
telgraf.co.uk
Haftalık Haber Gazetesİ

Carşamba,
06/04/2016 515Sa

yı

Büyük 
Londra 
Newroz’u 
Pazar 
Günü

Londra’dan Maraş Yaşam Platformunun 
Eylemine Büyük Destek

İngiltere’den Vatandaşlarına Türkiye’ye 
Seyahat Uyarısı

Sayfa 4

Sayfa 8

Sayfa 7

İngiltere’nin En Büyük Sendikaları 
‘Öcalan’a Özgürlük’ Kampanyası Başlattı

Sayfa 14

Muhammed’in Katili Kim?
zorlu bir Yolculuktan sonra İngiltere’ye Varan kürdistanlı Gencin Hazin sonu.
Kürdistan’dan çıkıp aylar süren zorlu yolculuktan sonra 
hayalindeki İngiltere’ye vardıktan 7 saat sonra İngiltere’ye girdiği 
Tır’ın altından düşerek yaşamını yitiren Kürdistanlı genç, 2016 
yılında İngiltere’de yaşamını yitiren ilk mülteci olarak kayıtlara 
geçti. Calais ve Dunkirk’ten her gün onlarca mülteci Muhammed 
gibi hayatını riske atarak İngiltere’ye ulaşmaya çalışıyor.
Muhammed Hawre Hassan, henüz 17 yaşındaydı. Nice hayallerle 
ailesini, ülkesini geride bırakarak çıktığı umut yolculuğu büyük 
bir acıyla sonuçlandı. Genç Muhammed aylar süren yolculuktan 
sonra Cuma günü bir tırın altında İngiltere’ye giriş yaptıktan 7 
saat sonra İngiltere’nin Oxford şehri yakınlarında otoban üzerinde 
cansız bedeni bulundu. 

DUNKIRK KAMPINDA AYLAR 
sÜreN zOrlU bİr YaŞaM
Muhammed Hawre Hasan Güney Kürdistan’ın Süleymaniye 
kentinden çıktıktan sonra zorlu bir yolculuğun ardından Fransa 
ile İngiltere arasında krize neden olan Fransa’nın liman kenti 
Calais’te bulunan vahşi orman kampına (the jungle) altı ay önce 
ulaştı. Bir kuzeni ve amcası ile 6 ay boyunca Calais’teki Dunkirk 
kampında zorlu koşullarda kalan Muhammed en son Cuma günü 
İngiltere’ye gelen bir tırın altına saklanarak İngiltere’ye giriş yaptı. 

CaNsız beDeNİ OXfOrD 
YAKININDA BULUNDU
İngiltere’nin liman kenti Dover’daki güvenliği geçtikten sonra Tır’ın 
hiç durmadan hareket ettiği biliniyor. Akşam üzeri saat 5 civarında 
Muhammed’in cansız bedeni Oxford kenti yakınındaki Banbury 
kasabasındaki Beaumont Road ile Southam road arasındaki 
kavşakta bulundu. Muhammed’in uzun saatler boyunca kaldığı 
tırın altında daha fazla soğuğa dayanamayıp saklandığı yerden 
düştüğü düşünülüyor. 

kÜrDİstaN’a GÖtÜrÜleCek
Muhammed’in İngiltere’nin Manchester kentinde yaşayan amcası 
Kadim ile telefonda yaptığımız görüşmede ailenin perişan durumda 
olduğunu ifade etti. Amca Kadim telefon üzeri gazetemize şunları 
anlattı; ‘En son Cuma sabahı Muhammed ile telefonda görüştüm. 
Sonra saatlerce aramama rağmen ulaşamadım. Telefonuna cevap 
vermedi. Akşam üzeri en son telefonu cevap verdi. Ancak cevap 
veren Muhammed değil İngiliz polisiydi. Polis önce bana bilgi 
vermedi, beni Manchester’daki polis merkezine çağırdı. Gittiğimde 
Muhammed’in öldüğünü bana söylediler. Resmi işlemleri bitirdikten 
sonra bir iki gün içerisinde Muhammed’i Kürdistan’a götüreceğiz.’’

DUNkİrk kaMPıNıN ÇOĞUNlUĞU 
kÜrtlerDeN OlUŞUYOr
Fransa’nın liman kenti Calais’e  20 mil uzaklığındaki Dunkirk 
mülteci kampındaki çadırlar acılara ev sahipliği yapıyor. 
Dunkirk’te bulunan 2 binden fazla mültecinin çoğunluğu Güney 
Kürdistanlılardan (Irak) oluşuyor. Tamamının amacı Britanya’ya 
geçip yeni bir yaşama başlamak. 

Calaİs aVrUPa’NıN GÖbeĞİNDe 
İNsaNlık aDıNa kara bİr leke
Avrupa’nın göbeğinde vahşi ormanın (the jungle) ortasında derme 
çatma çadırlarda umut nöbetinde olan binlerce kadın, çocuk ve 
genç. Kendilerinin deyimiyle hiç kimsenin bu koşullarda yaşamayı 
hak etmediği bir yer. 

Fransa’nın liman kenti Calais’te İngiltere’ye geçebilmek için 
kayıtsız kamp alanında bekleyen kayıtsız insanlar. Afrika ve 
Ortadoğu ülkelerinden 5 bine yakın mültecinin kaldığı kampta 
500’e yakın güney Kürdistanlı kalıyor. 

129 ÇOCUk kaYıP
Toplamda 4946 mültecinin 514 tanesi çocuk ve bunlardan 294 
çocuk kimsesiz. Geçen ay Fransız polisinin saldırılarından sonra 
kampın bir bölümü boşaltılmış ve bu süreç içerisinden kampta 
yaşayan sahipsiz 294 çocuktan 129 tanesinden bir aydır hiç bir 
haber alınamıyor. 
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Londra’daki Konserde Tüm Ezgiler 
Êzîdî Kadınlar İçin Seslendirildi
Daiş çetelerinin elinden kurtulmayı 
başaran Êzîdî kadınlarla dayanışma 
amaçlı başkent Londra’da düzenlenen 
yardımlaşma konserinde, Êzîdîlerin, 
özelde de kadınların yaşadığı büyük 
trajedinin yaralarının sarılması için daha 
fazla dayanışma çağrısı yapıldı.

2014 yılının Ağustos ayında Daiş 
çetelerinin Êzîdîlerin yaşadığı Şengal 
ve çevresine saldırması sonucu Êzîdîler 
tarihlerinde en büyük soykırım ve 
trajediyi yaşadılar. Birleşmiş Mil-
letlerin resmi rakamlarına göre 400 
bine yakın Êzîdî yerlerinden olurken, 
3 bin civarında Êzîdî de vahşi bir 
şekilde katledildi. Yine BM’nin resmi 
rakamlarına Daiş çeteleri tarafından 
kaçırılıp zorla alıkonulan 5800’den fa-
zla genç kadın ve çocuktan 3400’üne 
yakını halen çetelerin elinde bulunuyor. 

Dün akşam başkent Londra’nın 
Stoke Newington bölgesinde bulu-
nan St Mary’s Parish Church Kilises-
inde Êzîdî kadınlarla dayanışma 
amaçlı gerçekleştirilen Kürt Müziği 
Konseri’nde harp sanatçısı Tara Jaff 
ile şarkıcı Suna Alan, dört parça 
Kürdistan’dan şarkılar seslendirdiler. 

Akşam saatlerinde başlayan ve 
yoğun bir ilgi gösterilen konserde elde 
edilen gelirin yarısı  ‘Zorla Alıkonulan 
Kadınlar İçin Mücadele Platformu’na 
bağışlanırken, diğer yarısı da soykırım 
sonrası Êzîdîlerin yaralarının sarılması 
için çalışmalar yürüten Yazda Vakfına 
gönderildi. Gecede bilet geliri dışında 
The Kurdish Cook tarafından yapılan 
Kürt yemekleri ve el yapımı yöresel 
takıların satışından da gelir elde edildi.  

DaHa fazla DaYaNıŞMa 
İHtİYaCı Var

Konserin organizasyonunu yürüten 
gönüllülerden İmren Öztaş tarafından 
yapılan açılış konuşmasında Êzîdîler-
in yaşadıkları büyük soykırımın Êzîdî 
toplumunda yarattığı büyük trajedi-
ye değindikten sonra, özellikle de 
kadınların yaşadıkları tarifsiz acıların 
üstesinden gelmek için daha fazla 
dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu 
belirtti. Öztaş; ‘Barbar Daiş çeteleri 
binlerce Êzîdî kadını kaçırarak kadın 
pazarlarında sattı. Resmi rakamlara 
göre 5 binin üzerinde Êzîdî kadın bu 
büyük trajedinin bire bir mağduru 
oldular. Bu kadınlardan bazıları Daiş 
çetelerinin ellerinden kurtulmayı 
başardı. Bu cesur kadınların çoğu 

şiddetli Travma sonrası stres 
bozukluğu yaşamaktadır. Bu kabustan 
tek başlarına çıkmaları mümkün değil. 
Daha fazla dayanışmaya ihtiyaç var.’ 

DÜNYA KADINLARI ORTAK 
MÜCaDele VerMelİ

Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin 
Mücadele Platformu adına Dr Leyla 
Ferman geceye bir mesaj göndererek 
Daiş barbarlığına karşı verilen mü-
cadeleye daha fazla destek verilmesini 
istedi. Ferman gönderdiği yazılı me-
sajda; Daiş çetelerinin elinde esir olan 
kadınların özgürlüğü için, platfor-
mumuz dünyanın dört bir tarafındaki 
kadınları dayanışma ve ortak mü-
cadeleye davet ediyor.’ dedi.

Yazda vakfı Britanya direktörü 
Ahmed Burjus geceye bir mesaj gön-
dererek Êzîdî toplumunun yaşadığı 
trajedinin halen devam ettiğini belirtti.  
Burjus mesajında özellikle halen yüz-
binlerce Êzîdî’nin Güney Kürdistan, 
Rojava ve Türkiye’nin güneyinde-
ki kamplarda çok zor koşullarda 
yaşadıklarını ve Yazda vakfının 
Êzîdîlerin uzun süreli gelecekleri ko-
nusunda kaygılı olduğunu ifade etti. 
Bu durumdan kaynaklı onbinlerce 
Êzîdî’nin umudu Avrupa ülkelerinde 
aradığını ve bu nedenle hayatlarını 
riske atarak tehlikeli bir yolculuğa 
çıktıklarını belirtti.  

ÇaresİzlİĞİ DeĞİl, 
ÇÖzÜMÜ terCİH 
eDİYOrlar

Gecenin ana organizatörl-
erinden Suna Alan gazetemize 
yaptığı açıklamada Daiş’in elin-
den kurtulmayı başaran Nadia Mu-
rad ile yaptığı görüşmeden çok 
etkilendiğini belirterek sanat yoluyla 
bu kadınlara ufak da olsa bir destek 
sunmak için bu geceyi organize et-
tiklerini ifade etti. 

‘‘Şubat ayında Daish’in elinden 
kaçabilen Êzîdî kadını Nadia Mu-
rad ile bir dizi temas için geldiği 
Londra’da muhabir olarak bir röpor-

taj gerçekleştirmiştim. Bu görüşme 
sonrası anlatılanlar nedeniyle ciddi 
bir sarsılma yaşadım ve uzun süre 
kendime gelemedim. Yaşanılan 
vahşeti bu genç Êzîdî kadının gözler-
inden bile okumak yeterliydi. Tüm 
bu yaşadıklarına rağmen çaresizliği 
değil, çözümü tercih ediyor ve 
ulaşabileceği herkese ulaşmak için 
büyük bir çaba sarf ediyordu. 

Sanat yoluyla küçük de olsa 
bir katkıda bulunabileceğimiz 
düşüncesiyle değerli sanatçı Tara 
Jaff’a ilettiğimde hiç tereddütsüz 
ve seve seve böyle bir çalışmada 

yeralacağını belirtti. Bunun üzerine 
gerekli çalışmaları başlattık. Çok 
sayıda kadın arkadaşın desteğini 
aldık. Konserde de görüldüğü 
üzere kadın dayanışması ve emeği 
önplandaydı. Çalışmayı anlamlı 
kılan da bu özverili sahiplenme oldu. 

Çalışmamızın diğer bir çok san-
at dalındaki arkadaşlarımıza esin 
kaynağı olmasını diliyoruz. Sadece 
politik aktivistlerden yaşanan so-
runlara çözüm olmalarını beklemek 
yerine, herkes imkanları ölçüsünde 
ciddi anlamda mağdur olan Êzîdî 
halkımıza destek verebilir.’’

tÜM ezGİler ezİDİ 
kaDıNlar İÇİN

Yoğun katılımın olduğu gecede 
ilk sahne alan Arp sanatçısı Tara Jaff 
ve Adib Rostami tüm ezgilerini Êzîdî 
kadınlara adadılar. Daha sonra sahne 
alan, konserin aynı zamanda organi-
zatörlerinden olan Suna Alan ve Grup 
Raye katılımcılara tarifsiz bir müzik zi-
yafeti yaşattılar. Sanatçılar konserin biti-
minde dakikalarca ayakta alkışlandılar. 

Gece geç saatlerde sona eren kon-
serin bitiminde tüm katılımcılara 
teşekkür eden Suna Alan, Êzîdî 
kadınlarla dayanışmaya devam ede-
ceklerini belirtti. 
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İngiltere’den Vatandaşlarına 
Türkiye’ye Seyahat Uyarısı

ABD’nin, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının 
ardından bu kez de İngiltere, vatandaşlarına aşırı 
dikkatli olmaları yönünde bir uyarı yayınladı. Dev-
letin resmi internet sayfası gov.uk’de 5 Nisan’da 
güncellenen Türkiye seyahat tavsiyesinde, özellikle 
Suriye sınırında bulunan kentlere gidilmemesi, diğer 
kentlerde de aşırı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

İngiliz vatandaşlarına ayrıca Şırnak, 
Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, 
Hatay, Siirt, Tunceli ve Hakkâri’ye gi-
dilmemesi uyarısında bulunuldu. 

Seyahat uyarısında Diyarbakırda 
yaşanan çatışmalara da dikkat çekildi. 
Açıklamada, ‘Diyarbakır’da PKK’ye ve 
ona bağlı gruplara karşı güvenlik güçler-
inin operasyonları devam etmektedir. 
Diyarbakır’a seyahat etmemenizi tavsiye 
ediyoruz. Aynı operasyonlar Şırnak ve 
Hakkari’de de devam etmektedir. Buralar-
da da olağanüstü dikkatli olun.’

Açıklamada yılda 2,500,000’dan fa-
zla Britanya vatandaşının Türkiyeyi 
ziyarettiği belirtilirken, kalabalık yerl-
erden uzak durulması ve ekstra güvenlik 
önlemleri alınması gerektiği ifade edildi. 

Açıklamada İstanbul ve Ankara’da 
yaşanan bombalı eylemlere de vurgu 
yapılırken, TAK ve İŞİD gibi grupların 
turizme yönelik yaptıkları tehditlere de 
değinildi.  

tÜrkİYe tUrİzMİNDe 10 
YılıN eN bÜYÜk DÜŞÜŞÜ

Dünya ekonomilerindeki durgunluk, 
Türkiye’de yaşanan şiddet ortamının 
üstüne Rusya ile yaşanan uçak krizi de 
eklenince turizm adeta durma noktasına 
geldi. Şubat ayında Türkiye’ye gelen turist 
sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
10,32 azalarak 1 milyon 240 bin 633 
olarak gerçekleşti. Böylece yedi aydır ger-
ileme kaydeden turist sayısında 10 yılın en 
uzun düşüş serisi kaydedilmiş oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şubat ayı 

Giriş Çıkış Yapan Yabancı Vatandaşları 
verilerine göre 2016 yılı şubat ayında 
en çok ziyaretçi gönderen ülkeler 
sıralamasında Gürcistan yüzde 12,27 ile 
(152 bin 165) birinci oldu. Gürcistan’ı 
11,15 ile Almanya (138 bin 338) ve yüzde 
10,07 ile İran (124 bin 962) izledi.

İsPaNYa’NıN GÖNDerDİĞİ 
tUrİst saYısı YÜzDe 
58 DÜŞtÜ

Avrupa kıtasından Türkiye’ye gelen 
yabancı turist sayısı yılın ilk iki ayında 
yüzde 7,7’lik düşüşle 1 milyon 40 bin 248 
oldu. Kıta ülkelerine göre incelendiğinde 
geçen yılın ilk iki ayında 268 bin 903 
turist gönderen Almanya, bu yılın aynı 
döneminde yüzde 6,08 düşüşle 252 bin 
546 turist gönderdi. İtalya’dan Türkiye’ye 
gelen turist sayısı da Ocak-Şubat 2016 
döneminde geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 28,58 azalışla 47 bin 122’den 
33 bin 654’e geriledi. Oransal olarak 
en büyük düşüş İspanya’da gerçekleşti. 
Ocak-Şubat 2016 döneminde İspanya’nın 
gönderdiği turist sayısı yüzde 58,46’lık 
düşüşle 8 bin 387’de kaldı.

UzakDOĞU elİNİ Çektİ 
Türkiye’ye yoğun ilgisiyle dikkat çeken 

Uzakdoğu ülke yurttaşları da ocak-şubat 
döneminde Türkiye’ye seyahat etmeyi 
‘bıraktı’. Yılın ilk iki ayında Japonya’dan 
Türkiye’ye gelen turist sayısı geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 58,46 azalarak 
20 bin 189’dan 8 bin 387’ye geriledi. 
Türkiye’ye yoğun ilgi gösteren bir diğer 
Uzakdoğu ülkesi olan Güney Kore’den 

Türkiye’ye gelen turist sayısı da sert düştü. 
Geçen yılın ilk iki ayında Türkiye’ye 45 
bin 109 yurttaşını gönderen Güney Kore, 
bu yılın ilk 2 ayında ise yüzde 44,20’lik 
düşüşle sadece 25 bin 172 turist gönderdi.

lİbYa’Da kaYıP YÜzDe 71
 Oransal olarak incelendiğinde 

1016’nın ilk 2 ayında Türkiye’ye gelen 
turist sayısında en büyük düşüş Afrika 
kıtasında gerçekleşti. Türkiye’ye en çok 
turist 16 bin 196 ile Cezayir’den geldi. 
2014 yılının ilk 2 ayında 47 bin 365 tu-
ristin geldiği Libya’dan bu yılın ilk iki 
ayında sadece 13 bin 349 kişi Türkiye’ye 
giriş yaptı. 2015 yılının aynı dönemine 
göre düşüş yüzde 70,75’e ulaştı.

aMerİkalılar Da GelMeDİ 
Afrika kıtasından sonra oransal olarak 

Türkiye’ye ziyaretlerin en çok azaldığı kıta 
Amerika (Kuzey-Güney) oldu. Geçen yılın 
ilk 2 ayında Türkiye’ye 52 bin 515 kişi gön-
deren ABD bu yılın ilk 2 ayında 50 bin 836 
kişi gönderdi. Geçen yılın aynı dönemine 
göre düşüş yüzde 3,2 oldu. Oransal olarak 
ise en çok düşüş Brezilya’dan gerçekleşti. 
Geçen yılın ilk iki ayında Türkiye’ye 9 bin 
82 kişinin geldiği Brezilya’dan bu yılın ilk 
iki ayında yüzde 44,2’lik düşüşle 5 bin 66 
kişi giriş yaptı. Şili’den gelenlerin sayısı 
yüzde 39, Kolombiya’dan gelenlerin sayısı 
yüzde 20 düştü.

İstaNbUl salDırısıNDaN 
sONra İsraİlDeN De bÜYÜk 
DÜŞÜŞ bekleNİYOr

İstatistiklerde en çok dikkat çeken 
verilerden biri İsrail’den Türkiye’yi zi-
yaret eden kişi sayısı oldu. 2016’nın 
ilk iki ayında İsrail’den Türkiye’ye ge-
len ziyaretçi sayısı yüzde 66,35 artışla 
21 bin 474 kişi oldu. 19 Mart 2016 günü 
Taksim’de düzenlenen IŞİD saldırısında 
ise aralarında üç İsrail vatandaşı, bir İranlı 
ve bir canlı bomba olmak üzere toplam 
beş kişi yaşamını yitirmişti. Ardından 
İsrail makamlarından gelen “Türkiye’yi 
terk edin” uyarısının mart ve yılın takip 
eden diğer aylarda turizm üzerine olumsuz 
etkisinin görülmesi bekleniyor.

Dış ilişkiler 
Komitesinden 
Hükümete İnsan 
Hakları Eleştirisi

İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komite-
si, hükümetin yurt dışındaki insan hakları 
konularına yeterli eğilimi göstermediği 
algısı yaratıldığı gerekçesiyle Dışişleri 
Bakanlığının çalışmalarını eleştirdi.

İktidarda olan Muhafaza-
kar Parti milletvekillerinin 
çoğunlukta bulunduğu Dış 
İlişkiler Komitesi “Dışişleri 
Bakanlığının idaresi ve 
yurt dışındaki insan hakları 
çalışmaları” başlıklı raporunu 
yayımladı. Komite üyeleri 
raporda, “hükümet bakanlarının 
insan haklarına önem 
verilmediği algısı yarattığı” 
eleştirisinde bulundu.

Komite, Dışişleri 
Bakanlığının insan hakları 
alanındaki projelere yöne-
lik bütçesinin iki katına 
çıkarılmasına rağmen, 
hükümetin bu alana yeteri 
kadar odaklanmadığı algısı 
yaratıldığı, bakanların, Suudi 
Arabistan, Mısır ve Çin ile 
güvenlik ve ticaret konularını 
ön sıraya koydukları izleni-
mini verdiğini bildirdi.

Bakanlığın, insan hakları 
alanındaki çalışmalarını 
daha etkili bir şekilde 
değerlendirerek, daha kullanıcı 
dostu bir şekilde sunması 
gerektiği tavsiyesinde bulu-
nulan raporda, “Komisyon, 
Dışişleri Bakanlığının hu-
susi olarak insan hakları 
programındaki fonunun iki katı 
artırılarak, 10,6 milyon sterline 
çıkarılmasına rağmen, Dışişleri 
Bakan Yardımcılarının 
kullandığı dil ve eylemler-
inin, insan hakları konularını 
önemsizmiş gibi gösterdiğini 
tespit etti.” denildi.

Rapordaki bulgulara ilişkin 
açıklamada bulunan Dış 
İlişkiler Komisyonu Başkanı 
Crispin Blunt da bakanlığın bu 
yöndeki çalışmalarının mercek 
altında tutulacağı ve yakından 
takip edileceğini belirterek, 
“Dışişleri Bakanlığındaki 
bakan yardımcılarının ey-
lemleri ve kullandığı ke-
limeler, bakanlığın insan 
hakları alanındaki mükem-
mel çalışmalarını baltaladı. 
Buna bir çözüm bulunmalı. 
Bakanlığa, Çin, Mısır ve Suudi 

Arabistan’la olduğu gibi, özel-
likle diğer çıkarların refah ve 
güvenlik alanlarıyla bağlantısı 
olması gibi, bakanlık sevi-
yesinde oluşturduğu algılarda 
düşünceli davranması tavsi-
yesinde bulunuyoruz.” diye 
konuştu.

Raporun hazırlığı 
aşamasında geçen Ekim 
ayında komisyonun sorularını 
cevaplandıran Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı ve 
Bakanlığın Diplomatik 
Hizmetler Müdürü Sir Si-
mon McDonald, insan hakları 
konularının bakanlığın önce-
likleri arasında olmadığını 
söylemiş, İngiltere’nin 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan 
sorumlu Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Tobias Ellwood da 
iş adamlarından oluşan bir del-
egasyonla Mısır’ı ziyaretinde, 
bu ülkedeki insan hakları 
konularına dikkati çekip 
çekmediğini hatırlayamadığını 
ifade etmişti.

DıŞİŞlerİ bakaNı 
HaMMOND’DaN tePkİ

Öte yandan İngiltere 
Dışişleri Bakanı Philip 
Hammond ise komisyo-
nun bulgularına tepki 
gösterdi. Hammond, “İnsan 
hakları çalışmalarımızın 
bu şekilde nitelendirilm-
esini tanımıyorum. İnsan 
haklarının iyileştirilmesi, 
Dışişleri Bakanlığının temel 
yükümlülüğü ve dünya genel-
indeki her bir İngiliz diplomatın 
da sorumluluğudur.” ifadelerini 
kullandı.

Birleşik Krallık’ın, 
40’dan fazla ülkede 75’in üz-
erinde insan hakları projes-
ine destek verdiğini vur-
gulayan Hammond, “İnsan 
hakları projelerine yönelik 
tahsis edilen fonumuzu bu yıl 
iki katına, 10 milyon sterline 
çıkardık. Bu, bu ajandaya 
yönelik doğru bir önemlilik 
tartısı oluşturuyor.” dedi.
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Tazminatınızdan 
Kesinti 
Yapmıyoruz
1 Nisan 2013 tarihinden itibaren gerçekleşen 
yasa değişikliği ile hukuk firmaları karşı taraf-
tan başarı primi (success fee) alamadıkları 
için müvekkillerinin tazminatlarından kesinti 
yapma hakkına sahip. B-T 2 Avukatlık firması 
bu yasaya rağmen sizin hakkınız olan tazmin-
attan kesinti yapmayarak, sadece karşı taraf-
tan belirli bir ücret talep ediyor.

Bu nedenle birçok avukatlık 
şirketi sizin bilginiz dahilinde 
olmak koşulu ile % 25’e kadar 
kesinti yapma hakkına sahiptir.

Sadece incinmenizden 
aldığınız tazminattan değil 
bütünüyle claim yaptığınız 
her şeyden kesinti yapıyor, 
bunların arasında:

- incinmeniz 25% 
- araç paranız 25%
- iş kaybınızdan 25%
- yolculuk 
kaybınızdan 25%

Biz B-T2 Meral Erbil olarak 
hakkınız olan tazminatınızdan hiç 
bir kesinti yapmıyoruz. Yani karşı 
taraftan £3000 mi aldınız? £3000 
bütünüyle size teslim ediyoruz.

Peki siz nasıl kazanç sağ-
lıyorsunuz diyebilirsiniz. Yeni 
yasayla beraber karşı taraftan 
(yani sizden değil), belirli bir üc-
ret talep edebiliyoruz. Biz firma 
olarak bununla yetiniyoruz ve si-
zin hakkınız olan tazminattan 0% 
kesintiyle size hizmetlerimizi 
tam anlamıyla NO WIN NO 
FEE prensibiyle sunuyoruz.

Kenan Ateş Londra’da anıldı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını 
kaybeden İstanbul Üniversitesi Deney-
sel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Kenan Ateş Londra’da anıldı. Dün 
sabah haberinin alınmasının ardından, 
yıllarca çalışma yaptığı Türk ve Kürt 
Toplumu Dayanışma Merkezi’ne  (DAY-
MER) akın eden dostları akşam saatler-
inde bir anma gerçekleştirdi. Aynı gün 
olmasına rağmen Londra’nın dört bir 
tarafından yaklaşık 200 kişi katıldı.

16 yılını geçirdiği İngiltere’de dostları ve yoldaşları Ateş’i 
şiirlerle uğurladı. Yıllarca beraber mücadelede omuz omuza 
veren Ahmet Sezgin’in bir konuşma yaptığı anmaya katılanlar 
da anılarını anlattı. Sezgin yaptığı konuşmada, Kenan Ateş’in 
sadece bir bilim adamı olmadığını, aynı zamanda dünyayı 
değiştirmek için de işçi sınıfı mücadelesinin yanında olduğunu 
belirtti. Sezgin, İngiltere’de de işçi sınıfı mücadelesine 
katılan Ateş’in, Liverpool liman işçileri ile olan dostluğunu 
hatırlatarak, liman işçilerinin hemen DAY-MER’i aradıklarını 
ve başsağlığı dileklerini, Kenan Ateş’in de üyesi olduğu EMEP 
üyelerine ulaştırmalarını istediklerini aktardı. 

Anmaya katılan bir çok kişi, Kenan Ateş’le olan anılarını 
anlatırken, onunla yıllarca beraber olan yoldaşlarının 
bir çoğu konuşmakta zorlandılar. Duygusal anların da 
yaşandığı anmada, Ateş’in kararlılığı, azimliliğinin mü-
cadelede yaşatılacağı sözü verildi.

Daha sonra DAY-MER Kültür Sanat Komisyonu tarafından 
hazılanan şiirlerin okunmasıyla Kenan Ateş anması devam etti.
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Londra’dan Maraş Yaşam Platformunun Eylemine Büyük Destek
Başkent Londra’da demokratik ki-

tle örgütleri Maraş’ta yapılmak istenen 
mülteci kampı direnişine destek verdi. 
AKP Hükümeti’nin Avrupa birliği ile 
yaptığı mülteci anlaşması sonrası alınan 
kararlardan sonra Kahramanmaraş’ta 
Alevilerin yoğun olarak yaşadığı 
Sivricehöyük köyü yakınlarında mül-
teci kampı yapılması kararlaştırıldı. 
Yapılmak istenen kampta IŞİD çeteler-
inin barındırılacağına dikkat çeken bölge 
halkı Maraş katliamının anmasına bile 
izin verilmezken yapılmak istenen poli-
tikalar ile Maraş katliamının endişesini 
bir kez daha dile getiriyor.

18 Mart 2016 tarihinde AKP hükümeti 
ile Avrupa Birliği’nin yapmış olduğu 
anlaşma kapsamında Türkiye, Suriyeli 
mültecilerin Türkiye’de ikamet etmesini 
taahhüt etmiş bunun karşılığında Avrupa 
birliği Türkiye’ye para ödeme kararı 
almıştı. Suriyeli mültecilerin barınmaları 
için AKP Hükümetinin yapmış olduğu 
arayış çalışmaları ile Karaman, Akhisar, 
Yozgat, Maraş gibi bir çok şehrin adı 
gündeme gelmeye başladı. Ancak AKP 
hükümeti, Alevi kesiminin yoğun olarak 
yaşadığı Sivricehöyük köyü yakınlarına 
kamp yapılmasını kararlaştırdı.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı 
Sivricehöyük’te yapılmak istenen 
Konteynır mülteci kampına karşı bir 
haftadan fazladır direniş gösteren 
vatandaşlar çadırlarıyla bekleyişe devam 
ediyor. Alevi ve solcuların hedef alındığı 
1978 Maraş katliamı hatırlatılarak 
yapılmak istenen kampın yeni bir katlia-
ma neden olabileceği aktarılıyor.

lONDra’Dakİ 
KURUMLARDAN DESTEK

Londra’da faaliyet yürütmekte 
olan 17 dernek Maraş’ta devam eden 
çadır direnişine destek verdi. İngiltere 
Pazarcıklılar derneği (Paz-der) binasında 

toplanan 17 derneğin yöneticileri ve halk 
bir basın açıklaması yayınladı.

Londra’da yapılan basın açıklaması 
öncesinde bölgede yaşanan olaylara 
ait son gelişmeleri almak üzere Maraş 
Yaşam Platformu’nun içinde yer alan 
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Maraş 
Şubesi Başkanı Salman Akdeniz ile bir 
telefon bağlantısı gerçekleştirildi.

Paz-der, Britanya Alevi Federasyonu, 
El-com(Elbistan), Kaşanlılar, Kırkısrak, 
Tohum Kültür Merkezi, Alxas-Kistik, 
Bozca-der Londra, Yüz çiçek Açsın 
Kültür Merkezi, Kızkapanlılar, Dersim-
der, Gik-der, Nurhak Kültür Evi, Koç-
girililer, Kürt Halk Meclisi, Day-Mer ve 
Tilkililer Dernekleri tarafından yapılan 
basın açıklaması ile Maraş’taki çadır 
direnişine selam gönderilerek destek 
verdikleri ifade edildi.

İYİ NİYetlİ bİr GİrİŞİM DeĞİl!
Yapılan basın açıklaması şöyle: 
‘‘Maraş/Terolar Köy sınırları içinde 

yapılması planlanan ve Maraş Valiliği 
tarafından çalışmaları başlatılmış olan 
‘yirmi yedi bin kişilik Mülteci Kampı’ 
projesi derhal durdurulmalıdır. -Savaş 
mağduru Suriye halkları için Türkiye 
sınırları içinde daha uygun alanların 
olduğu bilinmesine rağmen köylerin 
ortasına denk gelecek şekilde ve bölgede 
yaşayan insanları mağdur edecek bir ko-
numda bu kampın yapılması kesinlikle 
iyi niyetli bir girişim değildir. 

telefasİ MÜMkÜN OlMaYaN 
sONUÇlar DOĞUraCak

Toplumların yaşadığı alanlardan 
başka bir alana göç etmesi söz konusu 
olduğu durumlarda, barınma ve gıda 
kadar önemli olan ve uzmanlarında üz-
erinde durduğu en önemli konulardan 
biriside sosyal, siyasal ve kültürel ente-
grasyondur. Bölge halkı ile

İngiltere East 
Midlands Bölgesi 
Demokratik Halk 
Meclisi Kuruldu.
İngiltere’nin Nottingham şehrindeki 
Kürt Toplum Merkezi’nde bir araya 
gelen Kürdistanlılar, gerçekleştird
ikleri kongreyle, Orta İngiltere’nin 
doğu bölgesini kapsayacak olan 
East Midlands Demokratik Halk 
Meclisi’nin kuruluşunu ilan ettiler. 

Uzun yıllardır dernek olarak faaliyetlerini 
yürüten Kürdistanlılar 3 Nisan’da yaptıkları 
kongre ile Demokratik Halk Meclisi olarak 
çalışmalarına devam edecekler. 

Genel siyasi değerlendirmeleri içeren 
konuşmaların ardından, bölgeye özgü yer-
el değerlendirmeler ve kararlaşmalar sağlandı. 
Geçmiş döneme ait faaliyet raporu ve mali rapo-
run okunup, kongrede onaylanmasından  sonra 
eş başkanların seçimi gerçekleştirildi. Not-
tingham, Leicester, Derby, Lincoln şehirlerini 
kapsayan  East Midlands bölgesi halk 
meclisinin eşbaşkanlığına, Işıl Altan ve Alican 
Erkol seçildiler. Kongrede ayrıca 51 kişilik 
meclis delegasyonu da belirlendi.  

Brighton’da Newroz resepsiyonu

Sussex Kürt Toplum Merkezi, İngiltere’nin 
Brighton&Hove kentinde Newroz için 
üçüncü resepsiyonunu düzenledi. Toplum 
Merkezinin geleneksel hale getirdiği Ne-
wroz resepsiyonuna çok sayıda siyasi parti ve 
sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Şehrin 
merkezindeki BHASVIC Koleji’nin tarihi sa-
lonunda  başlayan resepsiyonun katılımcıları 
aralarında Brighton&Hove Belediye Başkanı 
Lynda Hyde, Yeşiller Partisi, İşçi Partisi ve 
Muhafazakar Parti’den (Conservative Party) 
çok sayıda belediye meclis üyesi yer aldı.

Etkinlikte, Brighton & Hove Belediye 
Başkanı Lynda Hyde bir konuşma yaptı. 
Konuşmasına Newroz’u kutlayarak başlayan 
Hyde, faklı toplumların ve kültürlerin bir 
arada yaşadığı bir yer olan Brighton&Hove 
şehrine Kürt toplumunun birçok açıdan; kül-
türel olarak, yapılan etkinlik ve çalışmalarla 
kentlerine değerli bir katkıda bulunduklarını 

ve bunun çok önemli olduğunu söyledi. 

‘kÜrtler DeMOkrasİ Ve 
aDalet İÇİN MÜCaDeleDe’

Etkinliğin konuk konuşmacılardan Green-
wich Üniversitesi’nden Prof. Mehmet Uğur 
ise Kürtlerin demokratik öz yönetim istediğini 
ve özünde demokrasi ve adalet için mücadele 
ettiğini belirtti. Kürtlerin yıllar süren mücade-
lesinin, Türkiye’deki öz yönetim isteklerinin 
ve Rojava’daki demokratik yapılanmanın 
kendisini heyecanlandırdığını ifade etti. 
Prof. Dr. Uğur, barış isteyen akademisyen 
topluluğunun bir parçası olduğunu ve bundan 
da gurur duyduğunu belirtti.

‘DaİŞ’e karŞı MÜCaDele 
DestekleNMelİ’

Etkinliğin diğer bir konuşmacısı BBC 

Ortadoğu Muhabiri Jiyar Gol ise DAİŞ’e karşı 
savaşan Kürt kadınlarını anlatan kısa haber 
videosunun ardından, Êzidî halkına yönelik 
katliamdan sonra bölgeye giden ilk muhabirl-
erden biri olarak gözlemlerini anlattı. Şengal 
Dağı’na sığınan Êzidîlerin kurtarılması için 
gerillaların verdiği mücadeleye birebir tanıklık 
ettiğini belirten Gol, Rojava’da Kürt halkının 
DAİŞ’e karşı yürüttüğü mücadelenin bütün 
insanlık için yürütülen bir mücadele olduğunu 
ve bunun desteklenmesi gerektiğini, aksi tak-
tirde DAİŞ’in Avrupa sınırlarına kadar day-
anabilecegini ifade etti. Ayrıca Rojava’da 
PYD öncülüğünde kurulan sistemin hiçbir 
Ortadoğu ülkesinde olmayan, herkesi kapsay-
an son derece demokratik bir sistem olduğunu 
vurguladı.

Resepsiyonda konuklara Kürt müziği din-
letisi yapıldı. Koma Raye ve grubun solisti Suna 
Alan’ın stranları da büyük ilgiyle dinlendi. 

iç içe kurulacak olan bu kamp, 
halkları guruplaştıracak ve telafisi olma-
yan olumsuz sonuçlar doğuracaktır.

 Maraş/Terolar köyü sınırları içinde 
planlanan kamp alanı, hiçbir açıdan 
27 bin kişinin fazladan yerleşebileceği 
bir alan değildir. Bölge halkının sosyal 
yaşam tarzı, inancı, arazinin yetersizliği, 
tarımsal kaynakların yetersizliği, alt yapı 
yetersizliği ve hayvancılık imkanlarının 
yetersizliği göz önüne alındığında bu pro-
jenin bu alana dayatılması kabul edilemez. 

sUrİYelİ HalklarıN 
aCılarıNı PaYlaŞıYOrUz

Türkiye başta olmak üzere emperyal-
ist ve işbirlikçi ülkelerin savaş politikaları 
yüzünden yerinden yurdundan olan ve zo-
runlu olarak göç eden Suriye halklarının 

acılarını paylaşıyoruz. Fakat yapılacak 
ilk yardım onlar için bir kamp kurmak 
olmamalıdır. Suriye halkına yapılacak en 
acil yardım Türkiye nin Suriye’den elini 
çekmesidir. Türkiye devletinin Suriye 
halkı için en başta atması gereken adım 
Suriye üzerindeki de savaş politikalarını 
durdurmak ve Suriye’deki iç savaşa silah 
göndermekten vazgeçmek olmalıdır.  

akP bİr teHDİt Olarak 
KULLANIYOR

Elbette, savaş yüzünden göç etmek 
zorunda kalan Suriye halklarına devlet 
tarafından güvenlik, barınma, giyinme 
ve gıda yardımlarının yapılması bir 
insanlık hakkı gereğidir. Fakat mül-
teci konumuna düşürülmüş ve savaş 
mağduru olan bu insanların mağduriyeti 
AKP hükümeti tarafından siyasal 

bir alet ya da AKP’nin oy almadığı 
bölge insanı için bir tehdit olarak 
kullanılmamalıdır. Fakat Maraş’ta 
yapılmak istenen aynen budur. Tür-
kiye devletinin siyasal ve ekonomik 
politikaları yüzünden İngiltere ye göç-
men olarak gelmiş ve yaklaşık 30 yıldır 
İngiltere de yaşayan Türkiyeli halk-
lar olarak; Türkiye Devleti ve AKP 
Hükümeti’nin gerici, ırkçı, faşizan ve 
savaş yanlısı tavrını kınıyoruz! Türkiye 
içinde ve Suriye başta olmak üzere sınır 
ötesindeki tüm komşu ülkelere karşı 
düşman tavrını ve savaş çığırtkanlığını 
lanetliyoruz! AKP’nin Maraş’ta yap-
mak istediği kamp projesini istemiyor-
uz! Yaşam alanlarını koruyan Maraşlı 
Köylülerin endişelerini paylaşıyoruz!  
Maraş Yaşam Platformu’nun mücade-
lesini destekliyoruz.’’
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Büyük Londra Newroz’u Pazar Günü
Her yıl geleneksel 
olarak kutlanan Ne-
wroz bayramının final 
kutlaması Pazar günü 
Lee Valley Athletic 
Centre’da yapılacak. 

Büyük Londra Newroz’u 10 Ni-
san Pazar günü Edmonton bölgesinde 
bulunan Lee Valley Athletic Centre 
sahasında kutlanacak. Daha önce aynı 
alanda Selahattin Demirtşa mitingi 
yapılmıştı. 

Britanya Kürt Halk Meclisi 
tarafından organize edilen Newroz 
etkinliğine Şırnak Milletvekili Fay-
sal Sarıyıldız ve Siirt Milletvekili 
Besime Konca’nın konuşmacı olarak 
katılması bekleniyor. Etkinliğin 
müzikli programında ise Koma Siya-
bend, Grup Kurdnewa, Pınar Yıldız, 
Koma Serxwebun ile birlikte sürpriz 
müzisyenler yer alacak. 

Britanya Kürt Halk Meclisi 
tarafından yapılan açıklamada, bu 
yılki Newroz’un Kürdistan’da AKP 
dikatatörlüğüne karşı verilen direniş 
ruhuyla kutlanacağını ve bu yılki 
şiarlarının ‘Özgür Önderlik, Özerk 
Kürdistan ve Demokratik Türkiye’ 
olduğu ifade edildi. 

‘Kürtlerin tarihi; onurla, şerefle, 
direnişle dolu olan “NEWROZ” 
günüdür’ denilen açıklamada şunlar 
belirtildi; ‘‘“Newroz” Kürt halkının 
tarihinde sadece onurlu değil aynı za-

manda Kürt halkı ve ulusunun köle-
likten kurtulup özgürlüğe kavuşma 
gündür. Bugün aynı zamanda Ortadoğu 
halklarının kurtuluşunu da sağlayan 
kutsal bir gün olarak tarihteki yerini 
almıştır. Kan emici Dehak’ın başını 
balyozu ile parçalayarak zalimlere 
meydan okuyan demirci Kawa’nın 
öncülüğünde gelişen bu kutsal gün, 
aynı zamanda Kürt halkı ve ulusu-
nun tarihinde büyük bir kurtuluş ve 
özgürlüğü de ifade etmektedir.

Bu kutsal başkaldırı ve direniş günü 
1982 yılında Diyarbakır zindanında 
Mazlum Doğan’ın fedai bir ruhla yeni 
Dehak’lara baş kaldırması bugünü çok 
daha anlamlı kılmış, aynı zamanda 
Kürt özgürlük mücadelesinin çağdaş 
önderliğinin de ne kadar özgürlüğe 
bağlı bir önderlik olduğunu tüm dosta 

ve düşmana göstermiştir. Mazlum 
Doğan’ın Diyarbakır zindanında 
gerçekleştirdiği fedai eylemle özgür-
lük ateşini dışarıya taşırılmıştır. 
Diyarbakır’ın tarihi Sur’larında Ze-
kiye Alkan, İzmir’in Kadifekale’sinde 
Rahşan Demirel, Avrupa’da Ro-
nahi ve Berivan’ların bedenlerine 
tutuşturdukları bağlılık ve özgürlük 
ateşi ile bu kutsal günü daha da kut-
sal hale getirmeyi başaran fedailer 
olmuştur.

Ve 2016 Mart ayı çok daha görkem-
li bir ay olarak tarihe geçmiştir. Ve bu 
ayın en kutsal günü olan Newroz günü 
de bu anlamda çok daha kutsal bir gün 
olarak tarihe geçecektir. Silopi, Sur, 
Cizre, Nusaybin, Şırnak direnişinin 
önderlerinden Sêvê’lerin, Fatma ve 
Pakize’lerin, Mehmet Tunç ve 2016 

direniş şehitlerinin başlattığı “Türk 
devletinin soykırımına karşı topyekün 
serhildan” hamlesi ile çok daha 
görkemli bir gün olarak halkımızın tar-
ihinde yer alacak olan 2016 Newroz’u, 
Avrupa’da yaşayan halkımız da bu 
bilinçle, bu ruhla, Pakize ve Me-
hmet Tunç’ların “diz çökmeyeceğiz, 
direneceğiz, şehit olduğumuzda bizim-
le onur duyacaksınız!” sözlerinin ger-
eklerini yerine getirecek bir bağlılıkla 
kutlayacaktır. Ronahi ve Berivan’ların 
ardılıları olarak Britanya’da yaşayan 
Kürtler ve dostlarını “Réber APO ya 
Özgürlük, Kürdistan’a Statü” şiarı ile 
Britanya’da Newroz ateşi daha fazla 
gürleşmeli , Mazlum Doğan’ın, Ze-
kiye ve Rahşan’ın kutsal ateşine daha 
fazla sahip çıkma ve Kürdistan’da ver-
ilen Demokratik Özerklik direnişine 

daha fazla katılım gösterme çağrısında 
bulunuyor, bu vesileyle halkımızın ve 
dostlarımızın Newroz’larını bu direniş 
ruhuyla kutluyoruz’’

Açıklamada ayrıca her yıl Newroz’u 
Finsburry Parkında kutladıklarını ancak 
alanda yapılan yeni oyun alanlarından 
kaynaklı Lee Valley Athletic Centre 
aldıkları belirtildi. 

tarİH:10 NİsaN 2016 Pazar
Saat: 12:00-18:00
YER: Lee Valley Athletic Centre
Adres: 61 Meridian Way
Edmonton, London N9 0AR
En yakın tren istasyonu:
Ponders End Railway Station
Edmonton Green Station
Edmonton Green istasyo-
nundan W8 otobüsü
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Köşe Yazısı

    ha.twebb                       @hatwebb

Panama Belgeleri
Çok taze bir konu 

olduğundan henüz 
ayrıntıları ile ilgili 
pek bilgiye sahip 
o l m a y a b i l i r s i n i z . 
Panama’da bulunan Mos-
sack Fonseca isimli bir 
şirketin ele geçirilen 11 
milyondan fazla belge-
si üzerinde dünyanın her 
tarafından gazeteciler bir 
süredir çalışıyorlarmış. O 
süreçten hiç haberdar ol-
madık. Fakat bugün belge-
lerle ilgili bilgiler yayınla-
maya başladılar.

Belgeler içerisinde dün-
yanın dört bir yanından 
birçok tanınmış yüz veya 
o kişilerin çok yakın akra-
balarının bu şirketi kulla-
narak vergi kaçırdıklarının 
kanıtları var. Bunlardan 
en kilit isimlerden biriside 
İngiltere Başbakanı David 
Cameron’ın babası.

Bahsi geçen birçok kişi-
nin bu gibi şeyler yapmış 
olma ihtimallerinin çok 
güçlü olduğunu aşağı yu-
karı tahmin ediyorduk. Fa-
kat ilk kez bu kadar kanıt 
niteliği taşıyabilecek bel-
geler ortaya çıkmaya baş-
ladı. Bu belgeler sonrası ilk 
patlak İzlanda’da çıktı. İz-
landa başbakanının bu şir-
ketle çalıştığı öğrenildi. Şu 
anda İzlanda halkı meclis 
önünde protesto yapıyor ve 
başbakanın istifasını isti-
yor. Muhtemelen başkaban 
istifa edecek. Türkiye siya-
setine çok yabancı olaylar 
bunlar, farkındayım.

* * * * * * * *
Şimdi burada vergi 

vermenin ne kadar 
önemli olduğundan filan 
bahsedecek değilim. Bu 
konudaki düşüncelerim 
hep haksızlığa uğradığımız 
yönündeydi zaten. Ama 
bugün bu düşüncelerimi 
daha güçlü hissetmeye 
başladım. Zaten fikrimce 
vergiler hep en alt kademe-
de olan, işçi-emekçi sınıfı 
olan, canla başla çalışan-

dan alınıyor. Ekonomik 
gelir yükseldikçe, ödenen 
vergiyi kaçırabilmek daha 
kolaylaşıyor. Bu eşitsizli-
ğin biran önce değişmesini 
her zaman ümit ettim, ama 
biliyorum ki bu konuda ha-
yal dünyasında yaşıyorum.

Panama Belgeleri bize 
açıkça gösterdi ki, zengin 
hep zengin, yine zengin 
ve öyle kalmaya devam 
edecek. Ayrıca gördük ki 
dünyada temiz siyaset bü-
yük bir hızla yok oluyor. 
Bilgi çağından yaşadığı-
mızı ve her türlü bilgiye 
anında ulaştığımızı hayal-
lerken biz, birde bakıyoruz 
ki aslında hiç bir şey bil-
miyoruz. Bir taraftan bize 
eskimiş bilgiler servis edi-
lirken diğer taraftan yeni 
ve çok daha önemli bilgiler 
daha sıkı saklanıyor. Şimdi 
düşünmeye başlıyorum, bu 
Panama Belgeleri böyle 
önümüze serildi. Belliki 
birçok siyasetçiyi koltu-
ğundan edecek, birçok şir-
ket yöneticisi istifa edecek, 
ama neden şimdi? Panama 
Belgeleri içerisindeki bil-
giler 1975 ile 2005 yılla-
rına ait. Yani en yeni bilgi 
bile 11 yıllık.

* * * * * * * *
Limitless isimli bir 

Amerikan dizisinin bir bö-
lümünde denk geldiğim bir 
sahne ile bitirmek istiyo-
rum yazımı.

Dizinin kilit aktörü olan 
senatör Edward Morra, as-
lında kendisini yüksek yer-
lerde gören Brian Finch’in 
kendisi bazı konularda 
uyarmak istediğini ve daha 
yükseklere gelmek için 
yardım etmek istediğini 
fark edince şöyle diyor…

‘Bu dünya artık bir ba-
taklığa döndü. Fakat insan-
lar halen bu dünyanın en 
güçlüsü olma yarışındalar. 
Asıl güçlü olanlar ise ku-
rulacak olan yeni dünyanın 
sahibinin kim olacağının 
savaşını veriyorlar…’

Tom 
Webb

Daiş’ten Londra’ya Saldırı Tehdidi
Daiş çeteleri tarafından yayınlanan yeni videoda Batı’yı, Londra, Berlin ve Roma 
gibi şehirlerde saldırı düzenlemekle tehdit etti.

Daiş yayınladığı yeni videoda Batı’yı yeni saldırılar 
düzenlemekle tehdit etti. Reuters’ın haberine göre Londra, 
Berlin ve Roma’yı tehdit eden örgütün videoyu ne zaman 
çektiği bilinmiyor.

Videoda İngilizce konuşan bir Daiş’li “Dün Paris’ti 
bugün Brüksel, yarın neresi olacağını Allah bilir. Bel-

ki Londra, belki Berlin belki de Roma” ifadelerini 
kullandı. Eski saldırılardan görüntülerin gösterildiği 
videoda, Londra’daki parlamento binası ve Roma’daki 
Kolezyum’un görüntüleri de yer aldı.

Daiş Mart 2015’te Brüksel saldırısında 31 kişiyi, Kasım 
2015’te ise Paris’te 130 kişiyi öldürmüştü

Cameron Panama Belgeleri Yüzünden Zorda
Başbakan David Cameron’un 2010’da ölen 
babasının da, vergi cenneti Panama’da bir-
çok kişinin vergi kaçırma ve kara para akla-
ma gibi faaliyetlerine yardımcı olduğu bildi-
rilen hukuk şirketi Mossack Fonseca’nın 
müşterileri arasında olduğu ortaya çıktı.

Mossack Fonseca’dan sızan Panama Belgeleri, Ian 
Cameron’ın yöneticisi olduğu Blairmore şirketinin kârını 
bildirmemek için karmaşık yöntemlere baş vurduğunu or-
taya koydu. Ian Cameron’un, zengin müşterilerin yatırım 
fonlarını yöneten Blairmore şirketinin toplantıları için 
Bahamalar’a veya İsviçre’ye gittiği bildiriliyor.

Şirketin İngiltere’de vergi ödememek için bu 
toplantıları özellikle offshore ticaret yapılan yerlerde 
düzenlediği belirtiliyor. Oysa adını Cameron ailesinin Ab-
erdeenshire bölgesindeki malikanesinden aldığı sanılan 
şirket, toplantılarını Londra’da düzenlemiş olsaydı, İngiliz 
şirketi olarak kabul edilip vergilendirilecekti. Şirketin 
ayrıca kişilerin ismini saklamak için “hamiline hisse 
senetleri” kullandığı belirtiliyor.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu 
(ICIJ), Mossack Fonseca’nın 40 yılı aşkın süredir tuttuğu 
11,5 milyon belgeye ulaşmış ve belgeleri 80 farklı ülkede-
ki basın kuruluşlarıyla paylaşmıştı.

Alman Süddeutsche Zeitung ve İngiliz The Guardian 
gazeteleri gibi basın kuruluşları tarafından yayımlanan bel-
gelerde, aralarında 12 devlet başkanı ve 143 politikacının 
da bulunduğu çok sayıda kişinin, offshore şirketleri üzer-
inden vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi yasa dışı 
eylemlerde bulunduğu iddia ediliyor.

Belgelerde Ian Cameron’ın babasının yanı sıra altı 
lord ile iktidardaki Muhafazakar Parti’nin üç eski millet-
vekilinin isminin de bulunduğu belirtiliyor.

İngiltere hükümeti sızan belgeleri soruşturacağını 
bildirmekle açıkladı.

Başbakanın sözcüsü ise Cameron ailesinin hâlâ 
tartışmalı fonlarda yatırımı olup olmadığı yönündeki bir 
soruya, “Bu özel bir mesele” yanıtını verdi.

Reuters haber ajansı, Ian Cameron’ın adının Panama 
Belgeleri’nde bu şekilde geçmesini, “vergi kaçakçılığını 
eleştiren ve şeffaflıktan yana olduğunu söyleyen Başbakan 
David Cameron’a darbe” olarak yorumladı.

İngiliz basını 2012 yılında da Ian Cameron’ın offshore 
yatırım fonları kurduğunu bildirmişti. Ancak o dönem 
Başbakanın babasının yasalara aykırı bir iş yaptığı ima 
edilmemişti.

1980’lerde kurulan yatırım fonlarını yöneten Blair-
more şirketi hâlâ varlığını sürdürüyor. Guardian gazetesi 
şirketin İngiltere’ye şimdiye dek “bir kuruş bile vergi 
ödemediğini” yazdı.

Silahlı Polis Sayısı Artırılacak
Başbakan David Cameron, ülkesindeki 
terör tehditiyle mücadele kapsamında 
İngiltere ve Galler’deki emniyet birim-
lerine bin 500 silahlı polis alınacağını 
duyurdu.

Başbakanı David Cameron, ülkesindeki terör 
tehdidiyle mücadele kapsamında İngiltere ve 
Galler’deki emniyet birimlerine bin 500 silahlı polis 
alınacağını duyurdu.

Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılmak üzere 
ABD’de bulunan İngiltere Başbakanı Camer-
on, yaptığı açıklamada, istihdam edilecek yeni 
memurların eğitiminin önümüzdeki iki yılda 
tamamlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.

İngiliz lider, “Polisimiz ve istihbarat ajanslarımız, 
güvenliğimizi sağlamak için gece gündüz çalışıyor. 
Doğru kaynaklar ve donanımla kuvvetlerimizi 
desteklememiz kesinlikle hayati önem taşıyor. Şu 
anda karşı karşıya olduğumuz terör tehditi türünden 
halkı korumak için daha fazla neler yapabileceğimizi 
değerlendirme kararını geçen yıl Fransa’daki 
saldırıların ardından almıştık. Bu nedenle, özel 
olarak eğitilmiş silahlı personelin etkili ve hızlı 
olarak harekete geçtiğinden emin olmak üzere ülke 
genelindeki sayılarınıartırıyoruz.” diye konuştu.

Cameron, hükümetin terörle mücadele çalışmaları 
kapsamında, İngiltere’nin başkenti Londra’da görev 
yapan terörle mücadele timlerinde görev yapacak 
ilave 600 silahlı polis memuru atanacağını, ayrıca 
Londra dışında devriye gezecek ve olaylara silahlı 
müdahelede bulunabilecek 40 yeni araç ile 900 silahlı 
memur bulunacağını söyledi.

Yeni araçların, terör olaylarına müdahelede bu-
lunacak memurların olay yerine gerekli malzeme ve 
ekipmanla hızlı ulaşımını sağlaması amaçlanıyor.

Hükümetin verilerine göre İngiltere ve Galler’de 
halen 5 bin 875 silahlı polis görev yapıyor.

İngiliz polisi, Suriye’deki krizin başlangıcından 
bu yana 800’den fazla İngiliz vatandaşının bu ülkeye 
ve Irak’a gittiğini, bunların yarısının Birleşik

Krallık’a döndüğünü tahmin ediyor.
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Akademi Okulları Hakkında Bilinmesi Gerekenler
İngiltere’de eğitim bakanı Nicky Morgan’nın geçen hafta-
larda tüm okulların 2020 yılına kadar akademi olacağını 
açıklamasından sonra bu hafta tekrar akademi okullarına bakıp 
bu model okullar hakkında sıkça sorulan sorular ile sizlere 
yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım bu sorular yardımcı olur. 
Bu konuda sormak isteğiniz soruları bana email aracılığıyla 
ulaştıra bilirsiniz. 
Oktay Şahbaz 

Akademi okulu nedir? 
Akademi okulları yerel belediyelere ve toplu-

ma bağlı olmayan fakat ödenen vergiler ile ku-
rulan ve finanse edilen okul modelidir. Akademi 
okullarının bir çoğu özel şirketlere ve kar amaçlı 
şirketler tarafından yönetilir. Okul hakkındaki 
tüm kararlar bu şirket ve kuruluş tarafında be-
lirlenir.

eğer bir okul akademi olursa ilerde 
akademi statüsünden çıkabiliyor mu?

Hayır, akademi olma kararı değiştirilemeyen 
bir karardır. 

Okula kabul edilme veya alınma 
konusunda değişiklikler olabilir mi?

Akademi okullarına öğrenci alma ve 
yerleştirme konusundaki kriterleri kendi kendisi 
belirleyebiliyor. Hükümet akademilerin İngiltere 
genelinde kullanılan kriterleri uygulamalarını is-
tiyor. Fakat şu ana kadar yapılan araştırmalarda 
görülen, akademilerin kendi bulundukları 
bölgeleri temsil etmedikleri – yani, bulundukları 
bölge dışında sırf başarılı diye öğrenci seçebili-
yor ve alabiliyorlar. Böyle olunca o bölgede okul 
yeri sıkıntısı yaşanabiliyor ve çocuklar eğitim 
almak için başka bölgelere gitmek zorunda kala-
biliyorlar.  

akademi durumu, özel eğitim 
ihtiyaçları (seN) hükmü 
üzerinde nasıl bir etkisi var?

Tüm akademi finansman anlaşmaları 
doğrultusunda SEN’li çocukların ihtiyaçlarını 
sağlanmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine 
getirmelidir. Bir akademinin SEN’li çocukların 
ihtiyaçlarını karşılamada, devlet okulları ile 
aynı tutumu sergilemesi gerekmektedir. Ancak 
elde edilen bilgilere göre akademilerde SEN’li 
öğrenci sayısı diğer devlet okullarına göre düşük. 

Devlet okullarında SEN’li öğrenci ortalaması 
%20’iken bu sayı Akademilerde ortalama 
%10’dadır. Bu da akademi okulların kapısının 
SEN öğrencilere kapalı olduğu anlamına geliyor. 
Ek olarak Akademi okullarında okuldan atılan 
yada uzaklaştırılan öğrenci sayısı İngiltere’deki 
diğer okullardan daha fazladır. 

akademi okullarında çalışma 
koşulları nasıl? ayrıca akademi 
okullarında çalışanların öğretmenlik 
diplomasi mecburi mi? 

Akademi okullarında öğretmenler için 
çalışma koşulları ve ücret konusu diğer devlet 
okullarına göre daha kaygı verici. Akademi mod-
elindeki okullar özel bir kurum olarak geçtiği 
için öğretmenlerim ücret ve çalışma koşullarını 
kendisi belirleyebiliyor. Diğer devlet okulları 
bakanlık tarafından belirlenen çalışma koşulları 
ve ücretleri takip ederken akademilerin çoğu 
bunu görmezden geliyor. Bu durumda akademi 
okullarında öğretmen değişikliği çok daha fazla 
oluyor. Normal devlet okullarında yıl sonunda 
ortalama 3-4 öğretmen ayrılırken, akademi 
okullarında bu sayı ortalama 10-15 arası. Bu da 
öğrenciler için bir devamsızlık yaratıyor. Aka-
demi okulları kötü çalışma koşulları ve ücretten 
dolayı öğretmen bulmakta zorlanıyor. Bu durum-
da öğretmenlik diplomasi olmayan bireyleri hiç 
bir pedagojik eğitim vermeden çalıştırabiliyor. 
Bununda çocuklar üzerinde bir çok negatif et-
kisi ve öğrenimleri konusunda uzun dönemli 
dezavantajları var. 

Bir okul akademi olduktan 
sonra, okulda alınan bir karar 
konusunda aileler mutlu 
değiller ise ne yapabilirler? 

 İlk aşamada aileler okula şikâyette buluna-
bilirler. Fakat akademilerdeki okul aile bir-

liklerinde velilerin az olması şikayetin dinle-
nilmemesine yol açıyor. Akademiler yerel eğitim 
müdürlüklerine (LEA) bağlı olmadıkları için, 
şikayetlerini buralarda devam ettiremiyorlar. 
Dahası belediyelerin velileri okula karşı tem-
sil etmesi gibi bir durum olmuyor. Kısacası bir 
okul akademi olduğunda yerel anlamda şikayette 
bulunacakları bir yer yada kurum yok. Şikâyette 
bulunabilecekleri tek yer Eğitim Bakanlığı.

bir okulun akademi olması o okulun 
yeni bina ve servislere sahip 
olacağı anlamına mı geliyor?

 Böyle bir durum yok, hükümet okul binalarını 
yenileme projesini tamamen rafa kaldırdı. Bu du-
rumda ancak okul gereken finansal desteği bula-
bilirse yeni bir bina inşa edebilir, aksi takdirde 
aynı binada ders vermeye devam eder. 

 akademiler dönem takvimi (tatiller) 
ve açılış/kapanış saatleri konusunda 
bölgesindeki diğer okullarla uyum 
içinde olmak zorunda mı? 

 Akademiler ailelere ve yerel belediyelere 
danışmadan kendi açılış/kapanış saatlerini ve 
dönem takvimini belirleyebiliyor. Tatillerin 
süresini yada ne zaman olabileceğini kendisine 
göre belirleyebilir. Bu konuda kimseye danışma 
gibi bir yükümlüğü yok.  

 Akademiler ailelerden ek ödenek 
isteyebilir mi? ayrıca okul 
yemekleri ve üniforma ücretlerini 
kendisi belirleyebilir mi?

 Akademiler öğrencilerden eğitim verdiği için 
kayıt parası alması yasaktır. Fakat yeni ünifor-

ma parası, aktivite parası, araç gereç parası adı 
altında bazı gizli ödemeler talep edebilir. Aynı 
zamanda devlet okullarının aksine, akademiler 
yemek parası için istedikleri ücreti talep edebil-
irler. Bu ücretlerin devlet okullarından daha yük-
sek olduğunun altını çizmek önemli. 

 benim çocuğumun okulundaki 
müdür “Okulu akademi yapmak 
istiyorum dedi” müdür bu 
kararı kendisi verebilir mi? 

Geçen yıla kadar müdürün böyle bir ka-
rar verme hakkı yoktu. Böyle bir değişiklikte 
ailelere, çalışan öğretmenlere ve okul aile bir-
liklerine danışma mecburiyeti vardı. Fakat, 
yeni çıkan eğitim yasası altında, artık müdürün 
bunu sorma mecburiyeti yok. Yani, ailelerin ve 
çalışanların bu konudaki kaygılarını dinlemek 
zorunda değil. Bu da okulların iyi yönetilm-
esi için önemli olan aile temsiliyetini tamamen 
ortadan kaldırıp ailelerin kendi çocuklarının 
okulları hakkındaki söz sahibi olmalarını ortadan 
kaldırıyor.

 bir okulun akademi olması 
okulun eğitim kalitesinin 
yükselmesi mi demek? 

 Akademilerin eğitim başarısını artıran hiç bir 
genel bilgi yok. Akademilerin başarı oranı diğer 
okul modellerinden daha iyi olduğu konusunda 
somut olan bir bilgi yok. Hatta bazılarının daha 
da kötü olduğu gerçeği var. Yine geçen haftalarda 
okul müfettiş liderleri akademi okullarının dev-
let okulları ile aynı derecede başarılı olduğunu 
ve akademi okullarının daha başarılı olduğunu 
gösteren hiç bir bilginin olmadığını açıkladılar.

Doktorlar 48 Saat Grevdeler
İngiltere’deki pratisyen doktorlar, Sağlık Bakanlığının uygulamak istediği 
yeni çalışma kontratlarından dolayı, bugün (6 Nisan Çarşamba) 48 saatlik 
greve girdiler.

British Medical Association 
(BMA- Britanya Tıp Derneği) 
desteğiyle pratisyen doktorlar 48 saat 
boyunca iş bırakarak, randevulu ve 
acil olmayan tıbbi hizmetlerini geri 
çekecekler. Grev boyunca uzman dok-
torlar çalışacaklar.

Doktorları temsil eden sendika 
BMA ve sağlık bakanlığı uzlaşamaya 
varamazlarsa, 26 ve 27 Nisan’da, 
doktorlar acil bakım hizmetlerini de 
geri çekecekleri greve gidebilirler. 
Böyle bir durumda, acil servislerde 
uzman doktorlar çalışarak pratisyen 
doktorların görevlerini devir alacaklar.

Sağlık Bakanlığına karşı yasal 
işlem başlatıldı

BMA ve Just Health kurumları 
Sağlık Bakanlığının uygulamak 
istediği kontratların yasal olmadığını 
savunarak yasal işlem başlattılar.

Ulusal Sağlık Kurumu, NHS, 
çalışanlarının mücadele grubu olan 
Just Health, yeni çalışma anlaşmasının 
gerekli değerlendirme ve yasal 
süreçten geçmeden uygulamaya 
konulacağını savunarak yargıya 
başvurdu. Kurum dört günde halkın 
internet üzere bağışladığı 100 bin ster-
linle hukuksal işlemleri başlattı.

Sağlık kurumları, uzlaşmazlığın 
halkın sağlığını tehlikeye attığını 
söylüyorlar

Sağlık alanında çalışma yürüten 
36 sivil toplum kurumu sağlık bakanı 
Jeremy Hunt ve BMA’ye çağrıda bu-
lunarak grevleri engellemelerini talep 
ettiler. Kurumlar Hunt’ın yeni kon-
trattan vaz geçmesini ve BMA’nin de 
grevleri iptal etmesini istediler.

Kurumlar, yazdıkları mek-
tupta grevlerin normalleştiğini ve 
halkın doktorları desteklemesine 
rağmen uzun vadede NHS’e güvenin 
zedelendiğini savundular. Mektupta, 

acil hizmetlerin de etkileneceği ileriki 
eylemlerin halkın sağlığını tehlikeye 
atacağı da vurgulandı.

Sözleşmedeki anlaşmazlık çalışma 
saatleri, hafta sonu ve gece nöbetleri 
için ödenecek ücretlere ilişkin. BMA, 
doktorlara sunulan yeni sözleşmelerin 
güvenli çalışma koşullarını yok 

ettiğini ve asosyal çalışma saatler-
inin hesaplanmadığını savunuyor-
lar. Yeni kontrata göre hafta sonu 
gündüz çalışılan saatler için standart 
maaş ödenecek ve maaşlara genel 
bir artış yapılacak. Doktorlar bunun 
maaşların düşmesine yol açacağını 
savunuyorlar.
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İngiltere’nin En Büyük 
Sendikaları ‘Öcalan’a 
Özgürlük’ Kampanyası
Başlattı

İngiltere’nin en büyük ve en köklü sendi-
ka örgütlerinden GMB ve Unite sendikaları 
öncülüğünde Kürt halk önderi Abdullah Öcalan için 
bir kampanya başlatıldı. ‘Öcalan’a Özgürlük’ adını 
taşıyan kampanyanın startı 25 Nisan’da Britanya 
parlamentosunda verilecek. 

Britanya’nın en büyük işçi sendikası Unite The 
Union ve üçüncü büyük sendikası GMB (Genel-
İş) öncülüğünde başlatılan kampanyanın startı için 
Britanya parlamentosunda yapılacak resepsiyon 
için bir yazılı açıklama yayınlandı. GMB sendikası 
eski başkanı ve kampanya direktörü Sir Paul 
Kenny imzalı yapılan yazılı açıklamada Öcalan’ın 
özgürlüğünün Türkiye’nin iç barışına büyük bir 
katkı sunacağı vurgulandı. 

Yazılı açıklamada kampanya ile ilgili şunlar be-
lirtildi; ‘‘Bu yeni inisiyatif, Kürt Özgürlük Hareketinin 
baş sözcüsü, stratejist ve Türkiye’de Kürt sorununun 
demokratik ve barışçıl çözümünün savunucusu olan 
Abdullah Öcalan’ın özgürlüğüne kavuşması için 
GMB ve Unite sendikaları öncülüğünde, ve diğer 
sendikaların da desteklemesiyle kuruldu.’’

Açıklamada ayrıca Nisan 2015’ten bu yana Kürt 
halk önderi Abdullah Öcalan ile iletişim kurulmadığı 
da belirtildi. Açıklama şöyle devam etti; ‘‘Öcalan, 

1999 yılından itibaren Türk devleti tarafından İmralı 
adası hapishanesinde, tecrit altında tutuluyor ve 2011 
yılından itibaren avukatlarını görmesi engelleniyor. 
HDP’li delegasyonun Nisan 2015’te yaptığı son 
görüşmesinden bu yana, ailesi dahil, hiç kimse kend-
isini göremiyor. Büyük bir tecrit uygulanıyor.’’

saVaŞa DaHİl OlaNlar 
ÇÖzÜMe DaHİl OlMalıDır

Açıklamanın devamında şunlar belirtildi; 
‘‘Uluslararası deneyimlerden anlaşıldığı kadarıyla, 
savaşı sonlandırmak için, savaşa dahil olan bütün 
taraflar çözüm arayışına dahil olmalılar.

Öcalan, Türkiye’de barışçıl bir çözüm için kilit-
tir. Geçen yıl, 10 milyonu aşkın insanın, Öcalan’ın 
serbest kalmasını talep eden imza kampanyasını 
imzalamaları Kürt halkının desteğine sahip 
olduğunun göstergesi. Barışçıl ve kalıcı bir çözüm 
için, defalarca, Türkiye’de demokratik bir tasarı 
için çağrıda bulunmuştur. Bu demokratik barış ta-
lepleri etrafında Kürt halkını birleştirmek için saygı 
ve etkiye sahiptir. Öcalan dahil edilmeden çözüm 
için hiç bir ilerlemeye varılmaz.’’

25 Nisan’da Britanya parlamentosunun Avam 
kamarası’nın 10 numaralı komite odasında 
gerçekleştirilecek resepsiyonla startı verilecek 
olan kampanyaya çok sayıda kurum da destek 
veriyor. Destekçi kurumlar da İşçi partili Millet-
vekili Kate Osamor’un ev sahipliğinde yapılacak 
resepsiyona katılacak.  
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Öcalan’ın Doğum Gününü 
Gençler Londra’da 
Yürüyüşle Selamladı
Kürt halk önderi Abdullah Öcalan’ın 68’inci doğum gününde, Ciwanen Azad 
UK öncülüğünde, Londra’daki gençler bir yürüyüş ve kutlama düzenlediler.

Wood Green Library binası önünde, 
4 Nisan, Pazartesi akşamı, toplanan 
gençler, Haringey’de bulunan Kürt 
Toplum Merkezine kadar yürüdüler.

Yağmurdan dolayı geç başlayan 
yürüyüşte, İmralı adasında tecrit 
altında tutulan, Öcalan ile bir yıldan 
uzun bir süredir görüşülmemesini 

de protesto edildi. Kitle tecrit 
uygulamasını ve Kuzey Kürdistan’da 
Türk devletin Kürt halkına karşı 
izlediği baskı ve savaş politikasına da 
dikkat çektiler.

Kitle yürüyüş boyunca, ‘Biji Se-
rok Apo’, ‘Long Live Kurdish Leader 
Öcalan’, ‘Kurds Want Peace, Kurds 

Want Justice’, ‘Freedom to Öcalan, 
Victory for Kurdistan’, ‘UK Del-
ist the PKK’, ‘We are PKK, PKK is 
us’, ‘Down Down Down, Down With 
the Turkish State’ ve ‘We Shall Fight, 
We Shall Win, viva viva Kurdistan’ 
sloganları attılar.

Eylemin sonunda Kürt Toplum 

Merkezine giden gençler günün 
anlamına ilişkin yapılan konuşmalar 
sonunda, sembolik olarak Öcalan 
adına doğum günü pastası kestiler.

lİVerPOOl’Da 
fİDaN DİkİlDİ

İngiltere’nin Liverpool kentinde 

de Öcalan’ın doğum günü vesilesiyle 
bir grup genç fidan dikti. Öcalan’ın 
resimlerini taşıyan gençler fidan diki-
lecek alana kadar yürüyüş ve slogan-
larla gittiler. Fidan dikiminden sonra 
yapılan konuşmalarda Öcalan’ın 17 
yıldır İmralı adasında büyük bir tecrit 
izolasyon politikası altında tutulduğu 
ifade edildi. 

5 NİsaN’DaN bU YaNa 
ÖCalaN’DaN Haber 
ALINAMIYOR

 PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 
demokratikleşme adımı atılamaması 
haline darbe mekaniğine dikkat 
çekerek “son görüşmemiz olabilir” 
uyarısında bulunduğu HDP Heyeti ile 
İmralı’daki son görüşmesi, 5 Nisan 
2015’ten yapıldı ve o günden bu yana 
kamuoyu kendisinden haber alamıyor. 

Bu son görüşmeye katılan HDP 
İmralı Heyeti üyesi ve Ankara Millet-
vekili Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin 
hükümetin bunu seçimler için bir 
“haber alma” zemini olarak görmesiyle 
gerçekleştiğini ve İmralı’da gerçekleşen 
en gergin görüşmelerden biri olduğunu 
ifade etti. Bugün Türkiye ve Kürdistan 
kentlerinde yaşananlar ekseninde dev-
letin yeniden Öcalan ile müzakere etme 
sürecine gireceği öngörüsünde bulunan 
Önder, zira mevcut tablonun artık dev-
let açısından sürdürülebilir bir durum 
olmaktan çıktığına işaret etti.   

Devletin 2012 yılında hem 
cezaevlerindeki açlık grevi direnişi 
hem de HPG’nin alan tutma strate-
jisi üzerinden geliştirdiği “devrimci 
halk savaşı” süreciyle birlikte PKK 
Lideri Abdullah Öcalan’ın kapısını 
çalmak zorunda kalmasıyla birlikte 
Öcalan’ın, bir kez daha demokratik 
çözümün gelişmesi için başlattığı 
“Demokratik Diyalog ve Müzakere 
Süreci”, klasik devlet refleksi ile 
öncekiler gibi sonuçsuz bırakıldı. 

İmralı’da BDP ve sonrasında 
HDP’li milletvekillerinden oluşan 
heyetlerle yaptığı görüşmelerde sık 
sık “Büyük barışın arifesindeyiz ama 
görüşmeleri kesebilirler, ona göre 
hareket edin” uyarısı yapan Öcalan’la 
son görüşme, 5 Nisan 2015 tarihin-
de İmralı’ya giden HDP heyeti ile 
gerçekleşti.  HDP’nin aday profilinin 
konuşulduğu o görüşmede Öcalan, 
gelişebilecekler ön görerek HDP heye-
tine “Bu son görüşmemiz olabilir” 
uyarısında bulundu.  Normal şartlarda 
o güne kadar görüşmelerin devamı 
olarak hükümetin de üzerinde mutabık 
olduğu İzleme Heyeti’nde yer alan 
isimlerin İmralı’ya giderek, Öcalan’la 
görüşmesi ve müzakere sürecine res-
men geçilmesi gerekiyordu. 

Newroz çağrısı öncesinde 14 
Mart’ta yapılan görüşmede, Kamu 
Güvenliği Müsteşarı da İzleme 
Heyeti’nde yer alacak isimlerin son-
raki görüşmelere dahil olacağını 
onaylamıştı.  Ancak Newroz ve 
seçimler gündemiyle gerçekleşen 
görüşme, İmralı’da yapılan son 
görüşme oldu ve Türkiye hükümet 
tarafından şiddetli bir iç savaşın 
eşiğine getirdi. 

Öcalan’ın “çatışmalar şiddetlenir 
ve kıyamet kopabilir” uyarısı, hay-
ata geçen bir tespit oldu. O günden 
bu yana AKP hükümeti savaş süre-
cini daha da derinleştirirken, bir 
yandan da çözümü geliştirebilecek 
tek kişi olan Öcalan’ın da dış dünya 
ile iletişimini kesti.  O görüşmeden 
bu güne tecrit içinde tecrit dayatılan 
Öcalan’dan haber alınamıyor.



18   ÇarşaMBa, 06 NİSaN 2016

Haringey’de Açılacak 
Yeni İşyerlerine 
Belediye Vergi İndirimi

Haringey belediyesi, yeni işyeri alanlarına çevrilen yerleri 
kiralayan işletmelere belediye vergisinden (business rates) 
%30 indirim sunacaklarını açıkladı.

Londra’da bunu uygulayan ilk belediye 
olduğunu beyan eden Haringey belediyesi, 
yaptığı açıklamada 6-7 işçi çalıştıran ufak 
bir işyerinin yılda 1653 sterlin kazanç elde 
edebileceğini belirtti.

Bölgeyi zenginleştirmek için kararlı 
olduklarını ifade eden, Haringey belediyesi 
meclis başkanı, Claire Kober, şöyle konuştu: 
“Haringey, Londra’da, bu şekilde belediye ver-
gisini kesen ilk belediyedir. Bu, yeni şirketlerin 
uygun fiyatta çalışma alanları, becerikli işçi 

gücü ve mükemmel ulaşım bağlantılarından 
faydalanmalarını sağlayacak, ve aynı zamanda 
kullanılmayan sanayi bölgeleri canlandırmaya 
yardımcı olacak. Haringey Londra’nın geleceği. 
Geçen ay, bağımsız bir rapor önümüzdeki 20 yıl 
içerisinde [Haringey’deki] istihdam artışının 
baş kentin geri kalanını geçeceğini vurguladı. 
Yerel sakinlerimiz için iş, daha iyi evler ve 
eğitim sunacak içe doğru yatırım, altyapı ve 
ekonomik büyümeyi çekmek için elimizden 
geleni yapmakta kararlıyız.’’

İslington’da İki 
Market Kaçak Tütün 
Bulundurmaktan 
Ruhsatlarını Kaybettiler

İslington belediyesi, kaçak tütün bulundur-
maktan, iki Türkiye’li işletmenin ruhsatını iptal 
etti. Köpeklerle arama yapan belediye yetkili-
leri, tezgah altında, kaçak tütün buldu.

Geçtiğimiz Kasım ayında baskın sonucun-
da 24 paket Polonya Marlboro Gold sigarası 
ve Belçika’dan yaklaşık 50 paket tütünün 
bulunduğu Essex Alternative Supermarket’in 
ruhsatı, iki hafta önce yapılan belediye Ruh-
sat Komitesi toplantısında, iptal edildi. Ticaret 
Standartları (Trading Standards) yetkilileri 
iş yerinin, yeterli kayıt tutmadığından içki 
ruhsatını da ihlal ettiğini tespit etti.

Seven Sisters Road üzerinde bulunan B & 
D Supermarket’in ruhsatı da 8 Mart’ta alınan 
kararla, aynı gerekçelerle iptal edilmişti. Bu iş 
yerine Kasım ayında yapılan baskında 18 paket 
Bulgar Marlboro Gold sigarası bulunmuştu. 

Belediye, Kasım 2014 yılında yapılan aramada 
da kaçak içki ele geçirdiklerini bildirdi.

Her iki iş yerinin yetkililerinin yaptıkları 
savunma kabul edilmeyerek ruhsatları iptal 
edildi. İş yeri sahipleri 21 gün içerisinde karara 
itiraz etme hakları bulunuyor.

İslington Belediyesi Kamuoyunu Koruma 
görevlisi, Jan Hart, ‘‘Yasaların doğru tarafında 
kalmaları için, İslington’da off License’ı bulu-
nan iş yerlerine düşük maliyette eğitim ve kolay 
anlaşılan bilgi sunuyoruz. İslington’daki lisanslı 
iş yerlerinden yüksek standart bekliyoruz ve bu 
bilgiyi kaide almayan, özellikle de, bilinçli olarak 
önemsemeyenler bizden karşılık beklerler’’ dedi.

İslington ve Camden Kamu Sağlığı Direktörü 
Julie Billett, ucuz yasa dışı tütünün yerel halkın 
sağlığı için büyük risk taşıdığını ifade ederek, 
sigara bırakmasını zorlaştırdığını belirtti.
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Britanya Alevi Federasyonundan 
‘Türkiye’de Tatile Boykot’ 
Eylemini Eleştirenlere Sert Cevap
Bir grup gencin AKP’nin savaş politikalarına karşı başlattığı şiddet 
içermeyen en etkili kampanyalardan birisi olan ‘Türkiye’de Tatile 
Boykot’ eylemini eleştirenlere ve bunun üzerinden Alevi karşıtlığı 
yapanlara Britanya Alevi Federasyonundan çok sert cevap geldi. 
BAF yaptığı yazılı açıklamada ‘Türkiye’de Tatile Boykot’ eylemine 
karşı çıkanların AKP’nin cihatçı politikalarına sessiz kaldıklarını ifade 
ederek, bunun üzerinden Alevilere saldıranlar sert bir dille kınandı. 

Britanya’da yaşayan bir grup 
Türkiyeli ülkede son dönem-
lerde yaşanan çatışma sürecine 
tepki olarak‘Türkiye’de Tatile 
Boykot’ kampanyası başlatmıştı. Kam-
panya birçok farklı kesim tarafından 
destek görmüş ve Britanya’nın tüm 
kentlerine yayılmıştı. Kampanya 
büyüyerek devam ediyor.

Britanya Alevi Federasyonu (BAF) 
kampanyaya karşı çıkanlara ve bu-
nun üzerinden Alevi kurumlarına 
saldıranlara yaptığı yazılı açıklama ile 
sert bir cevap verdi. BAF yaptığı yazılı 
açıklamada, ‘Boykotu bahane ederek 
doğrudan İakm ve Cemevi başta ol-
mak üzere Alevileri hedef alan ve 
AKP yandaşlığında sınır tanımayan bu 
hadsizler, katliamları durdurmak için 
bugüne kadar ne yaptılar?’ diye sordu.

BAF tarafından yapılan yazılı 
açıklamanın tam metni; 

‘‘AKP hükümeti yıllardır Cihatçı 
çetelere açıktan yardım ve yataklık 
ediyor. Çok özel devlet toplantılarında 
dahi kamuoyuna sızan konuşmalarda 
istihbaratın başındaki isimler ve 
şimdiki başbakan ‘’Suriye tarafına 
dört adam gönderir, Türkiye’ye sekiz 
füze atarız, savaşı başlatırız’’ diyecek 
kadar açıktan Suriye’yi parçalama 
planları yaptılar. Cumhurbaşkanı 
‘’Emevi cami’inde namaz kılacağız’’ 
diyerek Suriye yi hedef gösterdi. 

akP sUrİYe’De Çetelerİ 
sİlaHlaNDırDı

AKP yetkilileri Suriye de çeteleri 
silahlandırarak toplu katliamlar 
ve tek tek cinayetlerin işlenmesini 
sağladı. Bu politikalar sonucu Suri-
ye de yüzbinlerce insan katledildi, 
sakat bırakıldı, tacizler, tecavüzler ve 
işkencelere maruz kaldılar. Milyon-
larca insan göç etti. Gittiği yerlerde 
ya denizlerde boğuldu ya da sefalet 
içinde, hastalıklarla, yoksullukla ve 
yok olma ile karşı karşıya kaldılar.

Suriye de başarısız olan AKP, 
güney doğuda Kürt halkına karşı bir 
savaş ilan etti. Onbinlerce asker, polis 
ve özel harekatçı tarafından binlerce 
insan katledildi, onbinlerce insan 
sakat bırakıldı, yüz binlerce insan göç 
ettirildi, yuvasız ve umutsuz bırakıldı. 
İnsanlar tanklarla ezildi, akrep tipi 
araçların arkasında sürüklendi, 
kadınların cansız bedenleri sokaklar-

da çıplak teşhir edildi ve daha birçok 
insanlık dışı uygulamalar yapıldı.

ÇOCUklarıMızı 
katlettİler

Aynı zihniyet tarafından, 
Okmeydanı, Gazi mahallesi, Küçük 
Armutlu, Gülsuyu başta olmak üzere 
Adıyaman, Antep ve birçok bölgede 
Aleviler hedef alındı. Gezi direnişinde 
ve sonraki saldırılarda Alevi halkı, 
çocukları sokaklarda, evlerde ve Ce-
mevlerinde katledildi.

Suruç, Ankara ve İstanbul gibi 
şehirlerde, masum canlar yok ediliyor, 

sakat bırakılıyor  ve ocaklar söndürülüyor.
Paris ve Brüksel gibi avrupa 

başkentlerinde sivillerin hedef alındığı 
katliamlar yaşanmaya devam ediyor. 

DİYaNet İŞlerİ 
aleVİlere Hakaret 
etMeYe DeVaM eDİYOr

Diyanet işleri başkanlığı ve eğitim 
sistemi aracılığı ile Alevilere en ağır 
hakaretler yapıldı ve yapılmaya de-
vam ediliyor. Alevilerin hakları dünya 
ülkeleri tarafından verilirken, Tür-
kiye devleti ve AKP, Alevileri inkar 
ve imha etmeye, Aleviliği ortadan 

kaldırmak için yeniden uydurmasy-
on bir tanımlama yapmaya, kendi 
Aleviliğini oluşturmak gibi ahlaki ve 
etik olmayan çalışmalar yürütmeye 
devam ediyor. 

Britanya ve dünyadaki Alevi 
örgütleri olarak, defalarca protestolar, 
yürüyüşler, mitingler, siyah çelenk 
eylemleri ve basın açıklamaları ile bu 
vahşetleri kınadık.

Sivil, masum ve mazlum insanların 
ölümüne, yaralanmasına ya da her 
hangi bir zarar görmesine neden 
olan şiddet eylemlerini kınıyoruz ve 
kınamaya devam edeceğiz. 

Haksızlık karŞısıNDa 
MÜCADELE ETMEYE 
DeVaM eDeCeĞİz

Bugüne kadar hiçbir şiddet eylem-
ine başvurmamış olan Aleviler olarak 
şiddet içermeyen eylemlerimize ve 
haksızlık karşısında mücadele etmeye 
devam edeceğiz. 

Tatil’i Boykot Eylemini Bahane 
Ederek Alevi Düşmanlığı Yapanlara 
Gelince;

Bilindiği kadarı ile şiddet karşıtları 
ve daha çok gençlerin sahiplendiği 
Türkiye boykot eylemi, AKP ve Tür-
kiye devletinin dikkatini çekecek 
ve azda olsa maddi olarak devletin 
canını acıtacak bir tavır olarak ortaya 
çıktığı görülmektedir. Bu eylem daha 
çok yakın geçmişte uygulanan ‘’son-
suz aydınlık için bir dadika karanlık’’ 
eylemi ile çok benzerlik içermekte. 
‘’ülkemizde demokrasi ve barış son-
suz olsun diye, bu yıl tatile gitme’’ 
anlamını içerdiği görülmekte. Boykot 
broşürlerinde yapılan açıklama 
‘’Türkiye’ye bu yaz tatile gitmeyin’’ 
ifadelerinde de bu anlaşılmaktadır. 

Boykot eylemi şiddet içermediği, 
tatil kapsamında yapılacak olan zi-
yaretlerin bu yıl yapılmaması ve 
tüm çevrelerin AKP zulmüne karşı 
duyarlılık göstermesi için bir çok ku-
rum ve kişiler tarafından desteklendi 
ve halen devam ediyor. 

tatİl bOYkOtUNU 
eleŞtİreNlere sOrUlar

Boykotu bahane ederek doğrudan 
İakm ve Cemevi başta olmak 
üzere Alevileri hedef alan ve AKP 
yandaşlığında sınır tanımayan bu had-
sizler, yukarıdaki katliamları durdur-
mak için bugüne kadar ne yaptılar?

Bugüne kadar cihatçı çeteler-
in hangi insanlık dışı eylemini 
eleştirdiler?

Vatan, millet kavramlarını sadece 
ırkçı anlayışlarına kılıf olarak kul-
lananlar ve vatan, millet felsefesi  ile 
Alevileri hedef gösterenler vatanı, 
milleti soyanlara karşı hangi tepkiyi 
gösterdiler?

Alevileri vatan haini diye suçlayan 
bu yetersizlerin Kürecik, Maraş ve 
Adana da yerleştirilen Alman, Ameri-
kan füze ve asker yerleşkelerine karşı 
ne yaptılar?

‘Hukuk tanımayın, Anayasayı 
boşverin gerekirse seçilmiş bel-
ediyelere el koyun’ diyen 
Cumhurbaşkanı ve AKP anlayışına 
karşı ne yaptılar?

Alevilere yönelik açıktan hakaret 
eden Diyanet işleri başkanlığına karşı 
bir tepkileri oldumu? 

Alevilere yönelik açıktan hakaret 
eden Cumhurbaşkanına karşı bir tep-
kileri oldumu? 

Alevilere yönelik açıktan hakaret 
eden eğitimci, din dersi hocalarına 
karşı bir tepkileri oldumu? 

AKP’nin desteklediği Ensar 
Vakfı’na tepkileri ne oldu?

Alevilerin yaşam alanlarına ‘Nusra 
Kampı’ yapılmasına karşı ne yaptılar?

Alevileri tanımayanlar, Alevilerin 
tarihsel bir direniş geleneği olduğunu 
bilmeyenler, Alevileri anlayamaz ve 
ancak sosyal medya üzerinde zavallı 
bir pozisyonda yaptıkları cahilliğin 
utancı ile kalırlar. 

Alevilere yönelik yapılan haksız ve 
hadsiz eleştirileri nefretle kınıyoruz!’’ 
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Toplamda 49 milyon 611 bin 
709 kişiye ait kimlik bilgilerini 
barındıran veri tabanını inceleyen 
Associated Press (AP) haber ajansı, 
“Sorguladığımız 10 TC kimlik 
numarasının 8’i listede doğru detay-
larla birlikte yer alıyordu” dedi.  AP, 
internete yüklenen veri tabanını 
“Bugüne kadarki en büyük kamuya 
ait bilgi sızıntısı” olarak niteledi.  

ERDOĞAN ÜLKENİZİ 
MAHVEDİYOR

Veri tabanının yüklendiği internet 
sitesine konan mesajda “Türkiye’deki 
geri kalmış ideolojilerin, kayırmacı 
anlayışın ve giderek yükselen radi-
kal dindarlığın döküntü ve zayıf 
bir teknoloji altyapısına yol açacağı 
kimin aklına gelirdi ki?” denip, 
“Erdoğan için bir şey yapın! Ülk-
enizi mahvediyor, tanınmaz hale ge-
tiriyor” ifadelerine yer veriliyor.  Şu 
ana kadar konuyla ilgili Türkiye’den 
herhangi bir açıklama yapılmadı.  

Veri tabanını ele geçiren bilgisayar 
korsanlarının kullandığı bilgisayarların 
sunucularının Romanya’da olduğu 
gözüküyor. Verilerin yüklendiği in-
ternet sitesinin web alanının ise 
İzlanda’dan alındığı belirlendi.   

Veri tabanında yer alan 
bilgilerse şunlar:

• TC kimlik numarası
• Ad
• Soyad
• Anne Adı
• Baba Adı
• Cinsiyet

• Doğum Yılı
• Doğduğu Şehir
• Nüfus Kayıt Yeri
• Açık Adres

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI: 
GÜNCEL DEĞERİ YOK

Ulaştırma, Denizcilik ve 

haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 
50 milyon Türk vatandaşının kim-
lik bilgilerinin çalındığı iddialarına 
yönelik açıklama yaptı. Bakan 

Yıldırım konuyla ilgili olarak 
“Mernis bilgilerinin çalındığı 
iddiası doğru değildir. Bu olayın 
güncel değeri yok” dedi.
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Türkiye’den 50 Milyon Kişinin Kimlik Bilgileri Çalındı
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Google’ın 1 Nisan 
şakası tepki aldı

Google tarafından Gmail sistemine 1 
Nisan dolayısı ile şaka amaçlı eklenen but-
ton tepkilere yol açtı. Gönder butonuna 
basılınca giden emailin üst tarafına mik-
rofonu yere atan animasyon karakterini 
otomatik olarak ekleyen sistem, durumdan 
haberdar olmayan alıcıları kızdırdı. Bu 
şakanın bazı insanların işini kaybetmesine 
yol açtığı bildirildi. Google yayımladığı 
bir özür yazısında ‘galiba bu yıl asıl şakayı 
istemeden kendimize yaptık’ dedi.

Dünya benzeri 
gezegen tahmin 
edildiğinden daha 
sıcak

Yaklaşık 40 ışık yılı uzakta bulunan 
ve birçok yönden dünyaya benzeyen 
‘55 Cancri’ e isimli gezegen üzerinde 
yapılan araştırmalar bu gezegenin tahmin 
edildiğinden daha sıcak olduğunu ortaya 
çıkardı. Gezegenin güneşe bakan tarafı 
2,462 derece ve karanlıkta kalan tarafı 
1,282 derece olarak hesaplandı.

Google, Taliban 
programını 
yayından 
kaldırdı

Google’ın Google Store olarak bilin-
en ve Android telefonlar için yazılmış 
programların yayınlandığı bölümünde bu-
lunan ve Taliban’ın tanıtımı ve haberlerini 
içeren program Google tarafından kullanım 
standartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 
kaldırıldı. Google yetkilileri konu ile ilgili 
açıklama yapmaktan kaçındı.

Semender, 
hücre 
yenilemesine 
umut oldu

Semender isimli sürüngenin kopan 
bacağını tekrardan yenilemesi bilim 
insanları tarafından incelemeye alındı. 
Araştırmaların başarılı gitmesi durumunda 
insan vücudunun hücre 

Günde birkaç 
bardak kahve 
bağırsak kanserini 
önlüyor

Yapılan araştırmalara göre günde içilen 
birkaç bardak kahvenin bağırsak kanserini 
yüzde 26 oranında azalttığı ortaya çıktı. 
Yoğunlaştırılmış kahvelerde bu oranın 
daha yukarı çıktığı düşünülüyor. Buna göre 
kahvenin türü, yetiştirilme şekli, kavrul-
ma şekli gibi konular etkisinde değişime 
yol açarken, her türlü kahvenin bu yararı 
sağladığı araştırmalar sonrası ortaya çıktı.

Gen biçimlendirme 
tekniği ile HIV 
tedavisi

Amerika’da bulunan Temple Üni-
versitesinde bulunan araştırmacılar gen 
biçimlendirme tekniği ile HIV virüsünü 
kan hücreleri içerisinden makaslamayı 
başardılar. Bu yolla, HIV virüsü bulu-
nan hastaların kan hücrelerinin içler-
inde bulunan virüslü bölümlerin dışarı 
atılması sağlanacak. Bu tekniğin gelecek 
3 yada 4 yıl içerisinde insanlar üzerinde 
denenebileceği açıklandı.

Kaç yıl ömrünüz 
kaldığını tahmin 
eden bilgisayar 
programı

East Anglia üniversitesinde bulunan bir grup araştırmacı, hali 
hazırda tutulmuş olan 3.4 milyon hastanın verilerini analiz ede-
cek bir bilgisayar programı üzerinde çalışıyorlar. Eğer program 
başarılı bir şekilde çalışır duruma getirilirse yaş, yaşam tarzı, 
hastalıklar ve daha birçok özellikleri eşleştirerek tahmini olarak 
ne kadar yaşayabileceğinizi bulabilecek. 

Kinba isimli 
robot King’s 
College’da işe 
başladı

Kinba ismi verilen robot geçtiğimiz hafta King’s College re-
sepsiyonunda işe başladı. Normal şartlarda pek ilgi görmeyen re-
sepsiyon bölümü Kinba’nın işe başlamasının ardından ziyaretçi 
akınına uğradı. Önceden programlanmış basit sorulara cevap 
vermeye programlanan Kinba sorulara verdiği espirili yanıtlarla 
ziyaretçilerinin yüzünü güldürüyor.

FBI’ın, Apple 
telefonlarında 
bulduğu açık 
kapatılacak

FBI ile Apple arasında dünya gündeminde uzunca bir süredir 
yer işgal eden telefonlara izinsiz girme savaşını bir İsrail dijital 
güvenlik şirketi yardımı ile kazanan FBI, görülecek mahkeme 
sırasında bu işi nasıl yaptığını açıklamak zorunda kalacak. Bunun 
hemen ardından Apple’ın bu güvenlik açığını kapatıp bundan son-
raki davalarda FBI’ı yine zor durumda bırakacağı tahmin ediliyor.

Otizm artık 
bilgisayar 
kameraları ile 
tespit edilebilecek

Vermont Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen 
bir program sayesinde otistik çocuklar çok küçük yaşlarda tespit 
edilebilecek. Basit bir bilgisayar kamerası yardımı ile çocuk-
lar üzerinde evlerinde testler yapılarak küçük yaşlarda durum 
değerlendirmesi yapılabilecek. Şimdilerde bu testler aile ile 
konuşup klinik ortamda incelemeler yapılarak gerçekleştiriliyor. 
Bir çocuğun otistik olduğunu anlama yaşı ortalama olarak 4. 
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Londra Abhaz-Adige Kültür Derneği 2. olağan kongresini yaptı

Kendilerini ‘diasporanın diasporası’ olarak nitelendiren ve ilk olarak 1990’lı yılların başında faaliyet göstermeye başlayan Londra 
Abhaz-Adige Kültür Derneği geçtiğimiz günlerde ikinci olağan genel kurul toplantısını yaparak yeni kurul üyelerini seçti.

Abhazya’dan Türkiye’ye, Türkiye’den 
İngiltere’ye uzun bir göç yolculuğundan 
geçen Abhazya gazisi Erhan Çolak (Cloxua) 
derneğin 1990’lı yıllardaki ilk ekibinde bulu-
nanlardan birisi. Diasporada bulunan aynı kül-
türden insanlar olarak kültürlerini sürdürmek, 
birbirlerine bağlı kalmak ve iletişimlerini 
koparmamak amacı ile dernekleşmeye giden 

Abhaz Adige Kültür derneği yeni dönemde 
daha aktif bir çalışma yürütmeyi hedefli-
yor. Bu süreçte Abhazya ile kurulan yakın 
ilişkiler, gelen resmi gurupların ağırlanması, 
konferans organizasyonları ve tabiki savaş 
protestoları derneğin başlıca etkinliklerinden 
olmuştur.

Bir süre pasif bir pozisyonda duran 

dernek 2013 yılında, bir grup genç tarafından 
tekrardan canlandırılması kararlaştırılmış ve 
hazırlıklara başlanmıştır. 2014 yılında yapılan 
21 Mayıs sürgünü anma etkinliği ile tekrar 
faaliyete geçen Londra Abhaz-Adige Kültür 
Derneği, daha sonrasında ilk genel kurulunu 
düzenlemiştir.

Atakan Mercan (Ckotua)’nın başkanlığı 

ile resmi faaliyetlerine başlayan derneğin 20 
Mart Pazar günü ikinci genel kurul toplantısı 
yapılmıştır. Bu genel kurul sonrası başkan: 
Yeşim Trışıpha, sayman: Korhan Ajiba, 
sekreter: Gülsün Kazlatıpha, yönetim kurulu 
üyeleri: Güneş Cımsıpha, Çetin Kutarba, Ata-
kan Ckotua, Aytur Ajiba, Özhan Ajiba, Gözde 
Akoyıpha olarak belirlenmiştir.

Gençler Kampta Buluştu
Uzun yıllardır geleneksel olarak organize edilen Day-Mer gençlik kampı bu yıl yine 
renkli etkinliklerle gençleri bir araya getirdi. 
Haber-Foto: Erem Kansoy

Day-Mer bünyesinde aktif gençlerin organi-
zasyonu ile bu yıl 23’üncüsü düzenlenen genç-
lik kampında ortak çalışmalar yürütme imkanı 
yakalayan katılımcılar aynı zamanda İngiltere 
ve Ortadoğu’da yaşanan sorunları da tartışma 
olanağı buldu. 

Day-Mer Youth (Day-Mer Gençlik) 
örgütünün tertiplediği bir haftalık kamp ile 8-25 
yaş arası gençlerin oluşturduğu 50 kişilik grup 
kamp komitesi de oluşturarak, günlük eğitim, 
sanat ve spor programları düzenliyor. Ayrıca 
güncel olan sosyal, ekonomik ve siyasi olayları 
da değerlendiren, bilgi verici etkinlikler ile 
toplantılar da düzenleniyor. 

Day-Mer gençlik kampının en önemli özelliği 
ise kampı ve kamp süresince gerçekleştirilen tüm 
etkinliklerin organizasyonlarını gençlerin düzen-
lemesi. Özellikle günlük olarak düzenlenen ve 
gün boyu devam eden eğitim programlarının 
yanı sıra akşam saatlerinde de yapılan atölye 
çalışmaları ile güncel konular ele alınarak gen-
çlerin tartışmasına sunuluyor. Mevcut tutucu 
İngiliz hükümetinin eğitim, sağlık ve sosyal 
yardımlarda yaptığı kesintiler ile Türkiye’de 
devam eden savaşında masaya yatırıldığı atö-
lye çalışmalarında gençler bir biri ile sohbet 
edip geleceğe yönelik ne gibi adımlar atılması 
gerektiğini de tartışıyor. 

Day-Mer Youth’un gençlik kampında farklı 
yaş gruplarına yönelik düzenlenen, kamp gaze-
tesi, sanat atölyesi, müzik grubu çalışmaları, 
kamp televizyonu, fotoğraf ve drama dersleri 
yanı sıra düzenlenen toplantılar ile de İngiltere 
gündemindeki kesinti politikalarını da tarışma 
fırsatı buluyor. Özellikle kampın 3’üncü 
gününde İngiltere’nin Peoples Assembley (Halk 
Meclisi)’inden kamp alanına gelen yetkili-
lerin düzenlediği bilgilendirici toplantıda gen-
çler tutucu hükümetin tasarruf politikalarının 
kendi geleceklerinde, eğitim, sağlık ve sosyal 

hizmetlerini nasıl olumsuz yönde etkileneceği 
ile yaşanabilecek olumsuzlukların önlemini alma 
adına tartışmalar yürütme imkanı buldu. 

Bu yıl düzenlenen kampın ana teması ise 
‘gençlik savaş değil barış istiyor’ konulu düzen-
lendi. Özellikle Ortadoğu’daki savaşların arttığı 
dönemde hem Türkiye’deki AKP iktidarının 
kanlı politikasına karşı sessiz  kalan İngiliz 
hükümetinin iç ve dış  politikalarını deşifre etme 
ve gençlere gelecekte yaşanabilecek daha ciddi 
sosyal sorunları değerlendirme imkanı sunuldu.  

Day-Mer Başkanı Aslı Gül gazetemize kamp 
ile ilgili verdiği demeçte, “23 kez düzenlediğimiz 

kampta gençler kollektif bir yaşamı 7 gün boyun-
ca katıldıkları aktivitelerle atölye çalışmalarıyla 
eğitim programlarıyla kısacası kampın her 
alanında başarıyla birlikte yürüttüler. Gen-
çlerin bu yeteneklerini bu kolektif çalışmayı 
kamp sonrası Londra’da da sürdüreceklerine 
inanıyoruz. Yaşadığımız sıkıntılı günler içer-
isinde gençlerin bu buhran ortamından çıkıp 
İngiltere ve Türkiye’de yaşananlara daha duyarlı 
ve çözüm arayan gözlerle bakmasını sağlayan 
kampımızı gelecek yıllarda devam ettireceğiz ve 
tüm gençlerimizi kampımıza çağırıyoruz.” Dedi.

Day-Mer yönetim kurulu üyesi ve öğretmen, 

Oktay Şahbaz ise ‘düzenlediğimiz kamplarda 
gençler yeteneklerini geliştirdikleri kadar, 
ayni zamanda İngiltere’de ve dünyada oluşan 
gelişmeleri tartışıp bilgi sahibi oluyorlar. Örneğin 
gençler bu kampta İngiltere’de son 6 yıldır 
gündemden düşmeyen tasarruf politikalarını 
ve etkilerini konuşup bunlara karşı mücadele 
eden kesimlerle bir araya gelme fırsatı elde et-
tiler. Peoples Assambley (Halkların Meclisi)’den 
katılan konuşmacılar ile gençler bunun fırsatını 
elde ettiler. Ayni zamanda 16 Nisanda herkese 
eşit eğitim, sağlık ve sosyal konut talebi ile 
düzenlenen yürüyüşe katılma sözü verdiler. 
Gençler kamp boyunca gerek buna benzer ger-
ekse de Ortadoğu’daki savaşlar, Kürdistan’daki 
gelişmeler ve de Avrupa’daki mülteci krizini 
konuşup tartışacakları olanakları elde ediyorlar 
ve etmeye devam edecekler. Bu tartışmalardan 
da görüyoruz ki gençler aslında duyarsız veya 
bilgisiz değiller tam aksine bunları öğrenmek ve 
bu konuda mücadelenin bir köşesinden tutmak 
için hazır bekliyorlar.’ Şeklinde konuştu.

Day-Mer yönetim üyesi gençlik sorumlusu 
Oktay Cinpolat ise ‘kampımızı düzenlememi-
zin amaçlarından 1 tanesi gençleri tüketici ve 
bireysel-rekabetçi ortamdan uzaklaştırıp kolle-
ktif ve paylaşımcı beraber üretilen bir ortam 
yaratmak. Bir taraftan kültürel yeteneklerimizi 
geliştirme imkanı sağlarken kampımız diğer 
taraftan da hem İngiltere hem de dünya çapındaki 
gelişmelere tartışma imkanı yakalıyoruz. 
Kampımızın temasının gençlik savaş değil barış 
istiyor olmasının sebeplerinden bir tanesi de 
Ortadoğu’daki yükselen savaş politikalaının 
ön ayağı AKP faşizmine ve buna sessiz kalan 
İngiltere hükümetinin iç ve dış politikalarını da 
deşifre etmektir. İngiltere hükümeti bir taraftan 
gençlerin geleceğine saldırırken haklarını elin-
den alırken eğitimi özelleştirirken ve tüm genel 
kesintiler yaparken diğer taraftan Suriye’yi bom-
balamak için milyonlar harcamaktan kaçınmıyor. 
Emperyalist savaşlarında gençliğin hiçbir çıkarı 
yok ve bu nedenle gençliğin dikkatini bu noktaya 
çekip buna karşı örgütlenmeye yönelik çalışma 
yürütüyoruz. Bu açıdan, Day-Mer gençlik kampı 
Londra’da yaşayan Türk ve Kürt gençlerinin 
bir arada buluşup ortak sorunlarını tartışıp ve 
buna karşı örgütlenmek için oluşan önemli bir 
platformdur, katılmaya çağırıyoruz.’ İfadelerini 
kullandı. 

8 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek 
kampta, gezi programları da düzenlenerek kamp 
alanının bulunduğu İngiltere’nin Derbyshire 
bölgesi de gençlere tanıtılıyor. 
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Devlet Nusaybin’de 
Beklemediği Bir 
Direnişle Karşı Karşıya

Nusaybin’de 23 günlük direniş, 
devletin Kürdistan’daki soykırım 
saldırılarını da çökertmiş durumda. 
Destansı direniş, devletin savaş 
gücü arasında çözülmeye neden 
olurken, soykırım saldırılarının 
“Başkomutan”larının duruma ses-
siz kalmaları ise çöküşü gözler 
önüne seriyor. 

Mardin’in Nusaybin ilçesinde devlet güçlerinin 
soykırım saldırılarına karşı YPS ve YPS-JIN üyelerinin 
direnişi büyüyerek devam ediyor. 23 gündür direnişin 
sürdüğü Nusaybin’de, YPS ve YPS-JIN’ın ortaya 
koyduğu direniş, devlet güçlerinin katliam ve soykırım 
politikalarını da boşa çıkardı. 

İÇerİsİNDe bİNbaŞılarıNDa 
OlDUĞU 30’U aŞkıN kaYıP

Devletin bütün savaş argümanlarını devreye koyduğu 
ilçede, devlet güçleri her gün kayıp veriyor. 23 günde ka-
muoyuna yansıyan ve aralarında binbaşıların da olduğu 
30’u aşkın polis, asker ve korucu yaşanan çatışmalarda 
hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı. 

ONlarCa zırHlı araÇ 
kUllaNılaMaz Hale GelDİ

Her türlü zırhlı araç ve silahın kullanıldığı ilçede 
onlarca zırhlı araç darbelenip, kullanılamaz hale geldi. 
Günlerdir mahallelere giremeyen devlet güçleri, Çağçağ 
Deresi üzerinde kurduğu seyyar köprü ile direniş ma-
hallelerine girmeye çalıştı ancak bu da başarısızlıkla 
sonuçlandı. 

OPERASYONA KATILMAYINCA 
ÇÖzÜlMe baŞlaDı

Ana akım medyada pek yer almayan ilçeye dair bir 
diğer önemli gelişmesi ise direniş karşısında zorlanan 
devlet güçlerinin operasyonlara katılmamak istememe-
si. Yaşanan kayıplar ve devlet güçlerinin ilerleyememesi 
üzerine operasyonda yer alan JÖH ve PÖH’ler arasında 
tartışmalar ve kavgalar yaşandı. Yaşanan tartışmaların 
ana ekseninde ise kayıplar karşısında çok sayıda JÖH 
ve PÖH’ün operasyonlara katılmayı reddetmesi yatıyor. 
Bu tartışmalar bir yandan da devlet güçlerinin direniş 
karşısındaki başarısızlığı gözler önüne sererken, devlet 
güçleri arasındaki çözülmeyi de tetiklemeye başladı. 

akar, aPar tOPar NUsaYbİN’e GelDİ
Hatta bu çözülme öyle bir duruma gelmişti ki, içer-

isinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın 
da bulunduğu askeri üst yetkililer apar topar Nusaybin’e 
geldi. Askerlerle toplantılar yapan Akar, devlet güçlerine 
“moral vererek” Nusaybin’den ayrıldı. Akar’ın ilçeden 
ayrıldığının sonrasındaki gün Hakan Şanay adlı uzman 
çavuş operasyona çıkacağı sırada zırhlı aracın içerisinde 
intihar etti. 

SOYKIRIM SALDIRILARININ 
‘baŞkOMUtaNı’ erDOĞaN 
ÖlÜMlerİ İzlİYOr

Devletin adeta direniş karşısında savaş politikalarının 
iflas ettiği ilçede, savaş kararı veren güçler arasında da 
tartışmalar başladı. Yaşanan tartışmalarla başarısızlığın 
faturası Mardin Valisi Ömer Faruk Koçak’a kesilm-
eye çalışıldı. Hatta bu fatura valinin istifa etmesi 
yönünde tartışmalara kadar giderken, AKP iktidarı ve 
savaşın soykırım saldırılarının “başkomutanı” Erdoğan 
tarafından sessizlikle izlendi. 

DİreNİŞ saVaŞ POlİtİkasıNı 
ÇÖktÜrDÜ

Nusaybin’de çöken devletin savaş politikası, diğer 
direniş alanlarına da yansımaya başladı. Daha önce 
Sur’da çok sayıda JÖH ve PÖH istifa ederken, şimdi 
de bini aşkın özel harekatçı istifa etmek için Emniyet 
Genel Müdürlüğü’ne dilekçe verdi. Şu an itibarıyla 
bu dilekçeler kabul görmezken, savaşın derinleşmesi 
durumunda önümüzdeki süreçte nasıl bir tablo ortaya 
çıkacağı merak konusu. 

kOrUCUlarıN İstİfaları 
GÖrMezlİkteN GelİNİYOr

Bir anda bin özel harekatçının istifa dilekçeleri 
tartışılmaya başlanırken, Kürdistan’da soykırım 
saldırılarına katılmayı reddederek, istifa eden korucular 
ise görmemezlikten gelindi. İki hafta içerisinde sadece 
Mardin’de 78 korucu istifa dilekçesi verdi. Bir kısım 
korucu istifa ederken, bir kısımda istifa dilekçelerinin 
sonucunu bekliyor. 

Nusaybin özelinde devletin çöken savaş politikasının 
önümüzdeki süreçte nasıl bir boyuta evrileceği merak 
edilirken, başta havuz medyası olmak üzere ana akım 
meydanın bu çöküşü görmemezlikte gelmesi ise dik-
kat çekiyor. Daha önce “şehit” cenazelerini gazetelerin 
ve haberlerin manşetinden veren havuz ve ana akım 
medyası şimdilerde ise bu kayıpları ve çöküşü gizlemek 
adına “şehit” haberlerine neredeyse orta sayfalarda bile 
yer ayırmıyor.     DİHA
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Maraş’ta askerin attığı gaz bombasından 
etkilenen bir kişi hayatını kaybetti
Pazarcık’a bağlı Terolar’da 
yapılması planlanan mülteci 
kampına karşı 3 Nisan’da düzen-
lenen eylemde, askerin kullandığı 
gaz bombasından etkilenerek has-
taneye kaldırılan Mor Ali Kabayel 
(82) adlı yurttaş yaşamını yitirdi.

Maraş’ın Pazarcık ilçesinde Alevilerin yaşadığı 
Terolar bölgesine yapılacak mülteci kampına karşı 3 
Nisan’da düzenlenen direniş nöbetine askerlerin gaz 
bombaları ile saldırması sonucu gazdan etkilenerek 
hastaneye kaldırılan 82 yaşındaki Mor Ali Kabayel, 
yaşamını yitirdi. Müdahale sırasında rahatsızlanarak 
hemen özel bir hastaneye kaldırılan, ancak doktor 

olmadığı için Kapıçam Necip Fazıl Kısakürek Devlet 
Hastanesi’ne sevk edilen Kabayel, bu sabah saatlerinde 
yaşamını yitirdi. 

Kabayel’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından 
Terolar’daki morga getirildi. Cenazenin yarın ce-
mevinde düzenlenecek törenden sonra mahalle 
mezarlığında defnedileceği belirtildi.

Sevgili okurlar, 30.06.2015 tarihinde “Türkiye 
Irak olabilir mı?” başlıklı bir yazı yazmıştım. O 
günden buyana dokuz ay geçti. Kürdistan bölges-
indeki il, ilçe ve köyler ile Ankara, İstanbul’da atılan 
bombalarla ölen insanların sayısında ve oturulamaz 
hale gelen meskenler Irak’ı aşmış durumda. Şimdi 
ise, Türkiye Suriye olma yolunda hızla ilerliyor. 
İnşallah yanılırım.

AKP hükümeti, parayla satın aldıkları Suriye 
mültecilerini Maraş bölgesinde Alevilerin yaşadığı 
Terolar köyü çevresine  28 bin Suriye’li IŞİD’ı 
yerleştirmek için konteynır kampı hazırlıyor. Çevre 
köylerde yaşayan Aleviler tedirgin. Daha 1978’deki 
katliamın yarasını sarmış değiller. Nasıl sarsınlar ki? 
Katliamdan ölen yakınlarını anmak ve mezarlarına 
birer çiçek koymak için, hiç kimseyi mezar-
lara bırakmıyorlar. Katliamın yıl dönümlerinde, 
Maraş’ın dört bir yanını polis ve askerlerle çevrili-
yor. Bu yara halen kanamaya devam ederken, yeni 
olayların oluşması için devletçe zemin hazırlanıyor. 
Günlerdir köylüler ayaktalar... Devletin yaklaşımı 
hep aynı: Gaz, cop, ezme politikası ve gözaltı. Bu-
nun sonu nereye varacak?

Devletin ajandasında: Suriye’lileri oraya 
yerleştirip, en azında hır-gür çıkartıp, Alevi halkını 
oradan göçe zorlamak. Orayı da Suriye’lilere ver-
mek. Karşılığında “bir taşla iki kuşu öldürmek”. 
Bir: Orayı hükümetin oy deposu haline getirmek. 
İki: Aleviler önce olduğu gibi “darı misali” ya yurt 
dışına gidecekler, ya da metropollere dağılıp asimile 
olup yok olacaklar. Devletin de istediği zaten bu.

Tarihlerini bilmeyen – öğrenmeyen, o günün 
olaylarını irdeleyip, günün koşullarına göre dersler 
çıkarmayan toplumlar yok olmaya ve ya en azından 
figüran olmaya mahkumdurlar.

Tarih sayfalarını karıştırırsak: Osmanlı 
İmparatorluğu, 1860-65 yıllarında Alevi Kürtleri 
imha etmek ve sıtma merkezi olan Maraş bölges-
indeki bataklıkları kurutmak için oraya zorunlu 
meskene tabi tutmuşlar.

Osmanlı ve yerine kurulan Türkiye Cumhuri-
yeti, bu gerçekleri inkar etse bile; yabancı gezginci 
bilim adamları seyahatnamelerinde bu gerçekleri 
dile getirmişler. Örneğin: Alman gezginci Dr. 
Hugo Grothe’in “Önasya Seyahatnamesi”ndeki 

gerçekleri, Araştırmacı yazar kardeşimiz Mehmet 
Bayrak’ın “İç Toroslar’da Alevi Kürt Aşiretler” 
adlı araştırmasının Sf.158-173’da gerçekleri tüm 
çıplaklığıyla açıklamaktadır.

Anadolu ve Mezopotamya’yı, Osmanlı’dan 
devralan Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı’nın yarım 
bıraktığı imha ve asimilasyon planlarına 1925’te 
çıkardıkları “Şark Islahat Planı’ adıyla halen devam 
etmektedirler. Dersim, Koçgiri, Ağrı, Maraş, Sivas, 
Malatya, Çorum, ....ve Gazimahallesi katliamları 
bu planın devamıdır. Şimdi de, Maraş’ın çevresı 
gündem de. Osmanlı’nın torunlarından “Alicengiz 
oyunları” bitmez.

Bundan 20 gün önce Londra’nın merkez 
Cemevi’ne CHP’nın iki milletvekili gelmişti. 
Halkla yaptıkları toplantıda, vekillere iki soru sor-
dum. Daha önce Maraş’ta yapılacak IŞİD kampın 
duyumunu almıştım. İlk sorum: sayın milletvekilim 
Maraş’ta Alevi köylerin yanıbaşında bir IŞİD kampı 
yapılacakmış. Yeni Maraş katliamlarına zemin 
hazırlamaz mı? Parti olarak bir girişiminiz olacak 
mı? İkinci sorum: Kürdistan bölgesinde devletçe 
kimyasal silahlarla insanlar öldürülüyor. Parti olarak 
bunu meclise taşıyacak mısınız? Diye sormuştum. 
Hiç bir cevap alamadım. Bizlerde biliyoruz ki: Kürt 
ve Alevi konusu olunca, AKP, CHP ve MHP tek 
vucut oluyorlar.

 İlerde keşke demek istemiyorsanız! 

Kampın yapılacağı yakınındaki Sunni Türk 
köylülerine bir çağrım var: Sizler yıllardır bu Alevi 
komşularınızla yan yana yaşıyordunuz. Aranızda 
hiç bir sorun yoktu. Bu kamp yapılıp Suriye’liler 
yerleşirse, sizlerin de huzuru ister istemez 
bozulacaktır. Sizlerden beklenen: tümünüz Alevi 
komşularınızın yanında yer alın. Demokratik kural-
lar içerisinde hep birelikte kampın oluşmasına mani 
olun. İlerde keşke ...demek istemiyorsanız şimdiden 
görevinizi yapın derim.

Kanların akmadığı, barışın hüküm sürdüğü bir 
ortamda hep birlikte halayda durmak umuduyla 
kalın sağlıcakla....

Alİ  
ERDOĞAN 

KÖşE YAzISI

elbistanliali@fsmail.net

Maraş’ta tarih 
tekerrür mü 
ediyor?
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BCC LEYTON Orient FC ile 
sponsorluk anlaşması imzaladı

Kısa zamanda geniş bir 
kesime ‘Car Leasing’ sis-
teminin avantajlarını su-
nan Best Contract Cars 
(BCC), Leyton Orient Fut-
bol Kulübü ile gelecek se-
zondan itibaren geçerli ola-
cak sponsorluk anlaşması 
imzaladı.

Başta İngiltere’deki Türkiyeli to-
plum olmak üzere oldukça geniş 
bir kesimi ‘Car Leasing’ sisteminin 
avantajlarıyla tanıştıran, Best Con-
tract Cars’ın (BCC) ortakları, genç 
girişimciler Cemal Polat ve Ali Kalkan, 
büyük bir başarıya daha imza attılar. 
Polat ve Kalkan, İngiltere 2. Futbol 
Ligi’nin köklü kulüplerinden Leyton 
Orient FC ile 2016-2017 sezonu için 
sponsorluk anlaşması imzaladı. 

Anlaşma kapsamında Leyton 
Orient’in bütün ticari araçları ile 
futbolcuların kişisel otomobilleri, bir 
yıllığına BCC’den leasing yapılacak. 
BCC ortakları Cemal Polat ve Ali 
Kalkan, anlaşma ile ilgili yaptıkları 
açıklamada, “Leasing anlaşmamız 
dışında Leyton Orient FC’nin saha 
içi yan ve arka bölümüne de bil-
board reklamı verdik. Köklü bir fut-
bol kulübü olmasının yanı sıra Ley-
ton Orient’i tercih etmemizin bir 
diğer nedeni, yaşayıp-büyüdüğümüz 
bölgemizin takımı olmasıdır” dediler.

BCC’nin Londra’da kısa zamanda 
hızla tanınan ve ilgi gören bir işletme 
haline geldiğini anlatan Polat ve Kal-
kan, sürekli yeni projeler üzerinde 
çalıştıklarını, bu kapsamda sürprizler-
inin süreceğini de ifade ettiler.



29  ÇarşaMBa, 06 NİSaN 2016

zERDÜşT PEYGAMBER , AVESTA ve ARYAN 
ÜzERİNE FARKLI BİR TARİHSEL OKUMA
Berfin Yüce - Bölüm 1

Avesta, kutsal kitabın dilinin Kürtçe 
olması itibarı ile, Kürtçe; Aryan diller-
inin kuzeybatı grubuna girer. Böl-
genin tarihsel kabul edilen ismi de: 
Kürt Milletinin geleneksel dini olan, 
Zerdüştlük ve O’nun Kutsal Kitabı; 
Avesta adlandırdığı gibi: ARYENA 
VEGA olarak bilinir olmuştur. Veda ve 
Gathaların ortak dili de bu tarzdadır. 
Zerdüştlüğü önemli kılan Kürt kimliği 
ile olan tarihi bağlantısıdır. Gerek din 
olarak Zerdüştlük ve gerekse Kutsal Ki-
tap olarak Avesta, Kürt kültürü ve hatta 
kimliğini yansıtan bir çok sosyolojik ve 
tarihsel veriye sahiptir. Bugün var olan 
bir çok somut bilimsel düzlemde bunu 
açıkça ortaya koymaktadır.

Aryan araştırmacı yazar, Darmsteter, 
Avesta’yı, İngilizceye aktarmıştır, bu 
araştırmacı,  ‘Zerdüşt’ün yazdığı Avesta 
kitabı, Med dilinde kaleme alınmıştır’ 
demektedir. Bu teorik verilere göre, de-
nilebilinir ki, Zerdüşt Peygamber, Med 
dilinin son halini konuşmaktaydı, bu dil 
ise Kürtçedir.  

 Başka araştırmacılar da, Ari 
olarak, Medleri işaret etmişlerdir. 
Bugün artık Medlerin Kürtlerin ataları 
olduğu kabul ediliyor. Peygamber 
Zerdüşt’ün kendisinin, Urmiye gölü 
çevresinde bir Med kabilesi olan, 
Magilere bağlı olduğu kabul edili-
yor. Çeşitli yorumlar olsa da, eski 
Kürtçe’de Magi’nin büyük anlamına 
geldiği tartışılmakta ve referans olarak 
alınmaktadır. Fakat genel yanılgının 
tersine, Batılı araştırmacıların, Mag-
ileri büyücüler olarak adlandırmaları 
ve bunu doğrudan Zerdüşt Peygam-
bere ve inanış felsefesine bağlamaları 
yanlış ve eksiktir. Batılı gezgin 
araştırmacıların dar ve bölgesel 
araştırmalarda çıkardıkları bu sonuç, 
tarihsel yanılgıyı sürdürmüştür. 
Magilik tartışmalı bir konudur ve 
Zerdüştlük ile bir bağlantısı yoktur. 
Bu başka bir kol tarzında ele alınmalı 
ve araştırılmalıdır.

 Zerdüşt Peygamberin, kesin tarihi 
üzerinde anlaşılmamış olsa bile, or-
talama, milattan önce 2000’lere var-
an bir başlangıç tarihi olduğu ortak 
kanıdır. Söylentilere göre, M.Ö.  470, 
Eski Yunan’a göre, M.Ö. 1800, Babil 
kaynaklarına göre ise, M.Ö. 2000’lere 
dayanmaktadır.

 Zerdüştlüğün ana kitabı Avesta M.Ö. 
400’de tamamlandığı düşünülüyor. 
Bu tarihlerin hepsi uygun durmuyor. 
İlk araştırmalar M.S.1700’lerde böl-
geye giden batılı gezginler tarafından 
gelişi güzel yapılmış, çok azı arke-
olojik kazılara dayanmaktadır. Refer-
anslar daha çok buldukları kaynaklar 
ve yerel diyaloglardan oluşmaktadır. 
Bugün kaynak alınan genel olarak 
bunlardır. Daha derin ve ayrıntılı bilim-
sel araştırma  eksiktir. Bu bakımdan 
Zerdüştlüğün tarihini daha eskilere ve 
tamamen Kürtlere dayandırmak ger-
ekmektedir. Bütün kutsal kitaplarda 
referansı var, Tevrat M.Ö. 1300’lü 
yıllarda oluşmuş, buradan bakılırsa bu 
tarihler gözden geçirilmesi gerektiği 
ortaya çıkar.

Zerdüştlük ortak Aryan dini ol-
makla birlikte, temel olarak, Kürt 
halkının tarihsel inancı olduğundan, 
hala en etkin tarihsel referans ve 

ritüeller Kürdistan’da bulunmaktadır. 
Zaten büyük ve tarihsel Kürt ulusunun 
kaynaklandığı Aryan belirlemesi, saf, 
arı, tek anlamlarını içermektedir. M.Ö. 
1000’li yıllarda , dil ve din kültürü 
bakımından, Aryanlar bir bütünlük 
oluştururlardı.

Zend Avesta, temel seçimler ve 
açıklamaları anlamında olmaktadır. 
Avesta ise, ’temel  veya temel seçim’ 
demektir.

Zerdüşt Peygamberin geliştirdiği 
tanrı kavramı, kendisinden sonra 
gelen peygamberlerin getirdiği 
tanrı kavramından çok daha fa-
zla karmaşıktır. Tanrıyı her yönüyle 
kavramaya çalışmış ve ifade etmiştir. 
O kadar ayrıntılı açıklanmıştır ki, 
İskender’in talanından, Zerdüşti din 
adamları bir araya gelerek tahribat-
lardan arta kalan kutsal metinleri, 12 
bin öküz derisine yazdıklarını bildi-
rirler. Elimizdeki Avesta buradan 
gelmektedir.

YILDIZ TAPINICILARI
DİNlerİN teMelİ 
zerDÜŞtİlİk YaDa 
kÜrtlerİN efsaNeVİ DİNİ

Kürtlerin İslamiyet’e geçişi, oldukça 
yavaş ve sancılı bir süreç izlemiştir. An-
cak 13. yüzyılda Kürtlerin İslamiyet’e 
geçişi tamamlanabilmiş olsa da, hala 
başta Orta Kürdistan olmak üzere 
Kürdistan’ın birçok kesiminde Ezidiler 
yaşamaktadır. Bu gün Laleş, Güney 
Kürdistan’da, Ezidiliğin önemli merke-
zlerinden birisidir. Kürtlerin giyimler-
inden, günlük yaşayışlarına kadar bir 
çok alanda Zerdüşti etkisi açık olarak 
görülmektedir.

Yedinci yüzyılda, Hewrami (Gora-
ni) lehçesiyle, İslam ordularının Kürt 
Zerdüştilere yaptığı katliama ağıt:

‘Kutsal yerler yakıldı, kutsal 
ateşler söndü
Herkesten gizlerdi namlı 
büyükler
Zalim Araplar girdi ta 
Fırat’a dek
Köylerden tut da ta 
Şehrizur’a kadar
Esir alındı bütün kızlar ve 
kadınlar
Kendi kanında boğuldu 
özgür adamlar
Kimsesiz kaldı Zerdüşt’ün 
töresi, dini
Yüce Hürmüz affetmeyecek 
hiç birisini’

İlk İbrani tapınağından çok önce, 
İsa’nın doğumundan önce veya İslam 
görevlendirmesinde, Zarathustra’nın 
evrende tek tanrı öğretisini ve iyi ile 
kötünün savaşını, hatta dünyanın so-
nundan bahseden dini oluşturmuştu.

Hindistan’dan, Mısır’a o tarihte 
bilinen medeniyetlerde oldukça et-
kili olmasına rağmen, Batı Avrupa’da 
uzun yıllar ancak araştırmacı bir 
çevre tarafından incelenmekteydi. 
Modern çağın kurucularından birisi 
sayılabilecek, filozof Friedrich Ni-
etzsche, kendisinin de felsefesinin 
dönüm noktası sayılan ‘Ve Zerdüşt 
Böyle Buyurdu’ kitabı yayınlandıktan 
sonra, 1900’uncu yüzyılın başında, 
Zerdüştlük başta Avrupa olmak üzere 

bütün dünyada bilinir hale geldi.
Zerdüştlük bilinen bütün me-

deniyetleri etkilemiştir. Kendisin-
den sonraki bütün dinlere, kavram-
sal ve felsefi temel oluşturmuştur. 
Günümüzde daha  da sistemleşen 
dinler ve felsefeler; ritüeller ve te-
mel alınan söylemlerde, bazen bi-
rebir, Zerdüştlük ile benzerlikler 
bulunmaktadır. Çağımızda Ezidilerin 
dini olan Zerdüştlük, Kürtlerin tarihsel 
dinidir. Bilinen ‘semavi dinler’ öncesi 
ilk düalist dindir. Dinlere giren temel 
kavramlar Zerdüştilikte vardır. İyilik-
kötülük, cennet-cehennem, günah-
sevap, tanrı-melekler  gibi dini temel-
lendiren felsefe ilk kaynağını buradan 
alır.

Bundan 250 yıl kadar önce nüfusları 
kalabalık olan Ezidiler, sistemli 
yürütülen göç ve katliamlarla sayıları 
100 binlerle ifade edilir hale gelmiştir. 

Zerdüşt Peygamberin M.Ö. 630 
yıllarında doğmuş olabileceği tahmin 
ediliyor. Ölümü ise 77 yaşlarına doğru 
olduğu yorumlanıyor. Bu da M.Ö. 
560 yıllarına denk gelmesine rağmen, 
yukarıda da değinildiği gibi; M.Ö. 
6000 veya 2000’li yıllar yorumları, 
akla birinci Zerdüşt te var mıydı? 
Sorusunu getiriyor. Zerdüştlük kavram 
olarak, Yıldız Tapınıcıları anlamına 
geliyor ki, anlam bakımından da, 
öğretinin felsefi içeriğine denk 
düşüyor. Grekler, Zerdüşt’ün M.Ö. 
6000 yılında yaşadığına inanıyorlar. 
Avesta da verilen referanslara 
bakıldığında tarih ilk Kürtlere kadar 
gidebilir. En doğru referans budur, 
bunun üzerinde bir Kürd Peygam-
ber kültü ve tarihi oluşturulmalıdır. 
Peygamber sözcüğü de avesta/
Kurdi’dir ve mesaj taşıyan anlamına 
verir. Peyam+ber/peyam=mesaj, 
ber=taşıyıcı, anlamında kullanılır.

Kuzey İran’dan, Sabalan Dağında 
kutsal mağaraya (bütün sonraki dinler 
de bir mağara imgesi bulunmaktadır) 
vardıktan sonra, İran’ın içlerine doğru 
yürüyüşe geçtiği söyleniyor. Bu 
yürüyüş sırasında, Urmiye gölünün 
alçalarak yürüyüşçülere zarar ver-
meden geçiş sağladığı rivayet edilir 
(Musa’nın Kızıl denizi geçme ef-
sanesinin kaynağı anlaşılmış oluyor). 
Bütün bu bilgiler asıl kaynaklarda 
bulunmaktadır. 

Bu yürüyüşten sonraki bir sınanmanın 
ardından, kendisine peygamberlik 
verilmiştir. Avesta (Kutsal Kitabın, Aryan 
dillerinden, Kürtçe’nin Gorani lehçes-
inde yazıldığı bilinmektedir. Bugünkü 
Zazakiye çok yakındır. Din söylemleri en 
fazla Medya ülkesinde kavramlaşmıştır. 
Yezidi kelimesinin kökeni ’Yazata’, 
”tanrı” anlamına gelmektedir.

Bahdiniler (Behdinan), Avesta (ilk 
kutsal kitap), 21 nosk ‘buket veya 
kitap’ halinde Ahura Mazda (Yük-
sek melek, yüksek tanrı) tarafından, 
Zerdüşt Peygambere indirildiğini, 
onun da bunları değerli takipçisi, 
Viştaspa’ya emanet ettiğini söylerler. 
Bu verilerden çıkan diğer önemli tar-
ihsel bilgi ise, Zerdüştiliğin, Ezidilik-
ten önce olduğudur.

Avesta’nın bir bölümü Gathalar’dır. 
Yast ve Yasnalar M.Ö. 250 yılında 
şekillenmiştir ve bu şekillenme süreç 
içerisinde olmuştur.

Gathalar, Zerdüşt’ün tanrı Ahura 
Mazda tarafından insanlara bildirme-
kle görevlendirdiği kutsal metinlerden 
arta kalanlardır. Avesta 72 Yasna’dan 
oluşmaktadır. Yasnalar lirik ilahile-
rdir. Yasnaları oluşturan Gathalar, 
Avestanın şiirsel olarak düzenlenmiş 
olan bölümleridir.

Avesta üç bölümde oluşur:
1-Vendidad
2-Visperad
3-Yasna
Vendidad; Avesta’da dinsel 

kuralların ve bazı mitolojik öykülerin 
derlenerek kitap haline haline getirilen 
ilk bölümüdür. Dinlere karşı kurallar 
anlamına gelir.

Visperad; Bahdini tapınaklarında 
karşılaştırma ile okunan dualar ve 
adanması gereken kurbanlarla ilgili 
bölümdür.

Yasna; 72 bölümden oluşur, lirik 
ilahilerdir.

Ezidilik, dünyanın yedi me-
lek tarafından yaratıldığına inanır. 
Ana temel Tanrı (Ahura Mazda) ile 
Melek-i Tavus (kutsal görülür, diğer 
dinlerin şeytan diye adlandırdıkları 
kavrama bu ad verilir) arasındaki 
ikiliktir. Tanrı dünyanın yaratıcısı 
olan fakat koruyucusu olmayan bir 
varlıktır. Melek-i Tavus, ilahi irad-
enin etkin yürütme gücü-merciidir. 
Avesta kaynaklı düşünsel oluşum ve 
ilkelerle Ezidilik kavramlarında bazı 
farklılıklar oluşmasına rağmen te-
mel referanslar aynıdır. Bu oluşum 
ikili tarzda düşünülebilir; Birincisi, 
Zerdüştiliğin biraz dönemsel yorumu 
veya tarikatı, ikincisi ise bu tarikata 
rağmen, sürdürücülerin ana kaynağa 
yani Avesta’ya bağlı kalmaları. Ezidilik 
üzerine yapılan en temel kaynağa göre, 
ikinci seçenek daha uygun duruyor.

Yaygın inanışın tersine, Ezi-
diler Şeytana tapmazlar, Melek-i 
Tavus’u, Tanrının gözünden düşen, 
fakat tövbeden sonra tekrar Tanrının 
lütfuna mazhar olacak bir melek 
olarak görürler. Şeytan kendiliğinden 
vardır. Yeni Ezidilik bu tarz bir 
inanışa sahip olmasına rağmen, 
asıl kaynak Avesta’da daha farklı 
ve ayrıntılı anlatılır. Diğer dinlerde 
ise şeytanı, Allah yaratmıştır. Yine, 
Mithra ile Ahura Mazda’nın özdeş 
olduğu kabul edilir. Mithra, ‘Ateşin 
Efendisi’, yaratıcı büyük tanrıdır. 
Zarahustra’nın kabul ettiği tek tanrı 
‘Ahura Mazda’dır. Bu temelde 
bakıldığında, kavramlara yüklenilen 

anlamlar oldukça farklılıklar gösterir. 
Her bir kavram derin bir felsefik ana-
lizi gerektirir. Elimizdeki az kaynak, 
sınırlı ve işgalcilerin süzgecinden 
geçmiştir. Büyük Tarihsel Kürt Halkı, 
bu kaynakları yeniden kendi kültür 
ve tarihine göre düzenlemelidir. Ezi-
diler, kötülüğün varlığına ve cehen-
neme inanmazlar. Mazdacılara göre, 
Ahura Mazda, tek yaratıcı tanrı, ilk 
başta sonsuz ışıklı mekanında bu-
lunuyordu. Herşeyi bilen ve hikmet 
sahibi olarak nitelendiriliyordu ki, 
Aryanlar buna “din” diyorlardı. ‘Din’ 
Aryani bir kelimedir ve Müslüman-
lar da bu anlamda kullanmışlardır. 
Erken seyyahlar tanımlamalarında 
‘devil worshipper’ dedikleri için 
böyle anılmış. Söyleyeninde referansı 
yok. Laliş Ezidiliğinde şeytanın Al-
lah tarafından yaratıldığı ve Allah’ın 
yanlış bir şey yapmayacağından, 
yanlışlardan dönülebileceğinden, 
lanet okunmaz. Bunu bir isyan olarak 
görürler. Avesta’da yine bu kavram-
lar yok. İslam’ın yaygınlaşmasından 
sonra oluşan Ezidilik görüleceği 
üzere, bazı referanslarını, şeytan, me-
lek vb. islami kaynaklardan hareketle 
geliştirmiştir.

Gathalar’da insanın günlük hayat-
taki söz ve eylemleri tümüyle kayıt 
altında tutulduğu, net bir biçimde be-
lirtilir. Ölüm bir ayrışmadır. Af yoktur. 
Cehennem, günahtan arınma yeridir, 
cezalandırma yeri değildir.

Ahura Mazda tek yaratıcı tanrıdır. 
Peygamberliği ve tanrısal haber 
vericiliği, Ahura Mazda’nın kendisi 
tarafından Zerdüşt’e verilmiştir. İyi 
ve kötünün savaşında, ”Bahdini”; ‘iyi 
dinli’ olanlar  kazanacaktır.

İnancın en temel öğesi, melek-i ta-
vusun (diğer inançların şeytan dediği), 
üst düzey tanrı tarafından yaratıcı ol-
makla görevlendirdiği anda ortaya 
çıkar. Felsefeye göre karanlık (kötülük) 
aydınlığın olmadığında vardır. Kötü 
olumlu şeylerin yokluğunda kendisini 
gösterir. İyilik olursa kötülük gider. 
Kutsal kitap; ’Yalvah’da  “Ben, iyiliğin 
ruhu, her olayın içinde ben varım, ki 
dıştakiler buna ‘kötü’ diyorlar’, der.

Gatha’lar insanların günlük 
yaşamının kayıt altına alındığını yazar.

Zerdüştlüğün dini sistemi derin 
ve karmaşıktır. Eski Yunan felsefes-
inden modern dinlere kadar hepsinin 
temel öğelerini barındırırlar. Doğa ve 
doğadaki canlılara ilişkin ayrıntılı ko-
ruma ve önemseme vardır.

Devam edecek...
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Qeyxane 
Kaygana-Pekmezli Yumurta
Bu hafta Kürtler için çok özel bir yeri olan, kahvaltı 
sofralarının belkide en gözdesi ve vazgeçilmeyenlerin-
den qeyxana tarifi ile beraberiz. 

Qeygane Kürtler için en popüler 
en kıymetli yiyecekleri arasındadır. 
Tereyağına olan hayranlıkları, içine  
kırılmış taptaze altın sarısı yumurtaların 
lezzetiyle birleştiğindenmi, yoksa yu-
murta az bulunduğundanmı bilinmez bu 
hayranlığın kayda değer bir yeri vardır.

Köy yaşamı, özellikle geçmiş dönem-
lerde, sütten peynire, tereyağına, bulgurdan 
una ekmeğe, sebzeden meyveye, ailelerin 
kendi yiyeceklerini üretebilmeyi gerek-
tiren ve bu anlamda günlük bir döngüyü 
istikrarlı bir şekilde muhafaza etmeyi 
gerektiren bir yaşam tarzı idi.  Yumurta 
da bu anlamda bu döngünün en önemli 
parçalarından biri idi. Köyde yaşamış 
olanlar bilirler, tavuklar günde bir kez ve 
genelde de sabahın ilk saatlerinde yumurt-
larlar. Yumurtlamaya çalışan tavukların 
çığlıkları ile günün ilk ışığında uyanmak 
pek hoş bir tecrübe olmasa da kahvaltıya 
taze yumurta yiyebileceğinizin göstergesi 
olmasından dolayı olsa gerek, uykusuzluğa 
katlanabiliyor ve tavukları kolaylıkla affed-
ebiliyorsunuz.

Küçüklüğünü köyde geçirmiş pek çok 
kimse gibi yumurtanın benim gönlümde de 
çok özel bir yeri vardır. Bunun en önemli 
sebeplerinden biri, belkide bir daha tadını 
hiç bir yerde rastlayamayacağım tazelikte 
ve lezzette yumurtaları tatma fırsatım 
olması ve az sayıda üretildiğinden nadiren 
yeme fırsatına sahip olmamızdı. Yumurtaya 
olan bu büyük  hayranlığımın başlangıcı ise, 
köy çobanına dağdan dönüşünde bol taze 
tereyağı ile yapılan o muhteşem görünümlü 
qeyxanaları, yufka ekmeği badıra bandıra 
büyük işthala yemesini izlememdi diyebil-
irim. Kendisine verilen bu ziyafet çobanın 
köylüler için ne kadar önemli bir yeri 
olduğunu anlamamı sağlayan en önemli 
gözterge idi. 

Sevgili babaannem pek çok şeyde 
olduğu gibi yumurta üretiminide çok itinalı 
bir şekilde yapardı. Tavukların bakımını 
asla ihmal etmez, yumurtaları her sabah 
kendi elleriyle toplardı. Çok nadiren de 
olsa bu işi biz çocukların yapmamızı is-
terdi. Yumurtaları biriktirip sakladığı 
tenekeyi ahırın serin karanlık bir köşesinde 
saklaması tazeliğini  koruması amaçlı 
olsada bizlerin ulaşamayacağının garan-
tisini alması idi. Qeygana yapılacağı za-

man, ki buna yumurtaların miktarına göre 
yalnız o karar veriridi, tahta kulpundan 
tutarak getirdiği tenekeden yumurtaların 
bir kısmını dikkatli bir şekilde çıkarır ve 
kızarmakta olan muhteşem kokan taze 
teryağına tek tek kırardı. Sabırsızlıkla 
beklesek ve sofraya geldiği saniyede bir 
çırpıda bitirmek istesekde, gereken itinayı 
ve saygıyı göstermediğimiz taktidrde 
hemen azarlanırdık. Beklemeye ve azarlan-
maya değer lezzetteki o qeyxanaları unut-
mak pek mümkün değil. 

Yumurtayı bu yaşımda bile her halini 
zeverek yiyen biri olarak, en sevdiğim hali 

yağda yapılanıdır yani qeyxanedir. Burda 
verdiğm tarif pekmez ve tahinde içeriyor 
ve bazılarınız için alışılmamış bir karışım 
gibi gelsede mutlaka deneyin derim. 

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

Qeyxana
2 kişilik

Malzemeler
• 2 yemek kaşığı dolusu iyi kalite tu-

zlu tereyağı 
• 4 büyük taze yumurta
• Tuz ve karabiber
• 2 yemek kaşığı tahin 
• 4 yemek kaşığı üzüm pekmezi 

Yapılışı
1. Altı yapışmaz bir tavada tereyağını 

eritin. Yağ tamamen eriyip köpürmeye 
başladığında ateşten alın ve biraz soğumaya 
bırakın. 

2. Bu arada yumurtaları bir kaseye kırın, 
üzerine biraz tuz ve karabiber atıp biraz 
çırpın ve tavaya boşaltın. Tavayı tekrar 
ateşe alıp orta ateşte, tahta bir kaşıkla yu-
murtalar katılaşmaya başlayınca arada bir 
karıştırarak üstte kalan sıvı yumurtaları alta 
geçirin. Tamamen katılaşmadan hala akıcı 
iken ateşten alın.

Tahin ve pekmezi karıştırıp yumurtanın 
üzerine döküp servise alın.

Afiyet Olsun...

thekurdishcook@gmail.com    TheKurdishCook           @TheKurdishCook

THE KURDISH COOK

Fadime  
Tiskaya
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Basit

Zor
KARİKATÜR

SUDOKU

GEÇEN HAFTAKİ BULMACANIN ÇÖzÜMÜ

Hazırlayan: MURAT ALPAVUT   |   alpavut@arcor.de

ÇENGEL BULMACA
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Personel 
Aranıyor

Cash and Carry 
firmamızda kasa ve 

kontrol pozisyonlarında 
çalışabilecek gece ve 

gündüz vardiyaları için 
personel alınacaktır.

info@artosfoods.com 
email adresinden iletişime 

geçebilirsiniz.

TOPCU MOBILE CAR MECHANIC
Her türlü araba tamiri işleriniz yapılır

REPAIRS 
SERVICING 
DIAGNOSTICS 
PRE-MOT/FAILURES

AHMET TOPCU
07415106521 
07405756462

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.

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

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828

MERCAN FRUIT AND 
VEGETABLE

BRANTWOOD ROAD, BRANTWOOD ESTATE 
UNIT A1/A3 TOTTENHAM, N17 0DX  LONDON

07440 041 718

Berber Aranıyor
Colchester-Essex’te full time 
çalışacak berber aranıyor.
Kalacak yer temin edilecek. 

0776 477 8920
077 8491 6494
012 0657 1117
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SATILIK KEBAP & TAKE AWAY
Grover Park SE12

Tren İstasyonu karşısında - 85 m2 
Shop, ocakbaşı, Fish and Chips, Cafe için uygun.

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

Fiyat: £85.000

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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Kûjerê Muhammed
Kî Ye?
Penaberê Kurd yê ku 
piştî rêvitiyeke zehmet û 
demdirêj gihaştî Brîtanya 
jiyana xwe ji dest da. 
Penaberê Kurd yê bi navê Muhammed Hawre Hasan yê 
17 salî roja Înê di encama qezayekî de jiyana xwe ji dest 
da. Muhammed piştî 6 mehên ku li qempa li ser sînorê 
Fransa Calaisê jiyan kirî, di bin qemyonê de bi awayekî 
veşartî xwest derbasî Brîtanya bibe.  Piştî ku qemyona 
ku Muhammed di bin de veşartî Dover derbas kir, heta 
bi bajarê oxfordê qet nesikinî û Muhammed ji sermayê 
nema îdare kir û ji qemyonê ket û jiyana xwe ji dest da. 
Muhammed hîna 17 salî bû û ketibû pey xeyalên xwe. 
Wî jî wekî gelek Kurdistaniyan ji şer reviyabû û dixwest 
li Brîtanya jiyaneke aram derbas bike. Lê mixabin bi 
awayekî dilsojî piştî ku gihaşt xeyalên xwe bi heft saetan 
jiyana wî bi dawî bû. Muhammed wekî yekemîn penaberê 
di sala 2016´an de di nav axa Brîtanya de jiyana xwe ji 
dest dayî hat qeyd kirin. 
Muhammed Hawre Hasan ji bajarê Silêmaniye yê 
Kurdistana başûr piştî rêvitiyeke zehmet û dirêj gihaşt 
Fransa. Muhammed li qempa penaberan ya Dunkirkê ya 
ku li ser sînorê Fransa ye, 6 mehan ma li benda roja ku 
derbasî Brîtanya bibe. Ciwanê Kurd di dawiyê de pere 
dan ajokarê qemyonekê û di binê qemyonê de roja Înê 
derket rêvitiya mirinê.
Ciwanê Kurd roja Înê saet derdora pêncê êvarî li ser 
rêya Beaumont ya nêzî Banbury ya girêdayî oxfordê bi 
awayekî mirî li ser rê hat dîtin. Tê gotin ku Muhammed ji 
ber sermayê nema kariye îdare bike û ji bêmecalbûnê ji 
qemyonê ketiye. 
apê Muhammed yê ku li bajarê Manchester dijî, bi 
rêya telefonê ji Telgrafê re axivî û anî ziman ku ew 
amadekariyê dikin ku Muhammed bibin Kurdistanê. 

apê Muhammed wiha axivî; “Herî dawî ez roja Înê danê 
sibehê bi Muhammed re axivîm. Paşê ez gelek caran lê 
geriyam, lê bersiva telefona xwe neda. Di saetên êvarî de 
ez dîsa geriyam, vê carê telefon hat vekirin, lê mixabin 
yê telefon vekirî ne Muhammed bû, polêsên Îngîlîz bûn. 
Polêsan di telefonê de bûyer ji min re negot û xwestin 
ku ez biçim navenda polêsan. Piştî ku ez çûm navenda 
polêsan ji min re gotin ku Muhammed miriye. Em ê piştî 
karê fermî, termê Muhammed bibin Kurdistanê.”  
Li qempa penaberan ya Dunkirk û Calaisê bi sedan 
Kurdên ji başûrê Kurdistanê dimînin. Hemû penaberên 
li van her du qempan dimînin dixwazin derbasî Brîtanya 
bibin. Li Calaisê derdora 5 hezar penaber di nav de jin û 
zarok jî heyî hene. Dilxwazên navneteweyî yên li qempa 
Calais kar dikin dan zanîn k udi nav mehekî de 129 
zarokên ku bê dê û bav li qempê diman wenda ne û ew 
nizanin bê çi bi serê van zarokan hatiye.    

Ji sendîqayên 
mezintirîn yên 
Brîtanya qempanya 
“ji Ocalan re azadî”
Mezintirîn sendîqaya Brîtanya Unite 
ya ku 1.5 mîlyon endamên wê hene 
û sendîqaya GMB dest bi qempanya “ji 
ocalan re azadî” kirin. Qempanya dê 
25´ê Nîsanê li perlemena Brîtanya bi 
resepsiyonekê dest pê bike.  

Di derbarê qempanya de bi îmzeya serokê 
berê yê GMB Paul Kenny daxûyaniyek hat 
dayîn û armanca qempanyayê hat vegotin. 
Di daxûyaniyê de hat gotin ku, azadiya 
ocalan dê jibo aşitiya mayîn de ya li Tirkiye 
gaveke pir girîng be. 

Di daxûyaniyê de wiha 
hat gotin; “Ev însîyatîf, 
jibo azadiya berdevkê 
Tevgera azadiya Kurd, 
stratejîst, aşîtîxwaz 
abdullah ocalan bi 
pêşengiya sendîqayên 
UNITE û GMB hatiye 
damezirandin.”

Wekî din di daxûyaniyê 
de bal hat kişandin ser 
rewşa zindana Îmrali û 
tecrîta li ser ocalan ya 
ku ji Nîsana 2015´an 
ve ne malbat, ne heyet 
ne jî parêzer nikarin 
bibînin. Di berdewama 
daxûyaniyê de wiha hat 
gotin; “ji tecrûbeyên 
navneteweyî tê zanîn 
ku, yên ku şer dikin 
divê tevlî pêvajoya 
çareseriyê bibin. 
ocalan jibo çareseriya 
aşitiyane mifte ye. 
Zêdetirê 10 mîlyon 
kesî jibo azadiya 
ocalan îmze top kirin, 

ev yek jî dide xûya kirin ku gele Kur dli pey 
ocalan e. Gelek caran banga çareseriya 
aşitiyane li dewleta Tirk hatiye kirin. Bêyî 
ocalan çareserî pêşnakeve.”

jibo danasîn û destpêka qempanyayê 25 
Nîsanê li parlemena Brîtanî, bi malavaniya 
Parlementer Kate osamor resepsiyonek were 
li dar xistin. Gelek sazî, rêxistin û şexsiyetên 
ku piştevaniya vê qempanyayê dikin dê li 
resepsiyonê amade bin. Parlementera HDP´ê 
Dilek ocalan jî dê tevlî resepsiyonê bibe.
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Karîkatûr

Ma dawiya vê bendewariyê nayê?
rengê axê xweşik e

rengê reşgirêdana dayika min 
xweşiktir e

Û rengê şehîdan 
xweşiktirîn reng e Nisêbîna minê!

Ehmed Huseyni



33  ÇarşEM, 06 aVrêL 2016

Newroza Mezin Ya Londonê Roja Yekşemê ye
Cejna Newrozê ya ku 
her sal bi awayekî 
kevneşopî li Londonê 
tê pîroz kirin ya ku wekî 
pîrozabahiya mezin dê 
roja Yekşemê li Lee 
Valley Athletic Centre 
were pîroz kirin. 

Pîrozbahiya mezin ya Newrozê ya 
Londonê dê 10 Nîsanê roja Yekşemê  
li Lee Valley Athletic Centre ya ku li 
herêma Edmontonê ye were pîroz ki-
rin. Berî niha li heman qadê mîtînga 
Selahattin Demirtaş hatibû li dar xistin. 

Parlementerên HDP´ê Faysal Sari-
yildiz û Besime Konca dê tevlî pîroz-
bahiya ku ji hêla Meclîsa Gelê Kurd 
ya Brîtanya ve tê pîroz kirin bibin. 
Di bernameya şahiyê ya muzîkê de 
jî Koma Siyabend, Grup Kurdnewa, 
Pınar Yildiz, Koma Serxwebun û 
hunermendên surprîz hebin. 

“Newroz roja şeref, rûmet û berx-
wedanê ya Kurdan e”

Meclîsa Gelê Kurd Ya Brîtanya 

daxûyaniyek weşand û bang li gel kir 
ku tevlî pîrozbahiya Newrozê bibe. 
Daxuyaniyê wiha dewam kir: “Ne-
wroz, di heman demê de roja rizgariya 
gelê Kurd ji koledariyê û xwegihan-
dina azadiyê ye. Her wiha weke ro-
jeke pîroz a rizgariya gelên Rojhilata 
Navîn cihê xwe di nava rûpelên dîrokê 
de girtiye. Ev roja pîroz a bi pêşengiya 
Kawayê Hesinkar, ku hors serê De-
hakê xwînxwar perçiqand, di dîroka 
gel û neteweya Kurd de tê wateya riz-
garî û azadiyeke mezin.

Di sala 1982’an de li zîndana 
Amedê, Mazlûm Dogan bi ruhê fedaî 
serî li hemberî Dehakan rakir û bi vê 
serî hildanê re ev roj bêhtir watedar 
kiriye. Di heman demê de nîşanî dost 

û dijminan daye ku rêberê hemdem 
ê têkoşîna azadiya Kurdan çiqasî bi 
azadiyê ve dilsoz e. Mazlûm Dogan bi 
vê çalakiya xwe ya fedaî ya li zîndana 
Amedê re agirê azadiyê derxistiye der-
ve. Li ser bedenên dîrokî yên Amedê 
Zekiye Alkan, li Kadîfekale ya Îzmîrê 
Rahşan Demîrel û li Ewropayê jî Ro-
nahî Bêrîvan bi bedena xwe ya kirin 
agir re dilsoziya xwe nîşan dane û ev 
roja pîroz bêhtir pîroz kirine.”

‘Jı rÊber aPO re azaDÎ, 
JI KURDISTANÊ RE STATU’

Di daxuyaniyê de berxwedanên li 
Silopiya, Sûr, Cizîr, Nisêbîn, Şirnex û 
pêşengên berxwedanê hatin silavkirin 
û hat gotin, “Bi pêngava serhildana to-

pyekûn a li dijî qirkirinê re, ku Sêvêy-
an, Fatma û Pakîzeyan, Mehmet Tûnç 
û şehîdên berxwedanê yên 2016’an 
dan destpêkirin, Newroza 2016’an wê 
li Ewropayê jia liyê gelê me ve bi dil-
soziyeke mezin were pîrozkirin. Weke 
şopdarên Ronahî û Bêrîvanan, Kurd 
û dostên wan ên li Ewropayê dijîn, 
divê bi şiyara ‘Ji Rêber Apo re azadî, 
ji Kurdistanê re statu’ agirê Newrozê 
yê li Ewropayê bêhtir geş bikin. Em 
bang li gelê xwe dikin ku hîn bêhtir 
xwedî li agirê pîroz ê Mazlûm Dogan, 
Zekiye û Rahşan derkeve û bêhtir tevlî 
berxwedana xweseriya demokratîk 
a li Kurdistanê bibe. Bi vê wesîleyê 
em Newrozê bi vî ruhî li gelê xwe û 
dostên xwe pîroz dikin.”

DÎrOk:10 NİsaN 
2016 YekŞeM

Saet: 12:00-18:00

Cih: Lee Valley Athletic Centre

Navnîşan: 61 Meridian Way

Edmonton

London N9 0AR

Îstasyona trenê ya herî nêzîk:

Ponders End Railway Station

Edmonton Green Station

Ji Îstasyona Edmonton 
Green Otobûsa W8 

Ciwanên Azad Di 4´ê Nîsanê De Jibo Ocalan Meşiyan
Endamên Ciwanên 
Azad li paytext Lon-
donê bi meşekî 67´emîn 
rojbûna rêberê gelê 
Kurd Abdullah Ocalan 
silav kirin. 

Komek Ciwan roja Duşemê li 
pêşiya Pirtûkxaneya Woodgreen kom-
bûn û ber bi Haringeyê ve meşiyan. 
Ciwanan tîşortên wêneyên Ocalan li 
ser li xwe kirin û alên PKK´ê rakirin. 
Ciwanan di tevahiya meşê de dirûşmên 
wekî “Bijî serok Apo”, “Bê serok jiyan 
nabe”, “ji Ocalan re Azadî” qêriyan. 

Meşa ciwanan li Navenda Civaka 
Kurd bi dawî bû. Piştî meşê li Navendê 
civînek kurt li ser 4 Nîsanê hat li dar 
xistin. Di axaftinên civînê de hat diyar 
kirin ku, tecrîta li ser Ocalan nayê qebûl 
kirin û wekî ciwan ew ên heta dawiyê 
jibo azadiya Ocalan têkoşînê mezintir 
bikin. Piştî axaftina pasteya li ser “Ro-
jbûna te pîroz be Serok” hat qûtkirin. 

Wekî din bi heman armance li bajarê 
Îngîlîstanê Liverpoolê jî komek ciwan 
dar çandin. Jibo 67´emîn rojbûna Oca-
lan komek ciwan li Liverpoolê hatin ba 
hev û bi dirûşmeyan darek çandin. 

Tevî pîrozbahiyên 4´ê Nîsanê yên 
li gelek welatan Parezerên Ocalan jî bi 
daxûyaniyekî dan zanîn ku ew ji sala 
2011´an ve nikarin herin cem Ocalan.

Jı 2011´aN Ve eM NıkarıN 
HerıN CeM MÛWekÎlÊ XWe

Parêzerên Rêberê PKK’ê Abdul-
lah Ocalan ji sala 2011’an heya niha 
bi muwekîlê xwe re hevdîtinê nakirin 
û Heyeta Îmraliyê ya ku hevdîtinên 
çareseriya demokratîk a pirsgirêka 

kurd dimeşandin jî herî dawî di 5’ê 
nîsana 2015’an de bi Ocalan re hevdî-
tin kirin. Saleke bi Ocalan re tu hevdî-

tin nayên kirin û AKP’ê hemû deri-
yên lêgerîna çareseriya demokratîk 
girtin. Ligel vê yekê AKP’ê Tirkiye 

ber bi konseptekî şer a navxweyî ve 
bir. Parêzer Sebahattîn Kaya tecrîda 
li ser Ocalan û polîtîkayên şer nirxand 

û got ku şer bi tecrîdê dest pê kir û 
heke tecrîda li ser Ocalan bê rakirin dê 
pêşiya çareseriyê bê vekirin.
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PARASTINA CEWHERÎ
X w e p a r a s t i n 
tevgerekî gel e, 
xweparastîn salox, 
piştgirî û seferberiya 
gel e. Bi parastina 
cewherî ve gel, hil-
berîn û parastina di 
tekela dewlet û hemû 
desthilatdariyê de 
hatiye xespkirin, di-
kare hilde

Her şer wêranker e. Niha li Rojhila-
ta Navîn şerekî dijwar tê meşandin û 
navend ji bûye Kurdistan. Di bingeha 
xwe de armanca şer dîrok û çanda ci-
vakî, çavkaniya enerjî ya dewlemend 
û rêxistina gel ya hatiye belavkiri ye 
û ew jî civaka, erdnîgariya Mezapota-
myayê bi xwe ye. Tê xwestin ku vîna 
gel were şikandin û gel were radest-
kirin; lê çanda Kurdistan a kevnar û 
berxwedana wê ya dîrokî tu car nayê 
radestkirin. Hêzên serdest û dagirker 
naxwazin vê rastiya bi carinan hatiye 
peyitandin, bipejirînin. Ji bo vê ye ku 
gelê kurd û erdnigariya Kurdistanê 
her tim di bin êrîşan de ye. Şikandina 
tevahiya van êrîşan jî bi şerê berx-
wedanî û berxwedana civakî re pê-
kan e. Ger li her deverê Kurdistanê 
de; di gund, bajarok, navçe, bajar tax 
û kuçeyan de, di hemû qadên jiyanê 
de û di heman demê de parastina ce-
wherî dikare were kirin. Di serî de jî 
ji bo li hemberî êrîşên hêzên dijmin ji 
bo xwe, gelê xwe, nîrxên xwe û par-
astina berjewendiyên xwe, gel dikare 
hêzek rêxistinî derxînin holê. Gel di-
kare li hemberî êrîşan; bi meşên xwe, 
mîtîngên xwe, xebat û livbazên xwe û 
hêzên xwe di bin sîwana parastinê de 
bikin yek û ev jî ji bo gel mijarekê ji-
yanî ye. Ger ku gel bi hêzên xwe, par-
astina xwe bike û xwe birêxistin bike, 
ne tenê êrîşan vala derdixe her wiha 
dikare were pozîsyonekî şoreşê jî. Ew 
jî bi Parastina Cewherî pêkan e.

Xweparastin tevgerekî gel e, 
xweparastîn salox, piştgirî û seferberi-
ya gel e. Bi parastina cewherî ve gel, 
hilberîn û parastina di tekela dewlet û 
hemû desthilatdariyê de hatiye xesp-
kirin, dikare hilde. Rêber APO wiha 
dibêje: “Xweparastinê re parastina 
rewa dibêje, parastina rewa tenê heq 
nîn e, erkek polîtîk û sinc e. Berx-
wedana Demokratîk a gel e. Xweparas-
tina wek livbazî, rêxistinî û bihiş ve bi-
pêkhatin û tevlibûna hemû gel re rewa 
dike. Gel li hemberî êrîşên sîstema 
tunekirin û înkarê de hebûna xwe, nas-
nameya xwe çanda xwe, zimanê xwe, 
rêxistinbûyîna xwe, aborî û jiyana xwe 
ya civakbûyîn parastina azad bûyîna 
xwe û mafên xwe yên xweparastinê 
ango xwerêxistinkirina gel a bidestx-
istin e.” Parastina Cewherî ji bo her 
hemwelatiyekê azad re lixwegirtîbûnek 
e. Ev lixwegirtîbûnî ji hêla kesên din 
ve nayê çêkirin û nayê dewr kirin. Li 
cihê takekesî, sazî, heremî; hewcebûn û 
pêkhatina gelbixwebûyînê ye.

ROLA CIWANAN
Di Parastina Cewherî de aktorê 

herî çalak jinên ciwan û xort in. 
Lezginî û dînamîktiya li ser ciwanan, 
dikare hemû êrîşên dewletê bişikîne. 
Li hemberî êrîşên dewletê de li her de-
verên jiyanê de rol, erk û berpirsyari-
yên mezin dikevin ser milên ciwanan. 
Hikûmeta AKP’ê niha li Kurdistanê 
qirkirin, teror û êrîşên mezin pêk 
tîne û li hemberî vê terorîzmê jî, di 
çarçoveya parastina cewherî de gel 
jî bi vîneke mezin li pişt xendekan li 
berxwe dide û serdegirtinên dewletê 
yên kêyfî asteng dikin, xwe di parêzin 
û zilma dewletê dişikînin. Ciwanên 
kurd li hemberî terora AKP’ê di hemû 
kolanên Kurdistanê ji bo parastina gel 
û nirxên xwe tevli refên YPS/YPS 
Jin’ê dibin. Li her deverên Kurdistanê 
dirûşmeyên berxwedan û serkeftinê 
berz dikin. Berxwedana azadiya ci-
wanên kurd a ku li hemberî terorîzma 
AKP’ê derketiyê holê, mînaka xwe di 
cihanê de tune ye.

zıMaN Û ÇaND
Xweparastin xwedîderketina çand, 

ziman û erdên xwe ye. Xweparastin, 
xwedîderketina çand, dapûnêrîn û da-
hatûya xwe ye. Ji bo wan jî parastina 
cewherî pêwîst e. Ger ku tunekirina ci-
vakekî were xwestin, tiştên herî girîng 
di destpêkê de tunekirina ziman, çand 
di nav xweda helandin û înkar kirin e. 
Tê zanîn ku heke ziman tune be, ne 
mirov dikare bibe mirov ne jî civak 
dikare bibe civak. Ango ziman amûrê 
îfade kirina hest û ramanên mirov a ku 
bi peyv, sembol, liv û tevgerên xwe 
dide der e. Ziman jî aliyekî ve çanda 
gel xwedî derdikeve û geş dike, ji ali-
yekî ve jî bi çandê, xwe xurt dike. Ji 
ber vê jî tê gotin ku ziman mîrateya 
çandê ye û yên ku zimanê xwe bi-
parêzin encax dikarin netewa xwe jî 
bi parêzin. Hebûna gelekî û civakekî 
bi zimanê wî tê nasin. Dewlet bi salan 

e li Kurdistanê polîtîkaya tunekirina 
ziman û çanda kurd dimeşîne. Qedex-
ekirina zimanê kurdî ya zimanê dayik, 
talankirina cihên dîrokî û çandê û bi 
nijadkujiya çand re tunekirina kurdan 
dimeşîne. Ji bo pêşîgirtina vê polîtî-
kaya nijadkujî jî, pêwîstî bi parastina 
cewherî ya ziman, çand û dahatûya 
xwe heye. Di çarçoveya vê polîtîkayê 
de dewlet, bi qedexekirina zimanê 
dayikê civakê ji dayikê wê qut dike 
(ev jî qutkirina ji heqîqetê ye), bi çêki-
rina bendavan re çand û dîrokê ji holê 
radikin, bi dagirkirina cih û erdan ve 
gelê kurd koç dike, bi koçberkirina ba-
jaran û bicihkirina saziyên xwe de jî 
pişaftinê pêk tîne. Gelê Kurd bi paras-
tina cewheri ve talan kirin û tevkujiya 
çandê dikare asteng bike, ev jî mafê 
wan yê xwezayî ye. Nîrxên herî girîng 
a neteweyî jî ziman û çand e. Ji bo vê 
yekê jî mafê parastina cewheri derdik-
eve pêş û ew jî pêwîst e. Ji ber vê yekê 
jî em dikarin bibêjin ku parastina ce-
wherî û xweparastin ne tenê parastina 
çekdarî ye. Ev, polîtîkaya ewlehiyê 
civaka exlakî û polîtîk e.

JIN Û PARASTINA CEWHERÎ
Çareseriya pirsgirêkên jin gelem-

perî wekî pêkanîna wê negengaz e û 
rewşeke xeyalî tê gihîştin. Di esasên 
xwe de jî pirsgirêkên tên jiyîn, wekî 
jiyaneke sîtav a qederê tê nîşandan. 
Jin ji bo serketina wan pirsgirêkan de 
bisekneke milîtanvarî dikarin nîşan 
bidin. Nexwe ew pirsgirêk bi hînek 
rêbazên çareseriya demborî, dax-
waz, heqên hiqûk û aborî ve nayê 
jê bihûrîn. Ew rewşa kevneşopiya 
şaristanî ya 5 hezar salî ye û ev jî tenê 
bi şaristaniyeke alternatîf ve dikare 
were çareserkirin. Û ev jî bi paras-
tina cewheri dikare bibe çareserî. Ev 
qetlîamên tên jiyîn, ne tenê qetlîamên 
fîzîkî ne, ew qetlîam komkujiya civakî 
ya cîns, çand, civakî, aborî û dîrokî ye 
jî. Ger qetlîamên li ser jinê tê kirin bi 

esasê xwe de wek komkujiya civak 
hildin dest û çareseriya wî jî ger bi 
sekneke civakî bibe. Dewlet di serde-
girtinên malan de jinan hedef digire û 
qetil dike. Ji ber vê yekê jî li Kurdis-
tanê bi ruhê parastina cewheri YPS-
Jin hêbi didin hemû jinan. YPS-Jin li 
dijî êrîşên dewletê yekîneyek jinan a 
di nav gel de derketî ye. YPS-Jin ne 
tenê ji bo jinên Kurdistan û Tirkiyeyê 
ye, ji bo jinên cîhanê re jî dibe hêvî û 
hêz. Di encamê de YPS-Jin li hemberî 
zilmê gelê xwe û cinsê xwe diparêz e.

HEST
Parastina cewherî divê wek 

mafekê mirovahî û welatî were dî-
tin. Ev maf jî bi mirovbûyînê tê. 
Polîtîkaya dewlet û hevkariya wî, 
gel bêhêz dihêlê, gel jihev dûr dixe 
û civak tê asta bêparastin ê. Di destê 
mirovan de avakirina jiyan û da-
hatûyê hildide. Parastina cewherî jî 
wek xweparastin û tevgerina civakî 
û piralî ye ango berpirsyarî sedeqat, 
girêdayî û parastinê çê dike. Dewl-
et îro di Kurdistanê de nahêle gel 
miriyên xwe ji erdê rake û nahêle 
birîndarên xwe Hilde û derman bike. 
Dewlet bi top û tangan êrîşên miriyan 
û şehîtgehan re wek biqasî ji dilê mi-
rovan, biaxîretê, bitêkiliya pîroz dix-
waze tune bike. Bi bombekirina çiya, 
daristan re dikeve navbera xweza û 
mirovan. Dewlet, mirovên ku di tax 
û kuçên xwe de xweparastin û rêve-
beriyên xwe îlan kirin, bêav, bêcey-
ran û bêtêkilî hiştinê re rûbirû dihêle. 
Dixwaze ku di navbera mal, tax û bi 
hev re jiyînê de têkiliyan qut bike û 
bi vê yekê têkiliyên hestî bikuje. Lê 
berxwedana gelê kurd bi parastina 
cewherî ve dibe lehengek bê emsal. 
Gelê kurd çiqas tî û birçî tê hiştin jî 
mal, tax, nîrx û ciwanên xwe berna-
din. Hem bi hest û hem jî bi fizîkî 
di nav refên parastina cewherî de li 
cem zarokên xwe ne. Dayikên kurd 

bi zarokên xwe ve bixendek kolanê 
re, bi çêkirina barikatan re li ber xwe 
didin. Dayik bi tîlîliyên xwe ve moral 
didin zarokên xwe û bi van tîlîliyan 
ve dijmin ditirsînin û dijmîn bi van 
tîlîliyan de şaşwaz dimînin. Gelê 
kurd bi parastina cewherî ve hem bi 
hest û hem ji bi fizîkî zêdetir nêzî hev 
dibin û têkiliyên xurtir dikin.

DI PARASTINA CEWHERÎ DE 
rÊXıstıNbÛYÎNa JıYaNÊ

Divêtiya ku beriya her tişti her 
sazî, beşên civakî û mekanîzmaya 
parastina cewherî bi vê jî xweparas-
tina gel bixwe dikare were avakirin. 
Her cih û beş li gorî rêxistina xwe 
ya berxwedana parastina cewherî û 
fêrbûyîna xwe dikare bimeşîne. Li 
hemberî êrîşan, di nav şert û mercan 
de û di cihên parastina cewherî de bi 
hêzek rêxistinî dikare were avakirin. 
Di esasê xwe de gelê kurd li hem-
berî êrîşan, civakek ku her tim xwe 
di parêze ye. Ji bo vê yekê jî gelê me 
ji parastina cewherî re ne biyanî ye. 
Di nava vê têkoşîn û serkeftina vê 
berxwedanê de jiyana civakî ya azad 
jî ji nû ve şîn û aj bide. Dikarin li 
ser van xerabeyan jiyanê jinûve ava 
bikin. Bêguman bi ser wan şehadetan, 
êş, jiyana dijwar û tunebûnê de ava-
hiyên malên ku ji bo nû werin çêki-
rin dê hêsan nebe. Lê ew hemû ji bo 
avakirina jiyaneke azad re hevcedarî 
ye. Jiyaneke demokratik, komunal û 
netewa demokratîk ,tenê li ser van es-
asan dikare ava bibe. Niha ketina vê 
rêyê heye û xeta serkeftinê derketiye 
holê. Her wiha gel bi tevahî dikare vê 
xeta serkeftinê bilind bike. Li ser vê 
jiyana dijwar de Rêber Apo bi israr 
wiha dibêje: “Divê gelê me jiyana 
xwe li gorî şer bide amade kirin.” 
Rastiya me jî ev e.

AZADIYA WELAT
ÎLYAS BAŞAK-Girtîgeha Tîpa E y Mugla yê
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Azerbeycanê agirbesta yekalî îlan kir
Di şerê roja şemiyê yê ku di 
navbera hêzên Ermenistan 
û Azerbaycanê de li herê-
ma Nagorno ya Qerebaxê 
qewimî hat aşkerakirin 
ku bi dehan kes hatine 
kuştin. Her wiha piştî şerê 
ku rû da Azarbaycanê duh 
ragihand ku wan agirbest 
yekalî îlan kirine

Azerbeycan û Ermenistanê dîsa ji bo 
Qerebaxê tang bi kar anîn û top avêtin 
hev. Bi salan e ku meseleya Qerebaxê di 
nav her du welatan de cihê lihevnekirinê 
ye. Di şerê roja şemiyê ku hat destpêkirin 
de jî hat aşkerakirin ku ji roja şemiyê û 
heta niha 32 kesî jiyana xwe ji dest daye û 
Wezîrê Karên Derve yê Azarbaycanê

DestPÊka Şer
Li gorî agahiyan artêşa Ermenistanê, 

Azerbaycanê bi sedema destpêkirina şer 
sûcdar kir û ku her du aliyan ji roja şemiyê 
de bi tank, top û helîkopteran çeperên hev 
hedef girtin. Herî dawî Berdevkê Wezare-
ta Parastinê ya Azerbaycanê Vagif Diyar-
gahli bi daxuyaniyekê diyar kir ku welatê 
wan bi awayekî yekalî hemû operasyonên 
leşkerî yên li eniyê sekinandine.

aŞtıYÊ NaXWaze
Li ser şerê Qerebaxê Serokomarê 

Azarbeycanê Îlham Aliyev jî daxuyani-
yek da û wiha got: “Di serdema şer de me 
serkeftineke mezin bi dest xist. Di şerê 
ku roja şemiyê qewimî de ji 100’î zêde-
tir leşkerên ermenî hatin kuştin û bi sedan 
leşker jî birîndar bûn. Ermenistan aştiyê 
naxwaze lewra Azerbeycan dixwaze bi 
Ermenistanê re were cem hev lê Ermeni-
stan her carê provakasyonan pêk tîne.”

Her wiha piştî banga hêzên navdewl-
etî û ya serokê Rûsyayê Vladîmîr Pûtîn 
ku Azarbaycanê agirbesta yekalî ragihand 
helwesta Ermenistanê jî bû mijara meraqê.

PırsGırÊka QerebaXÊ
Hêjayî gotinê ye ku piştî hilweşandina 

Sovyetê nakokiyên Azerbaycan û Er-
menistanê li ser herêma Nagorno ya 
Qerebaxê berdewam e. Di sala 1992’yan 
de ji sedî 20 axa Azerbaycanê bi taybet 
herêma Qerebaxê û 7 herêmên derdora 
wê ket destê hêzên Ermenistanê. Lê belê 
paşê di sala 1994’an li gor lihevkirinekê 
agirbest di navbera her du aliyan de hat 
îmzekirin. Lê belê hê jî nakokî berdewam 
e û her sal şer di navbera her du welatan 
de li ser van herêman derdikeve, ji her du 
aliyan jî gelek kuştî çêdibin.

Li Pakîstanê lehî rabû, bi dehan kes mirin
Li Pakîstanê hejmara mi-
rovên ji ber lehiya jiyana xwe 
ji dest dan, zêde dibe. Ji ber 
lehiya li bakurrjoava û herêma 
Keşmîrê ya welêt zêdeyî 60 
kesî jiyana xwe ji dest dan. 
Her wiha alîkarî nikare ji hin 
herêman re bê dayîn.

Li eyaleta Hayber-Pahtûnhva, herî kêm 
51 kesî jiyana xwe ji dest dan, bi sedan 
xanî li ber avê ketin. Çavkaniyên fermî 
dan xuyakirin, ku ji ber şert û mercên 
nebaş ên hewayê, ew nikarin ekîbên alîka-
riya destpêkê bişînin hin gundan.

Ji berdevkên otorîteya alîkariya lezgîn 
Latîfûr Rahman diyar kir, 3 navçeyên 
li qada çiyayî ya li bakurê eyaletê, ji 
alîkariyê bêpar mane. Rahman da zanîn, 
helîkopter jî nikarin xwe bigihînin van 

herêman û herî kêm 180 xanî li van deran 
hilweşiya ne.

Li gorî agahiyan, hin nexweşaneyên li 
abjarên biçûk ên li herêmê, têra dermanki-
rina birîndaran nakin.

Li beşa Keşmîrê ya di bin kontrola 
rêveberiya Pakîstanê de ye, ji ber lehiyê 
erd şemitî û xisareke mezin lê der bû. Tê 
texmînkirin herî kêm 10 kesan li vir jiyana 
xwe ji dest dane û li geliyê Neelûmê jî ji 
ber şemitîna erdê bi hezaran kes asê man e.

Parlamentoya Iraqê ka-
bîneya nû ya Ebadî red kir

Parlamentoya Iraqê di civî-
na îro de namzetên kabîneya nû 
ya ku Ebadî pêşkêşî parlamen-
toyê kiribû, red kir. 

Parlamenterê Iraqê Mewatin 
Selîm Şewqî li ser lîsteyê wiha 
got; “Îro serokatiya parlamen-
toyê bi nûnerên aliyên siyasî re 
li ser kabîneya nû civiyan. Di 
civînê de gelek wezîrên ku Se-

rokwezîr Heyder Ebadî pêşkêş 
kiribû, hatin redkirin.

Selîm Şewqî di berdewama 
axaftina xwe de got: “Ebadî 
xwedî wî mafî nîne ku ji der-
veyî aliyên siyasî di hikûmetê 
de wezîran diyar bike. Pêwîst 
e bi hemû aliyan re li hev bike 
û bi vî awayî wezîran ji bo ka-
bîneya xwe ya nû hilbijêre.”

Belgeyên 1.500 qat ji yên wikileaks zêdetir 
tên weşandin: Panama papers

Hat ragihandin ku belgeyên qat bi qat 
ji yên Wikileaks, UBS Leaks an jî Swiss 
Leaksê qat bi qat zêdetir hene û wê ev bel-
geyên wekî Panama Papers tên binavkirin, 
di nav vê hefteyê de bên weşandin

Bi milyonan belgeyên zêdeyî 200 hezar 
şîrketên offshore yên ji aliyê şîrketeke 
îdarî û şêwirmendiyê ya li navenad Pan-
amayê hatin avakirin an birêvebirin, ji al-
iyê organên medyayê yên Konsorsiyoma 
Rojnamevanên Lêkolîner a Navneteweyî 
(ICIJ) ve bên weşandin.

LÊKOLÎNA BERFIREH
Ev belge di destpêka sala bihurî de 

ji aliyê çavkaniyeke ne diyar ve ji roj-
nameya alman Suddeutsche Zeitung re 
hatin şandin. Tê gotin ku ev belge ji 2,6 
tera octet (260 hezar mîlyar octet) pêk 
tên û xwedî 11,5 milyon dosyayan e. Hat 
ragihandin ku Suddeutsche Zeitung ji ber 
zêdebûna van dosyayan ji Konsorsiyoma 
Rojnamevanên Lêkolîner a Navneteweyî 
(ICIJ) alîkarî xwest û bi sedan rojname-
vanan belge lêkolîn kirine.

belGeYÊN VeŞartÎ
Di van belgeyên şîreta îdare û 

şêwirmendiyê ya bi navê Mossack Fon-
seca de ku li Panamayê di navbera alên 
1977-2015’an de 214 hezar şîrketên off-
shore ava kir û bi rê ve bir, agahiyên li ser 
şîrketên ji aliyê gelek lîderên dewletan, 
rêveberên payebilind û mirovên naskirî 
ve hatin avakirin, tên aşkerakirin. Li gorî 
rojnameya Le Monde ku di lêkolînkirina 
belgeyan de cih girt, armanca damezirand-
inê ya beşeke mezin a şîrketên offshore, 
şopandina pereyê reş e.

DI HEFTEYEKÊ DE
Detayên van belgeyan wê di nav vê 

hefteyê de bên weşandin. Di belgeyan de 
şîrketên paravan ên lîderên Rûsya û Ûkray-
na û 4 serokdewletên hîna li ser kar in, cih 
digirin. Di nav şexsiyetên navê wan di nav 
de hene de, Serokê UEFA Mîchel Platînî û 
lîstikvanê navdar Lîonel Messî jî hene.

Bi giştî navê 12 serokdewlet û ser-
okwezîr, 128 siyasetmedar an jî karmendên 
payebilind, 29 mirovên dewlemend ên cihê 
xwe di nav 500 karsazên herî dewlemend 
ên cîhanê de cih digirin, hene.

Obama: Ez ji hin 
meylên li Tirkiyeyê 
aciz im
Serokê DYA Barack Obama di pirsek li ser zextên 
li Tirkiyeyê yên li ser çapemeniyê de got, “Ez ji hin 
meylên li Tirkiykeyê aciz im.”

Obama di kombûna dawiyê 
ya Civîna Bilind a Ewlekariyê 
ya Nukleerî de axivî û bersiv da 
pirsên rojnamevanan.

Di vê civînê de rojnamev-
anekî pirsa ‘Piştî bûyerên kirêt 
ên duh li Enstîtuya Brookîngsê, 
hûn bi Serokkomarê Tirkiyeyê 
Erdogan re rûniştin. Gelo hûn 
Erdogan weke kesekî otorîter 
dibînin?” pirsî.

Obama bibîr xist, ku Tir-
kiye hevalbendekî NATO ye 
û îdîa kir ku di têkoşîna li dijî 
DAIŞ’ê de ew bi Tirkiyeyê re 
têkoşîneke hevpar dimeşînin. 

Obama di dewama axaftina 
xwe de got, “Tiştek heye ku 
diqewmine û min ev yek yek-
ser got: Tiştekî veşartî nîne ku 
ez ji hin meylên li Tirkiyeyê 
aciz im. Ez bi xurtî ji azadiya 
çapemeniyê, ji azadiya ol, ji 
hiqûq û demokrasiyê bawer 
dikim. Di wê baweriyê de me 
ku nêzîkatiya li hemberî çape-
meniyê nîşan dide, dikare berê 
Tirkiyeyê bide rêyeke nexweş. 
Û em ê pêşniyarên xwe yên ji 
bo wan bidomînin.”

Obama da xuyakirin, ku ew 
ê karê xwe yên bi Tirkiyeyê re 
dewam bikin.

Serokê PE’yê Erdogan bi 
awayekî tund rexne kir

Serokê PE’yê Martîn Schulz 
serokwezîrê tirk Recep Tayyîp 
Erdogan bi awayekî tund 
rexne kir û got ku tu mafê Er-
dogan tune ye ji ber ku hatiye 
karîkaturîzekirin ji me bixwaze 
ku em mafên demokratîk li 
Almanyayê bi sînor bikin

Serokê Parlamentoya Ewro-
payê (PE) Martîn Schulz bi 
daxuyaniyeke ku da rojnameya 
Bîld am Sonntag serokomarê 
tirk Recep Tayyîp Erdogan bi 
awayekî tund rexne kir û diyar 
kir ku tu mafê Erdogan tune ye 
ku ji ber hatiye karîkaturîzeki-
rin ji me bixwaze ku em mafên 
demokratîk bi sînor bikin. Schulz 
bal kişand ser mijara qerfê û bi-
karanîna wê ya di siyasetê de û 

ev tişt got: “Qerf mijareke binge-
hîn a çandê ye. Serokomarê tirk 
jî di nav de divê ku xwe hînî ji-
yana bi qerfê re bikin.”

Her wiha serokwezîrê tirk 
Erdogan li ser klîbeke vîdeoyê 
ku ew bi awayekî qerfî di mi-
jara zextên li ser çapemeniyê 
de rexne kiribû sefîrê alman ê li 
Enqereyê gazî wezaretê kiribû 
û ew der barê mijarê de hişyar 
kiribû. Li ser vê hişyariya Er-
dogan Serokê PE’yê Schulz 
jî Erdogan bi awayekî tund 
rexne kir û got, dibe ku me ji 
bo krîza penaberan li hev kiribe 
lê ew nayê wê wateyê ku em ê 
li hemberî binpêkirinên mafên 
miravan ên li Tirkiyeyê bêdeng 
bimînin.




