardeş kuruluşu 
DIDF ile beraber bölgeye hafta 
sonu ulaştırdığı yardımlarda bat-
taniye, yorgan, mont yünlü kıyafetler, 
ayakkabılar, çizmeler, çadır ve çadır 
yapımında kullanılacak malzeme-
ler, hijyen malzemeleri ile kuru yi-
yeceklerin yanısıra yüzlerce kutu hazır 
yemek de depoya teslim edildi.

Kamptaki aşırı soğuk ve yağmur 
nedeniyle ençok gerekli malzemeler 
listesinin başında kıyafetler ve yine 
yardımların azlığı nedeniyle yemek 
ihtiyacına büyük katkıda bulunan Day-
Mer, kış dönemindeki çalışmalarını 
kamptaki ihtiyaçlara yönelik hazırladı.

Day-Mer’den Calais’e büyük yardım 
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Calaİs aCılarıN Ve 
UMUDUN bİrleŞtİĞİ NOkta 
OlMaYa DeVaM eDİYOr

Daha önceden de Avrupa’nın bu 
insanlık ayıbına yönelik sayısız haber 
ve fotoğraf hazırladığımız esnada hep 
belirttiğimiz gibi, yaşanan savaşlar 
nedeniyle Avrupa’nın da mülteci krizi 
giderek büyüyor.

Afgan, Iraklı Kürtler, 
Filistinliler,Nijeryalılar Rojava’lıların 
coğrafyadaki savaştan kaynaklı ülkeler-
ini terk etmesi ile Britanya’ya geçme 
umudunun kesiştiği nokta Fransanın 
Calais liman kentindeki The Jungle 
mülteci kampında, açlık , susuzluk 
ve soğuk ile boğuşan mülteciler ölüm 
olayları ve Fransız polisinin insanlık 
dışı uygulamalarıyla da yüzleşti.

Herşeye rağmen daha güzel yarınlar, 
iş ve ekonomik gelir umuduyla bir çok 
dilden, din ve ırktan insanın buluşma 
yeri Calais tarihte Avrupanın kanayan 
yarası olarak yerini aldı.

DaY-Mer Yetkİlİlerİ zİYaret 
Ve YarDıM kaMPaNYası 
İle İlGİlİ Ne DeDİ?

Kış dönemindeki the Jungle’a yöne-
lik yardım çalışmalarına hız veren 
Daymer Yetkililerinden ve Calais 
Dayanışma Komitesi sorumlularından 
Zübeyde Aydemir ve Çınar altun gaze-
temize haftasonu düzenlenen ziyarette 
birer de demeç vererek hem izlenimler-
ini hemde çalışmalarına yönelik bilg-
ileri paylaştı.

zÜbeYDe aYDeMİr - ÖĞretMeN
“Bu Calais’e üçüncü gidişimiz. 

İki ay aralıklarla bölgeye gittik ve 
her gidişimizde değişik katılımcılarla 
oluşturduğumuz delegasyonlarla git-
tik. Vardığımızda bizi bekleyen mülteci 
kampındaki değişiklikler son sefere-
mize göre çok daha büyüktü.

İlk ziyaretimizde DayMer’den 
küçük bir delegasyonla gitmiştik.  İkinci 
ziyaretimizde değişik Türk ve Kürt to-
plum kurumlarından katılımcılarla 
bölgeye gitmiştik. Son gidişimizde 
ise Calais ile dayanışma sergimize ge-
len, etkilenen bir şekilde mültecilerin 
haklarını savunan sınırların açılmasını 
savunan sıradan duyarlı, yerli halktan 
ve üyelerimizden 33 kişiyle gittik. Aynı 

zamanda Fransa’daki kardeş örgütümüz 
DİDİF’den de 15 kadar arkadaşımız da 
bize katıldılar.

Kısaca kamp alanını gezdikten 
sonra 60 kişiye yakın bir ekip yardım 
deposunda götürdüğümüz 4 van do-
lusu yiyecek ağırlıklı malzemelerin 
ayıklanmasına yardımcı olduk. Ayrıca 
1700 sterlin topladığımız maddi yardımı 
da Care4Calis Vakfına teslim ettik.

Son ziyaretimizde bariz olan, 
çadırlardan daha çok insanların artık 
kafalarının üzerinde çatı diyebi-
lecekleri şeklinde küçük tek gözlü 
odalar kurulmuştu. Daha önce çamur 
deryasında yürüdüğümüz koridorlara 
çakıl taşları atılmış, bir şekilde ça-
mur ve yağmur suyu kontrol edilmeye 
çalışılmış. Restoranları, kuaför dükkanı, 
bakkalları, camisi, kilisesi ve hatta bir 
grup  çocuğun ders yaptığı okulu ziyaret 
etme fırsatım da oldu. Sergimize katılan 
çocukların yazmış oldukları barış ve 
dayanışma mesajları içeren kartlarını da 
bilhassa iletebildim.

Bütün bu manzaradan çıkardığım 
sonuç mülteciler İngiltere’ye gelmenin 
zorluğunu kanıksamış durumdalar. 
Mümkün olduğu kadar “normal” bir 
yaşamı  devam ettirmeye çalışıyorlar.

Bir diğer taraftan da Fransız ve 
İngiliz hükümetlerinin şiddetinin 
dozajıda artmış durumda. Mültecilere 
gözdağı vererek, yıldırarak ve sınırları 
kapatarak orada dağıtmaya çalışıyorlar. 
Orada uzun süredir gönüllü çalışanların 
anlattıkları çok korkunç hikayeleri dinl-
edik, örneğin tek başına buldukları mül-
tecileri  kemikleri kırılana kadar döven 
faşistlerin sokakları gezdikleri anlatıldı.

Sınırı geçmek için geceleri tırlara 
atlarken yakalanan mültecileri polisin 
saatlerce uzaktaki karakollara götürüp 
daha sonra sokağa bırakıldıkları 
anlatıldı. Böyle bir kampta yaşamanın 
kendisinin eziyet olduğu yetmiyormuş 
gibi gerek faşistler gerek polis 
tarafından gündelik tacize mülteciler 
maruz kalıyorlar.

Burada bize düşen bireyler boyu-
tunda yardımlarınızı esirgemememiş, 
duyurulara destek olmanız ama daha da 
önemlisi lobi çalışmasını hızlandırmak. 
İngiliz ve Fransız Hükümeti’nin 
çıkardığı savaşların sonuçlarının 
sorumluluklarını almaya zorlamak ger-
ekiyor. Bundan daha kalıcı bir çözüm 
söz konusu değil. Sergimize katılan 
fotoğraf satın alan, evinden eşya get-
iren, maddi destekte bulunan,  kampı 
ziyarete  giden ve orada gönüllü olarak 
çalışan tüm dostlarımıza üyelerimize  
buradan DayMer adına çok teşekkür 
ediyorum.”

ÇıNar altUN – aktİVİst
“Malesef Batı ülkeleri dünyadaki 

körükledikleri savaşların mağdurlarına 
göz yumuyor ve kendi çıkarları 
için hangi mültecilere yardım edip 
etmeyeceğine kendisi karar vermek 
istiyor. Bu boşluk belliki Fransa ve 
İngiltereden gelen gönüllü bireyler 
ve ufak kurumların özveri ve insi-
yatifine kalmış durumda, ve bu ufak 
diye nitelendirdiğimiz kurumların 
ne kadar büyük işler başardığını ve 
başarabileceğini Calais’e yaptığımız 
ziyarette gördük. Bu son gidişimizde 
daha düzgün organize edilmiş 

yardımlar ve gelişen bir yapılanma gö-
zlemledim. Çok zor koşullarda ortak 
mutfaklar, okul, gençlik merkezi ve 
buna benzer organizasyonlar yapılmış 
ve insanların en temel ihtiyaçları zorda 
olsa el birliyle giderilmeye çalışılıyor.

Day-Mer olarak bizde bu çabalara 
destek olmak ve çaresiz bir durumda 
olan insanlara yaşamlarını devam et-
tirmek için ve seslerini kamuoyuna 
duyurabilmek için kampanyamızı 
fotoğraf sergisi ve bağış kampanyası 
ile devam ettirdik. Kampanyamızı aynı 
zamanda parlementoya taşıdık ve bu-
nun üzerinden bir çok yerli ve yabancı 
birey ve kurumla el ele vererek hem şu 
anda orada bulunan mültecilerin kışı 
geçirebilmelerine yardımcı olduk, hem 
de büyük ekonomik gücü olan yardım 
kurumalarına ve parlementoda kamu-
oyu yaratabildik.”

OktaY ŞaHbaz – 
seNDİkaCı,YÖNetİCİ

“Day-mer olarak Calais’deki mülte-
ci yerleşim yerlerine daha önce iki dafa 
ziyarette bulunmuştuk. Bu iki ziyarette 
daha çok buradaki insanların yaşadığı 
insanlık dışı durum ile karşılaşıp 
bunu Londra’da yaşayan Turkiye’li 
ve Kürt toplum ile paylaşmıştık. Bu-
nun yanında mültecilerin bu durum 
hakkında kamuoyu oluşturmak için bir 
rapor doğrultusunda parlamentoda bir 
toplantı organize etmiştik.

Bu gelişimizde, yani üçüncü 
gelişimizde, durumun daha da kötü 
olduğunu gördük. İlk iki ziyaretimizde 
gördüğümüz insanlık dışı yaşam 
koşullarının yanında ayrıca faşizan 

ve ırkçı saldırıların yoğunlaştığını 
ve bunca savaş ve katliamdan kaçan 
insanların Fransız hükümeti ve Fransız 
faşistleri tarafından öldürülmeye 
çalışıldığını öğrendik. Kamp’da yaşam 
koşulları daha da kötü durumda.

Fransız hükümeti kampı dağıtmak 
için kampın güneyinden başlayarak 
hayata geçirmek istediği bir dağıtma 
planı olduğu ile karşılaştık. Buradaki 
mültecilere önerilen veya umut verecek 
bir vaatin olmadığını gördük. Kampda 
çıkarılan insanlar önce devletin mül-
teci kamplarına oradan da ülkelerine 
sınır dışı edildiklerini öğrendik. Bunun 
yanında polisin kampdaki mültecileri 
tahrik etmek için yaptığı, durduk yere 
biber gazı sıkmak, tazyikli su sıkmak, 
buldozer ve diğer iş arabalarıyla kampa 
girmek, gibi insalik dışı uygulamalar 
hakkında bilgi aldık. Bu gelişmelerden 
daha kötü olan ise kampa aşırı sağcı ve 
ırkçı Fransız gruplar tarafından yapılan 
saldırıların arttığını öğrenmemiz oldu. 
Aşırı sağcı ve ırkçı grupların kamp 
dışında mültecileri yakalayıp bilin-
çli bir şekilde kemiklerini kırana ka-
dar dövdüklerini burdaki yetkililerden 
duyduk. Polisin bu tür durumlara mü-
dahale etmediğini ve göz yumduğu 
bize bildirilen başka korkunç bilgiler 
oldu. Day-mer olarak bu gelismeler-
inde içinde bulunduğu yeni bir raporu 
yazıp bir çok yetkili kurum ve kuruluş 
ile paylaşmayı düşünüyoruz. Bu an-
lamda mültecilere ile dayanışma içinde 
olmaya devam edip sınır kapıların 
açılması ve onların gelmeleri için elim-
izden geleni yapmaya Day-mer olarak 
devam edeceğiz.”

arİf bektaŞ – 
GazeteCİ Yazar

“Defalarca Calais’e gittim. Her 
geçen gün sayıları artıyor. Bir çoğuyla 
konuştum ve sorduğum ilk sorulardan 
biri; Geldiğiniz ülkedeki koşullar ile, 
buradaki koşullar arasında ne fark var? 
oldu. Hepsinin de verdiği cevap aynı. 
“Ülkemizde savaş olmasa, ülkemizde-
ki koşullar burdan daha iyi”. Yani bu 
insanlar savaşlardan kaçıyorlar. Daha 
iyi koşulları olduğunu düşündükleri 
ve çoğunun akrabasının olduğu 
İngiltere’ye gelmek istiyorlar.

Bu insanların kaçtığı savaşların 
hepsinde de İngiltere’nin parmağı var. 
Yani, aslında İngiltere bu insanları 
toprağından koparıyor. Onun için, 
benim çağrım; kayıtsız şartsız ve ön 
koşulsuz kapıların açılması gerekir.

Calais’deki bekleme süresince de-
falarca İngiltere’ye geçmeyi deniyor-
lar. Bunlardan sadece %5’i geçebili-
yor. Bir çoğu bu denemeler esnasında 
hayatını kaybetti. Buna rağmen den-
emeye devam ediyorlar.

6 bin kişinin yaşadığı bu kampta bir 
tek çadırları olmasına rağmen, Fransa 
devleti, o çadırları bile çok buldu. 
Başlarına yıkıyor. Onlar da bir an önce 
İngiltere’ye geçme yolları arıyorlar. 
Bunu da çeşitli çeteler aracılığı ile 
yapıyorlar. Bir çoğu 8 bin sterlin verip 
geçiyor. Sahte pasaport dahil, bir çok 
yöntemle geçmeye çalışıyorlar. Kam-
plarda oluşan çeteler ve şebekeler de 
iş başında. Çatışmalar ve kavgalar 
her geçen gün artıyor. Onun için bir 
an önce kapıların açılması ve herkes-
in İngiltere’ye alınması gerektiğini 
düşünüyorum.”

ve bölgeden sıcak gelişmeler
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Calais: Ortadoğu’da Umudu Yitirilmişlerin, 
Avrupa’nın Göbeğinde Umut Arayışı
Kampın girişindeki köprünün altında yazılı ‘Hiç kimse bu şekilde yaşamayı 
haketmiyor’ cümlesi daha kampa girmeden size ne ile karşılaşacağınızı anlatıyor. 

Aladdin Sinayiç-Calais

Avrupa’nın göbeğinde vahşi ormanın 
(the jungle) ortasında derme çatma 
çadırlarda umut nöbetinde olan bin-
lerce kadın, çocuk ve genç. Kendilerinin 
deyimiyle hiç kimsenin bu koşullarda 
yaşamayı hak etmediği bir yer. 

Fransa’nın liman kenti Calais’te 
İngiltere’ye geçebilmek için kayıtsız 
kamp alanında bekleyen kayıtsız insanlar. 

Hiçbir yere ait değiller. 
Ortadoğu’nun kan gölüne 

döndüğü, ölüm, yıkım, siyasi ve sosyal 
istikrarsızlığın hakim olduğu ülkeler-
den gelip umudu, kendi ülkelerindeki 
sorunların anası olan Avrupa’da aray-
an insanlar, aylardır o kötü koşullarda 
yaşam savaşı veriyor. 

Londra’da faaliyet gösteren Kürt-
Türk Toplum Merkezi-Day-Mer’in bir 
süredir yürüttüğü kampanya çerçeves-
inde toplanılan yardımların yerine 
ulaşılması için Calais’e giden grupla 
beraber biz de Calais’i ziyaret ettik. 

Çadırdan bir ‘şehir’. Ve o şehrin 
çamurlu sokaklarından yürürken gö-
zlerine bakmaya utandığımız binlerce 
bakış. Afgan’ı, Eritrelisi, Arabı, 
Farsı ve Kürdü, hepsinin kaderi de, 
bakışları da, umutları da bir birine 
çok benziyor. 5 binden fazla insan 
İngiltere’ye geçebilmek için kimisi 
8 aydır, kimisi üç aydır o yaşanmaz 
koşullarda yaşam savaşı veriyor. 

Hepsi ayları bulan yolculuktan 
sonra buraya varmış. Birçoğu Akdeniz 
sularında arkadaşlarının cansız beden-
lerini geride bırakarak yolculuklarına 
devam etmiş. 

Bekleyiş beklediklerinden çok 
daha uzun sürünce, o koşullarda bir 
yaşam kurmaya başlamışlar. İçlerinde 
her meslek grubundan insanlar da 
bulunuyor. Kimisi bakkaliye açmış, 
kimisi restorant, kimisi dişçi, kimisi 
cafe hatta kimisi de otel açmış. Evet, 
vahşi ormandaki çadırdan kentte bir 
otel var. Kamp alanına yeni varan in-
sanlardan bazılarının ilk kaldığı yer. 

Ziyaret ettiğimiz Cumartesi günü 
kamptakilerin hepsinde tedirginlik vardı. 
Fransa devletinin kampı boşaltmak 
için saldırı hazırlığında olduklarını 
duymuşlardı. Ve ziyaretimizden bir 
gün sonra da saldırı başladı. Çadırları 

boşaltmaya çalışan yüzlerce Fransız 
polisi gaz bombalarıyla, büyük iş 
makinalarıyla hem saldırıyor, hem de 
kendilerine yuva olan çadırları yerle bir 
ediyordu. Saldırılar bugün de halen de-
vam ediyor. 

Fransa devleti, İngiltere’nin de 
baskılarıyla kamp alanını ortadan 
kaldırmaya çalışıyor. Bunun için o 
insanlara, kampın yan tarafında demir 
konteynırlardan yapılan bin kişilik 
alana geçmesi ya da Fransa’da iltica 
başvurusu yapması isteniyor. Oradak-
iler de ne o demir konteynırlara 
geçmek istiyor, ne de Fransa’da il-
tica etmek. Hepsinin ortak amacı 
İngiltere’ye geçebilmek.

İngiltere hükümeti bizim 
hakkımızda ne düşünüyor?

Ziyaret ettiğimiz bir kaç çadırdan 
sorulan soruların başında geliyor. Biz 
daha sormadan onlar İngiltere’nin 
kendileri için ne düşündüğünü, acaba 
kapıları açıp açmayacaklarını merak 
ediyorlar. 

İngiltere başbakanının kendileri 
için ‘bir avuç göçmen’ dediğini ve 
amaçlarının sadece manş tünelindeki 
güvenliği artırmak olduğu söyleyemi-
yoruz. Çünkü çoğunu orada yaşatan 
tek şey Umut! Ve bir gün İngiltere 
hükümetinin kendilerine İNSAN 

gözüyle bakacağını ve vijdanlarının 
bu duruma daha fazla izin vermey-
ip kapıları kendilerine açacağını 
düşünüyor birçoğu.  Evet ‘size kapıları 
açmayacaklar’ diyemedik maalesef. 

kürdün bitmeyen çilesi...
Kampa ilk vardığımızda küçük 

tepenin üzerinden kampa baktığında 
gözümüze ilk olarak kampın üzer-
inde dalgalanan üç tane Kürdistan 
bayrağını görüyoruz. Evet koca kamp 
alanında bir tek Kürtler bayrak açmış. 
Kampın her yerinden görebildiğimiz 
bayrakların iki tanesi en kuzeyde, bir 
tanesi de tam tersi tarafta. Kuzeyde 
kalanların hepsi Güney Kürdistanlı 
(Irak), kampın güneyinde dalgalanan 
bayrağın olduğu bölgede de sayıları 
çok az olan Rojavalı (Suriye). 

ailelerimiz bizleri bu 
halde görmesin!

Kürdistan bayrağının dalgalandığı 
büyük çadır Güney Kürdistanlı gen-
çlerle dolu. Misafirperverliklerin-
den nerde olursa olsun ödün ver-
meyen Kürtler orada da çay ve 
kahve ikram ediyorlar bize. Ordak-
ilerin büyük bir bölümü gençlerden 
oluşuyor. Sohbet ederken çekim yapıp 
yapamayacağımızı sorduğumuzda, 
‘ailelerimiz bizleri bu halde görmesin-
ler’ diyerek red ediyorlar. 

Sayıları 500’den fazla olan Güney 
Kürdistanlılar uzun ve zahmetli bir 
yolculuktan sonra kampa varmışlar. 
İçlerinde polis, öğretmen, şoför gibi 
değişik meslek gruplarından insanlar 
bulunuyor. 

Peki küçük Dubai yolunda hızla 
ilerleyen Güney kürdistan’dan 
neden kaçıyor bu gençler?

Daha bir yıl öncesine kadar tersine 
göç yaşanırken ve Avrupa’dan bin-
lerce gencin Güney Kürdistan’a dönüş 
yaparken, ne oldu da bu gençler şuan 
bu koşullarda yaşamayı kabullenmiş? 
Siyasi istikrarsızlık, ekonomik 
çöküş, yolsuzluk, güvenlik tehdidi 
gibi cevaplar alıyoruz hepsinden.

Aralarında Hewler, Suleymaniye, 
Duhok, Zaxo, Kerkük, Maxmurdan 
insanlar var. Kimisi Daiş saldırdığında 
kaçmış, kimisi öncesinden, kimisi 
de sonrasından. Güney Kürdistan’ın 
geleceğine umutsuz yaklaşan bu in-
sanlar böylece umut yolculuğuna 
çıkmış. 

kürdistan’da bize gelecek yok!
Dana, 35’li yaşlarda. Ger-

isinde polislik mesleğini ve ailesini 
bırakarak çıkmış. Süleymaniyeli 
Dana, ‘Kürdistan’da bize gelecek 
yok’ diyor. 

4 çocuğu ve eşiyle 4 aydır 
kampta bekleyen Feyyaz ise 
‘burada insanlıktan çıktık’ diyor. 
Kürdistan’da kamyon şoförü olan 
Feyyaz, çocuklarına daha iyi bir 
gelecek kurmak için, çocuklarına 4 
aydır cehennemi yaşatıyor. O soğuk 
ormanda laylondan çadırlarda 4 
çocuğuyla yaşam savaşı veren Feyyaz 
İngiltere’ye geçmek için bekliyor. 
Neden İngiltere? ‘Sosyal devlet, 
iş bulma koşulları, eğitim koşulları 
daha iyi.....’. 

Kucağında 10 aylık çocuğuyla 
çadırın kapısında bekleyen Feyyaz’ın 
eşi, geride bıraktıklarını özlediğini 
söylüyor. Kamp koşulları kadınlar için 
çok daha zor. Çadırlarından hemen 
hemen hiç çıkmıyorlar. ‘Daha iyi 
bir yaşam için çıktık yola, şimdiki 
durumumuza bir bak. İnsanlıktan 
çıktık burada.’ diyor titreyen sesiyle. 

Umudu diri tutanlar...
19 yaşındaki Fuad doğuştan özür-

lü. Deynekleriyle iki aylık yolculuk-
tan sonra kampa varmış. Türkiye, 
Yunanistan, Sırbistan, Macaristan, 
Avusturya... denizden, ormanlardan 
o deyneklerle Calais’e varmış. Bir 
arkadaşıyla bir tane karavan gibi bir 
yerde kalıyor. Karavanı diğer çadırlara 
göre çok daha konforlu. Yüzü gülüyor, 
umutsuz değil. Buraya kadar vardım, 
1 kilometre sonrası İngiltere, elbet 
geçeceğim bir gün’ diyor Fuad. 

kobaneli Doktor!
Kampın güneyinde dalgalanan 

Kürdistan bayrağına doğru gidi-
yoruz. Bir çadırın içerisinde yumurta 
pişirmiş yiyen 4 genç. En küçüğü 16, 
en büyüğü 35 yaşında. 35 yaşındaki 
Ahmed Kobaneli, doktormuş kendisi. 
Daiş saldırılarının yaşandığı günden 
bu yana yollarda. Uzun bir süre 
Türkiye’de kalmış. Daha sonra 1 aylık 
yolculuktan sonra Calais’e varmış. 
3 aydır da Calais’te bekliyor. Neden 
İngiltere sorusuna; ‘Eğitim daha iyi, 
bir de ben İngilizce biliyorum, başka 
bir ülke de yeniden dil öğrenmek is-
temiyorum.’ Ahmed kendisine bir ay 
daha zaman vermiş. Bu bir aylık za-
man içerisinde geçemezse Almanya’ya 
istemeyerek te olsa gidecek. 

Kamptaki Rojavalı sayısı 20 
civarında. Çok sayıda Arap olsa 
da Suriyeli Kürtler çok fazla oraya 
gelmeyi tercih etmiyor.   

Her hafta tekrarlanan 
başarısız denemeler!

Kampta bekleyenlerin bazıları 
‘Uluslararası toplum bize çare bulur, 
İngiltere bize kapıları açar’ diye sad-
ece beklerken, bir kısmı her hafta bir 
deneme yapıyor. Özellikle İngiltere’ye 
geçen kamyonlar üzerinden yapılan 
denemelerin yüzde 85’i sonuçsuz 
kalıyor. İnsan kaçakçılarının da yoğun 
çalışmaları var kampta. Kişi başı 8 
bin sterlin alan çeteler kendilerine 
İngiltere garantisi veriyor. 

Bu yazıyı yazdığımız saatlerde 
Fransız polisin saldırıları devam 
ediyor. Boşaltma işlemi kampın en 
kuzeyinden, yani Kürtlerin olduğu 
bölgeden başlamış durumda. Daha iki 
gün önce ziyaret ettiğimiz çadırların 
çoğunun alevler altındaki görüntüleri 
sosyal medyaya düşüyor. 

avrupa’nın göbeğinde bir utanç 
sembolüdür artık Calais. 

Hukuksuzluğun,
aidiyetsizliğin,
eşitsizliğin, 
Dengesizliğin, 
ayıbın,
İnsanlıktan çıkmışlığın 
sembolüdür Calais artık...
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AB’den Ayrılmak Kaotik ve Karmaşık Bir Süreci Başlatacak
İngiliz hükümeti, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması 
halinde bunun “gelecek 10 yıl için belirsizlik yaratacağı” 
uyarısında bulundu.

The Guardian gazetesi, hükümetin, ülk-
enin AB’den olası ayrılığına ilişkin hazırladığı 
değerlendirme raporuna yer verdi.

Hükümetin potansiyel Brexit’e yöne-
lik hazırladığı ilk resmi analizinde, Birleşik 
Krallık’ın AB’den çıkmasının (Brexit) kaotik ve 
karmaşık bir süreci başlatacağı kaydedildi.

Raporda, otomobil üretimi, tarım, mali 
hizmetler başta olmak üzere çeşitli sektör-
ler ile Avrupa’nın diğer ülkelerinde yerleşik 
birçok Britanyalının Brexit’ten olumsuz yönde 
etkileneceğine vurgu yapıldı.

Raporu hazırlayan Kabine Ofisinde görevli 
hükümet yetkilileri, ülkenin AB’den ayrılması 

sonrasında kendisini toparlamasının en az 10 
yıl süreceğine dikkati çekerken, “mali pazarlar, 
yatırım ve İngiliz sterlininin değerinin 10 yıl 
sürecek belirsizlikten etkileneceğini” bildirdi.

Londra-Brüksel arasındaki mevcut anlaşmalar 
dolayısıyla Birleşik Krallık’ın birlikten başarılı 
çıkışının birkaç yıl içerisinde gerçekleşmesinin 
zor olduğunun aktarıldığı raporda, “AB’den 
çıkma oyu sürecin sonu değil, sadece başlangıcı 
olacak. Bu, 10 yıl ya da daha fazla sürecek bir 
belirsizliğe yönelik acele davranış sergileme 
olarak görülebilir” denildi.

Raporda bu 10 yılın, ülkenin AB’den çıkması, 
ticaret ve ticaret bağlantılı anlaşmaların yeniden 

görüşülmesi, ABD ve diğer ülkelerle yeni 
anlaşmaların sağlanması gibi bir süreci kapsadığı 
belirtildi.

Analize ilişkin değerlendirmede bulunan 
Kabine Ofisinden sorumlu Bakan Matt Han-
cock, “Hükümet analizi, AB’den çıkmanın, 10 
yıllık zarar verici bir belirsizliğe balıklama dalış 
anlamına geldiğini gözler önüne seriyor. Ekono-
mimize yönelik riskler açıkça ortada. (AB’den 
çıkma) İngiliz halkını işsiz bırakırken, refahını 
da açıkça tehlikeye atıyor” diye konuştu.

“breXİt”İN İskOÇYa’Da 
baĞıMsızlık talebİNİ 
tetİkleMesİ eNDİŞesİ

Öte yandan, İskoçya bölgesel hükümetinin 
Başbakanı ve ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisi’nin 
(SNP) lideri Nicola Sturgeon, başkent Londra’da 
yaptığı konuşmada, İskoç hükümetinin, Birleşik 
Krallık’ın AB’de kalmasının İskoçya’nın çıkarına 
olduğuna inanmaya devam ettiğini söyledi.

AB’de kalmak için daha pozitif ve yapıcı bir 
kampanya yürüteceklerinin sözünü veren Stur-
geon, kampanyada sadece AB’den sağlanan 
ekonomik faydalara değil, ayrıca birliğe üyeliğin 
getirdiği sosyal ve istihdam haklarına da 
odaklanacaklarını kaydetti.

Sturgeon ayrıca, Birleşik Krallık’ın referan-
dumla AB üyeliğinden ayrılmasının İskoçya’da 
bağımsızlık taleplerinin artmasını tetikleyebileceği 
uyarısında bulunarak, “İskoçya’nın bağımsız 
olmasını istiyorum ancak sadece Birleşik Krallık 
AB’den ayrıldı diye bağımsız olmasını istemiyo-
rum” dedi.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan 
oluşan Birleşik Krallık’ın AB’den olası 
ayrılığının Kuzey İrlanda ve İskoçya gibi özerk 
parlamentoların bulunduğu bölgelerde ayrılık 
yanlılarının eylemlerini tetikleyeceğinden endişe 
duyuluyor.

AB üyeliğiyle ilgili referandum 23 Haziran’da 
yapılacak. İngiltere Başbakanı David Cameron 
da referanduma kadar ülkeyi dolaşarak AB’de 
kalınması için kampanya yürütecek.

Referandumda halka “Birleşik Krallık AB üye-
si olarak kalmalı mı, yoksa AB’den ayrılmalı mı?” 
sorusu yöneltilecek.

MalİYe bakaNı: ekONOMİk 
ŞOk YaŞaNır

İngiltere Maliye Bakanı George Os-
borne, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) 
ayrılmasının derin bir ekonomik şok oluşturacağı 
uyarısında bulundu.

BBC’ye yaptığı değerlendirmede, “İngiliz 
sterlinindeki düşüşü gördünüz. Bu bize bu 
meselenin siyasi bir oyun olmadığını gösteriyor” 
ifadesini kullandı.

İngiltere’nin 23 Haziran’da yapılacak AB 
referandumunda birlik içerisinde kalmayı tercih 
etmesi gerektiğini belirten Osborne, “Bu mesele 
insanların işleri, hayatları ve yaşam standartları 
ile alakalı. AB’den ayrılmak ülke için derin bir 
şok oluşturur” dedi.

Geçen hafta sonunda Muhafazakar Par-
tili Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’ın 
AB’den ayrılmak yönünde kampanya 
yürüteceğini açıklamasının ardından İngiliz 
sterlini sert şekilde değer kaybederek dolar 
karşısında son 7 yılın en düşük seviyesini gördü.

Morgan Stanley ve Societe General ana-
listleri İngiliz sterlini/dolar paritesinin 
önümüzdeki dönemde 1,30 seviyesine kadar 
gerileyebileceğini öngörüyor.

Hafta başında İngiltere’nin en büyük 
bankası HSBC’den yapılan açıklamada da 
ise İngiltere’nin AB’den ayrılması durumun-
da sterlinin dolar karşısında yüzde 20 değer 
kaybedebileceği uyarısında bulunulmuştu.
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Cameron’un Aklı, Corbyn’in 
Elbisesi İle Uğraşmaya Yetiyor
İngiltere Başbakanı 
David Cameron, 
ana muhalefet İşçi 
Partisi lideri Jeremy 
Corbyn’e “Doğru 
dürüst giyin” dedi.

Parlamentoda Başbakan’a 
ana muhalefet lideri ve mil-
letvekillerinin sorular yönelt-
tikleri haftalık oturumda konuşan 
Cameron, Corbyn’i, annesinin 
“Doğru dürüst bir takım el-
bise giy, kravatını tak ve milli 
marşı söyle” diye öğütlemesi 
gerektiğini söyledi.

Başbakan, bu sözleri ana muhalefet milletvekiller-
inden birinin kendisine yönelttiği “anne öğüdü” temalı 
sataşması üzerine sarfetti.

Parlamento oturumda o sırada sağlık hizmetleriyle il-
gili bir tartışma yapılıyordu.

Cameron’un İşçi Partisi liderinin giyim tarzına yöne-
lik sataşmasına, lideri olduğu muhafazakar partinin 
milletvekilleri yarım dakika kadar coşkulu gülüşme ve 
tezahüratlarla yanıt verdiler.

COrbYN: DÖkÜNtÜ 
elbİselerİMİzDeN DeĞİl, DÖkÜNtÜ 
fİkİrlerİMİzDeN UtaNMalıYız

İşçi Partisi lideri Corbyn, Cameron’un bu sözleri üz-
erine söz aldı ve iktidar partisi milletvekillerinin aleyhte 
tezahüratlarının yatışmasını bekledikten sonra, “Ben-

im rahmetli annem bana, herkese, başvurduğu sağlık 
kuruluşunda, bedava sağlık hizmeti sunma prensibini 
savunmamı öğütlerdi, çünkü kendi kuşağından bir çok 
kişi gibi o da hayatını ücretsiz ulusal sağlık hizmetlerine 
adamış biriydi” dedi.

Muhalefet lideri Corbyn, başbakanın da, bedava ulusal 
sağlık hizmetini savunma konusunda bir “anne öğüdüne” 
ihtiyacı olduğunu söyledi.

Daha sonra Corby’in resmi Twitter hesabından bir Al-
bert Einstein alıntısı yapıldı:

“Döküntü giysilerimizden, değersiz eşyalarımızdan 
değil, döküntü ve değersiz fikirler ve dünya görüşlerinden 
utanmalıyız.”

Başbakan Cameron’un annesi Mary, bu ayın başlarında 
yaşadığı seçim bölgesinde bedava çocuk merkezlerinin 
fonlarında yapılacak kesintilere karşı çıkan bir dilekçeye 
imza verince, gazetelerin manşetlerine çıkmıştı.

İşçi Partili Siyahi 
Milletvekiliye Irkçı 
Saldırı

İşçi Partili siyahi milletvekili, parlamentoda sadece meclis 
üyelerinin binmesine izin verilen asansörde, kendisini temiz-
likçi sanan bir milletvekili tarafından uyarıldığını söyledi.

İşçi Partisi milletvekili Dawn Butler 
BBC’ye, adını vermediği milletvekilin-
in “Bu asansör aslında temizlikçiler 
için değil” dediğini anlattı.

Butler, bunun parlamentoda 
karşılaştığı “birçok ırkçıllık örneğinden 
yalnızca biri” olduğunu belirtti.

46 yaşındaki Butler, ilk kez 2005 
yılında milletvekili seçildi. Butler, beş 
yıllık aradan sonra geçen yıl yeniden 
parlamentoya girdi.

Eski Londra Belediye Başkanı Ken 
Livingstone, “yıllardır milletvekili olan 
ve parlamento kürsüsünde konuşmalar 

yapan Butler’ın böyle bir muameleye 
maruz kalmasının gülünç olduğunu” 
söyledi.

Jamaikalı bir göçmenin kızı 
olan Butler, daha önce de Meclis’te 
“ırkçılığa” hedef olduğunu açıklamıştı.

Butler 2008’deki bir yazısında eski 
bir bakan yardımcısının sadece millet-
vekillerinin alındığı terasta kendisine 
buraya girme izni olup olmadığını 
sorduğunu, milletvekili olduğunu 
söyleyince de “Bugünlerde her önüne 
geleni içeri alıyorlar” yanıtını aldığını 
belirtti.
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Bir hüzünlü veda hikayesi
Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 

yapılan Britanya milletvekili 
seçimlerini, Türkiye’de ardı 
ardına yapılan iki seçimi, 
gelecek aylarda yapılacak Lon-
dra belediye başkanlığı seçimi-
ni ve Haziran ayında yapılacak 
‘Avrupa Birliğinde kalsak mı 
çıksak mı?’ referandumunu da 
sayarsak, son 12 ayda seçmek-
ten bir hal olacağız. Bu seçim-
lerin hepsi bir yana Avrupa 
Birliği referandumu en geri 
dönülmez olanı.

Seçim sandığında size ver-
ilen referandum pusulasında 
sadece iki seçenek olacak. 
‘Avrupa Birliğinden çıkalım’ 
ve ‘Avrupa Birliğinde kalalım’. 
Klasik muhafazakar parti 
hükümeti dönemlerinden birisi-
ni geçiriyoruz. Dünyanın hemen 
her ülkesinde bu aşağı yukarı 
böyledir. Muhafazakar parti 
hükümetleri yönetimdeyken 
halkı dinlemeyi pek sevmezler. 
Onlara göre kendi istedikleri 
halkın istekleridir. Ayrıca çok 
yoğunlaşmış bir ‘benim dediğim 
olacak’ duygusu yaşadıkları 
için ‘şunu da yapsak mı acaba?’ 
diye başlayan ilk adımlar, ik-
inci dönem sonrasında ‘bunu 
yapıyoruz, konu tartışmaya 
kapanmıştır’ tavrına ve tabi 
ki üçüncü dönem sonunda 
‘dünya benim isteklerime göre 
yönetilmek zorundadır’ kafa 
tutmasına kadar gider. Bunlar, 
rakı masasında içmeyi becere-
meyen acemi sarhoşlar gibidir, 
ikinci bardakta yanındakini 
öper, beşinci bardaktan sonrada 
‘var mı bana yan bakan’ diye 
sağına soluna kafa tutarlar.

Avrupa Birliği ile karşılıklı 
kafa tutmalar ve ayrılma mu-
habbetinin yoğunlukla edildiği 
dönemi hatırlayalım isterseniz. 
İngiltere’de bir mahkum seçim 
sırasında oy verme hakkı istemiş 
ve önce seçim kurulu ardından 
da mahkeme tarafından 
reddedilmişti. Mahkum, bura-
da durmayıp konuyu Avrupa 
Birliği İnsan Hakları Mahkem-
esine (AİHM) taşımıştı. AİHM 
davada mahkumu haklı bulup 
Britanya’ya mahkumlara seçme 
hakkının biran önce tanınmasını 
söylemişti. İşte tam burada ip-
lerdeki en gözle görülür zayıflık 
başladı. Muhafazakar Parti 
hükümeti tartışmayı AİHM’in 
iç işlerine çok fazla karıştığı 
konusundan tutunda, aslında 
Avrupa Birliği İnsan Hakları 
Sözleşmesi kurallarına bağlı 
olmasalar suç ile daha etkili 

mücadele edebilecekleri konu-
suna kadar getirdiler. O zaman-
lar bu söylemden bir Birleşik 
Krallık vatandaşı olarak 
şunu anlamıştım, ‘işkence 
yapamıyoruz, bu yüzden suçlar 
çözüme ulaşmıyor.’ 

Avrupa Birliğinde olmak 
Britanya’ya ne getirdi diye 
soruyorsanız işte cevabı.

- Britanya’nın itha-
lat ve ihracatının yüzde 
50’den fazlası Avrupa 
Birliği ülkeleri ile yapılıyor. 
- Vize ihtiyacı olmadan 
seyahat imkanımız var. 
- İnsan hakları AHİM yardımı ile 
daha etkili uygulanır hale geldi. 
- Hükümetin sürekli olarak 
güvenlik sorunları olduğundan 
bahsettiği fakat gerçeğin 
aslında AB ülkeleri arasında 
yapılan istihbarat paylaşımı 
ve Europol’un varlığı olduğu 
durumuda unutmamak lazım. 
- AB’nin katı kuralları yüzünden 
daha temiz sahillerimiz var. 
- Çiftçi yardımları, daha temiz 
hava, ürün güvenlikleri, tekel-
lerin yıkılması, tüketici hakları, 
eşit ödeme hakları…

Yani bunların hepsini 
elimizin tersi ile bir kenara 
iteleyip bunların tersi ola-
bilecek durumları kabullen-
memiz isteniyor. Britanya 
giderek fakirleşiyor. Son 
birkaç yıl içerisinde bugüne 
kadar hiç olmadığı kadar gıda 
bankalarına ihtiyaç duyan insan 
sayısı arttı. Tabi ki bu fakirliği 
parlamentoda pahalı takım el-
biseleri ile havyar yiyip, şarap 
tatma hobileri olan insanların 
görmesini beklemiyorum. O 
yüzden her konuşmamda mu-
hafazakar hükümetlerin burjuva 
hükümetler olduğunu sürekli 
olarak dile getiriyorum. Onlar 
olsa olsa karşılarındaki parti 
liderlerinin giydikleri takım el-
biseyi eleştirirler. 

AB’den çıkmamız de-
mek maaşlarımızın olduğu 
gibi kalması ve her şeyin 
pahalılaşması, zaten çok az 
olan iş imkanlarının daha da 
azalması, insani haklarımızın 
yeni çıkarılabilecek saçma ka-
nunlarla rahatça kısıtlanması, 
daha kirli hava, daha az kon-
trollü ürünler, büyük tekeller, 
tüketici haklarının yerlerde 
sürünmesi demek anlamına gel-
ebilir.

Britanya, Avrupa Birliğinin 
vaz geçilmez bir parçası olarak 
kalmalıdır.

Köşe Yazısı

TOM 
WEBB

t.tomwebb@gmail.com

Dünyanın En Güçlü 
Pasaportları

Dünya genelinde en değerli pasaport 
sıralamasında Alman pasaportu ilk sırada bu-
lunuyor. Alman Pasaportu ile 177 ülke vizesiz 
ziyaret edebilirken, İngiltere pasaportu ile 175 
ülke vizesiz ziyaret edilebiliyor. 

Henley & Partners tarafından 2006 
yılından bu yana gerçekleştirilen 
vizesiz seyahat edilebilen ülkeler 
göz önünde bulundurularak yapılan 

sıralamaya göre; Alman pasaportu 
üst üste üçüncü kez, dünya genelinde 
en çok ülkeye vizesiz seyahat imkanı 
sağlayan pasaport oldu.

199 ÜlkeNİN eN 
DeĞerlİsİ 

199 ülke pasaportunun 
değerlendirildiği sıralamada, Al-
man pasaportu 218 ülkenin 177’sine 
vizesiz seyahat imkanı sunuyor. 
Almanya’yı 176 ülkeye vizesiz seya-
hat imkanı sağlayan İsveç pasaportu 
takip ederken, üçüncü sırayı 175 ül-
keye sorunsuz giriş imkanı sağlayan 
Finlandiya, Fransa, İtalya, İspanya 
ve İngiltere pasaportları paylaşıyor. 
ABD’nin pasaportu ile vizesiz seya-
hat edilebilen ülke sayısı ise 174.

TÜRK PASAPORTU 
51. sıraDa

Türk pasaportu, dünya genelinde 
vizesiz seyahat sıralamasında geçen 
yıla göre iki basamak geriledi. 2015 
sıralamasında Rusya ile birlikte 49. 
olan Türkiye, bu yıl Kolombiya’nın 
ardından 51.sırada yer aldı. Rusya 
ise 48. sırada yer aldı. Sıralamada 
Türkiye’yi 52 ülke ile Bosna Hersek 
takip ediyor.

sON sıraDa 
afGaNİstaN Var

Sıralamada Afganistan pasa-
portu 25 ülke ile son sırada yer aldı. 
Afganistan’ın önündeki ülkeler ise viz-
esiz seyahat edilebilen 29 ülke ile Paki-
stan ve 30 ülke ile Irak pasaportu oldu.
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Cizre’deki Vahşet Bodrumundan Kurtulan Genç:
Devlet Ahlaksızlıkta Sınır Tanımadı

Cizre’de yüzlerce kişinin yakılarak katledildiği “vahşet bodrum”larından 
sağ kurtulan 17 yaşındaki Dilbirîn, yarılıları çıkartmak için her den-
emelerinde açılan ateşin hedefi olduklarını söyledi. Dilbirîn, işlenilen 
insanlık suçunu ve katledilenlerin son sözlerini anlattı: “O bodrum-
lardakilerin hepsinin sivil ve yaralılar olduğu biliniyordu.”

Sağ almak için değil imha amaçlı gelmişlerdi. 
İçerideki herkes ‘Kanımızın son damlasına kadar 
direneceğiz, teslim olmayacağız’ diyordu. Zaten 
teslim olamadılar da. Cizre direndi... Cizre sonuna 
kadar da direndi...” 

Cizre’deki “vahşet bodrumları”ndan sağ kur-
tulanlardan Dilbirîn isimli 17 yaşındaki çocuk, 
yaşadıklarını anlattı. Her üç “vahşet bodrumu”nda 
da kalan son kaldığı bodrumdan ise yaralılara ilaç 
bulmak için çıktıktan sonra saldırılardan dolayı 
bir daha geri dönemediği için kurtulan Dilbirîn, 
bodrumlardakilerin sivil olduğunun bilinmesine 
rağmen aralıksız bir şekilde bombalandığını söyl-
edi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun 
“ambulanslara ateş açılıyor” iddialarını da yalan-
layan Dilbîrin, ambulansın geldiği sıralarda böl-
genin yoğun bir şekilde tarandığını ve çatışma 
süsünün verildiğini kaydetti. Dilbîrin, 11 Şubat 
günü ambulansın bulunduğu bodruma yakın bir 
yere geldiğini ve 15 yaşındaki Abdullah Gün isimli 
arkadaşlarını “beyaz bayrak”la ambulansa bak-
maya gönderdiklerini ve Gün’ün keskin nişancılar 
tarafından vurulduğunu ifade etti. 

DeVletıN aMaCı ıMHa etMektı
Cudi Mahallesi’ndeki birinci bodrumda 5, ik-

inci bodrumda 3 ve Sur Mahallesi’ndeki üçüncü 
bodrumunda da 3 gün kaldığını belirten Dilbirîn, 
askerlerin bodrumlara girmesinden sonra çığlık 
sesleri duyduklarını ve daha sonra binaların tek 
tek yıkıldığını söyledi. Yaralılara bakmak ve ilaç 
bulmak için 3-4 arkadaşıyla her üç bodurumu 
dolaştıklarını söyleyen Dilbirîn, askerlerin amacının 
kendilerini imha etmek olduğunu vurguladı. Dil-
birîn, “İçerideki herkes kanımızın son damlasına 
kadar direneceğiz, teslim olmayacağız diyordu. 
Zaten teslim olamadılar da. Cizre direndi... Cizre 
sonuna kadar da direndi...” dedi. 

Yaralılara aNNeler bakıYOrDU
Cudi Mahallesi’ndeki birinci “vahşet 

bodrumu”nda 28 kişi kaldıklarını söyleyen Dil-
birîn, devletin kendilerinin sivil olduğunu bildiğini 
ve buna rağmen saldırdığını kaydederek, “İlk bod-
rumda 28 sivil vardı. Devlet bunu bildiği halde 
sürekli bodrumu bombalıyordu. Herhangi bir 

çağrı yapmıyordu. Direkt saldırıyordu. Bodrumda 
yaşamdan söz etmek gerekirse çok zordu. Yaralılar 
vardı, ilaç yoktu. Yemek bulamıyorduk. Anneler 
vardı. Yaralılar su istiyordu ama bulamıyorduk. 
Onlara anneler bakıyordu” şeklinde konuştu. 

‘Yaralıları DıŞarı ÇıkartMak 
ısteYeNlerı De VUrDUlar’

Su bulmak için dışarıya çıktıklarında keskin 
nişancıların ateş açtığını ifade eden Dilbirîn, bir 
annenin yaralıların su istemesine dayanamayarak, 
su almak için dışarı çıktığında keskin nişancılar 
tarafından vurulduğunu dile getirdi. Dilbirîn, “Su 
ihtiyacı için dışarı çıkıyorduk fakat çıktığımız an 
keskin nişancılar ateş açıyordu. Yaralıları dışarıya 
çıkarmaya çalıştık bir anne beyaz bayrakla çıktı 
fakat onu da vurdular” diye kaydetti. 

bırıNCı bODrUMDa 5 GÜN...
HDP milletvekillerinin İçişleri Bakanlığı’yla 

yaptığı görüşmelerin de sonuç vermediğini 
hatırlatan Dilbirîn, “Vekiller aracılığıyla İçişleri 
Bakanı’yla görüşüldü ama o bile sonuç vermedi. 
Sürekli bir bombardımana tutuluyorduk. Bodrum-
da kaldığım sürece şehit düşen çocuk ve anneler 
oldu. Orada 5 kişi şehit düştü. Bütün arkadaşlar 
koridorda yaralı halde duruyorlardı. O bodrumda 
5 gün kaldım. Sonra çıkmak zorunda kaldım. Ora-
da sadece yaralılar kaldı” dedi. 

“beYaz baYrak’la aMbUlaNsa 
bakMaYa GıDeN ÇOCUĞU VUrDUlar”

Zor şartlarda Cudi Mahallesi’ndeki ikinci 
“vahşet bodrumu”na geçtiği sırada orada da 
yaralıların olduğunu gördüğünü belirten Dilbirîn, 
milletvekillerin kendilerini arayarak “ambulans 
gelecek” dediğini aktardı. Dilbirîn, milletvekill-
erinin söyledikleri üzerine Cudi Mahallesi’ndeki 
Narin Sokak’ta bulunan ikinci bodrumda iken 
15 yaşındaki Abdullah Gün’ün ambulansa bak-
mak için dışarıya çıktığı esnada keskin nişancılar 
tarafından vurulduğunu ifade ederek, şunları söyl-
edi: “Çok zor şartlarda ikinci bodruma geçtim. 
Orada da çok yaralı vardı. Vekiller aradılar hazırlık 
yapmamızı istediler. Ambulansın geleceğini söyl-
ediler. Bizde hazırlık yaptık. Ambulans geldiğinde 
15 yaşındaki bir arkadaşı beyaz bayrakla gön-
derdik kapıya çıktığı esnada keskin nişancılar onu 
vurdu. Cenazesi yerde kaldı, gidip alamadık.”

‘aMbUlaNslar GelDıĞıNDe 
ateŞ aÇıYOrlarDı’

İkinci bodrumda 30 kişinin olduğunu söyleyen 
Dilbirîn, “Günlerce o bodruma saldırı oldu. Tozdan 
kaynaklı nefes alamıyorduk. Çoğu yaralı arkadaş 
tozdan kaynaklı yaşamını yitirdi. 30 kişi yaralıydı. 
Askerler çıkın diye anons yaptı. Çıkarken ateş 
açıyorlardı. Ambulansların geldiğini ve çevredeki 
savaşçıların ateş açtığını söylüyorlardı. Bu tama-
men yalandı. Kimse tek kurşun sıkmadı. Anons 
sesleriyle birlikte onlar ateş açıyordu. Anons 
yapıyorlardı. ‘Çıkın güvenlik önlemleriniz alındı’ 
şeklinde anons yapıyorlardı. Fakat kafamızı 
çıkardığımız esnada binayı bombardımana 
tutuyorlardı” dedi. 

ÜÇÜNCÜ bODrUMDa 100’Ü 
aŞkıN kıŞı VarDı

Dilbirîn, ikinci bodrumda da 3 gün kaldığını 
dile getirerek, “İkinci bodrumda üç gün kaldım. 
Arkadaşlar bizim çıkmamızı istediler. Biz de üç 
arkadaşla beraber çıktık. Oradan Sur Mahallesi’ne 
geçtik” diye kaydetti. Son bodrumda 100’ü aşkın 
kişinin olduğunu ifade eden Dilbirîn, “Orada 
100’den fazla kişi vardı. Orada 5 cenaze vardı. 2-3 
kişinin de durumu ağırdı. 15 yaşındaki bir çocuk 
vardı, onun durumu çok ağırdı. Ama elimizden bir 
şey gelmiyordu. O bodrumda da 3 gün kaldım. 
Yaralılara ilaç bulmak için 2 arkadaşımla başka 
bir yere geçtik. Bodruma yönelik saldırılar olunca 
dönemedik” diye konuştu. 

‘bıNaYı kePÇe ıle Yerle bır ettıler’

Dilbirîn, orada günlerce kaldıklarını ve bod-
rumu izlediklerini söyleyerek, “Orada bodruma 
yönelik saldırıları gördüm. Asker, önce bodrumu 
bombardımana tuttu. Daha sonra içeriye gaz gibi 
bir şey attı, biraz geçtikten sonra içeri girdiler. 
Fakat geldiklerinde cenaze getirmediler. Ondan 
sonra kepçe ile binayı yerle bir ettiler. Daha sonra 
da enkazları da kamyonlarla taşıyorlardı” dedi.

sU DePOları Delık DeŞık eDılDı
Bodrumlardayken çatılardaki su depolarını 

delik deşik etmesinden dolayı su bulamadıklarını 
söyleyerek, oradaki yaşamı da şu sözlerle anlattı: 
“Bizler suyu depolardan karşılamaya çalışıyorduk. 
Ama onları da delik deşik ettikten sonra yakınlarda 
bir kuyu vardı, suyu oradan karşılıyorduk. Ancak 
oraya gidip de su getirene kadar da sürekli bomba 
atıyorlardı. Bombaların altında gidip geliyor-
duk. Oradaki su da temiz değildi. Getirdiğimizi 
de yaralılara veriyorduk. Ama su yaralılara iyi 
gelmediği için fazla vermiyorduk. Anneler de im-
kanlar dahilinde ekmek yapmaya çalışıyordu.”

‘CeNazelerı sOYUP 
fOtOĞraflarıNı ÇekıYOrlarDı’

Binaların İl Özel İdaresi’ne ait kepçelerle 
yıkıldığını belirten Dilbirîn, “İl Özel İdaresi’ne 
ait kepçe gelip binayı yıktı. Biz de karşıdan izle-
mek zorunda kalıyorduk. Binayı yerle bir ettikten 
sonra kamyonlara yükleyip götürdüler. Çok sonra 
cenazeleri çıkardıklarını gördük. Bazı kadınların 
cenazelerini soyduklarını gördük. Elbiselerini 
çıkardıktan sonra da fotoğraflarını çekiyorlardı” 
diyerek tanıklıklarını anlattı. 

‘ÇıĞlıklarıNı DıNleDık...’
Oradaki yaralıların ambulanslarla hastaneye 

taşınacaklarını düşündüklerini anlatan Dilbirîn, 
daha sonra yaralıların çığlıklarını dinlemek zorun-
da kaldıklarını dile getirdi. Dilbirîn, “Biz yaralılara 
bakıyorduk. Ambulanslar gelecek dediklerinde 
biz diğer tarafa geçtik. Nasıl olsa diğerlerini ala-
caklar, onları hastaneye götürürler diye düşündük. 
Ama öyle olmadı, çığlıklarını dinledik. Binayı 
yıktıklarında tek bir defa teslim olun demediler, 
çıkardıkları cenazeler de kadın ve çocuklarındı za-
ten. Hepimizin sivil olduğunu biliyorlardı” dedi. 

‘aMbUlaNslar bır tÜrlÜ GelMeDı’
“Sürekli birbirimize moral veriyorduk. 

Buradan çıkacağız diyorduk” diyen Dilbirîn, 
şunları dile getirdi: “Oradaki çocuklara bizim sivil 
olduğumuzu biliyorlar diyorduk. Ambulanslar 
gelecek diyorduk. İçişleri Bakanı ile konuşuluyor, 
ambulanslar gelecek diyorduk. Sürekli birbirim-
ize umut veriyorduk. Ama ambulans bir tür-
lü gelmedi. Tanklar binayı vurduğunda ben 
bodrumdaydım. Hemen hemen 24 saat boyunca 
bulunduğumuz yeri vurdu. Diğer zırhlı araçlardan 
da ateş açılıyordu. Orada yaralıların olduğunu 
biliyorlardı. Binayı kat kat yıktılar. Bizler de 
enkazların altında kalıyorduk.”

‘Cızre sONUNa kaDar DıreNDı’
Askerlerin tekbir getirerek, marşlar eşliğinde 

kendilerine saldırdığını ifade eden Dilbirîn, her 
şeyden umutlarının kestikleri sırada bile teslimi-
yeti düşünmediklerini kaydetti. Yaralıların bile 
“Şehit düşeriz ama teslim olmayız” dediğini ak-
taran Dilbirîn, tarihi direnişi şu sözlerle anlattı: 
“Ben 17 yaşındaki bir insan olarak Türk dev-
letinin böyle yapacağını düşünmemiştim. Savaş 
değil, vahşetti. Her şeyden umudumuzu yitirdik. 
Hepimiz burada şehit olacağız. Teslimiyeti 
düşünmedik. Zaten Mehmet Tunç televizyona 
bağlandığında da ‘Direnişimiz omuz omuza 
devam edecek’ dediğinde de hepimizin orada 
öleceğini söylüyordu. Yaralı arkadaşlarımız da 
‘Burada şehit düşeceğiz ama teslim olmayacağız’, 
diyorlardı. Fakat onların hastaneye yetiştirmeye 
mecburduk. Herkes ‘Kanımızın son damlasına 
kadar direneceğiz, teslim olmayacağız’ diyordu. 
Zaten teslim olamadılar da. Cizre direndi... Cizre 
sonuna kadar da direndi...”
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AB’den çıkış Britanya 
bilimini tehlikeye atıyor

Francis Crick Enstütüsü başkanı Nobel ödül-
lü Profesör Paul Nurse, Britanya’nın Avrupa 
Birliğinden çıkması durumunda ülkede yapılan 
araştırma projeleri sıkıntıya girebileceğini söyledi.

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

Profesör Nurse, AB’den çıkmak için ısrarcı 
olan politikacıların kısa dönem siyasi üstün-
lük sağlamak amacı ile uzun dönem bilimsel 

çalışmalara büyük zararlar vereceğini belirtti 
ve şöyle devam etti, ‘Geleceğimiz için her 
şeyden uzaklaşıp kafamızı kuma gömecek değil 
başarıyı hedefleyen planlarımız olmalı. Bunuda 
en iyi olarak Avrupa Birliğinde kalarak yapa-
biliriz. Kısa dönem siyasi fırsatçılık yüzünden 
kenara itilmeyi kabul etmememiz gerekiyor.’

AB’de kalmanın bilim alanında fikir, in-
san beyin gücü ve yatırımcı açısında birçok 
bağlantı sağlayacağını belirten Nurse, bu du-
rumun kanıtlarının tarihte olduğunu sözlerine 
ekledi.

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

Facebook yeni duygu 
butonlarını ekledi

Facebook, bir yıldan daha fazla bir süredir 
sosyologlar, mühendisler ve araştırmacılarla 
yaptığı çalışmaların sonucu olarak geçtiğimiz 
günlerde gönderilerin altında eskiden sad-
ece ‘Beğen’ olarak yer alan duygu belirten 
butonlara yenilerini ekledi. Buna göre artık 
arkadaşınızın yayınladığı bir gönderiyi sad-
ece beğenmek zorunda değilsiniz. Artık bir 
gönderiyi ‘beğen’, ‘aşık ol’, ‘haha’, ‘üzgün’, 
‘sinirli’ olarak değerlendirebilirsiniz.

Facebook’un ürün müdürü Sammi 
Krug yaptığı açıklamada araştırmaları so-
nucunda herkesin anlayabileceği ve kafa 
karıştırmayacak duygu butonlarına yer ver-
diklerini, bu butonların İspanya, İrlanda, Şili ve 

Filipinlerde birkaç aydır kullanımda olduğunu 
söyledi. Bu denemelerde bu butonların çok 
sevildiği, hatta bu denemeler sırasında çok az 
kullanıldığını gördükleri birkaç butonu list-
eden çıkardıklarını belirtti.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg 
düzenlediği bir basın toplantısı sırasında 
herkesin gelmesini beklediği ‘beğenmedim’ 
butonu ile ilgili yaptığı açıklamada 
‘insanların birbirinin gönderilerini iyi yada 
kötü olarak işaretlediği bir platform olmak-
tan kaçındığımız için bu butonu kullanmayı 
hiç düşünmedik, Facebook’un böyle bir 
platform olmasını hiç istemeyiz’ dedi.

Google’ın güncellenen 
robotu artık daha insan

Google’ın üst şirketi olarak bilinen 
Alpabet’in bir diğer alt şirketi Boston Dynam-
ics tarafından geliştirilen Atlas isimli robot 
artık kapı açabiliyor, karda dengeli bir şekilde 
yürüyebiliyor, raflara kutular yerleştirebiliyor, 
hatta yere düşürüldüğünde kendi kendine 
tekrardan ayağa kalkabiliyor.

Atlas’ın yeni versiyonu ortalama 80 kilo 
ağırlığında, standart bir insan boyunda ve 
önceden bir bilgisayara bağlı olma zorunluluğu 
da artık ortadan kalmış durumda. Atlas artık 
tamamen mobil. Atlas’ı tasarlayan Boston Dy-
namics amaçlarını insanların gidemeyeceği 
doğal afet alanlarına Atlas gibi onlarca ro-
botlar göndererek temizleme çalışmalarının 
yapılması olarak açıklıyor. 

Gelişmiş Savunma Projeleri Araştırma 
Ajansı’nın 2013 yılında düzenlediği bir yarışma 
sonrasında ilk versiyonu ile birinci olan Atlas, 
bu son sürümünde dünyanın her yanından 7 
değişik araştırma laboratuvarının katkıları ile 
en iyi düşünme ve karar verme mekanizmasına 
sahip olacak şekilde geliştirildi. Atlas vücu-
dunda ve bacaklarında bulunan sensörler 
sayesine dengesini sağlayabiliyor, kafasında 
bulunan sensörler çevresini analiz etmesini, 
gideceği yöne karar vermesini, çevresindeki 
engellere göre vücudunu şekillendirmesini ve 
objeleri taşımasını sağlıyor.

Boston Dynamics tarafından YouTube’da 
yayınlanan Atlas’ın son versiyonunun vide-
osunda, Atlas’ın kaldırdığı bir kutu bir 
çalışan tarafından elinden düşürülüp sağa 
sola kaydırılarak Atlas’ın onu almaya çalışma 
çabaları gösteriliyor. Bir başka sahnede 
Atlas’ın kar üzerinde bir insan gibi aksamadan 
yürüdüğü görülüyor. Başka bir sahnede ise 
Atlas itelenerek yere düşürülüyor ve Atlas’ın 
çok hızlı bir şekilde kendini toparlayıp ayağa 
kalktığı görülüyor. 

Boston Dynamics daha önce A.B.D. askeri-
yesi ve savunma güçleri ile olan yakınlığı ile 
tanınıyordu.

Apple ile FBI kavgasına diğer 
teknoloji devlerinden destek

Geçtiğimiz günlerde FBI’ın Apple’dan 
mahkeme kararı ile tüm telefon ve tablet sis-
temlerine FBI’ın istediği zaman kullanabileceği 
ve kişilerin kullandıkları telefon yada tab-
letlerindeki tüm veriye sınırsız ulaşım imkanı 
sağlayan bir arka kapı yapılması isteğine 
Apple’ın itirazına diğer teknoloji devlerinden 
destek geldi.

Amazon, Facebook, Google, Microsoft ve 
daha birçok teknoloji şirketi, FBI’ın Apple’dan 
istediği değişikliğin Apple’ın söylediği gibi 
büyük sıkıntılara yol açacağını onayladıklarını 

belirten birer mektubu mahkemeye sunmaya 
hazırlandıklarını açıkladılar. 

Microsoft sözcüsünün yaptığı ve Apple’ın 
burada gündeme getirdiği önemli noktayı 
savunan, bu durumun mahkemeden önce 
senatoda görüşülmesi gerektiğini vurgulayan 
açıklamanın ardında diğer teknoloji şirket 
sözcüleri Apple’ın yanında olduklarını belirten 
benzer açıklamalarda bulundular.

Amerikan yasaları uyarınca 3 Mart’tan önce 
bütün şirketler bu konudaki görüşlerini belirten 
mektuplarını mahkemeye sunmaları gerekiyor.

tEKnolojİ SaYFaSI
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Londra’da Şimdiye Kadarki En Büyük 
Nükleer Silah Karşıtı Eylem

Başkent Londra’da 
60 bin civarında kişi 
Nükleer silah karşıtı 
gösteri yaptı. 

Londra’da binlerce kişi nükleer si-
lah karşıtı gösteri yaptı. Marble Arch’tan 
yürüyüşe geçen binlerce kişi Trafalgar 
meydanında bir miting düzenledi.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden 
Guardian’ın ‘bir neslin en büyük nükleer 

karşıtı gösterisi’ olarak tanımladığı 
eylem, İngiltere’nin nükleer denizaltı 
programı Trident’in yenilenmesi 
programına karşı düzenlendi. Eyleme 
İşçi Parti genel başkanı Jeremy Corbyn, 
İskoçya babakanı Nicola Sturgeon’ın 
da aralarında bulunduğu çok sayıda si-
yasetçi ve sivil toplum örgütü temsilcisi 
katıldı. 

Gösteriye, İngiltere’nin nükleer 
denizaltılarının konuşlandığı 
İskoçya’nın yanı sıra dünyanın bir-
çok ülkesinden katılım oldu. Gösteri-

ciler, İngiltere’nin Trident programının 
yenilenmesi için yapılan harcamaları 
protesto etti.

Kalabalık elinde ‘Bombalar değil Ki-
taplar’, ‘Refahı değil, Savaşı Kes’ yazılı 
pankartlar taşıdı.

barıŞ bÖYle OlMaz
Protesto gösterisinde konuşan mu-

halif İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, 
“Barışı demokrasiyle, insan haklarına 
saygıyla, eşitsizliğe son vererek ve 
kaynakları paylaşarak başarırsınız. 
Barışı, savaş planları yaparak ve 

birbirinin kaynaklarını ele geçirerek, 
diğerlerinin insan haklarına saygı 
göstermeyerek başaramazsınız” dedi.

41 MİlYar sterlİN 
kaYNak

İngiltere Savunma Bakanlığı, dört 
yeni nükleer denizaltı temin edile-
bilmesi için gelecek 20 yıl içinde 31 
milyar sterline, ayrıca beklenmedik 
harcamalar için de ek olarak 10 milyar 
sterline ihtiyaç olduğunu duyurdu.

Nükleer programın yenilenmesine 

ilişkin kararın yıl sonunda alınması 
bekleniyor.

İngiltere Başbakanı David 
Cameron’un hükümeti, programı 
‘İngiltere’nin güvenliği için hayati 
önemde’ görüyor ve destekliyor. Ana 
muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jer-
emy Corbyn ise karşı çıkıyor. Fakat 
parti içinde nükleer programa yönelik 
uzlaşı yok.

İngiltere’nin Trident filosunda dört 
nükleer denizaltı var. Denizaltılardan 
biri 24 saat boyunca devriye görevinde.
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Centre for Kurdish Progress’ten 
Parlamentoda Newroz Resepsiyonu
Londra merkezli çalışmalarını yürüten Centre for 
Kurdish Progress tarafından her yıl geleneksel olarak 
Britanya parlamentosunda düzenlenen Newroz rese-
psiyonu ve en başarılı Kürtler ödül töreni bu yıl Mu-
hafazakar Parti’nin önemli milletvekillerinden Nadhim 
Zahawi ile Isci partili milletvekili ve gölge bakan Kate 
Osamor’un ev sahipliğinde düzenleniyor. 

Parlamentonun en büyük resepsi-
yon salonlarından olan Attlee Suite’de 
gerçekleşecek olan resepsiyona aralarında 
Isci Parti’si lideri Jeremy Corbyn, Devlet 
bakanları Robert Halfon, Tobias Elwood, 
Alistair Burt basta olmak üzere yüzü askın 
milletvekili ve Lordlar kamarası üyesinin 
katılması bekleniyor. 

Kürdistan bölge hükümeti Britanya 
temsilcisi Karwan Jamal Tahir, Halkların 

Demokratik partisi milletvekili ve 
dişiliklerden sorumlu başkan yardımcısı 
Hişyar Özsoy, Demokratik bölgeler parti-
si es başkanı Kamuran Yuksek, Kürdistan 
bölgesel hükümeti dışişleri bakanı Falah 
Mustafa Bakir başta olmak üzere KDP, 
YNK, PYD, Goran hareketi gibi tüm Kurt 
siyasi hareketlerinden üst düzey katılımın 
beklendiği ekinlik 15 Mart Salı akşamı 
saat 7-9 arası gerçekleşecek. 

Newroz resepsiyonu kapsamında 
En başarılı Kürtler ödül töreninde 
gerçekleşeceğini belirten Centre for 
Kurdish Progress yetkililerinden yapılan 
açıklamaya göre, farklı kategorilerde 
yüzlerce öneri arasından 15 kişiye ödül 
verileceği açıklandı. 

Geçtiğimiz yıl ayni etkinliğe 300’u 
aşkın kişi katılmış, aralarından tanınmış 
işverenlerden Süleyman Cağın’inda 
bulunduğu 15 kişiye farklı kategorilerde 
ödüller verilmişti. 

Centre for Kurdish Progress yetkili-
lerinden Hilat Ozcan yaptığı açıklamada 
geceye katılmak isteyenlerin www.kurd-
ishprogress.org websitesine ziyaret edip 
detaylı bilgi alabileceklerini belirterek 
katilim için ayrıca kurdishprogress2014@
gmail.com email adresine yazılı olarak 
başvurulabileceğini açıkladı. 

İmamın Katillerine 
Ömür Boyu Hapis 
Cezası

İngiltere’nin Rotherham kentinde sabah 
namazı için camiye giderken uğradığı saldırı 
sonucu hayatını kaybeden 81 yaşındaki 
Muhsin Ahmed’i öldürmekten suçlu bulu-
nan iki kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Sheffield Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen da-
vada, Ahmed’in ırkçılık 
kaynaklı bir saldırıya kurban 
gittiği bildirildi. Mahkeme, 
Damien Hunt’a (30) kasıtsız 
adam öldürmek suçundan 
14 yıl hapse cezası verirken, 
Dale Jones’u (30) ise Ahmed’i 
öldürmekten ömür boyu hapse 
mahkum etti.

Ömür boyu hapis cezası 
alan Jones’un erken tahl-
iye kararının en az 32 yıl 
alınamayacağı koşulu getirildi.

10 Ağustos 2015’de sa-
bah namazı için camiye gittiği 

sırada, yolda saldırıya uğrayan 
Muhsin Ahmed, olaydan 
iki saat sonra yoldan geçen 
biri tarafından bulunmuştu. 
Ahmed, saldırının ardından 
kaldırıldığı hastanede yaşamını 
yitirmişti.

Savunma avukatı Andrew 
Robertson, olay sırasında Jones 
ve Damien’ın Ahmed’i tekme-
ledikleri ve üzerinde tepin-
diklerini bildirmiş, Jones’un 
olay günü giydiği spor 
ayakkabının izinin Ahmed’in 
yüzünde çıktığını ve Hunt’ın 
DNA’sının da Ahmed’in tak-
ma dişlerinde bulunduğunu 
söylemişti.

Yunanistan’ın Eski 
Maliye Bakanı İşçi 
Partiye Danışman Oldu

Ana Muhalefette bulunan 
İşçi Partisi’nin lideri Jeremy 
Corbyn, Yunanistan’ın eski 
Maliye Bakanı Varufakis’in 
kendilerine ekonomi 
danışmanlığı yaptığını açıkladı.

Islington Tribune’a konuşan 
Corbyn, Varufakis’in İşçi 
Partisi’ne “belirli ölçüde” 
yardım ettiğini belirtti.

Corbyn Varufakis’in AB 
ve IMF ile müzakerelerdeki 
deneyimlerini överek, “Varu-
fakis Avrupa Merkez Bankası, 
Avrupa Birliği ve IMF ile 
müzakerelerde bulunmuş, 
ilgi çekici biri. Yunanistan’a 
yapılan muamele korkunç. 
Onlara elimizi uzatmamız 
gerektiğini düşünüyorum” 
dedi.

İşçi Partisi’nden üst düzey 
yetkililer Varufakis’in bu 
rolünün “resmi danışmanlık” 
olmadığını ve partinin 
ekonomi danışma kurulunda 

bulunmadığını belirtti.
Varufakis “Corbyn, 

60’ların Harold Wilson 
(İngiltere’nin 1964-1970 ve 
1974-1976 yıllarındaki İşçi 
Partili Başbakanı) stratejisini 
canlandırmalı ve teknoloji 
odaklı yatırım programlarıyla 
İşçi Partisi’nin değerlerini 
yeniden oluşturmalı” demişti.

Yanis Varufakis, Euro 
bölgesindeki bazı ülkelerin 
talebi üzerine ve Başbakan 
Aleksis Tripras, “Yunanistan’ın 
bir anlaşmaya varması için 
yararlı olacağını düşündüğü 
için”, Temmuz 2015’te Maliye 
Bakanlığı görevinden istifa 
etmişti.

Geçen yaz patlak veren Yu-
nanistan borç krizi sırasında 
Varufakis taviz vermeyen tavrı 
ve kurtarma paketlerine karşı 
duruşuyla, Avrupalı yetkililere 
zor zamanlar yaşatmıştı.

Dilenci Yılda 130 Bin Sterlin Kazandı İddia Edildi
İngiltere’nin Wolverhampton şehrinde 

‘profesyonel bir dilencinin’ yılda 130 bin 
sterline (yaklaşık 537 bin TL) yakın para 
topladığı ortaya çıktı.

Dilenci olarak bölge halkından para 
isteyen kişinin, ev sahibi olduğu halde 
kendisini ‘evsiz’ olarak tanıttığı belirtildi.

The Daily Telegraph gazetesinde yer 
alan habere göre Wolverhampton’da ye-
rel toplum konseyinin çevreden sorumlu 
yetkilisi Steve Evans, bu kişinin bölge 
halkından bir günde 500 sterlin (2.066 TL) 
son beş günde de 2.500 sterlin (10.326 TL) 

topladığını söyledi.
Yılda 130 bin sterline denk ge-

len bu meblağ, İngiltere Başbakanı David 
Cameron’un maaşından yalnızca 12 bin 
sterlin eksik.

Gazeteye konuşan İşçi Partisi üyesi Ev-
ans, şehirdeki dilencilerin çoğunun evsiz 
olmadığını ve yalnızca alkol parası için 
dilendiklerini söyledi.

Evans, günde 500 sterlin toplayan 
kişiyle ilgili “Evsiz olmadığını biliyor-
duk. Kayıtlı bir adresi var ve nispeten iyi 
bir evde yaşıyor. Yoğun saatlerde şehir 

merkezinde bütün gün öyle oturmaktan 
memnun görünüyor” dedi.

Gazetenin haberine göre aynı şehirde 
ismini vermek istemeyen bir dilenci de 
mağdur olmaktan korktuğunu söyledi:

“İnsanların bu tip olaylar nedeniyle bana 
para vermemelerinden kaygılanıyorum. 
Aramızdan bazıları gerçekten evsiz ve par-
aya ihtiyaçları var. Alkol için değil, gece-
leri başımızı bir yere sokabilmek ve yemek 
alabilmek için. Bazılarının bizim adımızı 
kötüye çıkarmaları çok üzücü. Bazıları ise 
yalnızca dolandırıcı.”

Süresiz Oturum ve Vatandaşlık 
Başvurularında Yeni Yasal Gelişmeler

Home Office,  2013’den itibaren süresiz  oturum başvurularının 
çoğuna ve vatandaşlık başvuruları için İngilizce  sertifikası B1 
(ESOL level 3) ve “Life in the UK” testi koşulu getirdi. 

Avukat Yasmin Armağan
Ankara Anlaşması sürecinde olan kişiler eş  ve/ veya çocukları  

konumundaki  aile üyeleri de süresiz oturum başvurusunda Life 
in the UK testi  koşulundan ve İngilizce koşulundan muaf.   An-
cak onlar da İngiliz vatandaşlık  başvurusunu yaparken bu 
koşulları yerine getirmelidirler. 

Sadece  zihinsel ve fiziksel engel gibi ciddi sağlık sorunları 
olanlar ve 65 yaş  ve üstü kişiler bu koşuldan muaf olacaklar.  

Ingiliz vatandaşlık ya da süresiz oturum (indefinite) almış kişinin 
eşi  olarak ülkeye gelmiş kişiler süresiz oturum başvurularında  “Life 
in the UK” testini geçme belgelerini ve en az B1 (ESOL Entry Level 
3) İngilizce belgelerini sunabilmeleri gerekmekte. Bu  belgeleri su-
namazlarsa süresiz oturum yerine uzatma alacaklardır ve  süresiz 
oturum “indefinite” alabilmek için ileriki bir tarihte bu  belgeleri 
sağlayabilmeleri gerekmektedir.  

Önemli bir unsur ise İngiltere’de Ankara Anlaşmasında süre-
siz (indefinite) kapsamında kendi işini yaparak  kalmakta olan 
kişiler birden fazla işletme sahibi olduğu halde  bunları Home 
Office’se bildirmemiş olabilirler. İkinci iş  edinenler ya da iş 
değişikliği yaptığı halde haber vermeyenler Home  Office’ten 
gönderilen bir soru listesi ve evrak takibiyle  karşılaşabiliyor ya 
da yüz yüze görüşmeye çağrılabiliyor. 

Maalesef bazı  müvekkiller az evrak göndermek daha iyidir 
gibi bir kanaat içindeler ve  “Home Office sorarsa sonra gön-
deririm” gibi bir yaklaşım içindeler.  Bu doğru bir yaklaşım 
değildir. Tabii ki  gereksiz bilgilerle dosyayı büyütmek de mar-

ifet değil, ancak eksik  başvurular da bir o kadar dezavantajdır.  
Dosyasını istenen tüm belgelerle  tam hazırlamayan müvek-
killerimiz başvuruyu gönderdikten  sonra daha stresli bir süreç 
yaşayabilirler. Benim tavsiyem istenilen  tüm evrakların bir 
seferde sağlanması.  

Süresiz oturum almış olan ve Ingiliz vatandaşlık için 
hazırlanan  kişilere tavsiyem süresiz oturum alındıktan son-
raki 12 aylık sürenin sonunda vatandaşlık  başvurusu yapmayı 
düşünenlere de önemle tavsiye ettiğimiz, ülke dışında  90 günden 
fazla kalmamaları. Eğer 90 gün aşılmışsa sebebinin açıklanması  
gereklidir. Tekrar hatırlatalım ki Ankara Anlaşması üzerinden  
“indefinite” almış olsalar bile vatandaşlık başvurularında da 
“Life in  the UK” testini ve “B1” (ESOL entry level 3) İngilizce  
belgelerini sunmaları gerekir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak  isteyenler bizimle ilesime 
geçebilirler:-  Avukat Yasmin Armagan, yada Alev Uzun, Simon 
Noble Solicitors, 27a Westbury Avenue, London, N22 6BS.  Tel: 
0203 638 0400,  Mob: 07771 945 951



Pro Web Design’dan 
take away işletmeleri için 
devrim niteliğinde bir 
online sipariş sistemi
Yüzde 100 sana ait Yüzde ‘0’ Komisyon

Pro Web Design, geliştirdiği özel 
yazılımla, take away sahiplerini, Just 
Eat gibi firmalara yüzde 30’a varan 
satış komisyonu ve diğer ek ücretleri 
ödemekten kurtaracak. ‘Take Away 
Sipariş Sistemi‘ işletmelere; ‘yüzde 
sıfır komisyon, online menü, on-
line printer ve 7/24 online takip’ gibi 
sağladığı pek çok avantajları var.

Take away işletmecilerinin yaşadığı 
en büyük sorun; Just Eat gibi firmaların 
kestiği yüksek komisyonlar… Yüzde 
20 satış komisyonu ve diğer işletme 
ücretleri de hesaplanırsa bu oran yüzde 
30’u bulabiliyor ve çoğu take away 
işletme sahibi, ödediği bu yüksek 
ücretlerden mutsuz… Pro Web De-
sign; geliştirdiği özel yazılım ile take 
away sahiplerini, Just Eat gibi firma-
lara yüzde 30’a varan satış ve diğer ek 
komisyonları ödemekten kurtaracak.

sİsteMİN ÖzellİĞİ NeDİr?
Take away sistemi sayesinde, yem-

ek siparişi vermek isteyen internet 
kullanıcılarına güncellenmiş en son 
menü ulaştırılıyor ve direkt size ait web 
site üzerinden sipariş alınıyor. Verilen 
bu sipariş en geç 15 saniye içinde son 
teknoloji aletler kullanılarak ilgili res-
taurant/take away sahiplerine iletiliyor.

kOMİsYON ÖDeYeCek 
MİYİM?

Pro Web Design’ın hizmeti tama-
men ‘yüzde sıfır’ komisyon seklinde 
çalışıyor ve müşteriler ödemeyi direkt 
olarak restauranta yapıyor. Pro Web 
Design ücrette herhangi bir kesinti yapmıyor. 

NeDeN bU sİsteMİ alMalıYıM?
Bu sisteme kayıt olmanın birçok yararı var. Birincisi; 

satılan ürünün tüm geliri restauranta ait. İkincisi; firma 
sadece kendi reklamını yapacağı için haliyle buradan 
gelecek kazanç da sadece kendisine ait olacak. Yani 
başka bir firmanın reklamı yapılıp onun marka değeri 
yükseltilmeyecek. Ayrıca; bu sisteme kayıtlı take away 
işletmeleri müşterilerine yapacağı özel indirimleri mesaj 
da atabilecek.

Nasıl sİParİŞ Verİlebİlİr?
Pro Web Design ilk olarak take away işletmesi 

adına web site adresi satın alıyor. Örneğin; www.best-
kebabpizza.com, ve güncellenmiş en son menü sipariş 
programına yükleniyor. Bulunulan bölge/semt üzerine 
reklam çalışması yapılarak müşteriler bu web sitesine 
yönlendiriliyor. Müşteriler menüden dilediği ürünü seç-
tikten sonra ödemeyi ister internetten direkt sizin ban-
ka hesabınıza, isterse cash on delivery veya collection 
şeklinde yapabiliyor.

sİParİŞ alDıĞıMı Nasıl bİleCeĞİM?
Pro Web Design, sisteme giren take away işletmesine in-

ternetle çalışan bir termal printer temin ediyor ve gelen her 
siparişin bir kopyası print alınabiliyor. E-mail ile birer kopya 
müşteriye ve işletmenin e-maline iletiliyor. Bunun dışında 
istenirse SMS programı da sisteme dahil edilebiliyor.

ÖDeMeYİ kİM alaCak?
Pro Web Design, take away işletmesinden herhangi 

bir komisyon kesmiyor. Dolayısıyla müşteri; ödemeyi 
ister nakit, isterse internet üzerinden direkt yemek aldığı 
işletmeye yapıyor. 

sİsteMİN MalİYetİ NeDİr?
Sistem yeni olduğu için fiyatlar da buna göre oldukça 

uygun tutuldu. Daha fazla kullanıcıya ulaşıldığında or-
tak bir platform kurulacak ve bütün müşterilere ücretsiz 
yer verilecek. Şu anki sistem fiyatı; kurulum ve printer 
ücreti £599. Teknik destek ve bakım ücreti ise aylık 
£30. Bunun dışında müşteriye herhangi bir ek ücret 
yansıtılmıyor.

“sİsteMİMİzİ GÖrMeDeN 
karar VerMeYİN”

Bu sistemi yaklaşık bir yıldır planlayan Pro 
Web Design, birçok Take Away işletmecisinden de 
fikir edindi. Müşterilerin ek çok yaşadığı sorunları 
öğrenen firma, sistemi de buna göre tasarlayıp yazdı. 
Kullanılan yazılım tamamen Pro Web Design’a ait ve 
başka bir açık yazılım kullanılmadı.

Pro Web Design, take away sahiplerine, “Bu sis-
temimizi ve size özel yapacağımız işin demosunu 
görün ve ondan sonra karar verin” tavsiyesinde bu-
lunuyor.

BÜYÜK KAMPANYA
Pro Web Design; Telgraf gazetesi okuru take away işletme 

sahiplerine, 599 pound değerindeki bu sistemi yüzde 
50 indirimle sadece 300 pound karşılığında kuracak.
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Kıbrıs’ta su meselesi 
giderek karışıyor
Türkiye devleti tarafından 1974 yılında bölünerek işgal altına alınan adada, 
Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetinin çıkarcı politikaları her ne kadar da Türkiye 
ve Kürdistan’da yaşanan kanlı savaş ile gündemden düşse de Kıbrıs’ta son 
gelişmeler Erdoğan diktatörlüğünün boyunduruğu altında ilerliyor. 
Haber : Erem Kansoy 

Özellikle geçtiğimiz yaz döne-
minde gündeme gelen barış 
görüşmeleri ve yönetime yeni 
seçilen ayni zamanda ‘solcu’ olarak 
da bilinen KKTC Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı ile de Kıbrıs halkları 
barış adına ümitlenirken TC devleti 
ada üzerindeki kirli oyunlarına de-
vam ediyor. 

İnşaat, tarım, enerji, ve şimdi de 
adadaki su kaynaklarına ve su yöneti-
mi ile ilgili özelleştirme planlarını 
Akıncı hükümetine dayatan 
Erdoğan’a Akıncının ‘biz yavru vatan 
değiliz, artık büyüdük kardeş vatanız’ 
çıkışı sökmedi. Kıbrıs Türkü ‘solcu’ 
bir Cumhurbaşkanının dahi adadaki 
TC devletinin kirli oyunlarına karşı 
koyamadığını bir yine ‘solcu’ eski 
KKTC  Cumhurbaşkanı Mehmet Ali 
Talat’tan sonra bir kez daha tanık 
oldu. 

Kıbrıs Rum Kesimi ve ayni za-
manda Londra’da da aktif Kıbrıslı 
Rumların en büyük sol partisi 
AKEL- Emekçi  İlerici Halkın 
Partisi, Kıbrıslı Türklerin yönetim 
mercilerinin yapamadığını ya-
parak Erdoğan’ın adadaki suyu 
özelleştirmeye yönelik yaptığı 
bölgesel sözleşmeleri tanımadığını 
açıklayan bir yazı yayınladı. 

AKEL’in KKTC (Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti) için ‘yasadışı 
devlet’ terimini kullandığı ‘Yeni 
sömürgeci içerikli, yasa dışı Su 
“Anlaşma”sı tarafımız için hiçbir 
taahhüt yaratmıyor’ başlıklı 
açıklamada Türk devletinin Kıbrıs 
üzerindeki su ile ilgili kirli oyunlarına 
yönelik sert tepki ortaya kondu. 

Türkiye ve yasa dışı 
“devlet”(KKTC-Kıbrısın Kuzeyi) 
arasındaki su “anlaşma”sı hakkında 
AKEL M.K. Basın Sözcüsü Yor-
gos Lukaidis tarafından yapılan 
açıklamada, “Kıbrıs sorununun 
çözümü için çabaların ortaya 
koyulduğu bir dönemde, Türkiye 
ile yasa dışı “devlet” arasında su 
“anlaşma”sının imzalanması ciddi 
bir ek sorun yaratmaktadır. Kabul 
edilemez ve özünde yeni sömürgeci 
içerikli söz konusu “anlaşma”ya 
Kıbrıslı Türklerin içerisinden yoğun 
tepkilerin gösterildiği koşullarda, 

bizden bu “anlaşma”yı kabul et-
memizin beklenmesi asla mümkün 
değildir.

Bu meselede izlenebilecek tek 
yol, federal Kıbrıs Cumhuriyeti 
ve Türkiye arasında devletlerarası 
ilgili anlaşmanın yapılmasıdır ve 
böyle bir anlaşmanın elbette Kıbrıs 
sorununun çözüm ilkeleriyle ve 
çerçevesiyle bağdaşır olması ger-
ekir. Türkiye ile yasa dışı “devlet” 
arasındaki “anlaşma”nın çözümden 
sonra bizi bağlayacağına dair fikirl-
er gerçek dışıdır ve olası böylesi 
yönelimler kritik bir noktada olan 
müzakere sürecine çok ciddi zarar 
verecektir.” İfadeleri yer aldı. 

Türkiye ve yasa dışı 
“devlet”(KKTC-Kıbrıs’ın Kuzeyi) 
arasındaki su anlaşmasına imza 
koymak üzere yasadışı devletin 
Başbakanı Ömer Kalyoncu Türk 
Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
davetlisi olarak 2 Mart günü 
Ankara’ya gitti. 

Avrupa’ya iki ayda Akdeniz üzeri 
131 bini aşkın göçmen ulaştı
Birleşmiş Milletler 
(BM) Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (HCR), bu 
yılın başından bu yana Ak-
deniz üzerinden 131 bini 
aşkın göçmen ve mülte-
cinin Avrupa’ya ulaştığını 
açıkladı.

HCR’nin bir sözcüsü, Ocak ve 
Şubat aylarında 131 bin 724 kişinin 
Yunanistan’a ulaştığını söyledi. Bu 
rakam, göç akışının 2015 yılının ilk 
yarısının toplamından daha fazla 

olduğunu gösteriyor.
HCR, Akdeniz üzeri yapılan 

zorlu yolculukta 410 kişinin yılın 
başından beri sulara kapılarak 
hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kış aylarında genel an-
lamda Avrupa’ya göç akışının 
yavaşladığını belirten sözcü, “An-
cak göreceli olarak yüksek düzeyde 
kalmaya devam ediyor” dedi.

HCR, mevcut durumda 
Yunanistan’da 24 bin göçmen ve 
mültecinin barınmaya ihtiyacı 
olduğunu ifade ederken, bunların 
8.500’ünün Makedonya ile olan 
sınır kapısı İdomeni’de olduğunu 
söyledi.

Sözcü, İdomeni kapısında Pazar-
tesi gecesi en az 1.500 kişinin geceyi 
açık havada geçirdiğine dikkat çekti.

Bu alana yönelik yoğun göç 
akışı nedeniyle, beslenme, barınma, 
su ve sağlık tesisi yetersizliğinin 
yaşanabileceği belirtiliyor. Ayrıca 
göçmenler arasında da gerilimler 
oluştuğu ifade ediliyor.

Yunan makamlar İdomeni 
yakınında iki kamp kurdu ancak, 
bunlar da mülteci sayısı karşısında 
yetersiz kaldı.

HCR, “Yunanistan tek başına 
bu durumu yönetemez” diyerek, 
Avrupa’da 2015’te karar altına 
alınan göçmenlerin yerleştirilmesi 
planının hayata geçirilmesini istedi.
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İrlandalı şair Kürt direnişinin şiirini yazdı
“Diyarbakır ve ötesindeki kürt halkı için

bir çukurda oturuyorum, 
bombalanmış bir aklın içinde,

oturuyor ve gürültünün 
bitmesini bekliyorum

bu sessiz bağırış ve çığlıkların,

bu rezil dünyayı ölümden 
uyandırmasını bekliyorum.

bir çukurda oturuyorum,

tarihin bodrumu gibi olan.

birisi kollarımı kesti az önce,

bacaklarımı kesti,

Geri kalanını da çukurdaki 
boşlukta salınmaya terk etti,

aklımdaki bombalanmış bodrumda.

eve gitmek istiyorum, eve 
gitmek istiyorum

Diyor bu ses

Defol, diyorum ona,

ama eve gitmek istiyorum, 
diyor çocuksu sesler

Defol, defol ve defol,

Uzun bir sıra var buradan 
dışarı çıkmak için,

birisi televizyonun sesini açıyor,

Diyarbakır’daki tankların, silahların,
türk askerlerinin bu sesi,
Dünyayı duvar gibi sağır eyledi
sıra hala duruyor
bekleyen ölülerin sırası;
ardahan’dan kamber morkoç,
70 yaşında, türk askerlerinin 
ateşinde öldü.
Cizre’den abdullah Özdal, 
21 yaşında, erkek

Polis tarafından vuruldu
İstanbul’dan Günay Özarslan, 
kadın, 27 yaşında
Haberler diyor ki,
Polisin yargısız infazıydı.
ama belki, belki de çocuklar, 73 ölü çocuk
‘Polis tarafından yargısız infazla öldürüldü’
ya da top ateşi, bomba 
veya zırhlı araçlarla.
Cizre’deki nisar sümer gibi, 17 yaşında
zırhlı araçtan açılan ateşle öldürüldü.
ya da yusuf akalın, Cizre’den, 12 yaşında
o da zırhlı araç ateşiyle vuruldu
ya da büşra akalın, bir sonraki gün;
(aynı araç ve aynı katiller miydi, 

bir gün, bir hafta ya da bir ömür sonrası?)

Hayrettin Şınık, 10 yaşında, 
havan ateşiyle öldürüldü

beytullah aydın, kadim Diyarbakır’dan, 

11 yaşında, polis kovalarken

yere düştü ve öldü.

Durmaksınız devam eden bir liste,

Hüseyin Paksoy, 16 yaşında, 
ambulans beklediği

4 günün sonunda öldü...

Ölüm ve yine ölüm, bütün sokağa 
çıkma yasakları, bütün mahkemeler

bütün avukatlar ve tartışmalara rağmen,

Güç sahipleri konuşurken, 
mazlum halk yine ölüyor

283 ses içeri girmeyi bekliyor şimdi

sessizlikten sonra neyin 
geleceğini bekliyorlar

buraya bombalanmış akıl 
boşluğumuza girilmesini bekliyorlar,

bu delilikten kaçacak başka 
neresi var şimdi?

belki de öldürdükleri çocuklardır 
beni bu acılı öfkeye götüren?

Öyle ya da böyle, hiçbirimiz 
eve gitmiyoruz.”

Carraher’in şiirinden bazı bölümler şöyle:
İrlandalı Şair 
Séamas Carraher, 
Kürt halkına ithaf 
ettiği şiirinde, Türk 
devletinin Kuzey 
K ü r d i s t a n ’ d a k i 
s o y k ı r ı m c ı 
saldırılarına dikkati 
çekti.

Devlet güçlerince ka-
tledilen kimi çocukların 
adlarına yer verdiği şiirinin 
sonunda Carraher, Erdoğan’ı 
katliamdan vazgeçmeye 
çağırıyor.

Şiirde, Türk 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a da “Kürd-
istan halkını öldürmekten 
vazgeçin” diye sesleniliyor.

Modern İrlanda şiir 
sanatında önemli bir yere 
sahip olan 1956 doğumlu 
Séamas Carraher, şu anda 
Dublin’de yaşıyor. Eserl-
eri birçok yazılı ve online 
gazete ve antolojide yer aldı.

Çeviri: Robin Ronî
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Parlamentoda ‘Ortadoğu’da Demokrasi Mücadelesi 
ve Daiş’e karşı savaş’ Toplantısı

Kürtler ve Kürt sorununa ilişkin düzenlediği toplantılarla dikkat çeken Londra merkezli Kurdish Pro-
gress Center’in son etkinliği İngiliz Parlamentosu’nun en kalabalık toplantılarından birisine dönüştü. 
Irak Kürtleri’nin etkili isimlerinden, Irak Kürdistan Parlamentosu sözcüsü Yousif Mohammed Sadiq’ın 
konuşmacı olarak katıldığı toplantıyı üç yüzden fazla kişi izlerken, yüzlerce kişi de dışarda kaldı. 

Ev sahipliğini İşçi Parti’li mil-
letvekili Jonathan Reynolds’un 
üstlendiği ve ‘Ortadoğu’da 
Demokrasi Mücadelesi ve Daeş’e 
karşı savaş’ başlıklı toplantı, 
katılımcıların ateşli müdaheleleri ile 
gerilimli anlara sahne oldu. 

kÜrtlere MİNNettarız
Büyük ilgi gören toplantı 

İngiliz İşçi Partisi milletvekiller-
inden John Woodcock’un açılış 
konuşması ile başladı. Bir süre 

önce Irak Kürdistan’ına bir ziyaret 
gerçekleştiren heyet içerisinde yer 
alan Woodcock, Kürtler ve İngilizler 
arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi 
gerektiğini vurgulayarak başladığı 
konuşmasında bölgeye ilişkin gö-
zlemlerini paylaşarak devam etti. 
Daiş’e karşı mücadele eden Kürt 
güçlerine teşekkür eden İngiliz mil-
letvekili, “ Hepimizin yerine Daiş 
şeytanı ile mücadele eden Kürtlere 
minnettarız. Kürtlere İngiltere’nin 
ve diğer batılı ülkelerin kapısı so-

nuna kadar açık olmalıdır” dedi. 
Toplantıya başkanlık eden Glas-

gow Milletvekili Natalie McGar-
ry de, Erbil ve Rojava’yı ziyaret 
ettiğini belirterek, Kürtlerin verdiği 
fedakar mücadeleyi İngiliz kamuoyu 
ve parlementosuna taşıyacağını dile 
getirdi. 

38 yaşında olmasına karşın 
Kürt siyasetinin en etkili isimler-
inden birisi olarak kabul edilen 
Yousif Mohammed Sadiq ise 

konuşmasına mevcut durumu anla-
tarak başladı. Diasporada yaşayan 
Kürtlerin, Kürdistan’daki, kriz ve 
sorunların çözümünde kritik bir 
rol üstleneceğini söyleyen Sadiq, 
mevcut çatışma ve iç meselelerin, 
çok sayıda Kürdü vatanlarına dön-
mekten alıkoyduğunu kaydetti. 

bellİ elİt bİr kesİMİN 
Çıkarları kOrUNUYOr

Daha sonra Irak Kürdistan’ına 
ilişkin değerlendirmelerde bulunan 

Meclis Başkanı, bölgenin içerisinde 
bulunduğu ekonomik krizin neden-
lerinden birisinin, ticaret ve tarıma 
dayalı bir ekonomik model yerine pet-
rol kaynaklarını önde tutan yönetim 
anlayışı olduğunu savundu. Söz ko-
nusu durumun yetersiz bir idari yapı 
ve siyasi yolsuzlukları beslediğini 
ileri süren Yousif Sadiq,  Irak 
Kürdistanı’nda belli bir elit zümrenin, 
kendi ekonomik çıkarlarını ve politik 
menfaatlerini korumaya öncelik ver-
dikleri eleştirisinde bulundu. 

sİYasİ refOrMlar 
YaPılaMıYOr

Değişim Hareketi (Goran) millet-
vekili olan ve 2014 yılında Irak Kürd-
istan Bölgesel Yönetimi Parlamento 
Başkanı seçilen Sadiq’ın konuşması 
sık sık protesto ve müdahelelerle ke-
silirken, artan tansiyon toplantının 
sonuna kadar devam etti. Geçen sene 
yaşanan Başkanlık tartışmalarında 
Mesud Barzani’ye yönelik sert 
eleştirileri ile gündeme gelen Sadiq, 
iç meselelerin çözümü için yasal ve 
siyasi reformların yapılamamasından 
yakındığı konuşmasında, Irak 
Hükümeti’nin yolladığı ödeneklerin de 
doğru harcanmadığını söyledi. Mec-
lis başkanı “Bugün Kürdistan’da idari 
ve ekonomik yapı üzerinde tekelci bir 
anlayış hüküm sürmektedir. Kürtler, 
kendilerini temsil eden parlamento-
nun daha etkili olacağı bir yapının 
kurulması arzusundadırlar” dedi. 
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Kebab Ödülleri’nde 
oylama heyecanı
Bu yıl dördüncüsü yapılan 
Britanya Kebap Ödülleri 
(British Kebab Awards) için 
aday gösterme süreci sona 
ermesinin ardından finale 
kalan işletmeler arasında 
oylama heyecanı bütün hızı 
ile devam ediyor. 

www.britishkebabawards.co.uk  web adresi 
üzerinden yayınlanarak kamuoyunun oylarına 
açılan toplam 16 ayrı kategorideki finalist 
işletmeler, oylarını arttırmak için sosyal me-
dya üzerinden üye ve takipçilerine destek 
verme çağrısında bulunurken, bazı işletmeler 
de bastırdıkları broşürlerle, restoranlarına ge-
len müşterilerine oy kullanma davetinde bu-
lunuyorlar. 

Vatandaşlar, bugüne kadar milletvekillerin-
den işletme sahiplerine binlerce kişi tarafından 
aday gösterilen işletmeler için 10 Mart tarihine 
kadar oy kullanabilecekler. Short list’e kalan 
işletmeler daha sonra aralarında politikacılar, 
sektör temsilcileri ve işadamlarından oluşan 
bir jüri tarafından değerlendirilerecek.  Yılın 
‘En iyi’ işletmeleri 23 Mart Çarşamba akşamı 
Waterloo Park Plaza Hotel’de yapılacak 
görkemli bir geceyle ödüllerini alacak.

1200 davetlinin katılımının beklendiği 
geceye ve oylama sürecine ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan CEFTUS Di-
rektörü İbrahim Doğuş, finale kalan 150 

dolayında işletme ve kişi için binlerce 
kişinin oy kullandığını kaydetti. Oylama 
sürecine gösterilen yoğun ilginin kebap sek-
törünün ulaştığı potansiyeli ortaya koyması 
bakımından çarpıcı olduğuna dikkat çeken 
Doğuş, Kebab Ödülleri’nin sektör açısından 
prestij ve kalite adresi haline geldiğini belirtti. 

İlk kez 2012 yılında düzenlenen ve gele-
neksel hale getirilen Kebab Ödülleri’nin 23 
Mart akşamı gerçekleştirilecek ödül töreni, 
gıda sektörünü de buluşturacak.  Yüzlerce 
milletvekili ve belediye yöneticisinin de hazır 
bulunacağı geceye iş dünyasının yanısıra 
İskoçya’dan Galler’e Britanya’nın farklı 
bölgelerinde faaliyet gösteren yüzlerce kebap 
işletmesinin sahipleri de katılacak.

Britanya ekonomisine 2 milyar sterlin’in 
üzerinde katkı sağlayan kebap işletmelerinin 
tek ve en önemli sektörel buluşması olan 
geceye katılmak isteyenler 0207 183 4272 
numaralı telefona ya da info@ceftus.org mail 
adresine ulaşarak davetli olabilecekler.
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Ayva Aşı /Aşa Bıhok
Bu hafta Diyarbakır yöresinden, sezonun en 
güzel meyvelerinden olan ayva ile yapılmış çok 
özel bir tarif ile beraberiz.

Kürt mutfağının en sık kullanılan lezzet 
kombinasyonlarından biri ekşi ve acının 
bir arada olduğu yemeklerdir. Özellikle kış 
aylarında yapılan çorba ve sulu yemeklerde 
en çok kullanılan tatlar bunlardır. Yem-
eklere mayhoş tadı vermek için genelde 
meyve ve otlardan yararlanılmıştır yada 
ekşi yoğurt veya ekşi otlar kullanılmıştır. 
Yemeklerde kullanılan ekşi meyvelerden 
bazıları erik, çağla, yabani elma, yeşil 
elma, ayva, vişne, rewas, yeni dünya ve en 
önemlisi nardır. 

Ayva görünüm ve lezzet bakımından 
elma ve armut arası bir şekle ve lezzete sa-
hiptir. Sapsarı rengi muhteşem kokusu ve 
nefis lezzeti ile pek çok kültüre ait mitolo-
jik hikayelerde ve romantik şiirlerde yer 
almış olan bu özel meyve elbetteki mutfak-
larda da en özel yemeklerde kullanılmıştır. 

Kürtlerin et e olan özel meraklarından 
daha önce bahsetmiştim. Bu merak eti 
envayi şekillerde kullanmalarına ma-
hal vermiş ve pek çok yemek çeşitleri 
yaratmalarına sebep olmuştur. Ayva aşı 
bunun en güzel örneklerinden biri diye-
bilirim. Ayva genellikle tatlı ve reçel gibi 
yiyeceklerle bağdaştırılırsada, bu meyveyi 
yakından tanıyanlar et yemeklerine de çok 
yakışacağını tahmin edebilirler.

Meyve ve eti bir arada pek kullanma-
yan kişiler bu yemeğin tadını olağan dışı 
bulabilirler ama bana unutulmaz harika bir 
lezzet olduğuna dair güvenmenizi istiyo-
rum.

Haftaya yeni bir lezzette buluşmak 
dileği ile yorumlarınızı bekliyorum. 

ayva aşı /aşa bıhok
6-8 kişilik
Malzemeler

• 4 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 büyü kuru soğan - ince doğranmış 

• 2 tane defne yaprağı 

• 1 tane çubuk tarçın 

• Bir tutam saffran

• 4 tane taze tüm minik acı biber

• 1 tatlı kaşığı yeni bahar 

• 1 tatlı kaşığı acı pul biber

• 1 kg yağsız kuzu eti - küp 
doğranmış oda sıcaklığında 

• 1 tatlı kaşığı tuz 

• 1/2 tatlı kaşığı toz karabiber

• 2 orta boy ayva -soyulmuş 
çekirdekleri alınmış 
büyükçe dilimlenmiş  

• 1 limonun suyu 

• 3 yemek kaşığı nar ekşisi

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 250 gr. Kaynamış su

• 2 yemek kaşığı üzüm 
pekmezi (veya bal)

• Üzeri için, nar taneleri ve 
ince doğranmış maydanoz

Yapılışı
1. Kalın tabanlı geniş bir tencerede 

zeytinyağını ısıtın. Soğanları ekleyip 
kısık ateşte 5 dakika kadar yumuşayana 
kadar kavurun. Defne yaprağını, tarçını, 
saffranı, yeni baharı, taze ve toz kımızı 
biberi ekleyip bi iki dakika kadar daha 
pişirin. Eti tencereye koyun, tuz ve kara-
biberi ekleyip, karışım etin her yanını 
kaplayana kadar karıştırın. Tencerenin 
kapağını kapatıp kısık ateşte 1 saat kadar 
pişirin

2.Bu arada ayvaları hazırlayın; limon 
suyunu geniş bir kâseye alın ve üzerini 
soğuk su ile doldurun. Ayvaları soyun, 
ortadan ikiye bölün ve çekirdeklerini alıp 
dilimleyin ve kararmamaları için hemen 

limon suyu eklediğiniz suya ekleyin. Bu 
suda yarım saat kadar bekletin. 

3. Bir saatin sonunda ayvaları sudan 
çıkartıp etin üzerine yayın.  (Limonlu 
suyu dökün). Kaynamış suyu nar ekşisini, 
domates salçasını, pekmezi beraberce 
karıştırın ve tencerenin içine ekleyin. 
Tencerenin kapağını kapatıp tekrar ateşe 
alın ve 40 dakika kadar kısık ateşte ay-
valar iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. 
Tuz karabiberi kontrol edin, gerekirse bi-
raz su ekleyin ve 20 dakika dinlenmeye 
bırakın. 

Üzerine nar taneleri ve maydanoz ser-
pip servis edin

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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İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

£10
0742 948 1490

İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

SERi iLANLAR bu sayfada
1 kutu ilan

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

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828

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

ALİ TEMİZ  
07460617017 - 07760844900

Handyman
Temiz Handyman Services

TOPCU MOBILE CAR MECHANIC
Her türlü araba tamiri işleriniz yapılır

REPAIRS 
SERVICING 
DIAGNOSTICS 
PRE-MOT/FAILURES

AHMET TOPCU
07415106521 
07405756462

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

Erken test günü alınır

Ali 07723921216

Şef
Raphael’s Restaurant
Hazırlıkçı, mangal şefi ve bulaşıkçı

(Romford, Essex)

07954 344251

Eleman aranıyor

Tottenham’da  bulunan Meditaste 
Takeaway de çalışacak servis 

elamanı aranıyor.
Tercübe ve ingilizce istenir.

Daha fazla bilgi için  
07951033825 (Aslan bey)

10 white hart lane, Tottenham, N17

Servis Elemanı Aranıyor

Manor House bölgesinde  
A3 lisanslı satılık dönerci

07590 067668

Satılık
Dönerci
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İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

SERi iLANLAR £10
0742 948 1490

bu sayfada
1 kutu ilan

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.
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berÎ kU kOMkUJıYeke NU 
ÇÊbıbe, bıkeVıN NaV teVGerÊ

Delegasyona ji brîtanya çûyî 
bajarê surê vegeriya londonê 
û bang li dewleta brîtanî kir ku 
berî ku komkûjiyeke din pêk were 
bikeve nav tevgerê. Delegasyona 
ku du rojan li amedê mayî, yek ji 
endamên wê parlementera Îskoç 
Natalie McGarry li surê ji hêla 
polêsên tirk ve hatibû binçav 
kirin û rastî heqaretê hatibû.
Delegasyona ku ji parlementer, sendîqa û 
rêxistinên sîvîl pêk dihat jibo êrîşên dewleta Tirk 
yên li dijî bajarê Surê di cîh de bişopînin çûbûn 
Amedê roja Duşemê vegeriyan Londonê. Piştî 
vegerê delegasyonê banga lezgîn li hikûmeta 
Brîtanî kir bikeve nav tevgerê. 

Yek ji endama delegasyonê ya kul i Sûrê 
hatibû binçav kirin, parlementera Îskoç Natalie 
Mcgarry daxûyaniyeke nivîskî ji raya giştî re 

weşand û tiştên k udi du rojan de dîtîn wekî 
´dehşet´ binavkir. McGarry wiha axivî: ´Her 
çiqas ez tenê du saetan de di binçav de mam 
jî, tiştên ku min dîtin pir hovane bûn. Ez nikarim 
êdî xeyal jî bikim, bê ka Kurdên ku her tim di 
bin van êrîşan de jiyan dikin di çi derûniyê de 
ne.” McGarry bang li NATO jî kir ku pêşîya van 
êrîşan bigire û dewleta Tirk hişyar bike.

McGarry di daxûyaniya hevpar ya delegasyonê 
de bang li hikûmeta Brîtanî jî kir. “Berî ku 
komkujiyeke nu çêbibe, hikûmeta Brîtanî divê 
bikeve nav tevgerê.”

Dîrektorê sendîqeya Unite Simon Dubbins jî 
rewş wiha anî ziman: “Em bi çavên xwe bûn 
şahid ku, dewleta Tirk hûrmetê ji mafên mirovan 
û demokrasiye re nagire. Hemû kesên mûxalîf 
îro li Tirkiye bi êrîşên tund re rubiru ye.”

Rayedarê sendîqaya GMB Bert Schouwenburg 
jî ev gotin: “Min hêvî dikir ku di warê mafê 
mirovan de li Tirkiye hin pêşketin hene, lê min 
dît ku berovajî vê yekê, di bin serokkomariya 

Erdogan de Tirkiye ber bi sîstemeke totaliter û 
dîktator ve diçe.”

Serokê Federasyona Elewiyan Israfil Erbil jî di 
daxuyaniya çapemeniyê ya duh li Day-Merê 
pêk hatî de anî ziman ku rewşeke pir xeter 
heye û êrîşên dewleta Tirk bi awayekî tund 
berdewam dikin. Erbil da zanîn ku li hember van 
êrîşan hemûyan gel bi awayekî mezin li berxwe 
dide. Yek ji endama delegasyonê Serpil Ersan jî 
da zanîn ku 150 kes li Surê di bin bombebaranê 
de jiyana wan di xetereyê de ye. Dîrektorê 
Ceftusê Ibrahim Dogus jî anî ziman ku bi çekan 
dewlet nikare pirsgirêka Kurd çareser bike û 
divê dewleta Tirk bi awayekî lezgîn dîsa dest bi 
hevdîtan û mûzakereyan bike.

Navçeya Amedê Sur, ev not rojin ji aliyê hêzên 
ewlehiya dewleta Tirk ve hatiye dorpêç kirin û bi 
tenk û topan êrîşî navçeyê dike. Bajarê dîrokî 
Sur ji ber êrîşa dewleta Tirk ji sedî 80 xerabûye. 
Li gorî agahiyên dawî 150 kes di nav de zarok û 
jin jî heyî li Surê ne. 
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Karîkatûr

Evqas Bese Delal
 
tu bûyî penceşêr 
û 
Ketî laşê min
ne dikûjî, ne jî sax dibî
dihelînî roj bi roj
Kêlî bi kêlî…

te ez kirim hêvîdarê mirinê
Û derdê bê derman
te ez kirim qêrîneke bêdeng
Û
di wê bêdengiya qêrînê de min difetisînî
Wekî ku
Heyfa sedê salan dihilînî…

lê evqas bese delalê
Yan bikûje, yan jî bikûje…

Aras Ararat
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Brîtanya yekîneyeke 
leşkerî şand ser 
sînorê Tûnis-Lîbyayê
Brîtanya, yekîneyeke 
leşkerî ya ji 20 ke-
san şand ser sînorê 
Tûnis-Lîbyayê.

Wezîrê Parastinê yê Brîtan-
yayê Mîchael Fallon daxuyanî 
da parlamentê û da zanîn, ku 
wezîfeya vê yekîneya taybet 
astengkirina derbasbûnên der-
veyî aqnûnî ji Tûnisê ber bi 
Lîbyayê ye.

Hêzên rojavayî bawer in, 

çeteyên DAIŞ’ê yan jî kesên 
dixwazin tevlî DAIŞ’ê bibin, 
di sînorê Tûnisê re derbasî 
Lîbyayê dibin.

Fallon ragihand, yekîneyek 
taybet a ji 20 kesan wê li ser 
sînorê Tûnisê alîkariya ewle-
kariya sînor bide hêzên ewqle-
kariyê yên Tûnisê.

Rojnameya Wall Street 
Journal hefteya derbasbûyî 
ragihandibû ku bi qasî 7 hezar 
Tûnisî ji bo tevlî nava DAIŞ’ê 
bibin welat terikandine.

Fransa Êrîşî 
Penaberên 
Calaisê kir

Di dema xerakirina 
kampa penaberan a 
li bakurê Fransayê 
bajarê Calaîsê de şer 
derket. Bi qasî 150 
xwepêşandêran oto-
bana navbera Brîtan-
ya û Fransayê li çûn û 
hatinê girtin.

Li dû xwepêşandanên 
protestoyî yên tevahiya rojê 
dewam krin, ji bo valakirina 
kampê rojekê navber hat dayîn. 
Li vê kampa ku piraniya wan 
Sûriyeyê zêdeyî 4 hezar pen-
aber lê dimînin, hewl tê dayîn 
konên li derdorê bên rakirin.

Rayedarên Fransayê dan 
xuyakirin, ku ew dixwazin 
pêşî li derbasbûna penaberan 
di tunela manşê de bigirin.

Dadgeha Fransayê ya bir-

yara valakirina kampê da, 
hikum dabû kamp ji bo hezar 
kesî ye û bicihbûna 3 hezar 
kesên din ji aliyê hîjyenîk ve 
ne rast e.

Penaberên ku hewl tê dayîn 
di nava mercên zivistanê de se-
qwî herêmên din ên Fransayê 
werin kirin, nerazîbûnê nîşanî 
biryara valakirinê didin.

Ji bo destekkirina pena-
berên li Fransayê, rêxistinên 
civakî yên sivîl ên li Îngilîstanê 
hatin kampa Calaîsê.

Di xwepêşandanên duh de, 
aktîvîstên Îngilîz jî di nav de 4 
kes hatin binçavkirin.

Jı lONDONÊ JıbO 
CalaısÊ alÎkarÎ

Komeleya Navenda Kurd û 
Tirk Day-Mer ev demeke dirêje 
jibo penaberên Calaisê alîkarî 
kom dike. Dawiya hefteyê cara 
sêyemîn gelek alîkarî gihand 
Calaisê. Di nav alîkariyê de 
xwarin, kinc û kon hebûn. 

Derhênerê Kurd li Londonê 
xelat red kir; Hûn durû ne!
Derhênerê belgefîl-
ma “Kurdistan Kurdis-
tan” Bulent Gunduz di 
Festîvala Navnetewî ya 
Fîlmên Sînemagerên 
Cîhanî ya Londonê de bi 
xelatê “fîlma herî baş a 
biyanî” hat xelatkirin, lê 
wî ew xelat red kir.

Belgefîlma bi navê “Kurdistan Kurd-
istan” a derhênerê kurd Bulent Gunduz 
dawiya hefteyê di Festîvala Navnetewî 
ya Fîlmên Sînemagerên Cîhanî ya Lon-
donê de weke fîlma baştirîn a biyanî hat 
diyarkirin.

Derhênerê kurd Bulent Gunduz anî zi-
man ku, welatên ewropî derbarê Kurdan 
de “sîyaseteke durû” dimeşine û ji ber wê 
yekê wî xelatê Festîvala Navnetewî ya 
Fîlmên Sînemagerên Cîhanî ya Londonê 
red kiriye.

Bulent Gunduz wiha got: “Xelata heya 
niha me standine, me diyariyê zarokên 
penaber ên li ser rêya jiyana xwe ji dest 
dane û şehîdên hatine qetilkirin kiriye. 
Min ji bo kesên li hemberî vê trajediya 
Kurdan bêdeng dimînin, ew protesto kir û 
min got dê zêdetir bandore bike.”

“Ev helwesta me diyar e bandore li 
ser siyaseta dewletan nake, lê li salonê 
ji çend dewletên cuda derhêner û huner-

mend hebûn. Di vê çarçoveyê de em wek 
hunermend em dikarin balê bikişînin li 
ser vê yekê û lobiyê bikin. Heger der-
hêner û hunermendên li wê derê piştgirî 
dane me li welatên xwe balê bikêşinin ser 

vê yekê, ji bo me destkeftiyeke girîng e.”
Bulent Gunduz anî ziman, îro ji her 

tişt zêdetir pêwîstiya Kurdan bi lobiyê 
heye û wiha domand: “Di serî de jî lobiya 
hunerî tê. Ez hêvî dikim ev helwesta me 
bandoreke bike. Gel bertekên xwe yên 
erênî li hemberî me nîşandan.” 

Derhênerê kurd destnîşan kir ku her çi 
qasî niha kurd rastî “tevkujiyên” herî me-
zin tê, lê bi ew qasî nêzîk azadiyê jî bûne 
û wiha pê de çû: 

“Ez ditrusim heya ku hêzên siyasî yên 
li her perçeyên nebin yek em pêşnekevin. 
Heger em ji dest berjewendiyên xwe yên 
aborî û siyasî berdin û tifaqiyek Neteweyî 
pêk bînin, emê bikaribin çarenîvisa xwe jî 
diyar bikin.”

Li Londonê 60 hezar kes beşdarî 
çalakiya li dijî nukleerê bû
Li paytext Lndonê, bi deh 
hezaran mirov li dijî mod-
ernîzekirina fîloya keştiya 
binê avê, li hev civiyan.

Hikûmeta Brîtanî dixwaze bernameya 
nukleerî ya jêvegerandina Trîdent nû 
bike. Li hemberî vê yekê bi hezarna kes 
daketin kolanên Londonê.

Ji amadekarên meşa mezin Campaîng 
for Nucklear Dîsarmament (Kampanya 
Bêçekkirinê ya Nukleerî) da xuyakirin, 60 
hezar kes li Trafalgar Square li hev civi-
yane.

Çalakgeran di meşê de dowîzên bi 
nivîsa “Em ne bombeyan, pirtûkan dix-
wazin”, “ne nukleerê, otobusan dixwa-
zin” hilgirtin.

Seroka vê saziya civakî ya sivîl Kate 
Hûdson di destpêka meşê de axivî û got, 
“Mûxalefeta cemaweriyê xurt dibe. Ev ne 
kombûneke ji rêzê ya li hemberî nukleerê ye. 
Ev çalakî wê asta nerazîbûnan nîşan bide.”

Serokwezîra Skoçyayê Nîcola Stûr-
geon û lîderê Partiya Karker a li mûx-
alefetê Jeremy Corbyn jî di çalakiyê de 
amade bûn. Stûrgeon û Corbyn, ber-

nameya modernîzekirina nukleerî weke 
“bê exlaqî” pênase kirin û nerazîbûn nîşan 
dan.

Seroka berê ya Partiya Keskan Car-
olîne Lûcas jî ji bo bernameyê got, 
“emaneta pîroz a şerê sar” û nerazîbûn 
nîşan da.

Tê payîn ku hikûmet îsal biryarê bide. 
Tê plankirin ku 4 keştiyên binê avê yên 
nukleerî Trîdent, bi 57 mîlyar dolarî wer-
in nûkirin.

Hikûmet îdîa dike ku ev keştiyên binê 
avê ji bo ewlekariya neteweyî di asta ji-
yanî de girîng in û dijderketina li vê yekê 
wê bi kêrî ‹dijminan’ bê.

Lîderê Partiya Karker jî dixwaze ber-
nameya nukleerê ji holê bê rakirin, lê di 
nava partiya wî de nêrîneke hevpar a di vî 
warî de nîne. Ev helwesta Corbyn ji aliyê 
temamiya partiyê ve nayê pejirandin.
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Demîrtaş û Yuksekdag nameya ‘Sûr’ê ji saziyên navneteweyî re şandin
Di nameyê de hat gotin, “Em bang li hemû sazî û platformên 
demokratîk ên neteweyî û navneteweyî dikin, ku bi awayekî 
vekirî li dijî krîza însanî û siyasî ya li Sûrê derkevin û piştgiriyê 
bidin gelê Sûrê.”

HDP’ê ji ber xeteriya rûdana komkujiyekê li 
Sûrê, ji saziyên navneteweyî yên weke Netew-
eyên Yekbûyî (NY), Parlamenta Ewropayê (PE) 
û Konseya Ewropayê (KE) re şand. Di nameya 
bi îmzeya hevserokan de hat gotin, “Em bang li 
hemû sazî û platformên demokratîk ên netew-
eyî û navneteweyî dikin, ku bi awayekî vekirî 
li dijî krîza însanî û siyasî ya li Sûrê derkevin û 
piştgiriyê bidin gelê Sûrê.”

Hevserokên Giştî yên HDP’ê Selahattîn 
Demîrtaş û Fîgen Yuksekdag ji Sekreteriya Giştî 
ya NY, Komîseriya Bilind a Mafên Mirovan a 
NY û saziyên ser bi NY; ji hemû parlamenter û 
serokatiya Parlamenta Ewropayê; ji Sekreteriya 
Giştî ay Rêxistina Hevkarî û Ewlekariyê ya 
Ewropayê, ji sefîrên bilind û partiyên siyasî yên 
li derveyî welat re nameyek ji bo Sûrê şandin.

‘DOrPÊÇÎ 91 rOJ ıN DeWaM 
Dıke; 24 kesaN JıYaNa 
XWe Jı Dest DaN’

Di nameya bi îmzeya Demîrtaş û Yuksekdag 
û bi biryara Desteya Rêveberiya Navendî hat 
şandin de wiha hat gotin:

“Di qedexeyên derketina derve yên heta roja 
îro 58 caran li dehan taxên 21 navçeyên bajarên 
Kurdan hatin ragihandin de, li gorî nasnameyên 
hatine tespîtkirin 290 welatiyan jiyana xwe ji 

dest dane. Li navçeya Amed Sûrê ku derketina 
derve lê qedexe ye û hatiye dorpêçkirin, ev rewş 
ev 91 roj in dewam dike. Tevî ku ti sparteyeke 
xwe ya qanûnî û destûra bingehîn nîne jî Walîti-
ya Amedê di 2’ê Kanûna 2015’an de derketina 
derve qedexe kir û ji wê rojê heta îro, li gorî nas-
nameyên hatine tespîtkirin 24 kesan jiyaan xwe 
ji dest dane.

Navçeya Sûrê ji aliyê wateya çandî, civakî, 
aborî û dîrokî ve dilê Amedê ye. Qedexeya der-
ketina derve ya li navçeya Sûrê hatiye ragihan-
din, veguheriye dorpêçiyeke leşkerî. Qedexeya 
derketina derve, li mafên bingehîn, mafê jiyanê, 
tenduristiyê, perwerdeyê, gerê yên di destûra 
bingehîn de hatine destnîşankirin, nayê. Di nava 
rewşeke ku jiyana aborî, civakî û çandî lê se-
kiniye, elektrîk û av lê nîne, dermanfiroş û firin 
lê girtîne de, zarok, jin û extiyar yek bi yek li 
pêş çavên cîhanê jiyana xwe ji dest didin. Di vê 
dorpêçiya ji aliyê leşker, polîs û hin hêzên para-
mîlîter ve tê meşandin de, cih û warên pîroz ên 
ku weke mîrateya bawerî û çandî ya mirovahiyê 
hatine qebûlkirin, wêran bûne. Sûrên Amedê ya 
li navçeya Sûrê, ku di nava mîrateyên çandî yên 
UNESCO de cih digirin, bi derbên tank û topan 
xera dibin. Li nava Sûrê Mizgefta Kûrşûnlû ya 
500 salî, Mizgefta Hasirli, Dêra Saînt Mary a 
1700 salî, Dêra Gîregos, dêrên Protestan zerar 
dîtine û bûne ku nema bên bikaranîn. Ev bi tenê 

çend ji wan berhemên dîrokî yên xisar dîtine.

‘Jı JÊrzeMÎNÊN WeHŞetÊ 178 
CeNaze HatıN DerXıstıN’

Li Cizîra ku hînê dorpêçî lê heye, bi tenê ji 
‘Jêrzemînên Wehşetê’ heta roja îro 178 cenaze 
hatin derxistin. Malbatên çûn otopsiyê dibêjin 
temamiya cenazeyan nayên naskirin. Cenazeyên 
hatine şewitandin hemû li bajarên cuda yên Tir-
kiyeyê hatine belavkirin. Ev yek ji bo malbatên 
diçin otopsiyê, bûye îşkence.

Ji bo li Sûrê jî heman hovîtî rû nede, em 
dibêjin divê derhal dorpêçî were rakirin. Kom-
kujiya Cizîrê yek ji komkujiyên herî bêrehm ên 
dîroka mirovahiyê ye li pêş çavên mirovahiyê rû 
da. Ji bo ev komkujî li Sûrê dubare nebe, pêwîste 
dorpêçî bi lezgînî were rakirin. Divê dorpêçiya 

leşkerî bê rakirin û mirovên jiyana wan di xe-
teriyê de ne bi awayekî ewle werin derxistin.

Bûyerên li Sûrê diqewimin û yên biqewimin, 
tevahiya malbata mirovahiyê eleqedar dikin. Ji 
bo li Tirkiye û li herêmê aramî bi cih were, girîng 
e aktorên siyasî Yên navneteweyî û raya giştî bi 
baldarî û berpirsyarî tevbigerin.

‘PÊWÎstıYeke lezGÎN e; 
PıŞtGırıYÊ bıDıN GelÊ sÛrÊ’

Li pêşberî rewşa li Tirkiyeyê, nîşandana 
helwestek li gorî azadî, aştî û demokrasiyê, êdî 
veguheriye pêwîstiyeke lezgîn.

Em bang li hemû sazî û platformên demokratîk 
ên neteweyî û navneteweyî dikin, ku bi awayekî 
vekirî li dijî krîza însanî û siyasî ya li Sûrê derk-
evin û piştgiriyê bidin gelê Sûrê.”

Mehmet Tunç û birayê wî Orhan Tunç ji aliyê hezaran ve hatin oxirkirin
Cenazeyên Hevserokê Meclîsa Gelê Cizîrê Me-
hmet Tunç ê dema li Cizîrê de jêrzemina hovîtiyê 
de bû gotina “Em çog naşikînin, bila gelê me bi 
me ser bilind be” bi kar anî bû û birayê wî Orhan 
Tunç bi merasîma ku hezaran kes beşdar bûn 
ve hatin definkirin. Di merasîmê de bênavber 
diruşma “Botan bi we serbilind e” hate berzkirin 
de Hevserokê Meclîsa Gel a Şirnexê Umran Yîgît 
wiha got: “Binêrê hevrê Mehmet, mizgînî li te bi-
har hat. Bihara ku bi hesret li bendê bûn hat.”

Cenazeyên Hevserokê Meclîsa 
Gel a Cizîrê Mehmet Tunç ê dema li 
Cizîrê de jêrzemina hovîtiyê de asê 
mabûn gotina “Em çog naşikînin, bila 
gelê me bi me ser bilind be” bi kar 
anî bû bi vî rengî di hefizayan de ma 
û birayê wî Orhan Tunç bi merasîma 
ku hezaran kes beşdar bûn ve hatin 
oxirkirin. Hevseroka KCD’ê Selma Ir-
mak, Hevseroka Giştî ya HDP’ê Fîgen 
Yuksekdag, gelek parlamenter, Hevs-
erokên meclîsa Gel a Şirnexê Umran 
Yîgît û Ayşe Çîftçî, rêveberên HDP, 
DBP û MEYADER’ê jî tevlî merasîma 
cenayê ya li Goristana Nalaroyê ya li 
taxa Behçelîevlerê bûn. 

Darbestên herdu birayên Tunç ji 
aliyê ve di têketina taxa Behçelîevlerê 
de hate hilgirtin û di meşê de gotina 
Hemmet Tunç a di dema berxwedana 
Cizîrê de ya “Me çog neşikand û em ê 
neşikînin, bila gelê me bi me berbilind 
be” û dirûşmên “Me çog neşikand em 
ê neşikînin” “Botan bi we ser bilind 
e” “Bijî Serok Apo” “Bijî berxwedan 

Cizîrê” “Ey şehîd xwîna we li erdê 
namîne” “Tolhildan” “Şehîd namirin” 
berz kirin. Bi meşa ku posterên Rêberê 
Gelê Kurd Abdullah Ocalan û herdu 
birayên Tunç hate vekirin ve gel hate 
goristanê. 

bı NerGÎz Û QUrNefÎlaN 
VE HATIN OXIRKIRIN

Welatiyên ku wêneyê Mehmet Tunç 
li pesîra xwe ve kirin bi strana “Rakin 
şehîdê me rakin” ve nergîzên ku sem-
bola biharê ne danîn ser darbestan. 
li aliyê din dayikên Sêvê Demîr û 
Fatma Uyar ên ku di berxwedana Si-
lopiyayê de jiyana xwe ji dest dan jî ji 
bernameya 8’ê Adarê ya li Silopiyayê 
hatin û tevlî merasîma cenaze bûn û 
qurnefîl danîn ser darbestan. 

‘Jı bO azaDıYÊ CaNÊ 
XWe feDa kırıN’

Li goristanê sirûda “Ey Reqîb” 
hate xwendin û rêz hate girtin. Piştre 
li ser navê MEYADER’ê Mahmut Ka-

plan axivî û ji bo malbata Tunç sersaxî 
xwest. Kaplan wiha got: “Van kesan ji 
bo azadiya gelê Kurd ked dan. Azadî 
xwestin û ji bo azadiyê ruhê xwe dan. 
Di rûpelên dîrokê de wan jî bi xwîna 
xwe rupelek nivîsî û ji me re rêya 
azadiyê vekirin. Em bi mezinkirina 
berxwedana wan berpirsyar in. Bila 
serê gelê me sax be.”

YÎGÎt: MızGÎNÎ lı te HeVal 
MeHMet Va Ye bİHar Hat

Hevseroka Meclîsa Gel a Şirnexê 
Umran Yîgît jî axivî û wiha got: “Tu bi 
xêr hatî heval Mehmet. Ji warê berx-
wedan, egîdan, warê Bêrîvanan tu bi 
xêr hatî warê Bîşengan. Hevalno divê 
em şînê negirin. Roj ne roja şîn girtinê 
ye. Roj roja berxwedanê ye. Roj roja 
bi destxistina azadî û diyarkirina ji 
gelê Kurd re ye. Hevalê Mehmet çog 
neşikand û hewce heye ku em jî berx-
wedana wan berdewam bikin. Em 
soza berdewamkirina berxwedana 
wan didin. Daxwaza wan a herî dawî 

neteslîmkirina welat a ji çeteyan bû. 
Wan teslîm nekirin. Ji ber berxwedana 
hevalên me serê me bilind e. Biner he-
val Mehmet va ye bihar hat. Bihara ku 
me hesreta wê dikir va ye hat. Gotinên 
te yên dawî ji me re talîmat e. We çawa 
li Cizîrê dîrok nivîsand wê em jî soza 
girêdana berxwedana we didin.”

YUksekDaG: eM bı 
WaN serbılıND ıN

Hevseroka Giştî ya HDP’ê Fîgen 
Yuksekdag jî sersaxiya malbata Tunç 
xwest û slav li berxwedana gelê kurd 
kir. Yuksekdag wiha got: “Di rojên ku 
Mehmet Tunç û hevalên xwe li ber 
xwe didan me berpirsyariya xwe neanî 
cih. Roj roja dayina deynê wan e. Roj 
roja gihandina berxwedana Mehmet 
an e. Em bi wan serbilind in û Kurdis-
tan bi wan serbilind e.”

ırMak: WaN bıHar 
teslÎMÎ Me kır

Hevseroka KCD’ê Selma Irmak jî 

diyar kir ku roja bilindkirina têkoşînê 
hatiye û wiha got: “Li hemberî wehşet 
û komkujiyan roj roja bilindkirina 
têkoşînê ye. Van kesan bihar anîn. 
Wan kesan bihar teslîmî me kirin. Wan 
kesan laşên xwe di nav zivistana sar û 
havînê de kirin pir. Em niha di vê pirê 
de dimeşin. Divê gelê me baş bizanibe 
niha em li ser vê pirê ne û hindik rêya 
me maye. Roj roja bilindkirna mîrasa 
wan e. Rêya me ji niha de vekirî be.”

‘serÊ kUrDıstaNÊ 
SAX BE’

Dayika Orhan Tunc û Mehmet 
Tunc a ku di dema merasîmê de ji ber 
darbestên zarokên xwe veneqetiya jî 
axivî û wiha got: “Mehmet û Orhan 
tenê ne şehîdên min in. Ew şehîdên 
Kurdistanê ne. Serê me teva,serê gelê 
Kurdistanê sax be.”

Piştî axaftinan birayên Tunc li cem 
kesên din yên ku di berxwedana xwe-
seriyê de jiyana xwe ji dest dane hatin 
definkirin.
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DYA di mijara Tirkiyeyê 
de welatiyên xwe 
hişyar kir!
Wezareta Karên Der-
ve ya DYA ji welati-
yên xwe yên biçin 
Tirkiyeyê xwest, hay 
ji xwe hebin.

Di daxuyaniyê de bal hat 
kişandin ser bûyer û teqînên li 
bajarên Tirkiye û Kurdistanê û 
ji welatiyên DYA’yî hat xwes-
tin ku neçin hin bajaran. Ev 
bajar jî ev in: Amed, Şirnex, 

Wan, Sêrt, Mûş, Mêrdîn, Êlih, 
Çewlik, Dêrsim, Colemêrg, 
Bedlîs, Elezîz, Hatay, Kîlîs, 
Dîlok, Riha.

Di daxuyaniyê de pêşniyar 
li welatiyan hat kirin bi taybetî 
neçin ser sînorê Sûriyeyê, nek-
evin nava girseyên gel, her tim 
hay ji xwe hebin û li derveyî 
bûyerên civakî bisekinin.

Wezareta Karên Derve ya 
DYA, di 4’ê Sibatê de jî heman 
hişyarî kiribû.

Li Erebîstana Siûdî, Tirkiye jî di nav 
de 20 welat tetbîqeta leşkerî dikin
Li Erebîstana Siûdî, bi beşdariya 20 welatan tet-
bîqeteke leşkerî destpê kir. Hat îdîakirin ku tetbîqet ji 
bo kordînekirina hewldanên têkoşîna li dijî terorê tê 
kirin. Navê tetbîqetê jî kirin “Birûska Bakur”.

Li gorî nûçeya Ajansa Fermî ya Er-
beistana Siûdiyê (WAS), li bakurê Erebi-
stana Siûdiyê bi beşdarbûna 20 welatan 

tetbîqata leşkerî bi navê Birûska Bakur 
hate lidarxistin. Hate gotin ku ev tetbîqat 
yek ji mezintirîn tetbîqatên leşkerî yên 

cîhanê ye.

Hat ragihandin, Tirkiye jî di nav de 20 
welat beşdarî tetbîqatê bûne û got: “Tet-
bîqata Birûska Bakur bi beşarbûna hêzên 
6 welatên Meclîsa Kendava Erebî, Tir-
kiyê, Misir, Malîziya, Pakistan, Mexirb, 
Malîzya, Tişad, Urdin û hin werlatên din 
hate lidarxistin. Tetbîqat ji mezintirîn per-
werdeya leşkerî di cîhanê de ye.”

Di 2 mehan de ji ser Behra Spî zêdetirî 
131 hezar penaber gihiştin Ewropayê
Berdevkekî HCR’ê, got di 
mehên Çile û Sibatê de 
131 hezar û 724 penaber 
gihiştin Yewnanîstanê. 
Ev hejmar, nîşan dide ku 
herîkîna koçê ji yekemîn 
nîvê sala 2015’an hê zêde-
tir e.

HCR diyar kir ku di rêwîtiya ji ser 
Behra Spî de, ji serê salê heta niha 410 kes 
noqî avê bûne û jiyana xwe ji dest dane.

Berdevk anî ziman ku di mehên 
zivistanê de bi giştî herîkîna koçê ya ber 
bi Ewropayê kêm bûye, got: “Lê hê jî di 
asta jor de ye.”

HCR’ê îfade kir ku niha li Yewnanîstanê 
24 hezar penaber û koçber pêdiviya wan 
a cih heye, got ji van 8.500 kes li de-
riyê sînorê Îdomenî yê bi Makedonya re 
dimînin.

Berdevk, bal kişand ku li Deriyê Îdo-

menî şeva Duşemê herî kêm 1.500 kes li 
derve mane.

Tê diyarkirin ku ji ber herîkîna koçber-
an a zêde, wê li van qadan nebesiyên xwa-
rin, bicihbûyin, av û tenduristiyê çêbibin. 
Her wiha tê îfadekirin ku di nav penaberan 
de alozî çêdibin.

Meqamên Yewnanî li nêzî Îdomeniyê, 
2 wargeh ava kirin, lê ev li hember hej-
mara penaberan gelekî kêm ma.

HCR’ê go, “Yewnanîstan bi tenê serê 
xwe nikare vê rewşê bi rê ve bibe”, xwest 
ku plana bicihkirina penaberan a 2015’an 
li Ewropayê bû biryar bikeve meriyetê.

Muzakereyên Cenevreyê taloqî 
9’ê Adarê hate kirin
Buroya Qasidê Taybet ê 
Neteweyên Yekbûyî (NY) 
yê Sûriyeyê Staffan de 
Mîstûra, da xuyakirin ku 
hevdîtinên Cenevre yên 
têkîldarî Sûriyeyê taloqî 
9’ê Adarê bûye.

Berê destpêka hevdîtinan wek 7’ê 
Adarê diyar kiribû.

Lê di daxuyaniyê de wiha hat gotin: 
“Qasidê taybet, ji bo karibe ji pirsgirêkên 
pratîk û lojîstîk demek têrker veqetîne wê 
9’ê Adarê piştî nîvro dest bi hevdîtinan 
bike.”

Ji bo hevdîtinên tûra duyem, hê dawet-
kirina Kurdan ne zelal e.

Li Patagonyayê 
qadeke fosîlan 
a beriya 160 
mîlyon salî dîtin

Li Patagonya Arjantînê, ekîbek ji 
zanyaran qadeke fosîlan a 60 hezar 
kîlometreçargoşeyî ya beriya 160 
heta 140 mîlyon salî ya ji Serdema 
Jûra, dîtin.

Serdema Jûra ku piştî Trîas 
a dema Mezozoîk serdema 
duyemî e, di navbera 205,1 mî-
lyon sal - 142 mîlyon sal beriya 
niha hatiye jiyîn.

Berpirsyarê ekîba lêkolînê 
Jûan Garcî Massînî daxuyani-
yek da çapemeniyê û got, “Li 
cihekî din ê cîhanê, qadeke 
bi vî rengî ya xwedî fosîl û 
cihêrengiya ji Serdema Jûra 
nîne.”

Massînî diyar kir, ji ber 
erozyonê fosîl derketine ser 
rûyê erdê.

Massînî ragihand, ku li vê 

derê dîmenekî serdema Jûra 
tê dîtin û derketiye holê bê 
avên termal, gol û çem çawa 
herikîne, giha û ekosîstem 
çawa bi pêş ketine.

Ev cih li eyaleta Santa Crûz 
a li başûrê Arjantînê beriya 
çar salan hatibû dîtin. Lê belê 
encamên vê lêkolînê vê heft-
eyê li kovaar Ameghînîana hat 
weşandin.

Pispor di wê baweriyê de 
ne ku li her tehtekî li vê qadê, 
keşfeke cuda dikare têkildarî 
Serdema Jûra bê kirin. Li vê 
derê gelek organîzmayên mîk-
tor û makro yên cihê reng hene.




