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Başbakanlık 
Binası Önünde 
Toplanan Binlerce 
Kişi Cameron’un 
İstifasını İstedi

Londra’da CoşKuLu 
newroz KuTLaması

Sayfa 4, 8, 16, 17Başkent Londra’da Pazar günü yapılan Newroz  
kutlamasında binlerce kişi bir araya geldi.  

Panama Belgelerinin kamuoyuna sızdırılmasından hemen 
sonra gözlerin döndüğü Cameron, kendisinin hiç bir hesabının 
olmadığını söyledikten bir gün sonra eşinin ve babasının 
hesaplarının olduğunu söyledi. Bu da halkı ikna etmeyince, 
babasının şirketinde hissesi olduğunu kabul etti. Bu açıklamanın 
ardından bir çağrı yapan çeşitli kurumlar, Başbakanlık Konutu 
olan 10 Downing Street önünde toplandı. Hep bir ağızdan “istifa” 
sloganları atan 5 bin kişi, Cameron’un bir konuşma yapmak için 
gittiği Holborn’daki bir konferans salonuna doğru yürüyüşe geçti. 
“Halkın vergilerini ne yaptınız” “Cameron hemen çık git” gibi 
sloganlarla yürüyen kalabalık, konferans salonuna geldiğinde 
Cameron daha yeni konuşmasını bitirmişti. Salonun etrafını saran 
kalabalıktan dolayı Cameron bir süre içeride mahsur kaldı.      

Haberin devamı sayfa 7’de



açığa alınan Hitler aşığı 
Türk meclis Üyesi İstifa 
etti

İngiltere’nin Bed-
fordshire bölges-
ine bağlı Luton 
kasabasında, İşçi 
Partisi’nden belediye 
meclisi üyesi olan 
Ayşegül Gürbüz’ün, 
Yahudi karşıtı ve Hit-
leri öven paylaşımları 
yüzünden parti 

yönetim kurulu 
tarafından açığa 
alınmasından sonra 
dün yaptığı yazılı 
açıklama ile istifa etti.   
Sayfa 14’te
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‘Kesintilere son’ Yürüyüşüne Çağrı
Sayfa 13’te

Kürt dostu 
eric avebury 
şahsına Özel 
Plaket
Sayfa 8’de

Kaçak alkol 
ve sigaranın 
ekonomiye  
zararı Yılda 3 
milyar sterlin 
Üzerinde!

Britanya, yasadışı yollardan 
ülkeye sokulan kaçak sigara ve 
tütün ürünlerinden dolayı yılda 
2 milyar sterlin, kaçak alkolden 
dolayı ise yılda 1 milyar sterlin 
civarında ülke ekonomisinde 
zararda uğruyor! Kaçakçılığı 
önlemek için sürdürülen mü-
cadelede, ürünlerin piyasaya 
sürülme noktaları olan süper-
market ve offlicence’lar, 
İngiliz Vergi Dairesi (HMRC) 
Kaçakçılık Birimi, po-
lis ve ticaret standartları 
memurlarınca denetlemelere 
tabi tutuluyor.                  

Sayfa 19’da

dBP eş Başkanı Britanya 
Parlamentosunda 
demokratik Özerklik 
modelini anlatacak

Londra merkezli düşünce 
kuruluşu Kurdish Progress 
Centre, müzakere sürecinin 
yerini şiddetli çatışmalara 

bıraktığı Kürt sorununun 
önemli aktörlerinden birisini 
konuk ediyor. 

Sayfa 18’de

Londra’dan destek 
amaçlı maraş’a 
Giden mehmet 
Yüksel dede: 
alevilerin Kimlik ve 
Kültürleri ellerinden 
alınmak İsteniyor

Sinemilli Ocağı Piri Mehmet Yüksel, AKP 
rejiminin Maraş’ta Kızılbaş Kürt Alevilerinin 
yoğunlukta yaşadığı Terolar bölgesine AFAD eli-
yle yapacağı kamp ile Alevilerin kimlik ve kül-
türlerinin ellerinden alınmak istendiğini söyledi. 
Yüksel, “Maraş coğrafyasını terk edip gitmemiz 
isteniyor. Bu coğrafyayı terk edip gitmeyeceğiz. 
Bu kadar katliama rağmen burada kaldık. Bizim 
açımızdan burası çok önemli” dedi.

Sayfa 24’te

Kardeş 
aile Projesi 
devam 
ediyor

Heyva Sor A Kurdistan yardım vakfı 
tarafından başlatılan ‘Kardeş Aile’ projesi de-
vam ediyor. Vakfın İngiltere şubesinden konuyla 
ilgili yapılan açıklamada projeye katılım çağrısı 
yapıldı. 

Sayfa 25’te

Başbakan Cameron avam 
Kamarasında eleştirilere 
Cevap Verdi

Başbakan David Cameron, Panama 
Belgeleri’nde babasının adının geçmesinin 
ardından ilk defa Avam Kamarası’nda millet-
vekillerinin karşısına çıktı.

Ailesinin yasal yollardan para kazanma 
hakkını savunan Cameron, yapay yollarla vergi 
kaçırma faaliyeti ile meşru şirketlerin birbirine 
karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Sayfa 6’da
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Konca: sivas’ta diri diri Yaktılar, 
şimdi de Cizre’de diri diri Yakıyorlar
Başkent Londra’da yapılan newroz kutlamasında 
konuşan Halkların demokratik Partisi siirt 
milletvekili Besime Konca aKP hükümetinin 
Kürdistan’daki saldırılarının büyük bir katliam 
olduğunu belirterek yaşananların her zamankin-
den daha ağır olduğunu ifade etti. 

‘Direnen Cizre’nin ruhuyla, direnen 
Sur’un, direnen Nusaybin’in, direnen 
Gever’in, direnen Azad’ın ruhuyla 
merhaba’ diye konuşmasına başlayan 
HDP Milletvekili Besime Konca, 
konuşmasında Türkiye gündemine 
ilişkin geniş bir değerlendirme yaptı. 
Konca özellikle Cizre’de yaşananları 
Sivas katliamına benzeterek, ‘nasıl 
Sivas’ta bizi diri diri yaktılarsa, Cizre’de 
de diri diri yaktılar’ dedi. 

Kürdistan’daki direniş, dört parça 
Kürdistan’daki direniş, bütün dünya’da 
onurlu Kürt halkının direnişi, tarihten 
günümüze kadar, çağdaş Kawaların 
direnişi gibi, günümüze kadar bizleri 
onurlu bir halk olarak 21. Yüz Yılda ye-
rimizi aldığımızın günlerini yaşıyoruz. 
Rojava devrimini, Arin Mirxan ruhuyla 
selamlıyoruz. Kuzey Kürdistan’daki 
direnişi, Mehmet Tunç’ların. Tes-
lim olmayacağız, direneceğiz. Şehit 
düşersek, bizimle gurur duyan, kahraman 
Mehmet Tunç’un ruhuyla, direnişinizi 
Newroz’unuzu selamlıyorum.

DaYatılaN katlİaM Her 
zaMaNkİNDeN DaHa aĞır

Evet, Kürt halkı olarak bugün tarihi 
bir süreçten geçiyoruz. Bu tarihi süreç, 
orta doğu halkları için tarihi olduğu ka-
dar, demokratik bir Türkiye cumhuriyeti, 
özgür, demokratik bir Kürdistan için mü-
cadelenin en kritik aşamasını yaşıyoruz. 
Tarihten günümüze kadar çok bedel 
ödedik. Kürtlere reva görülen katliam 
soykırım, asimilasyon olmuştur. Ancak, 
bugün, AKP faşizmini saray faşizmini 
Kürt halkına dayattığı katliam, soykırım 
politikası, hiç bir süreçte yaşanmadığı ka-
dar, ağır bir katliamdır. Ağır bir süreçtir. 
Dersim’de yaşananların çok daha fazlası 
bugün dayatılıyor. Ancak, Kürt halkı, 
ne yüz yıl önceki Kürt halkıdır, ne 50 
yıl önceki Kürt halkıdır, ne de 20 yıl 
önceki Kürt halkıdır. İdeolojimizle, 
örgütlülüğümüzle, kurumsallaşmamızla, 
özgür irade ve cesaretimizle AKP 
faşizminin tekrar tarihte Cumhuriyet 
geleneğini yaşatmayacak.

akP’NİN kÜrt HalkıNa 
DaYattıĞı ‘baŞ VerMe’ 
POlİtİkasıDır

‘Bize ‘ya baş eğersiniz, ya da baş 
verirsiniz’ diyorlar. Baş vermek İşid’in 
Orta Doğuda geliştirdiği politikadır. İşid 
baş kesiyor. Bugün AKP’nin de Kürt 
halkına dayattığı, baş kesme politikası, 
Kürt halkının cesaretini Kürt halkının 
onurlu mücadelesinin karşısında 
zayıf olduğunun göstergesidir. Özel 
savaş uyguluyorlar. Vatandaşlıktan 
çıkarmayı düşünüyorlar. Parlamentoda 
dokunulmazlığı kaldırmak istiyorlar. 
Aydınları cezaevine alıyorlar. 90 gün 
Sur’da on binlerce askeriyle, özel timi-
yle, JÖH ile, PÖH’ü ile, Kürt gençlerinin 
karşısında güç olamadılar. Kıbrıs’tan 
asker getirdiler. Özel hareket timlerini 
Kıbrıs’tan getirdiler. 74 yılında Kıbrıs’ı 

dört günde aldıklarıyla övündüler. 
Ama bugün, ne Sur’da, ne Cizre’de, 
ne Nusaybin’de, ne Gever’de, başarı 
elde ettikleri siyaset bir, politika bir 
güç gerçeklikleri yoktur. Nasıl ki tarihte 
katlettiğiniz Kürtler daha da büyüyerek, 
Kürtler daha da örgütlenerek, Kürtler 
sesini daha da yükselterek, özgürlüğe 
yakınlaştı. Ve egemenler bütün tari-
hteki süreçte, tekrar tekrar anılmayacak 
utançlarıyla katliamlarıyla, toplumların 
halkların vicdanlarında mahkum oldu-
larsa AKP faşizmi de, AKP çeteciliği de 
demokrasinin, özgürlüğünün, Kürt gen-
çlerinin, Kürt kadının iradesi ve vicdanı 
onurlu duruşu karşısında tarihe gömül-
ecekler, mahkum olacaklar.

Sadece Kürdistan’da, Cizre’de, 
Nusaybin’de, Derik’te, Silopi’de 
direniş yok arkadaşlar. Türkiye toplumu 
karşısında da, AKP faşizminin yok say-
ma politikaları Kürdistan’a paralel, daha 
derinleştiriliyor.

ÇOCUklara teCaVÜzÜ 
aklaYaN bİr YaPı İle 
karŞı karŞıYaYız

Çocuklara Türkiye’de toplu tecavüz 
ediliyor. 45 çocuğa tecavüz edildi, 
AKP iktidarı, parlamentoda verdiğimiz 
Gensoru ve araştırma komisyonları 
için ‘tecavüz araştırılmasın’ diye el 
kaldırdılar. Tecavüzün karşısında dur-
mayan, Tecavüzü gizleyen, aydını, 
demokratı, gazeteciyi, ceza evine koy-
an bir iktidar, iktidar değildir. Böylesi 
hükümet, hükümet değildir. Toplu-
mun nezdinde bu gücün bu iktidarın, 
bu faşizmin bir hükmü yoktur. Askeri 
güçle, rantla, hırsızlıkla bugün kend-
ilerini yönetiyor olabilirler, bu bir geçiş 
sürecidir, bu bir kriz sürecidir, bu bir 
kaos sürecidir. 

Bu kaosu savaşla yönetmek isteye-
bilirler, ama halklar, demokrasi, Kürtler, 
Aleviler, Süryaniler, Asuriler, sosyal-
istler, demokratlar, çok daha güçlüdür. 
Onların askeri gücü olabilir, onların para 
gücü olabilir. Dünyanın bütün tarihsel 
süreçlerinde, başarıya ulaşan, zafer olan, 
hakikattir, özgürlüktür, onurdur, barıştır 
ve demokratik yaşamdır.

sİVas’ta Nasıl Dİrİ Dİrİ 
Yaktılarsa bUGÜN Cİzre’De 
AYNISINI YAPIYORLAR

Acılarımız büyüktür. Nasıl Sivas’ta 
bizi diri diri yaktılarsa, Cizre’de de diri 
diri yaktılar. Bu bir politika değil. Bu bir 
siyaset değil. Bu ahlaki, vicdani olarak, 
Türkiye siyasetinin çürümüşlüğünün en 
son noktasıdır.

Acılarımızı, şehitlerimizi ve 
değerlerimizi güce dönüştürmeyi 
bilen bir hareketiz. Ve biz Mehmet 
Tunçların şahsında, Seve’lerin şahsında, 
Fatmaların şahsında, yüzlerce katledilen 
gençlerimizin şahsında 70 yaşında, üç 
aylık bebeğin şahsında bu mücadeleyi, 
Newroz ateşiyle, Newroz direnişiyle 

çok daha büyüterek özgürlüğe 
yakınlaştığımızın, tekrar tekrar mü-
cadelesini büyüteceğimizi ve zaferle 
taçlandıracağımızı söylüyoruz.

MaraŞ MalatYa Hattı 
ÖzGÜrlÜk HattıDır, YılMaz

Bugün, Kürdistan’daki direniş, 
bir hat olarak, aynı zamanda bu mü-
cadele Maraş, Pazarcık’ta sürdürülüyor. 
Pazarcık’taki direnişi de selamlıyoruz. 
AKP faşizmi, yıllardır, yüz yıldır, 
Kürtleri nasıl direnişleri katliamları 
dayatmışlarsa, Alevi halkı olarak da bi-
zleri asimilasyona tabii tutarak, göçert-
mek, Sünnileştirme politikalarını her 
zaman yürüttüler. Maraş, Adıyaman, 
Malatya hattı 70’lerde Denizlerin, Ma-
hirlerin, Sinanların koluyla özgürlüğü, 
demokrasiyi geliştiren bir özgürlük 
hattıydı. Bunun karşısında geliştirilen 
darbeler, kurulan idam sehpaları bu halkı 
yıldırmadı.

78’lerde Maraş katliamı 
gerçekleştirilerek, Maraş katliamı 
şahsında bütün Alevi halkın katletmek, 
öldürmek ve asimile etmek sindirmek 
istediler.

aleVİlere katlİaM 
DAYATILIYOR

Maraş hattında Daiş çetelerin-
in kendini örgütleyeceği, eğiteceği, 
donatacağı mekanlar için, tekrar bir 
katliam, tekrar bir asimilasyon, tekrar 
bir sindirme politikasını Alevi halkı 
olarak bize dayatıyorlar. Biz bunu kabul 
etmeyeceğiz. Alevi halkı olarak, Alevi 
kadınları ve gençleri olarak, ne 60’larda-
ki, ne 1925’lerdeki, ne 1980’lerdeki halk 
değiliz. Devlet nasıl kendini faşizmle 
örgütlüyorsa, devlet nasıl kendisini mili-
tarizmle güç haline getirmek istiyorsa, 
halklar da, Kürtler, Türkler, Aleviler, 
Sünniler, Ermeniler, Ezidiler, Asuriler de 
kendini özgürlükle örgütlüyor. Hiç bir 
zaman, egemenler, hiç bir zaman iktidar-
lar baki olmamıştır. Ama özgürlükler, 
ama inançlar, ama halklar her zaman, 
baki olmuştur. Ve bugün, Kürdistan’daki 
bütün direnişler AKP faşizmin son 
süreçlerini yaşadığının, moralini, moti-
vasyonunu, emeğini, başarısını yaşamak 

zorundayız arkadaşlar. Özel savaşla 
politika yürütülüyor. Psikolojik savaşla 
ayakta durmak istiyorlar. Baş isteyen 
hükümet bunun ifadesidir. 

kÜrt ÖzGÜrlÜk Hareketİ 
Yeterlİ DeNeYİMe saHİPtİr

Yüz yıldır, Kürtlere yaptıkları 
şuydu. Katliamlarla başarılı olamadılar. 
90’lardan günümüze, Türkiye si-
yasetinde Kürtler, örgütlülüğüyle, 
iradesiyle, parlamentoda siyaset yap-
mak istediler, buna da izin vermediler. 
Bunda da başarılı olmadılar. 7 Haz-
iran seçimlerindeki duyguyu, başarıyı, 
zaferi hep birlikte yaşadık. Burada 
da, İngiltere, özellikle de Londra’nın 
büyük bir emeği oldu. Burada yaşayan 
halkımızın çok büyük fedakarlıkları ve 
seçimde en başarılı oldukları yerlerden 
biriydi.

Katliamlar karşısında daha da 
büyüdüysek, soykırımlar karşısında 
daha da büyüdüysek, zindanları 
göğüslediysek, burada da bu psikolo-
jik savaş karşısında örgütlülüğümüzü 
büyüterek eylemliklerimizi büyüterek 
buna da karşı duracağımızı belirtmek 
istiyorum. Kürt özgürlük hareketi bu 
deneyimlere fazlasıyla sahiptir.

kÜrtler bU sÜreCİ 
Nasıl GÖĞÜsleYeCek

Bazen soruyorlar, Kürtler bu süreci 
nasıl göğüsleyecek. Kürtler yıllardır 
dişini tırnağına takarak mücadele edi-
yorsa. İlmik ilmik bütün mücadele 
alanlarını örgütlüyorsa her kaleyi, 
her evi, her sokağı, her mevziyi, bir 
direnişe dönüştürdüyse, milyonlarca 
Kürdün çok daha fazla yapacağı şeyler 
vardır. Bunun için diyoruz ki, geçmişte 
Türkiye’nin söylediği, yıllardır Türkiye 
bölünüyor, Türkiye’yi bölmek istiyorlar 
diyenlere. Siz bugün Türkiye’yi sadece 
bölmüyorsunuz. Türkiye’nin bir parçası 
demokratik temelde, bir parçası olmak 
isteyen Kürdistan’ı haritadan siliyor-
sunuz.

Kürdistan’ı katlederek, 
coğrafyasıyla, kültürel tarihi, dokuz bin 
yıllık, yedi bin yıllık Sur’u yok ederek, 
bir tarihi yok etmek istiyorsunuz.

tÜrkİYe bİr GÜN 
akP’NİN YaPtıklarıNDaN 
UTANÇ DUYACAKTIR

Erdoğan şunu söylüyor. Türkiye 
tarihinin en büyük operasyonlarını 
yapıyoruz diyor. Evet, Türkiye tari-
hinin en büyük katliamını bugün AKP 
yapıyor. Hitler, İkinci Dünya Savaşında 
milyonlarca insanı katletti. Ama bugün 
Alman toplumunun yarısından çok 
fazlası, Hitler’in adını anmak istemez, 
Hitler’den utanır. Türkiye Cumhuriyeti 
tarihi de bir gün AKP faşizminin de bu 
yaptıklarını, bu yaptıkları karşısında 
utanç duyacaktır. Bunun öz eleştirisini 
halklara, inançlara, kadına verecektir.

Biz bu değerlerimizi, biz bu doğru 
yolumuzu, biz ödediğimiz bu bedel-
lerle açığa çıkardığımız mücadelemizi 
daha da büyüterek Cizre’ye, Sur’a, 
Nusaybin’e ulaşmayı, oradan inşayı 
güçlendirmeyi, tekrar başaracağız.

MÜCaDeleYİ YÜkseltMelİ
Önümüzde bu direnişlerimizi 

güçlendirecek tek gerekçemiz Kuzey 
Kürdistan’ındaki mücadeleyi daha da 
büyütmektir. Bugün ablukaları Sur’da 
sürdürüyorlar. Bugün Cizre’de abluka 
kalkmış diyebilirler. İnanın ki ablukayı 
sadece kendileri için kaldırmışlar, sokağa 
çıkma yasağını sadece kendileri için 
kaldırmışlar. Halkımız, büyük bir onurla, 
büyük bir gururla sokağa çıkma yasağının 
kalktığı gün, herkes, bir taş üstünde taş 
kalmasa da mekanına döndü ve inşaa için 
elinden gelen bütün çabaları sergiledi. 
Bu çabayı burada da büyütmek, burada 
da Kürdistan’ın dört parçası olarak el ele 
vermek bu mücadeleyi büyütmek, hepi-
mizin görev ve sorumluluğudur.

Sözün de bittiği bir süreci yaşıyoruz, 
ancak faşizm tekrar tekrar söz ürettiği için 
biz de onlar anlayana kadar, onlar ikna ola-
na kadar, ikna olmazlarsa da aşılana kadar 
sözümüzü tekrar tekrar söyleyeceğiz.

Sonuç olarak şunu söylüyorum, Kob-
ane zaferi, Cizre zaferidir, Şengal zaferi 
Sur zaferidir. Her gün Newroz diyorum, 
her gün direniş diyorum, her gün özgür-
lük diyorum. Ve özgür Kürdistan’da, 
özgür coğrafyada buluşmak dileğiyle 
diyorum.’’ 
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Başbakan Cameron avam Kamarasında 
eleştirilere Cevap Verdi
Başbakan david 
Cameron, Panama 
Belgeleri’nde babasının 
adının geçmesinin 
ardından ilk defa avam 
Kamarası’nda millet-
vekillerinin karşısına 
çıktı.

Ailesinin yasal yollardan para ka-
zanma hakkını savunan Cameron, 
yapay yollarla vergi kaçırma faali-
yeti ile meşru şirketlerin birbirine 
karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

David Cameron, başbakanlar, mal-
iye bakanları ve muhalefet liderlerinin 
ödedikleri vergileri açıklamasının uy-
gun olduğunu ancak bu şeffaflığın tüm 
milletvekillerine dayatılmasını doğru 
bulmadığını belirtti.

Başbakan Cameron babasının bir 
offshore şirketi bulunduğunun ortaya 
çıkması ardından altı yıllık vergi bey-
annamelerini açıklamıştı.

Ardından Maliye Bakanı George Os-
borne, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn 
ve Muhafazakar Partili Londra Belediye 
Başkanı Boris Johnson da birer yıllık 
vergi beyannamelerini yayınladılar.

Mecliste yaptığı konuşmada 
babasının Panama’daki offshore 
şirketiyle ilgili ayrıntılar da veren 
Cameron, “Babamın çok çalışkan 
biri ve muhteşem bir baba olduğunu 
biliyorum ve iş kurmak, bunu ailesine 
sunmak için yaptığı her şeyle de gurur 
duyuyorum” dedi.

Cameron, BBC ve Guardian gazete-
si gibi kurumların da babasının yaptığı 
gibi offshore yatırımları bulunduğunu 
ifade etti ve şunları söyledi:

“Öncelikle bu yatırımlar deniz aşırı 
ülkelerde yapıldı çünkü yatırımlar 
ağırlıklı olarak dolar üzerinden 
gerçekleştirildi. Dolayısıyla, dolar 
alışverişinin yapıldığı ana merkezlerin 
birinde yapılması anlaşılır bir durum. 
Bu yatırım fonlarından binlerce var 
ve İngiltere’de milyonlarca kişinin 

hisseleri var, çoğu da yatırım fonları 
ve birim fonları aracılığıyla bunlara 
sahip.”

Yatırımları hakkında daha erken 
açıklama yapmamasıyla ilgili de, 
‘babası hakkında söylenenlere çok 
öfkeli olmasını’ gerekçe gösterip 
“Bu meselelere geçen hafta daha 
hızlı yanıt vermediğim için yapılan 
tüm eleştirileri kabul ediyorum ama 
dediğim gibi, babamın hatırasının 
yansıtılma şekline çok öfkeliydim” 
diye konuştu.

CORBYN’DEN 
Şeffaflık ÇaĞrısı

Avam Kamarası’nda söz alan mu-
halefet lideri İşçi Partisi lideri Jeremy 
Corbyn ise şeffaflık çağrısını yineledi.

Corbyn, Cameron’un konuşmasını 
“dikkat dağıtma sanatında ustalık 
dersi” olarak tanımladı ve başbakanın 
halkın ne kadar öfkeli olduğunu 
anlayamadığını söyledi.

Corbyn ayrıca İngiltere’nin 
Gümrük ve Gelir Dairesi’nin 
(HMRC) bütçesinin artırılması 
çağrısında bulundu.

Oturumda söz alan İşçi Partisi’nden 
milletvekili Dennis Skinner’ın 
Cameron’a ‘üç kağıtçı Dave’ diye hi-
tap etmesi ise tepki çekti.

Bunun üzerine Avam Kamarası 
Başkanı John Bercow, milletvekilinin 
oturumdan ayrılmasını istedi.

OsbOrN Da VerGİ 
beYaNNeMesİNİ aÇıklaDı

Pazartesi günü vergilerini 
açıklayan liderlerden Maliye Bakanı 
George Osborne’un beyannamesine 
bakan 2014-15 döneminde, 198.738 
sterlin gelir elde etti ve 72.210 sterlin 
vergi ödedi.

Osborne’un kazancı, resmi 
maaşından, kira gelirinden ve aile 
şirketindeki hisselerinden geliyor.

Muhalif İşçi Partisi lideri Corbyn 
de, milletvekili maaşından 18.912 
sterlin vergi ödediğini ve vergiye tabi 
yıllık ek gelirinin de 1.850 sterlin 
olduğunu açıkladı.

Vergi beyannamesini açıklayan bir 
diğer isim de, başbakanlık koltuğuna 
yakın görülen isimlerden Londra Bel-
ediye Bakanı Boris Johnson oldu.

VerGİ beYaNNeMesİNİ 
aÇıklaYaN İlk 
baŞbakaN OlDU

Başbakan David Cameron, Pan-
ama Belgeleri’nde babasının off-
shore yatırım fonu olduğunun ortaya 
çıkmasından sonra bu fondan hisse 
satarak 19 bin sterlin kar elde ettiğini 
açıklamış ancak bu bilgiyi daha önce 
gizlediği için istifa çağrılarına hedef 
olmuştu.

Tepkiler üzerine Cameron, İngiltere 
tarihinde ne kadar vergi ödediğini 
açıklayan ilk Başbakan oldu.

Bu beyannameye göre Cameron, 
2014-15 döneminde 200.000 sterlin-
den fazla gelir elde etti ve 76.000 ster-
lin vergi ödedi.

2009-15 döneminde de 
Cameron’un 1.1 milyon sterlinlik ge-
liri için 400 bin sterlin vergi ödediği 
anlaşıldı.

Cameron’un kazancının büyük 
bölümü kira gelirlerinden oluşuyor.

İngiltere başbakanının 2010-15 
yılları arasındaki yıllık maaşının da 
145 bin sterlin olduğu belirtiliyor.
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Vergi Kaçıran siyasilere rahat Yok: 
İngiltere Başbakanı Cameron da Zorda
Birçok devlet başkanının vergi kaçırmak için 
Panama’da paravan şirketler kurduğunu gösteren 
belgelerin medyaya sızdırılmasının ardından 
başlayan kriz, İngiltere’ye de sıçradı. İngiltere 
Başbakanı david Cameron, önce inkar etse de, 
babasına ait offshore şirkette hisseye sahip 
olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Bunun üz-
erine önceki gün binlerce kişi Başbakanlık konutu 
önünü işgal ederek Cameron’un istifasını istedi. 
eylemler sürecek. 
Haber: Arif Bektaş

Panama Belgelerinin kamuoyuna 
sızdırılmasından hemen sonra gözlerin 
döndğü Cameron, kendisinin hiç bir 
hesabının olmadığını söyledi. Sadece 
bir evinin olduğunu, onu da Başbakanlık 
konutunda oturduğu için kiraya 
verdiğini söyleyen Cameron, bir sonraki 
gün eşinin ve babasının hesaplarının 
olduğunu söyledi. Bu da halkı ikna et-
meyince, babasının şirketinde hissesi 
olduğunu kabul etti. Bu açıklamanın 
ardından bir çağrı yapan çeşitli 
oluşumlar, bir gün içinde Başbakanlık 
Konutu olan 10 Downing Street önünde 
toplandı. Hep bir ağızdan “istifa” 
sloganları atan 5 bin kişi, Cameron’un 
bir konuşma yapmak için gittiği 
Holborn’daki bir konferans salonuna 
doğru yürüyüşe geçti. “Halkın vergiler-
ini ne yaptınız” “Cameron hemen çık 
git” gibi sloganlarla yürüyen kalabalık, 
konferans salonuna geldiğinde Cameron 
daha yeni konuşmasını bitirmişti. Sa-
lonun etrafını saran kalabalıktan dolayı 
Cameron bir süre içeride mahsur kaldı. 
Daha sonra kalabalık tekrar başbakanlık 
önüne geldi.

Holborn’da konferans salonunda 
toplanan partililere seslenen Cameron, 
politik hayatında yaşadığı en zor hafta 
olduğunu ve bundan ders çıkaracağını 
söyledi. Cameron “Ne 10 Downing 
Street, ne de danışmanlarım bu konu-
da suçlular. Bütün sorumluluk benim-
dir” dedi.

GÖsterİler sÜreCek
İzlanda Başbakanı Sigmundur 

Gunnlaugsson’un halkın baskısıyla 
istifa etmesi, İngiliz halkını da ce-
saretlendirdi. Başbakanlık önünde 
gösteriler süresiz bir şekilde 
yapılacak ve Cameron istifa edene 
kadar sürecek. Gösteriler esnasında 
yapılan konuşmalarda, “devlet borcu 
ve bütçe açığı var” diyerek kesintilere 
devam eden böyle bir hükümetin ve 
zenginlerin, emekçileri yoğun vergi 
baskısı altında tutarken, kendilerinin 
vergi ödemedikleri gibi, halkın verg-
ilerini de böyle şirketlere aktardıkları 
belirtilerek, hükümetin derhal is-
tifa etmesi gerektiği söyledi. Bir 
çok grup, Londra dışında yaşayan 
emekçilere de çağrıda bulunarak 
Cameron’un alaşağı edilmesi için ey-
lemlere destek vermesi istendi.

23 Haziran’da yapılacak Avrupa 
Birliği referandumu öncesi, parti 
içinde bir kaç grubun çıkması ve 
Cameron’a açık muhalefet yapmaları, 
zaten Cameron’u zora sokmuştu. 
Babasının paravan şirketinde hisses-
inin olmadığını söyledikten sonra, 
yalan söylemiş olması da Cameron’u 
daha fazla sıkıntıya soktu.

bakaNlar Da ŞÜPHelİ
Cameron hükümetinde yer alan 

bakanların milyonerler olduğu daha 

önce defalarca yazılmıştı. Cam-
eron gibi bakanların da hesapları 
olabileceği tahmin ediliyor. Bunun üz-
erine ulusal televizyon kanallarından 
olan Channel 4, bakanlara hesaplarının 
olup olmadığını sordu. 3 bakan ‘hayır’ 
cevabı verirken 18 bakan cevap bile 
vermedi. Bunun da kamuoyunda 
duyulmasının ardından, Cameron ve 
hükümetinin zor günler yaşayacağı 
tahmin ediliyor.

eMekÇİlere salDırılar 
sÜrÜYOr

Bir araştırmaya göre, İngiltere’deki 
en zengin 100 kişi varlıklarını ve 
gelirlerini son 6 yıl içinde iki katı 
arttırmış. Bunun karşısında ise eme-
kçilerin gelirlerinde yüzde 18 azalma 
olmuş. Buna rağmen, geçtiğimiz gün-
lerde açıklanan yeni bütçe ile yeni 
kesintiler kapıda. Sosyal yardım alan 
bir kişinin yıllık aldığı yardımın 5 bin 
100 sterlinden, 2020 yılına kadar 2 
bin 800’e düşürülmesi planlanıyor. 
Bu da Cameron Hükümeti’nin eme-
kçiler üzerindeki baskı ve sosyal kes-
intilere devam edeceğini gösteriyor.

HaNİ Herkes İÇİNDeYDİ?
Başbakan David Cameron, iktidara 

geldiği ilk günden itibaren, 2007-2008 
krizini aşmak için herkesin payına 
düşeni yapması gerektiğini söylüy-
ordu. İşçi ve emekçilerin maaşları 
donduruldu, kamu emekçilerinin maaş 
zammı yüzde 1 ile 2020 yılına kadar 
dayatıldı. Fakat, McDonalds, Star-
bucks, Amazon, Boots, Google gibi 
firmalar bir kuruş vergi vermemeye 
devam ediyorlar. Gerekçe ise, ana 
merkezlerinin başka ülkelerde olmuş 
olması.

Görülen o ki, herkes bu işin içinde 
değil, Yani krizi sadece emekçilerin 
sırtından aşmaya çalışıyorlar. Bu 
şirketler vergi vermezken, Cam-
eron da vermemek için, babasının 
şirketini kullanmış. Bütün bunların 
açığa çıkmasının ardından Cameron 
zor günler yaşayacak. Binlerce kişi 
Başbakanlık önüne çadır açıyor. İstifa 
edene kadar da orada duracaklarını 
söylüyorlar.
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Britanyalı siyasetçiler newroz alanından  
Türk devletine saldırları durdur Çağrısı Yaptı

Pazar günü, Lee Valley Athletics Centre’da 
gerçekleşen Newroz kutlaması programında bir 
çok siyasetçi Newroz mesajlarını iletmek için 
konuşma yaptı.

Konuşmacılar gelişen siyasi süreçte Kürtlerle 
dayanışma içerisinde olmaya devam ettikler-
ini söyledi ve bir çoğu Öcalan için özgürlük 
çağrısında bulundu.

Edmonton İşçi Parti milletvekili Kate Osamor 
kısa bir konuşma yaparak, geçen yıl dahil olarak, 
her yıl Newroz kutlamalarına katılan, fakat, İşçi 
Parti lideri olmasından kaynaklı yoğun programı 
dolayısıyla bu yıl kutlamalarda bulunamayan 
İslington milletvekili Jeremy Corbyn adına kısa 
bir mesaj okudu.

‘‘Geçen yıl milletvekili adayı olarak 
buradaydım, şimdi de milletvekiliyim,’’ diyerek 
konuşmasına başlayan Osamor, Kürt halkının Ne-
wrozunu kutladı ve seçimlerde verdikleri destek 
için teşekkür etti. 

Corbyn’nin İskoçya’da olduğunu belirten Osa-
mor, İşçi Part liderinin Kürt halkı ile dayanışma 
içerisinde olmaya devam ettiğini ifade etti.

Corbyn’nin mesajı şöyleydi: ‘‘Kürt halkıyla 
dayanışmamı iletiyorum. Ve, tüm topluma, 
Birleşik Krallık’ta yaptıklarınızdan dolayı teşekkür 
ediyorum. Baskılara rağmen, kimliğinize, dilinize 
tutunduğunuz için teşekkür ediyorum.’’

Diğer konuşmacıların söylediklerinden kesitler 
şöyle:

enfield North İşçi Parti 
milletvekili Joan ryan:

Newroz Piroz Be. Bugün burada, yeni yılı 
kutlamak için bu kadar insanı görmek çok güzel. 
Özellikle de Suriye ve Türkiye’de Kürtler, Alevil-
er ve Sünnilerin yaşadıkları şartları göz önünde 
bulundurursak. Onlar acı çekiyorlar ama güçlü 
olduklarını biliyorum.

Parlamenterler olarak sesimizi yükseltmeli-
yiz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir an önce 
HDP, CHP ve Alevilerle oturup konuşması 
gerektiğini açıkça belirtmeliyiz. Ateşkes vardı, 
tekrar ateşkes istiyoruz. Ama Erdoğan harekete 
geçmesi gerekiyor.

Türkiye’de yaşananlar yanlış: sokağa çıkma 
yasakları; masum insanların öldürülmesi; tutuklu 
gazeteciler; ifade özgürlüğünün kaybı; sokak-
larda öldürülenlerin sayısı. Bu sona ermeli. Ben 
Türkiye’yi Avrupa Birliğinde görmek istiyorum. 
Fakat, Türkiye bütün toplumları tanıyıp adalet ve 
insan hakları sağlayana kadar ilerleyemezler.

Türkiye’nin, savaşıp Kobane ve Rojava’yı ko-
ruyan Kürtleri düzgün bir şekilde desteklediğini 
görmek istiyorum.

Kürtler, müşterek düşman Daiş’e karşı, 
hayatlarını riske atarak en ön cephedeler. Onların 
yaptıklarını ve ilerlerken müzakerelere dahil 
edilme haklarını tanımalıyız.

Bu ülke açısında, benim seçim bölgem, En-
field North’da, çoğunlukla Türkiye’den olan, çok 
sayıda Kürt var. Şunu söylemek istiyorum, Kürtler 
ve Aleviler, şahane toplumsunuz, Enfield’e çok 
şey katıyorsunuz. Çalışkansınız, olumlusunuz, 
ve aile odaklısınız. Bu da, güçlü ve iyi bir toplum 
yaratıyor. Benim size sözüm, ileriye giderken 
sizinle birlikte çalışmaya devam edeceğim ve 
barış, adalet, insan hakları, tanınma ve özgürlük 
için dayanışmayla yanınızda olacağım.

Yeşil Parti avrupa Parlamentosu 
Milletvekili Jean lambert:

Şunu sormamız gerekiyor: Daiş ve 
Suriye’deki Esad’tan kaçan bir Kürt isen, kendi-
ni Türkiye’de güvende hisseder misin? Ve cevap 
hayırdır. Türkiye güvenli bir ülke değildir. Özel-
likle de Kürtler için güvenli değildir.

Avrupa Parlamentosundaki yenilikçi siyasi 
gruplar arasındaki bir çoğumuz, bu konuda 
netiz. Şiddetin sonlandırılmasını istiyoruz, barış 
müzakeresi için masaya dönülmesini istiyoruz 
ve bunun olabilmesi için, bir çoğumuz, PKK’nin 
terör listesinden çıkartılmasını istiyoruz.

Kürtler Suriye’de müzakere masasında 
olmalılar ve bölgede barış ve sürdürülebirlik için 
çözümün bir parçasılar. 

Ama yardımınız Birleşik Krallık’ta da ger-
ekli. Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği üyeliğine 

ilişkin 23 Haziran’da yapılacak referandum-
dan bahsetmek istiyorum. Çünkü, Türkiye’de, 
Suriye’de, İran’da, Irak’ta olanlara ilişkin mas-
ada sesimiz olsun istiyorsak, dışarıdan olmak-
tansa, AB üyesi olarak masada güçlü bir sesimiz 
olursa daha güçlü oluruz.

Lütfen, 23 Haziran’da oyunuzu kullanın ve 
AB’de kalmak için oyunuzu kullanın. Böylece, 
utanç verici anlaşmalar yapıldığında ve bölgede 
Kürtler için barışçıl çözüm aranırken sesiniz duyulur.

Devrimci komünist 
Grubundan trevor rayne:

‘Orta Doğu’da demokrasinin gelişimi 
için Kürdistan ve Kürtlerin kendi kaderlerini 
tayin etme mücadeleleri için kilittir. Bu ikisi 
bağlantılıdır. Britanya’daki halkın Kürtlerin 
kaderleri için, Sykes-Picot ve 1923’teki Lo-
zan Antlaşmalarına uzanan, siyasi ve ahlaki 
sorumlulukları var.

Orta Doğu’nun demokrasi mücadelesi için 
öncelikle Abdullah Öcalan’ın serbest kalması, 
ikinci olarak da PKK’nin yasağının kalkması 
şarttır. PKK terör listesinden çıkartılsın. PKK bir 
suç örgütü değildir. Erdoğan ve Türkiye devleti 
uluslararası teröristlerdir.’’

sosyalist İşçi Parti’den 
simon rhodes:

David Cameron Kürtlere yapılan katliamlarla 
ilgili bir şey söylemedi çünkü, katil Erdoğan ile 
arkadaş olmakla daha ilgili. Sessizliğinden dolayı, 
Cameron’ın ellerinde de o insanların kanı var.

Britanya başbakanı Cameron, Nato, ırkçı 
Avrupa Birliği Kürtlerin geleceğiyle ilgilen-
miyorlar, onun yerine, sınırları kapatması için, 
Erdoğan’a 3 milyar avro rüşvet veriyorlar. Cam-
eron ve AB, mültecş ve göçmenlerin Avrupa’ya 
girmelerini önlemek için Avrupa’nın kalelerini 
güçlendiriyorlar. Sosyalist İşçi Parti’si olarak, 
‘sınırları açın, mültecileri içeri alın’ diyoruz ve 
sizin de öyle söylediğinizden eminim.

Emperyalist güçler Orta Doğu ülkelerini 
bombalayıp işgal etmekten memnunlar ama 
mağdurların güvenli bölgeye kaçmalarına izin 
vermeyi red ediyorlar. Bu büyük ölçüde bir suçtur.

Kürtler, siz kendi gücünüze güvenmelisiniz. 
Kürtlerin yanında durup, uluslararası dayanışma 
içerisinde olmak, benim gibi insanlar, Britanya 
solu ve işçi hareketine kalıyor. 

SWP olarak ‘kahrolsun Erdoğan, kahrolsun Türk 
devleti, PKK’yi terör listesinden çıkartın’ diyoruz.

Biliyorsunuz, bu ülkede, bugün, dev bir kriz 
var. David Cameron yalancı, sahtekar, iki yü-
zlü ve vergi kaçakçısı olduğunu gösterdiği için 
büyük bir siyasi kriz var. Muhafazakar Hükümet 
ortadan ayrılmış durumda, zayıflar ve boyunu 
aşmış durumda. Çok fazla kesinti yapıyorlar, 
çok fazla özelleştirme. Simdi de pratisyen 
doktorlar greve gidiyorlar, öğretmenler greve 
girecekler. Önümüzdeki haftalar ve günler 
içerisinde, David Cameron ve Muhafazakar 
hükümeti düşürmek için birlikte örgütlenmemiz 
gerekiyor. Yeter artık- David gitmeli! David 
Cameron gitmeli!

Kürt dostu eric avebury şahsına Özel Plaket
Londra’daki newroz kutlaması 
kapsamında, geçtiğimiz aylarda 
yaşamını yitiren, Kürt dostu Lord 
avebury’nin Kürt halkı mücade-
lesine verdiği destekten kaynaklı 
Kürdistan ulusal Kongresi-KnK 
adına eşi Lady Linsdey avebury’e 
teşekkür plaketi verildi. 

Plaketi takdim eden KNK temsilcisi Akif Wan, 
Lord Avebury’nin 25 yıl boyunca Kürt halkı için 
çalışma yürütüp dayanışma içerisinde olduğunu 
belirterek, siyasetçiyi unutmayacaklarını ve 

kendisine minnet duyduklarını ifade etti.

Plaketin takdim edildiği Lady Avebury, 
teşekkür konuşmasında ara ara duygusal anlar 
yaşadı. Kocasının her zaman ezilen halkların dos-

tu olduğunu ifade eden Lady Avebury, Kürtlerin 
mücadelesini özellikle önemsediğini dile getirdi.

Kocasını kışı bir zaman önce kaybetmenin 
üzüntüsüyle zorlukla konuşan Lady Avebury 
şunları ifade etti: ‘‘İlk olarak burada bulunup 
sizinle yeni yıl festivalinizi kutlamaktan mem-
nuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Çok zor 
bir durum. Kocamın yeri doldurulamaz, ama onun 
inandığı bir çok şey benin de bir parçam oldu.

‘‘Kürtlerin durumu, henüz çözümlenmemiş 
bir yurttaşlık sorununu temsil ediyor. kendi ka-
derini tayin etme hakkı, Birleşmiş Milletler’in 
kurulmasındaki temel ilkelerdendi. Dünya empery-
alist dönemden, insanların kendi halklarıyla devlet 
kurdukları bir dünya için ilham aldıkları döneme 
geçmişti. Ama, ne yazık ki, bu heves yok oldu.

‘‘Kocam Eric, dünyanın her yerinde, zulüm-
den kurtulmak için direnen bir çok halka 
karşı büyük empati duyuyordu. Ama, öyle 
düşünüyorum ki, Türkiye, Suriye, İran ve Irak’ta 
zulme karşı on yıllardır direnen, Kürtlerin direnç 
ve cesaretine özellikle saygı duyuyordu.

‘‘Baskılara karşı direnmek ve özgürlük elde 
etmek için barışçıl yöntemler kullanmaları için 
Öcalan, Barzani ve Talabani gibi çeşitli Kürt 
liderleriyle konuşmak için elinden geleni yaptı. 
Eric, bunların hepsinin mümkün olması için 
imkanların gelişeceği günün geleceğini bili-
yordu. Ve biliyorum ki, tüm dünyada insanların 
devam eden mücadelelerini desteklerdi. Eric, 
bir çok Kürdün sahip olduğu sosyal gelişme 
ve yenilikçi sosyal görüşten de oldukça 
etkilenmişti.’’

Joan ryan

kate Osamortrevor rayne Jean lambert
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İngiliz hükümetinin bütçe kesintilerini protesto etme 
amaçlı 16 Nisan günü Londra’da düzenlenecek büyük 
yürüyüşe destek çağırısında bulunan Day-Mer yönetimi, 
toplantıda ayrıca hükümetin tasarruf ve kesinti  politikalarını 
da değerlendirdi. 

Day-Mer Başkanı Aslı Gül, The People’s Assembly 
Organizatörü Steve Sweeney ve Day-Mer Sekreteri Oktay 
Şahbaz’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda istatistik 
bilgiler katılımcılar ile paylaşılarak 2010 yılından buyana 
hükümetin kesinti politikalarının işçi ve halkı nasıl olumsuz 
etkilediği de anlatıldı. 

Düzenlenen toplantıda Day-Mer’in 16 Nisan’daki büyük 
yürüyüşe çağırısına geniş yer verildi. ‘Daha iyi Sağlık, 
Konut, İş Ve Eğitim İçin yürüyüşe katılalım. Tasarruf 
Politikalarına Hayır!’ başlığı ile yapılan destek bildirges-
inde, “Muhafazakar parti içindeki kriz gittikçe büyüyor. 
Başbakan David Cameroon’nun babasının gelir vergisi öde-
memek için kendi sermayesini başka ülkelerdeki bankalar-
da saklaması, bu sermayenin içinde Başbakanın kendine ait 
parasının olması bu hükümetin kimleri temsil ettiğinin en 
iyi göstergesi.

İşçi ve emekçi kesimler için kısacası kesinti, hak gaspı 
ve mücadele ile elde edilen hakların ellerinden alınmaya 
çalışılması anlamına gelirken, zenginler için servetlerine servet 
katacakları, yürürlüğe girecek vergi ve diğer değişiklikler ile 
daha fazla sömürü yapabilecekleri anlamına geldi.

Sağlıkta, özelleştirme politikaları ve sağlık 
bütçesine yapılan kesintiler ile bir çok hastane dok-
tor ve hemşire yetersizliği ile karşı kalırken, te-
davi için bekleme süreleri 4’e katlanmış durumda. 
Konutta, 3 milyon eve acil ihtiyaç varken, hükümet 
belediyelerin ev yapma hakkını ellerinde alıp el-
lerindeki arsaları özel şirketlere peşkeş çekiyor. 
Eğitimde, eğitim bütçesindeki enflasyon altı kesinti, eğitim 
bütçesini ihtiyaçtan daha çok kendi isteği doğrultusunda 
paylaştıran hükümet yanında öğretmenlerin ücret ve çalışma 
koşullarında yapılan saldırılar yaklaşık 50 bin öğretmenin 
işi bırakmasına ve öğretmen krizini yaşanmasın yol açıyor.

Muhafazakar Partinin 2010 iktidara gelmesinden bu 
yana tasarruf ve kesinti politikaları doğrultusunda sıradan 
bir işçinin gelirinde %15 gibi bir kesinti görülürken zengin-
ler gelirinin bu zamanda ikiye katladı.’’

eylemin talepleri;

* Tamamen kamulaştırılmış ve yeterince bütçe 
ayrılmış bir Ulusal Sağlık Servisi (NHS). 

* Daha fazla sağlık çalışanı için yatırım 
ve daha çok sağlık çalışanı.

* Hastane kapatmalarına son. 

* Bekleme zamanı azaltılsın, herkese zamanında tedavi. 

* Sosyal Konut hakkı – belediyelere 
ev yapma hakkı geri verilsin! 

* Herkese kalıcı ev yaşanabilir konutlar. 

* Kiralar kontrol edilsin – kira artışına SON!! 

* Anti-Sendikal yasalar geri çekilsin ve herkese 
örgütlenme ve greve gitme hakkı verilsin. 

* Sıfır saat kontrat ve esnek çalışma 
kontratları kaldırılsın. 

* Hersek askeri ücret değil, herkes 
için yaşanabilir ücret. 

* Üniversite harçları kaldırılsın ve herkese 
üniversiteye gitme hakkı verilsin.

* Geleceğe yatırım yapalım ve eğitime daha fazla bütçe. 

* Eğitimin özelleştirilmesine HAYIR!”.

16 Nisan günü düzenlenecek büyük yürüyüş 
Gower Street Euston Road NW1 caddesinde 
başlayıp, Trafalgar meydanında son bulacak. 
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Köşe Yazısı

    ha.twebb                       @hatwebb

Kral Çıplak
Geçen hafta yazımı 
yayına hazırlarken 
son anda ortaya 
çıkan ‘Panama 
Belgeleri’ yazımın 
yönünü tamamen 
değiştirmişti…

Tahmin ettiğim oldu. Iz-
landa başbakanı halkın uzun 
protestoları sonrası istifa 
etti…

İkinci can alıcı noktası 
ise İngiltere başbakanı Da-
vid Cameron’ın babasının 
da isminin o listede yer 
almasıydı. Fakat daha sonra 
yapılan araştırmalar ortaya 
çıkardı ki Cameron’ın 3 adet 
‘vergi cenneti’ne kayıtlı 
şirkete ortaklığı varmış. An-
nesinin kendisine hediye 
ettiği 200 bin Pound’da halen 
araştırılıyor.

* * * * *
David Cameron geçen 

Mayıs ayında tekrar 
seçildiğinden bu yana bir-
çok ‘reform’ gerçekleştirdi. 
Amacı Britanya halklarını 
huzur ve refaha ulaştırıp daha 
rahat bir yaşam sunmaktı. 
Yani kendisi öyle söylüyor-
du. Fakat bu ülkenin sakinleri 
olarak biz öyle bir duruma 
şahitlik edemedik. Yani o 
reformların iyi etkileri bizi 
‘teğet’ geçmiş olabilir.

Zaten muhafazakar 
hükümetlerin klasik özelliği 
hemen her yeri satmaktır. 
Cameron’da özelleştirme ko-
nusuna eğilip durdu. Sonra 
bide baktık her reform orta 
sınıf ve altını vuruyor. Olan 
bize olup duruyor… 

Cameron’da ki bu azmi 
defalarca ‘klasik kapitalist’ 
olarak nitelendirmişliğim 
vardır. Hatta defalarca ‘rüşvet 
alıyor’, ‘kesin çıkarı var’, 
‘akrabalarına yaranıyor’ gibi 
onlarca teori bir çoğumuzun 
aklından geçmiştir.

* * * * *
Sonra ‘Panama Belgeleri’ 

ortaya çıkıp bize dedi ki…
KRAL ÇIPLAK!!!

Evet, kral çıplaktı ve biz 
görmemek için elimizden 
geleni yapmıştık. 

Bu alenen bildiğimiz bilg-
iler ortaya çıkınca ben dahil 
bir çok arkadaşım imkanımız 
olan bütün protestolara 
katılmaya karar verdik.

Bana göre Cameron’ın is-
tifa zamanı geldi ve geçiyor 
bile…

Bu istifa çok önemli. 
Eğer Cameron şimdi is-
tifa etmezse, onun bu 
davranışı devlet geleneği 
haline gelecek. Bundan 
sonra bakanlar-başbakanlar 
kanunları keyiflerine göre 
değiştirip paraları torbalara 
(ayakkabı kutularıda olabilir, 
o saatten sonra keyiflerine 
de karışamayız) doldurup 
gününü gün edecekler. Halkı 
daha fakirleştirip, zenginlere 
muhtaç bırakacaklar…

Cameron destekçisi halk 
bir süre sonra kıl olacak, tüy 
olacak, kefenlerle mitinglere 
gelecek filan…

Türkiye alenen savaşın 
otrasında bulunan bir ülke 
durumunda şimdi. 6 ay önce 
Pound, Türk Lirası karşısında 
4.6’lardayken şimdilerde 4’e 
kadar gerilemiş durumda. 
Bu dönemde Türkiye ekono-
misinin iyiye gittiğini işaret 
eden hiçbir gösterge olmadı. 
Ülkeler vatandaşlarını 
Türkiye’den geri çekmeye 
çalışıyorlar. Yüzbinlerce tu-
rist tatillerini iptal etti. Türki-
ye ekonomisi büyük darbeler 
aldı. Euro ve Dolar sürekli 
bir yükseliş eğilimi gösterip 
rekorlar kırarken Pound’un 
düşmesinin tek bir açıklaması 
olabilir. Britanya ekonomisi 
çok kötüye gidiyor.

Cameron’ın istifası hu-
zurun geri gelmesidir, orta 
sınıf ve altına yiyecek yem-
ektir, sağlık hizmetlerinin 
insan gibi alınabilmesidir, 
acil servislerde saatlerce 
beklememektir, doktorların-
öğretmenlerin-memurların 
hakkının yenmemesidir, or-
taokul öğrencilerinin yemek 
parası demektir, üniver-
site harçlarının ömür boyu 
ödenecek borç olmaktan 
çıkması demektir, daha özgür 
bir Britanya halkı demektir…

Tom 
Webb

Panama Belgelerinden sonra İskoç Başbakan 
Ödediği Vergi miktarını Kamuoyuyla Paylaştı
İskoçya bölgesel hükümetinin 
Başbakanı ve İskoç ulusal Par-
tisinin (snP) lideri nicola stur-
geon, ödediği vergiye ilişkin 
kayıtları kamuoyuyla paylaştı.

İskoçya bölgesel hükümetinin Başbakanı ve İskoç Ulus-
al Partisinin (SNP) lideri Nicola Sturgeon, ödediği vergiye 
ilişkin kayıtları kamuoyuyla paylaştı.

İskoç liderin vergi beyannamesini yayımlama kararı, 
Panama belgeleri kapsamında geç açıklama yaptığı için 
eleştirilen İngiltere Başbakanı David Cameron’ın, 2009-
2015 döneminde elde ettiği gelirle ödediği vergilerin 
kayıtlarını kamuoyuyla paylaşmasının ardından geldi.

Birleşik Krallık Gümrük ve Gelir Dairesinden (HMRC) 
alınan, 6 Nisan 2014 - 5 Nisan 2015 dönemine ilişkin gelir 

ve vergi kayıtlarında, Sturgeon’ın 104 bin 817 sterlin gelir 
elde ettiği ve 31 bin 551 sterlin vergi ödediği kaydedildi.

Konuya ilişkin konuşan Sturgeon, ülkedeki tüm si-
yasileri, vergi beyannamelerini kamu oyuyla paylaşma 
çağrısında bulunarak, “Eğer bu ülkede para kazanıyorsanız 
o zaman bu ülkede, o kazandığınız gelirden vergi ödemek 
zorunda olduğunuzu varsaymalısınız.” dedi.

Birleşik Krallık’taki muhalifler, diğer siyasilerin de 
Cameron ve Sturgeon gibi ödedikleri vergiye ilişkin şeffaf 
olunması gerektiğini savunuyor.

Merkezi Panama’da bulunan hukuk firması Mos-
sack Fonseca’ya ait yaklaşık 11,5 milyon belgenin 
sızdırılmasının ardından, babasının off-shore şirketiyle 
ilişkileri gündeme gelen İngiltere Başbakanı Cameron, 
hafta başında, babasının kurduğu off-shore fonunda hissesi 
olmadığını söylerken, perşembe günü ise fonda eşiyle hisse 
sahibi olduklarını ve paylarını 2010’da başbakan olmadan 
önce sattıklarını açıklayarak muhalefetle, halkın bazı kes-
imlerinin tepkisini çekmişti.

‘Kesintilere son’ Yürüyüşüne Çağrı
Türk ve Kürt toplum merkezi day-
mer, Tottenham bölgesinde bulu-
nan Kuzey Londra Toplum merkezi 
binasında yaptığı toplantıda ayın 
16’sında gerçekleştirilecek ‘end 
austerity now’ ulusal yürüyüşüyle 
dayanışma ve birlik çağırısı yaptı. 
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eğitim Köşesi

oktyshbz@googlemail.com

okTay 
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

İngiltere’deki eğitim 
sistemini neler bekliyor? 

Yaklaşık bir kaç hafta önce 
bütçenin bir parçası olarak açıklanan 
ve büyük yankı yaratan eğitim 
reformları gündemde kalmaya de-
vam ediyor. Eğitim reformlarının 
detaylarını bulunduran Taslak 
Programı (White Paper)’nın me-
dya ile paylaşılması ile ortaya çıkan 
bir çok reformun detayları eğitim 
açısından büyük kaygıları da kendisi 
ile beraber getiriyor. Bu reformların 
başını okulların akademileştirilmesi 
yani özelleştirilmesi çekerken, bu-
nun yanında vasıfsız (diplomasız) 
öğretmen çalıştırma, okul aile bir-
liklerin dağıtılması ve öğretmenlerin 
çalışma koşullarının ağırlaştırılması, 
dikkat edilmesi gereken ve endişe 
veren diğer başlıkları oluşturdu. 
Geçen haftaki yazımda akademi 
okulların işleyişi ve biçimini kap-
sayan bir çok soru ve cevabı sizin 
ile paylaştım. Bu hafta diğer reform-
lar hakkındaki bilgilerimi sizin ile 
paylaşacağım. 

Hükümet tarafından açıklanan 
Taslak Programının en temelde 
eğitimi yakından ilgilendiren 
sorunları çözmek için hiç bir şey 
önermediğini söyleyerek başlamak 
yanlış olmaz. Her ne kadar bu ta-
slakta başlıklardan bir tanesi ‘kalit-
eyi ve statüyü arttırmak’ olsa bile hiç 
bir reformun buna hizmet etmediği, 
tam tersine var olan sorunları 
derinleştiği bir paket, eğitim bakanı 
tarafından sunuldu. Öğretmenlerin 
ağırlaşan çalışma koşulları, ücret 
talepleri, kalitesizleştirilen mü-
fredat, öğretmen krizi gibi önemli 
sorunlar tamamen görmezlikten 
gelinirken taslağın tamamen Mu-
hafazakar Partiyi temsil eden ‘idelo-
jinin’ bir yansıması olduğu bir çok 
kesim tarafından dile getirilen ger-
çek. Kısacası taslak özelleştirme 
planlarının hayata geçirilmesi için 
ilk adımların atıldığı bir rapor oldu.

Tasklakta akademileştirmeden 
sonra en çok dikkate çeken başlık 
vasıfsız (diplomasız) öğretmen 
önergesi oldu. Bir çok veli ve öğrenci 
vasıflı ve diplomalı öğretmenler 
tarafından eğitim görmek isterk-
en, hükümet bu talebi görmezden 
geldi ve vasıfsız öğretmenlerin 
çalıştırılması için insiyatifi müdür-
lere bıraktı. Ayrıca Vasıflı Öğretmen 
Statüsü (Qualified Teacher Status) 
almak isteyen öğretmenlerin bu 
standarta erişip erişmediğini, üni-
versite yerine müdürlerin belirlem-
esi için onay verdi. Okul bütçelerde 
önümüzdeki dönem ortalama %20 
kesintinin olacağı bir dönemde 

müdürlerin bu durumu deneyimli 
ve vasıflı öğretmenleri işten çıkarıp 
ucuz ve vasıfsız öğretmenleri 
çalıştırarak geçireceği kaygısını 
bir çok veli, öğretmen, sendika ve 
üniversite şimdiden dile getirmeye 
başladı. Hükümet bu anlayış ile 
büyüyen öğretmen krizini çözmeye 
çalışırken, bir çok nesilin eğitim 
hayatını büyük bir derecede et-
kileyecek bir krizide kendisi ile be-
raber getiriyor. 

 Taslak programında diğer dikkat 
çeken konu ise Okul Aile Birliklerin 
dağıtılması ve bun yerine tama-
men bir grup ödemeli danışmandan 
oluşan bir takımın getirilmesi 
önergesi oldu. Okul Aile Birlikleri 
İngiltere’deki tüm okullarda okul 
yönetimini denetleme ve bu konuda 
okulu oluşturan tüm kesimlerin, 
öğrenci, veli, öğretmen vs., sesini 
duyurmak için kurulan bir organ. Bu 
yöntemle okul hakkında kaygıları 
olan tüm kesimler dilediği zaman 
bu organı kullanıp düşüncelerini 
paylaşabiliyorlardı. Fakat Taslak 
Programına göre hükümet artık 
böyle birşeye ihtiyaç olmadığını 
ve bunun kendileri tarafından 
oluşturulan bir grup danışman 
tarafında yapılmasının daha doğru 
olduğunu söylüyor. Yine diğer re-
formlarda olduğu gibi bu reformda 
da hiç bir alt yapı yada eğitsel/bilim-
sel bir bulgu tarafından desteklen-
meyen bu öneri, bir çok veli ve var 
olan Okul Aile Birliklerini kızdırmış 
durumda. 

 Önerilen bu reformlarda da 
görünüyor ki hükümet okulların 
yönetmenliğini tamamen eline 
geçirip istediğini akademi, istediğini 
satıp, istediğini çalıştırabileceği ve 
özelleştirebileceği bir eğitimi siste-
mi kurmak için düğmeye basmış du-
rumda. Bunu yaparken ne ailelerin, 
ne öğrencilerin ne de öğretmenlerin 
istek ve taleplerini dikkate almak 
gibi bir niyeti de yok. Su an Lord-
lar kamarasında tartışılan bu Ta-
slak Programı hayata geçirildiğinde 
her şeyden önce çocuklarımızın 
eğitimini etkileyecek ve kalitesi daha 
düşük bir devlet eğitimi almalarına 
yol açacak. Bu anlamda İngiltere 
çapında veliler, öğretmenler ve 
öğrenciler için bir çok etkinlik 
sendikalar tarafında düzenlenecek 
ve bu reformlara karşı bir kampan-
ya yürütülecek. Bu kampanyanın 
bir parçası olmak çocuklarımızın 
geleceğine sahip çıkmaktan başka 
bir şey değil, hepinizin bunun bir 
parçası olması dileğiyle.  

İngiliz Büyükelçi: PYd ile 
PKK arasında Bağlantı Var

İngiltere’nin Ankara Büyükelçi-
si Richard Moore, CNN Türk tel-
evizyonunda katıldığı bir program-
da Kürtlerin Suriye’nin kuzeyinde 
bir devlet ilan etmesini kabul 
etmediklerini ve PKK ile PYD 
arasında bağlantı olduğunu söyledi. 

İngiltere’nin Ankara Büyükelçi-
si Richard Moore, ABD’nin 
PYD’ye bakış açısına ilişkin 
olarak, “Türkiye’nin PKK konu-
sunda en güçlü ortağı İngiltere’dir. 
PKK ile PYD’nin bağlantısı var. 
PYD ofisine giderseniz orada Ab-
dullah Öcalan posterini görürsünüz 
ki; bu bağlantıyı net bir şekilde 
ortaya koyar” dedi. “Biz silah ver-
miyoruz, ABD de silah vermiyor 
anladığım kadarıyla” diyen Moore, 
“Sadece hava desteği veriliyor, bu 
da IŞİD’le savaştığı için. Silah ver-
miyoruz çünkü PYD’nin tehlikes-
inin farkındayız” ifadesini kullandı.

PYD’nin tehlikesinin farkında 
olduğunu ifade eden Moore kendi 
kendisiyle çelişen açıklamalar 
yaptı. Bir yandan PYD’nin bar-
bar İşid’e karşı savaştığını ve bu 
yüzden hava desteği verdikler-
ini ifade ederken, bir yandan da 
PYD’nin tehlikesinin farkında 
olduğunu belirtti. Moore PYD’nin 
nasıl bir tehlike oluşturduğu konu-
sunda ise bir açıklama yapmadı. 

Moore, Rojava’da Kürtlerin 
devlet değil federasyon ilan et-
tiklerini es geçerek, Suriye’nin 
kuzeyinde bir Kürt devleti 
oluşturma girişimleriyle ilgili, 
“Kürtlerin kuzeyde bir devlet ilan 

etmesini kabul etmiyoruz. Biz 
Suriye’nin bütünlüğünden yanayız. 
Tek bir bütün halinde Suriye isti-
yoruz. Ama bu nasıl şekillenecek 
onu bilmiyoruz” diye konuştu.

Moore konuşmasında özetle 
şunları söyledi;

“Türkiye’nin PKK konusun-
da en güçlü ortağı İngiltere’dir. 
Özellikle terörizm alanında en 
acı tecrübelerden birine sahip ül-
kelerin başında İngiltere gelir. 
Bu nedenle Türkiye’nin yaşadığı 
sorunları anlıyoruz. İngiltere’de 
PKK’ya katılmak isteyen biri 5 
yıl hapis cezası aldı. Bizim için 
PKK konusunda tavrımız net, 
terör örgütüdür. PYD’ye bakacak 
olursak; bu konuda naif değiliz. 
PKK ile PYD’nin bağlantısı var. 
PYD ofisine giderseniz orada Öca-
lan posterini görürsünüz ki; bu 
bağlantıyı net bir şekilde ortaya 
koyar. Eğer Suriye’ye bakacak 
olursak, PYD örgütü bir gerçektir. 
Maalesef bu karmakarışık durum-
da bu gerçek ile karşılaşıyoruz. 

Biz silah vermiyoruz, ABD de si-
lah vermiyor anladığım kadarıyla. 
Sadece hava desteği veriliyor, bu 
da IŞİD’le savaştığı için. Silah 
vermiyoruz çünkü PYD’nin teh-
likesinin farkındayız.

‘UYarılarıMız DOstÇa’
İngiltere’de sosyal medya üzer-

inden Kraliçe ve ya da Başbakan’a 
hakaret etmek cezalandırılmıyor.  
Özgürlük ve demokrasi konusunda 
yaptığımız uyarılar dostçadır. Dost 
acı söyler. (Can Dündar ve Er-
dem Gül’ün yargılandığı davanın 
sorulması üzerine) Konsolosların 
mahkemeyi gözlemci olarak 
izlemesi normal bir faaliyettir. 
Dışişleri’nden bize Can Dündar 
ve Erdem Gül için tepki gelmedi. 
Sadece fotoğraf için tepki geldi.”

sİNsİ aDaM DİYOrlar
Kendisine Twitter üzerinden 

küfür geldiğini belirten Moore 
“ Çok var sinsi adam diyorlar 
Arabistanlı Lawrence, Pis gavur 
gibi şeyler söylüyorlar” dedi.

Toplumun Yüzkarasına 
13 Yıl Hapis Cezası

Hackney bölgesinde çalıştığı kaf-
ede bir kadına tecavüz eden ve diğer 
bir kadına da tecavüz girişiminde 
bulunan Zeynel Ulcay adlı mahlukat 
mahkemede aleyhinde açılan dava 
neticesinde 13 yıl hapse mahkum 
edildi. Ulcay iki yıl önce de istasy-
onda merdivenlerden yürürken cep 
telefonunun kamerasıyla kızların 
etek altı fotoğraflarını çekmekten 
ceza almıştı.  

Wood Green Crown 
Court’ta  hakim karşısına çıkan 
Ulcay, tecavüz, tecavüz girişimi 
ve cinsel saldırılarda bulunmaktan 
dolayı  suçlu bulundu. Mahkeme, 
suçlu bulduğu Hackney, Morn-
ing Lane’de oturan Zafer Ulcay’a 
13 yıl hapis cezası verdi. Ulcay’ın, 
cezasının üçte ikisini çektik-
ten sonra denetimli serbestlikten 
yararlanabileceği ancak ömür boyu 
cinsel suçlular listesinde yer alacağı 
açıklandı.

Çalıştığı kafede, 25 yaşındaki 
garson kadını, ilk işe başladığı 
gün öpmeye çalışan, birkaç gün 
sonra arka odada  tecavüz etme 
girişiminde bulunan Zeynel 

Ulcay’ın, onun bağırması üzer-
ine vazgeçtiği öğrenildi. Ulcay’ın 
bir gün sonra ise kafede müşteri 
bulunmadığı akşam saatlerinde, 
kapıları kilitledikten sonra arka 
odaya giden garsonu takip ederek 
tecavüz ettiği kaydedildi.

Genç kadının, 25 Aralık 
2014’te  kendisine ilk gün yapılan 
sarkıntılıktan sonra, çalışmak zo-
runda olması nedeniyle buna ses 
çıkarmadığı ancak tecavüz olayı 
nedeniyle altı ay sonra polise 
başvurduğu belirtildi.

Polis tarafından tutuklanan 
Zeynel Ulcay’ın kafede çalışan 
26 yaşındaki bir başka kadına 
da elle sarkıntılık da bulunduğu 
ortaya çıktı. Kadının, Ulcay’ın 
verdiği 600 sterline rağmen polise 
giderek olayı bildirdiği, parayı da 
onlara verdiği kaydedildi. İkinci 
saldırısı kafenin CCTV’sinden 
de tspit edilen Ulcay, çıkarıldığı 
mahkeme tarafından kefaletle ser-
best bırakıldı.

Scotland Yard Cinsel Suçlar 
Birimi’nden dedektif müfettişi So-
phie Matthews, Zeynel Ulcay’ın 

cinsel hazlarını savunmasız 
kadınlara yönelten biri olduğunu 
söyleyerek, mağdurlara cesurca 
davranarak yaşadıklarını rapor et-
meleri nedeniyle teşekkür etti.

saPıklıktaN alDıĞı 
İlk Ceza DeĞİl

Bir yıl önce de Londra’da, 
bir metro istasyonunun yürüyen 
merdivenlerinde cep telefonu 
kamerasıyla kadınların etek altı 
görüntülerini çekerken yakalanan 
Zeynel Ulcay adlı sapık 3 ay hapis 
cezasına çarptırılmıştı. 620 sterlin 
para cezası verilen Ulcay iki yıl 
boyunca kamusal alanda görüntü 
çekebilen herhangi bir cihaz 
taşıması da yasaklanmıştı. 
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açığa alınan Hitler aşığı Türk meclis Üyesi İstifa etti

İngiltere’nin Bedfordshire bölgesine bağlı 
Luton kasabasında, İşçi Partisi’nden bel-
ediye meclisi üyesi olan ayşegül Gürbüz’ün, 
Yahudi karşıtı ve Hitleri öven paylaşımları 
yüzünden parti yönetim kurulu tarafından 
açığa alınmasından sonra dün yaptığı yazılı 
açıklama ile istifa etti.   

Ayşegül Gürbüz’ün 
Twitter hesabından 
3 Şubat 2013’te bir 
kullanıcıya cevap 
niteliğinde atılan 
tweet’te, “İran kendi 
nükleer silahına 
sahip olacak ve 
İsrail’i haritadan 
silecek” yazıyor. 

Gürbüz’ün 27 
Ekim 2011 tarihli 
tweet’inde, “Adolf 
Hitler = tarihteki en 
büyük adam” yazıyor. 

Luton Belediye meclis üyesi 
seçilmeden önce, Warwick Üni-
versitesi öğrencisiyken, twitter’da 
paylaştığı ‘Hitler: tarihteki en 
büyük adam’ paylaşımından 
kaynaklı İşçi parti tarafından açığa 
alınmıştı. Meclis üyeliği donduru-
lan Gürbüz’e parti içinden ve farklı 
çevrelerden çok tepki geldi.  

Aslen Gümüşhaneli olan 

20 yaşındaki Ayşegül Gürbüz 
geçtiğimiz seçimlerde Luton bel-
ediye meclis üyeliğine seçilmişti. 
Gürbüz, Adolf Hitler için ‘tari-
hteki en büyük adam’ ifadesini 
kullandı ve İran’ın İsrail’i hari-
tadan silmek için nükleer silah 
kullanacağını yazmıştı. 

Gürbüz’ün 2001 ila 2014 
arasında Twitter hesabından 

paylaşılan rahatsız edici mesa-
jlar, Yahudi karşıtı söylem ve 
eylemleri takip eden ‘Campaign 
Against Anti-Semitism’ kuruluşu 
tarafından ortaya çıkarıldı.

Ocak 2013’te yazılan bir 
tweet’te, “Yahudiler ABD’de 
çok güçlü. Bu, mide bulandırıcı” 
yazıyor.

Ekim 2012’deki bir tweet’te 
ise yazan şu: “Ed Miliband Ya-
hudi. Hiçbir zaman İngiltere’nin 
başbakanı olamayacak.”

Olayın ortaya çıkarılmasından 
sonra açığa alınan Gürbüz tepkil-
er üzerine dün görevinden istifa 
etti. Gürbüz ayrıca sosyal medya 
hesaplarını da sildi. 
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Londra’daki newroz
Binlerce Kişi Biraray
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Londra’daki newroz
Binlerce Kişi Biraray

Kutlamasında 
a Geldi 

Başkent Londra’da gerçekleşen 
newroz kutlamasında binlerce 
kişi bir araya geldi. Gecikmeli 
kutlanan newroz etkinliğinde 
yapılan konuşmalarda Türk dev-
letine Kürdistan’daki saldırılarını 
sonlandırması çağrısı yapılırken, ve 
avrupa’da yaşayan Kürdistanlılara 
da dayanışma çağrısı yapıldı. 
Foto: Erem Kansoy

Britanya Kürt Halk Meclisi tarafından organize 
edilen Newroz kutlaması Pazar günü Londra’nın 
Enfield bölgesinde gerçekleşti. Dört parçadan 
Kürdistanlıların katıldığı kutlamaya çok sayıda Kürt 
dostu da katılarak destek verdi. 

Enfield’te bulunan Lee Valley Athletic Centre 
sahasında yapılan kutlamada sahnenin üst tarafına 
‘Özgür Önderlik, Özerk Kürdistan’ pankartı 
asılırken, sahneye büyük boyda Kürt halk önderi 
Abdullah Öcalan’ın resmi asıldı. Sahneye ayrıca 
Cizre’de katledilen Mehmet Tunç, Silopi’de katl-
edilen üç kadın devrimci Seve Demir, Pakize Nayır 
ve Fatma Nayır ile birlikte Sur’da yaşamını yitiren 
Çiyager kod adlı Cihat Türkan’ın fotoğrafları asıldı. 

Tüm devrim şehitlerli anısına yapılan bir 
dakikalık saygı duruşu ile başlayan etkinlikte, HDP 
Siirt Milletvekili Besime Konca ile birlikte çok 
sayıda politikacı kitleye konuşma yaptı. Yeşiller 
partisi Avrupa Parlementeri Jean Lambert, İşçi parti 
milletvekili Joan Ryan, Sosyalist İşçi Partisinden 
Simon Rhodes, İnsan hakları savunucusu Margaret 
Owen birer konuşma yaparken, Milletvekili Kate 
Osamor İşçi parti genel başkanı Jeremy Corbyn’in 
mesajını okudu. Aralarında Britanya Demokratik 
Güçbirliği, MLKP, Roj women, Ciwanen Azad’ın 
da bulunduğu birçok Kürdistanlı ve Türkiyeli örgüt 
temsilcisi konuşma yaparken, Güney Kürdistanlı 
örgütler de sahneden halkı selamladı. 

Geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren Kürt dostu 
Lord Avebury’nin Kürt halkı mücadelesine verdiği 
destekten kaynaklı Kürdistan Ulusal Kongresi-KNK 
adına eşi Lady Linsdey Avebury’e teşekkür plaketi 
verildi.

Newroz kutlamasının müzikli programında, 
Koma Serxwebun, Pinar Yildiz, Hozan Diyar, Sipan 
Xelat ve grup Kurdnewa sahne aldılar. Kutlamada 
ayrıca Govenda Aşiti sahnede aldı. 

Newroz alanında çok sayıda stand açılırken en 
yoğun ilgi Heyva Sor A Kurdistan’ın kardeş aile 
projesi standına oldu. 

Kutlama akşam saatlerinde çekilen halaylarla son 
buldu.  
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dBP eş Başkanı Britanya Parlamentosunda 
demokratik Özerklik modelini anlatacak
Londra merkezli düşünce kuruluşu Kurdish 
Progress Centre, müzakere sürecinin yerini 
şiddetli çatışmalara bıraktığı Kürt sorununun 
önemli aktörlerinden birisini konuk ediyor. 

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) 
Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, 
İngiliz Parlamentosu’nda düzenle-
necek, ‘Demokratik Otonomi : Ye-
rel yönetimlerin güçlendirilmesi için 
demokratik mücadele’ başlıklı bir 
toplantıya konuşmacı olarak katılacak. 

26 Nisan Salı günü 19.00-
21.00 saatleri arasında parlamento-
nun 12 numaralı komite odasında 
gerçekleştirilecek toplantının ev 
sahipliğini Liberal Demokrat Parti 
milletvekili Tom Brake yapacak. 

Kurdish Progress tarafından 
yapılan toplantıya ilişkin açıklamada, 
halen Nusaybin, Yüksekova ve 
Diyarbakır gibi bölgelerde devam 
eden çatışma sürecinin Batılı ülkeler-
de de yakından takip edildiğine dikkat 
çekildi. 

Türkiye’de uzun yıllar süren 
müzakere ve ateşkes sürecinin 
ardından geçen yıl yeniden başlayan 
çatışmalarda bugüne kadar yüzlerce 
kişi hayatını kaybetti. Hükümet, 
güvenlik güçlerinin sokağa çıkma 
yasağı gibi uygulamalarla müdahele 

ettiği sürece, DBP’li belediyelerin 
‘özerk yönetim’ açıklamalarının neden 
olduğunu ileri sürüyor.  

Kürt nüfusunun yoğun olduğu 
toplam 102 belediyede yöneti-
mi kontrolü elinde bulunduran 
DBP, bileşenlerinden birisi olduğu 
Demokratik Toplum Kongresi 
tarafından Aralık ayında yayınlanan 
ve ‘Demokratik özerk bölgeler’ 
oluşturulması önerilen bildirgeye imza 
atmıştı. Öz yönetim ilanlarının Kürtler 
tarafından desteklendiği savunu-
lan bildiride  Avrupa Konseyi Yerel 
Yönetimler Özerklik şartındaki çek-
incelerin kaldırılması ile oluşturulacak 
özerk bölgelerde, eğitimden sağlığa 
her türlü hizmetin öz yönetim 
meclisleri tarafından verilmesi talep 
edilmişti. 

DBP’nin 2011 yılından bu yana Eş 
Genel Başkanlığı’nı yürüten Kamu-
ran Yüksek, hükümetin yerel özerk-
lik çağrısına olumlu yanıt vermes-
inin, Kürt sorunun çözümünde ve 
çatışmaların son bulmasında kilit 
önem taşıdığını savunuyor. 

Yüksek’in konuşmacı olarak 
katılacağı toplantıyı izlemek isteyenler 
http://www.kurdishprogress.org web 
sitesi üzerinden kayı yaptırabilecekler. 

YÜksek, ‘ÖCalaN’a 
ÖzGÜrlÜk’ kaMPaNYası 
resePsİYONUNa 
DA KATILACAK

DBP Eşgenel başkanı Kamuran 
Yüksek 25 Nisan’da parlamento’da 
yapılacak ‘Öcalan’a Özgürlük’ 
kampanyasına kapsamında yapılacak 
resepsiyona da katılacak. 

İngiltere’nin en büyük ve en 
köklü sendika örgütlerinden GMB 
ve Unite sendikaları öncülüğünde 
Kürt halk önderi Abdullah Öcalan 
için bir kampanya başlatılmıştı. 
‘Öcalan’a Özgürlük’ adını taşıyan 
kampanyanın startı 25 Nisan’da Brit-
anya parlamentosunda düzenlenecek 
olan bir resepsiyonla 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 resep-
siyon ile ilgili yazılı bir 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. 

Kısaca Unite olarak biline Unite 
The Union sendikası resmi olarak 
kayıtlı 1.5 milyon üyesiyle İngiltere 
ve Galler’in en büyük emekçi örgütü 
pozisyonunda. Onlarca farklı emek 
alanlarından üyelerinin bulunduğu 
ve 650 bin üyesiyle İngiltere’nin 
üçüncü büyük emek örgütü olarak 
bilinen GMB(Genel İş Sendikası) 
daha önce de Kürt sorununun 
demokratik yollardan çözümü için 
çalışmalar yürütmüştü.  

‘Öcalan’a Özgürlük’ kampanyası 
direktörü Paul Kenny tarafından 
yapılan yazılı açıklamada kam-
panya ile ilgili şunlar belirtildi; 
‘‘Bu yeni inisiyatif, Kürt Özgürlük 
Hareketinin baş sözcüsü, strate-
jist 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 desteğiyle 
kuruldu.’’
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Kaçak alkol ve sigaranın 
ekonomiye  zararı yılda 
3 milyar sterlin üzerinde!

Britanya, yasadışı yollardan ülkeye 
sokulan kaçak sigara ve tütün ürünler-
inden dolayı yılda 2 milyar sterlin, kaçak 
alkolden dolayı ise yılda 1 milyar ster-
lin civarında ülke ekonomisinde zara-
rda uğruyor! Kaçakçılığı önlemek için 
sürdürülen mücadelede, ürünlerin pi-
yasaya sürülme noktaları olan süpermar-
ket ve offlicence’lar, İngiliz Vergi dairesi 
(HmrC) Kaçakçılık Birimi, polis ve ticaret 
standartları memurlarınca denetlemelere 
tabi tutuluyor.

 Bu denetlemeler kapsamında,5 Haziran 2015 tarihinde Kir-
ve Supermarket’e HMRC Kaçakçılık birimi ve polisin yapmış 
baskında, Tower Hamlet belediyesi sınırları içerisinde ele geçir-
ilen en büyük sigara ve tütün mamulleriyle birlikte kaçak alkol 
ele geçirilmişti.

Bu nedenle Metropolitan Polis memuru PC Alan Cruick-
shank tarafından 31 Temmuz 2015 tarihinde ruhsatın tama-
men iptali ile ilgili olarak ‘REVIEW’ yani ‘Ruhsatı Gözden 
Geçirme’ başvurusu yapıldı. Başvuruda Kirve Food Centre’da 
ele geçirilen karton sigara ve tütün mamulleri ile 323 şişe farklı 
markalardan oluşan ve gümrük vergisi ödenmemiş içkinin, Tow-
er Hamlet belediyesi sınırları içerisinde ele geçirilen en büyük 
kaçak stok olduğu belirtildi.

İşletme Ruhsatı sahibinin daha öncede benzer suç işlemesi 
nedeniyle, ruhsatın askıya alınmasının söz konusu olmayacağını 
dile getiren polis memuru Alan, review sürecinin sonunda, ruh-
sat komitesinde alkol satış ruhsatının tamamen iptalinin tek op-
siyon olduğunu belirtti.

 Kirve Food Centre’ın işletmecisi Niyazi Kaya ve Güven 
Bahçe bu süreç içerisinde kendilerini temsil edebilecek, ruhsat 
konusunda bilgili birçok hukuk danışmanıyla görüştükten sonra 
davalarıyla ilgili olarak garanti sonuç sözü veren NARTS’ın 
ruhsatlandırma uzmanı Mahir Kılıç’ta karar kıldılar.

 Kılıç, işletme sahiplerinin yaşamakta olduğu problemlerin 
tekrarlanmaması için atılacak adımlar konusunda işletme sahip-
lerini bilgilendirerek, alınacak tedbirler için bir reçete hazırladı. 
İşletme sahiplerinden bu reçeteyi koşulsuz olarak yerine get-
irilmesini, bununla ilgili olarak işletmenin teste tabii tutulacağını 
bildirdi. Stok kontrol sisteminin kurulması, görünmez mürek-
kepli kalem ile işyerinde bulunan tüm alkollerin işaretlenmesi 
gibi birçok tedbiri yerine getirmeye başlayan işletme sahipleri 
24 Kasım 2015 tarihinde düzenlenecek ruhsatlandırma komite 
toplantısına çok iyi hazırlanıldı.

Polisin yaptığı ‘Review’ başvurusuna belediyenin ‘Trad-
ing Standards’ ve ‘Licensing Enforcement’ bölümlerinden de 
destek gelmişti. Her iki departman da Kirve food Centre’ın alkol 
satış ruhsatının tamamen iptali konusunda polisin başvurusunu 
destekliyorlardı.

 24 Kasım 2015 tarihinde yapılan ruhsatlandırma komitesinde, 
polisin başvurusunu dinleyen belediye meclis üyeleri, işletme 
ruhsatı sahibi Niyazi Kaya’nın yakalatmış olduğu kaçak sigara 
ve tütün mamullerinin miktarını göz önünde bulundurduklarında, 
alkol satış ruhsatının iptalinden başka bir karar vermenin mümkün 
olmadığını konusunda polisle hemfikir olduklarını açıklayarak 
alkol satış ruhsatının iptaline karar verdi.

tower Hamlet belediyesi sınırları içerisinde 
yakalanan en yüklü kaçak sigara ve 
alkolden dolayı ruhsatı iptal edilen kirve 
food Centre, Narts sayesinde iptal 
edilen ruhsatını mahkemede kurtardı.

Kararın itiraz başvurusunu NARTS ile Thames Magistrates 
Court’a yaparak, alkol satış ruhsatının iptal edildiği komite tarihi 
olan 24 Kasım 2015’den mahkemenin olduğu güne kadar alkol 
satışına devam edebildi. Bu süre içerisinde işletme NARTS 
tarafından rastgele seçilen tarihlerde kontrole tabii tutularak 
ruhsatlandırmanın dört amacına uygun çalıştırıldığı ile ilgili risk 
değerlendirmesi raporu düzenlendi. Düzenlenen raporlar bel-
ediye ruhsatlandırma memurları başta olmak üzere, ilgili diğer 
otoritelere de sunularak işletmenin yeni yönetimi konusunda tak-
dir toplanması sağlayan NARTS, işletme sahibinin de kendi kon-
trol mekanizmasını yazılı hale getirmesine yardımcı oldu.

beş ay süren dava sürecini 4 Nisan 
2016, Pazartesi tarihinde çıktıkları son 
mahkemede başarı ile sonuçlandırdı.

Gazetemize konuşan Niyazi Kaya şu açıklamalarda bulundu: 
‘Narts bizim için bir mucizeyi gerçekleştirdi. Biz kaçak sigara ve 
alkol satarak günü kurtarma derdine düşmüştük. Bu çok yanlış 
bir şey. Bunu bir kez daha iyi anladık. Olay Gazetesi aracılığı ile 
su çağrıyı tüm esnaf arkadaşlara yapmak isterim: ‘kesinlikle ve 
kesinlikle üç beş kuruş fazla kazanacağım diye geçim kaynağınızı 
riske atmayın. Ben yaptım. Pişmanım. Yaşadığımız süreçte maddi 
kayıp bir yana manevi olarak da çok büyük bir çöküntü yaşadık.’ 

Mahkeme sonrasında Mahir Kılıç gazetemize şu açıklamada 
bulundu: ‘Bilindiği üzere kaçak sigara ve alkol maalesef ül-
kemizde büyük bir sorun. Bu sorunu Türkiyeli esnafımız sadece 
vergi kaçırmak olarak algılıyor. Bu çok yanlış. Kaçak ürünlerden 
sağlanan gelirlerin büyük bir kısmı terörizm faaliyetlerini finanse 
etmekte kullanılıyor. Siz Londra’da ya da Manchester’da bulu-
nan marketinizden bu kaçak ürünleri satarken aslında farkında 
olmadan Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın farklı yerler-
indeki terörist faaliyetleri dolaylı olarak desteklemiş olursunuz. 
Britanya’nın bize sunmuş olduğu ticari fırsat ve imkanların 
sürdürülebilir halde kalması için kaçak ürün kesinlikle satmayın. 
Kısa vadede yapılacak maddi karlar esnafımızın iştahını 
kabartıyor. Buna aldanmasınlar. Yakalandıktan sonra yaşanan 
kayıplar, kazandıklarının bazen onlarca katı olabiliyor’ dedi.

NARTS kaçak sigara ve alkolden dolayı belediye ve diğer 
otoritelerle sorun yaşayan, ruhsatını kaybetmiş ya da henüz ‘re-
view’ sürecinden geçmekte olan esnafa kesinlikle kendileri ile 
görüşmelerini tavsiye ediyor. Davaları başka ruhsat acentaları 
veya avukatlarda bulunan müuvekkillerin dosya transferlerini 
NARTS’a yapabileceklerini dile getiren Mahir Kılıç, konuyla il-
gili olarak 020 7241 3636 ya da 07940 414 890 numaralı telefon-
dan kendileri ile görüşülebileceğini aktardı.

Satın alınan bütün alkoller, raflardaki yerini almadan önce Niyazi Kaya tarafından 
işaretleniyor. Böylece polis, HMRC veya belediye memurları raflardan herhangi 
bir şişeyi aldığında, Niyazi bey o şişenin faturasını gösterebiliyor.

Niyazi Kaya ve Güven Bahçe: ‘Narts bizim için bir mucizeyi gerçekleştirdi. Biz 
kaçak sigara ve alkol satarak günü kurtarma derdine düşmüştük. Bu çok yanlış 
birşey. Bunu birkez daha iyi anladık’ dedi
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BaKB İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Britanya alevi Kadınlar Birliği olarak faaliyete başlayan çatı kuruluşlardan BaKB 1. Genel kurulunu gerçekleştirdi. 
Düzenlenen genel Kurulda divan 

başkanlığını Nevin Kamilağaoğlu , 
Divan üyeliğini Narin Gülçiçeği, Ser-
pil Ersan ve Mehmet Sağ yaptı. Barış, 
demokrasi, emek ,eşitlik ve İnsanlığın 
haklı mücadelesinde yaşamını yitir-
ilenler için saygı duruşu ile başlayan 
1. Genel kurul’da Galasgow AKM 
ve Cemevi’nden Aynur Akel BAKB 
adına açılış konuşmasını yaptı. BAKB 
nin oluşum ihtiyacını ve amaçlarını 
anlatan sunumu katılımcılar ile 
paylaşan Akel, “Alevi inancı Kadına 
değer veren bir inançtır, bu tarihsel 
verilerle ortadadır” ifadelerinede yer 
verdi. 

Aksel konuşmasında, “BAKB 
olarak kurumlar içerisindeki görev 
alanlarında eşit oranda yer almak. Ale-
vi  birlik ve beraberliğinin her alanında 
eşitliği sağlamak ve Kadın temsili-
yetine yer vermek , Kadınlarımızın 
inançsal, sosyal, kültürel, eğitsel ve 
politik gelişimini sağlamak için faali-
yet ve çalışmalar düzenlemek  önce-
likli amaç ve görevlerimizdendir. 
rağmen kadınlarımızdan hayatın her 
alanında belirleyici olarak temel rol 
alması beklenirken, kadınlar doğup 
büyüdüğü ataerkil toplum düzeninin 
ve cinsiyet ayrımcılığının mağdurları 
olarak geri planda kalmıştır.” Sözler-

inide vurguladı. 
Avrupa Alevi Kadınlar Birliği 

Başkan’ı Nevin Kamilağaoğlu , 
Ana Narin Gülçiçeği ve Avukat Ser-
pil Ersan genel kurulda yaptıkları 
konuşmalarında , kadın örgütlen-
mesinin ve çalışmalarının  günümüz 
AKP diktatörlük ve Kadını hedef 
gösteren olumsuz açıklamaları ile 
çalışmaları karşısında çok önemli 
olduğunu, özellikle  AKP’nin güçlen-
mesinde etkili 4,5 milyon kadın 
üyesi olduğunu vurgulayarak,  bu 
oluşumun arkasında kadınlar olduğu 
için güçlendiklerini belirttiler.  
Buna karşı da bilinçli , eşitlikten ve 

demokrasiden yana olan kadınların 
olduğu her alanda desteklenmesi 
gerektiğini vurguladılar. 

BAKB 1. Genel Kuruluna katılan 
BAF temsilcileri , AKM-Cemevi 
Başkan ve temsilcileri BAKB ni 
desteklediklerini belirterek genel 
kurulu selamlayan konuşmalarını 
yaptılar.

BAKB Taslak Tüzüğünün  genel 
kurulda onaylanmasının ardından , 22 
kişi genel kurulda oy birliği ile seçil-
di. BAKB’nin ,toplantı sonrasında 
yaptığı yazılı açıklamada;” Alevi to-
plum birlikteliğine katkıda bulunan in-
ançsal, kültürel ve toplumsal eğitime 

katkı sunan çalışmalar yapmak. 
Eşit insan ve vatandaşlık mücade-

lesinden yola çıkarak proğramlar 
oluşturmak ve uygulama çalışmaları 
yapmak.

Kadın Canları, bulundukları 
her alanda   , kurumlarda, karar 
mekanizmalarında güçlendirmek ve 
kurumlarda Kadın Canları aktif hale 
getirmek, Kadın katılımını  arttırma 
çalışmaları yapmak öncelikli hede-
flerimizdir” denildi.

Kongre’de Britanya Alevi 
Kadınlar Birliği genel başkanlığına 
Özlem Şahin seçildi.



22   ÇarşamBa, 13 NİSaN 2016



23  ÇarşamBa, 13 NİSaN 2016 teKNolojİ SaYFaSI

whatsapp yazışmaları artık şifreli
apple’ın FBı ile yaşadığı 
şifreleme tartışmaları sürerken 
Facebook tarafından geçtiğimiz 
yıllarda satın alınan ve standart 
operatör mesajlaşmasının 
önüne geçen whatsapp me-
sajlara şifreleme getirdi. Bu 
şifreleme uygulamasına geçişi 
zamana yayarak yapacağını duy-
uran whatsapp istenildiğinde 
şifrelemenin iptal edilip 
yazışmaların öyle yapılacağını 
açıklamalarına ekledi.

Telefonunuzu 
uçakta açık 
unutmanız uçağı 
düşürür mü?

Uçağa binerken kapatmayı 
unuttuğunuz cep telefonunuz 
uçağın düşmesine sebep 
olmaz. Fakat çok ciddi so-
runlara yol açabilir. Yapılan 
bir araştırmada açık bırakılan 
telefonların pilotların taktığı 

kulaklıklarda parazit sesler-
ine yol açtığı ortaya çıkarıldı. 
Hatta geçmişte birkaç kez 
kule ile kurulan bağlantının 
duyulmamasına yol açtığı ve 
yolcuları tehlike attığı pilotlar 
tarafından dile getirildi.

spaceX roketi okyanus 
platformunda

Daha önceki dört 
denemede başarısızlıkla 
sonuçlanan ve uzaya 
gönderilen kapsül-
leri taşıyan roketlerin 
tekrar kullanılabilirliğini 
arttırmak amacıyla 
denenen fırlatıldığı 
şekilde yere inebilen 

roket başarılı bir şekilde 
okyanus platformuna iniş 
yaptı. Bu yolla roketler 
ufak bakımlarla tekrar 
kullanılabilir hale getiri-
lecek ve aynı zamanda at-
mosfer sınırına yapılması 
planlanan yolculuklarında 
yolu açılmış olacak.

sessiz çalışan doğa 
dostu uçaklar yolda

Airbus uçak üretici firması 
geçtiğimiz günlerde yaptığı 
bir açıklamada 2020 yılında 
hibrit olarak tabir edilen 
jet yakıtı destekli elektrikli 
uçakları satışa sunacağını 
açıkladı. Bu uçakların 
yakıtta yüzde 25 daha az 
gider sağlarken atmosfere 
bırakılan karbondioksit 
oranında azaltacağa benziyor. 

Yerleşim yerleri yakınlarında 
gecenin belli saatlerinde iniş 
ve kalkışların daha sessiz 
olacağından uçakların kalkış 
ve iniş saatlerinin çevre 
sakinlerine etkileri mini-
muma indirilebilecek. Airbus 
firması 2050 yılına kadar sa-
dece elektrikle çalışan uçak-
lar yapmayı hedeflediklerini 
açıklamalarına ekledi.

Bu şifreleme bize 
ne getirecek?

İki kişinin karşılıklı 
yaptığı yazışmalar 
WhatsApp’ın merke-
zi bilgisayarlarında 
saklanıyor. Herhangi bir 
atak sonrası bu verilerin 

ele geçirilmesi durumunda 
tüm yazışmalarımız açıkça 
görülebiliyordu. Şifreleme 
sonrası iki kişinin yapacağı 
yazışmalar çalınsa dahi 
okunamaz durumda olacak.

Trump otelleri 
zincirine dijital 
saldırı

Yaklaşık 6 ay ka-
dar önce Trump oteller 
zincirine yapılan diji-
tal saldırı sonrası son 
bir yıl içerisinde otel-
ler zincirinde kalan tüm 
müşterilerin kredi kartı 
bilgilerinin çalındığı 

duyurulmuştu. Oteller 
zinciri sözcüsü tarafından 
yapılan açıklamada 
FBI’ın ve gizli servislerin 
araştırmaya dahil olduğu 
bu olayın yine dijital bir 
saldırı olduğu belirtildi 
fakat ayrıntı verilmedi.

Güneş fırtınası 
teknolojinin sonu 
olabilir
Bilim insanları dünyayı tehlikeye soka-
bilecek büyüklükte bir güneş fırtınasına 
hazırlanıyor. en son 1859 yılında bu 
büyüklükte bir güneş fırtınası görülmüş 
fakat o zaman ki teknolojik durum çok 
gelişmiş olmadığından etkileri hafif olmuştu.

Böyle bir güneş fırtınasının 
dünyaya ulaşması durumunda 
iletişim uyduları devre dışı 
kalacak, GPS uyduları işlevini 
yitirecek ve buna bağlı olarak 
uçaklar başta olmak üzere 
GPS uydularına bağımlı 
çalışan birçok sektör dura-
cak, hatta bilgisayarlarımızda 

ve telefonlarımızda bulunan 
bilgilerin silinmesine yol 
açacaktır.

Bu etkilerin giderilmesinin 
yıllar alabileceği ve etkilenen 
sistemlerin tekrardan normale 
döndürülebilmesi 600 milyar 
ile 2.6 trilyon Dolara mal 
olacaktır. 

Kişisel bilgilerimizin güvenliğini 
sorguladığımız şu günlerde WhatsApp’ın 
yaptığı bu atılım birçok kesim tarafından 

olumlu karşılanırken, bu durumun güven-
lik açığı yaratacağını düşünenler de 
mevcut. Şifrelenmiş yazışmalar bazı ül-

kelerde yasaklı olduğu için WhatsApp 
yazılımını kullanmak bu ülkelerde yasa 
dışı olarak sayılacak.
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Londra’dan destek amaçlı maraş’a Giden mehmet Yüksel dede: 
alevilerin Kimlik ve Kültürleri ellerinden alınmak İsteniyor
sinemilli ocağı Piri mehmet Yüksel, aKP rejiminin 
maraş’ta Kızılbaş Kürt alevilerinin yoğunlukta 
yaşadığı Terolar bölgesine aFad eliyle yapacağı 
kamp ile alevilerin kimlik ve kültürlerinin ellerin-
den alınmak istendiğini söyledi. Yüksel, “maraş 
coğrafyasını terk edip gitmemiz isteniyor. Bu 
coğrafyayı terk edip gitmeyeceğiz. Bu kadar 
katliama rağmen burada kaldık. Bizim açımızdan 
burası çok önemli” dedi.

Maraş’taki Kürt Alevilere 1978’de 
yaşatılan devlet destekli katliam ile 
Aleviler, Avrupa ve Türkiye metro-
pollerine kaçırtılırken, şimdiler ise bu 
kez AKP rejimi Alevi topluluğunun 
yaşadığı bölgede AFAD kampı ya-
parak geriye kalanları göçertmek ve 
saldırılarla yüz yüze bırakmak peşinde. 
Maraş’ın merkez Dulkadiroğlu il-
çesine bağlı Terolar bölgesinde 
yapılmak istenen kamp ile daha Maraş 
Katliamı’nın travmasını atlatama-
yan Aleviler, kampa yerleştirilmeleri 
beklenen çete ardıllarının saldırıları 
ile karşı karşıya kalmamak adına 
ve yaşam alanlarının işgaline karşı 
direnişe geçti. 

Terolar bölgesindeki 7 Alevi 
köyünün ortasına denk gelecek 
şekilde mera alanına yapılmaya 
çalışılan AFAD kampına ilişkin 
konuşan Sinemilli Ocağı Piri (Dede) 
Mehmet Yüksel, kampın söylenenin 
aksine Alevilerde yarattığı algının 
çok masumane ve sadece “mülteciler-
in” yerleştirileceği bir proje olarak 
ele alınmadığını kaydetti. Kampın 
yapıma dönük kamp alanında alınan 
askeriye önlemlerin projenin altında 
yatan niyeti ortaya koyduğunu dile 
getiren Yüksel, neden Maraş ve ned-
en Terolar sorusuna ise şöyle açıklık 
getirdi: “Maraş Kürt Kızılbaş Alevi 
kimliği açısından oldukça önemli bir 
bölge. Burası tarihsel olarak da Türki-
ye ve Ortadoğu açısında birkaç önemli 
merkezden bir tanesidir. Türkiye Cum-
huriyeti sınırları içerisinde kalan Der-
sim ve Koçgiri bölgesinin haricinde en 
önemli bölge burasıdır. Maraş denince 
Maraş sınırlarıyla matuf tutmamak 
lazım. Adıyaman’a ve Urfa’ya, Karsa 
kadar büyük bir etkisi olan Sinemilli 
Ocağı’nın etki alanı burası. 1500’lü 
yıllardan itibaren Selçuklusundan 
Osmanlıya devreden ve oradan da 

Türkiye Cumhuriyeti’ne geçen asıl 
derin devlet algısıyla Alevilere karşı 
yürütülen politikaların sürdürülmeye 
çalışıldığı bir yer. Bütün bu devletlerin 
bu bölge üzerindeki Alevilere dönük 
planları hiçbir zaman bitmedi.” 

‘BU MARAŞ KATLİAMININ 
BİR BAŞKA VERSİYONUYLA 
DEVAM EDEN HALİ’

Maraş Aleviliğinin aynı za-
manda Mezopotamya ve Ortadoğu 
topraklarından Türkiye coğrafyasına 
giriş kapısı olarak en önemli güzergah 
olduğunu söyleyen Yüksel, “Burası 
çok etkili bir coğrafya. Bu anlamda 
Dulkadiroğulları Beyliği zamanından 
bu yana hakim olan egemenin burayla 
olan savaşları ve davası hiç bitmedi. 
Buradaki dokuyu hep asimile et-
mek, hep parçalamak projesi her za-
man sürdü. Yavuz Selim zamanından 
başlayan, Kanuni dönemiyle Şah 
Kalender Çelebi ve etrafındakilerin 
hunharca katledilerek bu politikaların 
devamının günümüze kadar ge-
len dediğini biliyoruz. O tarihten bu 
yana Nurhaklar ve Pazarcık her za-
man bir direniş yeri oldu. Her zaman 
bir demokrat kimliğin ifade edildiği 
ve yeşerdiği alanlar oldu. Buradaki 
Kürt Kızılbaş Alevi kimliğinin özel-
likle bu dokuyu besleyen, üreten bir 
kimlik olduğu için resmi algı bun-
dan kurtulmak istiyor. Yakın tarihte 
78 Maraş Katliamı bunun en tepe 
noktalarından bir tanesidir. Bu da 78 
Maraş katliamının başka bir versi-
yonuyla devam eden hali” dedi. 

‘ KÜLTÜRÜMÜZ VE 
KİMLİĞİMİZ ELİMİZDEN 
ALINMAK İSTENİYOR’

Alevilein yaşam alanı olan Terolar 
bölgesinde yapılmak istenen kamp 
ve hayata geçirilmeye çalışılan kirli 

oyunlar ile kültürlerinin ve kimlikler-
inin ellerinden alınmak istendiğini 
vurgulayan Yüksel, “1978’de 
Maraş’ta bir provokasyon ve vahşi bir 
katliam ile Maraş’ta ekonomiye hakim 
Alevi kitlesi sindirilip, yok edilmek ve 
gönderilmek istendi. Bunda da kısmen 
başarılı olundu. Şimdi o dönem orayı 
besleyen ve halen büyük çoğunluğu 
Alevilerin elinde Pazarcık Ovası’nda 
da bu hareketin devamı sağlanmak 
isteniyor. Bu bir tek Maraş ile sınırlı 
bir proje değil. Özellikle Suriye 
savaşının bize yansımaları ve Suriye 
savaşına yangına körükle giden bir 
AKP’nin yeşil İslami faşizminin 
Suriye’deki savaşı bir başka şekliyle 
buraya taşımaya çalışmasıdır. Bura-
da bizim endişemizi arttıran daha 
önce başka şehirlerde Antep, Kilis, 
Konya ve İstanbul’da gördüğümüz 
bu Suriye’den geldiği iddia edilen 
ya da oradan gerçekten getirilenlerin 
o kamplarda cihadi-selefi eğitimlere 
tabi tutulduğudur. Dolayısıyla burada 
da öyle şeyler olacak diye çok haklı 
gerekçelerimiz var. Çünkü buranın 
nüfusunu da aşan yoğunlukta bir 
şehir (kamp) yapıyor ve buraya 25-
30 bin kişi yerleştirileceğinden bah-
sediliyor. Yerleştirilecek mıntıkaya 
baktığımızda böyle bir nüfusu buranın 
kaldırması mümkün değil. Bu nüfus 
değil sadece burayı değil, Maraş’taki 
bütün dokuyu da şöyle veya bu şekilde 
zedeler. Bu anlamda biran önce bun-
dan vazgeçilmesini bekliyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

‘BU KADAR KATLİAMA 
RAĞMEN KALDIK, 
COĞRAFYAMIZI TERK 

ETMEYECEĞİZ’

“Maraş coğrafyasını terk edip 
gitmemiz isteniyor. Bu coğrafyayı 
terk edip gitmeyeceğiz. Bu kadar 

katliama rağmen burada kaldık. Bi-
zim açımızdan burası çok önemli” 
diyen Yüksel, şöyle devam etti: “Bi-
zim mücadelesini verdiğimiz özel-
likle günümüzde Alevilerin kendi 
içlerinde de çok yoğun bir asimilas-
yona tabi tutulduğu bu zaman dilim-
inde Alevilik mücadelesinin çok daha 
bilinçli, sağlıklı ve doğru bir Alevi-
lik çerçevesinde verdiğimiz mü-
cadeleyle buraya bakarak ve bu tür 
yerlere daha fazla sahip çıkarak; 
donanımlı, üst boyutlu ve örgütlü 
bir şekilde yürütme zorunluluğumuz 
var. Türkiye’nin veya Avrupa’nın her 
nerede yaşıyorsak bütün Alevilerin, 
Kürtlerin, Anadolu’da ve Türkiye’de 
yaşayan herkesin bu artık memleketi 
bir uçuruma götürdüğü çok açık aşikar 
olan, uzun yıllardır eğitimde, kanun-
larda, yürürlükte ve yönetmeliklerde 
yaptığı ‘düzenlemeler’ ile memleketi 
şer-i idareye götüren İslami tanımda 
faşist bir idareye götüren zalim, zor-
ba ve diktatöryal eğilime biran önce 
herkesin güç birliği ederek dur demek 
zorunluluğu var. Kendi kanunlarını, 
Anayasasını, hukuku çiğniyorlar. 
Dünyanın gözü önünde yapıyor bunu. 
Buradaki ekonomik, demografik 
dokuyu gözümüzün içine baka baka 
parçalayıp bizi buralardan ya gönder-
mek ya da asimile edip kendi egemen 
resmi ideolojisinin içerisine çekmeye 
çalışmak gibi gayesi var. Bunu da gi-
zlemiyor. Bunu eğitimde, ekonomide, 
iş hayatında, inanç merkezlerimizde 
ve normal günlük sosyal yaşantıda 
olmak üzere yaşamın her alanında 
yapıyor ve dayatıyor. Bizi bunun 
karşısında marjinalize ve terörize etm-
eye çalışıyor. Çoluk çocuk, genç yaşlı, 
kadın erkek demeden katletmekte 
herhangi bir beis görmüyor. Bunu da 
bütün dünyaya çok normal bir şeymiş 
gibi anlatıyor.” 

‘KİMLİKLE OLAN AİDİYET 
İLİŞKİMİZ KOPARILMAK 
İSTENİYOR’

Kürt coğrafyasında Kürtlere 
yapılan zulüm başta olmak üzere 
Alevilerin yaşam alanlarında 
yapılacak her türlü kanunsuzluğa, 
insansızlaştırma ve her türlü zorbalığa 
ülkedeki bütün kesimlerin bir güç 
birliği, bir örgütlenme ve doğru bir 
siyasi mücadeleyle karanlık günlerden 
biran önce sıyrılma çabasına girmesi 
gerektiğini dile getiren Yüksel, “Maraş 
coğrafyası bizler açısından bize mi-
ras kalan bir coğrafyadır. Kızılbaş 
Kürt Alevi kimliğinin çok önemli bir 
merkezidir burası. Hangi dağına, te-
pesine, taşına baksanız, hangi köyüne 
gitseniz mutlaka her yörede bir zi-
yaretgah, türbe, bir dergah, insanların 
gidip niyaz oldukları bir kutsal me-
kan ile karşılaşırsınız. İnsanların 
halen manevi hislerini besleyen bir 
coğrafyadır burası. Birazda o anlamda 
bir saldırıyla karşı karşıya. Çünkü 
burayı çökerttiği ve bu duyguyu ber-
taraf ettiği, bu bağı kopardığı za-
man kimlikle olan aidiyet ilişkimizi 
koparacak. Bizler de Sinemilli pirleri 
olarak bu yolun, bu hizmetin birer 
gönüllü neferi ve hizmetkarı olarak; 
dedelerimizden atalarımızdan bize 
miras kalan ama bizimde gönül borcu-
muz bulunan buradaki insanlarımıza, 
talip kitlemize, dostlarımıza bir vefa 
borcumuz var. Buraları asla ve asla 
terk etmeye niyetimiz yok” dedi. 

‘BURADA ZAFER DUYGU-
SUNU ZALİMLERE 
YAŞATMAYACAĞIZ’

Yüksel son olarak şunları dile ge-
tirdi: “Zorla ve cebirle buraya gire-
bilir. Tankıyla topuyla silahıyla buraya 
girebilir. Şehirleri yıktığı gibi. Ama 
burayı fethe-demez. Burada bir zafere 
ulaşamaz. Nasıl ki pirlerimizin dediği 
gibi. Dersim’e sefer olur ama zafer 
asla. Aynı şey Maraş içinde geçerli. 
Burada o zafer duygusunu bu zalim-
lere yaşatmayacağız. Biz var oldukça, 
yaşadıkça, taliplerimiz burada old-
ukça, bu coğrafya ve mekanlarımız 
ile kutsalımız durdukça bizim mü-
cadelemiz hayatın her alanında sürm-
eye devam edecek. Bu coğrafya, bu 
vatan, bu toprak bizim. Başka yerde 
nefes alma şansımız yok. Geçmişimiz 
burada bugünümüz burada, yarınımız 
da burada olacak.”

HASAN YOLDAŞ-Maraş-ANF
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Kardeş aile Projesi devam ediyor
Heyva sor a Kurd-
istan yardım vakfı 
tarafından başlatılan 
‘Kardeş aile’ projesi 
devam ediyor. Vakfın 
İngiltere şubesinden 
konuyla ilgili yapılan 
açıklamada projeye 
katılım çağrısı yapıldı. 

Heyva Sor A Kurdistan vakfı İngil-
tere şubesi tarafından yapılan açıkla-
mada, özellikle son dönemde Kuzey 
Kürdistan’da devam eden Türk devle-
tinin saldırılarından kaynaklı mağdur 
olan halka maddi ve manevi anlamda 
destek olmak amacıyla böyle bir çalış-
manın başlatıldığı ifade edildi. 

Açıklamada şunlar belirtildi; ‘‘Kar-
deş Aile Projemizin amacı; bakacak 
kimsesi olmayan, yardıma muhtaç du-
rumdaki ailelerle yardım etmek iste-
yen aileler arasında ilişki geliştirmek, 
birbirleriyle tanıştırmak ve kardeşlik 
hukuku çerçevesinde yardım yapılma-
sını sağlamaktır.

Bu proje ile Kürdistan´daki yok-
sul, hasta ve savaş mağduru aileler ve 
yetim çocuklara destek olmaktayız. 
Proje kapsamında yardım edecek ai-
lenin maddi desteğinin yanında insani 
ilişkiler geliştirmesi hedeflenmektedir.

Heyva Sor a Kurdistanê kurul-
duğu 1993 yılından beri bu projesini 
yürütmektedir. Bu proje kapsamında 
bugüne kadar bir çok aileye destek 
sağlanmıştır.

Türk devletinin, 2015 yılı sonba-
harından itibaren Gimgim ilçesinden 
başlayarak devamında Ferqîn, Lîce, 
Silopî, Sûr, Cîzre, Nisêbîn, Dêrik, 
Kerboran, Hezex, Gever ve Şirnex 

gibi Kuzey Kürdistan‘nın il ve ilçe-
rinde sivil halka yönelik saldırılarında 
yüzlerce sivil insan devlet güçleri tara-
fından katledilmiş, yüzlerce insan ya-
ralanmış ve halka ait binlerce ev tank 
ve top atışlarıyla yıkılmıştır. Yine, 
devlet güçleri aylarca süren sokağa 
çıkma yasakları ile halkın su, gıda, 
elektirik, sağlık gibi en temel yaşam-
sal ihtiyaçlarını gidermesini engellen-

mekte ve bu şehirleri halkı göçe zor-
layarak tamamen insansızlaştırmaya 
çalışmaktadır. Bunun yanında yüzler-
ce çocuk yetim kalmış ve binlerce aile 
de yardıma muhtaç hale getirilmiştir. 

Siz de bu projemize katılarak Kür-
distan’da muhtaç durumdaki bir aileyi 
kardeş edinebilir ve kendilerine sahip 
çıkabilirsiniz.’’

kardeş aile projesi 
kapsamında özellikle 
bazı noktaların altı 
çizildi. bunlar;

1- Maddi yardımın 
miktarı aylık en az 150  
Sterlin olmalıdır. İmkanı 
olmayan aileler birleşip bu 
yardımı yapabilirler.

2- En az 1 yıl süreyle de-
vam etmelidir. Daha uzun 
süre yardım etmek sizin in-
isiyatifinizdedir.

3- Ayrıca yardıma 
muhtaç aile ile insani ilişki 
geliştirilmeli, kendileriyle 
görüşülmeli ve imkan varsa 
ziyaret edilmelidir.

Kardeş aile projesi 
hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için aşağıdaki 
iletişim bilgilerinden Heyva 
Sor A Kurdistan vakfına 
ulaşabilirsiniz. 

Heyva Sor a Kurdistanê 
Fairfax Hall
11 Portland Gardens
London N4 1HU
Tel: 07833 897 898
E-mail: heyvasorakurdis-

tane2012@gmail.com
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dıY Center’den 
Kaçırılmaz Fırsatlar
uzun yıllardır sektördeki profesy-
onel hizmetleri ile fark yaratan dıY 
Center, yeni evli çiftlere özel ve 
ayrıca yaz kampanyası ile yine fark 
yaratıyor. 

Güler yüzlü, güvenilir ve müşteri memnuniyeti 
odaklı hizmetlerine devam eden DIY Center İngiltere’de 
bir ilke imza atarak 14mm kalınlığında yüksek kalite-
li parkeleri de hizmetinize sunuyor. Zemin ve duvar 
fayansları, parke çeşitleri, banyo dolap ve aksesuarları, 
mutfak dolapları ve tüm ev eşyalarınızda yüksek kaliteli 
ürünleri uygun fiyatlara bulabileeğiniz DIY Center özel-
likle kredili ödeme imkaanı ile de bütçenize en uygun 
şekilde alış veriş imkanı sağlıyor. 

İç dekorasyonda kaliteyi en uygun fiyata bulacağınız 
adres DIY Center’de ürün yelpazesi Türkiye ve 
Avrupa’dan özenle seçilerek müşterilere sunuluyor. 

DIY Center iş yeri sahibi İbrahim Taş DIY 
Center’e gerçekleştirdiğimiz ziyarette gazetemize 
konuşarak yürütülen çalışmalar ve kampanyaları ile 
ilgili bilgi verdi. 

Yaz kaMPaNYaMız bÜYÜk 
İlGİ GÖrÜYOr

 “DIY Center’de müşteri memnuniyeti odaklı 
çaışmalarımız devam ediyor. Buna bağlı olarak yaz 
kampanyamız ve yeni evli çiftlerimize yönelik yaptığımız 
kampanya büyük ilgi görüyor. İş yeri ve ev dekorasyonu 
için gerekli tüm malzemeleri bulabileceğiniz tek adres 
DIY Center’de bütün ürünler Türkiye ve Avrupa’dan 
yüksek kaliteli olanlar özenle seçilerek müşterelerimize 
sunuyoruz. 

İNGİltere’De bİr İlk
İngiltere’de bir ilki gerçekleştirerek, yüksek kaliteli 

ve dayanıklı 14mm parkeleri getirtdik. Almanya’da özel 
olarak üretilen laminate yer döşemeleri ve gerekli tüm 
malzemelerini DIY Center’den uygun fiyatlara temin 
edebilirsiniz. 

kaÇırılMaz Yaz kaMPaNYası Ve 
YeNİ eVlİ Çİftlere Özel İNDİrİM

DIY Center olarak bu yıl yine yaz kampanyamızda 
fark yaratıyoruz. Tüm ürünlerimizde %10 ile %20 
arasında değişen indirimlerimiz ile yüksek kaliteli ürün-
lerimizi uygun fiyatlara alabiliyor müşterilerimiz. 

Ayrıca yeni evli çiftlerimize yönelik yaptığımız 
kampanyamız da büyük ilgi gördü, kampanyamızda 

yeni evli çiftlerimize evlerini kurarken bizden yaptığı 
alışverişlerde ek olarak seçilmiş ürünlerimizi de %50 
indirim ile temin edebiliyorlar. Lavabo, tuvalet, duş ka-
bini ve musluklar ile daha bir çok seçilmiş üründe %50 
indirimimiz büyük ilgi gördü. 

DIY Center’de ayrıca ihtiyacınıza göre gerekli tüm 
ölçüler alınıyor, fiyat belirleniyor ve onay alındıktan 
sonra ürünlerimizi hazırlıyoruz. 

baNYO, MUtfak Ve faYaNslarDa 
GeNİŞ ÜrÜN YelPazesİ

Tahretli Türk tuvaletleri, desenli duş kabinleri, yük-
sek kalite bataryalar musluklar, Türkiyede üretilen ban-
yo dolapları, tüm banyo ürünleri ve lavabolar da DIY 
Center’den fiyat almadan işe başlamayınız. 

Mutfak ürünlerimizde ise sektördeki farkımız 
birkez daha ortaya çıkıyor. Mutfak ürünlerimizde tam 
90 çeşit ürün seçeneğini müşterilerimize sunuyoruz. 
Dolaplar,bankolar, fırınlar ve mutfak için gerekli tüm 
elektronik eşyalar DIY Center’de. 

Fayans alırken de DIY Center’e uğramadan karar 
vermeyin. DIY Center’de yer ve duvar fayansları olmak 
üzere tam 250 çeşitlik çok geniş ürün yelpazesi bulu-
nuyor. Avrupa ve Türkiye’den özenle seçerek yüksek 
kalitede hizmetinize sunuyoruz. 

Türkiye’de öel olarak üretilmiş ev ve iş yerleri için 
kullanılan KARO yer taşlarınıda sadece DIY Center’de 
bulabilirsiniz.

Stock malzemesi olan tüm ürünlerimizi ayni günden 
Princess düğün salonu altında bulunan binamızdan 
temin edebilir veya bir sonraki gün adresinize teslim 
edebiliriz.”

DIY Center 4 Princes road, Edmonton, London N18 
3PR adresinde bulunuyor. Daha fazla bilgi için 0208 
803 9153 veya 07983 616 621 numaraları telefonlardan 
yetkililere ulaşabiliirsiniz. Ayrıca  internet adresinden de 
DIY center’in hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. 
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On-onbeş gündür, görsel ve yazılı basında sıkça 
tartışılan, Karaman’da devlet himayesi gören Ensar 
Vakfında cinsel istismara uğrayan 45 çocuktan söz 
ediliyor. 

Haber, bu konuda fitili ateşlemişçesine, birçok 
vakfın ve yetiştirme yurdunda benzer olayların 
yapılmakta olduğu haberleri, peş peşine sıralandı 
basında. En sonunda kız öğrenciler, yurdunda kil-
itli odaların pencerelerinde yardım çığlıkları atarak 
feryat figan ederek yardım istediler.

Olaylara el koyan “sözde” yetkililer, olayı kapa-
tmak ve ya sürüncemeye bırakmak için diğer olay-
larda olduğu gibi yayın yasağını koydular.

Ailede sorumlu bakan Ensar Vakfı olayları 
için, verdiği beyanatta: “Bir defa olmakla bir şey 
olmaz” diyerek olayı basitleştirdi. Ensar Vakfın yö-
neticilerine arka çıkarak: “Ensar Vakfı saygın bir 
vakfımızdır” dedi.

Oysa ki, bir defada çocuk ana rahmine düşüyor. 
Olayları başlatan ilk atılan kurşun oluyor. Hedefe 
varmak için, ilk adımın atılması gerekir. Bir yapının 
oluşması için, ilk piriketin konması, ilk harcın 

karılması gerekiyor. Bir defa deyip geçmeyin. Her 
şeyin bir ilki vardır. Etrafını görmen için, ilkin 
elektriğin yakılması gerekmez mi?

Gelelim konumuza: Sayın Bakan! Körpe 
çocuğun,  kız olsun erkek olsun, uğradığı cinsel 
istismarı ömrü boyu unutması olası mı? Bu çocuk-
lar, okuyup ülkenin sayılı mevkilerine erişseler bile, 
sürekli bir eziklik, aşağılık hissetmiyecekler mi? 
Basının aktardığına göre: Son beş yılda, çocuk cin-
sel istismarları % 50 artmış.

Sayın Bakan sizler bu beyanatınızı televizyon-
larda defalarca tekrarladınız. Ne acıdır ki, sizler 
bizimde bakanımızsınız. Böyle bir bakana sahip 
olduğumuz için cidden üzüntü duyuyoruz. Halk 
arasında söylenen bir tekerleme var: “Kazaran kaza 
oldu G.... kazası, inek otlatmaya gitti encümen 
azası”. Söylemekten zorlanıyoruz, sizler kazaran mı 
bakan oldunuz?

Sayın Bakan seçmenlerinizi, bizleri daha fazla 
üzmemek için ve kendinizi daha fazla  yıpratmadan 
erdemli bir davranış olan istifayı düşünüyor musunuz?

alİ  
ERDOĞaN 

KÖşe Yazısı

elbistanliali@fsmail.net

Bir defa  
olmakla bir  
şey olmaz(!)
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devlet Bombayı Biliyordu
ankara Tren Garı’nda 102 
kişinin yaşamını kaybettiği 
canlı bomba saldırıları ile ilgili 
müfettişlerin hazırladığı ön 
inceleme raporu ve eklerinde 
büyük skandallar çıktı.

10 Ekim’deki patlamadan 25 gün önce, 14 Eylül 
2015’te, IŞİD’in mitinglerde birden fazla canlı bom-
ba ile eylem yapacağına dair istihbarat bilgisi, An-
kara Emniyet Terörle Mücadele C Şubesi Müdürü 
Hüseyin Özgür Gür tarafından üstlerinden ve mitin-
gle ilgili önlem alan Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne 
iletilmediği ortaya çıktı. Raporda o tarihteki An-
kara Emniyet Müdürü ile TEM, Güvenlik ve 
İstihbarat Şube müdürlerinin de ihmal suçundan 
soruşturulması gerektiği belirtildi. Müfettişlerin ön 
inceleme raporunda, daha önemsiz istihbarat bilg-
ilerinin ilgili birimlere iletilirken bu çok önemli 
istihbaratın Gür tarafından neden iletilmediğine 
ilişkin “değişik saiklerle” ve “en azından ihmal 
suretiyle” ifadeleri kullanıldı. Müfettiş raporunda 
o tarihteki Ankara Emniyet Müdürü Kadri Kartal 
da gelen istihbarat bilgilerine ve Diyarbakır-Suruç 
patlamalarına rağmen gereken önlemleri almamakla 
suçlandı. Raporun eklerinde ise 1 Ocak 2016 ile 10 
Ekim 2016 tarihleri arasında polis ve MİT’in canlı 
bomba saldırılarına ilişkin 62 ayrı istihbarat notu 
olduğu bilgisi yer aldı. Müfettişlerin hazırladığı 
tabloya göre son istihbarat notunda 10 Ekim tarihin-
de canlı bomba Yunus Alagöz’ün adı yer alıyordu.

Valİlİk Ve saVCılık kaPattı
Mülkiye Başmüfettişi Özcan Bademci ve Turan 

Ergün ile polis başmüfettişleri Ayhan Acet ve Ertan 
Kara’nın hazırladığı 25 Şubat 2016 tarihli raporda, 
eski Ankara Emniyet Müdürü Kadri Kartal, eski 

İstihbarat Şube Müdür Vekili Cihangir Ulusoy, 
TEM Şube Müdürü Hakan Duman, eski Güven-
lik Şube Müdür Vekili Adem Arslanoğlu ile TEM 
Şubesi C Büro Amiri Hüseyin Özgür Gür hakkında 
soruşturma izni verilmesi istenmesine rağmen Vali-
lik soruşturma izni vermedi. Bu kararın gönderildiği 
Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz hakkını kullanmadı 
ve dosyaya ilişkin işlemden kaldırma kararı verdi. 
Bu karara karşı şikâyetçi avukat Murat Yılmaz 
Danıştay’da dava açtı.

‘bİrDeN ÇOk...’ İstİHbarat
Valilik ve Başsavcılığın soruşturma yapılmadan 

kapattıkları dosyadaki müfettişlerin ön incel-
eme raporunda Ankara Garı’ndaki gösteri önces-
inde alınacak güvenlik önlemleri planlamasında 
değerlendirilmesi gereken farklı birimlerden bir-
çok istihbarat bilgisinin geldiği belirtildi. Raporda 
özellikle 14 Eylül 2015 tarihli istihbarat raporuna 
dikkat çekildi. Raporda TEM Daire Başkanlığı’nın 
14 Eylül 2015 tarih ve 46777 EBYS sayısı yazısı 
ile Ankara ve 47 İl Emniyet Müdürlüğü, TEM şube 

müdürlüklerine, İstihbarat Daire Başkanlığı’nın ise 
14 Eylül 2015 tarih 524167 sayılı yazısı ile 81 il Em-
niyet Müdürlüğüne gönderdiği istihbarata yer ver-
ildi. Raporda bu rapordaki bilgiler şöyle aktarıldı: 
“DEAŞ’ın ülkemizde büyük bir eylem yapma kararı 
aldığı, bu eylemle ilgili olarak seçtiği grubu Suriye 
Deyr Zor’da bulunan bir kampta özel eğitime tabi 
tutmaya başladığı, eylemin uçak-gemi kaçırma ya 
da miting- kalabalık yerde çok sayıda canlı bomba 
patlatma şeklinde kompleks bir eylem olabileceği 
yönünde teyide muhtaç bilgiler elde edildiği...”

 İstİHbarat İletİlMeMİŞ
Raporda diğer emniyet müdürlerinin 

sorumlulukları anlatılırken de, son gelişmeler 
ışığında DEAŞ’ın (IŞİD) Türkiye’ye yönelik 
sansasyonel eylem arayışında olabileceğinin 
değerlendirildiğine dair bilgiler içeren istihbaratın 
TEM ve İstihbarat Şube müdürlüklerine geldiğine 
dikkat çekildi. Raporda “Ancak bu bilgi toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerinde alınacak güvenlik önlemlerini 
planlamakla görevli Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne 

iletilmediği gibi il emniyet müdürünün kendisine de 
iletilmemiştir. Halbuki bu istihbarat bilgisi basit bir 
bilgi olarak değerlendirilemez. En çok toplantı ve 
gösteri yürüyüşü yapılan Ankara için bu bilgi önem 
arz etmektedir. Bu bilgi ve gelen diğer istihbarat-
lar bir bütün olarak değerlendirilerek il valisine 
sunulmamış ve bu miting özelindeki toplantılarda 
görüşülmemiştir” denildi.

ÇelİŞkİlİ İfaDeler
Müfettişler Terörle Mücadele Şube Müdürü 

Hakan Duman’ın “toplantılara karşı olabi-
lecek saldırıların da güvenlik planlamasında 
değerlendirildiğini” ancak il emniyet müdürünün 
ifadesinde böyle bir öngörüde bulunamadıklarını 
söylediğini vurgulayarak “Emniyet tedbirlerinde 
de bu yönde canlı bomba saldırısının önlenmesine 
yönelik bir tedbir görülemediğini” belirtti. Eski 
Güvenlik Şube Müdür Vekili Adem Arslanoğlu 
hakkında da gerekli önlemleri almadığı için 
soruşturulmasında kamu yararı olduğu belirtildi. 
Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Cemal Dalkılıç 
hakkında göreve başlamasından 8 gün sonra mitinge 
ait güvenlik tedbirlerinin alınmaya başladığı için 
ihmali olmadığı değerlendirmesiyle soruşturma 
yapılmasına gerek olmadığı belirtildi.

bOMbaCı bellİYDİ
Belgelere göre, patlamanın olduğu 10 Ekim 

sabahı İstihbarat Dairesi Başkanlığı “Gizli” yazılı 
ibareyle Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’na canlı 
bomba Yunus Emre Alagöz ile Hacı Yusuf Kızılbay 
ve Mehmet Işık’ın eylem hazırlığında olabileceğine 
ilişkin istihbarat bilgisi gönderdi. Yazıda, Işık ve 
Alagöz’ün aileleriyle helalleştikleri, sansasyonel 
eylemler yapacakları belirtilerek Dokumacı grubu 
içerisindeki Kızılbay’ın Suriye’den Türkiye’ye 
giriş yaptığı ve Mehmet Işık’ın 8 Ekim 2015’de 
(iki gün önce) irtibat kurduğu belirtildi. İstihbarat 
Daire Başkanı Engin Dinç imzasıyla patlamadan 
sadece saatler öncesinde Terörle Mücadele Daire 
Başkanlığı’na gönderilen yazı, aynı gün içinde 
aralarında Ankara’nın da bulunduğu ilçelerin TEM 
Şube Müdürlerine iletildi. Belgede ise el yazısı ile 
yazılmış ve patlamadan yaklaşık 4 saat sonrasını 
gösteren “13.48” ibaresi dikkat çekti.

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi



29  ÇarşamBa, 13 NİSaN 2016

Günümüzde en çok bilinen isimlerden şeyh Hadi (adiy) 
İbn musafir, ezidiliğin kurucusudur. avesta kaynaklı 
yeni felsefeyi, 12 yüzyılda şekillendirmiştir. adiy Bin 
müsafir veya şeyh adiye şemiye Kure misafiri olarak 
bilinir. Lübnan Balbek 1072 doğumludur. Babası, musa-
fir Bin İsmail, soyunun Halife mervan’dan geldiğini 
ispatlıyor. annesinin adı, Yezda’dır. dönemin gele-
neklerine göre, 1116’ da mekke’ye gitmiş dönüşünde 
Laleş’e yerleşmiştir. İslami bir aileden gelmektedir. 
Kadiri tarikatı kurucusu abdülkadir Geylani’den ve 
İmam Gazali den ders almıştır. müslüman inançlı bir 
sufi’dir. Öyle ki başka bir kaynakta, şeyh adiy’nin 
Kahire’de kalan ve burada tarikat faaliyetleri sürdüren 
kolunun müslüman olduğu ve bu tarzda inanışlarını 
sürdürdükleri tartışılmaktadır. ocak 1162 ölmüş ve 
şeyhin türbesi, musul yakınlarında Laleş’tedir. Kut-
sal sayılır, ziyaret edilir ve namaz sırasında ezidiler, 
güneşe ve Laleş’e dönerler.
Berfin Yüce | Bölüm 2

Zerdüştlüğün kutsal kitabı Avesta’da  
bu benzeyişler açıktır. Avesta da, ‘Biz 
Fradat-Vira’ya ve Dakhyuma’ya, 
Aşa’nın efendisine tapıyoruz ve biz 
yıldızlara, aya ve güneşe ve kutsal 
parlaklığa tapıyoruz.’ diye yazıyor. 
Laleş Ezidiliğinde de temel budur.

  Oldukça tartışma konusu olsa da, 
genel kabul, Ezidiliğin bu tarihlerden 
sonra, özünden uzaklaştığı ve inanış 
ile ibadet şekillerinin İslam’a yaklaştığı 
yönündedir. Bu gün elimizdeki bilin-
en ve neredeyse bütün araştırmacılar 
tarafından kullanılan kaynak, Laleş 
Ezidileri ve referanslarına ilişkin, 
J.S.Guest tarafından yazılan, ‘The 
Yezidis’ kitabıdır. Kitabın yeni 
baskısında biraz daha ayrıntılandırılmış 
ve 1990’da, Laleş söyleşileri de 
eklenmiştir. Bu Laleş’teki Ezidi din 
adamları ile yapılan söyleşilerdir.

Bilinenin tersine Ezidiliğin, Laleş 
kutsal kitapları, kitap değil çok küçük 
metinlerdir. Aslını gören yoktur. 
Bu kaynaklarda burada anlatılmaya 
değmeyecek bir yöntemle yeni dönem 
batılı araştırmacılar görmüş ve not 
etmiştir. Bilinen tek kaynak yukarıda 
adı geçen kaynaktır ve bütün çeviriler 
buradan alınmıştır. Buna göre, üç te-
mel kaynak ve tapınağın şeyhlerinin 
sunumlarından hareket edilmekte. Bu 
sunumlar daha çok Zerdüşti kaynaklara 
dayanmaktadır. Fakat Laleş şeyhleri, 
kurucu Şeyhten farklı, sürdürdükleri 
ve Avesta’ya daha yakın oldukları 
anlaşılmaktadır. Kurucu Şeyhin metin-
leri referans alınarak Avesta’nın temel 
kaynak olarak derinliği kavradıkları ve 
yorumladıkları anlaşılmaktadır. Mishe-
fa Reş, Kitab’ul Celve ve Şeyh Adiy’nin 
İlahileri; Laleş’in ve Şeyh Adiy’in te-
mel kutsal metinleridir. Bütün kaynak 
bu üç metinde toplanmaktadır.

Kitab’ul Celve, beş bölümden 
oluşmaktadır. Toplamı 80 cümledir. 
İngilzce ‘revalation’ diye tanımlanmış, 
ilah, vahiy anlamında kullanılmıştır. 
Tanrısal açıklamalar, geniş zaman dili-
minde yazılmıştır. Meleke Tavus ve et-
kisi ile ilkeler anlatılır. ‘Ben ki vardım, 
varım, sonsuza dek var olacağım, tüm 
yaratılmışlara hükmüm geçer, tüm olay-

lar ve benim erkim altındaki varlıklarla 
ilgili her şey, benim buyruğumla olur.’ 
diye başlar.

Referansı belli değildir. Şeyh 
Adiyy kendine mi tanrı diyor, yoksa 
Zerdüşt Peygambere mi gönderme 
yapıyor? Çünkü bahsedilen tanrı kut-
sal metinlerin tanrıları değil.

Mishefa Reş, 8 sayfa ve 105 cüm-
ledir. Yaradılışı, geçmiş olayları ve 
adabı anlatır. Renkler ve yiyeceklere 
ilişkin tanım ve yasaklamalar vardır.

Şeyh Adiyy’in ilahileri ise to-
plam, 79 cümledir. ‘Benim bilgim 
tüm varlıkları kuşatır, Benim varlığım 
benden gelir’ diye başlar. ’Şamlı Adiy 
im ben, Musafir’in oğlu’ diye devam 
eder.

Bugün adları geçen ve bah-
sedilen kayaklar bunlardır. Laleş 
Şeyhleri bunları açıklamamaktadır, 
bu bilgi bize 1900’lü yıllarda gördüğü 
söylenen batılı gezginler tarafından 
aktarılmaktadır.

Kara Kitap yani, Mishefa Reş, 
Kitab-ül Celve’den uzun ve bölümlere 
ayrılmadan metin tarzında yazılmış, 
Kitab-ül Celve ise mısralar halinde 
ayetler gibi yazılmıştır. Buralarda 
evrenin önce bir inci tanesi olarak, 
yedi günde yedi melek tarafından 
yaratıldığı söylenir. Meleke Tavus, 
tanrının yarattığı dünyanın koruy-
ucu meleği yöneticisi ve Tanrının 
iradesinin yürütücüsüdür. Bütün 
yaratıklardan önce varidi. Seçilmiş 
halkını uyarmak ve korumak için dün-
yaya gönderildi. Kitaba yabancıların 
okuması ve bakması yasak kılındı.

Avesta kaynaklı Zerdüştlükte 
referanslandırıldığı net olmasına 
rağmen, İslam referanslarına epeyce 
yaklaştırılmış olsa da, yeni dönem 
Şeyhleri ve uygulayıcıları buna fazla 
itaat etmemişlerdir. Bugün söylem ve 
uygulama Zerdüştidir. Laleş kül-
türünde, İslam isimleri ve referansları 
farklı bir tarzda kullanılır. Havva 
buğdayı yedikten sonra cennetten 
kovulur. Bu metinlerin toplamında 
yaratım ve kuralları anlatılır. Meleki 
Tavus, Ademe secde etmez ve Allah 
tarafından ödüllendirilir. Avesta’da 

anlaşılacağı gibi bu betimlemeler yok-
tur. Ayrıca bu üç metinde temel işlevler 
anlaşılmamaktadır. Bu da Avesta’nın 
ana kaynak olarak kullanılmasına 
rağmen isminin geçmediği anlamına 
gelmektedir.

Güneşe dönülerek günde üç dua 
yapılır. Yedi büyük melek vardır, 
isimleri İslam melekleri ile aynıdır. 
Çarşamba Kutsal gündür. Evreni 
yaratmaya Pazar günü başlandığı, 
ilk Azazil adlı meleğin yaratıldığı ve 
bütün meleklerin başkanının Meleke 
Tavus olduğu belirtilir.

Burada anlaşılması gereken yada 
araştırılıp yerli yerine konulması 
gereken, kaynakların bu kadar kısa 
olamayacağı, Şeyh Adiy’in Avesta’yı 
ve kaynaklarını alt bilgi olarak 
kullandığı düşünülmelidir. Avesta ve 
Zerdüşti kaynaklarda bütün mese-
leler oldukça ayrıntılı bir tarzda 
tanımlanmıştır. Günlük yaşamdan 
ölüme kadar bütün ayrıntılar vardır. 
Öyle ki hukuk tartışmaları bile 
derinliğine verilmiştir.

Yeni, 1990 Laleş söyleşilerinde 
tapınağın Şeyhin söyledikleri oldukça 
dikkat çekici ve daha çok Zerdüşti 
referanslıdır. Şeyh, Biz Şeyh Adiy’den 
önce vardık, Şeyh Adiy Suriye’den 
geldi ve Hakkari halkı tarafından ka-
bul gördü. Bizim yeni yılımız Şeyh 
Adiy’den önce vardı. Bu konuşmada 
hiç Zerdüşt Peygamberden bahsedilm-
iyor. Avesta’dan bahsedilmiyor, fakat 
yukarıda çeşitli defalar değinildiği 
gibi, alt referans olarak bilindiği ve 
kabul gördüğü anlaşılıyor.

Araştırmacıların, Batılı gezgin-
lerin yanlış anladıkları ve öyle kabul 
ettikleri tarih ve kavramlar üzerinden 
hareket edilmiş. Tarihler ve kavramlar 
biribirine karışmış. Bu tarihin daha iyi 
anlaşılması ve yerli yerine oturtulması, 
düzeltilmesi gerekir. Mesela, kaynakta 
cehennem ceza yeri değil, günahtan 
arınarak yeni yaşama geçiş mekanıdır. 
Ateşe tapmazlar, ateşi yüceltirler. Asıl 
kıble güneştir.

İmam Şafi, ‘Müsnet’ adlı eserinde 
Zerdüştilerin Ehli Kitap olduğunu ve 
buna dair Hadis olduğunu söylüyor. 

İmam Hanbeli de buna yakın bir be-
lirleme yapıyor. Halife Ömer’in, Pe-
ygamberin, Zerdüştilere Ehli Kitaptır 
dediğine şahit oldum dediği yazılır.

Sadık Hidayet, Hidayetnamede, 
Ateşgah Dağı, ateş kadar sade ve 
temiz, insanın ruhuna hitap eden, 
temizlik ve güzellik temsilcisi ‘ebedi 
ateş’ (ateş-i cavidan) gibi. Diye edebi 
bir tanımla yapıyor.

Ali Şeriati ise Mekke’ye gelen 
Aryan tüccarlar ile İslam’ın oluşumu 
döneminde Muhammed’in bunlarla 
tartışarak fikir alışverişinde bulunmuş 
olması gerektiğini ve böylece Avesta 
ve Zerdüşt Peygamberin öğretilerinden 
haberdar olduğunu belirtir.

Buradan bakıldığından kaynağı 
Kürd olan bu referansın kitabı, Beşinci 
Büyük  Kutsal Kitaptır. İlk referanslar-
da bu vardır fakat sonradan durumunu 
zayıflatmak için başka tartışmalar 
geliştirilmiştir. Avesta beşinci kutsal ki-
tap olarak görülmeli ve tarihi bu tarzda 
yeniden yazmak gerekmektedir.

Tartışma ve belirlemeler tarih 
sırasına göre yapılırsa, durum daha 
da netleşir. Böylece toplumumuzdaki 
kavram kargaşası bir biçimde şekil 
alabilir.

Zerdüşt Peygamber, farklı tarihler 
verilse de bu yıla denk gelen bir tarih 
görünmektedir. (M.Ö. 6000) 

İran –Mitra ise, Zerdüşti referansla, 
aşağı yukarı aynı tarihlere denk geliyor. 
Belki de bu tamamen Zerdüşt’tür.

Magiler, batılı araştırmacıların 
büyük bir yanlış anlama ile Zerdüştlüğe 
kaynak gösterdikleri  anlayış, Avesta’da 
hiç bir biçimde batılıların Magi’ye 
yükledikleri tarz bir faaliyetten bah-
sedilmiyor. (M.Ö.700)

Mitra, M.S. 100-400 arası 
Romalılar, Zerdüşti öğretinin aynı an-
lama gelen içeriği ile kabul ettiler ve 
antlaşma anlamına, şart, kabul, iyilik 
koruyucu tanrı anlamında kullanılırdı. 
Romalılarda farklı bir tarzda ama bu 
referansa göre kutsal görürlerdi.

Hindu Mitra; aynı içerikle 
kullanmış, fakat daha çok doğa yanını 
ön plana çıkaran bir Hindu tapınma 

biçimine dönüştürmüşlerse de tarihi 
oldukça yenidir. (M.S.1400)

Maniler: M.S.210, düalist, kend-
ilerini Budist ve Zerdüştilerin devamı 
gibi görürlerdi. Maniler Mitra adını 
kullanırdı. Fakat Zerdüşlüğe göre old-
ukça farklıdırlar.

Görüldüğü gibi tarihler bile alt alta 
yazıldığında, batılı araştırmacıların söyl-
ediklerinden bambaşka bir şey ortaya 
çıkıyor. Batılı araştırmacılar yöresel 
söylencelere dayanan, yanlış bir tarih or-
taya çıkarmışlardır. Bu kavram kargaşası 
düzeltilmelidir.

Kürdistani aydınlanma ve edebi-
yatta bu kavramlar aynen batılıların 
gördüğü yanlış kaynağın sonucu de-
vam etmiştir. En basit sıralamaları 
bile bugün bilinenlerin tersi yada 
farklı olması gerektiğini gösterme-
ktedir. Batılı gezginler Zerdüştlükle 
Magiyi büyücülükle karıştırmışlar. 
Yanlış bir kaynak. Kürd kaynağı Mitra 
ile Zerdüştü karıştırmış, bu da yanlış 
bir referans. Zerdüştilik ile Yezidilik 
ayrıştırılmış, bu da yanlış. Kesinlikle 
kötülüğün temsili bir belirlemede iblis 
yok. Batılılar bunu yanlış anlayarak 
çevirmiş  ve öyle kalmış. Aslı Meleke 
Tavus’tur ve bunun tanımlaması ile 
işlevi yorumlananlardan farklıdır.

Çok karmaşık ve mitolojik olan 
konu, Kürdistanlı araştırmacıların, 
tarihin aslını ortaya çıkarmaları ger-
ekmektedir. Çünkü yorumlar genel-
likle merkeze yakınlaştırma çabaları 
ile doludur. Zerdüştlüğün Kürdi 
yanı temeldir. Kürt folkloru yeter-
ince incelendiğinde, Ezidilik üstüne 
bugünkü bilgiler bütünüyle değişmiş 
olacaktır.

KAYNAKLAR:
-Wadie Jwaided;  Kürt 
Milliyetciliğinin Tarihi
-David Mcdowall; Mod-
ern Kürt Tarihi
-M.Sıraç Bilgin; Zarathustra
-Minorsky; Kürtler
-James Darmenste-
ler; The Zend Avesta
-Mehmet Bayrak;Kürdoloji 
Belgeleri
-John S. Guest;The Yezidis
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Küçük-orta ölçekli işletmelerin İşçi Partisi’nde temsiliyetini 
güçlendirmeyi hedefleyen smes for Labour (small and medium 
enterprises for Labour Party) grubu, Londra Belediye Başkan 
adayı sadiq Khan için bir dayanışma yemeği düzenledi. 

Londra Belediye Başkan adayı sadiq Khan 
İçin dayanışma Yemeği 5 Mayıs’ta yapılacak Londra Be-

lediye Başkanlığı seçimlerinde İşçi 
Partisi’nin adayı olan Khan’ın da ka-
tıldığı yemek, Londra merkezindeki 
Troia Restaurant’ta gerçekleştirildi. 
Aralarında milletvekilleri ve parti-
nin üst düzey yöneticilerinin de hazır 
bulunduğu geceye,  meclis üyeleri 
Ali Gül Özbek, Haydar Ulus ve Suna 
Hürman, Britanya Alevi Federasyonu 
ve Avrupa Kürt İşverenler Birliği gibi 
derneklerin temsilcileri ile 200’den 
fazla davetli katıldı. Davetlilerle tek 
tek selamlaşan ve fotoğraf çektiren 
Sadiq Khan, yaptığı konuşmada se-
çimlere bir aydan kısa bir zaman 
kaldığına dikkat çekerek, kazanacak-
larına inandıklarını vurguladı. 2008 
yılından bu yana Muhafazakar Parti’li 
Boris Johnson tarafından yönetilen 
Londra’nın ulaşımdan barınmaya ka-
dar her alanda problemlerinin arttığı-
nı savunan Khan, otobüs şoförü bir 
babanın, sosyal evlerde büyüyen bir 
çocuğu olarak kentte yaşayanların 
önceliklerini bildiğini ve göreve gel-
mesi halinde sorunların çözümünde 
daha etkili olacağını vurguladı. Lond-
ra’yı yaşanılır bir kent haline getirmek 
için çok çalışacaklarını taahhüt eden 
Khan,  geceyi organize eden SMEs 
for Labour grubunun kurucu direktö-
rü İbrahim Doğuş’a destekten dolayı 
teşekkür etti. 

Etkinliğe, aralarında Türk ve Kürt 
işadamları ile doktorlar ve bankacı-
lar gibi farklı meslek gruplarından 
gelen davetliler ile öğrenciler de ilgi 

gösterdi. Geceye ilişkin bir değer-
lendirmede bulunan İbrahim Doğuş, 
İşçi Partisi’nin Londra ekonomisinin 
bel kemiği olan küçük ve orta ölçekli 
işletmelere en az uluslararası dev fi-
nans şirketleri kadar önem verdiğini 
belirtti. SMEs for Labour’un başkan-
lık kampanyalarında aktif bir rol oy-
nadığına dikkat çeken Doğuş, küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin Khan’ın 
seçilmesi ile kent yönetiminde sesle-
rini duyurabileceklerine inandıklarını 
kaydetti. 

Uzun yıllardır tanıştığı Khan’ın 
başarısı ve kariyeri ile özellikle göç-
menler için iyi bir rol model oluşturdu-
ğuna işaret eden Doğuş, “Nüfusunun 
yarısından fazlası etnik toplumlardan 
oluşan Londra’ya Khan’ın seçilmesi, 
çok kültürlülük ve hoşgörünün sergi-
lenmesi açısından da önemli bir mesaj 
olacaktır” dedi. 

Pakistan’lı göçmen bir aileye 
mensup olan Sadiq Khan İngiliz Parla-
mentosu’na ilk kez 2008 yılında, henüz 
34 yaşındayken girme başarısı göster-
mişti. Geçen sene yapılan seçimlerde, 
Güney Londra belediyelerinden Too-
ting bölgesini yeniden temsilen mec-
liste yer almaya hak kazanan Khan,  
2008-2010 yılları arasında bakanlık 
görevlerini üstlenmiş ve Britanya’nın 
ikinci Müslüman kökenli kabine üye-
si olma ünvanına sahip olmuştu. Ka-
uoyu anketleri, İnsan hakları alanında 
tanınmış bir avukat olan Khan’ın, Mu-
hafazakar Parti’li rakibinin açık ara 
önünde olduğunu gösteriyor. 



Bu hafta serin bahar aylarında insanın içini ısıtan, terayağında 
kavrulmuş kuru otların aromatik kokusuyla iştah kabartan, 
ekşimtrak lezzeti, yumuşacık dokusuyla insanın içini rahat-
latan yayla çorbası tarifi ile beraberiz. 

Hemen herkes tarafından çok sevilerek 
yenen ve aile mutfaklarında çok sıkça yapılan 
bu mütevazi çorba, ismini ve içine koyulan 
malzemeler göz önünde bulundurulduğunda, 
yapıldığı mekandan almış olması büyük bir 
olasılıktır. Temel malzemesi yoğurt, yumurta 
ve pirinç olan bu çorba yaylalarda en kolay 
bulunan malzemeler den olup çarçabuk 
yapılabilen harkulade lezzette bir çorbadır. 

Yayla yaşamı Kürtlerin hayatında çok 
önemli bir yeri vardır. Geçimlerinin ana 
kaynaklarından biri olan hayvancılık doğal 
olarak Kürtlerin yaşam tarzlarını pek çok 

yönden etkilemiştir. Koyun sürülerini otlat-
mak amacıyla baharın başlangıcından iti-
baren taptaze otların bolca bulunduğu yüksek 
yaylalara götürürler ve kurdukları çadırlarda 
yaz sonuna kadar kalırlardı. Yaylalara gitme 
hazırlıkları bahar aylarının başından itibaren 
başlayan heyecanlı bir süreç olup, yaylalara 
çıkma merasiminden, oralara çadırları kur-
mak ve yerleşmek le devam eden ve hay-
vanlara tekrar yüklenip getirilen çadırlar 
ve bütün ev malzemelerin tekrar köye get-
irilmesi ile sona eren bir süreçtir. Böylesine 
önemli bir sürecin hayatlarının merkezine 
koymuş bir toplumun yaptıkları yemeklere 

de yansıması da çok doğaldır. 
Yaylaya çıkmaktaki en büyük amaç 

hayvanların taptaze otlarla beslemek 
dolayısıyla bol ve iyi kalitede süt ve süt ürün-
leri üretip sonbahar aylarının başlangıcında 
tekrar köylerine dönmektir. Yaylada kalındığı 
dönemde de, orda bulunan malzemeler 
den yapılan yemekler yapılmakta idi. Gün-
lük olarak üretilen süt ürünlerinin olduğu, 
taptaze yabani otların yetiştiği yamaçlarla 
çevrilmiş bir ortamda böylesine güzel bir 
çorbayı yaratmak çok zor olmasa gerek.  İlk 
türleri sadece un, yoğurt ve otlarla yapılaşa 
da günümüzde yapılan versiyonları genel-
likle pirinçle yapılmaktadır.  

Çocukluk döneminin en sevdiğim 
çorbalarından biri olan bu çorba evimizde 
sıkça pişirilen çorbalardandı. 

Haftaya yeni bir lezzette buluşmak dileği 
ile yorumlarınızı bekliyorum.

Şorbeya zozanê / 
Yayla Çorbası
4-6 kişilik 

Malzemeler

200 gr. dolmalık pirinç

su

800 gr. süzme yoğurt

1 yumurta

tuz ve karabiber

100 gr. tereyağı

2 tatlı kaşığı kuru nane

1/4 tatlı kaşığı kırmızı biber

bir tutam saffran veya 1 tatı kaşığı haspir

Yapılışı

1. Pirinçleri bol su ile yıkayın küçük 
bir tencereye alıp üzerini iki-üç parmak 
geçecek kadar soğuk su ekleyip orta ateşte 
kaynamaya bırakın. Pirinçler suyu çekene 
ve tamamen yumuşayana kadar kaynatın. 

2. Öbür taraftan, çorbayı pişireceğiniz 
tencereye yoğurdu alın, içine yumurtayı 
kırın, tuz ve karabiber ekleyip çırpıcı ile, 
yumurtalar yoğurtla tamamen karışana 
ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar 
çırpın. Tencereyi ocağa alın ve kısık 
ateşte  kaynamaya başlayana kadar sürek-
li çırpın. Bu safhada ocağın başından 
ayrılmadan yoğurdu karıştırmanız old-
ukça önemli çünkü yoğurt kesilebilir yani 
çökeleğe dönüşebilir. Yoğurt kaynama-
ya başladığında kaynamış olan pirin-
çleri üzerine ekleyip tekrar kaynamaya 
başlayana kadar çırpmaya devam edin ve 
bir kaç dakika kadar kaynatıp ateşten alın. 
Çorbanın kıvamı eğer çok katı ise üzerine 
yeteri kadar kaynamış su ekleyin. 

3. Bu arada küçük bir tavada tereyağını er-
itin, kavrulmaya ve köpürmeye başladığında 
içine kuru naneyi, kırmızı biberi, ve saffranı 
ekleyip karıştırın ve hemen ateşten alın ve 
dörtte üçünü çorbaya ekleyip karıştırın. Tuz 
ve karabiberini kontrol edin, ateşten alın ve 
en az on dakika kadar dinlenmeye bırakın. 
Servise alırken kalan tereyağını ısıtıp kase-
lerin üzerine ekleyin.

Afiyet Olsun.
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şorbeya zozanê
Yayla Çorbası thekurdishcook@gmail.com    ThekurdishCook           @ThekurdishCook

THe KurdısH CooK

Fadime  
Tiskaya
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Basit

Zor

sudoKu

GeÇen HaFTaKİ BuLmaCanın 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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saTıLıK 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

ıletişim: 0796 113 7625 (ali Bey)

+44 7517 499470
20 Hana mews, Goulton road, london e5 8GF

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

PeKenLer LımıTed
ConsuLTanCY serVıCes 

marKeTınG
saLes PuBLıC reLaTıons sourCıınG 

ıTHaLaT ıHraCaT LoJısTıK Ve PazarLama 
danısmanLıGı

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.

ALSAN MARKETING
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

Gülşen Alsan 07417 398371

Services provided:

Marketing & sales 
consultancy
Graphic design
Website development

Sunulan hizmetler:

Satış ve pazarlama 
danışmanlığı
Grafik dizayn
Web tasarımı
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aveG-Kon: 
em tevlî 
Kampanya 
malbata Bira 
bibin

mehmet Yuksel: tê xwestin ku em 
erdnîgariya mereşê biterikînin û biçin

ayata: Belgeyên Panama şerê 
berjewendiyan e

Rûpel 2

Rûpel 2

Rûpel 2

PeN a 
Navneteweyî: 
Divê aKP şer 
bisekinîne

Rûpel 2

Li Londonê Coşa 
newrozê

roja Yekşemê bi hezaran 
Kurdistanî û dostên 
wan jibo pîrozabahiya 
Cejna newrozê li herêma 
enfieldê hev civiyan. 
Tevî parlementera 
HdP´ê Besîme Konca, 
parlementerên Brîtanî 
Kate osamor, Joan ryan, 
Jean Lambert jî di nav 
de gelek nûnerên partî û 
rêxistinên sivîl tevlî bûn. 
di pîrozbahiya newrozê 
de berxwedana Bakûrê 
Kurdistanê hat silav kirin.

 Rûpel 4-5
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

li Nisêbînê…
ji dûr ve dibîne ku birîndarê wê

Serî li ser kevirekî
Pişta girêdayî vedike û xwe ji çûyinekê re şiyar dike

Keçik ji kerban wek çavên stêrikeke dur diricife 
mîna gulleyekê ber bi birîndêr ve dipeke 

û bi zimanê dilobêjekê jê pirs dike:
te ez ji şûtika xwe jî dawerivandim

niha tu yê lêva birîna xwe bi çi şil bikî?

Fatma Savci

aş ji dest çûye, pirsa çeqçeqê dike.

ava hêdî hêdî, me ecêb jê dî

av diçe lê aş li cîhê xwe dimîne.

agir bi agir venamire.

Gotinên Pêşiyan
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mehmet Yuksel: Tê xwestin ku em 
erdnîgariya mereşê biterikînin û biçin

Pîrê Ocaxa Sînemîlî Mehmet Yuksel 
destnîşan kir, ku AKP bi çêkirina kampa 
AFAD’ê li herêma Kurdên Elewî Terolarê re 
dixwaze, nasname û çanda Elewîtiyê ji destê 
wan bigire.

Mehmet Yuksel li ser vê kampa AFAD’ê 
ya li herêmeke di nabera 7 gundên Elewî de tê 
çêkirin ji ANF’ê re axivî bibîr xist, ku ev herêm 
ji bo Elewîtiya Mereşê, dihemand emê de weke 
deriyê Mezopotamya û Rojhilata Navîn ê ketina 
nava erdnîgariya Tirkiyeyê ye.

Yuksel bal kişand ser girîngiya vê rêgehê û 
diyar kir, bi çêkirina kampa li herêma Terolarê 
re hewl tê dayîn dek û dobalên qirêj bên ger-
andin û nasname û çanda wan ji destê wan bê 
girtin. Pîr Yuksel got, “Di sala 1978’an de bi 
provokasyon û komkujiya hovane ya li Mereşê 
re girseya li ser aboriya Mereşê serdest bû 
xwestin tine û koçber bikin. Ji hin aliyan ve bi 
ser jî ketin. Niha dixwazin li deşta Pazarcixê ya 
di destê Elewiyan de ye û wê derê xwedî dike, 
vê plana xwe bidomînin. Ev yek wê bi tenê li 
Mereşê nemîne. Faşîzma Îslama kesk a AKP’ê 
dixwaze şerê li Sûriyeyê bi rê û rêabzekê re bîne 
vê derê.”

‘TEVÎ EWÇEND KOMKUJIYAN EM LI 
VIR MAN, EM Ê ERDNÎGARIYA XWE 
NETERIKÎNIN’

Yuksel got, “Tê xwestin ku em erdnîgariya 
Mereşê biterikînin û biçin. Em ê vê erdnîgariyê 
neterikînin û neçin. Tevî ewçend komkujiyan 
em li vir man. Ev der ji bo me gelekî girîng e” 
û axaftina xwe wiha dewam kir: “Di nava vê 
dema ku Elewî ewqasî asîmîle bûne û em jî li 
hemberî vê rewşê têdikoşin de, di çarçoveya 
têkoşîna xwe ya Elewîtiyê de em neçar in hîn 
bêhtir xwedî li vê derê derkevin.”

Pîr Yuksel da xuyakirin, ku çi li welêt çi jî li 
derveyî welêt, divê Elewî, Kurd û her kesên li 
Anatolî û Tirkiyeyê dijîn li hemberî vê zordari-
ya welêt ber bi karesatê ve dibe, hêza xwe bikin 

yek û got, “Qn3uên xwe, destûra xwe ya binge-
hîn, hiqûqa xwe binpê dikin. Li pêş çavên teva-
hiya cîhanê vê dikin. Li pêş çavên me rewşaş 
aborî û demografîk parçe dikin. Hewl didin ya 
me asîmîle bikin û bikişînin nava îdeolojiya fer-
mî, yan jî me bieciqînin. Vê jî venaşêrin. Di per-
werde, aborî, jiyana kar, li navendên baweriyê û 
di nava jiyana rojane ya civakî de li her derê vê 
dikin, vê ferz dikin. Bê teredût jin, zarok, exti-
yar, ciwan her kesî qetil dikin. Û mîna ku tiştekî 
gelekî normal e vê yekê ji cîhanê re vedibêje.”

‘DIXWAZIN TÊKILIYA ME YA BI NAS-
NAMEYA ME RE BIBIRIN’

Pîr Yuksel girîngiya yekîtiya hêzê ya li 
dijî zilm û zordariyê careke din bibîr xist û got, 
“Erdnîgariya Mereşê weke mîrateyekê ji me 
re ma ye. Ji aliyê nasnameya Elewîtiya Kurd 
a Sersor de ev der navendeke girîng e. Hûn li 
kîjan çiya, girî binêrin, hûn biçin kîjan gundî, 
hûnê ziyaretgehekê, tibeyekê, dergahekê, cihekî 
pîroz bibînin. Ev erdnîgarî hînê hestên manewî 
yên mirovan xwedî dike. Dema me ji vê xakê 
qut bikin wê têkiliya me ya bi hebûn û nas-
nameya me jî qut bikin.” Yuksel destnîşa kir ku 
ew ê ti carî dest ji vê mîrateya xwe bernedin.

‘EM Ê NEHÊLIN ZALIM LI VÊ DERÊ 
KÊFXWEŞ BIBIN’

Pîr Yuksel herî dawî ev tişt got: “Dikare 
bi zor û zextê re bikevin vê derê. Bi tank, top û 
çekan re dikarin bikevin vê derê. Mîna ku bajar 
şewitandin. Lê wê nikaribin vê derê feth bikin. 
Wê nikaribin li vir bi ser kevin. Mîna ku pîrên 
me gotin. Sefer li hemberî Dêrsimê dibe, lê 
serketin ti carî nabe. Heman tişt ji bo Mereşê jî 
derbas dibe. Em ê nehêlin zalim li vê derê bi ser 
kevin û kêfa wan bê. Heta em hebin, heta erd-
nîgarî û qadên me yên pîroz hebin, ev têkoşîna 
me wê li her qada jiyanê bidomê. Ev erdnîgarî, 
ev welat, ev ax ên me ne. Em nikarin li cihekî 
din nefesê bigirin. Paşeroja me li vir e, roja me 
ya îro li vir e, pêşeroja me li vir e.”

ayata: Belgeyên Panama şerê berjewendiyan e
Endamê Komîteya Navendî ya 

PKK’ê Mûzaffer Ayata diyar kir, ban-
dora destpêkê ya Belgeyên Panamayê 
li Îzlanda hatiye dîtin, lê belê gelek 
derdor, şîrket û rêveberên dewletan 
telvî karên qirêj bûne.

Ayata Belgeyên Panama ji ANF’ê 
re nirxand û bibîr xist ku beriya niha 
bi demekê li Elmanyayê mirovên ji 
dayîna bacê direviyan, hesabên wan 
ên bankayê hatin kifşkirin û got, 
“Kesekî di berdêla çend mîlyon dolarî 
de lîsteya navên kesên ji dayîna bacê 
reviyane firot Elmanyayê. Elmanyayê 
ew agahî kirî û yên ji bacê reviyane, 

hîn bêhtir pere stend. Sîstema ka-
pîtalîst bi vî rengî dimeşe. Li ser pere 
û berdîlê bi rê ve diçe.”

Ayata da xuyakirin ku Belgeyên 
Panama jî dişibe vê rewşê û got, 
“Bandora destpêkê ya van belgeyan 

li Îzlandayê hat dîtin. Serokdewletê 
Îzlandayê îstifa kir. Civakê nerazîbûn 
nîşan da. Lewma îstifa kir. Em niza-
nin bê ji niha û pê ve wê bandor li ku 
derê bibe, civak wê çiqasî mûxalefetê 
bike, wê rê li ber çi veke. Lê belê em 
dibînin gelek derdor, şîrket, rêveberên 
dewletan tevlî karên gemarî bûne.”

Ayata diyar kir, mal û milkên van 
kesên navên wan di belgeyan de der-
bas dibin, li gorî hatineyên wan gelekî 
zêdetir in û got, “Xuya ye ev kes têr na-
bin.” Ayata axaftina xwe wiha dewam 
kir: “Çawa ku qanûna kapîtalîzmê hîn 
bêhtir qezenc e, mirovên ji nava vê 

sîstemê derketine jî, her tim hîn bêhtir 
dixwazin. Dema mirovahî ji holê bê ra-
kirin, amûrên madî jî dibin amûrê wê. 
Dema pere zêde dibe, qadên jêxwarinê 
jî zêde dibin. Bi zêdebûn qadên jêxwar-
inê re, manewiyat jî bêhtir kêm dibe. Li 
cihê manewiyat lê kêm bûye, pîvanên 
edalet, wekhevî û mirovahiyê diqete.”

Ayata destnîşan kir, ku li şûna 
bikaranîna pere di karên gemarî de 
eger pere bi mirovan re bê parveki-
rin, wê li cîhanê mirovekî bi tenê yê 
birçî jî nemîne û herî dawî got, “Ev 
cîhan ewqas dewlemend e, têra her 
kesî dike. Lê belê çerxa sîstema ka-

pîtalîst pêşî li vê digire. Ya rast, bel-
geyên bi vî rengî şerê berjewendiyan 
e. Beşekê deşîfre dikin, beşekê jî di-
parêzin. Eşkerekirina van belgeyan bi 
hestên edaletê yên paqij nayên kirin. 
Ev belge, ji bo tengavkirina hin kesan 
hatin eşkerekirin. Ji xwe yekser serokê 
dewletekê neçar ma îstifa bike. Ji ber 
ku sîstem xwe ji pere, berjewendî û ta-
lankariyê xwedî dike, nêçirvanên wê, 
dizên wê û qaçaxçiyên wê qet kêm na-
bin. Hejmara wan kêm nabe, berevajî 
zêde dibe. Ancax di rewşeke zelal û 
demokratîk de hesab dikare ji van bê 
pirsîn û ji holê bên rakirin.”

Pen a navneteweyî: divê 
aKP şer bisekinîne

Alîkarê Serokê PEN a Navneteweyî Schoûl-
gîn diyar kir, AKP li Kurdistanê sûcê şer dike 
û bang li raya giştî ya cîhanê kir. Schoûlgîn ji 
AKP’ê xwest bes komkujiyan bike.

Alîkarê Serokê PEN a Navneteweyî Eûgene 
Schoûlgîn, êrîşên AKP’ê yên li Bakurê Kurdis-
tanê ji bo qirkirina Kurdan dimeşîne, nirxand.

Schoûlgîn da xuyakirin, ku AKP li bajarên 
Kurdan sûcê şer dike û ji raya giştî ya cîhanê 
xwest bala xwe bide Kurdistanê.

Schoûlgîn diyar kir, AKP ol bi kar tîne û 

bi vî rengî gel dixapîne. Schoûlgîn got, “Em, 
hovîtî û komkujiyên li bajarên Kurdan tên ki-
rin, bi ti awayî qebûl nakin. Ez ji çapemeniya 
Îzlandayê dişopînim. Li wê derê, bûyerên her 
roj li bajarên Kurdan diqewimin weke wehşetê 
tên pênasekirin. Ez jî bi heman rengî difikirim. 
Tirkiye li bajarên Kurdan sûcê şer dike. Pêwîste 
derhal dawî li polîtîkayên xwe yên şer bîne.”

Schoûlgîn bal kişand ser zext û girtina rojname-
vanên Kurd ên komkujiyên li Kurdistanê nîşan di-
din û destnîşan kir, divê rewşa rojnamevanên hatine 
girtin bikeve rojeva raya giştî ya cîhanê.

aveG-Kon: em tevlî Kampanya 
malbata Bira bibin

AvEG-Konê banga xwedîderketina li berx-
wedana xwerêveberiyê û tevlîbûna li kampanya 
33 malbatên bira bibin, kir.

Konfederasyona Koçberên Bindest li 
Ewropayê (AvEG-Kon) daxuyaniyeke nivîskî 
weşand û da zanîn, piştî têkçûna desthilatdariya 
AKP/Erdogan a faşîst di 7’ê Hezîrana 2015’an 
de, êrîşa bombeyî ya 20’ê Tîrmehê ya li Pirsûsê 
li dijî ciwanên sosyalîst hat kirin, destpêkirina 
şerekî nû yê kirêt ê li Kurdistanê bû.

Di daxuyaniyê de hat bibîrxistin, ku ciwanên 
sosyalîst bi şiyara “me bi hev re parast, em bi 
hev re ava dikin” ji çar aliyên Tirkiyeyê berê 
xwe dan kobanê û xwestin di navbera gelên 
Kurdistan û Tirkiyeyê de bibin pirek.

Daxuyaniyê wiha dewam kir: “Piştî kom-
kujiya Pirsûsê ku 33 sosyalîst lê hatin qetilki-
rin, faşîzmê bi tank, top, leşker, polîs, JOH û 
POH’ên xwe re li hemberî gelê me yê Kurd dest 
bi êrîşên komkujiyê kir. Hêzên dewletê yên bi 
awayekî wehşî êrîşî ragihandina xwerêveberiya 
gelê Kurd kirin, bajarên mîna Cizîr, Sûr, Si-
lopiya bi erdê re kirin yek, bi sedan mirov qetil 
kirin, bi hezaran birîndar kirin, bi sed hezaran 
neçarî koçberkirinê hiştin. Li Nisêbîn, Gever, 
Hezex û Şirnexê jî êrîşên hêzên dewletê yên 
ji bo hilweşandin û komkujiyê dewam dikin.” 
AvEG-Konê destnîşan kir, ku dîktatoriya faşîst, 
mîna li Cizîrê mirovên li jêrzemînan asê man 
şewitand, îşkence li cesedan kir, sûcê şer kir û 
pîvanên hiqûqa navneteweyî ji nedîtî ve hat.

Di dewama daxuyaniyê de hat ragihandin, 
gelê Kurd li hemberî vê hovîtiyê, xwerêveberi-
yên xwe parastiye, bi lehengî li ber xwe daye 

û hat gotin, 
“Berxwedana 
ku çaryek 
salê li Cizîr 
û Sûrê hat 
meşandin, niha 
bi pêşengiya 
Yekîneyên Paras-
tina Sivîlan (YPS/YPS J i n ê ) 
li Nisêbîn, gever, Şirnex û her devera êrîş li 
hemberî qadên xwerêveberiyê tên kirin, dewam 
dike. Em vê berxwedana li hemebrî faşîzmê si-
lav dikin.

Weke AvEG-Kon, ji bo piştgiriya bi mal-
batên mexdûrê komkujî û êrîşên dewletê man 
e, tevlî kampanya Malbata Bira ya li Ewropayê 
tê meşandin dinbin. Em vê xebata xwe ji bo 
bîranîna 33 şehîdên Pirsûsê bi şiyara ‘Kampan-
ya 33 Malbatên Bira’ dimeşînin.

Di çarçoveya kampanyayê de ji malbatên li 
Ewropayê re têkilî û agahiyên têrker tê dayîn ku 
her malbatek salekê alîkariya ji 150 Euro bidin 
malbatekê. Ev piştgiriya malbatên li Ewropayê 
ji bo malbatên li Kurdistanê li ber xwe didin û 
her tiştên xwe winda kirine, her çiqas ji aliyê 
madî ve kêm jî be, wê ji bo malbatan bibe hêz û 
moraleke mezin. Ev destê piştgiriyê yê ji cihekî 
bi hezaran kîlometreyî dûr bê dirêjkirin, tevî 
piştgiriya ji bo malbatan di heman demê de wê 
bibe gavek ji bo xurkirina berxwedana li hem-
berî faşîzma AKP/Erdogan tê meşandin.

Weke AvEG-Konê em bang li hemû kedkar 
û karkerên koçber û xwecihî yên li Ewropayê 
dijîn dikin, ji bo tevlî kampanya me ya ‘33 Mal-
batên Bira’ bibin.”
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roja Yekşemê bi 
hezaran Kurdis-
tanî û dostên wan 
jibo pîrozabahiya 
Cejna newrozê li 
herêma enfieldê 
li qada Lee Valley 
athletic Centre li 
hev civiyan. 

Tevî parlementera HDP´ê 
Besîme Konca, parlementerên 
Brîtanî Kate Osamor, Joan Ryan, 
Jean Lambert jî di nav de gelek 
nûnerên partî û rêxistinên sivîl 
tevlî bûn. Di pîrozbahiya Ne-
wrozê de berxwedana Bakûrê 
Kurdistanê hat silav kirin. 

Şahiya Newrozê ya ku ji aliyê 
Meclîsa Gelê Kurd Ya Brîtanya ve 
hatî organîze kirin jibo şehîdên 
şoreşê bi deqek rêzgirtin dest pê 
kir. Şîara Newroza îsal “Rêber-
tiya Azad, Kurdistana Xweser” 
bi serê dikê ve hat daliqandin û 
dik bi wêneyên rêberê gelê Kurd 
Abdullah Ocalan, Mehmet Tunç, 
Sêvê Demîr û Pakîze Nayir hatin 
xemilandin. 

Di şahiyê de Parlementera 
Ewropa ya endama Partiya Kesk 
Jean Lambert, Parlementerên par-
tiya Karkeran Joan Ryan û Kate 
Osamor, endamê Partiya Sosyalîst 
Simon Rhodes, Parêzer Margaret 
Owen û parlementera HDP´ê ya 
Sêrtê Besime Konca axivîn. Wekî 
din li ser navên partiyên Kurdis-
tanî û rêxistinên çepgir û sos-
yalîst jî peyam hatin xwendin. 

Li ser navê Kongreya Neteweyî 
Ya Kurdistanê plaketa spasdariyê 
dan endamê Kamaraya Lordan 
dostê Kurdan Lord Avebury yê ku 
berî niha bi demekê jiyana xwe 
ji dest dayî. Xelat ji aliye nûnerê 
KNK´ê ve pêşkêşî hevjîna Lords 
Avebury, Lady Lindsey Avebury 
hat kirin.   

Di bernameya muzîkê ya 
şahiyê de Koma Serxwebun, Pi-
nar Yildiz, Hozan Diyar, Sipan 
Xelat ve Koma Kurdnewa derketin 
ser dike û stranên xwe pêşkêş kirin. 
Koma Govenda Aşitî jî derket ser 
dikê û hunera xwe pêşkêş kir. 

Li qada Newrozê jibo Heyva 
Sor A Kurdistanê jibo Nisêbîn, 
Cizîr, Silopî û Amedê stand vekir. 
Stand rastî eleqeyeke mezin hat. 

Pîrozbahî saetên berêvarê bi 
gerandina govendê qediya. 

Cejna newrozê
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Ji aliyê Hezaran 
Ve Hat Pîroz Kirin


