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İngiltere’de terör alarmı
İngiliz güvenlik güçleri, başkent Londra’yı hedef alacak 10 eş zamanlı 
olası terör saldırısına karşı hazırlıklı olunması için uyarıldı. İngiliz 
ordusunun terörle mücadele bomba imha timinin, “biyolojik veya 
kimyasal bombalara” odaklanacak bir uzman ekip kurulması için 
çalışmalar yürüttüğü de aktarıldı. 

Haberin devamı sayfa 4’de

londra’da ırkçılık 
karşıtı protesto
Son 3 yıldır düzenlenen ve İngiltere’nin bir çok kurum 
kuruluş, sendika, sivil toplum örgütü ve aktivistlerin 
desteklediği yürüyüşe bu yıl 40 Bine yakın vatandaş 
katıldı. Binlerce protestocu merkez Londra’da “ırkçılığa ve 
faşizm son ver”, “mültecileri kucaklıyoruz” sloganları attı. 

Haberin devamı sayfa 14-15’te

londra’da Newroz ateşi 
Coşkuyla karşılandı

Her yıl olduğu gibi Londra’da Newroz etkinlikleri kapsamında 
Newroz yürüyüşü ve Gençlik Newrozu etkinliği büyük ilgi gördü. 
Kitlesel yürüyüşün ardından gençlerin Kürt Toplum Merkezinde 
düzenlediği gecede Newroz ateşi yakılarak halaylar çekildi. 

Ateş üzerinden atlamak için bir biriyle yarışa giren gençler 
Newrozu Londra’da coşkuyla karşılasada Kürdistan’a olan 
bağlılık ve duyarlılıkları ile yaşanan katliamlara ve Türk 
devletinin saldırılarınıda unutmadı. 

Haberin devamı sayfa 10-11’de
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İŞİD Avrupa’nın göbeğinde
Barbar terör örgütü 
DAEŞ Brüksel’deki 
canlı bomba eylemini 
üstlendi. Avrupa’nın 
başkenti Brüksel’de 
DAEŞ saldırıları net-
icesinde en az 34 kişi 
hayatını kaybederken 
yüzlerece yaralı hasta-
hanelere taşındı. 

Terör örgütü Daeş Brüksel’deki 
eyleminin ardından insanlık dışı ve 
eli kanlı olarak yine gündeme ge-
lirken bir çok Avrupa ülkesinde terör 
alarımları çalmaya başladı. 

Brüksel’den gelen son dakika 
haberleri dünyayı ayağa kaldırdı! 
Brüksel’de art arda düzenlenen 
bombalı saldırılar tüm dünyanın 
gözünü yine bu bölgeye çekti. 

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki 
Zaventem Havalimanındaki pat-
lamalarda 14 ve Brüksel metro-
sundaki patlamada ise 20 kişi ol-
mak üzere toplam ölü sayısı 34’e 
yükseldi. Patlamalarda 170 kişi de 
yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi. 
Havalimanındaki saldırının intihar 
saldırısı olduğu kesinleşti. Saldırgan 
patlamadan önce silahla çevreye ateş 
açtı. Ayrıca havaalanında Kalaşnikof 
marka bir tüfek bulunduğu açıklandı. 
Havalimanında ayrıca patlamamış bir 
intihar yeleği de bulundu

Brüksel’deki patlamada bir 
Türk’ün ağır yaralandığı öğrenildi. 
bombalı saldırılar sonrasında Türk 
vatandaşlarının yoğunlukta ikamet 
ettiği ve Türk mahallesi olarak 
adlandırılan Schaerbeek beledi-
yesinde bir takım polis baskınları 
düzenlendiği bildirildi. Belçika Fed-
eral Savcılığı, Brüksel’in Schaer-
beek bölgesinde yapılan baskınlarda 
çiviyle güçlendirilmiş patlayıcı, 
kimyasal madde ve DAEŞ bayrağı 
bulunduğunu açıkladı.

İNsaNlık DıŞı salDırıYı 
İŞİD ÜstleNDİ

IŞİD’e yakınlığıyla bilinen Amaq 
Ajansı’dan yapılan açıklamada, 
“İslam Devleti savaşçıları Salı günü 
patlayıcı yelekler ve cihazlar ile, İslam 
Devleti’ne karşı oluşturulan koalisyon 
üyelerinden Belçika’nın Başkenti 
Brüksel’de, havalimanı ve merkezi bir 
metro istasyonunu hedefleyen bir dizi 
bombalama gerçekleştirdi” denildi.

Maelbeek MetrOsUNDa 
PatlaMa: 20 ÖlÜ 

Brüksel’deki ikinci patlama 
Avrupa Birliği’ne ait kurumlara 

yakın olan Maelbeek metro istasyo-
nunda gerçekleşti. 20 kişinin hayatını 
kaybettiği saldırıda 100 yakın yaralı 
var. Saldırıda bir Türk vatandaşının da 
yaralandığı iddia ediliyor.

ÜÇÜNCÜ bOMba etkİsİz 
Hale GetİrİlDİ

Zaventem Havalimanı Sözcüsü 
Florence Muls, 2 bombalı saldırının 
düzenlendiği havaalanında 
3’üncü bombanın da etkisiz hale 
getirildiğini bildirdi. Muls, 3’üncü 
bombanın kontrollü şekilde etkisiz 
kılındığını söyledi.

baŞbakaN: belÇİka 
İÇİN kara bİr GÜN

Saldırı sonrası Belçika Başbakanı 
Charles Michel’den ilk açıklama 
geldi. Brüksel’deki saldırılarda çok 
sayıda ölü ve yaralı olduğunu söyley-
en Başbakan Michel, “Belçika için 
kara bir gün. Kör ve korkakça bir 
saldırı” dedi.

“kOrktUĞUMUz 
baŞıMıza GelDİ”

“Korktuğumuz başımıza geldi” 
diyen Başbakan Charles Michel, 
“Şimdi sakin olmaya ve dayanışmaya 
ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Belçika Başbakanı Chales 
Michel, saldırı sonrası başkent 
Brüksel’e ilave asker sevk edildiğini 
de belirtti. 

UlUsal Yas İlaN eDİlDİ
Belçika İçişleri Bakanı Jan Jam-

bon, yaptığı açıklamada, ülkede 3 gün-
lük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Parİs salDırGaNı 
brÜksel’De 
YakalaNMıŞtı 

13 Kasım 2015’te meydana gelen ve 
130 kişinin ölümüyle sonuçlanan Paris 
saldırılarını gerçekleştiren Salah Abde-
slam, gerçtiğimiz cuma günü Belçika’nın 
başkenti Brüksel’de yakalanmıştı.

ılDa 23 MİlYON YOlCU
Zaventem Havaalanı Belçika’nın 

başkenti Brüksel’in 11 kilometre 
kuzeydoğusunda bulunuyor ve yıllık 23 
milyon yolcu tarafından ziyaret ediliyor.

erDOĞaN teHDİt etMİŞtİ
Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

4 gün önce yaptığı açıklamada, 
‘’Brüksel’de veya Avrupa’nın her-
hangi bir şehrinde bombaların 
patlamaması için hiç bir sebep’’ yok 
diyerek Belçika’yı tehdit etmişti. 
Erdoğan, Brüksel’de açılan Kürt 
çadırı için Belçika’yı hedef göster-
dikten sonra AKP gazeteleri, ‘Terörist 
Belçika’’ manşetleri atmıştı.

SAHTE PASAPORT 
kUllaNMıŞ

Baskın sırasında polisle çatışmaya 
giren İslamcı militanların birisinin 
öldürüldüğü, diğer ikisinin kaçmayı 
başardığı belirtiliyor. Kaçanlardan 
birisi sonradan gözaltına alınan Paris 
Katliamı’ın planlayıcısı Salah Abde-
slam olduğu ifade ediliyor. Abdeslam, 
geçtiğimiz cuma günü Brüksel’in Mo-
lenbeek semtinde gözaltına alınmıştı. 
Belçika istihbaratı tarafından elde 
edilen bilgilere göre Najim Laachraoui, 

Paris katliamından iki ay önce Abde-
slam ile birlikte Macaristan’a gitmiş, 
kontroller sırasında üzerinde Soufiane 
Kayal isminin olduğu sahte pasaport 
göstermişti.

2013’te Türkiye üzerin-
den Suriye’ye giden Najim 
Laachraoui’in DNA izinin Zaventem 
Havaalanı’ndaki intihar saldırısında 
kullanılan bomba üzerinde bulunduğu 
Fransız basını tarafından iddia edildi. 
Bombanın da Paris’te kullanılan bom-
balarla aynı cinste olduğu belirtildi.

Parİs katlİaMıNDa 
GÖrÜlMÜŞtÜ

Basında adı anılan bir diğer kişi ise 
31 yaşındaki Muhamed Abrini olduğu 
belirtildi. 13 Kasım’da Paris’te yapılan 
bombalı saldırıdan iki gün önce Salah 
Abdelslam ile birlikte Fransa’nın 
Ressons kentinde bir benzin istasyo-
nuna giden Abrini, Paris’teki olaylar 
sırasında görüntülenmişti. Ayrıca, 
katliam sırasında kullanılan Renualt 
Clio arabasının da Abrini tarafından 
kullanıldığı tespit edilmişti. Belçika 
güvenlik birimleri Kasım sonundan 
bu yana resmi olarak Abrini hakkında 
arama kararı çıkarmıştı. Olaylara 
katılan diğer iki kişini de Halid ve 
İbrahim Bakraoui kardeşler olduğu 
ileri sürülüyor. Sahte isimlerle ev 
kiraladıkları belirtilen Bakraoui 
kardeşler de Belçika polisi tarafından 
yakından talip ediliyordu.

aVrUPa alarMDa
Brüksel’deki saldırılar nedeniyle 

Almanya havalimanlarındaki güvenlik 
önlemleri arttırıldı. Hollanda’nın üç 

büyük havalimanında da olağanüstü 
güvenlik önlemleri alındı. Londra ve 
Paris’te de havaalanlarında benzer ön-
lemlerin alındığı belirtiliyor.

Avrupa Parlamentosunun 
Brüksel’deki oturumuna da ara ver-
ildi. DW Türkçenin haberine göre 
Avrupa Birliği Komisyonu görevliler-
ine binadan ayrılmamaları ya da evler-
inden çıkmamaları tebliğ edildi.

lİDerler laNetleDİ
İngiltere Başbakanı David Cam-

eron, patlamaların kendisini “şok 
ettiğini ve kaygılandırdığını” söyl-
edi. Ülkesinin acil durum kom-
itesi COBRA’yı toplayan Cameron 
Belçika’ya her tür yardıma hazır 
olduklarını da açıkladı.

AB Dönem Başkanı Hollanda 
Başbakanı Mark Rutte de Belçika’nın 
“Korkakça ve kanlı bir saldırının he-
defi olduğunu” belirterek, olayı ne-
fretle kınadı. Hollanda, güneyindeki 
Belçika sınırında sıkı sınır kontroller-
ine başladı. İsveç Başbakanı Stefan 
Lofven ise Avrupa demokrasisine 
saldırı düzenlendiğini söyledi . Fransa 
İçişleri Bakanlığı, saldırıların ardından 
Belçika sınırına 1600 yeni polis 
görevlendirdiğini açıkladı. Fransa’da 
13 Kasım Paris saldırılarının ardından 
ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) 
durumu da devam ediyor. Almanya 
Başbakanı Angela Merkel ise Twit-
ter hesabından “Brüksel’deki aşağılık 
saldırılar hepimizi birleştirdi” dedi. 
Merkel, sözcüsü aracılığıyla paylaştığı 
mesajda, mağdurlarla dayanışma sözü 
verirken, terörle mücadele konusunda 
kararlılık vurgusu yaptı.
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Brüksel Saldırısından Sonra 
İngiltere’de Ekstra Önlemler

İngiliz polisi, Brüksel’deki saldırıların 
ardından önlem çerçevesinde Birleşik Krallık 
genelindeki kilit noktalarda güvenlik tedbirler-
inin artırıldığını duyurdu.

İngiliz polisi, Brüksel’deki saldırıların 
ardından önlem çerçevesinde Birleşik Krallık 
genelindeki kilit noktalarda güvenlik tedbirler-
inin artırıldığını duyurdu.

Birleşik Krallık Terörle Mücadele Birimi 
Komiser Yardımcısı Mark Rowley, basına 
yaptığı açıklamada, “Ulaşım merkezleri de 
dahil olmak üzere, kamunun korunması ve 
güven sağlanması için Birleşik Krallık genel-
indeki tüm kilit noktalarda güvenlik önlemleri 
artırılıyor. Bu durumun herhangi bir özel bilgi 
ya da istihbaratla bağlantısı yok.” dedi.

Rowley, özellikle İngiltere’nin başkenti 
Londra’nın güvenliğini sağlayan emniyetin, 
ilave polis memurlarını harekete geçirdiğini 
belirterek, “Bu memurlar, ulaşım ağı da da-
hil, başkentin kilit noktalarında ziyadesiyle 
görülebilir şekilde devriyeye çıkacak. Görev-
lendirilen memurların sayısı sürekli olarak 
değerlendirilecek. Bu ilave memurlar, kamuda 
güvence sağlanması ve endişelerin giderilmesi 
önlemleri kapsamında görevlendiriliyor.” diye 
konuştu.

Rowley, “Belçikalı yetkililerle yakın irtibattayız. 
Durumu izlemeye devam edeceğiz” dedi.

Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmeler 
doğrultusunda Ağustos 2014’de Birleşik 

Krallık’ın, uluslararası terör tehdidi seviyes-
ini “ciddi”den “çok ciddi”ye yükselttiğini 
hatırlatan Rowley, Ağustos 2014’den bu yana 
Birleşik Krallık’a yönelik uluslararası terör teh-
ditinin ciddiyetini koruduğunu belirterek, bunun 
“terör saldırısı yaşanması muhtemel” anlamına 
geldiğini kaydetti.

Dün İngiliz basınının İngiltere’deki hükümet 
kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Londra 
polisi ile İngiliz Özel Hava Hizmetleri’ne (SAS) 
bağlı özel harekat komandolarına, Paris’teki 
gibi art arda düzenlenen terör saldırılarının 
Londra’da da yaşanabileceğine yönelik uyarı ve 
hazırlık çağrısı yapıldığı bildirilmişti.

İngiliz polisi, Suriye’deki krizin 
başlangıcından bu yana 800’den fazla İngiliz 
vatandaşının bu ülkeye ve Irak’a gittiğini, bu 
kişilerin yarısının da Birleşik Krallık’a geri 
döndüğünü tahmin ediyor. Yetkililer, dönenlerin 
ülkede terör saldırıları düzenlemesinden endişe 
duyuyor.

‘AB’den Çıkmanın İngiltere’ye Maliyeti 100 Milyar Sterlin Olur’
İngiliz Endüstri Konfederasyonu (CBI) 
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) 
çıkmasının ekonomiye toplam mali-
yetinin 100 milyar sterlin seviyesinde 
olabileceğini bildirdi.

CBI’dan yapılan açıklamada İngiltere’nin 
AB’den çıkması durumunda İngiliz ekonomisinin 
“dikkate değer şoklarla” karşı karşıya kalabileceği 
ifade edildi. Birlikten çıkışın ekonomiye mali-
yetinin yaklaşık 100 milyar sterlini bulabileceği 

kaydedilen açıklamada, İngiltere’nin AB’den 
ayrılması halinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın 
(GSYH) yüzde 5 oranında azalabileceği, 
2020 yılına kadar istihdamın yaklaşık 950 bin 

daralabileceği vurgulandı.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan CBI 

Genel Direktörü Carolyn Fairbairn, İngiltere’nin 
üyelikten ayrılmasının halkın yaşam standartlarını 
ve ekonomik büyümeyi olumsuz yönde 
etkileyebileceğini söyledi.

Fairbairn, “Ayrılık halinde, İngiltere’nin ticaret 
ve yatırım ortamının yaşayacağı maddi kayıp, AB 
bütçesine yapılan ödemelerin elde kalmasından 
gelecek tasarrufun çok üzerinde olacak. En iyi 
senaryoda bile ayrılık İngiliz ekonomisinde son 
derece ciddi bir şok oluşturacaktır” dedi.

İngiltere Başbakanı David Cameron’ın ül-
kesinin 1973 yılından bu yana sürdürdüğü 
AB üyeliğini referanduma götüreceğini ve ül-
kesinin AB’de kalmasından yana kampanya 
yürüteceğini açıklamasından bu yana İngiliz si-
yasetinde hareketli günler yaşanıyor. Muhafaza-
kar Parti, “Başbakan’ın yanında duranlar” ve 
“karşı çıkanlar” olarak ikiye ayrılmış durumda.

Birleşik Krallık’ta AB referandumu 23 
Haziran’da yapılacak ve halka “Birleşik Krallık 
AB üyesi olarak kalmalı mı, yoksa AB’den 
ayrılmalı mı?” sorusu yöneltilecek.

İngiltere’de Terör Alarmı
İngiliz güvenlik güçleri, başkent Londra’yı 

hedef alacak 10 eş zamanlı olası terör saldırısına 
karşı hazırlıklı olunması için uyarıldı.

İngiliz basınının İngiltere’deki hükümet 
kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Londra 
polisi ile İngiliz Özel Hava Hizmetleri’ne (SAS) 
bağlı özel harekat komandolarına, Paris’teki 
gibi art arda düzenlenen terör saldırılarının 
Londra’da da yaşanabileceğine yönelik uyarı ve 
hazırlık çağrısı yapıldığı kaydedildi. 

İngiliz ordusunun terörle mücadele bomba 
imha timinin, “biyolojik veya kimyasal bom-
balara” odaklanacak bir uzman ekip kurulması 
için çalışmalar yürüttüğü de aktarıldı. 

Öte yandan haberlerde, Birleşik Krallık hap-
ishanelerindeki aşırıcı mahkumların, Müslüman 
olmayan gardiyanlara yönelik terörist saldırıda 
bulunabileceği ve bunun, hapishanelere kaçak 
olarak sokulan cep telefonlarıyla görüntül-
enerek internet ortamında paylaşılacağına dair 
endişelere de yer verildi. 

Birleşik Krallık’taki emniyet güçleri ile 
silahlı kuvvetlerin son dönemde, olası terör 
saldırılarına yönelik düzenlediği tatbikatlar dik-
kati çekiyor. 

İngiliz hükümeti geçen kasım ayında düzen-
lenen Paris saldırılarının ardından yaptığı 
açıklamada, artan terör, siber saldırılar ve diğer 
küresel risklere karşı İngiltere’nin iç istihbarat 
servisi MI5, dış istihbarat servisi MI6 ve Diji-
tal İletişim ve İstihbarat Kurumuna (GCHQ) 
bin 900 yeni personel istihdam edileceğini 
bildirmişti. 

İngiliz polisi, Suriye’deki krizin 
başlangıcından bu yana 800’den fazla İngiliz 
vatandaşının bu ülkeye ve Irak’a gittiğini, bu 
kişilerin yarısının da Birleşik Krallık’a geri 
döndüğünü tahmin ediyor. Yetkililer, ülkeye 
dönenlerin aşırılaştığından ve ülkede terör 
saldırıları düzenlemesinden endişe duyuyor.

Cameron: Türkiye’nin Güvenli 
Olmadığını Söylemek Türklere 
Hakaret Olur
Başbakan David Camer-
on, “Suriye’den kaçan 2,6 
milyon insanı ağırlayan 
Türkiye’nin güvenli bir ülke 
olmadığını söylemek Tür-
klere hakaret olur” dedi.

Cameron, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 
iş birliğinin güçlendirilmesi ve sığınmacı 
krizinin çözümü için yürütülen görüşmelerde 
varılan anlaşmayla ilgili, İngiliz Parlamentosu-
nun alt kanadı Avam Kamarasında milletvekill-
erinin sorularını yanıtladı.

Uluslararası Af Örgütünün “Türkiye’nin 
sığınmacılar için güvenli bir ülke olmadığı” 
iddiasının gündeme getirilmesi üzerine Cameron, 
bunu söylemenin doğru olmayacağını belirtti.

Cameron, “Suriye’den kaçan 2,6 milyon 
insanı ağırlayan Türkiye’nin güvenli bir ülke 
olmadığını söylemek Türklere biraz hakaret 
olur” ifadesini kullandı.

“Anlaşma kapsamında Türkiye’ye veri-
lecek 3 milyar euro” ile ilgili soru üzerine de 
Cameron, “Türkiye’ye verilecek para, Türkiye 

için verilmiyor. Bu para, Türkiye’deki Suriyeli 
sığınmacılara harcanması için gönderiliyor” 
diye konuştu.

Cameron, “Suriye’deki çatışmaların 
sonlandırılması anlaşmasına” ilişkin soruya da 
“Ateşkes herkesin beklediğinden daha kalıcı 
oldu. Bunun sonucu olarak görüşmeler de sürüy-
or ve ilerleme olacağı konusunda ümitliyiz. An-
cak ilerleme yavaş ve zor olacak” yanıtını verdi.

Şubat Ayında Enflasy-
on Seviyesini Korudu

İngiltere’de şubat ayında tüketici fiyat 
endeksi yıllık bazda yüzde 0,3 ile bir önceki 
ayda kaydedilen seviyesini korudu.

İngiltere’de şubat ayında tüketici fiyat 
endeksi yıllık bazda yüzde 0,3 ile bir önceki 
ayda kaydedilen seviyesini korudu.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) 
verilerine göre ülkede şubat ayı tüketici fiyat 
endeksi yıllık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti. 
Beklenti şubat ayında enflasyonun yüzde 0,4 
artış kaydetmesi yönündeydi.

ONS’nin açıklamasında özellikle artan gıda 
fiyatlarının şubat ayında enflasyon oranını 
yukarı yönlü desteklediği belirtildi.

İngiltere’de enflasyon, İngiltere Merkez 
Bankasının (BoE) orta vadede hedeflediği yüzde 
2’nin oldukça altında seyretmeye devam ediyor.

Ülkede şubat ayında tüketici fiyat endeksi 
aylık bazda ise yüzde 0,4 olan beklentinin altında 
kalarak yüzde 0,2 seviyesinde gerçekleşti.

Şubat ayında çekirdek tüketici fiyat endeksi 
yıllık bazda beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 
1,2 artış kaydederken çekirdek tüketici fiyat 
endeksi aylık bazda yüzde 0,2 olan beklentinin 
üzerine çıkarak yüzde 0,4’lük artış gösterdi.

İngiltere’de şubat ayında üretici fiyat endeksi 
ise aylık bazda yüzde sıfır olan beklentinin üz-
erine çıkarak 0,1 oranında gerçekleşti.

Yıllık bazda ise şubat ayında üretici fiyat 
endeksi 1,1 azaldı. İngiltere’de konut fiyatları 
ocak ayında yıllık bazda yüzde 7,9 artış kaydetti.
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İngiltere’deki Gençlerden 
‘#DontGoTurkey’ Kampanyası

İngiltere’de yaşayan bir grup Türkiyeli ülk-
ede son dönemlerde yaşanan çatışma sürecine 
tepki olarak “#memleketimegitmekistemiyo-
rum”, “#dontgoTurkey” kampanyası başlattı. 

Kampanya çerçevesinde sosyal medya 
yoğun olarak kullanılırken, Londra merkezinde 
çok sayıda kampanyayı anlatan bildiri dağıtıldı. 

Kampanya yürütücüleri tarafından yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘‘Ülkesine özlem duyan Avrupalı gençler 
olarak, zor şartlarda çalışıp yıl boyu birik-
tirdiklerimizi kendi ülkemize giderek ya 
yatırım yada tatil amaçlı kullanıyoruz.

Elbette ki bu harcamalarımız ülke 
ekonomisine katkıda bulunuyor. Sad-
ece bizler değilentegre olduğumuz ül-
kelerin vatandaşlarına da kendi ülkemizin 
doğal zenginliklerinden,  insanlarımızın 
misafirperverliğinden bahsederek yabancı turist 
gitmesine de vesile oluyoruz. 

Son bir kaç yıldır Türkiye topraklarının 
her köşesinde temel, hak ve özgürlükler ay-
aklar altına alınmakta, inanç ve düşünce 
farklılığından dolayı baskı yapılmakta, masum 
insanlar ve çocuklar öldürülmekte, doğa katl-
edilmekte, basın özgürlüğü ihmal edilmekte, 
demokratik seçim hakkı gasp edilmekte, kadın 
ve çocuk hakları ayaklar altına alınmaktadır.

Türkiye’nin etrafındaki komşu ülkelerle 
düşman olması bizleri üzüyor, düşündürüyor 
hem de endişelendiriyor. Bunlar yetmezmiş 
gibi memleketin her yerinde bombaların 
patlaması tamamen korku duvarı örüyor. Bütün 
bu sebeplerden dolayı biz Avrupalı gurbetçiler 
olarak yazın tatile, ülkemize gitmeyeceğiz.’’

Londra’da Sabo’nun Kızları Berna 
Yılmaz ve Çiğdem Yaksi için Anma 
Töreni Yapıldı
Geçtiğimiz Pazar İngiltere Halk 
Cephesi,  AHKM’de bir anma 
programı düzenlendi. İngiltere Halk 
Cephesi’nin organize ettiği anmada 
Emperyalizme ve faşizme karşı mü-
cadelede dövüşenleri ve barış çığlığı 
atan tüm şehitler analtıldı. Ayrıca Ber-
na Yılmaz ve Çiğdem Yakşi’de şehit 
düşmelerinin ardından gecede anıldı. 

Düzenlenen gecede ‘Direnenin yaşadığı ve 
yaşattığı, teslim olanların çürüdüğü’ vurgusu 
yapıldı. Berna, Çiğdem, ve Hüseyin Kasım Ar-
mutlu şahsında tüm dünya devrim şehitleri için 
bir dakikalık saygı duruşundan sonra Cephe 
açıklaması ve devrimci şair Ümit İlter’in Berna 
ve Çiğdem için yazdığı şiir okundu.

 İngiltere Halk Cephesi açıklamasında 

“Baş Eğmeyen Kadınlarımız, Sabonun Kızları 
yine gösterdiler özgürlüğün yolunu. Adaletin 
Olmadığı bir ülkede, Kurdustan’da akıtılan kanın, 
katledilen çocuklarımızın hesabını sordular.

Tüm dünyada ve ülkemizde destan oldular 
dillere Umut oldular yarınalara.” Ifadelerinede 
yer verdi.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı anma programı 
sohpetlerle akşam saatlerine kadar sürdü.



Pul vergisinde ne tür değişiklikler bekleniyor?
Pul vergisi (İngilizce; 
“Stamp Duty Land Tax”) 
genel olarak £125 Bin üz-
erinde satın alınacak konut 
fiyatlarına uygulanmakta. 
2014 sonbahar sonrası Pul 
vergisi kurallarında önemli 
değişiklikler getirildi.
Gulten Kaygun / Avukat

2014 sonbahar öncesi satın aldığınız 
konut fiyatına göre sabit bir vergi oranı 
uygulanmaktaydı ve bu vergi %1 ile %7 arası 
değişiyordu. Örneğin 2013’de aldığınız  evin 
değeri £380 Bin değerindeyse, o dönem, %3 
sabit vergi ödemek zorundaydınız ve bu da 
£11.400 tekabül ediyordu.

2014’ten sonra yürürlüğe giren yeni kural 
eski kuralara göre vergi miktarını hesaplamak 
biraz daha fazla işlem gerektiriyor ama genel 
olarak £937 Bin değerindeki konutları satın 
almak istediğinizde daha az Pul vergisi ödeme 
şansınız olabilir. Bir çok kişi ve kurumlar için 
2014 sonrası uygulanan Pul vergi kuralı olumlu 
bir değişiklik yarattı.

Uygulanan bu değişikliği daha iyi anlam-
ak için sizlere aşağıda biraz daha kapsamlı 
örnekler sunduk.

2014 sonrası uygulanan Pul 
vergisi nasıl hesaplanır?   

Eğer 2015’de £380 Bin değerinde bir ko-
nut satın aldıysanız, konut fiyatının ilk £125 
Bin değeri Pul vergisine maruz değil. Geri ka-
lan £125 Binle £250 Bin arası konut fiyatına 
%2 vergi uygunlanmakta (£2.500 Pul vergisi 
tekabül ediyor) ve son olarak £380 Bin ve £250 
Bin’nin arası değerindeki konutlara %5 oranında 
vergi uygulanması gerekmekte (£6.500 Pul ver-
gisi anlamına geliyor). Özet olarak bu örnekteki 
Pul vergisi şöyle hesaplayabiliriz:

A. 125 Bin konut degerine kadar 
%0 vergi miktarı uygulanır
B. £250.000 - £125.000  = £125.000
 £125.000 x %2 = £2.500 
Pul vergisi uygulanır
C. £380.000 - £250.000 = £130.000;  
 £130.000 x %5 = £6,500 
Pul vergisi uygulanır
D. Toplam ödenmesi gereken 
Pul vergisi £9.000

Aralık 2014 sonrası yürürlüye giren Pul 
vergisi evin fiyatına göre farklı vergi oranları 
uygulanır ve oranları aşağıdaki tabloda özetlen-
ebilinir

Evin Degeri Vergi Orani

£0-£125.000 0%

£125.001-£250.000 2%

£250.001-£925.000 5%

£925.001-£1.5 milyon 10%

£1.5 milyon ve uzeri 
konut fiyatlari

12%

31 Mart 2016 sonrası Pul vergisinde 
nasıl bir değişiklik olacak?

1 Nisan 2016 tarihinden itibaren uygulanacak 
yeni kural genel olarak birden fazla evi olanlar 
için %3 oranında ek Pul vergi ödemesi gerekebi-
lecek. Eğer sadece bir eviniz varsa, o evinizi satıp 
başka bir ev alırsanız ve o evi sadece yaşamak 
için satın alıyorsanız 2014 sonrası uygulanan 
vergi oranları sizin için halen geçerli olacak.

Diğer yandan ikinci bir ev alıyorsanız veya 
kiraya vermek için bir ev satın alırsanız 31 Mart 
2016 sonrası %3 ek bir ücret ödemek zorunda 
kalabilirsiniz.

1 Nisan 2016 itibariyle yürürlüye girecek ek 
Pul vergi oranları aynı şekilde aşağıdaki tabloda 
özetleyebiliriz;

1 Nisan 2016 sonrası uygulanacak 
değişiklikleri daha iyi anlamak için sizlere bir 
kez  daha aşağıda kapsamlı örnekler sunduk.

Örnek 1:
Eğer ikinci ek bir ev alıyorsanız %3 ek vergi 

ödemeniz gerekebilecek ve evinizin toplam 
fiyatı £380 Bin değerindeyse, Pul vergisi şu 
şekilde hesaplanacak:
A.  £125 Bin’in x %3  = £3.750 Bin
B. £125 Bin (£250.000 eksi £125.000) x %5 = 
£6.250
C.  £130 Bin (£380.000 eksi £250.000) x 8% 
= £10.400
Toplam ödenmesi gereken Pul vergisi £3.750 + 
£6.250 + £10.400 = £20.400 Bin

Örnek 2:
Alacağınız ikinci evinizin toplam fiyatı 

£100 Bin değerindeyse Pul vergisi şu şekilde 
hesaplanmaktadır:

A £100 Bin x %3 = £3.000  
Toplam ödenmesi gereken Pul vergisi £3 Bin.

1 Nisandan itibaren yürürlüğe girecek Ek 
Pul vergisinin en önemli kriterinden biri, birden 
fazla konut sahibiyseniz en az %3 miktarında 
vergi ödemeniz gerekebilecek.

Eğer alacağınız konut yasal işlemler so-
nunda tek konut olacaksa veya satın alacağınız 
konut şu an kaldığınız evin yerine geçecekse, 
Ek Pul vergisi uygulanmayabilir. Bireylerin 
kendilerin oturdukları evi satıp yerine yaşamak 
için alacakları evlere genel olarak Ek Pul ver-
gisi alınmayacak.

Diğer bir örnek; Londra’da iki eviniz ve 
bunun yanı sıra birde kaldığınız eviniz varsa, 
oturduğunuz evinizi satıp yerine yeni bir ev 
alacaksanız ve son olarak da satiginiz evi 36 
ay içerisinde yasal işlemleri tamamlayabil-
irseniz Ek Pul vergisi ödemek zorunda kal-
mayabilirsiniz.

Örnek 3:
İngiltere’de “buy-to-let” olarak bilinen kiralık 

konut satın almak isteyen bireylerin ilk aldığı ko-
nuta Ek Pul vergisi uygulanmayacak ama kiralık 
konutu aldıktan bir kaç sene sonra ikici konutu 
alırsanız, bu evi yaşamak için alsanız bile, Ek 
Pul vergisi uygulanabilinir. Bireyler ikinci evi 
olacağı için ve aldıkları evde ikamet etikleri 
evin yerine gecmicekse o takdirde vergiye maruz 
kalabilirler.

evli Olan Çiftler
İngiltere hükümeti evli olan çiftleri bir bütün 

olarak tanımlıyor ve bunun sebebiyse diğer du-
rumlarda ödenilecek vergi ile çakışmamasından 
kaynaklı. Evli olan çiftler beraber ilk konutlarını 

satın almak istediklerinde Ek Pul 
vergisi normal koşullarda uygu-
lanmayabilir. Fakat çiftlerden biri 
birden fazla konuta sahibiyse ve 
ikinci konutu beraber satın al-
mak istedikleri zaman, genel du-
rumda olduğu gibi Ek Pul vergisi 
uygulanabilir. Ek Pul vergisi sa-
dece çiftlerin mahkeme kararıyla 
boşandıklarını gösterdikleri duru-
munda uygulanmama ihtimali var.

Örnek 1:
S ve H çifti evlenmeden önce 

H’in satın aldığı konutta kal-
makta. Bir süre sonra S kiraya 
vermek için kendi adına yeni bir 
konut alır. Bütün formaliteler 
tamamlandıktan sonra çiftlerin 
yasal işlemlerden sonra iki tane 
konutları olur ve bu nedenden 
dolayı Ek Pul vergisi S’in aldığı 
konuta uygulanabilir.

türkiye’de konut 
(veya konutları) 

olanların dikkatine
Eğer Türkiye’de veya başka ülkelerde konu-

tunuz (veya konutlarınız) varsa ve bu ülkede ilk 
kez konut sahibi olmak istediğinizde bile Ek Pul 
vergisi uygulanabilinir.

Örnek 1:
S’in Türkiye’de Altınkumda ikamet 

edebileceği bir konutu var. Bunun yanı sıra 
S İngiltere’de ilk ve tek konut satın almak is-
tiyor ve İngiltere’de olduğu süreç içerisinde 
satın alacağı konutta ikamet etmek istiyor. 
Yasal işlemlerden sonra S’nin iki tane konutu 
olacak. İngiliz hükümeti bu durumu bu şekilde 
değerlendirdiği taktirde S İngiltere’de Ek Pul 
vergisi i ödemeye mazur kalacaktır.

Bu yüzden Türkiye’de ki ev sahipleri veya 
ev satın alacak kişiler İngiltere’de konut al-
madan önce uygulanacak yeni kuralları incel-
emesi ve bir avukata danışması önerilir.
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Evin Degeri
Standart Pul 
vergi orani

Ek Pul 
Vergisi 

Toplam 

£0-£125.000 0% 3% 3%

£125.001 -  
£250.000

2% 3% 5%

£250.001 - 
 £925.000

5% 3% 8%

£925.001 - 
£1.5milyon

10% 3% 13%

£1.5 milyon ve uzeri 
konut fiyatlari

12% 3% 15%
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2016 Bütçesi ve Muhafazakar Parti Krizi

Maliye bakanı George Osborne geçtiğimiz 
Çarşamba günü Muhafazakar hükümetinin 2016 
bütçesini açıkladı. Osborne’nun ekonominin 
büyüdüğünü ve bütçe açığının yavaş da olsa 
kapandığını açıklayarak başladığı geleneksel bütçe 
konuşması, özellikle engelli vatandaşların yardımların 
kesilme planları büyük tepkilere yol açtı. Bütçenin 
açıklanmasının ardından Çalışma ve Emeklilik 
Bakanı, İan Duncan Smith’in istifa etmesi Muhafaza-
kar Parti içerisinde krize yol açtı.

Smith’in görevini devralan Stephen Crabb, PIP 
yardımının kesilmeyeceğini açıklaması üzerine, Os-
borne Bütçe’sine değişiklik yaparak, Parlamentodan 
onay aldı.

Osborne’nun konuşmasının ardından konuşan İşçi 
Parti lideri Jeremy Corbyn, bütçenin büyük şirketlerin 
vergi yükünü azaltıp yoksul ve hasta vatandaşlara 
bütçe açığının sorumluluğunu yüklediğini ifade 
ederek, hükümeti ağır bir dille eleştirmişti.

Osborne, 2016 Bütçe konuşmasında, ‘yeni nes-
lin bütçesi’ ve bir sonraki neslin öncelikte olduğunu 
ifade etti. Fakat, devletin mali açığının kapatılması 
için, eğitim sistemi ve sosyal refah sistemine yapılan 
değişiklikler mevcut toplumdaki en mağdur kesimleri 
hedef aldığını gösteriyor.

Osborne, ekonomideki büyümenin tahminlerin 
altından olduğunu itiraf etmesi de büyük eleştirilere 
yol açtı. Osborne hem mali hedeflerine ulaşmamak, 
aynı zamanda da yoksul insanları hedef alarak mali 
açığını kapatmaya çalışmakla suçlandı.

ticaret öncelikli
Osborne, şirket vergisini %20’den %17’ye 

düşüreceğini açıkladı ve ufak esnafların belediyelere 
ödedikleri business rateslerini keseceğini anlattı. 
Fakat, uzmanlar, business rates’in kesilmesinin ye-
rel belediyelerin bütçelerini kısacağını ve merkezi 
hükümetin gelir kaybını karşılamak için plan belirt-
mediklerini aktardı.

Osborne, hükümetin çalışmaları sonucunda iki mi-
lyon yeni işin yaratıldığını iddia etti.

Gazozlu içeceklerdeki şekere vergi
Osborne, uzun bir süredir tartışılan gazozlu 

içeceklerdeki şeker vergisini uygulayacaklarını 
açıkladı. Osborne’nun bütçe konuşmasında 
açıkladığı şeker vergisi, bunun için kampanya 
yürüten kurum ve bireyler tarafından memnuni-
yetle karşılandı. Vergi iki yıl sonra yürürlüğe 
girecek. Su süreçte, içecek firmaları ürünlerindeki 
şeker oranını azaltabilecekler. Şeker vergisinden 
elde edilecek gelirin okullarda spor ve gençlerin 
sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştirmelerini 
teşvik edecek projelerde kullanılacağı belirtildi. 

Osborne, konuşmasında, AB üyeliği referandumu 
sonucunda ülkenin ayrılması ekonomide büyük bir 
belirsizliğe yol açacağını ifade etti.

Osborne, tüm okulların akademi modeline 
döndürüleceklerini de açıkladı.

Çalışma ve Emeklilik Bakanı’nın 
İstifası Hükümette Krize Yol Açtı
Çalışma ve emeklilik bakanı Iain 
Duncan Smith, maliye bakanı 
George Osborne’nun engellilerin 
yardımlarına yapmayı açıkladığı 
4 milyar sterlin kesintinin ‘sa-
vunulmaz’ olduğunu söyleyerek 
istifa etti.

Başbakan David Cameron, Smith’in istifası karşısında 
şaşkın ve hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

Smith’in görevi Stephen Crabb’a verilmesi üzer-
ine, engelli yardımlarına yapılacak kesintilerin iptal 
edileceği açıklandı. Salı akşamı gerçekleşen oylam-
ada, Smith’in oyu da dahil, Bütçe Parlamentodan 
onaylandı. Smith’in Bütçeyi desteklemesi, yapılan 
değişikliklere rağmen eleştirildi.

Smith, Cameron’a yazdığı istifa mektubun-
da, sosyal refaha ve çalışma ödemelerine önemli 
değişiklikler yaptıklarını, fakat, engellilere ödenen 
PIP’ye yapılması planlanan kesintinin çok fazla il-
eri gittiğini savunmuştu. Smith’in mektubundan 
bazı bölümler şöyle: ‘‘Hükümetin son beş yılda 
gerçekleştirdiği sosyal refah reformlarıyla çok fa-
zla gurur duyuyorum. Bu değişiklikler rekor sayıda 
iş yarattı ve özellikle çalışmayan hanelerin sayısını 
büyük ölçüde azalttı.

‘‘Bildiğin gibi, sosyal adaletin gelişimi benim 
bakanlık kabinene katılmamın sebebidir ve bana, 
hizmet vermem için fırsat tanımandan dolayı 
minnettarım.

‘‘Yaptığımız değişikliklerin, bu ülkedeki en yoksul 
insanların hayattaki imkanlarını oldukça ilerleteceğine 
ve başarılı olma olasılıklarını arttıracağına gerçekten 
inanıyorum. 

‘‘Uzun bir süredir ve isteksizce, engellilerin so-
syal yardımlarına yapılan son değişikliklerin, ve 
yapıldıkları şartlarla çok fazla ödün verildi. Dar bir 
anlamda savunulabilinirken, devam eden mali açık 

da göz önünde bulundurulursa, yüksek gelirli vergi 
ödeyenlerin yararına olan bir Bütçeye dahil olması, 
[kesintileri] savunulamayacak yapıyor.’’

Smith Bütçenin tüm ülkenin yararına olmadığını, 
aksine siyasi olduğunu savunarak, ‘daha fazla pasiv 
davranıp’ olanları izleyemeyeceğini belirtti. 

İşçi Parti lideri Jeremy Corbyn, ‘‘Iain Duncan 
Smith’in istifası karmaşa içinde olan bir hükümet 
ve halkın çoğunluğunun yararına ekonomiyi yürüte-
bilme güvenilirliğini yitiren bir maliye bakanı or-
taya çıkarıyor. Maliye bakanı Britanya halkına karşı 
başarısız olmuştur. Iain Duncan Smith’in izlediği 
onurlu yolu alıp, istifa etmeli’’ ifadelerini kullandı.

İskoçya başbakanı Nicola Sturgeon, Smith’in 
istifa kararının AB üyeliğinden çıkılmasını 
desteklediğinden kaynaklandığını ifade etti.

Osborne, PIP ödemesine yapmayı planladığı 
kesintiyle, 2020’ya kadar, hazineye 4.4 milyar ster-
lin kazandırmayı planlıyordu. Mali açığı kapatmak 
için kesintiler yapan Osborne’nun, bu açığı nereden 
kapatacağının net olmadığı ve Bütçesinde açık olduğu 
değerlendirmesi yapılıyor.

PIP ödemesi nedir?
PIP, 16-64 yaşı arası, engelli bireylerin yaşam ka-

litelerinin korunması ve bağımsız yaşamalarına destek 
olmak için verilen sosyal yardım. Verilen yardım, 
puan sistemiyle hesaplanıyor ve, örneğin, yıkama ve 
tuvalet kullanımı için yardıma ihtiyacı olanlara puan 
belirlenerek ödeniyor.
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Her yıl olduğu gibi Londra’da Newroz etkin-
likleri kapsamında Newroz yürüyüşü ve Gen-
çlik Newrozu etkinliği büyük ilgi gördü.  
Haber-Foto: Erem Kansoy

Demokratik Güç Birliği-Londra bün-
yasindeki kurumların da destek verdiği 
ve yaklaşık 600 kişinin katıldığı gelenek-
sel Newroz yürüyüşü, Türk ve Kürt’lerin 
yoğun olarak yaşadığı Wodgreen bölges-
inde başlayarak Haringey bölgesinde 
bulunan Kürt Toplum Merkezi (KCC) 
binası önünde son buldu. 

Yürüyüş boyunca ‘Kürdistan faşsizme 
mezar olacak, çok yaşa önder Öca-
lan, terörist Türk devleti..’ sloganları 
atıldı ve İngilizce Türkçe bildiriler 
dağıtıldı. Çevredekilerinde büyük 
ilgisini çeken yürüyüşte tüm devrim 
şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşu da 
gerçekleştirildi. Kortejin Kürt Toplum 
Merkezine ulaşması ile coşkulu kalabalık 
Haringey’in en işlek ana caddesi üzerinde 
halaya durdu. Ardından kitle, Newroz 
ateşi ve çeşitli sanatçıların yer aldığı pro-
grama katılmak üzere KCC binasında 
toplandı. 

Londra ve civar şehirlerden KCC 
binasına akın eden yüzlerce Kürt genci 
burada tek yürek oldu. Davullu zurnalı 
saatlerce halaya duran gençler aralıksız 
‘biji serok Apo’ diye haykırdı. Düzenle-

nen etknliğin renkli programında, Ser-
hado, Koma zelal, Birgül Yılmaz, Koma 
sersi sahne alarak katılımcıları coşturdu. 
Özellikle Serhado’nun sahnedeki perfor-
mans ile Londra’lı Kürt gençlerinin gön-
lüne taht kurdu. 

Etkinliğe bir çok genç yöresel 
kıyafetleriyle katıldı, YPG-YPJ-PKK 
logolu yüzlerce ürün burada satılarak 
gelirleri Heyvasor’a ve Kürdistan’daki 
ihtiyaçlılara adandı. Gençlerin heyecanı 
Newroz ateşi ile ikiye katlandı. 

Gecenin ilerleyen saatlerinde gen-
çler Newroz ateşini yakarak yaklaşık 
2 saat boyunca coşkulu bir şekilde 
ateş etrafında halaya durdu ve türküler 
söylendi. Ateş üzerinden atlamak için 
bir biriyle yarışa giren gençler Ne-
wrozu Londra’da coşkuyla karşılasada 
Kürdistan’a olan bağlılık ve duyarlılıkları 
ile yaşanan katliamlara ve Türk devletinin 
saldırılarınıda unutmadı. Londra’da 
düzenlenen Newroz etkinliği oldukça 
renkli ve coşkulu geçsede yaşanan acı 
olaylarada dikkat çekildi. 

Newroz yürüyüşü ve Gençlik Ne-
wrozu etkinliğinin tamamlanması ile, 
Londra’da 10 Nisan günü Lee Valley’de 
düzenlenecek büyük Newroz etkinliğinin 
de duyurusu yapıldı. 

Londra’da Newroz Ateşi 

Newroz şenliği
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Coşkuyla Karşılandı
Newroz yürüyüşü
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Bütçeden yine kesinti çıktı
Oktay Şahbaz 

The Urswick School Bilgisayar Bölüm Başkanı 
Ulusal Öğretmenler Sendikası Bölge Sorumlusu 
Day-Mer Sekreteri 

Maliye Bakanı George Os-
bourne 16 Mart günü yaptığı 
açıklama ile 2016 yılı bütçesini 
açıkladı. Orta kesim için ekşi, 
üst ve zengin kesim için tatlı 
bir bütce olurken, işçi, eme-
kçi ve dar gelirli aileler için 
tamamen acı bir bütçe özelliği 
gösterdi. Bütçede sekiz kez 
tekrarlanan kesinti politikaları 
değişmezken hedefte bu sefer 
engelliler ve eğitim vardı.   

Maliye Bakanı Geoege Osborne, 2010 
yılında başlattığı kesintileri, sekizinci kez 
hazırladığı bütçede de davam ettirdi. Şimdiye 
kadar hiç bir hedefini tutturamayan Osborne, 
bütçe açığının yükünü, yine toplumun en 
mağdur kesimlerinin sırtına yükledi. Yarım 
milyon engellinin gelirini haftalık olarak 150 
sterlin düşüren milyarder Maliye Bakanı Os-
borne, kamu çalışanları ve öğretmenlerden 
kesilen emeklilik katkı payını da artırdı.

Muhafazakar Parti’nin başına geçerek, 
Başbakan David Cameron’dan koltuğu 
devralacak en güçlü adayların başında ge-
len Osborne, kemer sıkma politikalarını 
taviz vermeden sürdürüyor.  Her bütçes-
ine ek kesintiler ilave eden Osborne, 16 
Mart günü parlamentoya sunduğu bütçede 
açıkladığı 3.5 milyar sterlinlik ek kesintiler 
ile geleneği bozmadı. Osborne’un, kesintiler 
ve özeleştirmelerle  geleceğini kararttığı yeni 
nesillerin, sağlıklı yetişmesi için, şekerli 
içeceklere getirdiği ek vergilerle tatlandırdığı 
bütçe, İngiltere’de yaklaşık 4 milyon çocuğun 
yoksullukla boğuştuğu gerçeğini gizleyem-
edi. 2010 yılına kadar yükselmesi durduru-
lan çocuk yoksulluğu özellikle 2010 yılından 
itibaren sosyal yardımlara yapılan kesintiler 
tekrardan yükselmeye başlamıştı. Her bütçes-
inde sosyal kesintileri hedef alan Osbourne, 
dünyanın en büyük ekonomilerinden olan 
Birleşik Krallık’da 4 milyon çocuğun yok-
sullukla boğuşma utancını kapatamadı. Tam 
tersini önümüzdeki dönem sosyal yardımlar 
ve kamu düzenlemeleri ile bu sayının artması 
ön görülüyor.

3.5 milyar ek kesinti
Osborne, yaklaşık 64 dakika süren bütçe 

konuşmasında hedef küçültmek zorunda 
kaldı. Bütçe açığına, borçlanmaya ve üre-
time ilişkin hedeflerini tutturamamasını 
yine, dünya ekonomisindeki dalgalanmaya, 
belirsizliklere ve değişen koşullara bağladı.  
Önümüzdeki 5 yıl için ekonomideki büyüme 
hedeflerini yeniden gözden geçirerek 
küçülten Osborne, kamu harcamaları için 
tutturamadığı hedefe ulaşmak için ise, 3.5 
milyar sterlinlik ek kesinti planını bütçeye 
dahil etti. 2020 yılına kadar yaptığı borçlan-
ma hedefini de tutturamayan Osborne, önüne 
5 yıllık yeni bir hedef koydu. Her bütçesinde 

kıl payı bir büyümeye değinen Osborne bu 
sefer ondan bile bahsedemedi. Daha önceki 
bütçelerinde özellikle tasarruf politikalarının 
yakın bir tarihte biteceği söyleminde bulu-
nan Osbourne, dünya ekonomisindeki ge-
lismeleri bahana ederek bunun 2020 yılına 
ertelendiğini söyledi. 

Tasarruf için engellilere ödenen 
yardımlardan tasarruf adı altında 1.2 milyar 
sterlin kesen Osborne, şirketler vergisini 
%20’den % 17 düşürdü. Osborne, geliri 12 
bin sterlinin altında olan küçük işletmeler 
için sıfırladığı  belediye vergisi eşiğini 51 bin 
sterline çıkartarak 600 bin işletmeyi vergiden 
muaf tuttu.  Kişisel gelir vergisi eşiğini 11 bin 
sterlinden 11 bin 500 sterline çıkartan bakan, 
% 40 gelir vergisi eşiğini de 42 bin 385 ster-
linden 45 sterline çıkarttı.

eğitime sinsi saldırı
Bütçede daha önce bahsedilmeyen fakat 

son anda eklenen eğitim reformları kes-
intiler ile beraber ana başlık teşkil eden 
diğer konu oldu. Bu konudaki gelişmeler, 
bir gün sonra açıklanan Beyaz Kağıt ile 
detaylandırılırken eğitimdeki hiç bir soruna 
değinilmemesi dikkat çekti. Hükümet “ka-
liteyi ve statüyü yükselten” başlık altında 
değindiği eğitim reformlarında öğretmenlerin 
iş yükü ve sürekli değiştirilen sınav sistem-
lerine değinmemesi tamamen bir skandal 
niteliğinde. Önümüzdeki dönem öğretmen 
krizi için hiç bir öneriye değinmeyen 
hükümet, tam tersine öğretmenlik için ger-
eken Nitelikli Öğretmen Statüsü (Qualified 
Teacher Status)’nu kaldırıp diplomasız ve 
eğitimsiz herkesin öğretmenlik yapabilmes-
inin kapılarını herkese açtı. Daha önce üni-
versiteler aracılığıyla alınan bu statüyü şimdi 
müdürlerin insiyatifine bırakan hükümet, 
kimin öğretmen olup olmayacağına artık okul 
müdürleri karar verecek uygulamasını haya-
ta geçirdiler. Eğitimin daha kaliteli olduğu 
Finlandiya gibi ülkelerde öğretmenlik için 
master diploması gerekirken Birleşik Krallık 
artık üniversiteye diplomasına bile ihtiyacın 
kalmadığı bir eğitim sistemi uygulaması 
önümüzdeki günlerde hayata geçirecek.

Eğitim konusunda açıklanan diğer can 
alıcı nokta ise okul statüsü ile ilgili oldu. 
Eğitim bütçesini artırmak yerine eğitime 

ayrılan bütçeyi ihtiyaç yerine, eşit bir şekilde 
dağıtma kararı alan hükümet, okulların 
harcamalarını kısıtlamak için tüm okulları 
2020 yılına kadar akademi statüsünü alma 
kararını dayattı. Bölge eğitim müdürlükleri 
olarak bilinen LEA’lerden bağımsız hale ge-
tirecek bu uygulama okulların her konuda 
müdür ve sponsorları aracılığıyla karar alma 
yolunu yasallaştırıp neredeyse hiç bir so-
rumluluk ve kontrol olmaksızın işlemelerini 
sağlayacak. Bu yöntemle okullar, öğretmen 
ücretlerinden çalışma koşullarına, okul 
üniformasının ücretinden yemek ücretine, 
tatillerinden ders saatlerine kadar herşeyi 
kendi kafasına göre uygulama hakkına sa-
hip olacak. Bu serbestliğin ise önümüzde-
ki dönemde öğretmen krizini yükseltip 
özelleştirme politikaları ile ailelerin birer 
müşteri, öğrencilerin ise birer üretim metası 
haline getirmesi bekleniyor.

Bu bütçe, sıradan çalışan, yoksul, göç-
men toplumlar için çok az umut veren fakat 
büyük şirketler ve servet sahiplerinin yüzünü 
güldüren bir bütçe oldu. Bir çok şirket vergi 
oranlarında yapılacak indirimleri ile ce-
plerini daha fazla doldururken başta engelli 
ve bir çok kesimin cebinde azalan gelirl-
erinin daha da azalacağı anlamına geliyor. 
Şirketlere iyilik, sıradan halka ve engellilere 
daha fazla kesinti yapan bu hükümetin, kim-
leri temsil ettiği gerçeğini bu bütçe ile gö-
zler önüne serildi. 

Bakan, bir yandan okulların ve has-
tanelerin bütçelerinin yükseltildiği hikayes-
ini bizlere okurken, bir yandan da tasar-
ruf politikaları doğrultusunda önümüzdeki 
dönem okulların ve hastanelerin yaşayacağı 
sıkıntıları bizlere söylemekten çekiniyor. 
Kamu alanlarına karşı ideolojik bir saldırı 
içinde olan hükümet, şimdiye kadar yaptığı 
milyarlaca sterlin kesintinin yanına yeniler-
ini de ekleyerek tüm kamu alanları ortadan 
kaldırma planları yapıyor.

zenginler karlı fakirler zararlı
Bu bütçe ile hayata geçecek bir çok uygu-

lama önümüzdeki dönem hem bizim hem 
de çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşam 
kalitesini etkileyecek. Bütçenin açıklandığı 
günden bu yana, başta Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Ian Duncan Smith’in istifası 

ile Muhafazakar Parti içinde büyük deprem-
ler yaşanırken, Mali Çalışmalar Enstitüsü ve 
bir çok bilirkişi, bütçenin toplumun büyük 
kesimi konusunda negatif bir etki olacağını 
söylediler. Mali Çalışmalar Enstitüsü, yaptığı 
analiz ile bütçeden, İngiltere’nin en zengin-
lerini oluşturan % 10’luk kesiminin karlı 
çıkarken, % 50’lik yoksul kesimin ise kay-
betmeye devam edeceğini ortaya koydu. 
Düşük gelirli işlerde çalışan %50’lik kesimin, 
Mayıs ayından bu yana yapılan değişiklikler 
ve kesintilerden dolayı yaşadığı yıllık kayıp 
yaklaşık 1500 sterlin. Analizde, toplumun % 
43’nün vergi eşiğini aşacak kadar gelire sahip 
olmadığına da yer verildi. Bakanın hedefler-
ini tutturması halinde bile ücretlerin ve yaşam 
standartlarının iyileşmeyeceğini belirten 
enstitü, manevra alanı daralan Osborne’un, 
yeniden belirlediği hedeflerini tutturma ihti-
malinin % 50 olduğuna da dikkat çekti.

tasarruf politikalarina karşı 
ortak mücadele sart

Bu bütçe ile hayata geçek bir çok uygu-
lama önümüzdeki dönem hem bizim hem 
çocuklarımızın hem de gençlerimizin yaşam 
kalitesini ve  geleceğini etkileyecek. Bütçenin 
açıklandığı günden bu yana başta Çalışma ve 
Sosyal Bakanı Ian Duncan Smith’in istifası 
ile Muhafazakar parti içinde büyük depremler 
yaşanırken, yerine gelen Maliye Bakanı Ste-
phan Crabb bundan sonra sosyal yardımlardan 
kesinti yapılmayacağı sözü vermem zo-
runda kaldı. İki bütçedir gelen eleştiriler 
doğrultusunda geri adım atmak zorunda kalan 
hükümetin ne kadar hassas olduğu su üstüne 
çıktı.  

Londra’da yaşayan Türk, Kürt ve Kıbrıslı 
tüm halkımızı önümüzdeki dönem sağlık, 
konut, iş ve eğitime sahip çıkmaya, tasarruf 
politikaları adı altında yapılacak uygulama-
lara karşı eylemliklere katılmamız bu konuda 
hem kendimizin hem de olan çocuklarımızın 
geleceğine sahip çıkmamız önemli. Bu anlam-
da ilk adımı 16 Nisan Cumartesi günü içinde 
bir çok kitle örgütü, sendika ve politik partinin 
oluşturduğu Halklar Meclisi (People’s Assem-
bly) düzenlediği yürüyüşe katılarak yapabilir-
iz. Ortak sorunlarımıza karşı ortak mücadeleyi 
yükseltmemizin simdi tam zamanı. 
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Haber-Foto: Erem Kansoy

Londra’nın en kalabalık caddesi 
olan Oxford Street’teki BBC binası 
önünde toplanan binlerce kişi, isteyen 
tüm mültecilerin ülkeye alınmasını ta-
lep etti. Türkiye ile AB arasında yapılan 
mülteci anlaşmasının insanlık adına 
utanç verici olduğu belirtilen birçok 
pankart ve döviz taşındı.

Göstericiler burada ırkçılık ve 
faşizm karşıtı slogan atarak ellerinde 
“sığınmacılara kapımız açık” “savaşı 
durdur” “İslam karşıtlığına son ver” 
ırkçılığa ve faşizm son ver” yazılı 
pankartlar taşıdı

Protesto gösterisinde ayrıca 
aralarında Oscar ödüllü oyuncu Va-
nessa Redgrave, İşçi Partisi milletvekili 
Diane Abbott, milletvekilleri Claude 
Moraes, Jean Lambert, komedyen Jer-
emy Hardy, Yeşiller Partisi’nde Yusuf 
Hassan’ın da bulunduğu çok sayıda 
siyasetçi, akademisyen ve gazeteci 
konuşma yaparak göçmen karşıtı ırkçı 
bir politika izleyen hükümetleri ve lid-
erleri eleştirdiler.

United Nations Anti-Racism Day 
yürüyüşünün kökeni, Güney Afrika’da 
bulunan Sharpeville’de 21 Mart 
1960 tarihinde düzenlenen bir pro-
testo sırasında 69 göstericinin polis 
tarafından öldürülmesine dayanıyor. 
Irkçılık ve ayrımcılık karşıtı değerli lid-
er Nelson Mandela’nın 5 Aralık 2013 
günü hayatını kaybetmesinin ardından 
United Nations Anti-Racism Day 
yürüyüşü, hem Mandela’nın anısına 
hem de dünyada artan ırkçılığa dikkat 
çekmek üzere ilk kez gerçekleştirildi.

Yürüyüş güzergahında bulunan 
ünlü Picadilly Circus’a gelindiğinde 
ise bir grup ırkçının toplanmış olması 
kısa süreli  gerginliğe neden oldu ve 
yaklaşık yüz polis toplanan 25 kişilik 
ırkçı grubu kordon altına alarak, anti-
faşistlerden korudu. 

Irkçılığa, faşizme, islamofobiye ve 
antisemitizme karşı çıkın kalabalık, 
ünlü Trafalgar Meydanı’nda toplandı. 
Burada yapılan konuşmalarda, 
hükümetin mülteci politikasının 
ırkçılığı körüklediğine vurgu yapılarak, 
“Her insanın hayatı önemlidir” dendi.

Londra’da ırkçılık 
Son 3 yıldır düzenle-
nen ve İngiltere’nin bir 
çok kurum kuruluş, 
sendika, sivil toplum 
örgütü ve aktivistlerin 
desteklediği yürüyüşe 
bu yıl 40 Bine yakın 
vatandaş katıldı.
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Sanatçı, yazar, sendikacı, politikacıların da 
destek verdiği yürüyüş sonrası gazetemize konuşan 
ünlü yazar Michael Rosen, Türkiye ile AB arasında 
varılan anlaşmanın utanç verici bir durum olduğunu 
ve savaşların sebebi olan batılıların mülteciler üz-
erinde pazarlıklar yapmasının kabul edilemez bir 
durum olduğunu söyledi.

Yürüyüş başlangıç yerinde toplanan bin-
lerce kişiye hitap eden Türk ve Kürt Toplumu 
Dayanışma Merkezi (DAY-MER) Sekreteri Oktay 
Şahbaz, sendikaların ve kitle örgütlerinin yoğun 
katılımının umut verici olduğunu belirterek, Tür-

kiye ile AB arasında yapılan anlaşmanın ikiyüzlüce 
olduğunu söyledi. Şahbaz, İngiltere’nin bir yan-
dan kendi vatandaşlarına, “Türkiye güvenli ülke 
değil” çağrıları yaparken, mültecilerin Türkiye’de 
kalması doğrultusunda Türkiye ile anlaşmaya var-
maya çalışmasının, kendi sorumluluğunu atmaya 
çalışmak anlamına geldiğini söyledi. DAY-MER’in 
Fransa’nın Calais kentindeki 7 bin mülteciye 
yaptığı yardımlardan da bahseden Şahbaz, İngiltere 
hükümetinin tasarruf politikalarını hayata geçirmek 
için mülteci sorununu da bu şekilde gündeme 
getirdiğini belirtti.

karşıtı protesto
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Almanya ve Fransa Yunanistan’a 
600 polis ve uzman gönderiyor

Almanya ve Fransa’nın Yunan adalarına 
gelen mültecilerin daha hızlı sınırdışı 
edilmesi için yüzlerce polis ve uzman gön-
dermeye hazırlandığı iddia ediliyor. 

Almanya’nın önde gelen gazeteler-
inden Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung’da (FAS) yer alan habere 
göre, iki ülke toplamda 400 polis memuru 
ile 200 kadar iltica uzmanını Yunanistan’a 
göndermeyi planlıyor. 

FAS’ın haberindeki iddia Alman İçişleri 
Bakanı Thomas de Maiziere ve Fransız 
meslektaşı Bernard Cazeneuve’ün AB 
Komisyonu’na gönderdiği bir mektuba 

dayandırıldı. Mektuba göre, Almanya ve 
Fransa, mülteci konusunda destek amacıyla 
Yunanistan’a iki yüzer polis gönderecek. 

İki ülke ayrıca Türkiye’ye sınırdışı 
edilecek mültecilerin belirlenebilm-
esi için toplamda 200 iltica uzmanını da 
Yunanistan’a göndermeyi taahhüt ediyor. 
Söz konusu uzmanlardan 100 kadar Al-
man Federal Göç ve Mülteciler Dairesi 
(BAMF) bünyesinden seçilecek.  

Almanya ve Fransa’nın vaat ettiği 
toplam 600 memurun AB ile Türkiye 
arasında Cuma günü varılan anlaşmayı 
uygulamak için gönderilmesi planlanan 4 

bin kişilik destek gücünün parçası olduğu 
bildiriliyor. Bu kapsamda en az 2 bin 400 
polis ile iltica davalarında uzman memu-
run diğer 27 AB ülkesinden gönderilmesi 
planlanıyordu.

Cenevre’deki Suriye 
Görüşmelerinde İlerleme Yok

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi el-
Caferi Cenevre’deki görüşmelerde iler-
leme kaydedilmediğini açıkladı.

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi 
Büyükelçi Beşar el-Caferi, Cenevre’de de-
vam eden Suriye görüşmelerinde ilerleme 
kaydedilmediğini belirtti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de 
Mistura, Cenevre’de Suriye görüşmeleri 
kapsamında, Suriye’nin BM Daimi 
Temsilcisi Büyükelçi Beşar el-Caferi 
başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Caferi, görüşme sonrası gazetecilere 
yaptığı açıklamada, Mistura ile terörle 
mücadele konusunu ele aldıklarını söyledi.

Mistura’ya siyasi geçiş sürecine ilişkin 
önerilerini sunduklarını ve kendisinin 

sorularına cevap verdiklerini belirten 
Caferi, Görüşmelerde ilerleme kaydedi-
lmedi. Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu 

Müzakere Yüksek Komitesi heyetinden 
önerilere herhangi bir cevap alamadık, bir 
hafta boşa harcandı dedi.

88 Yıl Aradan Sonra Bir 
Amerikan Başkanı Küba’da

88 yıllık bir aradan sonra Küba’yı zi-
yaret eden ilk Amerikan başkanı olan Ba-
rack Obama ile Küba Devlet Başkanı Raul 
Castro arasındaki görüşmelerde, iki ülk-
enin ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında 
önemli adımlar atıldı.

Dün akşam başkent Havana’ya ge-
len ABD Başkanı Obama, bugün önce-
likli olarak Küba’nın ulusal kahramanı 
Rose Marti’nin anıtına çelenk koyarak 
ziyaretine başladı. Daha sonra Castro ile 
beraber görüşmelerin yapılacağı Devrim 
Sarayı’na geçen Obama, görüşmeden son-
ra ortak basın konferansında konuştu.

Konferansta söz alan Devlet Başkanı 

Raul Castro, ülkesinin son 15 ayda ABD 
ile müzakerelerde olumlu sonuçlar elde 
ettiğini söyledi. Bugüne kadar ortak iki 
anlaşmaya imza atıldığını hatırlatan Cas-
tro, birçok alandaki başka işbirliklerinin 
de gündemde olduğu bilgisini verdi.

Castro, ticaret ve seyahat güvenliği 
gibi konularda ABD ile işbirliğinin 
planlandığını söylerken, işbirliklerinin her 
iki ülkenin yararına olacağını vurguladı. 
Küba ile ABD’nin başta tıbbi alanda ol-
mak üzere ekonomik işbirliğine gitmesinin 
mümkün olduğunu kaydeden Castro, bu 
amaçla Amerikan blokajlarının tümüyle 
kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

‘KISA SÜRE ÖNCESİNE KADAR 
HAYAL EDİLEMEZDİ’

ABD Başkanı Barack Obama ise, 
Küba’ya yaptığı ziyaretin kısa süre önc-
esine kadar ‘hayal dayi edilemeyeceğini’ 
vurguladığı konuşmasında, İspanyolca 
olarak “yeni bir gün doğdu” dedi.

Küba’nın ‘özgür ve onurlu bir 
ülke’ olduğunu söyleyen Obama, ül-
kenin geleceğine ABD’nin karar 
veremeyeceğinin altını çizdi. Obama, 
“Küba’nın geleceği Kübalılarca belirle-
necektir... ve başka hiç kimse tarafından 
değil” şeklindeki sözleriyle ABD’nin Küba 
üzerindeki etkisinin artacağı endişelerine 
cevap verdi.

Küba’nın demokrasi ve insan hakları 
alanlarındaki uygulamaları konusunda iki 
ülkenin anlaşmazlık yaşadığını dile get-
iren Obama, tüm bu konuların müzakere 
edileceğini söyledi. Obama, bu süre içer-
isinde iki ülkenin başka alanlarda ilerle-
meler kaydedeceğini de vurguladı.

Obama, iki ülke arasında ekonomi, 
eğitim, tıp ve iklim gibi alanlardaki 
işbirliğinin geliştirilmesinin de mümkün 
olduğunu sözlerine ekledi.

88 yıl aradan sonra Küba’yı ziyaret 
eden ilk ABD Başkanı olan Obama, bugün 
ayrıca Kübalı küçük ölçekli işletmelerin 
temsilcileriyle bir araya gelecek. Küba’da 
küçük ölçekli işletmelerin sayısı yarım mi-
lyona yakın olarak ifade ediliyor.

AKP’nin İşadamı 
Amerika’da Tutuklandı

İran doğumlu Türkiye 
vatandaşı iş adamı Reza 
Zarrab, İran hükümeti veya 
diğer kurumlar için bera-
berinde başkalarıyla birlikte 
ABD’nin yaptırımlarının 
etrafından dolanarak yüz mi-
lyonlarca dolar para taşıdığı 
suçlamasıyla Florida’da 
tutuklandı. Sarraf’ın 75 yıl 
hapsi isteniyor.

ABD savcıları tarafından 
dün yapılan açıklamada 33 
yaşındaki Reza Zarrab’la be-
raber, çalışanı olan Kamelia 
Jamshidy ve İran’daki Bank 
Mellat’ın üst düzey yetkililer-
inden Hüseyin Najafzadeh’nin 
Manhattan’da federal bir 
mahkeme tarafından düzen-
lenen iddianame üzerine 
suçlandığı belirtildi.

Polisler Zarrab’ı ilk olarak 
Cumartesi günü Miami’de 
gözaltına alırken, Jamshidy ve 
Najafzadeh ise yakalanamadı.

Zarrab’ın avukatı ha-
berin yazıldığı sırada yorum 
isteklerine cevap vermedi. 
Jamshidy ve Najafzadeh’e bir 
yorum için ulaşılamadı.

Tutuklama, ABD ve 

Avrupa Birliği tarafından 
İran’ın nükleer programını 
kısıtlamasına karşılık yıllardır 
devam eden ekonomik 
yaptırımların kaldırılmasının 
iki ay sonrasına denk geldi.

Zarrab daha önce 
Türkiye’de de iki ay tutuklu 
kalmıştı.

ABD’ye göre Zarrab, 
Türkiye ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde Jamshidy’nin 
çalıştığı Royal Holding A.Ş. de 
dahil olmak üzere sahibi olduğu 
bir şirket ağını yönetiyor.

İddianamede Zarrab, Jam-
shidy ve Najafzadeh’nin İran 
hükümeti veya İran kurumlarının 
faydalandığı işlemleri gizleyerek 
ekonomik yaptırımları bozduğu 
belirtiliyor.

Savcılar bu üçlünün 2010 
ve 2015 yılları arasında İran’ın 
en büyük bankalarından birisi 
olan Bank Mellat da dahil ol-
mak üzere İranlı kişi ve kurum-
lara, Türk ve Arap Emirlikleri 
şirketleri üzerinden finansal 
işlemler gerçekleştirerek ABD 
yaptırımlarını göz ardı etmeleri 
konusunda yardımcı olduklarını 
söyledi.

Hizbullah’tan Türkiye 
ve Suudi’ye Suçlama

Hizbullah lideri Nasrallah, 
“Suriye’de siyasi çözüme dair 
herhangi bir adım, Suudi Ar-
abistan ve Türkiye tarafından 
engelleniyor” dedi.

Hizbullah, Türkiye ve Su-
udi Arabistan’ı Suriye barış 
görüşmelerini engellemekle 
suçladı. 

Lübnan merkezli Al Maye-
deen kanalına konuşan Hiz-
bullah lideri Hasan Nasrallah, 
“Siyasi çözüme dair herhangi 
bir adım, ilk olarak Suudi 
Arabistan, ardından Türkiye 

tarafından engelleniyor” dedi. 
Nasrallah, Türkiye’nin 

Suriye savaşındaki kaybının 
Suudi Arabistan’ınkinden 
daha fazla olduğunu da iddia 
etti.

Hizbullah güçleri, 
Suriye’de Beşar Esad’ın 
yanında savaşıyor. Geçen hafta 
örgütün Suriye’deki güçlerini 
çektiği iddia edilmişti. An-
cak örgüt RIA Novosti’ye bir 
açıklama yaparak muhaliflerle 
savaşmaya devam ettiklerini 
duyurmuştu.
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Uluslararası Af Örgütü’nden Eleştiri: 
Sığınmacılara “Zorla İade” Krizi Kapıda
Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Birliği’nin bin-
lerce sığınmacıyı Türkiye’ye geri göndermes-
ini öngören anlaşmanın kusurlu olduğunu, 
çünkü Türkiye’nin güvenli bir ülke olarak kabul 
edilemeyeceğini öne sürdü.

Örgütün Avrupa Birliği Başkanı Iverna 
McGowan, Brüksel’de varılan anlaşmanın 
hem yasal olarak hem de ahlaki açıdan sorunlu 
olduğunu kaydetti. McGowan, Türkiye’nin kim-
seye yeterli koruma sağlamadığını belirtti ve 
sığınmacıların Türkiye’deki yaşam koşullarını 
yetersiz olarak niteledi. Türkiye 2 milyon 700 
bin Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.

Frontex Yunanistan’a yardım ediyor. Avru-
pa Birliği’nin Sınır Kontrol Dairesi (Frontex) 
Yunanistan’a, sığınmacıları Türkiye’ye geri gön-
dermede yardımcı olabilmek için 1500 polis ile 
50 yetkili göndereceğini açıkladı. Yunanistan’ın 
bu süreç için yeterli görevlisi bulunmuyor.

Frontex Direktörü Fabrice Leggeri, Frontex’in 
mültecileri sadece Yunan yetkililer her birinin 
durumunu inceledikten ve geri dönüş kararını 
verdikten sonra geri gönderebileceğini söyledi.

Türkiye’den ekipler Yunanistan’da 
Türkiye’den gözlemciler sığınmacı akınını 
önlemek için Türkiye ile AB arasında varılan 
anlaşmanın uygulanmasına yardımcı olmak 

üzere Midilli ve Sakız Adası’na gitti.
Türk yetkililer adalarda en az bir hafta kala-

cak. Yunan yetkililer, Türkiye ile AB arasında 
varılan anlaşmanın uygulanması konusunda zor-
luklar yaşıyor. Türk yetkililerin Yunan adalarına 
gidişine Yunan muhalefetinden tepki geldi. 
Yunanistan’ın verilerine göre göre ülkede sıkışan 
sığınmacıların sayısı 50 bin ve günlük gelişlerde 
de bir azalma yok.

sığınmacılara “zorla 
İade” krizi kapıda

Brüksel’de 18 Mart’ta Türkiye-Avrupa 
Birliği arasında uzlaşmaya varılan 9 mad-
delik “mutabakat metni” çerçevesinde 
yürütülecek sürece ilişkin detaylar, Türkiye 
tarafınca basın mensuplarına aktarıldı.Türk 
Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, 
Yunanistan’dan konuya ilişkin bir heyet ile 
yarından itibaren Ankara’da ikili anlaşma için 
görüşmeler yapılacağını açıkladı. Yetkili, AB 
ile Türkiye arasında herhangi bir anlaşma imza 

edilmediğine dikkat çekti. Bununla birlikte AB 
ile mutabakatı uygulayıcı ülkeler olarak Tür-
kiye ve Yunanistan arasında da ikili mutabakat 
oluşturulacağını söyledi. Bunun, “antlaşma” 
niteliğinde uluslararası hukuk bakımından yasal 
bir metin olmayacağı gözlendi.

Dolayısıyla “yasal iltica etme hakkı” sıkıntısı 
gündemdeki yerini koruyor. İkili veya çok ul-
uslu herhangi yasal bir antlaşma olmaksızın 
Yunanistan’a ulaşmış sığınmacılar açısından 
AB üyesi olmayan Türkiye’ye iade edilmeleri 
halinde hukuken itiraz hakkı söz konusu olabi-
lecek görünüyor.

türkiye’ye göre “zorla iade” 
olmayacak ama…

Türk Dışişleri’nden üst düzey 
yetkili,Yunanistan ile birlikte yürütecekleri 
süreçte Birleşmiş Milletler ilkelerine uygun 
hareket edileceği görüşünü dile getirdi. Yetkili, 
“BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği 
yapılacak. Göçmen haklarına saygı gösterilecek. 

BM’nin ‘zorla geri göndermeme ilkesi’ne riayet 
edilecek” mesajlarını verdi. Ancak BM’nin il-
kesini uygulama ve dolayısıyla da yasal sığınma 
hakkını ihlal etmemek için neler yapılacağına dair 
sorusu akla geldi. Bu soruya yetkili, “İltica etme 
hakkı hukuken Yunanistan’da değerlendirilecek. 
Eğer kişi, ekonomik değil siyasi göçmen 
niteliğine sahipse BMMYK görevlileri de hazır 
bulunacak. Türkiye de buna (iltica etme hakkı) 
saygı gösterecek” dedi.

türkiye, suriyeliler hariç 
herkesi ülkesine gönderecek

Türk Dışişleri’nden üst düzey yetkili 
Brüksel’de mutabakata varıldığı üzere nasıl bir 
süreç izleneceğini şöyle özetledi: “Yunanistan, 
20 Mart’tan itibaren topraklarına ulaşmış Suriye-
lileri 4 Nisan’dan itibaren adalardan feribotlar 
aracılığıyla Türkiye’ye taşıyacak. Suriyeliler 
dışındaki diğer ülkelerden sığınmacılar da eğer 
Yunanistan’daki mülakat değerlendirmesinde 
“siyasi göçmen” statüsü kazanamazlarsa 
Türkiye’ye geri gönderilecek. Kaçak göçmen-
ler, Türkiye’deki mevcut merkezlere otobüslerle 
taşınacak ve burada Suriyeliler haricinde doğu 
ülkeleri vatandaşı diğer tüm göçmenler ile ilgili 
Cenevre Sözleşmesi uygulanacak. Dolayısıyla 
Türkiye, Suriyeliler haricinde diğer ülke 
vatandaşı kaçak göçmenleri kendi ülkelerine iade 
prosedürü uygulayacak. Göç İdaresi’nin hem 
Suriyeliler hem de diğerleriyle ilgili yapacağı 
harcamalar ise, AB’nin tahsis edeceği ayrı bir 
fondan karşılanacak.”
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AKP direnişi kıramıyor
Türk işgal güçleri, uzun 
süren hazırlıkların 
ardından kuşatmaya 
alıp saldırdıkları Şırnak, 
Gever ve Nusaybin’de 
YPS’nin öncülüğündeki 
halkın sert direnişiyle 
k a r ş ı l a ş ı y o r . 
Türk güçleri, son 
çatışmalarda en az 30 
kayıp verdi.

Kürt halkının AKP yönetimindeki 
Türk devletinin saldırılarına karşı 
direnişi Nusaybin ve Gever’de 9; 
Şırnak’ta ise 8 gündür devam edi-
yor. Helikopter ve insansız hava 
araçları desteğindeki tank ve toplarla 
saldıran Türk savaş unsurları, ma-
halleleri bombalıyor, tarıyor; evleri 
yakıp yıkıyor. YPS güçleri ise hem 
halkı korumaya çalışıyor hem de 
Türk güçlerine eylemlerle karşılık 
veriyor.

NUsaYbİN
Direnişin 9. gününe girdiği 

Nusaybin’de devlet güçlerinin sabah 
saatlerinde mahallelere saldırısı YPS ve 
YPS-JİN güçlerinin direnişine çarptı. 

Önceki gün ilçede günboyu yoğun 
saldırıları yaşandı; akşam saatlerinde 
yer yer silah sesleri yükseldi. Fırat, 
Abdulkadirpaşa, Yenişehir ve Di-
cle mahallelerine sabah saatlerinde 
yeniden yaylım ateşine tutuldu. Bom-
baatarlarla mahallelere saldıran dev-
let güçlerine karşı YPS ve YPS-JIN 
güçlerinin karşılık vermesi üzerine 
şiddetli çatışmalar çıktı.

Newroz ateşi yükseldi
YPS ve YPS-JIN güçleri saldırılara 

rağmen gece Newroz ateşini yaktı. 
Günlerdir tank, top ve havan atışlarıyla 
vurulan mahallelerde sivil insanlar 
ve YPS güçleri tarafından Newroz 
kutlandı. Ateş yakan YPS/YPS-JIN 
güçleri, Newroz ateşi etrafında direniş 
halayına durdu. 

saray çeteleri darbe alıyor
Yekîneyên Parastina Sivîl (YPS) 

Genel Koordinasyonu tarafından dün 
yapılan yazılı açıklamada, direniş 
karşısında Saray çetelerinin ağır darbe 

aldığı belirtildi. YPS, Nusaybin’de 
öldürülen DAİŞ çetesi üyelerine dik-
kat çekilerek, “Özellikle Gever şehir 
merkezindeki çatışmalara Türk dev-
leti DAİŞ çetesi elemanlarını da 
katmaktadır. En son Nusaybin de 
öldürülen 3 DAİŞ çetesi üyesinden 
de anlaşılacağı bu gerçek artık gizlen-
emez bir açıklığa kavuşmuştur. DAİŞ 
ve AKP çeteleri Nusaybin, Şırnak ve 
Gever’de ortak savaş yürütmektedirler. 
Bu savaşa katılan ve yüzü maskeli olan 
herkes DAİŞ çetesi elemanıdır” dedi.

GEVER
sızma girişimi engellendi

Halk direnişinin sürdüğü 
Gever’de, Eski Kışla Mahallesi’ne 
girmeye çalışan AKP’ye bağlı 
devlet güçleri ile YPS ve YPS-
Jin direnişçileri arasında şiddetli 
çatışmalar yaşandı. Direnişin 9. 
gününde çok sayıda zırhlı araçla Es-
kicezaevi Kavşağı ve Şemdinli yol 
güzergahındaki ara sokaklardan Eski 
Kışla, Orman ve Zagroz (Cumhuri-
yet) mahallelerine girmeye çalışan 
asker ve özel harekat polisleri YPS ve 
YPJ-Jin’in direnişi ile karşılaştı.

YPs kimyasalı yalanladı
YPS Genel Koordinasyonu, dünkü 

açıklamasında Gever’de kimyasal 
silah kullanıldığı iddiaları yalan-
layarak, şunları belirtti: “Özellikle 
Gever’de AKP çeteleri tarafından 
kimyasal silah kullandığı ve 40-
50 kişinin öldüğüne dair haber-
ler yayılmaktadır. Bu haberler yalan 
olup gerçekle hiç bir ilişkisi yok-
tur. Gever’deki görkemli direnişi 
ürküterek buraları boşaltmayı ve 
halkımızın Newroz etkinliklerindeki 
gücünü sınırlamak hedeflenmiştir.”

ŞırNak
Şırnak’ta kesintisiz çatışmalar

AKP hükümetinin saldığı Türk 
güçlerinin saldırılarına karşı direnişin 
8.i gününde sürdüğü Şırnak’ta gece-
boyu top ve obüs atışlarına tutulan 
Yeşilyurt, Gazipaşa, Dicle, Cumhuri-
yet, İsmetpaşa ve Bahçelievler ma-
hallelerinde birçok evde yangın çıktı. 
Saldırıya direnişle karşılık veren YPS 
ile devlet güçleri arasında Yeşilyurt ve 
Dicle mahallelerde şiddetli çatışmalar 
yaşandı. (Yeni Özgür Politika)



Köşe Yazısı

    ha.twebb                       @hatwebb
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İstifa ve sonrası
Çalışma ve Sosyal Güven-

lik bakanı Ian Duncan Smith’in 
istifası toplumumuzda pek ilgi 
görmedi. O kadar çok kavga, 
savaş ve katledilme haberileri 
ile uğraşıyoruz ki Britanya gün-
demine ait kilit konuları ister 
istemez atlayabiliyoruz.

Şu an iktidarda olan Mu-
hafazakar Parti hükümeti 
ekonomiyi düzeltme planları 
çerçevesinde kesintilere 
gitmeye başladı. Her ye-
rden kesintiler yapıldı. Ama 
tabiki zenginin parasına 
dokunulmadı. Her fırsatta be-
lirtmekten çekinmediğim ve 
yine belirteceğim ‘muhafaza-
kar hükümetlerin burjuva 
yanlısı olması’ bu kesintiler 
sırasında yine kendini gösterdi. 
Her yerden kesmeye devam 
edip orta gelir derece altı her 
vatandaşı olduğundan daha 
fakirleştirdiler. Hatta ekonomi-
yi Avrupa Birliğinde olmamızın 
da etkilediğini söyleyip çıkmak 
için referandum bile ayarladılar.

Maluliyet Yardımları (Dis-
ability Benefit) üzerinde kesin-
tiye gitmeye çalışmaları ikinci 
dönemini yaşayan hükümette 
gözle görülür ilk çatırdamaları 
başlattı. Zaten zorla geçin-
en, iş bulmakta zorlanan bu 
insanların tek dayanağı olan 
yardımlarıda kesme girişimleri 
çok ciddi tepkilere yol açtı. 
Smith’in bu eleştirilere daha 
fazla dayanamayıp istifa et-
mesi, giderkende hükümetin 
ekonomik planını eleştirmesi 
hükümetin dibe yolculuğunun 
ilk sinyallerini verdi fikrimce. 
Belirtmeden geçemeyeceğim, 
bir taraftan bu yardımlar ke-
silirken öteki taraftan orta ve 
yüksel geliri olan zenginlerin 
ödeyeceği vergi miktarlarında 
da azaltmaya gidildi. Robin 
Hood olmaya çalışan fakat 
mantığını tam anlayamamış bir 
hükümetle karşı karşıyayız.

Sessizce eleştirilerde bu-
lunan hükümet milletvekilleri 
Smith’in gidişiyle seslerini yük-
seltmeye başladılar. Memnuni-
yetsiz oldukları ekonomik pa-
keti artık gözle görülür biçimde 
eleştiriyorlar. Şimdiye kadar 
hükümetin direnişini kırmamak 
adına sustukları çok açık.

Ian Duncan Smith’in 
gidişiyle beraber hükümetin 

Maluliyet Yardım kesintisin-
den vaz geçtiğini açıklaması 
yaptıkları yanlışın farkına 
vardıklarını gösteriyor bel-
ki, ama şimdide tüm devlet 
okullarının özelleştirilmesi ko-
nusu gündeme geldi. Zaten üni-
versite harçlarının 9 bin Pounda 
çıkarılmasıda yine bu hüküme-
tin ekonomiyi geliştirme 
çabalarıydı. NHS’e yaptıklarını 
hiç gündeme getirmek bile is-
temiyorum.

Smith’in gidişinin ardından 
onun gibi gitmek isteyenlerin 
olması başta Başbakan David 
Cameron olmak üzere partinin 
önde gelenlerini paniklettiği 
görülebiliyor. Zaten ekonomik 
paketin bu son bölümünden 
vaz geçmeleri, sonrasında 
da ‘bu vaz geçiş şimdilik 
başka bir alanda kesintiye yol 
açmayacaktır’ diye açıklama 
yapmaları ortalığı yumuşatma 
çabalarından başka birşey 
olamaz. 

Smith’in yerini alan Ste-
phen Crabb’ın bu geri çekiliş 
açıklaması sırasında kullandığı 
‘şimdilik’ sözü önemlidir. Yani 
şu denmek isteniyor, ‘artık 
abarttığımızın farkındayız, kes-
meye devam edeceğiz, ama şu 
anda daha fazla tepki toplayıp 
bile bile ayağımızı kaydırmak 
istemeyiz.’

Bundan sonrası için klasik 
davranacakları kanısındayım. 
Yani bir süreliğine pek göze 
batmayacak reformlar yapacak-
lar. İnsanların sinirinin geçmes-
ini, öfkesinin dinmesini, neler 
olduğunu, neler konuşulduğunu 
unutmalarını bekleyecekler. 
Sonrasında kaldıkları yerden 
devam edecekler. Hemde daha 
sert bir şekilde. 2020 yılına ka-
dar ülkenin yıllık giderlerinden 
17 milyar Pound tasarruf ede-
ceklerini ben bu yazıyı yayına 
hazırlarket açıklamışlardı. 

Muhafazakar hükümet 
başımızda olduğu sürece ülke 
olarak fakirleşmeye devam 
edeceğimiz kesin. Bilinen sürü 
mantığı Britanya’da işlevsel 
olurda Avrupa Birliğinden 
çıkarsak, işte o zaman 
fakirleşen bir Britanya görmeye 
hazır olun. Şeker, yağ ve tüp 
kuyruğuna girermiyiz bilmiyo-
rum ama harcarken defalarca 
düşünmemiz gerekecek.

Tom 
Webb

Day-Mer 23. Gençlik 
Kampına hazır
23. Day-Mer Gençlik kampı ’gençlik savaş değil barış istiyor’ 
sloglanıyla Derbyshire bölgesinde 1-8 Nisan arasında gerçekleşecek. 

Kampın duyurusunu yapmak 
için Day-Mer yetkilileri bir bildiri 
yayınlayarak ayni zamanda gençlik 
kampının tanıtımını da yaptılar. 

Yayınlanan bildiri şöyle; 
“Derbyshire bölgesinde önceden 
düzenlendiğimiz kamplar 
olmuştur; kamp yerinin doğayla 
entegre olduğunu söyleyebili-
riz. Kamp süresinde çevrede 
gezeceğimiz lokal yerler olacaktır. 

Gençlik tarafından düzenlen 
kampımız, mükemmel bir lokasy-
on manzarası sunmasının yanısıra,  
günlük yaşantımızdaki rekabetçi 
baskılar ve sorunlar karşısında 
yalnız kaldığımız sıkıntılardan 
alternatif bir ortamda bulunma 
imkanı veriyor. Dolayısıyla, 
kampın gerçeklemesinde ve kole-
ktif bir ortam yaratmakta hepimiz 
katkıda bulunacağiz; yemek, temi-
zlik ve beraber üretmenin yansıra 
eğleneceğiz ve kutlayacağız. Kamp 
ateşi etrafında oturup türküler 
söyleme şansını yakalayacağız. 
Bir çok atölye ve etkinlikler sayes-
inde yeteneklerimiz ve bilgimizi 
keşfetmemizi sağlayacak. Kamp 
TV, gazete, drama, 
müzik, spor, yaratıcı 
sanat gibi atölye 
çalışmaları kamp 
boyu yapılacak ve 
kampın son günü 
sergilenecek. Ve 
bunların hepsi bizim 
ortak noktalarımızı 
ön plana çıkarmamızı 
sağlayacak. Kampın 
sonunda unutul-
mayacak anılar 
kazanacağız. 

G ö ç m e n l i k , 
hükümetin sosyal 
kesintileri, ırkçılık 
ve savaş gibi çeşitli 
toplantılar gençliğin 
tartışmasını ve or-
tak sorunlarımıza 
karşı ortak çözüm-
leri bulmamızı 
s a ğ l a y a c a k . 
Kampımız her genç 
katılımcıya kendi 
düşencelerini ifade 
etmeyi, düşünce 
oluşturmayı ve 
tartışma imkanı 
verecek. 

Görüyoruz ki son 
dönemlerde savaşlar 
gitgide artmakta ve 
bu nedenle Avrupa’ya 
gelen mültecilerin 
sayısı artmaktadır. 
Terör grupların 
saldırılarını Avrupa 
Birliği hükümetleri 
için bahane olmuş, 
göçmenlere karşı 
söylem ve poli-
tikalar ırkçılığın 

artmasını yol açmıştır. Irkçılık siya-
set ortamlarında kabul edilir duruma 
getirtiliyor. 

Bulunduğumuz İngiltere’de so-
syal haklarımıza yönelik saldırılar; 
eğitimin özelleştirilmesi, Ulusal 
Sağlık Hizmeti(NHS) bütçes-
inde kısıtlamalar ve işsizlik hayat 
koşullarımızın kötüleşmesinide 
beraberinde getiriyor. Genç-
lik geleceğe yönelik belirsizlik 
içerisine itiliyor ve biz gencler-
in gelecek kaygısı artıyor. Tüm 
bunların sorumlusu geldiğimiz ve 
yaşadığımız ülkelerin hükümetleri 
ve sistemin kendisidir. İngiltere 
hükümetinin gençlerin geleceğine 
ve Britanya halklarına yöne-
lik uyguladığı saldırılara karşı 
örgütlenmenin ihtiyacı işte burda 
bulunmaktadır. Bu saldırıları, 
zenginlerin kar ve pazar alanlarını 
arttırmak için çıkardıkları savaşları 
ve anti-göçmen politikalarını ka-
bul etmediğimizi göstermek için 
‘gençlik savaş değil barış istiyor’ 
sloganıyla biraraya geleceğiz. 
Temel talebimiz: ‘emperyalist 
savaşlara derhal durdurulsun’. 

Nasıl ki eğlenip, spor yapıp, 
tartışıp, kutlayıp ve gezeceğiz, 
aynı şekilde de kendimizi daha iyi 
eğiteceğiz. Ne ırkımız, ne dinimiz 
nede dilimizdir sorunlarımızın ned-
eni. Aksine bunların nedeni sis-
temin bizlere yeterince iş imkanının 
sunmaması, parasız eğitim hakkımızı 
elimizden alması, ırkçı ve göçmen 
karşıtı politikalarıdır! İngiltere’yi 
sefalete sürükleyen zenginler ve 
onların savaşı karşısında gen-
çlik suçlanıyor. Nereli olursak 
olalım,kampta başlayarak ortak 
sorunlarımıza karşı ortak hareket 
edelim. 

İngiltere’deki sosyal kesintilere 
karşı ve anti-göçmen politikalara 
karşı birleşelim; Türkiye’de gelişen 
faşizme karşı sesimizi yükselte-
lim. Bu kampta yasadışı savaşlara 
ve her türlü sömürüye karşı sessiz 
kalmayacağımızı gösterelim. 

Gençlik gelecektir ve geleceğimiz 
için beraber mücadele edelim! 

Day-Mer Gençlik 
komisyonu”
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Centre for Kurdish Progress (Kürt 
Araştırmalar Merkezi)’in organize ettiği 
Newroz kutlaması Britanya Parlamento-
sunda gerçekleşti.

Resepsiyon’da, Britanya’da 
yaşayan ve alanlarında yaptıkları 
başarılı çalışmaları ile öne çıkan 
Kürtler için ‘En Başarılı Kürtler’, 
ödül töreni de gerçekleşti. HDP 
Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl 
milletvekili Hişyar Özsoy’un da 
katıldığı resepsiyonu, İşçi Parti Ed-
monton milletvekili Kate Osamor 
ve Muhafazakar Parti’nin önde ge-
len milletvekillerinden Nadhim Za-
hawi ev sahipliği yaptı. Kutlamaya, 
parlamentoda grubu bulunan Mu-
hafazakar Parti, İsçi Parti, Liberal 
Demokrat Parti, SNP, gibi bütün 
partilerden 85 milletvekili ile çok 
sayıda Lord katıldı.

İngiltere’nin farklı bölgeler-
inden gelen yüzlerce davetlinin 
doldurduğu Newroz resepsiyonuna 
ana muhalefetteki İşçi Parti’nin 
Lideri Jeremy Corbyn damgasını 
vurdu. Corbyn gecede yaptığı 
konuşmada “Türkiye’de Kürtlerin 
sadece dillerini konuştukları için 
soruşturmalara maruz kaldığına 
tanık oldum. Sadece Türkiye’dekiler 
için değil bütün Kürtler için barış ve 
adalet istiyorum” dedi.

Kürtlerin, Birinci Dünya 
Savaşı’ndan bu yana Sykes-Picot 
gibi anlaşmalarla Irak, Suriye, İran 
ve Türkiye’de dağlara itildikler-
ini söyleyen İşçi Parti lideri, Kürt 
halkının uzun yıllardır kimlik, dil 
ve temel insan hakları mücadele-
lerinin sürdüğünü ifade etti. Cor-
byn konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“21. Yüz Yıl’da Kürtlerin halen 
kimlik ve hak mücadelesi ver-
diklerini görmek akıl almaz bir du-
rum. Dünya savaşlarının sonunda 
çizilen haritaların, bugün yaşanan 
sorunların en önemli nedenlerin-
den birisi olduğu ortada. Kürtler 
Türkiye’de olduğu gibi diğer 
yaşadıkları yerlerde de sadece diller-
ini konuştukları için baskı görüyor-
lar. Politik bir çözümün nihayetinde 
sağlanması gerekiyor. Bu çözümün 
Kürtlerin dillerinin, kimliğinin, 
kültürlerinin tanınacağı bir zem-
ine oturması gerekiyor. Kürtler için 
barış ve adalet istiyorum’’ dedi.

Türkiye, Suriye, Irak ve İran’da 
yaşayan Kürtleri temsil eden davetli-
lerin, geleneksel kıyafetleri ile ren-
kli görüntüler yarattıkları etkinliğe 
Suriye Demokratik Birlik Partisi 
PYD, Irak Kürdistan Demokrat Par-
tisi KDP, Goran Hareketi, YNK gibi 
farklı ülkelerde faaliyet gösteren 
Kürt siyasi hareketlerinin temsil-
cileri de hazır bulundular.

Sunuculuğunu kurum yöneti-
cilerinden Hilat Özcan ve Melissa 
Zerrin’in yaptığı geceye Avrupa 
Kürt İşverenler Birliği (AKEE) 
üyesi çok sayıda işadamı da katıldı. 
Kutlamanın organizasyonuna destek 
veren birliğin yöneticilerinden 
işadamları Kemal Has ve Süleyman 
Çağın’da birer konuşma yaparak 
Newroz’u kutladılar.

CEFTUS Direktörü İbrahim 
Doğuş’un açılış konuşmasını yaptığı 
kutlamada belediye meclis üyeleri 
Peray Ahmet, Makbule Güneş ve 
Aligül Özbek ile belediye başkanları 
ve aralarında UNITE ve GMB’nin 
de bulunduğu çok sayıda sendikanın 
temsilcileri de yer aldı.

İngiltere’de yaşayan bir grup 
akademisyen, öğrenci, profesyonel 
ve siyasetçinin bir araya gelerek 
kurduğu ve çalışmalarına iki sene 
önce başlayan The Centre for Kurd-
ish Progress (Kürt Araştırmalar 
Merkezi) İngiliz parlamentosu ve 
üniversitelerde toplantılar düzen-
liyor. Kurumun etkinliklerine 
bugüne kadar aralarında milletvekili 
Ertuğrul Kürkçü, gazeteciler Cengiz 
Çandar ve Ruşen Çakır ile Kurdis-
tan bolge hukumeti disisleri bakani 
Falah Mustafa Bakir, Kurdistan Par-
lementosu baksani Yousef Moham-
mes, PYD lideri Salih Muslim, HDP 
es genel baskani Figen Yuksekdag 
ile çok sayıda akademisyen ve İran, 
Irak ve Suriye Kürtlerinin poli-
tik örgütlenmelerinden temsilciler 
konuşmacı olarak katıldılar.

Resepsiyonda farklı alan-
larda aday gösterilen yüzlerce 
kişi arasından seçilen başarılı 
Kürtlere ödülleri takdim edildi. Jüri 
tarafından belirlenen ve plaketlerini 
gecede alan kişiler şunlar oldu:

• En Başarılı İşadamı: 
Harem Kamishi

• En Başarılı Rol model: 
Meryem Kaya, Gala Riani

• En Başarılı İş Kadını: 
Jino Murad

• En başarılı genç 
girişimci: Ersin Bedir

• En başarılı kadın sanatçı: 
Mizgin Mujde Arslan

• En başarılı erkek sanatçı: 
Mariwan Jalal, Kae Bahar

• En başarılı öğrenci:  
Taban Kamal, Raz Jabary

• En başarılı gazeteci: Jiyar Gol
• Özel katkı ödülleri:  

Lord Avebury, Lord Hylton, 
Lord Rea, Jean Lamvert 
MP, Jason McCartney 
MP, Sarah Pannizoe

Britanya Parlamentosunda 
Newroz Resepsiyonu
Jeremy Corbyn : ‘Kürtler için 
barış ve adalet istiyorum’
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En Uzun Süreli Veri saklama Yöntemi: 5D
Sahip olduğumuz verileri uzun 

süre saklamak için şuan yaygın olarak 
kullandığımız hard disk, kaset veya DVD 
gibi bilgi saklama araçları yeterli değildi. 
Bilim insanları lazer ışığı kullanarak 360 
terabaytlık (TB) verileri nano-kuvarsa (bir 
tür silis içeren cam) kaydetmeyi başardı 
ve 14 milyar yıla kadar saklamak müm-
kün olacak.

Southampton Üniversitesi’ndeki 
araştırmacıların geliştirdiği yönteme göre, 
kuvarsın 3 boyutlu yapısına nano-boyutta 
veri yazmak için femtosaniyelik lazer 
akım darbeleri kullanılıyor. Akım dar-
beleri nano-yapılı üç nokta içeren tabakalar 
oluşturuyor, bunların her biri diğerinden 
beş mikron kadar uzakta. Yapıdaki 
değişiklikler başka bir ışık darbesiyle 
etkileşimi sayesinde öğrenilebiliyor (okun-
abiliyor) ve dalgaların yerleşimi (polari-

zasyon) ışın geçtikten sonra kaydediliyor.
Araştırma ekibi bazı anıt eserleri 

küçük cam disklere kaydetmiş bile. 
Örnekler arasında İnsan Hakları Evren-
sel Bildirgesi, Newton’un Opticks isimli 
eseri, Magna Carta ve Kral James’in 
İncili de bulunmakta. Bu disklerin 
üzerindeki verilerin yoğunluğu, 360 

terabaytlık bir verinin tek bir parça 
kuvars üstüne kaydedilebileceğini 
gösteriyor. Çalışmayı gerçekleştiren 
araştırmacılar, verinin son derece yük-
sek bir dayanıklılığa sahip olduğunu 
söylüyor. Yaklaşık 180 °C sıcaklığa ka-
dar dayanabildiği ve  13,8 milyar yıllık 
bir dayanma ömrü olduğu belirtiliyor.

Verileri bu yolla arşivleme fikri 
bir süredir ortada dolaşıyordu, ancak 
şimdiye kadar veri saklama ömrü ve 
boyutları oldukça küçük rakamlarla ifade 
ediliyordu. 2012’de benzer bir teknikle 
bir müzik CD’sindeki veri boyutuna 
yakın olarak, altı buçuk santimetre kar-
eye 40 megabaytlık veri kaydedilmişti. 
Yeni gelişme, daimi olarak büyük mik-
tarda verinin kaydedilmesi için özgün bir 
yol sunmuş oldu.

Enerji Üretebilen Akıllı Giysiler
Günümüzde akıllı saatlerden, 
giyilebilen medikal ciha-
zlara kadar çok geniş bir 
yelpazeye yayılmış olan gi-
yilebilen aygıtların en büyük 
sorunu, kısa pil ömürleri 
nedeniyle istenilen sürelerde 
kullanılamamalarıdır.  

Güney Koreli bilim insanları 
tarafından, enerji üretebilen yeni bir 
kumaş bulunması üzerine bu kısıtlamalar 
ortadan kalkacak gibi görülüyor. Bilim 
insanlarının geliştirdikleri esnek ve 
dayanıklı bu kumaş, insan hareketler-
inden elektrik enerjisi sağlayan bir 
özelliğe sahip.

Bu çalışmayı yürüten bilim 
insanı Sang-Woo Kim ve çalışma 
arkadaşları, robotik deri veya biyo-
medikal uygulamaların kullanımında 
önemli gelişmeler sağlayacak ultra 
esnek ve uzun ömürlü çalışan bir en-

erji kaynağı olan bu materyali ‘wear-
able triboelectric nanogenerators’ 
(WTNG) olarak tanımlıyorlar. Bu 
sistem günlük hareketlerden enerji 
elde etme prensibine dayanmakta. 
Nanoçubuklar ve silikon bazlı organ-
ik malzemeler ile kaplanmış gümüş 
bazlı kumaş ile elektrik elde etmek 
mümkün oluyor. Sang-Woo Kim, 
şuan için yalnızca hareket edildiğinde 
küçük bir LCD ekranı çalıştırabilen 
bir ürün geliştirdiklerini ama yakın 
gelecekte giyilebilir kumaş piller 
geliştirmeyi planladıklarını belirtti. 

Araştırmacılar bu gelişmenin 
birçok giyilebilir elektronik cihaz 
geliştirilmesinin önünü açacağını 
düşünüyor. Yakın zamanda cep 
telefonlarını yürürken şarj edebileceğiz 
belki de.

Geçtiğimiz yıl büyük mali kayıplar 
yaşayan Apple, iPhone’un daha küçük 
yeni bir türünü, iPad’in şirketlere yöne-
lik kullanım sağlayacak bir versiyonunu 
ve dokunmatik saat olan iWatch’un 
fiyatının düşürüldüğünü açıkladı.

Google, dönem dönem büyük ses getiren ve ‘acaba robotlar 
bir gün hayatımızın her yerinde olur mu?’ sorularının cevabını 
düşündüğümüzden daha yakın bir zamanda gerçekleşeceği 
düşüncesini aklımıza getirmemize sebep olan Boston Dynamics 
şirketini satışa çıkaracağını açıkladı. Alıcılar arasında Amazon 
olması dikkatleri çekti.

@Twitter 10 yaşında
Kurucusu olan Jack Dorsey tarafından gönderilen ilk 
“twittr’ı ayarlıyorum” mesajının üzerinden 10 yıl geçti. O 
zamanlar Twitter ilk kuruluşu sırasında verilen ‘Twittr’ ismi 
ile anılıyordu. Daha sonra şimdi isminin insanlar tarafından 
daha çok kullanıldığı görülünce isim değişikliğine gidilmişti.

Twitter’ın bu 10 yıllık macerası 
süresince dünyada meydana gelen bir 
çok gelişmede kilit rol oynadığı görül-
dü. Arap Baharı’nın en can alıcı gün-
leri olarak bilinen Mısır’daki rejim 
değişim protestolarının çok hızlı bir 
şekilde yayılmasında Twitter’ın etkisini 
görmezden gelmek mümkün değil.

Türkiye’de yaşanan Gezi direnişinin 
örgütlenmesi ve sürdürülmesi sırasında 

da Twitter önemli rol oynamıştır. Hatta 
polis tarafından uygulanan şiddetten kur-
tulabilinilmesi için kaçış istikametleri, 
iletişimde yardımcı olmak için kablosus 
ağ şifreleri, su, yemek ve gaz maskesi 
ihtiyaçları bile Twitter’dan duyrulmuştu.

‘Hashtag’ olarak bilinen ve klavy-
enizdeki kare işareti anlamına gelen ter-
imide yine Twitter hayatımıza zoraki de 
olsa aldırmıştır.

Twitter’ın Trend Topic olarak bilinen 
popüler ‘hashtag’ listesi, bir konunun, 
bir olayın yada kişinin ne kadar popüler 
olduğunun bir göstergesi haline gelmiştir.

Twitter’ın şu an bilinen 320 milyon 
kullanıcı bulunmaktadır. Bu kullanıcılar 
her gün toplamda 500 milyondan fa-
zla mesaj göndermektedir. Son istatistiki 
verilere göre 2015 yılının başından bu 
yana Twitter’ın yeni kullanıcı sayısında 
pek fazla artış olmamaktadır.

HAFTADAN KISA KISA

Süt ürünlerinden olan ve üreticisinin Alzheimer hastalığına 
yardımcı olduğunu idda etmesinin ardından Avrupa Birliği 
destekli yapılan bir araştırmada hastalığın ilerlemesini 
durdurduğu sonucuna ulaşıldı. İrlandalı bir şirket tarafından 
üretilen Souvenaid isimli içecek vitaminler ve besleyici 
gıdalar içeriyor. 

Avrupa-Rus ortak projesi olan, 
ExoMars görevi olarak bilin-
en, Mars üzerinde bulunması 
muhtemel bio-kimyasal mad-
delerin izlerini arayacak uzay 
aracı başarılı bir şekilde fırlatıldı. 
Uzay aracının seyehati 7 ay 
sürecek ve 300 milyon mil yol 
yapacak.

Nasa araştırmaları sonucunda 
geliştirilen ekstra kaygan madde 
uçakların daha az rüzgar direnci 
almasını sağlayacak. Bu yolla 
üretilen uçakların çok az yakıt 
harcaması ve bu durumun uçakla 
seyahat fiyatlarını düşürüp at-
mosfere bırakılan karbonun 
azalmasına yol açabileceği 
düşünülüyor.
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HDP: Brüksel 
katliamını  
lanetliyoruz
HDP, Brüksel’de bugün sa-
bah saatlerinde yaşanan 
bombalı saldırılara ilişkin 
yaptığı açıklamada saldırıyı 
lanetledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 
Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşen 
saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. HDP Eş 
Genel Başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahat-
tin Demirtaş imzasıyla yayınlanan açıklamada, 
“İnsanlık düşmanı terör saldırılarını en güçlü 
şekilde kınıyor ve lanetliyoruz” denildi. 

Açıklamanın devamında sivillere yöne-
lik DAİŞ benzeri yapıların saldırılarının sınır 
tanımaksızın tırmanmasına ve bunların gi-
derek ağırlaşan sonuçlarına üzülerek tanıklık 
edildiğini kaydedilerek, şu ifadelere yer ver-
ildi: “Bu zor günlerde Avrupa ve Belçika 
halklarının yanında olduğumuzu, acılarını 
yürekten paylaştığımızı, bu acı ve kayıplara 
karşı uluslararası dayanışmanın önemini bir kez 
daha ifade ediyoruz. Beyrut’tan Reyhanlı’ya, 
Suruç’tan Paris’e, Bağdat’tan Kobanê’ye, 

Tunus’tan Ankara ve İstanbul’a kadar çok 
geniş bir coğrafyada insanlık suçu işleyen 
IŞİD ve benzeri yapılara karşı daha fazla 
dayanışma içinde olmamızın önemi açıktır. Bu 
yapıların bu kadar rahat saldırılar yapabiliyor 
olmasında, bunlara destek veren hükümetlerin 
de sorumluluğu bulunmaktadır.”

KCD-E’den ‘Brüksel’ 
açıklaması: AKP dünyanın 
başına bela oldu!
KCD-E, Brüksel’deki katlia-
ma sert tepki göstererek, 
Türk Cumhurbaşkanı Tayy-
ip Erdoğan’a karşı ortak 
mücadeleye çağırdı.

KCD-E Eşbaşkanlığı, Belçika’nın başkenti 
Brüksel’de bu sabah yaşanan ve çok sayıda 
kişinin yaşamını yitirmesine yol açan saldırılara 
ilişkin açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, “Katil Erdoğan ve 
çeteleri Kürt halkının ve dünyanın başına 
bela olmuştur. Bugün Avrupa’nın başkenti 
Brüksel’de sivil insanlar terörün bar-
bar yüzüyle karşılaşmıştır. Brüksel’deki 
saldırıları nefretle kınıyor, Belçika halkının 
yanında olduğumuzu belirtiyoruz. TC 
sömürgeciliği’nin faşist AKP elebaşı katil 
Erdoğan dün nasıl ki Kobané’yi ve HDP’yi 
hedef gösterdikten sonra Kobané ve HDP mit-
ingleri Amed ve Ankara da saldırıya uğramış, 
bununla birlikte 400’e yakın HDP binası 
yakılmışsa, bugün de Brüksel’deki direniş 
çadırı ve Brüksel saldırıya uğramıştır” denildi.

‘erDOĞaN HeDef GÖsterDİ’
Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer 

verildi:

“Katil Erdoğan gerek AİHM gerek AK ve 
gerekse AB’nin seyrinde Bakuré Kürdistan’da 
toplu katliamlar yapmakta, yüzbinleri yerin-
den göçetmekte ve tarihi mirası yıkmaktadır. 
Erdoğan, Avrupa’nın bu sesizliğinden o kadar 
güç almıştır ki, Avrupa’yı tehdit edecek duruma 
gelmiştir. Kürt halkının TC sömürgeciliğini 
teşhir etmek için yaptığı demokratik ey-
lemleri hedef alan Erdoğan, yandaş basının 
faşizan kalemşorları ile Belçika’yı hedef 
almıştır. Brüksel’i kendi himayesinde ve 
Belçika Başkanı’nı da kendi valisi gibi görme 
aymazlığına ulaşarak tehditler savurmuştur. 
Avrupa’nın şehirlerinde patlamaların olacağını 
ve bununla birlikte bombacıları bilircesine 
Belçika’yı ‘mayın tarlası’na benzetmiştir. Gerek 
hedef gösterdiği direniş çadırı ve gerekse Brük-
sel çetelerin saldırısına uğramıştır. Terör örgütü 
RTE ve yandaş basını bugün Kürt halkının 
kaygılarını ve çağrılarını teyit edercesine 
yüzünü göstermiştir. Brüksel saldırısından sonra 
AKP’nin basını internet sayfalarında ‘PKK ye 
kucak açan Belçika’da patlama’ gibi manşetlerle 
saldırıyı meşrulaştırıcı göstermiştir.”

Ortak MÜCaDele ÇaĞrısı
Açıklamanın sonunda, Kürt halkının 

insanlık mücadelesinin Kürdistan ve Avrupa’da 
süreceğine vurgu yapılarak, “Kürt halkı ve 
Avrupa halkı faşist Erdoğan ve çetelerine karşı 
omuz omuza verip alanlara çıkmalı , faşizmi 
teşhir etmeli ve Kürt halkının insanlık mücade-
lesinin sesi olmalıdır” diye belirtildi.
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“Sürgünde Yaşam” 
Dün E-Postama “Sürgünde Yaşam” başlıklı bir 

yazı gelmişti. Yazıyı bir iki kez okudum. Oda benim 
gibi sürgünlüğü mesken tutmuş. Yazı tümü itibari-
yle, içerikli ve doyurucu. Kalemine sağlık.Yazının 
başlığını ödünç alıyorum. Yanlış anlamlara mey-
dan vermemek için, bir noktaya açıklık getireyim: 
Bu yazı bir eleştiri değildir. Katkı sunabilirsem ne 
mutlu bana.

Sevgili okurlar, yazının ilk paragrafını si-
zlerle paylaşmak istiyorum:  “Dünyaya gözlerimi 
açtığımda, ne baskılar, ne de körpecik beden-
lerin toprağa düştüğünü biliyordum. Keşke ben 
bir bitki olsam da üstüme güzel bir güneş doğsa, 
İlkbahardaki son karların içinde rengarenk boy verip 
filizlensem diye düşünsel bir aleme seğirdim bir an. 
Küresel haydutların hegomanyasından uzak, ne acı 
ne de yalnızlık korkusundan rahatsız olurdum. Bir 
de sılaya hasret...”  

Dünyaye gözlerimizi açtığımızda, baskıların 
ve körpecik bedenlerin devlet güçlerince toprağa 
düşürdüğünü bilmiyorduk. Doğruya doğru. Küçük 
olduğumuz için algılıyamıyorduk. Ama ülkedmizde 
baskılar, soykırımlar devam ediyordu. Uygulanan 
yanlış sağlık politikaları yüzünden, körpecik beden-
ler toprağa düşüyordu. Daha fazla para kazanmak 
için; tedavi edici hekimlik destekleniyordu. Koruy-
ucu hekimliğin esamesi okunmuyordu. Çocuk ölüm-
leri dünyada ön sıralarda yer alıyorduk / alıyoruz ha-
len. Kontrolsuz bozuk aşıların kullanmaları sonucu, 
çocuklar zihinsel sakat olarak büyüyor. Bu camiada 
çalışmış biri olarak biliyorum.

Alp Dağları’n güzelliğine hayran olan yazar 
kardeşimiz: “Keşke ben bir bitki olsam da üstüme 

güzel bir güneş doğsa, İlkbahardaki son karların 
içinde rengarenk boy verip filizlensem diye düşünsel 
bir aleme seğirdim bir an...” diyor. Alp Dağları’n 
eteklerinde bu düşleri gerçek olabilir belki. Gel de 
bu düşleri Türkiye’de gerçekleştirelim. Buna olanak 
var mı? Türkiye’deki bitkilere soralım ne halda-
lar? Boyunları bükük. Alp Dağlarındaki gibi filiz 
vermiyorlar. Buğdaylarımız bile başak vermiyor. 
Bire on veren tarlalarımız bire iki bile vermiyor. 
Doğduğumuz Elbistan’da termiksantralın çevres-
inde Kanserin pençesine düşmemiş aile var mı? 
Kürdistan bölgesinde bombalanmayan bir dağ, vadi 
ve ova kaldı mı? Daha bir-iki gün önce Kimyasal 
silahlarla 40 hayvan değil, 40 insan öldürüldü Yük-
sek Ova’da. Bombaların düştüğü topraklarda kaç yıl 
sonra bir bitki yeşerip rengarenk boy verip filizle-
necek acaba?

Yinede umuda sarılmalıyız dört elle. Aidiyet, 
inanış farkı gözetmeksız tüm ezilenlerin bir plat-
formda bir ara gelerek demokratik kurallar içer-
isinde mücadele verip evrensel bir yaşamı hep bir-
likte kurmalıyız. Kuracağımıza da tüm kalbimle 
inanıyorum. Benimle ne olur demeden. Damlaya 
damlaya göl olacağını unutmayalım. Yeter ki, mü-
cadeleye omuz verelim....

Yazar kardeşim, dilerim düşlerin yaşam bulur....

Alİ  
ERDOĞAN 

KÖŞE YAZISI

elbistanliali@fsmail.net

Brighton’da Newroz Kutlaması
Brighton’da düzenlenen 
Newroz kutlamasında 
Kuzey Kürdistan’daki 
özyönetim direnişi Roja-
va-Kuzey Suriye Federa-
syonu ilanı selamlandı. 

İngiltere’nin Brighton şehrinde 
Sussex Kürt Toplum Merkezi’nin 
düzenlediği Newroz kutlamasına 
çok sayıda Kürdistanlı ve dostları 
katıldı. Devrim şehitlerinin anısına 
yapılan bir dakikalık saygı duruşu 
ile başlayan etkinlikte yapılan 
konuşmalarda Demirci Kawa’dan 
bugüne kadar Newroz’un bir 
diriliş, direniş ve özgürlük 
bayramı olarak kutlandığı ve 
bugün bu direnişin Silopi, Ciz-
re, Sur, Nusaybin, Şırnak ve 
Kürdistan’ın birçok şehrinde 
zalim Dehak’ı temsil eden AKP ve 

çetelerine karşı gösterildiği belirt-
ti. Türk devletinin Kürdistan’daki 
soykırımına karşı direnişin sahip-
lenmesi gerektiği vurgulandı. 

Etkinlikte sahne alan Koma 
Zelal’in Kobanê ve Cizre 
direnişlerini konu alan türkül-
eri dinleyicileri duygulandırırken 

coşkulu stranlarıyla katılımcılar ha-
lay çekip Newroz coşkusu yaşadı. 
Katılımcılara ikram edilen yöresel 
yemeklerden sonra sahne alan Koma 
Bênav stranlarıyla dinleyicilerine 
Newroz coşkusunu yaşatmaya de-
vam etti. Etkinlik çekilen halaylar ve 
sloganlarla sona erdi. 
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İmece Yararına 
Büyüleyici Konser

Çiğdem Aslan ve Reem 
Kelani İmece Kadın 
Merkezi yararına sah-
ne aldıkları konserde 
dinleyicilere keyifli bir 
gece yaşattılar.
Esra Türk

Sağlanan tüm gelirin kadına 
yönelik şiddet ve ayrımcılıkla 
mücadele eden IMECE Kadın 
Merkezine bağışlanan konser, 18 
Mart Cuma akşamı, Saint Luke 
Church’de gerçekleşti.

İlk olarak, Çiğdem Aslan, gi-
tarda Pavlos Melas ve buzukide 
Spiros Bolovinis eşliğinde sahne 
alarak, Türkçe ve Yunanca ezgiler 
seslendirdi. Dinleyiciler, Aslan’ın 
söylediği, Türkiye ve Yunanistan 
halklarının geleneksel, şarkılara 
eşlik ettiler.

Daha sonra sahne alan Reem 
Kelani, geleneksel Filistin ve Ara-
pça halk şarkılarını seslendirdi. 
Kelani’ye piyanoda Al Macsween 
eşlik etti. Kelani halk şarkılarının 
Filistin halkı için neler simgelediğini 
dinleyicilere anlattı ve vücut diliyle 
anlattı. Kelani’nin sahnedeki yüksek 
enerjisi katılımcılara daha da özel 
bir deneyim yaşattı. MacSween’in 
piyanodaki performansı şarkılara 
daha da derin bir duygu yükledi.

Kelani, Aslan ve grubunu sah-
neye tekrar davet ederek, konserin 
son şarkılarını birlikte seslendirdiler.

Sanatçıların performanslarından 
önce İmece yönetim kurulu başkanı 
Semra O’Reilly ve direktör Fer-
ide Kumbasar çalışmalarıyla ilgili 
kısaca bilgiler verdiler.

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

Konsere sponsor olan kadın 
işletmecilere teşekkürlerini dile 
getiren İmece yönetimi, ‘‘Kadın, 

göçmen, ve ya mülteci olarak 
çok katmanlı ayrımcılık yaşayan 
kadınlara kadın-destek hizmetleri 
sunarken, şiddetsiz bir yaşam için ve 
haklarını tümüyle kullanabilmeleri 
için farkındalık yaratma çalışmaları 
yapmaktayız’’ dedi.

Imece, kadınlara, danışmanlık 
ve bilgi verme, kadına yönelik 
şiddette müdahale ve destek, terapi, 
sosyal yardım desteği, araştırma, 
farkındalık yaratma ve güven 
arttırma gibi hizmetler sunuyor.

Türkçe, Kürtçe, Yunanca, 
Boşnakça, Bulgarca, Roma ve 
Latin dillerini de içeren bir çok 
dilde ve bir çok bölgesel ağızla 
şarkı söyleyen Aslan, daha önce 
Sezen Aksu’nun Royal Albert 
Hall’da gerçekleşen konserinde 
sahne aldı. Filistinli Kelani, Istan-
bul ve Nusaybin’de kendi grubu 
ve Kardeş Türküler ile birlikte ve 
daha sonra virtüöz Selim Sesler 
ile birlikte bir çok performans 
sergilemiştir.
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Newroz coşkusu yasak tanımadı
Yasak ve engellemelere rağmen 

Kürt halkı Newroz kutlamalarında 
ısrar etti ve kitleselleşerek yoluna de-
vam etti. Türk devleti ise Newroz’u 
engelleyemeyince, Newroz’dan “w” ve 
“o” harfini çıkararak ‘Nevruz’ olarak 
sahip çıkmaya çalıştı. Ancak, Kürtlerin 
görkemli direnişi Newroz önündeki 
yasakları kaldırdı.

Newroz tüm yasaklara, baskılara ve 
saldırılara rağmen 21 Mart’ta on bin-
lerin katıldığı alanlarda kutlandı. Başta 
Diyarbakır olmak üzere Siirt, Ağrı, 
Iğdır, Bitlis ve birçok ilçede Newroz 
kutlamaları coşkuyla yapıldı. Polis 
saldırısının yaşandığı yerlerde ise halk 
saldırılara direnişle karşılık verdi.

Yüz bini aşkın kişi Diyarbakır 
Newroz’unda: “Direnerek kazanacağız”

Saray-AKP iktidarının abluka, ya-
sak ve katliamlarla sürdürdüğü savaş 
politikalarının altında gerçekleşen 2016 
Diyarbakır Newroz’una tüm engelle-
melere ve provokasyonlara karşın yüz 
bini aşkın kişi katıldı.

Bakanlığın yasak kararına rağmen 
Amed’de bir milyonu aşkın kişi direnen-
lerin önünde yasak duvarlarının işlevini 
yitireceğini ortaya koydu. Kentte 
sabahın erken saatlerinden itibaren 
yüzbinler yöresel kıyafetlerini giyerek, 
sarı, kırmızı ve yeşil renkleri kuşanarak, 
dört bir koldan Newroz Parkı’na doğru 
yürüyüşe geçti. Bir nehri oluşturan 
küçük dereler misali Newroz alanında 
akan kitleye, polis birçok yerde müda-
hale etti. Yüz binler polisin tüm müda-
halelerine rağmen geri adım atmayarak, 

OHAL’ı aratmayan görüntülere sahne 
olan kentte kurulan barikatları aşarak, 
Newroz Parkı’na ulaştı. 

İmralı Heyeti’ni temsilen HDP An-
kara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 
konuşmasında, müzakere sürecine ve 
müzakere masasının Saray-AKP eli-
yle devrilmesine ilişkin bir konuşma 
gerçekleştirdi. “Müzakereler başlasın, 
bir haftada savaş biter” diyen Önder, ik-
tidara savaş politikalarından vazgeçme 
çağrısında bulundu. Önder, Demirtaş’ın 
bu çağrıyı detaylandıracağını da sözler-
ine ekledi.

Amed’de Demirtaş, Kürt halkının 
direnişinin savaşı sürdürmek değil, 
sonlandırmak için gösterildiğinin 
altını çizen ve bu nedenle “Direnerek 
kazanacağız” dediklerini ifade eden 
Demirtaş, “Amed Newroz’u bir kez 
daha yol gösteriyor. Bu meydan çözümü 
işaret ediyor. ‘Bizi korkutamazsınız, 
diz çöktüremezsiniz’ diyor. Bu mesaj 
doğru okunmalı” dedi.

kürtler barış için direniyor 
Yakın zamanda yürütülen barış 

sürecinden dersler çıkararak, ek-
siklerini cesaretle masaya yatırarak 
yol alınması gerektiğini vurgulayan 
Demirtaş, “Bugün Kürtler savaş 
derinleşsin diye direnmiyor savaşa 
karşı barış için direniyor. Bedel ödetip 
sindireceklerini sanıyorlar tarihten hiç 
ders almamışlar demektir. Siyasetin bu 
kadar tıkandığı siyasetin çözüm sanatı 
olma noktasında işte Amed Newrozu 
bir kez daha yolumuzu açıyor. Burada 
bulunan herkes çözümün yolunu gös-

teriyor. Korkarak, korkutarak asla hiç 
bir şey çözemezsiniz” mesajı verdi. 

Newroz yasaklara 
rağmen kutlanıyor

Valilik yasaklamalarına rağmen 
Newroz kutlamaları Kuzey Kürdistan 
ve Türkiye’nin bir çok ilinde coşkuyla 
kutlandı. Bir çok yerde polis kutlama-
lara müdahale etti.

Ağrı’da polis engeline rağmen 
Belediye Açık Otoparkı’nda bir araya 
gelen on bine yakın kişi, Newroz’u 
kutladı. Kutlama, özgürlük ve 
demokrasi mücadelesinde yaşamını 

yitirenler için yapılan saygı duruşuyla 
başladı. HDP Eş Genel Başkanı Fi-
gen Yüksekdağ ile Ağrı Belediye Eş 
Başkanı Sırrı Sakık’ın Newroz ateşini 
yakmasının ardından alanda bulunan 
kitlenin coşkusu doruğa çıktı.

Şırnak Valiliği’nin Newroz yasağını 
tanımayan Roboskililer, Roboski için 
Adalet, Yeryüzü için Barış Derneği 
önünde bir araya gelerek Newroz 
ateşini yaktı. Newroz kutlamasında 
konuşan Roboski Meclisi Eş Sözcüsü 
Cahit Encü, 2016 Newroz ateşinin 
direniş ateşi olduğunu kaydederek, 
“Gün direnme günüdür. Yasakları 

tanımıyoruz. Newroz ateşimizi yaktık, 
dim dik duruyoruz. Önderliğin üzer-
indeki tecrit hepimizedir. Bu tecridi 
asla kabul etmeyeceğiz. Bu yıl ki 
Newroz ateşi ile önderliğimizi özgür 
kılacağız” diye konuştu.

Muş’un Varto ilçesinde halk, Şehit 
Mordem Kültür Merkezi önünde 
Newroz’u kutladı. Sabah erken 
saatlerde çevre köylerden ve ilçe 
merkezinden yüzlerce yurttaş, polis 
barikatlarını aşarak, alana giriş yaptı. 
Kutlamaya HDP Muş Milletvekili 
Ahmet Yıldırım, Varto Belediyesi eş 
başkanları katıldı.
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Silver Point hizmete açıldı Kısa süre önce hizmete açılan Sil-
ver Point Supermarket Edmonton ve 
Tottenham bölgesinde profesyonel 
marketciliğin standardını yükseltti. 

Kaliteli ve çok geniş ürün seçenekleri, 
profesyonel ve güler yüzlüpersoneli ile 
Haydar Arslan,Hayrettin Caner ve Me-
hmet Kaylan yönetiminde Edmonton 
Angle Corner bölgesinde hizmete açılan 
Silver Point supermarket’de Kürt,Türk 
ve Kıbrıslı toplumlara hitap eden sayısız 
ürün bulunuyor. 

Açılışından buyana devam eden 
‘açılış kampanyaları’ ile çok uygun fi-
yatlara yüksek kaliteli ürünleri sunan 
Silver Point Supermarket ayni zamanda 
taze meyve sebze bölümü ve tecrübeli 
şarküteri bölümüylede sektörde fark 
yaratıyor. 

Silver Point haftanın 7 günü 24 
saat hizmet veriyor. Ayrıca Silver 
Point dönemlik kampanyalarına da 
devam ederek bölgede ‘en hesaplı 
alışverişi’ müşterilerine sunmayı he-
defliyor. Müşteri memnuniyeti odaklı 
çalışmalarına devam eden Silver 
Point Supermarket yönetimi özel-
likle yüksek kaliteli ürünleri düşük fi-
yatlara müşterilerine ulaştırmayı ana 
amaçlardan bisi olarak belirlediler. 

Aradığınız tüm kuru gıda, mey-
ve, sebze, konserve, unlu mamüller, 
yğ çeşitleri, temizlik malzemeleri, 
şarküteri ürünleri, içecekleri 365 metre 
karelik geniş alanıyla rahatça alışveriş 
ypabileceğiniz iç tasarımda sunan Silver 
Point Supermarket açılışa özel indirim-
leri ile şimdiden bölgenin gözde marketi 
haline dönüştü. 

76-82 Fore Street, Edmonton, N18 
2FF adresinde bulunan Silver Point 
Supermarket topluma kaliteli hizmeti 
profesyonl anlayışla sunmaya devam 
ediyor. 
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Savara bî rûnê nivîşk
Bu hafta Kürtlerin muhtemelen en baş tacı yemeklerinden 
olan, yerini kolay kolay başka bir yemeğe bırakmayacak 
tereyağlı bulgur pilavı ile birlikteyiz. 

Bulgurun Kürtlerin hayatındaki yeri 
ve önemini kısa bir yazıda anlatmak 
hiç de kolay bir iş değil. Buğdayın 
Mezopotamya topraklarındaki keşfi 
bu çok mütevazi tahılın Kürtlerin 
yaşam tarzı ile beraber yemek kül-
türlerinide çok derinden etkilemiştir. 
Bulgur yapımı Kürdistan’da özellikle 
geçmiş zamanlarda tam anlamiyla bir 
yaşam tarzı idi. Buğdayın ekiminden 
hasatına, saplarından ayrıştırılmasından 
kaynatılmasına, kurtulmasına, 
öğütülmesinden saklanmasına her 
aşaması fevkalade emek isteyen, ince 
detay içeren,  hayatın akışının hemen en 
önemli parçası olan bir gelenekti. Bunu 
düşündüğümüzde bulgurun Kürtlerin 
hayatındaki anlamını ve müthiş önemini 
daha iyi anlayabiliriz.

Dünyanın neresine giderseniz 
gidin, bölge ikliminde kolayca 
yetiştirilebilinen, maliyeti düşük, karın 
doyurucu belli başlı yiyecekler vardır. 
Örneğin Avrupa genelinde patates, uzak 
Doğu ve Hindistan’da pirinç çeşitleri, 
Güney Amerika da mısır bu anlamda 
Kürdistan ve Orta Doğunun bulguruna 
denk yiyeceklerdendir. Çok yaygın 
olarak yenilmesinin sebeblerinin en 
önemlisi kolay elde elilmesi olsada, 
damak tadında yaptığı alışkanlık bel-
kide bunun çok ötesine geçmektedir ve 
belkide bundan dolayı hemen her gün 
bıkmadan yenilebilmektedir.

Bulgurun pişirilen diğer malzeme-
lerin tadını ve özünü içine çekebilme 
ve bambaşka bir lezzete çevirebilme 
özelliğinden dolayı ne ile pişirilirse 
pişirilsin ortaya çıkan sonuç hem çok 
farklı oluyor ve her defasında inanılmaz 
bir lezzet tadıyorsunuz. Bu sebeple olsa 
gerek bulgur pilavının pek çok çeşitleri 
yapılır, fakat muhtemelen en sevileni ise 
bol taze tereyağı ile yapılandır. Tereyağı 
ile yapılanın bir başka güzelliği ise 
çeşitli sebzelerin katabilmenizdir. 

Haytımda belkide yediğim en 
lezzetli bulgur pilavı tadını asla 
unutamayacağım sevgili nenemin kereng 
(kenger), ve ıspıng (yemlik)  ile yaptığı 
bulgur pilavı idi. Kendi elleriyle dağdan 
topladığı kerengleri, güneş batarken 
kapının önünde bir çulun üzerinde otu-
rup tek tek ayıklayıp akşam yemeği 
için özenle hazırladığı manzarayı hiç 
unutmam. Tandır üzerinde koca bir ta-
vada kavurduğu yağın o muhteşem 
kokusu ve bulgurun üzerine döktüğü an 
çıkan harkulade sesi lezzetli bir akşam 

yemeğinin en güzel habercisiydi. Ya 
o muhteşem nadide lezzeti! hala şimdi 
gibi hatırımda. 

İngilterede kereng bulmak pek müm-
kün değil maalesef. Bu sebeple tereyağlı 
bulgur pilavinı ona en yakın lezzete 
benzer yiyeceklerle yapmak zorunda 
kalsakda bu yemeği yapmaktan bizi 
alıkoymuyor. Ben burdaki tarifde taze 
fasülye kullandım ama pancar kökleri 
veya mantar da çok lezzetli olabiliyor. 
Eğer daha önce yapmadıysanız bu çok 
basit ve çabucak yapabileceğiniz yemeği 
yapmayı mutlaka deneyin derim. Yanına 
bana göre gidecek en güzel şey yeşil 
soğan veya turp salatası.

Haftaya yeni bir lezzette buluşmak 
dileği ile yorumlarınızı bekliyorum...

thekurdishcook@gmail.com    TheKurdishCook           @TheKurdishCook

THE KURDISH COOK

FAdime  
TiSKAyA

Savara bî rûnê nivîşk
2 kişilik 
Malzemeler

• 140 gr. Su 
• 80 gr. Pilavlık bulgur
• 60 gr. Taze yeşil fasülye (Ayşe kadın 

veya çalı fasülyesi) - ayıklanmış 
ve 2 cm uzunluğunda doğranmış. 

• 50 gr. Tuzlu tereyağı
• Tuz ve karabiber

Yapılışı
1. Orta boy bir tencereye suyu alın, üzer-

ine bir tutam tuz atıp kaynatın. Kaynamaya 

başladığında bulguru ardından fasulyeleri 
atıp kapağı kapalı bir şekilde 8-10 dakika ka-
dar bulgur suyu çekip yumuşayıncaya  kadar 
kaynatın ve kenara alın 

2. Bulgur piştikten sonra,  bir tavaya 
tereyağını alın, biraz tuz atıp orta ateşte 
eritin. tereyağı iyice eriyip köpürmeye 
başladığında ateşten alın ve hemen kaynamış 
bulguru ekleyip tereyağı bulgurun her yanını 
kaplayana kadar karıştırın. Tuz ve karabiber 
ekip bir kez daha karıştırın ve kapağı kapalı 
bir şekilde 5 dakika dinlenmeye bırakın ve 
hemen servise alın. 

Afiyet Olsun........
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Basit

Zor
KARİKATÜR

SUDOKU

GEÇEN HAFTAKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

Hazırlayan: MURAT ALPAVUT   |   alpavut@arcor.de

ÇENGEL BULMACA
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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

Berber Aranıyor
Colchester-Essex’te full time 

çalışacak berber aranıyor.
Kalacak yer temin edilecek. 

Tel:0776 477 8920
077 8491 6494- 012 0657 1117

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

Shop for Sale
Nisa Local Archway
55-57 Junction Road, Archway N19 5QU

Tel: 0754 0409 013 (ASH)
Lottery, Pay point, Off Licence, Grocery, DPD 
Parcel, Western Union, 2000 SQ, Basement, 

Backdoor Delivery & Modern Refitted

Bluedots Yeminli 
Tercümanlık Bürosu
Tüm dillerde her türlü evrak çevirisi 

uzman tercümanlar tarafından yapılır.

68 Stoke Newington Road, London, N16 7XB

Tel: 020 7254 7504 – 077 3747 9749
email: hasaniko@gmail.com

 � Hastane Raporları

 � Mahkeme Kararları

 � Noterlik Hizmetleri

 � Boşanma Kararları

 � Diploma Çevirileri

 � Transkript 
Çevirileri

 � Davetiye Yazma
 � Vekaletname 

Hazırlama
 � Resmi Yazışmalar
 � Yardım Başvuruları
 � Telefon 

Görüşmeleri
 � Apostil İşlemleri

Grill Şefi ve Servis 
Elemanı Aranıyor

Londra merkezde bulunan restaurantta 
çalışacak et hazırlığı, grill şefi, mutfak 
ve servis elemanı olarak çalışacak is 

arkadaşları aranıyor.

Çalışma izni olması zorunludur. 

İletişim için Mehmet beyi  
07776 266555 arayınız lütfen.
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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

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

Kiralık Ofisler
Edmonton’da Fore Street üzerinde 

uygun fiyata kiralık ofisler.

İletişim: 0786 900 7743 - Selim Bey

Satılık Off Licence
(Liverpool Street’e yakın-Bricklane)

Haftalık Take in: 6-7 bin
Lease: 12 yıl (önü açık)

Fiyatı telefonda verilecektir.

Telefon: 0746 643 0117 / 0793 126 8415

Sezgin Coşkun
Kürtçe dil dersi verilir. 

Düğün, gece ve konserlerde  
müzik hizmeti.

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
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Tu Bi Xêr Hatî Newroz

Berdewama nuçeyê di rupelê 3´yan de ye

Cejna berxwedanê Newroz li paytext Londonê 
bi meşekî û şahiyakî dest pê kir. Roja Yekşemê 
li paytext Londonê bi pêşengiya Yekitiya Hêza 
Demokratîk meşa Newrozê hat li dar xistin, êvarî jî 
bi pêşengiya Ciwanên Azad li Navenda Komeleya 
Kurd agirê Newrozê hat pêxistin. Newroza mezin 
ya Londonê jî dê 10 Nîsanê li Lee Valley Athletîc 
Centre were li dar xistin. 

Roja Yekşemê meşa ku ji hêla Hêza Yekitiya 
Demokratîk ve hatî organîze kirin li herêma Wood 
Green dest pê kir. Berî destpêkirina meşê jibo şehîdên 
şoreşê deqek rêzgirtin hat kirin. Piştî rêzgirtinê li ser 
navê Yekitiya Hêza Demokratîk axaftin hatin kirin. Di 
axaftinan de bal hat kişandin ser êrîşên dewleta Tirk 
yên li Bakurê Kurdistanê û bang li dewleta Tirk hat 
kirin ku dawî li êrîşan bîne. 
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Karîkatûr

NEWROZ
me agirek pêxist , jibo qet venemirê

Xortek sere xwe radikê di hucreya xwe ya tarî de.
dilê wî kawa ye

Gava agir pêketibu li serê çiyan
Îxanet di geriya di taritiya zîndana amedê de

rêhevalek pêwiste ji kawa re
ronahî û agir pêwiste ji vê tarîtiya zindanê re

Jibo bê şikandin çerxa îxanetê
rêhevalek pêwiste

rêheval mazlum bû ê sere xwe rakir
agir û av li xwe pêça

Sê darikên niftikê kir çeka xwe
dîrok hezar û nehsed û heşt û do

Bîst û Yekê adarê bû…
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Yekemîn Agirê Newrozê 
Li Londonê Hat Pêxistin
Cejna berxwedanê Ne-
wroz li paytext Londonê bi 
meşekî û şahiyakî dest pê 
kir. Roja Yekşemê li pay-
text Londonê bi pêşengiya 
Yekitiya Hêza Demokratîk 
meşa Newrozê hat li dar 
xistin, êvarî jî bi pêşengiya 
Ciwanên Azad li Navenda 
Komeleya Kurd agirê Ne-
wrozê hat pêxistin. Ne-
wroza mezin ya Londonê jî 
dê 10 Nîsanê li Lee Valley 
Athletîc Centre were li dar 
xistin. 

Roja Yekşemê meşa ku ji hêla Hêza 
Yekitiya Demokratîk ve hatî organîze 
kirin li herêma Wood Green dest pê 
kir. Berî destpêkirina meşê jibo şehîdên 
şoreşê deqek rêzgirtin hat kirin. Piştî 
rêzgirtinê li ser navê Yekitiya Hêza 
Demokratîk axaftin hatin kirin. Di ax-
aftinan de bal hat kişandin ser êrîşên 
dewleta Tirk yên li Bakurê Kurdistanê û 
bang li dewleta Tirk hat kirin ku dawî li 
êrîşan bîne. 

Meş heta Harringey berdewam kirin. 
Li navenda Haringeyê girseyê govend 
gerand û bênavber dirûşmeyên dij dewl-
eta Tirk qêrîn. Meş li Navenda Kome-
leya Kurd bi dawî bû. 

CIWANAN AGIRÊ 
NEWROZÊ PÊXIST

Wekî her sal îsal jî Newroza Ciwa-
nan ya ku ji hêla Ciwanên Azad ve hat 
organîze kirin bi tevlîbûna sedan ciwan 
pêk hat. Şahiya ku li Navenda Civaka 
Kurd hatî li dar xistin bi rêzgirtin û axaf-
tinan dest pê kir. Piştî axaftinan Serhado, 
Koma zelal, Birgül Yılmaz û Koma sersi 
bi rêzê derketin ser dikê û staranên xwe 
parvekirin. Ciwanan li hember stranan 
govend gerandin û bênavber dirûşmeyên 
“bijî berxwedana bakûr” qêrîn. 

Dawiya şahiyê de agirê Newrozê li 
bexçeyê komelê hat pêxistin fîşekên 
hewayî hatin teqandin. Ciwanan xwe li 
ser agir re qevastin û li dora agir govend 
gerandin. Şahiyê di saetên dereng de bi 
dawî bû. 

ŞAHIYA NEWROZÊ YA 
MEZIN 10 NÎSANÊ YE

Şahiya Newrozê ya mezin ya Lon-
donê dê îsal hinekî bi derengî were pîroz 
kirin. Jiber pirsgirêka cîh dê Newroza 
mezin 10 Nîsanê li Lee Valley Athletic 
Centre were pîroz kirin. 



Di teqînên li balafirgeha Zaventem û rawestgeha metro ya Mael-
beek ên paytexta Belçîka Brukselê, ku piştî gefên Erdogan rû 
dan, 34 kesan jiyana xwe ji dest dan, 136 kes jî birîndar bûn.

Li paytexta Belçîka Bruk-
selê, danê vê sibehê li bala-
firgeha Zaventem a navnetew-
eyî dû teqîn li dû hev rû dan. 
Li gorî agahiyên hatin bidestx-
istin, di teqînên li balafirgehê 
de 14, li rawestgeha metroyê 
jî 20 kesan jiyana xwe ji dest 
dan. 136 kes jî birîndar bûn.

Li balafirgeha navnetew-
eyî ya Brukselê Zaventemê, 
di encama 2 teqînên li dû 
hev qewimîn de 11 kesan ji-
yana xwe ji dest dan, 81 kes jî 
birîndar bûn.

Çend deqe piştî teqînên li 
balafirgehê, vê carê li rawest-
geha metro ya Maelbeek a li 
navenda Brukselê teqînekê rû 
da. Di vê teqînê de 15 kesan 
jiyana xwe ji dest dan, 55 kes 

jî birîndar bûn.
Rawestgeha metro ya 

Maelbeekê li ser rêya Parla-
menta Ewropa û Komîsyona 
Ewropayê ye, ku tenê çend 
sed metre dûrî van her du 

saziyan e.
Piştî teqînan ewlekariya 

li Belçîkayê derket asta herî 
bilind. Seferên metro û trenan 
hatin betalkirin, balafirgeha 
Zaventemê jî li seferên balafi-
ran hat girtin.

Dozgerê Federal ê Belçî-
kayê da xuyakirin ku li Bala-
firgeha Zaventem a Brukselê 
êrîşa întixarî hatiye kirin.

YEKÎTIYA EWROPA 
XEBATKARÊN 
XWE HIŞYAR KIR

Ji ber ku Bruksel pay-
texta Yekîtiya Ewropayê ye, 
bi hezaran xebatkar û dîplo-
matên Yekîtiya Ewropayê li vî 
bajarî ne. Rayedarên Yekîtiya 
Ewropayê ji xebatkarên xwe 
xwestin, ku dernekevin derve.

ERDOGAN GEF 
XWARIBÛ

Serokkomarê Tirk Erdogan 
beriya 4 rojan daxuyaniyek 
dabû û gotibû, “Li Brukselê 
yan jî li bajarekî din ê Ewro-
payê ji bo bombe neteqin, ti 
sedem nîne” û bi vî rengî gef 
li Belçîkayê xwaribû. Piştî ku 
Erdogan ji ber konê Kurdan ê li 
Brukselê hatiye vedan Belçîka 
hedef nîşan da, rojnameyên 
AKP’ê manşetên ‘Terorîst 
Belçîka’ bi kar anîbûn.

4   Çarşem, 23 adar 2016

1406 akademîsyenên 
ji 62 welatan bang li 
AKP’ê kirin: Dev ji 
zext û girtinê berde
Akademîsyenên, ku ji ber banga 
xwe ya aştiyê û dawîanîna li şerê li 
Kurdistanê bûn hedefa êrîşên AKP 
û Erdogan, ji zanîngehên cîhanê 
destekê dibînin.

Di nameyeke hevpar 
a 1406 akademîsyenên ji 
62 welatan de banga ‘dev 
ji pêla girtinê berde’ li 
AKP’ê hat kirin.

Zêdeyî 2 hezar 
akademîsyenên mora 
xwe danîn binê daneza-
na ‘em ê nebin hevparê 
vî sûcî’ û li dijî şerê li 
Kurdistanê derketin, ji 
aliyê hikûmeta AKP’ê û 
Erdogan ve hedef hatin 
nîşandan. Li hemberî 
rewşenbîr û akademîsy-
enan lêpirsîn hatin veki-
rin û 4 akademîsyen hatin 
girtin.

Noam Chomsky jî di 
nav de 1406 akademîsy-
enên ji 62 welatan mora 
xwe danîn binê namey-
eke hevpar û bang li 
AKP’ê kirin ku dawî li 

zext, binçavkirin û girtina 
akademîsyenan bîne.

Çend ji akademîsy-
enên mora xwe danîne 
binê vê nameya hevpar 
ev in: Gilbert Achcar, 
Michael Ash, Etienne 
Balibar, Korkut Boratav, 
Martin van Bruinessen, 
Victoria Chick, Noam 
Chomsky, James Crotty, 
Gerald Epstein, Ben 
Fine, Gerald Friedman, 
Jayati Ghosh, David 
Graeber, Geoff Harcourt, 
Janroj Keles, Marc La-
voie, Katherine Newman, 
Bertell Ollman, Ozlem 
Onaran, Esra Ozyurek, 
Robert Pollin, Malcolm 
Sawyer, Lynne Segal, 
Engelbert Stockhammer, 
Mehmet Ûgûr û John 
Weeks.

Balafira Dûbayî li Rûsyayê 
ket: 61 mirî

Balafira rêwiyan a bi tîpa 
Boeîng 737-800 a rêyên hewayî 
ya Dûbaî FlyDûbaî, dema dad-
iket balafirgeha Rostov-on-don a 
Rûsyayê ket xwarê. Di qezayê de 
61 kesan jiyana xwe ji dest dan.

Duh saet di 22:53’an de bala-
fira rêwiyan a bi tîpa Boeîng 737-
800 a rêyên hewayî ya Dûbaî 
FlyDûbaî, ku tevî 61 rêwî û per-
sonelên xwe diçû Rostov-on-don 
a Rûsyayê, saet di 03:15’an de ji 

bo dakeve xwe nizm kir. Lê belê 
ji ber nedîtina pêşiya xwe pîlotan 
bêyî balafirê deyne, careke din 
bilind kirin.

Pîlotan cara duyemîn hewl 
dan balafirê deynin balafirgehê 
lê saet di 03:50 de ket xwarê. Hat 
ragihandin, ku di vê qezayê de 
kes ji rêwî û personelên balafirê 
nefilitîne. Li gorî agahiyan 55 
welatiyên Rûs di balafirê de he-
bûn û 4 ji van zarok bûn.

Obama li Kubayê ye
Serokê DYA Barack Obama hat 

paytexta Kuba Havanayê. Obama 
wê bi Serokdewletê Kubayê Raûl 
Castro re hevdîtinê bike.

Serdana Serokê Dewletên 
Yekbûyî yên Amerîkayê Barack 
Obama ya li Kubayê destpê kir. 
Obama bû yekemîn Serokê DYA 
ku piştî 88 salan hat Kubayê.

Li Havanayê, di dema 

serdana Obama de çalakiyên 
protestoyî pêk hatin. Ji bo ser-
bestberdana girtiyên siyasî yên 
li Kubayê, xwepêşandan hatin li-
darxistin. Lê belê polîsan dest li 
xwepêşandanan werdan û gelek 
kes kirin binçavan.

Tê payîn Obama û Castro 
di şîvê de bên cem hev. Piştî 
hevdîtinê wê civîneke çapemeni-
yê bê lidarxistin.

Ji KCD-E daxuyaniya 
‘Brukselê’: AKP bûye 
belayê serê cîhanê
KCD-E nerazîbûneke tund nîşanî kom-
kujiya li Brukselê da û ji bo têkoşîna li 
dijî Serokkomarê Tirk Tayyîp Erdogan 
banga têkoşîna hevpar kir.

Hevserokatiya KCD-E, 
têkildarî êrîşên danê vê si-
behê yên li paytexta Belçîka 
Brukselê daxuyaniyek 
weşand.

Di daxuyaniya nivîskî 
de hat gotin, “Erdogan ê 
kujer û çeteyên wî bûne 
belayê serê gelê Kurd 
û cîhanê. Mirovên sivîl 
ên li paytexta Ewropa 
Brukselê dijîn, îro rûyê 
barbar ê terorê dîtine. 
Em êrîşên li Brukselê bi 
hêrseke mezin şermezar 
dikin û dibêjin, ku em li 
cem gelê Belçîkayê ne. 
Çawa ku serçeteyê AKP 
a faşîst Erdogan ê kujer 
duh Kobanê û HDP hedef 
nîşan da û piştre li hem-
berî Kobanê û mîtîngên 
HDP’ê yên li Amed û 
Enqereyê êrîş hatin kirin, 
îro jî li Brukselê li hem-
berî konê berxwedanê û 
li hemberî Brukselê êrîş 
hatine kirin.”

BANGA TÊKOŞÎNA 
HEVPAR

Di daxuyaniyê de bal 
hat kişandin ser gefê Er-
dogan ê li hemberî Belçî-
kayê ku beriya niha bi 
çend rojan gotibû ‘Ji bo 
êrîş li hemberî Brukselê 
neyê kirin ti sedem nîne’ 
û hat destnîşankirin, ku 
Erdogan û qelemşorên wî 
yên faşîzan Belçîka hedef 
nîşan dane.

Di dawiya daxuyaniyê 
de hat destnîşankirin, ku 
têkoşîna gelê Kurd a ji bo 
mirovahiyê wê li Kurdis-
tan û Ewropayê dewam 
bike û hat gotin, “Gelê 
Kurd û gelê Ewropayê 
divê li hemberî Erdogan ê 
faşîst û çeteyên wî, bi hev 
re dakevin qadan, faşîzmê 
teşhîr bikin û dengê xwe 
tevlî têkoşîna gelê Kurd a 
ji bo mirovahiyê bikin.”

Danûstandinên li 
Cenevreyê bi kêr nayên
Di danûstandinên li Cenevreyê de, ku Kurd û 
mûxalefeta din a demokratîk li derve hatine 
hiştin, ji bilî windakirina demê heta niha 
ti encam jê derneketiye. Danûstandin ev 
hefteyeke dewam dike, lê di pirsa ‘Esad wê 
bimîne yan nemîne’ de jî gavek bi pêş de ne-
hatiye avêtin.

Derdorên ‘mûxalîf’ der barê 
danûstandinên li Cenevreyê 
de daxuyaniyek dan û şandeya 
rejîmê rexne kir ku rê li ber 
windakirina demê vedike.

Şandeya rejîmê jî, ji xwe di 
wê baweriyê de ye ku ‹şandeya 
mûxalîf› a ku hêza wê ya tem-
sîliyetê mijara nîqaşan e, nax-
waze bi rastî danûstandinan 
bike. Serokê heyeta rejîmê 
Beşar Caferî bal kişand ser 
pêşnûmeya Konseya Ewleka-
riyê ya Neteweyên Yekbûyî ya 

meha Kanûnê û îdîa kir ku mu-
zakere giraniya xwe daniye ser 
‹çûyîn Esad›.

Tevî ku Caferî îdîa kir ku ev 
pêşnûme çûyîna Esad ferz nake, 
di pêşnûmeyê de tê gotin ku ji 
bo pêvajoya derbasbûnê ya li 
Sûriyeyê pêwîste di nava 18 
mehan de hilbijartinên serbixwe 
werin kirin.

Tê payîn ku ji van danû-
standinên Kurd û Hêzên Sûriy-
eya Demokratîk li derve hatine 
hiştin, ti encam dernekeve.

Teqînên li Brukselê: 
26 mirî, 136 birîndar



35  Çarşem, 23 adar 2016

Demîrtaş di Newrozê Amedê de axivî, di-
yar kir ku sed hezaran çareseriyê nîşan 
didin, got AKP’ê nikare civakê hevgirtî 
bike. Demîrtaş anî ziman ku wê çavên 
xwe li qetilkirina gel negirin, got: “Ne-
wroza Amedê rêya me vedike. Em ê rojên 
azad li zarokên xwe yên me winda kirine 
re bikin diyarî.”

Hevserokê Giştî yê HDP’ê Selahat-
tîn Demîrtaş di bernameya Newroza 
dîrokî ya Amedê de axivî.

Demîrtaş gel bi zimanên Kurmancî 
û Kirmançkî silav kir, wiha bal kişand:

“Me 3 salan mizginiyên aştiyê dan 
tevahî gelên Rojhilata Navîn, me nîşan 
da ku bê ka rêya diçe azadiyê çiqasî 
xweş e. Lê, îro em bi mirinan Newrozê 
pêşwazî dikin. Me 3 salan ev dît. Aştî 
ne xeyal e. Eger em li derdora pîvanên 
wekheviyê kom bibin, me dît ku aştî 
mimkûn e. Newroza îsal tevî her tiştî 
jî li Qada Amedê wek Newroza aştiyê 
xwe nîşanî cîhanê dide.

‘AMEDÊ PEYAMA XWE 
DA; RAST BIXWÎNIN’

Em nikarin bi rêyên derhiqûqî bên 
gel hev. Tiştê ku me bîne cem hev, 
rêya hiqûq, demokrasiyê ye. Rojhilata 
Navîn pêvajoyek dîrokî dijî. Bê gu-
man gelek hêzên navneteweyî yên 
dixwazin li gor berjewendiyên xwe di-
zayn bikin hene. Em di ferqa vê de ne 
û li gor vê têdikoşin. Lê, li Enqereyê 
rêveberên vî welatî tehdîdan li pey 
hev rêz dikin, heta ku daxwazên vî 
gelî wek tehdîd bibînin aştî zehmet e. 
Eger em dixwazin bi hev re tevbiger-
in, wê demê divê em li ser pîvanên 
demokratîk li hev bikin. Tê dîtin ku 
enqere vê pêvajoyê ne rast dixwîne. 
Gelê Kurd bêyî bitirse dixwaze azad 
bijî. Ne ti tiştên din, tiştê ku jê hatiye 
dizîn dixwaze. Îro di nav bombeyên 
diteqin, di nav vê gola xwînê de xwes-
tina aştiyê ne hêsan e. Bawer bikin di 

pêvajoyên wisa de bi pîvan, bi exlaqî 
tevger tiştê herî rast e. Tiştê ku em li 
hember van kesên atmosferê şer ava 
dikin xwe wek star bavêjinê pîvan û 
exlaq e. Gelê Amedê ev peyam da, 
divê ev rast bê xwendin.

‘AKP NIKARE BIGIHÎNE HEV’
Bi dijminatî, gefxwarin û go-

tina ‘ez ê biqedînim’ re siyaset nayê 
meşandin. Divê êdî her kes baş bi vê 
zanibe. Li ser înkarkirina gelê Kurd 
û gefxwarinan, pêvajoyên aştiyê 
nikarin bên meşandin. Ji bo dengê 
aştiyê gur bibe, divê dengê bombe û 
çekan bên birîn. Tevî hemû hevalên 
xwe em amade ne, ji bo vegera li ma-
seya aştiyê bê kirin û zimanekî nû yê 
aştiyê bê afirandin, bi berpirsyarî û 
însiyatîfê rabin. Ji bo vê cesaret divê. 
Divê ev êdî bê dîtin; AKP partiyeke 
hevgirtinê nîne. Ya ku civaka ji gelek 
bîrdozî û rêbazên cuda yên jiyanê 
bigihîne hev, partiyek an jî, gef, nîjad-
perestî û faşîzm nîne. Ji bilî pîvanên 
demokratîk ti tişt nikare em bigihîne 
hev. Hingî em ê di mijara bidestxis-
tina mafê cewherî yê gelê Kurd de bi 
pêş de biçin û Tirkiye wê demokratîk 
bibe. Wê çaxê em ê ji birîna xwişk 
û birayên xwe yên li Sûriyeyê re bi-
bin derman. Wê demê em ê karibin 
ji tevahiya erdnîgariyê re pêşengiya 
aştiyê bikin. Yên ku li ser dijminatiya 
li Kurdan, li ser astengkirina mafên 
Kurdan li Rojava siyasetê dimeşînin, 
bi xwe winda dikin û bi her kesî re 
didin windakirin.

‘EM NIKARIN TI CARÎ 
JI NEDÎTÎ VE BÊN’

Yên dixwazin pêşî li me bigirin, 
hesabê 3-4 dengên ji me bigi-
rin dikin, haya wan jê 
nînin, ku keştiya lê 
siwar bûne noqî 
binê avê dikin. 
Ev xet li hemû 
welatên şer lê 
diqewimin, 
serdest dibe. 
Bêyî înkarki-
rina çanda 
gelan divê 
em nîşan bidin 
ku jiyan çawa 
dibe. Modelên 
xwerêveberiyê yên li 
hemberî navendîparêzi-
yê, xeteke li dijî serdestiya yek 
ziman, yek lîder, yek milet e. Mezinki-
rina HDP›ê tê wateya mezinkirina ça-
reseriyê. Em dixwazin vê Newrozê 
bikin wesîleya çareseriyê.

Em ê ti carî mirin, qirkirina ew-

ladên gelê xwe ji nedîtî ve neyên. Heta 
ku ev can di vî bedenî de be, em ê ji 
bo aştiyê têbikoşin. Divê ev dengê ji 
Newroza Amedê derketiye ji aliyê 

her kesî ve, ji aliyê Enqereyê ve 
baş bê xwendin. We hewl 

dan bitirsînin, hewl dan 
teslîm bigirin, bi-

melisînin, lê nebû. 
Hîn bêhtir israr 
nekin. Werin em 
wê aştiyê diyarî 
gelan bikn. Bila 
dayika Tirk jî 
dayika Kurd 

jî negirî. Bêyî 
jibîrkirina wê 

hesta hembêzkirina 
gel a 3 Newrozê dawî, 

werin em şert û mercên ji 
bo aştî û muzakereyê bi hev 

re ava bikin. Gotinên îro bên bilêvki-
rin, gelekî hêja ne. Lê belê gotin têrê 
nake, em dixwazin gotinan bixin meri-
yetê. Ya bedew ne axaftin e, çalakî ye. 
Bêguman rojek wê were û em ê wan 
rojên azad diyarî ewladên xwe bikin.”

Demîrtaş: Amedê peyama xwe da, rast bixwînin




