
Onlarca işçi sendikası, sivil toplum örgütü ve 
emeği önemseyen ilerici vatandaş Londra’da 
da 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramını geleneksel 
olarak düzenlenen yürüyüşle kutladı. 

Toplumumuz kurum ve kuruluşlarından da 
Londra’nın 1 Mayıs yürüyüşüne büyük destek 
verildi. En kalabalık kitle olarak yürüyüşte 
bulunan Day-Mer ve Day-Mer gençliğinin yanı 

sıra, SKB, ATİK, TKPML, KCC ve Britanya Alevi 
Öğrenciler birliği ile Cemevi Gençliği de ciddi 
destek verdi. 1 Mayıs’ı selamlayan pankartlar ile 
yürüyüşe katılan Türk ve Kürt toplum kurumları, 

‘ yaşasın 1 Mayıs’, ‘Cameron istifa etmeli’ 
sloganları da attı. Yürüyüşe katılan Londralı Kürt  
gençler ise Trafalgar meydanında ‘biji serok Apo’ 
sloganları atarak çevreden büyük ilgi çekti.
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Londralılar Perşembe Günü Sandık Başına Gidiyor
sadiq khan: ‘‘korkuyu değil umudu seçin’’
Londra’lılar Perşembe günü yeni 
büyükşehir belediye başkanını seçmek 
için sandık başına gidecekler. Yapılan 
son anketlere göre göçmen bir ailenin 
çocuğu olarak dünyaya gelen İşçi Parti 

adayı Sadiq Khan başkanlık yarışını rakibi 
Zac Goldsmith’in birkaç puan önünde 
götürüyor. Khan’ın seçilmesi durumunda 
Londra’nın ilk Müslüman belediye başkanı 
unvanını da kazanmış olacak. 

Seçimlere bir gün kala İşçi Parti 
adayı Sadiq Khan yaptığı son seçim 
konuşmasında, Muhafazakar Parti adayı 
Zac Goldsmith’in Müslüman karşıtı 
söylemlerine karşı ‘‘Londralılardan 
bugün istediğim korkuyu değil, umudu 

seçmeleri. Ve şehrimizin bana ve 
aileme sunduğu bütün imkanları benim 
de tüm Londralılara sunmam için fırsat 
vermeniz. Bütün Londralıların belediye 
başkanı olabilmem için’’, dedi.

Haberin devamı sayfa 4’de…

Cameron Hükümetine Öfke
1 Mayıs’ta Emekçilerden

Haberin devamı sayfa 16-17’de…
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Day-Mer londra seçimleri 
için çağırıda bulundu

Özellikle İngiliz 
hükümetinin tasarruf 
politikalarını devreye 
sokduğu 2010 yılından 
buyana kesintilere karşı 
hemen hemen her eylem 
ve toplantıda yerini alan 
Day-Mer 5 Mayıs Londra 
Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı seçimlerine 
yönelik bir bildiri yayınladı. 

Haberin devamı 
sayfa 19’da...

kürt gençleri londra’da 
ıtV binasını işgal etti

Başkent Londra’da bir 
araya gelen Kürt gençleri, 
5 Nisan’dan bu yana 
üzerine ağırlaştırılmış 
tecrit uygulanan Kürt Halk 
Önderi Abdullah Öcalan’a 
özgürlük isteyerek ITV 
binasını işgal etti. 

Haberin Devamı 
sayfa 6’da… 

anarşistler londra 
sokaklarına indi

Londra’da aktif anarşist 
grup Class War’un 
çağrısıyla biraraya gelen 
yaklaşık 200 kişilik 
kalabalık, 1 Mayıs günü 
doğu Londra’nın Aldgate 
bölgesinde bir yürüyüş 
düzenledi. 

Haberin devamı 
sayfa 13’te…

kırkısraklılar’dan 
londra’da bir dizi etkinlik

Londra’da aktif yore 
d e r n e k l e r i m i z d e n 
K ı r k ı s r a k l ı l a r 
düzzenledikleri konser 
ve panel etkinliği ile 
çalışmalarına aralıksız 
devam ediyor. 

Haberin Devamı 
sayfa 24’de…

Geçmişten Günümüze, 
türkiye’de 1 Mayıs

Birlik, dayanışma ve mücadele 
günü olan 1 MAYIS, Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde yer yer 
1860’lı yıllardan itibaren Ermeniler 
tarafından kutlanmaya başlanmış 
olup, 1886’dan itibaren çok daha 
kitleselleşerek Bütania, Kilikia ve 
Batı Ermenistan’ın Ermeni köylerinin 
çoğunda artan katılımlarla kutlanarak 
giderek toplumsallaşmıştır.

Haberin devamı sayfa 15’te…

Hull alevi kültür Merkezi 
ve Cemevi yeni bina açılışı 
ile Genel kurulu yapıldı

Geçtiğimiz hafta sonu, Hull AKM 
ve Cemevi 2. Olağan Genel kurulu 
gerçekleştirildi. Yoğun ilgi duyulan 
Genel kurul ve açılış etkinliği 1 
mayıs şehitleri şahsında tüm insanlık 
ve özgürlük uğrunda hayatlarını 
kaybeden canlar anısına yapılan 
saygı duruşu ve okunan gülbanklarla 
başladı.

Haberin devamı sayfa 14’de…
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Esra Türk

On beş adayın bulunduğu Londra seçimler-
inde birincilik yarışı Khan ve Goldsmith arasında 
geçiyor. Anketler Khan’ın önde olduğunu 
gösterse de her iki aday kampanyalarına tüm 
hızla devam ediyorlar ve kullanılacak her oyun 
seçim sonuçları üzerinde büyük etki yapabileceği 
gözüküyor. 2012’de yapılan seçimlerde katılım 
oranı %38’de kalırken Boris Johnson iki puan 
farkla seçimleri kazanıp belediye başkanı 
seçilmişti.

Londralılar sandık başında üç tane farklı 
renkte oy pusulası kullanarak belediye başkanı, 
büyükşehir belediye meclisi genel ve yerel 
üyelerini seçecek. Londra büyükşehir belediye 
başkanlığı seçimleri ile aynı günde, İskoçya Par-
lamentosu, Galler Meclisi, Kuzey İrlanda Mecli-
si, İngiltere yerel seçimleri ve polis baş komiseri 
seçimi de yapılacak.

Khan seçime ilişkin yaptığı son konuşmada, 
Goldsmith’i ‘negatif’ kampanya yürütme-
kle suçladı. Goldsmith Khan’ın Müslüman 
kimliğine bir çok defa değinerek olumsuz bir 
izlenim bırakmayı hedeflediği görülüyor. Gold-
smith son olarak, Mail On Sunday gazetesine 
yazdığı makalede, Londra’da 7 Temmuz 2005’te 
gerçekleşen terör saldırısında patlatılan otobüs 
resmiyle ‘Dünyanın en harika şehrini teröris-
tleri dost olarak gören İşçi Parti’sine mi teslim 
edeceğiz’ başlığını kullandı. Muhafazakar aday 
bu yazıyla açıkça Khan’ın Müslüman kimliğini 
hedef alarak, radikal İslam’a yakın olduğunu ima 
ediyor. Khan, bu yazının üzerine Londralıların 
‘korku değil umudu’ tercih etmeleri için çağrıda 
bulundu.

Londra Büyükşehir Belediye Başkanlığında 
yarışan diğer adaylar: Yeşil Parti, Sian Berry; 
Britanya Ulusal Parti, David Furness; Respect, 
George Galloway; Britain First, Paul Golding; 
Haşiş Alkolden Daha Güvenli Partisi (Canna-
bis is Safer Than Alcohol), Lee Harris; Tek Aşk 
Parti (One Love Party), Ankit Love; Liberal 
Demokrat Parti, Caroline Pidgeon; Kadınların 
Eşitlik Partisi (Women›s Equality Party), Sophie 
Walker; UKIP, Peter Whittle; ve Prince Zylinksi 
(bağımsız).

londra büyükşehir 
Meclisi seçimleri

Perşembe günü Londra Büyükşehir Meclisi 
de seçilecek. Muhafazakar Boris Johnson’ın 
Belediye Başkanı seçildiği 2012 seçimlerinde 
meclise çoğunlukla İşçi Parti üyeleri seçilmişti. 
Mevcut büyükşehir meclisi 12 İşçi Parti, 9 
Muhafazakar Parti, 2 Yeşil Parti ve 2 Liberal 
Demokrat üyeden oluşuyor.

Seçilecek Meclis üyeleri Londra’nın 14 
bölgesini ve genel olarak Londra’yı temsil 
edecekler. Yerel Kürt siyasetçi Feryal Demirci 
İşçi Parti’nin Londra geneli aday listesinde yer 
alıyor. Londra geneli haricinde, Meclis üyelerin-
in seçildiği bölgeler: Barnet & Camden, Bexley 
& Bromley, Brent & Harrow, City & East (Bark-
ing & Dagenham, Newham, Tower Hamlets ve 
City of London belediyeleri), Croydon & Sut-
ton, Ealing & Hillingdon, Enfield & Haringey, 
Greenwich & Lewisham, Havering & Redbridge, 
Lambeth & Southwark, Merton & Wandsworth, 
North East (Hackney, Islington ve Waltham For-
est belediyeleri), South West (Hounslow, King-
ston upon Thames ve Richmond upon Thames 
belediyeleri) ve West Central (Hammersmith & 
Fulham, Kensington & Chelsea ve Westminster 
belediyeleri).

Nasıl oy kullanılıyor?
Seçimlerde oy kullanmak için kayıt yaptırmış 

ve seçim kartınızı posta yoluyla almış olmanız 
gerekiyor.

Posta yoluyla oy kullanmamış değilseniz, 
5 Mayıs günü, seçim kartın üzerinde belirtilen 
adrese, giderek oyunuzu kullanabilirsiniz- kartı 
yanınızda götürmek zorunda değilsiniz. Genelde 
okul ya da toplum merkezlerinde olan seçim 
merkezine gidildiğinde kullanılacak her oy için 
seçim pusulaları verilir.

Seçim merkezleri 07:00-22:00 saatleri 
arasında açık.

Adayların vaatleri:

sadiq khan- İşçi Parti 
tooting milletvekili:

Kürtler ve Türkler...çok çalışıp Londra’nın 
ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Ben ufak es-
naf ve girişimcilere destek olmak istiyorum ve 
Londra’nın en fazla ticaret yanlısı olan Belediye 
Başkanı olacağım.

Kürt ve Türk toplumlarıyla daha fazla 
bağlantıda olup, aralarından polis memuru işe 
alınması için daha fazla çaba sarf etmemiz ger-
ekiyor. Farklı toplumların polisin aralarında 
çalışmalarına güven duyulmasını sağlamak için 
bu şarttır. 

Kürt ve Türk toplumlarının karşılaştıkları 
zorluklar, her kimlikten Londralıların karşılaştığı 
sorunlardır- konut, ulaşım ve suç oranları gibi. 
Gerçekten de uygun fiyatta satın alına bile-
necek ve kirala bilinecek evler inşa etmeye 
adanmış yeni bir ekip, Londralılar İçin Evler, 
ile Muhafazakarların yarattığı konut sorununu 
onaracağım. Yeni evlerin yurtdışı yatırımcılara 
değil, ilk olarak yerel insanlara sunulmasını 
sağlayacağım.

Ulaşımda, dört yıl Londra Ulaşım’ı ücretlerini 
donduracağım, böylece Londralılar 2020 yılına 
kadar bir kuruş daha fazla ödemezler, ve yeni ‘in 
bin’ (Hopper) bileti getirerek Londralıların bir 
saat içerisinde sadece tek ücret ödeyip istedikleri 
kadar otobüs değiştirme imkanını sağlayacağım.

Ve Londra genelinde mahalle polislerini geri 
getireceğim. 

Ben bütün Londralıların Belediye Başkanı 
olmak istiyorum, ve Kürt ve Türk toplumları 
dahil olmak üzere, her kimlikten ve her toplum-
dan insanların başkentimizde başarılı bir hayat 
sürdürüp potansiyellerini yerine getirmeleri için 
imkanlara sahip olmalarını istiyorum. Londra’yı 
hem çalışmak hem de yaşamak için daha iyi bir 
yer yapmak için herkes ile çalışacağım.

zac Goldsmith- 
Muhafazakar Parti 
richmond Park milletvekili:

Belediye Başkanı olarak, özel bir fonla, 
Londra’nın ana caddelerinde daha fazla be-
dava park etme olanağı sunarak, o iş yerlerini 
desteklerim, böylece halkın yerel iş verenlerini 
desteklemeleri kolaylaşır.

Ayrıyeten, Kürt ve Türk aileleri için okul yeri 
bulmanın zor olduğunu biliyorum ve yeni sahalar 
bulup okulların inşa edilmelerini sağlamaya 
bağlıyım.

Güçlü bir ekonomi Londra Büyükşehir 
Belediyesi için Hareket Planımı 
gerçekleştirebileceğimin anlamına geliyor- daha 
fazla konut, daha iyi ulaşım, güvenli sokaklar, ve 
temiz hava- ve bunların hepsini Büyükşehir bel-

ediyesi vergisini dondurarak yapabilirim.
Londra’nın Türkçe konuşan toplum üyeleri-

yle Türkçe GCSE ve A Level derslerinin ok-
ullarda seçenek olarak görülmelerine devam 
edilmesi için çalıştım. Bölgenizin ekonomik 
önemliliğinin artması öngörüldüğünde, bu dil 
bilgisi önümüzdeki yıllarda Britanyalı şirketler 
için oldukça önemli olur. 

Hükümet ile birlikte çalışarak daha fazla 
Londralının İngilizce konuşmasını sağlamaya söz 
veriyorum.

Biliyorum ki Londra’daki Türkçe konuşan 
toplumlar, Türkiye ve Kürdistan’daki gelişen pi-
yasalarla ticari ve kültürel köprüler kurmak için 
çok önemliler.

sian berry- Yeşil Parti 
Camden belediye encümeni

Londra’nın çok kültürlü toplumlarının 
tümü bu seçimde ortak endişelere sahipler: 
konut, ulaşım, ve hava kirliliği. İkinci nesil 
Türkler ve Kürtler büyüdükleri yerlerde kal-
makta zorluk çekmelerinden toplumunuzda 
özellikle konut sorunun büyük olduğunu 
biliyorum, bu da toplumda zorluk yaratıyor.

Türkçe ve Kürtçe hazırladığım broşürlerde 
konut ve şehrimizin diğer sorunlarına nasıl 
çözüm bulacağımı belirtiyorum.

Belediye Başkanı seçilirsem yoğun olu-
rum ama dışarı çıkıp toplumla bağlarımı 
daha da geliştirmek bir önceliğim olur. Çok 
kimlikliliği Londra’yı muazzam eden şeydir, 
ve o çok kimlikliliği her yönde kucaklamak 
isterim.
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Londralılar Perşembe Günü Sandık Başına Gidiyor
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Bir grup Kürt genci, 
Kürdistan’da yaşanan saldırılar 
karşısında uluslararası basının 
sessizliğini protesto etmek 
amacıyla merkezi Londra’da 
bulunan ITV televizyonu 
binasında eylem düzenledi. 

Gençler, Londra merkezinde bulu-
nan ITV televizyonu binasında yaptığı 
eylemde Nisan 2015’ten bu yana Kürt 
Halk Önderi Abdullah Öcalan’a yöne-
lik devam eden tecrit politikalarına 
dikkat çekerek, Türk devletinin 
saldırıları karşısında Uluslararası 
basının sessizliğini kınadı. 

Türk devletinin, başta Nusaybin, 
Şırnak ve Yüksekova olmak üzere 
birçok Kürdistan şehrine yönelik 
yoğun saldırıların devam ettiğini 
ve saldırılarda yüzlerce sivilin 
katledildiğine dikkat çeken gençler, 
ITV televizyon kanalını bu saldırılar 
karşısında sessiz kalmakla suçladı. 

Kürt Halk Önderi Abdullah Öca-
lan posterlerini ve Ciwanên Azad 
bayraklarını taşıyan gençler binada 
“Terörist Türk devleti“,“Çoçuk ka-
tili Erdoğan“,“Öcalan’a Özgürlük, 
Kürdistan’a barış’’, “ITV uyan, 
sessizliğini boz!“ sloganları attı. Giriş 
kapısının kontrol bariyerlerini aşan 
gençler, yayın yapıldığı yere kadar 
gidip, Kürdistan’da yürütülen savaşa 
sessiz kalan ITV’yi kınadı.

Yarım saat süren gençlerin eylemi 
sloganlarla sona erdi.

Kürt Gençlerinden ITV Binasında Protesto
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İngiltere: Binlerce hastanın tedavisi 
ailelere haber verilmeden bırakılıyor
İngiltere’de ölen hasta-
larla ilgili bir teftişte 
doktorların bin-
lerce hasta üzerinde 
yakınlarına danışmadan 
hayata döndürmeme 
kararı uyguladığını or-
taya koydu.

Royal College of Physicians isim-
li kuruluşun yürüttüğü bir çalışmanın 
detaylarını veren BBC Türkçe’nin haberine 
göre beş aileden birinde doktorlar ölmekte 
olan hastaları yakınlarına danışmadan hay-
ata döndürmeme kararı aldı.

Profesör Sam Ahmedzai’nin kaleme 
aldığı raporda hastanelerin daha iyi 
çalışması gerektiği ifade ediliyor ve bu 
gibi hassas kararların ailelere danışılmadan 
alınması “affedilmez” olarak niteleniyor.

İngiltere’nin Ulusal Sağlık Servisi’nde 
hayatın sonuna yaklaşan hastaların 
bakımında ilerleme sağlandığı, ancak 
iyileştirmeler yapılması gerektiği de ifade 
ediliyor. “Hayata döndürmeme” (DNR) 
kararında tıbbi personel, solunumu ya da 
kalbi duran hastayı hayata döndürmek 
için uğraşmıyor. Araştırmaya göre Mayıs 
2015’ten bu yana 9 binin üzerinde hayata 
döndürmeme kararı bulunan ve ölmekte 
olan hastaların yüzde 81’inde doktorlar 
kararı aile ile paylaşmış. Bu oran 2013 
yılında yüzde 72’ydi. 

Geri kalan yüzde 19’luk oranda ise bu 
karar hastanın yakınlarıyla paylaşılmadı. 
Prof. Ahmedzai pek çok vakada kararın 
sorulacağı bir yakının bulunmadığı ya da 
ailelere zamanında ulaşılamadığını söylüy-
or. Ahmedzai ölümcül kanser ya da demans 
gibi hastalıklardan ıstırap çeken insanların 
“sukunet içinde ölürken” hayata döndürül-
mesinin tıbbi bir fayda sağlamadığını da 
ekledi.

Buna karşın Ahmedzai doktorlar ve 
hemşirelerin aile üyeleriyle iletişime 

geçmesinin çünkü mevcut uygulamanın 
“kabul edilebilir” olmadığını da belirtti.

Hayata döndürmeme talimatı dok-
torlara ölmekte olan bir hastayı yeniden 
canlandırmaya çalışmaması için yetki 
veriyor. Hayata döndürmeme talimatı 
kalp ve nefes alışı durduysa, hastayı 
canlandırmanın bir faydası yoksa ve 
yaşama eziyeti fazlaysa verilebiliyor. 
İngiliz Tıp Derneği’ne göre bu talimat an-
cak hastanın ailesiyle konuşulduktan sonra 
uygulanmalı.

Yangın Alarmı 
Bulunmayan Kiralık Ev 
Sahiplerine £5,000 Ceza
Hackney Belediyesi 
kirada bulunan ev-
lerine yangın alarmı 
taktırmayan ev sa-
hiplerine beş bin sterline kadar varacak 
cezalar keseceklerini açıkladı.
Esra Türk

Duman ve karbon mo-
noksit zehirlenmesini ön-
leyip kiracıları güvende tu-
tan alarmlar kiralık evlerde 
takılmaları zorunlu olarak 
gerekmekte. Ekim ayında 
yürürlüğe giren kanun 
kapsamında olan bu kuralı, 
belediyeler bireysel olarak 
uygulamakla sorumlu.

Hackney belediyesinin 
konuttan sorunlu kabine 
üyesi encümen Philip Glan-
ville uygulamanın önemine 
ilişkin şöyle konuştu: ‘‘Bu 
alarmlar pahalı değiller 
ve ev sahiplerinin bunları 
yerleştirip devamlı olarak 
kontrol etmemeleri için her 
hangi bir gerekçe yok. Çoğu 
ev sahibinin sorumluluklarını 
ciddiye aldıklarını biliyoruz 
ve £5,000 ceza kestiğimiz 
durumda olmak istemiyoruz. 
Fakat, bu kurallara uymayan 
sorumsuz ev sahiplerine karşı 

sıfır tolerans tavrı alacağız.’’
Smoke and Carbon Mon-

oxide Alarm Regulations 
2015 (Duman ve Karbon 
Monoksit Alarm Düzenleme) 
kanunu altındaki gereklilik 1 
Ekim 2015 tarihinden sonra 
yapılan kira sözleşmeleri için 
geçerlidir.

Ev sahipleri her kata en az 
bir alarm takmak zorundalar. 
Karbon monoksit alarmları 
katı yakıt bulunan her oda-
da bulunması gerekmekte. 
Hackney’de, yeni kural, yeni 
kira sözleşmesi bulunan 
32,000 ev için geçerli olacak.

Alarmların bulunmadığı 
evlerde belediyenin ev sahib-
ine verdiği uyarı sonrasında 
gereken uygulanmadığı tak-
tirde belediye ceza kesebi-
lecek.

Konuya ilişkin daha fa-
zla bilgi belediyenin web 
sayfasında bulunabilir: www.
hackney.gov.uk.

Eski veya Bozuk Elektrik Eşyalarınızı Çöpe Atmayın
İstemediğiniz eski ele-
ktronik eşyalarınızı çöp 
yerine, Hackney’de bu-
lunan belirli noktalara 
bırakarak çevre kirliliğini 
azaltabilirsiniz.

Esra Türk

Çalışmayan, ya da atmak 
istediğiniz elektronik eşyaları içer-
isinde bulunan plastik ve çinko ve 

altın gibi metaller geri dönüştürülerek 
tekrar kullanıla bilinir.

Hackney’de, 17 ayrı noktada, 
telefon, ütü, şarj aletleri gibi eski 
elektronik bırakılabileceği yerler 
bulunmakta. Çamaşır makine ve tel-
evizyon gibi büyük eşyalar için de 
Hackney belediyesini arayarak evi-
nizden teslim almaları için gereken 
düzenlemeyi yapabilirsiniz. Nokta-

lardan birisi Stamford Hill’de bulu-
nan Morrisons süpermarketinin araba 
parkındadır.

Aynı zamanda, bozuk elektronik 
eşyalarının tamir edilebileceği ve 
belirli aralarda gerçekleşen Hackney 
Fixers seansları yapılıyor.

Daha fazla bilgi http://hackney.
gov.uk/electricals adresinde buluna-
bilir.
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İşçi Parti İçerisindeki ‘Yahudi 
Karşıtlığı’ Tartışması Büyüyor
İşçi Parti’sinde 
son günlerde “Ya-
hudi karşıtlığı” 
tartışması büyüy-
or.

Geçtiğimiz hafta Bradford 
milletvekili Naz Shah ve eski 
Londra Belediye Başkanı Ken 
Livingstone›ın parti üyelikleri 
askıya alındı.

Livingstone hakkında, ‘İşçi 
Partisi’nin itibarını zedelediği 
suçlamasıyla’ soruşturma 
başlatıldı.

Shah’ın parti üyeliği, sosyal 
medyada paylaştığı İsrail’le il-
gili yorumları nedeniyle askıya 
alınmıştı. Shah, milletvekili 
olmadan önce Facebook’ta 
yayımladığı mesajlarından 
birinde İsrail’in Amerika’ya 
taşınması gerektiğini söylemesi, 
Yahudi karşıtlığı suçlamasına 
yol açtı.

Livingstone, ise BBC’ye 
yaptığı açıklamada, İşçi 
Partisi’nde Naz Shah dahil 
hiç kimsenin Yahudi karşıtlığı 
yapmadığını vurgulamış ve 
şunları söylemişti:

“Şunu da hatırlayalım: Hitler 

1932’de seçimi kazandığında, o 
dönemki politikası ‘Yahudilerin 
İsrail’e taşınmaları gerektiği’ 
şeklindeydi. Hitler, çıldırıp so-
nunda 6 milyon Yahudi’yi öldür-
meden önce Siyonizm’i destekli-
yordu.”

Livingstone’a büyük tepki 
gösteren İşçi Partisi milletvekill-

erinden John Mann, eski bel-
ediye başkanını ‘Nazileri savun-
makla’ suçlamıştı.

Livingstone daha sonra 
katıldığı bir radyo programında, 
İşçi Parti içerisinde Yahudi 
karşıtlığı olmadığını ve mesele-
nin parti içerisindeki sağcı gru-
plar tarafından, Corbyn’nin 

liderliğini zedelemek amacıyla 
kullanıldığını ifade etti.

İşçi Partisi, Livingston ile 
BBC stüdyoları dışında sert 
şekilde tartışan John Mann›dan 
da savunma istedi.

İşçi Partisi lideri Jeremy Cor-
byn de «hakaret içeren ve kabul 
edilemez» olarak nitelendirdiği 

mesajları nedeniyle Shah›ı 
uyarmıştı.

İngiltere’de Yahudileri tem-
sil eden bazı kuruluşlar ve bazı 
parti üyeleri Corbyn›i, ‹Yahudi 
karşıtlığı› ile yeterince mü-
cadele etmemekle suçluyor.

Kaynak: BBC Türkçe

Farage: Türkiye AB’ye üye olursa daha çok 
Köln tipi toplu taciz yaşanır

İngiltere’deki göçmen ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı aşırı 
sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin (UKIP) li-
deri Nigel Farage, Türkiye’nin AB’ye üye olması duru-
munda Almanya’nın Köln kentinde yaşanan toplu taciz 
olaylarının artacağını iddia etti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, 
Avrupa’daki sınır kontrolleri üzerine 
bir konuşma sırasında Türkiye’nin 
AB’ye üyelik sürecine karşı çıktığını 
bir kez daha dile getiren Farage, “Açık 
konuşuyorum, eğer biz, Almanya 
ya da İsveç bu tip kadınların en iyi 
şartlarda dahi ikinci sınıf vatandaş 
muamelesi gördüğü ülkelerden sayısız 
erkeği ülkelerimize kabul edersek ne 
bekleyebiliriz?” dedi.

31 Aralık’ta Köln’de düzenlenen 
yeniyıl kutlamaları sırasında toplu 

taciz olayları yaşanmış, Alman polisi 
190 kişiyi gözaltına almıştı.

Alman basınında Köln’de yaşanan 
saldırılardan, Almanya’ya getir-
ilen mülteciler sorumlu tutulmuş 
ve Başbakan Angela Merkel’in 
mültecilere açık kapı politikası 
eleştirilmişti.

Türkiye’nin AB üyesi olması halinde 
İngiltere’nin de Türkiye tarafından idare 
edilen bir Avrupa’nın parçası haline 
geleceğini savunan Farage,

Türkiye ve AB arasındaki göçmen 
krizi anlaşmasının Ankara’nın eline 
çok önemli bir koz verdiğini savunan 
Farage, “Sayın Erdoğan akıllı bir oyun 
oynuyor değil mi? Merkel Türkiye’yi 
2025 yılına kadar AB üyesi yapma ko-
nusunda son derece kararlı” dedi.

İngiltere’nin AB’den çıkması 
gerektiğini savunan UKIP lideri, 
“Eğer AB’de kalmayı tercih ederseniz, 
Türkiye’yle aynı birlik içerisinde yer 
almayı seçmiş olacaksınız. Sayısı 
hızla artan ve 77 milyon nüfusu olan 
bir ülkeye serbest dolaşım hakkını 
vermiş olacaksınız” dedi.

İngiltere, Haziran ayında AB’de 
kalıp kalmamayı oylayacak.

Başbakan David Cameron, Mu-
hafazakar Parti içerisinde görüş 
ayrılıklarına yol açsa da İngiltere’nin 
AB’de kalması gerektiğini savunuyor.
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    ha.twebb                       @hatwebb

Ne ara bu kadar iki yüzlü oldunuz?
Bu hafta hedefim İngiltere 

gündemi ile ilgili yazmaktı. 
Fakat gördüklerim karşısında 
dayanamayıp Türkiye gün-
demine dair birkaç cümle 
yazmak zorunluluk oldu 
görüşündeyim.

Olay şöyle.
Kilis son dönemlerde 

bildiğiniz Suriye tarafından 
gelen havan topları ile vu-
rulup duruyor. Öyle boşluğa 
düşüp göz korkutan toplarda 
değil bunlar. Binaların, top oy-
nayan çocukların, pazarların 
üstüne düşüyor. Artık nere-
deyse hergün birkaç yaşamını 
yitiren insan duyumu alıyoruz. 
Tabi yandaş medyaya bunlar 
pek yansımıyor. Sosyal medya 
sayesinde birşeyler duyuyoruz.

Bu topları kimlerin attığı 
açıkça ortada. IŞİD. Kim-
sede gizlemiyor zaten. Kilis 
valisi Süleyman Tapsız bu 
saldırılara karşı aldıkları en 
büyük önlemin abdestsiz dışarı 
çıkmamak olduğu açıklamasını 
yaptı. Kilis halkı galiba bütün 
bir il vatandaşları ile dalga 
geçen Tapsız’ı ciddiye aldılar. 
Tepkiler çok zayıf. Abdestini 
alan kendini güvende hissedi-
yor galiba. Biraz ses çıkaran, 
ölen yada yaralanan insanların 
yakınlarının imdadına da 
TOMA’lar yetişiyor zaten. Bu 
pisliği tazyikli suyla temizleriz 
umudu ile, her zaman yapıldığı 
gibi, tepki veren, ses çıkaran, 
üzülen herkese su sıkıyorlar.

Olayın buraya kadar olan 
bölümü yeterince can sıkıcı za-
ten. Ama asıl can sıkıcı tarafı 
IŞİD yaratıkları tarafından 
yapılan saldırılara halkın 
gözümüzün içine soka soka tep-
kisiz kalması. Ne sokağa dökül-
eni görüyoruz, ne ‘kahrolsun’ 
diye slogan atanı, büyük korte-
jlerle toprağa verilen cenazeler-
de yok, balkonlara asılan Türk 
bayraklarıda kaybolmuş. Ayşe 
öğretmenlerin canlı yayında 
barış isteklerine bayrak asarak, 
‘kahrolsun’ diye bağırarak, 
Twitterlarda Facebooklarda 
klavye kahramanlığı yaparak 
şuursuz tepkiler gösteren o 
‘asil’ topluluk ortada yok. 

Bu tür konularda ileri dere-
cede cani faşistlere dönüşen 
o ‘asil’ topluluk kendi iki 
yüzlülüğünün ne ara farkında 
olacak. Barış isteyen ile bey-
insizce savaşanları ne zaman 
ayırt etmeyi öğrenecek. Bu 
sindirilmişlik, ‘bana dokun-
mayan yılan bin yaşasın’cılık 

filan değil. Bu düpedüz iki yü-
zlü faşistlik. Barış için imza 
atan akademisyenlerden bir 
tanesini önlerine koysanız 
linç edecek o ‘ulu’ toplu-
luk, cani IŞİDlileri alkışlarla 
karşılayacak potansiyele sahip. 
Hiç görmüyoruz sanmalarıda 
ayrıca bir iki yüzlülük. Biz 
hepsinin farkındayız, hepinizi 
teker teker işaretledik. Çünkü 
biliyoruz ki savaş durumunda 
sığınacağımız en son insanlar 
sizlersiniz!

* * * * * * * *
Yarın oy kullanmayı 

unutmayın
Londra’da yaşayanlar için 

yarın, yani 5 Mayıs önemli bir 
gün. Yarın belediye başkanımızı 
seçiyoruz. Adaylarında en göze 
çarpan isimler İşçi Partisi adayı 
Sadiq Khan ve Muhafazakar 
Parti adayı Zac Goldsmith var. 
Sadiq Khan çok bizden biri. 
Belediye evlerinde büyümüş, 
kendi işini kurmuş, sonra siya-
sete atılmış. Komşunun oğlu 
yani. 

Londra’nın Khan gibi 
birisine çok ihtiyacı var. 
Özellikle son dönemlerde 
muhafazakarların ülke 
içinde sergilediği tutum-
lar çok kapitalist, işçi sınıfı 
düşmanı, ayrımcı, cinsi-
yetçi ve faşistliğe varabilme 
ihtimali olan bir yönetimin 
en büyük göstergeleri. Bu 
seçimle beraber çok fazla in-
sana İngiltere’nin aslında 
yaşanılabilir bir yer olduğunun 
hatırlatması yapılıp, bu mu-
hafazakar hükümetlerin birgün 
gideceği umudu aşılanabilir. Bu 
seçim, gençlerimize daha güzel 
bir gelecek sözü verecek bizler 
için iyi bir fırsattır.

Tabi ki sadece 
muhafazakarları göndermek 
amacıyla oy verilmeme-
lidir. Khan dış yatırımcıları 
uzaklaştırıp mümkün oldukça 
çok bireyin ev sahibi olmasını 
sağlamayı, toplu taşıma 
fiyatlarını gelecek 4 yıl bo-
yunca dondurmayı, 1 saat bo-
yunca yaptığınız sayısız otobüs 
yolculuğunda sadece 1 defalık 
ücret almayı, kiraları limitley-
erek daha kolay konaklayacak 
ev bulmayı, küçük işletmelere 
destek vererek daha çok iş 
imkanı sağlamayı, daha güvenli 
bisiklet yollarını, daha temiz 
bir havayı seçim manifestosuna 
eklemiş.

Bu seçim çok önemli. Lüt-
fen oyunuzu kullanın!

Tom 
WeBB

Bankaları kurtaranlar, 
işçilerin kamulaştırma 
talebini duymuyor

Orhan Dil 

Çeliğin anayurdu olan İngiltere’de çelik üretimi durmak 
üzere. Margareth Thatcher zamanında özelleştirilen çe-
lik üretimi İngiltere’de giderek azalarak neredeyse durma 
noktasına geldi. İngiltere çapında üç ayrı noktada çelik 
üretimi yapan Hindistan menşeli Tata Çelik’in zarar ettiği 
gerekçesi ile üretimi durduracağını açıklaması, 15 bin 
çalışanını işsizlikle yüz yüze bıraktı.

 Ana Muhalafet Partisi Jeremy Corbyn’in sendikalarla 
birlikte çelik sektörünün kamulaştırma çağrısı, Başbakan 
David Cameron tarafından kabul görmedi. 

İngiltere’de çelik üreteminin büyük bir bölümünü 
elinde tutan Hindistan meneşeli Tata Çelik, zarar ettiği ger-
ekçesi ile fabrikalarını satışa çıkardı. Kısa bir süre içinde 
alıcı bulunamaması halinde üretimi durduracak olan Tata 
Çelik’in, 3 ayrı şehirdeki fabrikalarında çalışan 15 bin 
vasıflı işçi işsiz kalacak. 

Tata Çelik’de örgütlü bulunan sendikalar çözüm bul-
mak için şirket yöneticileri ile Mumbia’de görüşmeler 
gerçekleştirirken, ana muhalafet partisi lideri Jeremy Cor-
byn, başbakana çelik üretimini kamulaştırma çağrısı yaptı. 

İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Tata Çelik’in, 
İngiltere’deki fabrikalarını parça parça satışa çıkartacağını 
açıklamasının hemen ardından, Paskalya nedeniyle tatilde 
olan parlamentoyu olağan üstü toplantıya çağırdı. Başbakan 
David Cameron’ın tatil için gittiği İspanya’da dönmesinin 
ardından Avusturlya’da ki tatilini yarıda keserek İngiltere’ye 
gelen Ticaret Bakanı Sajid Javid, kamulaştırma çağrılarını 
‘uzun vadeli bir çözüm’ olmadığı gerekçesi ile red etti. 

Başbakan David Cameron ise Parlamamentoyu toplam-
ak yerine, tatilde olmayan bakanları ile bir araya gelerek 
‘çelik üretiminin geleceği üzerine uzun vaadeli ve kalıcı 
çözümler’i tartıştı. Hükümetin binlerce çelik işçisinin 
işini güvenceye almak için elinden gelen herşeyi yaptığını 
açıklayan Cameron, ‘başarı için hiç bir garantilerinin 
olmadığı’ uyarısı  ile, işçilere ve sendikalara, hükümete bel 
bağlamayın mesajı verdi. 

Parlamentonun toplanmaması üzerine, çelik işçilerine 
destek vermek için Galler’in Port Talbot kasabasında, 5 
bin 500 işçinin çalıştığı çelik fabrikasını ziyaret eden Cor-
byn, hükümeti kriz karşısında ‘perişanlıkla’ suçlarken, 
İngiliz Çeliğini korumak için kamu bütçesinden yatırım 
yapılmasını önerdi. Gerektiğinde bakanların insiyatiflerini 
kullanarak, İngiltere’de üretimi korumak için kamu adına 
çelik endistrüsüne yatırım yapmalarını isteyen Corbyn, 
hükümetin ne pahasına olursa olsun, bu stratejik endüstüri-
yi korumak zorunda olduğunu ifade etti.

Çelik işçilerinin örgütlü bulunduğu sendikaların başında 
gelen UNITE’ın Genel Sekreteri Len McCluskey, çelik 
üretiminin devam etmesi için, Corbyn tarafından yapılan 
acil müdahale çağrısını hükümetin dikkate almasını talep 
etti. 

Çelik üretiminin startejik önemine vurgu yapan Mc-
Cluskey, hükümetin sadece çelik sektöründe çalışan 19 bin 
işçinin geleceği açısından değil, ülkenin ekomisi açısından 
da çelik üretiminin devam etmesi için her türlü tedbiri al-
mak zorunda olduğunu beyan etti.  

Avusturlya’dan dönüş yolculuğunun uzun sürmesi 
nedeni ile Başbakan’ın bakanlarla yaptığı toplantıya 
katılamayan Ticaret Bakanı Sajid Javid, hükümetin kayıtsız 
tutumuna ilişkin yükselen tepkilerin ardından, Cuma günü, 
Port Talbot’daki fabriyı ziyaret etti. 

Yan sanayide çalışanlarla beraber yaklaşık 40 bin 
çalışanın doğrudan etkilendiği sorunu orta yerde bırakan 
Başbakan David Cameron, Nükleer Güvenlik zirvesine 
katılmak için Cuma günü Washington’a uçtu.  

Hafta boyunca İngiltere medyasında önemli bir yer 
bulan Tata Çelik’in İngiltere’deki fabrikalarını satışa 
çıkartmasına ilişkin haberler, Avrupa Çelik Birliği 
sözcüsü Charles De Lusiganan’ın, Çin’den ithal edilen 
çeliğe uygulanan gümrük vergisinin yükseltilmesini 
İngiltere’nin engellediğini açıklaması ile yeni bir boy-
ut kazandı. De Lusignan Radya 4’e yaptığı beyanda ‘ 
İngiltere’yi, Çin’den ithal edilen çeliğe uygulanan düşük 
gümrük vergisinin yükseltilmesini engelleyen ‘elebaşı’ 
olarak itham etti. 

Çin’den ithal edilen çelikten alınan gümrük vergisinin 
yükseltilmesi için 2013 yılından beri yapılan girişimlerin 
İngiltere tarafından engellendiğini dile getiren, De Lusig-
nan, hükümetin İngiltere’deki çelik endüstrisini korumak 
için çabasının samimi olmadığını da ifade etti. 

Avrupa Birliği, Çin’den ithal edilen soğuk rulo çeliğe % 
16,  Amerika Birleşik Devletleri ise % 266 oranın da antid-
amping vergisi uyguluyor.

İşçilerin, sendikların, işletmeci firmanın ve muhalefetin 
haftalarca süren mücadelesinin ardından, ilgili bakanlık, çe-
lik endüstrisinin değerinin % 25’ı oranında kaynak ayırmak 
zorunda kaldı. Hükemet tarafından ayrılan kaynak, Tata Çe-
lik tarafından işletilen fabrikaları almak isteyenlere tahsis 
edilecek.

 En büyük çelik işletmesine ev sahipliği yapan Galler’de 
de Yerel Galler Hükümeti kendi kurtarma paketi ile, çelik 
üretminin devam etmesi çabalarına destek verdi. 
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Bilinçsiz hırsın çocuklarımıza 
verdiği zarar

Toplum olarak çocuklarımızın 
eğitimde başarılı bireyler olmasını 
isteriz. Bu başarıyı elde etmek için 
maddi olarak herşeyi yapmaya hazır 
bekleriz. Manevi olarak ise topu 
hep başka yerlere atmışızdır, ba-
hanemizde her zaman hazırdır ‘Dili 
bilmiyorum’ ‘İngiliz eğitim sis-
temi bizim oraya göre çok değisik’ 
vs. Eğer anne veya baba olarak 
hayatımızda başarısız ve yanlış ka-
rarlar verip hep pişmanlık duyan 
bireyler isek, o zaman hırsımız kon-
trol edilemiyor olabiliyor. Bunuda 
genellike ‘Onun çocuğu yapıyor 
sen niye yapamıyorsun’ ‘Baksana 
bilmem kimin oğlu/kızı sınavlarda 
ne sonuçlar almış’ gibi söylemler 
ve benzetmeler ile dile getiririz. 
Bu konuda biraz sorumluluk alıp 
çocuklarımız ile daha fazla zaman 
geçirmektense, paramızın gücüyle 
herşeyi yapmaya her sorunu çözm-
eye çalışırız. Hatta bazen buda yet-
miyor, birde bakmışız soluğu ger-
ici, ırkçı ve birlikde yaşam önünde 
büyük engel ve tehlike arz eden 
cemaat okulları veya hafta sonu 
ders veren ve başta sona gerici ve 
Türk milliyetçiği kokan okullarda 
almışız. Duyduğumda büyük bir 
hayal kırıklığı yaşadığım bu konuyu 
bu haftaki yazımda işlemek istedim. 
Her zamanki gibi umarım yardımcı 
olur.

Cemaat okulları gerek 
İngiltere’de gereksede Avrupanın bir 
çok şehrinde ilk ve ortaokul seviyes-
inde dersler verir. Okullar bir cemaat 
lideri veya dini sermaye tarafından fi-
nanse edilir. Öğretmenlerinin büyük 
bir çoğunluğu Türkiye’den gelir ve 
gittikleri ülkenin müfredatını doğru 
dürüst bilmezler. Öğretmenliklerin 
dışında burada çalışanların bir 
çoğu dindar bir kesimden gelir 
ve imam yada başka dini görev-
ler yapmışlardır. Bu okulların bir 
çoğu öğrencilere ücretsiz olmasına 
rağmen bazıları ücret talep eder. İlk 
aşamada normal bir okul havası ver-
ilen bu kurumlarda dini eğitim her 
zaman birinci plandadır. Bir yandan 
normal dersler veriliyor gibi görün-
sede bu okulların ileri hedefi her 
zaman çocuk ve gençleri dindar bir 
kesimin parçası yapmak olur. Sa-
dece dindar olmak yine iyi, burda 
daha çok istenen daha dinci bir nesil 
yetiştirmektir. Bu okullar çocukların 
yaşadıkları ülkeye entegre olmaları 
ve orayı kendi ülkeleri gibi görme-
lerini istemez. Sürekli bölücü propa-
ganda ve dini eğitim ile bunun önüne 
geçerler. 

Hafta sonu ders veren Türk okulları 
ise bunlardan daha ileri bir yerdedir. 
Fakat yine burda da Türk olmak, bay-
rak ve marş sevgisi her zaman öne 
çıkartılır. Benimsenen kültür sadece 
Türk kültür olur, başka kültürle ile bir 
araya gelmek nerdeyse suç gibi gös-
terilir. Bu okullarda genellikle başda 
konsolosluk ve daha sonra diğer dev-
let kurumlar tarafından finanse edilir. 
Niyet bellidir, sen bir Türksün ve öyle 
kalmalısın, zaten Türk’ün Türk’den 
başka dostu da yoktur gibi söylemler 
ile çocukların beyinlerine zarar verilir.

Tekrar yazının başına dönecek 
olursak bu iki modeli hırs ile şöyle 
bağlıyabiliriz. Malesef bir çok aile 
çocuklarının gelişimlerini ve bu to-
pluma uygun bireyler olmasını unu-
tup bu gibi kurumlara çocuklarını tes-
lim edebiliyor. Tek istedikleri benim 
çocuğum öbür çocukdan başarılı 
olsun ama nasıl olursan olsun mantığı. 
Çocuğum nasıl bir yerde eğitim alıyor, 
tam olarak ne öğreniyor bunlar sanki 
umurlarında değil. Eğitim sadece iyi 
sonuçlar ve iyi raporlar almak olarak 
görülüyor, eğitimin aynı zamanda 
bir bireyin yaşadığı ülke ve toplum 
ile uyumlu olması gerçeğini göz ardı 
ediyor. Özellikle İngiltere gibi çok 
kültürlü toplumlarda bu özelliğin 
olmaması çocuklarımızın yarın bir-
gün iş ve kariyerlerinde uyum sorunu 
yaşamalarına yol açacaktır. Daha da 
tehlikelisi bu süreçten geçen bir çocuk 
bugün olmasa bile yarın bir gün ‘bir 
baş kaldırı durumu’ sergiler ve ailesi 
ile ilisikileri kopma aşamasına get-
irir. Hafta sonları camilere ve Türk 
okullarında zorla götürülen veya hafta 
içi 5 gün üst üste cemaat okullarına 
giden çocukların daha orta okulu 
bitirmeden bu baş kaldırıyı göster-
meleri bilenen ve benimde bizzat 
şahit olduğum bir durum. Bu sonuç 
herşeyden önce aileyi yok eder!!

Kontrolsüz hırs her zaman teh-
likeli sonuçlar doğurmuştur. Bir spor 
müsabakasında bunu yapan sporcu 
kısa dönemde bir başarı elde etmes-
ine rağmen uzun dönemde ciddi bir 
sakatlık yada kariyerini bitiren bir 
darbe ile hayatı boyu çekeceği bir 
sıkıntı ile kalır. Fakat çocuklarımızın 
hayatı bir spor müsabakası değil, 
kayıp edilecek çocuklarımızın 
geleceği, buda herşeyden daha 
önemli. Bizler anne baba olarak 
hayatımızda yanlış seçenekler 
yapmışsak ve hayatta başarılı 
olamıyorsak bunu çocuklarımızı kur-
ban ederek telafi etmiyelim. Bu ben-
cillikden başka birşey olmaz..

Anarşistler Londra 
sokaklarına indi

Londra’da aktif anarşist 
grup Class War’un 
çağrısıyla biraraya ge-
len yaklaşık 200 kişilik 
kalabalık, 1 Mayıs günü 
doğu Londra’nın Ald-
gate bölgesinde bir 
yürüyüş düzenledi. 
Haber-Fotoğraf: Can Mehmethanoğlu

Kesintiler, aşırı sağcı ve tutucu yönetim, ev-
sizlik, işsizlik ve kiraların yükselmesi ile sağlık 
ve eğitimde izlenen tasarruf politakalarına karşı 
4üncüsü düzenlenen yürüyüşte anarşist grup 
meşaleler yakarak yürüyüş boyunca Başbakan 
Cameron’u istifaya çağırdı. 

Aldgate East metro istasyonun’da başlayıp 
Avrupa’nın finansal merkezi olarak bilinen City 
of London sokaklarında 2 saate yakın süren 
yürüyüşte, Tower Bridge uzun süre trafiğe 
kapatıldı. Kısa süreli yaşanan arbedede ana akım 
medyadan olduğu düşünülen bir gazetecinin ey-
lemciler tarafından fotoğraf çekmesi engellendi 
ve gruptan uzaklaştırıldı.

 Çevrede bulanan bir faşistin gruba yönelik 
hakaret içeren slogan atmasıyla da ortam kısa 
süreliğine gerildi. Yürüyüş için yoğun güven-
lik önlemi alan İngiliz polisi bu şahısı hemen 
bölgeden uzaklaştırdı. Eylem, burjuvalaştırmanın 
en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Brick 
Lane’de son buldu.
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Hull Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi  
Yeni Bina Açılışı ve Genel Kurulu Yapıldı

Geçtiğimiz hafta sonu, Hull AKM ve Cemevi 2. olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Yoğun ilgi duyulan 
genel kurul ve açılış etkinliği 1 Mayıs şehitleri şahsında tüm insanlık ve özgürlük uğrunda hayatlarını kay-
beden canlar anısına yapılan saygı duruşu ve okunan gülbanklarla başladı. 

Katılımcılar arasında Britanya 
Alevi Federasyonu başkanı İsrafil 
Erbil, Mehmet Yüksel Dede, BAF 
Başkan yardımcıları İsmail Arslan 
ve Zeynep Demir, Britanya Alevi 
Kadınlar Birliği Başkanı Özlem 
Şahin, Doncaster AKM ve Cemevi 
eş başkanı, Gülay Dalkılıç, York 

AKM ve Cemevi Başkanı Doğan 
Erdoğan, Newcastle AKM ve Ce-
mevi başkanı Gürdal Gülsünoğlu, 
East Midland AKM ve Cemevi 
başkanı Mehmet Durna’da yer aldı.

Pazar günü yapılan etkinlik, 
Mehmet Yüksel Dede’nin açılış 
gülbangı ile başladı. Etkinlikte 

birer konuşma yapan katılımcılar 
birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Erbil ‘mekanların 
kurumsallaşmakta önemli bir yeri 
vardır. Cemevlerimiz aynı za-
manda eğitim merkezlerimizdir. 
Yeni yöneticilerimize hayırlı 
olmasını diliyorum, yapılan tüm 

hizmetlerde Hızır yardımcınız 
olsun. Britanya Alevi Federasy-
onu olarak birlikte daha güçlüyüz’ 
diye konuştu.

Aynı gün yeni binasına taşınan 
Hull AKM ve Cemevi üyeleri ve 
yöneticileri çok sayıda davetliye 
ev sahipliği yaptı. 

Yönetim, denetleme ve disiplin 
olmak üzere üç ayrı kurula toplam 
28 kişi seçildi. Yeliz Pirdoğan ve 
Ali Ekber Aktepe Yönetim kurulu 
eş başkanlıklarına seçildiler. Yeni 
bina,724 Anlaby Road, Hull, HU4 
6BP adresinde bulunuyor.
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Geçmişten Günümüze, Türkiye’de 1 Mayıs…
Avustralya‘nın Melbourne kentinde taş ve inşaat 
işçileri, günde sekiz saatlik iş günü talebiyle 
Melbourne Üniversitesi’nden Parlamento Evi’ne 
kadar 1856 yılında ilk kez yürüyüş düzenledil-
er. Bu yürüyüşten yıllar sonra 1 Mayıs 1886’da 
Chicago’da Amerika İşçi Sendikaları Konfed-
erasyonu önderliğinde düzenlenen görkemli 
yürüyüş ile birlikte, 1 Mayıs tüm dünya işçi 
ve emekçileri tarafından İşçi Bayramı olarak 
uluslararası çapta kutlanmıştır.

Birlik, dayanışma ve mü-
cadele günü olan 1 MAYIS, Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde yer yer 1860’lı 
yıllardan itibaren Ermeniler tarafından kut-
lanmaya başlanmış olup, 1886’dan itibaren 
çok daha kitleselleşerek Bütania, Kilikia 
ve Batı Ermenistan’ın Ermeni köylerinin 
çoğunda artan katılımlarla kutlanarak gi-
derek toplumsallaşmıştır. 1906 yılında ara-
pça olarak yazılmış, günümüz türkçesiyle, 
“Yurtsever Kardeşlerim! Şerefli Gazete 
Çalışanları! Haberiniz olsun ki, 1 Mayıs 
Dünya İşçileri Bayramı münasebetiyle 
amele kıraathaneleri civarındaki tren ista-
syonu mevkiinde toplantı ve gösteri vardır” 
bildirileri dağıtıldı. İzmir Basmane’de to-
planan işçilerle “amele bayramı” kutlandı.

1909 yılında  Üsküp ve Selanik’te 
kutlandı. Selanik’te Rum, Türk, Yahudi, 
Bulgar işçiler kol kola yürüdüler. 4 dilde 
yayınlanan ortak 1 Mayıs bildirisinde, 
herkese seçme ve seçilme hakkı ve emeği 
koruyacak yasaların çıkarılması istendi. 
1910 yılında, Selanik’te tütün, liman ve 
pamuk işçileri, 1 Mayıs gösterisi düzen-
leyerek bu günü kutladılar. 1911 yılında, 
Üsküp, Selanik, Edirne ve bazı Trakya 
şehirlerinde yapılan 1 Mayıs etkinlikleri 
içinde Selanik’te yapılan Sosyalist İşçi Fed-
erasyonun düzenlediği miting en kitlesel 
mitingtir. 7000 kişinin katıldığı yürüyüşte 
katılımcılara Selanik’te konuşulan bütün 
dillerde seslenilmişti…

1912 yılında, 1 Mayıs Selanik ve 
İstanbul’da kutlandı. İstanbul’da kutlanan 
bu ilk 1 Mayıs’ta Selanik’teki gibi seçme 
seçilme hakkının herkese tanınması, grev 
yasasının değiştirilmesi, emeğin haklarını 
koruyacak kanunların çıkartılması gibi 
pek çok konudaki talepler dile getirildi. 
İstanbul’da 1 Mayıs gösterisi düzenlemek 
–bugün olduğu gibi- 1912 yılında büyük 
bir kazanımdı. Ancak tedbirler gecikmedi, 
hükümet sosyalistlere ve işçi hareketine 
karşı baskıyı giderek tırmandırırken ser-
mayeye her türlü kolaylığı sağladı. İttihat 
ve Terakki Hükümeti 1912 yılında 
başlayan Balkan Savaşlarını bahane ederek 
sıkıyönetim ilan etti.

1913 – 1918 yılları arasında 1 Mayıs 
da dahil olmak üzere tüm işçi eylemleri 
ve gösterileri yasaklandı. Osmanlı’nın 
yenilgisi ile biten savaşın ertesinde, 1 
Kasım 1918’de İttihat ve Terakki Fırkası 
tarihe karışırken, Hüseyin Hilmi’nin “Tür-
kiye Sosyalist Fırkası” Şubat 1919 yılında 
kuruldu. 1913’te kapatılan siyasi partil-
erin yeniden kurulmasına izin verilince 
Sinop Kalesi sürgününden dönen komünist 
aydınlar, bazı sempatizanlar ve Bolşevik 
İhtilali’ne katılan Osmanlı uyruklu sosy-
alist kadrolar siyasi faaliyetlere hız ver-
diler, ülkede sol bir rüzgâr esmeye başladı. 
İlk olarak Eylül 1919 tarihinde Dr.Şefik 
Hüsnü’nün liderliğindeki Türkiye İşçi ve 
Çiftçi Sosyalist Fırkası (TİÇSF) kuruldu.

1919 yılında İzmir ve İstanbul’da bin-
lerce kişinin katıldığı 1 Mayıs Mitingleri, 
bir yandan da  müttefik güçlerin 1918 
yılının Kasım ayı ortalarında İstanbul’a 
asker çıkarmasıyla başlayan işgalin protes-
tosu şeklinde gerçekleşti.

1920 yılında işgal idaresinin ve 
Osmanlı hükümetinin yoğun baskılarına 

karşın 1 Mayıs İşçi Bayramı olarak 
kutlandı. Türkiye Sosyalist Fırkası (TSF) 
ve bir grup işçi “Türkiye müstakil olacak” 
pankartıyla Haliçten başlayarak Karaköy 
üzerinden Beyoğlu’na kadar bir yürüyüş 
yaptılar ve “Bağımsız Türkiye” yazılı bir 
pankart taşıdılar.

1921 yılında işgal güçlerinin tüm 
yasaklamalarına rağmen 1 Mayıs TSF 
önderliğinde İstanbul’da kutlanmış, 
tramvay, vapur ve bazı fabrikalarda 
çalışan işçiler iş bırakmış, Kağıthane’de 
gerçekleştirilen kutlamalarda işçi marşları 
çalınmış, 1 Mayıs’a özgü kıyafet ve ak-
sesuarlar takılmış ve işçiler birbirleriyle 
bayramlaşmıştır. Kutlamalarda geleneksel 
inançları da barındıran bir tonlama dik-
kat çekicidir. İşçiler o gün kendilerine 
içki içmeyi yasaklarken, TSF “Mayıs’ın 
1. günü amelenin en mukaddes bayram 
günüdür. Bu mukaddes bayram gününün 
kutlanması bütün amele için bir vazifedir.” 
açıklaması yapmıştır. 1922 yılında 1 Mayıs 
İstanbul, Ankara ve İzmir’de kutlandı. 
İstanbul’daki kutlamalar ağırlıkta sol 
parti ve örgütlerin oluşturduğu “1 Mayıs 
Komisyonu” öncülüğünde gerçekleştirildi. 
Şefik Hüsnü önderliğindeki Türkiye İşçi 
ve Çiftçi Fırkası (TİÇSF) bu kutlama-
larda önemli rol oynadı. Sultanahmet 
Meydanı’nda toplanan işçiler Kağıthane’ye 
kadar yürüdüler. O yıl Ankara’da ilk kez 1 
Mayıs kutlaması yapıldı. İmalat-ı Harbiye 
ve demiryolu işçileri iş bırakarak aileleri-
yle birlikte katıldıkları bir toplantı düzen-
lediler. Toplantıda işgal güçleri kınanarak 
Mustafa Kemal’e ve kurduğu hükümete 
destek verildiği açıklandı.

1923 yılında 1 Mayıs Ankara, İzmir ve 
Adapazarı’nda kutlandı. İstanbul’daki 1 
Mayıs kutlamaları, İstanbul Umumi Amele 
Birliği tarafından gerçekleştirildi. Umumi 
Amele Birliği genel merkezi, Cumhuriyet 
hükümetine ve Enternasyonal’e kutlama 
mesajları yolladı. Gösteride belirli talepler 
ileri sürüldü. Özellikle Mesai Kanunu’nun 
çıkarılması istendi. İstanbul’da ayrı bir kut-
lama da, Mürettibin Cemiyeti ve TİÇSF 
tarafından organize edilmiş, İzmir İktisat 
Kongresi’nde belirlenen ilkelerin hayata 
geçirilmesi için çabaların yoğunlaştırılması 
kararı alınmıştı. Ankara ve Adapazarı’nda 
1 Mayıs kutlamaları İmalat-ı Harbiye 
işçileri tarafından gerçekleştirildi. İşçi ta-
leplerinin arasında, “yabancı şirketlere el 
konulması, 1 Mayıs’ın resmen işçi bayramı 
olarak tanınması, sekiz saatlik işgünü, hafta 
tatili, serbest sendika ve grev hakkı” vardı 
ve birçok işçi tutuklandı.

1924 yılında 1 Mayıs kutlamalarının 
yapılması yasaklandı ve yürüyüşlere izin 
verilmeyeceği belirtildi. Buna rağmen 
Amele Birliği Genel Merkezi’nde bir resmi 
kabul düzenlendi, Birlik Genel Merkezi, 
kırmızı renklerle donatılıp cephesine “Tür-
kiye Amelesi Sendikalar Kanununu İster” 
yazıldı, Enternasyonal marşı çalındı. 1 
Mayıs dolayısıyla çıkarılan Çelik Kol 
gazetesi toplattırılıp, Aydınlık dergisi idare-
hanesi arandı, 1 Mayıs’ı kutlamak isteyen 
çok sayıda işçi tutuklandı.

1925 yılında çıkarılan Takrir-i Sükun 
Kanunu ile işçilerin her türlü gösteri ve 
yürüyüş yapması, yasaklandı.  1 Mayıs 
1925 Amele Teali Cemiyeti tarafından 

genel merkez binasında sınırlı bir törenle 
kutlandı. Amele Teali Cemiyeti, ayrıca, “1 
Mayıs nedir?” başlıklı bir broşür bastırıp 
halka dağıttı. Bunlar, hükümetin yeni bir 
tutuklama başlatması için yeterli oldu. 
Otuz sekiz kişilik bir grup Ankara’ya 
gönderilerek İstiklal Mahkemesi önüne 
çıkarıldı. Bunlardan bazıları, 7 ile 15′er yıl 
hüküm giydi. Aralarında Nazım Hikmet de 
bulunuyordu. 1926 – 1934 yılları arasında 
ki işçilerin 1 Mayıs kutlamalarının tarihi 
“yasak” larla yazıldı.  1926’dan itibaren 
1 Mayıslar gizlilik içinde kutlanmaya 
başlandı. Her 1 Mayıs öncesinde sosyal-
istler tutuklandı, kutlama yapmak isteyen 
işçiler cezalandırıldı.

1935 yılında 1 Mayıs’ta “Ulusal Bay-
ram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” 
adıyla çıkarılan bir düzenleme ile “Bahar ve 
Çiçek Bayramı” olarak genel tatil günlerine 
dahil edildi. Ancak bu genel tatil gününde, 
diğer genel tatil günlerinde olduğu gibi 
çalışanlara ücret ödenmeyecekti.

1936 – 1974 yılları arasında tek parti 
ve sonrasındaki dönemlerde, uzunca bir 
süre 1 Mayıs’ın kutlanması yasaklandı. 
Bu dönemde parti, sendika, işçi derneği 
kurmak bile suç sayıldı. 1947 yılında 
Sendikalar Kanunu yürürlüğe girdi. 1947 
ve 1950 yılları sonrasında bazı sendikalar 
kuruldu. 1951 yılında çıkarılan bir kanunla 
işçilere genel tatil günü olan 1 Mayıs’ta 
yarım günlük ücret ödenmesi 1956 yılında 
ise tam gün ücret ödenmesi kabul edildi. 
1960’lı yıllarda, Toplu Sözleşme, Grev ve 
Lokavt Kanunu’nun kabul tarihi olan 24 
Temmuz, işçi sınıfına 1 Mayıs’ın yerine 
bayram olarak dayatıldı. Yeniden yükselişe 
geçen işçi hareketi, DİSK’in kuruluşu, 15-
16 Haziran Direnişi ve işçi direnişlerinde 
yaşanan artış 1 Mayıs’ı uzun yılların 
ardından yeniden işçi sınıfının gündemine 
taşıdı. 1 Mayıs yasağı 50 sene sürdü bu 
seneler boyunca komünist ve solcu olarak 
bilinen kişilerin her 1 Mayıs öncesinde 
gözaltına alınması, 1 Mayıs’ı nezarette 
geçirmesi devlet geleneği oldu.

1975 yılında yarım yüzyıl sonra ilk 
yasal 1 Mayıs kutlaması, TSİP tarafından 
İstanbul Tepebaşı’nda bir düğün salonunda 
yapıldı.

1976 yılında 1 Mayıs DİSK’in 
öncülüğünde Taksim Meydanı’nda yapıldı. 
Saraçhane, Beşiktaş, Kabataş ve Şişli’den 
yürüyen 400 bin işçi Taksim Meydanı’nı 
doldurarak büyük ve görkemli bir 1 Mayıs 
kutlamasına imza attı. 50 Yıllık aradan son-
ra 100 binlerce kişinin 1 Mayıs’ı kitlesel 
kutlaması, hükümeti ve işverenleri tedirgin 
etti.

1977 yılına gelindiğinde 1 Mayıs’ın 
bu denli görkemli kutlanmasından tedir-
gin olan kesimler bulunmaktaydı… Ama 
herşeye rağmen Taksim Alanı’na 500 
bin emekçinin akması engellenemedi… 
Saat 14.30’da başlayacak olan kutlamalar 
için alan, sabahın erken saatlerinden iti-
baren dolmaya başladı. Taksim alanında, 
iğne atsan yere düşmeyecek bir katılım 
vardı. Alanda konuşmalar devam ederken, 
çevredeki binalardan halkın üzerine ateş 
açıldı. Taksim Alanı’nda yaklaşık 200 kişi 
yaralandı, 37 kişi de yaşamını yitirdi. Olay-
da 2 bine yakın mermi atıldığı saptanmış, 

buna karşın yalnızca 5 kişi kurşun yarası 
nedeniyle ölmüştü. Aradan geçen bun-
ca zamana rağmen olayın failleri hala 
bulunamadı.

1978 yılında, önceki yıl yitirilen 37 
insanın acısını içinde yaşayan yüzbinler 
yine Taksim Alanı’ndaydı…  Kontrger-
illa saldırıları, tehditleri işçilerin 1 Mayıs 
kutlamasını engelleyemedi. İşçiler bir 
önceki yıl olduğu gibi bir kez daha aynı 
güç ve kitlesellikle Taksim Meydan’ında 
buluştular. Bu mitingin en önemli talebi 1 
Mayıs 77’nin faillerinin bulunmasıydı.

1979 yılında Sıkıyönetim Komutanlığı 
İstanbul’da mitinge izin vermedi, sokağa 
çıkma yasağı ilan edildi, kitlesel tutuk-
lamalar yapıldı. 1 Mayıs’ta İstanbul’da 
sokağa çıkan 1000’e yakın kişi gözaltına 
alındı, 330 kişi tutuklandı. Yasağa rağmen 
birkaç yerde1 Mayıs kutlaması yapıldı. 
DİSK’e bağlı bir grup sendika ise İzmir’de 
izinli 1 Mayıs kutlaması yaptı.

1980 yılında DİSK Mersin’de 50 bin 
kişinin katıldığı bir miting düzenledi. 
DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven 
kürsüden iner inmez tutuklandı.

1981 – 1986 yılları arası 12 Eylül ask-
eri darbesinin yasaklar zincirinde 1 Mayıs 
da yerini aldı. Böylece Türkiye’de yeni bir 
yasaklı dönem başlamış oldu. Ama tüm ya-
saklara rağmen, kısa süreli iş bırakmalar, 
bayramlaşmalar ve bildiri dağıtma gibi et-
kinlikler yapıldı.

1987 yılında sendikalar öncülüğünde 
bazı milletvekilleri, aydın, sanatçı ve 
bilim adamları ile birlikte yaklaşık 1000 
kişilik bir grup Taksim Anıtı’na 1 Mayıs 
şehitlerini anmak üzere çelenk bırakmak 
istediler. Polis sadece milletvekillerinin 
araçla anıta ulaşmasına izin verdi.  Emek 
Sineması’nda “Merhaba 1 Mayıs 1987” 
adlı gece düzenlendi.

1988 yılında sendikaların oluşturduğu 
tertip komitesi, İstanbul Valiliğine 
başvurarak 1 Mayıs’ı yasal olarak kutlam-
ak istedi. Ancak Valilik 1 Mayıs’ın yasal 
olarak kutlanmasına izin vermedi. Yasağa 
rağmen 1 Mayıs günü Taksim’e çıkmak 
isteyen sendikacılar polisin saldırısıyla 
karşılaştı. 81 İşçi, temsilci ve sendikacı 
gözaltına alındı ve bunlardan bir kısmı 
tutuklandı.

1989 yılında 1 Mayıs’ı kutlanmasının 
yasaklanması üzerine Taksim meydanına 
çıkmak isteyenler polis saldırısıyla 
karşılaştılar. Polisin açtığı ateş sonucu Me-
hmet Akif Dalcı adında 17 yaşında genç 
bir işçi hayatını kaybetti. Mecidiyeköy ve 
Taksim’de pek çok kişi tutuklandı.

1990 yılında aralık ayında toplanan 
Türk-İş Genel Kurulu’nda 1 Mayıs’ın 
kutlanması karar altına alınırken, Hak-İş’te 
tarihinde ilk kez 1 Mayıs kutlaması yapmış 
oldu… Polis 1 Mayıs gösterilerini önlemek 
amacıyla İstanbul’da sıkı güvenlik önlem-
leri aldı. Değişik semtlerde gösteri yapmak 
isteyen gruplarla polis arasında çatışmalar 
çıktı. Pangaltı’daki olaylar sırasında üni-
versite öğrencisi Gülay Beceren polis 
tarafından vurularak felç oldu.

1991 yılında İstanbul’da yasaklara 
rağmen yapılan 1 Mayıs gösterilerinde 
10 eylemci yaralandı ve toplam 600 kişi 

gözaltına alındı. İzmir’de Balık Hali 
önünde gerçekleştirilen toplantı 12 Eylül 
sonrasının ilk yasal mitingi oldu.

1992 yılında sendikalar Ankara’da 
ortak salon toplantısı yaparak 1 Mayıs 
kutlaması yaptı. 12 Eylül’den sonra ilk 1 
Mayıs mitingi de İstanbul Gaziosmanpaşa 
Meydanı’nda düzenlendi.

1996 yılında 1980 sonrasının en kitlesel 
mitinglerinden biri gerçekleştirildi. Tak-
sim Meydanı’nın yasaklı olduğu ger-
ekçesiyle Kadıköy`de düzenlenen 1 Mayıs 
kutlamalarına yaklaşık 150 bin kişi katıldı 
Eylemin ilk dakikalarında polisin silahsız 
göstericilere açtığı ateş sonucu Hasan Al-
bayrak, Dursun Odabaşı ve Yalçın Levent 
yaşamını kaybetti. 3 Kişinin öldürüldüğü 
bu olaylardan sonra Kadıköy 2005 yılına 
kadar 1 Mayıs kutlamalarına yasaklı kaldı.

2007 yılında hükümet 1 Mayıs’ın 
Taksim Meydanı’nda kutlanmasına izin 
verilmeyeceğini açıkladı. Binlerce po-
lis Kazancı yokuşunu çevreledi. Yapılan 
pazarlıklar sonrasında Valilik, yaklaşık 
500 kişilik grubun Taksim Meydanı’nda 
1 Mayıs açıklaması yapmasına izin ver-
di. Anadolu Ajans, toplam 695 kişinin 
gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul’un 
çeşitli sokaklarında çatışmalar yaşandı.

2010 yılında 32 yıl sonra Taksim 
Meydanı ilk kez ‘eyleme’ açıldı. Tak-
sim Meydanı’na üç ana yoldan çıkıldı; 
Gümüşsuyu, Mecidiyeköy-Şişli ve Tarlabaşı 
Bulvarı. Programdan önce sendikalar 
1977’de meydana gelen olaylarda ölenler 
için Kazancı Yokuşu’na karanfil bıraktı. 
Büyük bir coşku ve heyecanla 200 binin 
üzerinde katılımcı ile görkemli bir kutlama 
yapıldı. Batman’da Cumhuriyet Meydanı, 
20 yıl aradan sonra ilk kez 1 Mayıs 
kutlamalarına açıldı. Ankara’da göstericiler 
1 Mayıs’ı Sıhhiye Meydanı’nda kutladı.

2014 yılında 1 Mayıs kutlamalarına 
hükümetin izin vermeyeceğini açıklaması 
üstüne Taksim Meydanı’na çıkan tüm 
yollar polis tarafından kapatıldı. 39 Bin 
polisin görev yaptığı İstanbul’da OHAL 
ilan edildi. Şişli’deki DİSK binası önünde 
toplanıp 1 Mayıs’ı kutlamak için Taksim’e 
yürümek isteyen işçilere polis saldırdı. 
Aralarında gazetecilerin de olduğu onlarca 
kişi yaralandı, 100’den fazla kişi gözaltına 
alındı. Polis Beşiktaş’ta ana arterlerde ve 
ara sokaklarda biber gazı, su ve plastik 
mermiyle yoğun bir şekilde saldırdı. ÇHD 
yaptığı basın açıklamasında; 3’ü avukat 
266 kişinin gözaltına alındığını ve yaklaşık 
50 kişinin yaralandığını bildirdi.

2015 yılında İstanbul Valiliği’nin 1 
Mayıs’a izin vermemesi nedeniyle Tak-
sim ve Taksim’e giden tüm yollar po-
lis barikatlarıyla çevrildi. Gün boyunca 
Taksim’e çıkmak isteyenlere polis her 
noktada gaz bombaları, TOMA ve plas-
tik mermilerle saldırdı. İstanbul genelinde 
18 kişi yaralanırken, 356’dan fazla  kişi 
gözaltına alındı. Polis Beşiktaş çarşıda bir 
apartmanın camını kırarak içeri girmeye 
çalıştı. Ankara’da ise son yılların en kitlesel 
1 Mayıs gösterisi düzenlendi. Sıhhiye 
Meydanı’nda bir araya gelen onbinler 
“AKP’ye oy yok” sloganı attılar. İzmir’de 
yapılan gösteride Soma pankartı açılırken, 
Trabzon’da ise HDP bayrakları yakıldı.
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Onlarca işçi sendikası, sivil toplum örgütü ve emeği önem-
seyen ilerici vatandaş Londra’da da 1 Mayıs işçi ve emekçi 
bayramını geleneksel olarak düzenlenen yürüyüşle kutladı. 
Haber: Erem Kansoy 
Fotoğraf: Ceren Kardelen Sağır-Erem Kansoy

Clerkenwell Green bölgesinde toplanarak ünlü 
Trafalgar Meydanı’na yürüyen kitle ‘yaşasın 1 
Mayıs’, ‘Cameron istifa etmeli’, ‘NHS satılık 
değil’ yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüş öncesinde 

İşçi Parti lideri Jeremy Corbyn de bir konuşma ya-
parak kitleye seslendi. İşçi sendikaları tarafından 
hazırlanan Londra’nın klasik kırmızı otobüsünden 
konuşmasını yapan Corbyn, 1 Mayıs’ın öne-

mine değinerek işçi ve emekçileri birlik olmaya 
çağırdı. Corbyn, konuşmasında, “Özellikle son 
zamanlarda Avrupa’da göçmen işçilere yönelik 
olumsuz tavırlarda bulunan aşırı sağcı kitleler 
ve politikalara karşı parti olarak savaşmaktayız. 
Aşırı sağcı zihniyet ayni zamanda savaş mağduru 
göçmenlere karşı da politikalar yürütmektedir. Bu 
tutum ve duruşlara karşı bizler de insan haklarını 
savunarak ve bu zihniyete karşı insan hakları ile 
sorunların çözülebileceğini dayatarak mücadele 
veriyoruz. Bizler ayrıca Yahudi karşıtı politikaları 
da kabul etmiyoruz. Her şekliyle ırkçılığa da 
karşıyız. İşçi ve emekçiler olarak bizler etnik 

köken ve inançlarımız çerçevesinde örgütlenme-
kteyiz. Gücümüz örgütlülüğümüzdür.” İfadelerine 
de yer verdi. 

Trafalgar Meydanı’nın kuralları gereğince 
burada konuşma yapmasına izin verilmeyen 
Corbyn, son 50 yılda düzenlenen 1 Mayıs etkin-
liklerine katılan ilk İşçi Parti lideri oldu. Lon-
dra yerel seçimleri ve AB referandumuna sayılı 
günler kalması nedeniyle Trafalgar meydanının 
kurallarına göre üst düzey siyasiler halka sesleniş 
niteliği taşıyan konuşmalar yapamıyor. 

TUC genel sekreteri Frances O’Grady’de kitleye 
seslenerek, işçi ve emekçilerin 1 Mayıs’ını kutladı ve 

1 Mayıs’ta 
Emekçilerden
Cameron Hükümetine Öfke
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BHS çalışanlarıyla dayanışma mesajı verdi. O’Grady 
konuşmasında, “Uzun yıllar mücadele ederek 
kazandığımız NHS, eğitim, uygun fiyatta konut ve 
emekliliklerimize el uzatan tasarruf politikalarını 
üreten zihniyete karşı durmalıyız” dedi. 

Toplumumuz kurum ve kuruluşlarından da 
Londra’nın 1 Mayıs yürüyüşüne büyük destek ver-
ildi. En kalabalık kitle olarak yürüyüşte bulunan 
Day-Mer ve Day-Mer gençliğinin yanı sıra, SKB, 
ATİK, TKPML, KCC ve Britanya Alevi Öğrenciler 
birliği de ciddi destek verdi. 1 Mayıs’ı selamlayan 
pankartlar ile yürüyüşe katılan Türk ve Kürt toplum 
kurumları, ‘ yaşasın 1 Mayıs’, ‘Cameron istifa et-

meli’ sloganları da attı. Yürüyüşe katılan Londralı 
Kürt  gençler ise Trafalgar meydanında ‘biji serok 
Apo’ sloganları atarak ilgi çekti.

Meydanı dolduran kamu ve özel sektör de 
çalışan emekçiler, işçi sendikası üyeleri, toplum 
temsilcileri, öğrenciler ve emekliler, İngiltere’de 
Muhafazakar hükümetin 2010 yılından bu yana 
uyguladığı kesinti politikalarını da protesto etti. 

Trafalqar Meydanı’nda son bulan yürüyüşün 
sonrasında Tertip Komitesi ve diğer kurumlar 
adına konuşmalar yapıldı. Eylem konuşmalardan 
sonra sona erdi.
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HPG BİM açıklamasında, Amed’in Dicle 
İlçesinde 1 Mayıs gecesi yapılan 3 ayrı 
eylemin, Şex Said şehitliğine yapılan 
saldırılara karşı direnerek yaşamını yitiren 
4 gerillanın anısına yapıldığını duyurdu.

HPG Basın İrtibat Merkezi-BİM, 
1 Mayıs gecesi Amed’in Dicle ilçes-
inde yapılan eylemlerin detaylarını 
açıkladı.  Açıklamada, 50’den fa-
zla asker ve özel harekatçının 
öldürüldüğünü, ancak kayıpların özel 
savaş medyası tarafınsan saklandığı 
vurgulandı.

BİM açıklamasında, ‘’Faşist 
AKP devletinin Kurdistan da 
sürdürdüğü saldırılara karşı, öz sa-
vunma direniş Şehitleri ve Şex Sait 
Şehitliğine karşı yapılan saldırılarda 
büyük bir direnişle savaşan 4 kah-
raman yoldaşımız anısına misil-
leme amaçlı Şehit Şahin Zaza Ger-
illa timimiz tarafından Amed’in 
Dicle ilçesinde bulunan Jandarma 
Komutanlığına karşı kapsamlı bir ey-
lem gerçekleştirilmiştir’’ denildi.

HPG Basın İrtibat Merkezi 
tarafından yapılan açıklamada, ey-
lemlere ilişkin şu bilgiler verildi:

Gerilla güçlerimizin başlattığı 
Şehit Xemgin Koçer ve Nucan 
Malatya Devrimci Hamlesi çer-
çevesinde;

JANDARMA 
kOMUtaNlıĞıNa YÖNelİk 
eYleMDe 47 asker ÖlDÜ

‘’1 Mayıs günü saat 21.50’de 
Amed’in Dicle ilçesinde 
kapsamlı bir Gerilla eylemliliği 
gerçekleştirilmiştir. Güçlerimizin 
birinci eylem kolu; Dicle ilçesi 
Jandarma Komutanlığına yönelik 
bomba yüklü araç ile sabotaj eylemi 
gerçekleştirmiştir. Bu sabotaj eyle-
minde 6 askeri mevzi, 2 kule,  2 tank 
aracı, 2 panzer ve TC ordusuna ait 
12 sivil araç imha olmuştur. Ayrıca 
1 askeri lojman kullanılamaz hale 
gelirken 1 lojmanda da büyük or-
anda tahribat oluşmuştur. 180 askerin 
bulunduğu Jandarma komutanlığında 
gerçekleştirilen eylem sonucunda 47 
asker öldürülürken 12 si ağır yaralı 
olmak üzere 78 asker de yaralanmıştır.

eMNİYet MÜDÜrlÜĞÜNe 
YÖNelİk eYleM

Güçlerimizin ikinci eylem 
kolu; orta otomatik silahlarla Dicle il-
çesi Emniyet Müdürlüğü ile Tim tepes-

ini etkili bir şekilde vurmuştur. Burada 
2 Özel Harekât polisi yaralanmıştır.

takVİYe bİrlİklerİNe 
YÖNelİk eYleM

Güçlerimizin üçüncü eylem 
kolu; Amed merkez, Ergani, Eğil ve 
Hani ilçelerinden gelecek olan takviye 
birliklerine yönelik hedeflere eylem 
gerçekleştirmiştir. Bu eylemde zırhlı 

araçlar hedef alınarak etkili bir şekilde 
vurulmuştur. Bunun sonucunda 1 araç 
imha olurken 3 Özel Harekât polisi de 
öldürülmüştür. Ayrıca bu eylemde Hani 
İlçe Emniyet Müdürü ile yardımcısının 
içinde bulunduğu bir araç da vurulmuş 
ve Emniyet Müdürü ve yardımcısı 
yaralanmıştır.

Geniş kapsamlı gerçekleştirilen 
eylem sonunda TC ordusu 40 am-
bulans ve 5 Skorsky tipi helikopter 

ölü ve yaralılarını kaldırmıştır. Yine 
savaş uçakları ve Kobra tipi helikop-
terler Hani ile Dicle ilçesi arasındaki 
sırtları bombalamıştır. Gerçekleştirilen 
kapsamlı eylemde bir Gerillamız ile 
bağlantı sağlanamamıştır.

Türk özel savaş medyası tarafından 
eylemin kapsamlı sonuçları özel bir 
uygulama ile gizlenmeye ve saklanma-
ya çalışılmıştır.’’

HPG: Dicle’de 50’den fazla asker öldürüldü
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Day-Mer Londra seçimleri 
için çağırıda bulundu

Türk ve Kürt toplum merkezi Day-Mer Britanya’da yaşanan gelişmeler, kes-
intiler ve güncel sorunlara duyarlılığı toplumlarımızın yaşadığımız ülkeye en-
tegrasyonunda büyük rol oynarken, siyasi ve politik gelişmeleri de yakından 
takip ederek toplumumuz adına bir köprü niteliği oluşturuyor. 

Özellikle İngiliz hükümetinin tasarruf politikalarını 
devreye sokduğu 2010 yılından buyana kesintilere karşı 
hemen hemen her eylem ve toplantıda yerini alan Day-
Mer 5 Mayıs Londra Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
seçimlerine yönelik bir bildiri yayınladı. 

Day-Mer’in bildirisinde mevcut hükümet ve 
vatandaşlara yarattığı sıkıntılara da dikkat çekilirken oy 
kullanmanın önemi de vurgulanıyor. 

‘5 Mayıs seçimlerinde saldırı politikalarına karşı 
çıkan adayları destekleyelim!’ başlıklı bildirisinde Day-
Mer sağlık, konut, eğitim ve iş konularınada değindi. 

Yayınlanan bildiri şöyle;
‘İngiltere’de, 5 Mayıs 2016 tarihinde Londra 

Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Londra Büyükşehir 
Belediye Encümen üyeleri ve ayrıca Londra dışındaki 
sehirlerde de belediye encümen üyelerinin belirleneceği 
seçimler yapılacaktır. Yeni bir seçime gidildiği bu 
dönemde oy pusulasında, halkın taleplerini dillendiren 
ve isteklerine cevap verecek bir oluşumun olmadığı yine 
gözlerden kaçmıyor. 

Tasarruf kelimesi son 6 yıldır medyada en çok 
duyduğumuz kelimelerin başında geliyor. Bu kelime her 
söylendiğinde işçi ve emekçiler için kesinti, hak gaspı 
ve mücadele ile elde edilen hakların ellerinden alınmaya 
çalışılması anlamına gelirken, %1’e tekabül eden zengin-
ler için servetlerine servet katacakları, yürürlüğe girecek 
vergi ve diğer değişikliklerle daha fazla sömürü yapabi-
lecekleri anlamına gelmektedir.

Sağlıkta özelleştirme politikaları ve sağlık bütçesine 
yapılan kesintiler ile bir çok hastane doktor ve hemşire 
yetersizliği ile karşı karşıya kalırken, tedavi için bekleme 
süreleri 4’e katlanmış durumda. Konut sorununda 3 mily-
on eve acil ihtiyaç varken, hükümet belediyelerin ev yap-
ma hakkını ellerinde alıp kamu arsalarını özel şirketlere 
peşkeş çekiyor. Bütün adaylar, konut sorununu çözmek 
için yılda 50 bin ev yapacaklarına ilişkin vaadlerde bulu-
nurken, bu evlerin alınabilecek fiyatlara çekilmesi konu-
sunda da çekimser kalıyor. Londra’da ortalama bir evin 
fiyatının yaklaşık 500 bin sterlin olduğu düşünüldüğünde, 
bu evlerin işçi ve emekçilerin almasına olanak sağlayan 
bir proğramı hayata geçiren aday şimdilik çıkmadı. Daha 
fazla belediye konutu inşa etmek ve bu konutlara işçi ve 
emekçilerin yerleştirilmesi tüm Londralıların ortak tal-
edi. Ayrıca, başını alıp giden kiralara bir sınırlama get-
irmek de emekçilerin talepleri arasındadır.

Eğitim bütçesindeki enflasyon arltı kesinti ve eğitim 
bütçesini bölgenin ihtiyacından daha çok kendi isteği 
doğrultusunda paylaştıran hükümetin, bu politikaları so-
nucu okullar araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılayamadığı 
bir döneme girdi. Ayrıca sermayenin saldırı politikaları 
sonucu ücret ve çalışma koşullarında yapılan saldırılar 
sonucu yaklaşık 50 bin öğretmenin işi bırakmasına ve 
öğretmen krizinin yaşanmasın yol açıyor. 

İş ve çalışma koşullarında ise ücretlerin dondurulması 
ve çalışma koşullarında getirilen esnek ve sıfır saat 
sözleşmeler, İngiltere’de “Çalışan Yoksul” yarattı. 
Dünyanın 6. zengin ülkesi olan İngiltere’de 1975’de 7.5 
milyon insan yoksulluk sınırında yaşarken, 2016’da bu 
sayı 15 milyona yükseldi. Muhafazakar Parti, 2010’da ik-
tidara gelmesinden bu yana, tasarruf ve kesinti politikları 
doğrultusunda sıradan bir işçinin gelirinde %15 gibi bir 
kesinti görülürken, zengin sınıf gelirlerini ikiye katladı. 
İngiltere’de en zengin 1000 kişi son 6 yılda servetlerini 
tam ikiye katladı.

Bir çok belediye daha önce yaptığı milyonlarca ster-
lin tasarrufa yenilerini ekliyerek devam ediyor. Belediye 
yönetimleri, partisi fark etmeksizin, merkez hükümetin 
aldığı kararları, bunlara karşı direnmeden, mücadele 
etmeden, toplum üyelerini bilgilendirmeden hayata 
geçiriyor. Özellikle yoksul emekçilerin ve göçmenlerin 
yaşadığı belediyelerde, bütçe kesintisinden dolayı bel-
ediyelerin eğitim bölümlerinin hizmetlerini azaltması 
ve geride olan öğrencilere verilen ek desteklerin kes-
ilmesiyle, yaşlılara yönelik hizmetlerdeki kesintilerle, 
gençlere hizmet veren gençlik merkezlerinin azaltılması 
veya kapanmasıyla,  kütüphanelerin, parkların ve sağlık 
hizmeti veren yerlerin kapatılmasıyla yüzyüzeyiz. 

Türk-Kürt ve Kıbrıs kökenli göçmen emekçiler 
olarak yaşadığımız bölgelerde tasarruf, kısacası saldırı 
politikalarından bizler de etkileniyoruz. İngiliz ve diğer 
uluslardan göçmen emekçilerle aynı kaderi paylaşan bi-
zlerin yaşam koşulları her geçen gün kötüye giderken, 
çocuklarımızın geleceği belirsizlik içinde. 

Bu nedenle Day-Mer olarak bizler 5 Mayıs’ta yapılacak 
yerel seçimlerde, işçilerin ücretlerine zam yapmamayı red-
deden, konut, belediye hizmetleri, eğitim, sağlık ve diğer 
sosyal hizmetlerde kesintiye gitmeyen, kamu hizmetlerine 
yönelik tasarruf politikalarına karşı çıkan, özelleştirme 
politikalarına karşı mücadele eden, savaşa karşı barışı 
savunan adayları destekliyor, Kürt, Türk ve Kıbrıslı göç-
men emekçilerin bu talepleri savunan adaylara oy vermesi 
çağrısında bulunuyoruz.’ Day-Mer Yönetim Kurulu, 
(Türk-Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi)
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MAYIS AYI ŞEHİTLERİNİ
ANIYORUZ
Program:

 �Konuşmalar
 �Misafir Konuşmacı: KCDE Eşbaşkanı Ahmet Aktaş
 �Sinevizyon
 �Şiir ve Müzik dinletisi

Tarih: 15 Mayıs Pazar
Saat:15:00
Yer: Kürt Toplum Merkezi-KCC

Tüm Yurtsever halkımızı  
anmaya davet ediyoruz.

BRİTANYA KÜRT HALK MECLİSİ
ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ KOMİSYONU
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Basın özgürlüğü yok, kutlanacak gün de yok
3 Mayıs Dünya Basın 
Özgürlüğü Günü’nde 
açıklama yapan gazetecil-
er, “Türkiye’de basın 
özgürlüğü yok, kutlanacak 
gün de yok” dedi.

Türkiye ve Kürdistan’da gazeteciler 3 
Mayıs’ı baskı, yasak, gözaltı ve tutuklamalarla 
karşılıyor. Gün vesilesiyle “Türkiye karanlığa 
gömülmek isteniyor” başlıklı bir açıklama 
yayınlayan Özgür Gazeteciler Cemiyeti (ÖGC), 
basın özgürlüğünden bahsedilmesi gereken gün 
Dicle Haber Ajansı DİHA’nın Telekomünikasy-
on İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından 36. kez 
yasaklandığı, muhabirleri Erdoğan Alayumat ve 
Ergin Çağlar’ın gözaltına alındığına dikkat çekti. 

Türkiye uluslararası kuruluşlar tarafından son 
yıllardaki sansür ve baskı politikaları nedeniyle 
basın özgürlüğünde dünyanın en kötü sicile sa-
hip ülkelerinden biri olarak gösteriliyor. İktidarı 
eleştirdiği için onlarca gazetecinin hapse atıldığı, 
yüzlercesinin işsiz kaldığı, binlercesinin tazmi-
nat davalarına muhatap olduğu Türkiye’de so-
syal medya üzerinden hükümeti eleştirmek dahi 
cezalandırılabiliyor.

42 gazeteci tutsak
Türkiye’de sadece 4 ay içinde 4 gazetecinin 

katledildiğine, 82 gazetecinin gözaltına alındığına 
bunlardan 15’inin tutuklandığını işaret eden 
ÖGC, “Şu an 42 gazeteci cezaevinde. ‘Casus’, 
‘darbeci’, ‘terörist’ suçlamalarıyla yargılanan 
gazeteciler, Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle 
Mücadele Kanunu (TMK) gölgesinde toplamda 
beş ömür boyu; 2 bin 229 yıl 6 ay hapis tehdidi-
yle karşı karşıya. Sadece Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’la ilgili olarak 53’ü gazeteci 86 
kişi TCK 125 ve 299. maddelerden işlem gördü. 
Gazetecilere yüzlerce dava açıldı. Onlarca yayın 
kuruluşu ceza aldı ve davalarla boğuşuyor. Sansür 
üst düzeye çıktı. Bir çok yayın organına kayyum 
tarafından el konuldu” dedi. 

Yılın ilk üç ayında Can Dündar ve Erdem 
Gül’ün tutuklanması, Zaman gazetesine kayy-
um atanması ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 
davaları içte ve dışta Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik artan 
eleştirilerin konusu oldu. Avrupa Konseyi uz-
manlar kurumu Venedik Komisyonu, ceza kanu-
nunda reform istedi. ABD Başkanı Obama, ifade 
özgürlüğüne dair “açık mesaj” vermeye başladı.

Özgür basın susturulamaz  
“Sadece ön plana çıkan baskı ve ihlallere 

baktığımızda Türkiye’de basın özgürlüğünden 
bahsetmek mümkün değildir” diyen ÖGC, “Bu 
baskılara sessiz kalamayacağımızı ve gerçekleri 
savunmaya, gün yüzüne çıkartmaya devam 
edeceğimizi belirtiyoruz” diye belirtti. 

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ise 3 
Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla 
İstanbul’da Galatasaray Lisesi önünde basın 
açıklaması yaptı. “Özgür basın varsa, özgür 
toplum vardır” yazılı pankartının açıldığı 
açıklamaya destek olmak amacıyla çok sayıda 
gazeteci katıldı. “Özgür basın susturulamaz”, 
“Özgür basın özgür toplum” yazılı dövizler-
inin de taşındığı açıklamada, sık sık “Zindan-
lar boşalsın, basına özgürlük” sloganları atıldı. 
TGS Başkanı Uğur Güç, basın özgürlüğünün 
olmadığını dolayısıyla da kutlanacak bir gün-
lerinin de olmadığını vurgulayarak, “Olsa olsa 
gazetecilerin direndiği, baskılara karşı boyun 
eğmediği bir gün olabilir” dedi. 

tamamına yakını kürt 
Cezaevindeki tutuklu gazetecilerin tamamına 

yakınını ise Kürt gazeteciler oluşturuluyor. Sa-

dece Dicle Haber Ajansı DİHA’nın 9 muhabiri 
tutuklu. İsimleri ve tutukluluk süreleri şöyle: 
Nazım Daşdan (83 gündür), Nedim Oruç (119 
gündür), Feyyaz Irmak (79 gündür), Mazlum 
Dolan (159 gündür), Nuri Akman (92 gündür), 
Ziya Ataman (83 gündür), Meltem Oktay (22 
gündür), Muhammed Doğru (19 gündür) ve Bilal 
Güldem (11 gündür tutuklu).

Özgür Gündem’leyiz
Özgür Gündem gazetesine yönelik 

baskı ve soruşturmalara karşı dayanışma 
amacıyla başlatılan “Nöbetçi Eş Genel Yayın 
Yönetmenliği” kampanyası, 3 Mayıs Dünya 
Basın Özgürlüğü Günü’nde start aldı. Gazete 
tarafından yapılan açıklamada, “Toplumun haber 
alma, gazetemizin haber verme hakkını savun-
mak için gazeteci, yazar, aydın ve akademisyen-
lerin nöbeti başlıyor” dedi. Özgür Gündem Genel 
Yayın Koordinatörü Ahmet Birsin, “1 ay sürece 
basın özgürlüğüne dönük çalışmayı başlattık. 
Her gün  bir kişi eş genel yayın yönetmenliği 
için gazetemizde nöbet tutacak” dedi. Nöbeti ilk 
olarak üstlenen isimler Özgür Gazeteciler Ce-
miyeti (ÖGC) Eşbaşkanları Nevin Erdemir ve 
Hakkı Boltan oldu. 

JıNHa muhabirlerine skandal dava
Haber takibi yaptıkları esnada gözaltına alınan 

JINHA muhabirleri Ceren Karlıdağ ve Öykü Di-
lara Keskin hakkında dava açıldı. İstanbul 14. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nin “Silahlı olarak katılan 
yürüyüşe ihtara rağmen dağılmama ve terör 
örgütü propagandası yapma” iddiası ile açtığı 
dava 28 Haziran’da görülecek. 15 Kasım 2015’te 
Amed’in Silvan ilçesinde devlet saldırıları 
nedeniyle yaşanan katliamları protesto eden 
SGDF’lilerin eylemini takip ettikleri sırada ey-
lemciler ile birlikte gözaltına alınan JINHA mu-
habirlerinin basın kartlarına, savcılık tarafından 
“JINHA illegal haber ajansıdır” denilerek el 

konulmuştu.

aİHM’den mahkumiyetler
Ocak-Mart 2016 döneminde AİHM, altısı 

gazeteci yedi kişinin açtığı davada Türkiye’yi 
ifade özgürlüğünü ihlal etmekten toplam 19 bin 
090 Avro (yaklaşık 61 bin 088 TL) tazminat öde-
meye mahkum etti. Geçen yılın aynı döneminde 
Türkiye AİHM’de ikisi gazeteci 18 kişinin açtığı 
davalarda 22 bin 983 avro (yaklaşık 64 bin 452 
TL) maddi ve manevi tazminat ödemeye mah-
kum edildi.

2015’te beş gazeteci, üç hukukçu, bir siya-
setçi, bir emekli askerin de aralarında olduğu 26 
kişinin açtığı davada Türkiye, AİHM önünde, 
ifade özgürlüğünü ihlal etmekten toplam 42 bin 
043 Avro (134 bin 166 TL) tazminat ödemeye 
mahkum edildi.

rtÜk: Ceza sayısı azaldı; 
miktarı 2 katına çıktı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 
Ocak-Mart 2016 döneminde haber, film ve pro-
gram yayınlarından dolayı TV kuruluşlarına 24 
uyarı, 51 para cezası verdi.

Bu dönemde radyo kuruluşlarına 4 uyarı 
ve 1 para cezası uygulamadı. Kurul, Radyo ve 
TV’lere toplam 9.809.915 TL idari para cezası 
verdi. Geçen yılın aynı döneminde RTÜK, TV 
kuruluşlarına 27 uyarı, 87 para cezası, rady-
olara da 2 uyarı, 2 de para cezası verdi. Radyo 
ve TV’lere toplam para cezası 5 milyon 480 bin 
245 TL oldu. 2015’te RTÜK, televizyonlara 69 
uyarı, 168 para cezası, radyolara da 4 uyarı 4 de 
para cezası verdi. 2015’te yayın kuruluşlarına 9 
milyon 905 bin 674 TL para cezası verildi.

Medyada 185 işsiz
Ocak-Mart 2016 döneminde 174 gazeteci, köşe 

yazarı veya medya çalışanı işten çıkarıldı veya 

işten çıkmak zorunda bırakıldı. Dokuz gazetecinin 
sunduğu programlar sonlandırıldı; iki uluslararası 
medya temsilcisine çalışma izni verilmedi.

Geçen yılın aynı döneminde sekiz gazeteci 
ve medya çalışanı işten çıkarılmış veya bu ter-
cihi yapmak zorunda bırakılmıştı. 2015’in 
tamamında bu sayı 348’di.

rsf: türkiye, 180 ülke 
içinde 149’uncu

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 
(RSF) ‘2015 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ 
raporuna göre ise Türkiye Nijer, Liberya, Zam-
biya, Mali ve Zimbabwe gibi ülkelerin gerisinde 
180 ülke arasında 149’uncu sırada yer aldı. RSF 
raporunda Türkiye’nin haber alma özgürlüğü, 
siber sansür ve yayın yasağı gibi alanlarda 
gerilediği kaydedildi. RSF, Türkiye’deki gerile-
melere örnek olarak internet sansürünün ağırlık 
kazanması, eleştirel gazetecilerin işlerine son 
verilmesi ve haklarında davalar açılması ile 
bazı konularda getirilen yayın yasaklarını örnek 
gösterdi.

CPJ: türkiye, açık hava 
hapishanesi gibi

Türkiye’de basına yönelik kısıtlamalar 
uluslararası Gazetecileri Koruma Cemiyeti (CPJ) 
tarafından küresel çapta yayınlanan ‘Basına Karşı 
Saldırılar, 2015’ raporunda da işlendi. CPJ adına 
Türkiye’deki sansür uygulamalarını kaleme alan 
gazeteci Yavuz Baydar, Türkiye’nin gazeteciler 
için ‘açık hava hapishanesi’ne dönüştüğünü dile 
getirdi. Alman Friedrich Ebert Vakfı da ‘Medya 
Barometresi-Türkiye 2014’ adlı araştırmasında 
Türkiye’ye 5 üzerinden 2.1 vererek, ülkedeki 
ifade özgürlüğü sorunlarına dikkat çekmişti.

ÇGD: Gazetecilere 
binlerce dava açıldı

Deutsche Welle Türkçe Servisi’ne konuşan 
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Başkanı 
Ahmet Abakay, AKP iktidarının 13 yıllık döne-
minde basın, düşünce ve ifade özgürlüğü konu-
sunda cumhuriyet tarihinin en ağır, en baskıcı 
dönemini yaşandığını öne sürüyor. Bu süre 
içinde yazıları, haberleri, görüşleri ve siyasal 
bakışları nedeniyle çok sayıda gazetecinin 
cezaevlerine konulduğuna işaret eden Abakay, 
“Cezaevlerindeki gazeteci sayısı bir ara 100’ü 
geçti. Şimdi halen cezaevlerinde 23 gazeteci bu-
lunuyor. Bunların 21’i KCK basın davasından, 
demokratik ülkelerde yeri olmayan Terörle Mü-
cadele Yasası nedeniyle yıllardır içeride. Oysa bu 
arkadaşlarımız, yargılandıkları iddianamelerde 
yaptıkları gazetecilik mesleklerindeki işleri ned-
eniyle suçlanıyorlar” diye konuşuyor
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Londra’da aktif yore 
d e r n e k l e r i m i z d e n 
Kırkısraklılar düzzenl-
edikleri konser ve panel 
etkinliği ile çalışmalarına 
aralıksız devam ediyor. 

Üyelerine çeştli alanlarda hizmet ve yardımlar 
sunan güzide kurumlarımızdan Kırkısraklılar 
Dayanışma Merkezi’nin düzenlediği konser 
etkinliğinde araştırmacı yazar Ali Haydar Ülger 
ve Abbas Tan, sanatçılardan Aziz Şimşek, Ozan 
Emekçi, Mukkader Coruk, Vedat Cengiz, Ali 
Çam ve Özkan Orman’da hazır bulundu. 

Geçtiğimiz Pazar günü de Kırkısraklılar 
Dayanışma Merkezi’nde  Anti-demokratik Baskılar 
ve Aleviler konulu bir de panael düzenlendi.

 Yoğun bir katılımın olduğu panelde 
konuşmacı olarak araştırmacı yazar Ali Haydar 
Ülger ve Abbas Tan katıldı. Düzenlenen panel-
de Ülger ve Tan katılımcılara mevcut durumun 
yanısıra Alevile’rin yaşadığı sıkıntılar ile Türk 
devletinin demokrasi dışı baskı ve zulümleri 
örneklendirilerek açıkladı. 

Kırkısraklılar Dayanışma Merkezi Yönetim 
Kurulu’da düzenlenen gece ve panel ile il-
gili yayınladığı bildiride, “Her toplumun, her 
yörenin kendine özgü değerleri vardır. Kurumlar 
bir topluma ve yöreye ait sosyal, siyasal, kültürel 
ve sanatsal değerleri beraber yaşadıkları toplum-
lara tanıtmak ve toplumlar arasında dostluğu 
ve dayanışmayı sağlayan çağdaş araçlardır. 

Kırkısraklılar Dayanışma Merkezi dokuz yıl 
önce bu duyarlılıkla kuruldu. Kurum olarak bi-
zim bir özelliğimiz var, kurulduğumuz günden 
beri yönetim ve üyeler hep beraber çalışarak 
başarılı bir kurum olduk. Bizim kurumun başarısı 
kolektif çalışmanın ürünüdür. 

Dolayısıyla derneğimizi kuran ve bugün-
lere getiren kurucu kurula,  değerli üyelerimize, 
yönetim kurullarımıza, bizden maddi ve manevi 
yardımlarını esirgemeyen işadamlarımıza ve 
dostlarımıza teşekkür etmeyi borç biliriz.  

Bu toplum insanlığa katkı sunan, değerli gönül 
adamı Pir Mamo’yu, Alevi aydınlanmasının büyük 
Ozanı İbreti’yi ve değerli bilim insanı Profesör 
İbrahim Armağan’ı yetiştirdi. İnanıyoruz ki; bu 
toplum insanlığa katkı sunacak daha nice değerler 
yetiştirecektir. Bu duyarlılıkla hepinizi saygı ve 
sevgi ile selamlıyoruz” ifadelerine yer verdi. 

Kırkısraklılar’dan Londra’da bir dizi etkinlik
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Cardiff’te Kürtler 1 Mayıs 
yürüyüşüne katıldı
İngiltere’nin Cardiff kentinde yaşayan 
Kürler ve dostları Sosyalist parti ile 
sendikaların organize ettiği 1 Mayıs 
yürüyüşüne katıldı. 

YPG,YPJ, Kürdistan ve Önder Apo’nun 
bayrakları ile yürüyüşe katılan Cardiff’li yurtsev-
erler çeveden büyük ilgi görerek alkış topladı. 

‘UKIP’e KARŞI DURALIM’ yazılı 
pankartın en önde taşındığı Cardiff 1 Mayısında 
Kürtler ve dostları ‘biji serok Apo’ , ‘yaşasın 1 
Mayıs’ sloganları atarak 1 Mayısı kutladı. 

Küba’da Önder Öcalan 
bayrağı dalgalandı

Dünya İşçi ve emekçi günü 1 Mayıs 
kutlamaları çerçevesinde Küba’da da düzen-
lenen yürüyüşte Kürt toplumu kurumarı ön 
saflarda yerini aldı.

Küba’da düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarında 
‘yaşasın 1 Mayıs, biji yek Gulan’ pankartı 3 dil-
de ve Önder Apo’nun fotoğrafı ile haızlanarak 
en önde taşındı. YPJ,YPG ve PKK bayraklarını 
1 Mayıs yürüyüşünde Küba’da da dalgalandıran 
Kürt’ler ve dostları çevredekilerin büyük ilgisi-
ni çekti. 

Kitlesel katılım ile gerçekleştirilen 
yürüyüşte, ‘biji serok Apo’ sloganı sokaklarda 
güçlü bir şekilde yankılandı. 
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Büyük Hadron 
Çarpıştırıcısı’na çakal 
engeli

İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Büyük 
Hedron Çarpıştırıcısı bir çakalın elektrik sis-
temine girip kısa devre yaptırmasından sonra 
tamamen durduruldu. Elektrik trafosuna giren 
çakal hayatta kalmazken çarpıştırıcının 2-3 
gün daha çalışamayacağı belirtildi. 

Japonya uydu projesini 
rafa kaldırdı

Japonya, 17 Şubatta kara delikleri in-
celemek üzere uzaya gönderdiği uydu ile 
tüm bağlantılarının kesilmesi ve kurtarma 
çalışmalarının pahalıya gelmesi dolayısı ile 
uydu ile ilgili çalışmalarından vaz geçtiğini 
açıkladı. 273 milyon Dolar’a mal olan, Japon-
ya, Nasa ve birkaç uzay araştırma ajansının or-
tak projesi olan ASTRO-H uydusu ile 26 Martta 
sinyal karışımı sebebiyle iletişim kesilmişti. 

Çin hücre gençleştirmesi 
gerçekleştirdi

Çin’de bulunan GIBH labaratuarında 
yapılan araştırmalar sonucu idrardan elde 
edilen kök hücresinin gençleştirilmesi ile 
sağlıklı hücre yapımı gerçekleştirildi. Bu yolla 
kişide bulunan hastalıklar zamanda tersine 
dönerilerek hastalığa sahip olmayan hücreler 
üretilebilecek.

Cep telefonunuzdan 
gönderdiğiniz mesajı geri 
almak artık mümkün

Hiç gönderdiğiniz bir mesajdan pişman 
olup gönderdiğiniz kişinin telefonundan 
silmek istediniz mi? Privates isimli bir pro-
gram yardımı ile artık bu işlemi yapmak 
mümkün. Mesajınızı gönderdikten sonra eğer 
gönderdiğiniz kişi mesajınızı okumamışsa 

‘Geri Çağır’ butonu ile silme şansı veriyor. 
Hatta bu programla gönderdiğiniz mesa-
jlara güvenlik seviyesi vererek belli bir süre 
okunmaması durumunda kendi kendini silmesi 
üzere ayarlayabilirsiniz. Bu program şimdilik 
sadece iOS ile çalışıyor.

Amerika Yüksek 
Mahkemesinden 
‘hack’ izni

Amerika Yüksek Mahkemesi geçen hafta 
verdiği bir kararla polis ve gizli servis ajanlarına 
dünyanın istediği yerinde istediği bilgisayara iz-
insiz giriş izni verdi. Önceleri sadece kendi bölg 
eleri ve birkaç dış ülke ile sınırlı olan bu izin, 
‘dijital çağa uyum’ gerekçesiyle genişletildi. 

Bu kararla, mahkeme izni alındıktan sonra ilgili 
kişinin bilgisayarına ‘yasal’ olarak istediği yol-
la giriş yapıp, bilgi, dosya, konum gibi birçok 
veriye erişilebilinecek. Üstelik bunu dünyanın 
en uç köşelerinde bulunan kişiler için de yapa-
bilecekler.

Alman nükleer 
tesisleri virüs 
kaptı

Almanyada bulunan bir nükleer tesiste bu-
lunan bilgisayarlara virüs bulaştığı açıklandı. 
Virüs, ofis bilgisayarlarında ve nükleer 
başlıkların hareketini belirleyen bilgisayarlarda 

bulundu. RWE isimli elektrik şirketi virüsün 
internete bağlı bilgisayarlarda olmadığı ve her-
hangi bir tehlike arz etmediği açıklamasında 
bulundu.
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Ülke yeni 
bir kaosa 
sürükleniyor!

Okuyucularımdan özür dilerim bu başlığı 
kullandığım için, sanki ülke kaosda değilmiş gibi. 
Dokunulmazlıklar meclise sunulduğu şekliyle 
kaldırılırsa ülke içinde çıkılmaz bir kargaşaya 
sürüklenir. Son komisyon toplantısında, iktidar par-
tisinin kameralar karşısında gösterdığı perfomans(!) 
herkesin belleğinde.

Hükümetin halkın üzerinde sergilediği ezme 
ve imha politikasını meclisin çatısı altında da ser-
gilemek istiyor. Masaların üzerinde sıçramalar, 
kadın milletvekillerini tartaklamalarını basın 
görüntüleyince, polis zoruyla basını dışarı 
çıkarttılar. Halkın oyu ile oraya gelen millet-
vekillere “teröristler dışarıya” diye saldırıyorlar. 
Meclisi çalışamaz hala getiriyorlar. Tüm dertleri: 
korsanca uygulanan başkanlık sistemini yasal 
hala getirmek. Dahası da var...

Meclis başkanı “Anayasada laiklik olmamamı, 
dini referanslar olmalı” diyor. Baysal Üniversites-

inde bir öğretim üyesi, “kız ve erkek öğrenciler 
aynı sınıfta oturmamalı” diyor. Kimi idarecil-
er, “kadın fıtratında, erkekle eşit olmadığı bir 
hakikattır” diyor. Bu çıkışlar uygulanmak istenilen 
bir programın parçalarıdır. Ülke hızla şeriata doğru 
yol alıyor. Sadece ismi: Türk İslam Cumhuriyeti 
olacak. İslam devletlerle yapılan toplantılarda, 
İslam İnterpolu, Ortak İslam Ordusu projeleri 
boşuna gündeme getirilmedi.

Ülkenin bu acınacak tablosu, ayan beyan or-
tadayken, anamuhalefet partisi CHP ne yapıyor? 
Ülkedeki kargaşanın daha derinleşmesi için iktidar 
partisiyle aynı kulvarda hareket ediyor. Nasıl mı? 
Sayın Kılıçtaroğlu “Dokunulmazlık sorunu meclise 
geldiği şekliyle anasaya aykırıdır. Ama evet oyu 
vereceğiz” diyor. Sormazlar mı adama: Mademki 
anayasaya aykırı, teklif kimden gelirse gelsin mu-
halefet partisi olarak hayır demen gerekmez mı?

Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesı

alİ  
ERDOĞaN 

KÖŞE YAZISI

elbistanliali@fsmail.net
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Parlamentoyu halk kurar

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Anayasa Komisyonu’nda 
CHP, MHP ve AKP’nin ittifak kurarak onayladığı ‘dokunulmazlık’ 
teklifini, “HDP’yi tasfiye etme yasası” olarak tanımladı. Çaresiz 
olmadıklarını söyleyen Demirtaş, “Parlamentoyu partiler değil, 
halk kurar. Halk isterse birden fazla parlamento da kurar” dedi.

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Anayasa 
Komisyonu’nda CHP, MHP ve AKP’nin ittifak kurarak 
onayladığı ‘dokunulmazlık’ teklifini, “HDP’yi tasfiye 
etme yasası” olarak tanımladı; ancak hiçbir HDP’linin 
ifade vermeye gitmeyeceğini söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eşbaşkanı 
Selahattin Demirtaş, partisinin grup toplantısında 
AKP’nin getirdiği, CHP ile MHP’nin de desteklediği 
“darbe teklifi” olarak da tanımlanan “dokunulmazlık 
tasarısı” başta olmak üzere gündeme ilişkin önemli 
değerlendirmelerde bulundu.

sokak meşrudur
Hafta sonu gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarına 

işaret eden Demirtaş, halkın sokağa çıkmasından 
korkulduğunu söyledi. Demirtaş, “Her türlü tehdide 
rağmen yüz binler alanlara çıktı. Sokağın canlı, diri 
olmadığı bir ülkede diktatörlük ilan edilmiş deme-
ktir. Biz buna izin vermemeliyiz, sokak meşrudur. 
Demokrasi sokakta kazanılmıştır” dedi.

koalisyon ortakları
DAİŞ’in Kilis’e yönelik saldırılarını hatırlatan 

Demirtaş, şöyle devam etti: “Her seferinde 
Genelkurmay’dan açıklama yapılıyor. Yarım saat, bir 
saat sonra. ‘DAİŞ vuruldu, 300 IŞİD üyesi öldürüldü’. 
Ne zaman vurdunuz da cenazeleri saydınız. Bari bir gün 
sonra açıklama yapın. Bütün ülke büyük bir aldatmacay-
la karşı karşıya. Ne DAİŞ ile karşı mücadele vardır, ne 
top atışı vardır, ne havadan atış vardır. Zaten Ehrar ül 
Şam ve Nusra hükümetin koalisyon yaptığı örgütlerdir. 
Kendi aralarında iktidar mücadelesi verirken Türkiye’ye 
‘Aman bize desteği bırakma’ diye roket atıyor, bunlar da 
roket düştü diyor.”

7 Haziran darbesi
7 Haziran öncesi anketler netleşince, tek başına 

iktidar olamayacakları, HDP’nin barajı aştığı or-
taya çıkınca Saray’da darbe planı yapılıp MHP Genel 
Başkanı ile anlaşma sağlandığını kaydeden Demirtaş, 
7 Haziran akşamı darbe yapıldığını söyledi. Darbe-
nin şu anda işlemeye devam ettiğini ama hala amacına 
ulaşamadığını belirten Demirtaş, Erdoğan’ı tarif ettikten 
sonra şöyle sürdürdü: “HDP var olduğu müddetçe bu 

darbenin amacına ulaşamaz biliyor. Dokunulmazlıklar 
konusu bunun gereğidir. Birkaç milletvekilimiz üzerin-
den fırtına koparıp, mümkünse içeri attırıp kamuoyunun 
gazını almaya çalışıyorlar. Evladı askerde olan, nöbette 
olan, güvenlik görevlisi, polis olan anne babalar bilsin-
ler; Bu hükümet sizi kandırıyor. Ortada başarı yok, fela-
ket var.  Şimdi bizi sözde bu yargının önüne atıp, sizin 
duygularınızı okşayarak bütün bu ölümlerin üstünü ört-
meye çalışıyorlar.” 

size izin vermeyeceğiz
Bunun ‘dokunulmazlığın kaldırılması’ değil, 

‘HDP’nin tasfiye edilmesi yasası’ olduğunun altını çi-
zen Demirtaş, konuşmasına şöyle devam etti: “AKP, 
CHP, MHP oybirliğiyle darbeyi kalıcı hale getirmeye 
çalışıyorlar. Üç yanlış bir doğruyu götürecek sanıyorlar. 
El mi yaman bey mi yaman göreceğiz. Parmak sizde, kol 
sizde, sayı sizde gücünüz yetiyorsa çıkar kaldırırsınız. 
Bu, Saray soytarılığını kabul etmeyenleri Parlamento’dan 
atma yasasıdır… 330 ya da 367’yi bulursanız, bizi 
kendi bağımlı mahkemelerinizde yargılamanıza izin 
vermeyeceğiz. Asla böyle bir şey yapamayacaksınız. 
Tek bir arkadaşımız, ifade vermeye çağrıldığında polise, 
savcıya, mahkemeye gitmeyeceğiz. Tutuklamak mı isti-
yorsunuz? Biz tıpış tıpış kendi ayağımızla gitmeyeceğiz. 
Sizin arzu ettiğiniz mecrada yürümeyeceğiz. Bu parla-
mento sizin babanızın malı değil, halkın malıdır. Bunu 
size öğreteceğiz.”

Hiçbir seçenek tartışılmaz değil
Halkın iradesini savunmaya devam edecekler-

ini vurgulayan Demirtaş, şöyle tamamladı: “Ama 
arkadaşlarımız tutuklanır, milletvekilliklerinin 
düşürülmesine kadar gidilirse hiçbir seçenek bizim 
açımızdan tartışılmaz olmayacaktır. Parlamentoyu par-
tiler değil, halk kurar. Halk isterse birden fazla parla-
mento da kurar. Halk böyledir. 59 kişi halkının yanında 
olur. Halk ne isterse bunu yapmaya muktedir olur, biz 
de halkımıza engel olmayız. Çaresiz değiliz, güçsüz 
değiliz. Herkes rahat olsun. HDP bütün parti yönetimi 
ve grubuyla, saldırıya karşı adım adım ne yapacağını 
bilen partidir. AKP yenilecektir, Saray yenilecek-
tir. Kazanacak olan biz olacağız. Bütün halkımızı, oy 
veren, vermeyen, darbeye karşı demokrasi yanında olan 
herkesi HDP’nin yanına çağırıyorum.” 
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Zilan Festivali 
18 Haziran’da
12. Zilan Kadın Festivali, halkların rengini 
yansıtan kültürel içerikteki programlarla bu yıl 
da katılımcılarını bekliyor.

Zilan Kadın Festivali, ‘Özerk 
alanlarda özgürlük mücade-
lesini yükseltelim” şiarı ile 18 
Haziran’da Almanya’nın Dort-
mund kentinde yapılıyor.

Hazırlıklar için bir aya ge-
len ekip, programı netleştirdi. 
Avrupa ve Almanya Kürt kadın 
hareketleri (TJK-E ve YJK-
E) ile Cenî Kürt Kadın Barış 
Bürosu’nun organize ettiği festi-
valin hazırlık toplantısına Avrupa 
Demokratik Alevi Federasyonu 
(FEDA) temsilcileri, Utamara 
Kadın Buluşma Merkezi, Özgür 
Genç Kadınlar ve Demokratik 
Birlik Partisi’nin (PYD) Avrupa 
Kadın Meclisi üyeleri de katıldı.

Program netleşti
Toplantıda konferansın alt 

yapısı programı netleştirildi. 
Buna göre Rojda, Jala, Pedra, 
Latin Amerikalı sanatçı Gaby 
Baca ve TEV-ÇAND’lı kadın 
sanatçıların sahne alacağı festi-
valde, Koma Dengê Zarokên Me-
zopotamyayê, Koma Jinên Êzîdî, 
Îtalyan ve Hint kadınlar da dans 
ve folklor gösterileri sunacak. 

Festival’de panel ve semi-
nerler düzenlenecek. Ayrıca 
Kongra Star temsilcisi Nûbihar 
Mistefa’nın da aralarında olduğu 
çok sayıda örgüt temsilcisi 
konuşmalar yapacak. 



Mast- Ev yapımı Yoğurt
Bu hafta Kürt mutfağının en vazgeçilmez tatlarından ve 
ayrıca en esaslı yemek maddelerinden biri olan yoğurt 
tarifi ile beraberiz.

Yoğurt Kürtler için çok özel bir yeri 
olan, hemen hemen en önemli süt ürün-
lerinden biridir diyebilirim. Öyleki günün 
her saatinde, her öğünününde sofralardan 
yeri hiç eksilmeyen, büyük küçük herkes 
tarafindan çok büyük bir zevkle tüketilen 
tadına doyulmayan bir lezzettir yoğurt. Güne 
başlarken kahvaltıda yenir, öğlene doğru 
sıcakladığımızda veya susadığımızda ayranı 
yapılıp içilir, öğle yemeği olarak ekmeğin 
yanında yenir yada cacık veya soğuk bulgur 
çorbası yapılır. Akşam yemeklerinin yanında 
ya sade servis edilir yada kaynatılarak sıcak 
çorbaları veya sulu yemekleri yapılır. Bu-
nun yanında üzerine bal, pekmez, helva 
yada reçel dökülerek tatlı niyetine tüketilir 
ve daha aklıma gelmeyecek kadar uzun bir 
listesi olan yemek, tatlı ve pek çok diğer yi-
yecek ürünlerinin yapımlarında çok çeşitli 
şekillerde tüketilir yoğurt.

Mezopotamya da buğdayın 
ehlilleştirilmesinden sonra başta köpek, 
keçi ve koyun ve domuz gibi hayvanların 
evcilleştirilmesi ile beraber havan sütünden 
yapılan tereyağı, peynir, yoğurt gibi yiyecek 
maddelerinin de üretilmeye başlandığını gös-
tereren arkeolojik kalıntıların olduğunu bili-
yoruz. Yoğurdun ilk keşfi, diğer pek çok bes-
in maddesi ve yemekler gibi çok büyük bir 
ihtimmalle tesadüf sonucu olmuştur. Bulun-
tulara göre, hayvan işkembelerinde muhafaza 
edilen sütün işkembenin iç yüzeyindeki bak-
teriler tarfindan kesilmesidolayısıyla sütü 
mayaladığı tahmin edilen varsayımlardan en 
güçlüsü.

Kürt coğrafyasında yetişmiş, yaşamış ve 
buzdolabında yoğurt bulundurmayan biriler-
inin olabileceğine hiç ihtimal vermiyorum 
açıkçası. Çünkü yoğurt bizler için “onsuz 
olmazlarından” olan ve hemen hemen gen-
lerimize kadar işlemiş ve bağımlılık yaratmış 
bir besin çeşididir bana kalırsa. Hemen 
hemen 10.000 yıllık uzun bir tarihi olan bir 
yiyeceğin genlerimize kadar işlemeside gay-
et doğal bir durum olsa gerek.

Yoğurt yapımı kulağa ilk etapta çok basit 
gibi gelsede iyi kalitede lezzetli bir yoğurt 
elde edebilmek için çok itina ile yapılması 
gerekir. Örneğin mayalama tekniği ile 
yapılan pek çok yiyecek gibi, yoğurt yapark-
en de mevsim, mutfağınızın sıcaklığı, günün 
vakti, kullanılan mayanın kalitesi gibi fak-
törler göz önünde bulundurulması gereken 
ince detaylardandır. Yoğurdun mayalanma 
süresince aynı ısıda kalması gerkir ve bu 
sebeple doğa ve çevre etkenleri ile uyumlu 
olarak çalışmayi gerektirir. Yoğurt mayasına 
gelince; yoğurt sevdalıları için çok nadidedir, 
bu sebeple yoğurt mayasını hiç ekşitmeden 

muhafaza etmek, düzenli sekilde yogurt 
yapmayı gerektirir. Eskiden köy yerinde 
yada kucuk yerlesim yelrerinde, mayanız 
bittiyse hemen komşuya gidilrdi. Mayanın 
bu şekilde evden eve dolastığını düşüresniz, 
aynı bölgede aynı maya ile yıllar yılı yoğurt 
yapıldığı inanilmaz bir gerçek gibi gelebilir 
kulağa.

Bunun yanında önemli diğer husus ta 
yoğurt mayaladığınız kabıda iyi seçmenizdir. 
Cam, porselen veya çömlek kaplarda yoğurt 
daha iyi tutar ve muhafaza edilir. Metal 
yada plastik kaplar yoğurdun dokusunu 
ve kimyasını dolayısıyla lezzetini etkiler. 
Yoğurt yapmanın en

sevdiğim yanlarından biri ise süt ılıyınca 
üzerinde olusan kaymağı dikkatlice alıp ince 
ekmekle yemektir. Uzerine isterseniz birde 
bal yada recel dökerseniz tadacağınız muh-
tesem lezzetlerden birive yoğurt yapmak için 
çok güzel bir bahane.

Burdaki tarife ben bir miktar krema da ekl-
edim ama siz az yağlı bir yoğurt istiyorsanız 
koymak zorunda değilsiniz, seçenek sizin.

Gelecek hafta yeni bir lezzette buluşmak 
dileği ile yorumlarınızı bekliyorum.........

Mast
Malzemeler

• 2270 gr. (4 pint) mavi kapaklı 
organik süt 1 yemek kaşığı ev 
yapımı veya hazır yoğurt

• 300 gr, tam yağlı taze 
krema (isteğe bağlı)

Yapılışı
1. Sütü geniş bir tencereye alın ve yük-

sek ateşte ısıtmaya başlayın ve kaynama-
ya yakın altını kısın ve tahta bir kaşıkla 
durmadan karıştırarak 5-10 dakila kadar 
kaynatın. Bu aşama da sütün yanından 
ayrılmamanız çok önemli, çünkü her an 
taşabilir. Kaynayan süt biraz katılaşacaktır.

2.Kaynattığınız sütü üzeri açık şekilde 
ılımaya bırakın. Sütün üzerinde ılımaya 
başladığında bir kaymak tabakası oluştuğunu 
göreceksiniz. Süte serçe parmağımızı 
batırdığımızda ne parmağınızı yakacak 
kadar sıcak ne de çok ılık bir sıcaklıkta 

olması gerekir. Yoğurt yapma işinde yeni-
yseniz veya kendinize çok güvenmiyorsanız 
sütün ısısını tam kıvamında yakalamk için 
yemek ısılarını ölçen bir termometre de 
kullanabilirsiniz. Termometre 35C 40 C 
derece arası olmalıdır. (sütün ısısı çok 
önemli yoksa kıvamlı ve lezzetli bir yoğurt 
mayalayamayız)

3. Sütün ısısı mayalamak için uygun 
olduğunda yoğurdun üzerine ılık sütten 
3-4 kaşık kadar süt döküp, yoğurt tama-
men dağılıp özleşene kadar karıştırın ve 
sütün içine ilave edip karıştırıp, kabınızın 
üzerini uygun bir kapakla kapatın. Daha 
sonra üzerini kalın bir örtü ile kapatın ve 
mayalanmasını bekleyin. Yaz aylarında fa-
zla sıkı sarmayın çünkü yoğurdun kıvamı 
çok sulu olabilir veya ekşir.

4. En az 3 saat sonra kontrol edin ve 
mayalanmış ise hiç sallamadan hemen 
buzdolabına koyun. Buzdolabında en az 10 
-12 saat kalması kıvamlı bir yoğurt için çok 
önemli.
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thekurdishcook@gmail.com    ThekurdishCook           @ThekurdishCook

THE KURDISH COOK

Fadime  
Tiskaya
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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

Bluedots Yeminli 
Tercümanlık Bürosu
Tüm dillerde her türlü evrak çevirisi 

uzman tercümanlar tarafından yapılır.

68 Stoke Newington Road, London, N16 7XB

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

 � Hastane Raporları

 � Mahkeme Kararları

 � Noterlik Hizmetleri

 � Boşanma Kararları

 � Diploma Çevirileri

 � Transkript 
Çevirileri

 � Davetiye Yazma
 � Vekaletname 

Hazırlama
 � Resmi Yazışmalar
 � Yardım Başvuruları
 � Telefon 

Görüşmeleri
 � Apostil İşlemleri

Grill Şefi ve Servis 
Elemanı Aranıyor

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

arkadaşları aranıyor.

Çalışma izni olması zorunludur. 

İletişim için Mehmet beyi  
07776 266555 arayınız lütfen.

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

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828

MERCAN FRUIT AND 
VEGETABLE

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

07440 041 718

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

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

tren İstasyonu karşısında - 85 m2 
shop, ocakbaşı, Fish and Chips, Cafe için uygun.

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

Fiyat: £85.000

İletişim: 0796 113 7625 (Ali Bey)

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

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

PEKENLER LIMITED
CONSULTANCY SERVICES 

MARKETING
SALES PUBLIC RELATIONS SOURCIING 

ITHALAT IHRACAT LOJISTIK VE PAZARLAMA 
DANISMANLIGI

Bedran Ozkan
Freelance Journalist

07466770751
inanozkan49@gmail.com

İletişim: 0796 053 0714 (Mahmut)

İş İlanı
Tecrübeli Coffee Shop 

Şefi aranıyor
Mille End bölgesinde

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 ALSAN MARKETING

Gülşen Alsan 07417 398371

Services provided:

Marketing & sales 
consultancy
Graphic design
Website development

Sunulan hizmetler:

Satış ve pazarlama 
danışmanlığı
Grafik dizayn
Web tasarımı

ACİLEN
Deneyimli Resoran şefi ve 
servis elemanı aranıyor.

Yatma yeri verilir.
Adres:Cutty Sark Café and Restaurant

38 Greenwıch Church Street
SE10 9BL London
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London Şaredarê Xwe Dihilbijêre
Londonî jibo hilbijartina şaredarê bajarê mezin dê 
sibe (pêncşem) biçin ser sindoqan. Hilbijartina ku 
di navbera namzetê Partiya Karkeran Sadiq Khan 
û namzetê Partiya Mûhafazakar Zac Goldsmith de 
derbas dibe, tê payîn ku Sadiq Khan li pêş e. Khan 
di roja dawî de bang li Londoniyan kir ´ji bedela tirsê 
dengê xwe bidin hêviyê´. Li gorî anketên dawî tê 
xûya kirin bi hilbijartina Sadiq Khan cara yekemîn 
yekê bi eslê xwe Misilman dê bibe şaredarê Londonê  

Jibo şaredariya bajarê mezin 15 namzet hene. Her çiqasî Khan li 
gorî anketan li pêş xûyaye jî her dengek jibo namzetan pir girîng e. 
Di hilbijartina sala 2012´an de bi ferqeke piçûk Boris Johnson bûbû 
şaredar û tevlîbûna hibijartinê derdora sedî 38´an de mabû. Di 
hilbijartina îsal de jî xûya ye ku tevlîbûn dîsa dê di bin %50 de bimîne. 
namzetê Partiya Karkeran Sadiq Khan di hevpeyvîna xwe ya bi 
rojnameya me re anîbû ziman ku dê ew ê bibe şaredarê hemû 
londoniyan û dê di ware malên sosyal, tendûristî û ragihandinê 
de projeyên balkêş bi cîh bîne. Wekî din Khan anî ziman ku civaka 
Kurd û Tirk jî gelek pirsgirêkan wekî hemû londoniyan jiyan dikin 
û ew ê jibo çareser kirina van pirsgirêkan di nav hewldanê de 

be. Khan wiha axivî; “Civaka Kurd û Tirk bandoreke erênî li ser 
londonê dikin. london bajarê herî xweş ê cîhanê ye. em cûdahî 
û pirçandiyê ne tenê tolere dikin, her wiha em bi wê serbilind in.”   
Tevî hilbijartina şaredar dê jibo meclîsa şaredariya bajarê mezin jî 
25 endam werin hilbijartin. Hilbijartin dê 5 Gulanê saet 7´ê sibehê 
dest pê bike û 10´ê êvarê bi dawî bibe. li ser sindoqan dê sê 
kaxiz (penbe, zer û pirteqalî) bidin hilbijêran. Kaxiza penbe dê 
jibo hilbijartina şaredar, kaxiza zer jibo endamê meclîsa herêmî 
û kaxiza pirteqalî jî dê jibo endamê meclîsa giştî ya şaredariya 
bajarê mezin ya londonê be. encamên hilbijartinê roja Înê êvarî 
dê werin deqlare kirin. 

Kedkaran  
Li Dijî 
Hikûmetê 
Nerazîbûna 
Xwe Nîşandan
Jibo 1 Gulanê roja kedkarên cîhanê bi hezaran kes 
li navend londonê li hev kom bûn û li dijî polîtîkayên 
hikûmeta Cameron nerazîbûna xwe nîşandan. roja 
Yekşemê bi hezaran kedkar li Clerkenwell Green 
kombûn û bi dirûşmên “bijî 1 Gulan” û “Cameron 
Îstîfa” heta qada Trafalgarê meşiyan. 
li qada Trafalgarê serokê Partia Karkeran Jeremy 
Corbyn ji ser otobûsa sor axaftinek kir û bang li 
kedkaran kir yekîtiya xwe xûrt bikin. Gelek sazî û 
rêxistinên Kurdistanî jî di pîrozbahiyê 1 Gulanê de 
cihê xwe girtin. 

Rûpel 3
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Kedkaran Li Dijî Hikûmetê Nerazîbûna Xwe Nîşandan
Jibo 1 Gulanê roja kedkarên cîhanê bi hezaran 
kes li navend Londonê li hev kom bûn û li dijî 
polîtîkayên hikûmeta Cameron nerazîbûna xwe 
nîşandan. Roja Yekşemê bi hezaran kedkar li 
Clerkenwell Green kombûn û bi dirûşmên “bijî 1 
Gulan” û “Cameron Îstîfa” heta qada Trafalgarê 
meşiyan. 

Gelek sazî û rêxistinên Kurdistanî 
jî di pîrozbahiyê 1 Gulanê de cihê xwe 
girtin. 

Li qada Trafalgarê serokê Partia 
Karkeran Jeremy Corbyn ji ser oto-
bûsa sor axaftinek kir û bang li ked-
karan kir yekîtiya xwe xûrt bikin. Cor-
byn wiha axivi; ‘Bı taybeti li Ewropa 
li dijî kedkarên penaber nîjadperestî 
zêde dibe. Divê em jî li dijî vê zîhni-
yetê têkoşînê bimeşînin. Wekî din em 
polîtîkayên dij cihûyan jî qebûl nakin. 
Em li dijî hemû nîjadperestiyan e. 
Divê em bêhtir xwe bi rêxistin bikin. 
Hêza me rêxistinbûyîna me ye.” 

Serokê TUC´ê Frances O´Grady 
jî li qada Trafalgarê axaftinek kir û 
jibo piştevaniya kedkarên NHS bang 
kir. O´Gradey di axaftina xwe de, 
“NHS yak u bi têkoşîna salan me 
bi dest xistiye û hemû destkeftiyên 
din xwedî derkevin. Divê em li dijî 
kesên destê xwe dirêjî wan dikin 
bisekinin” got. 

Li ser navê gelek saziyan axaftin 
hatin kirin. Hemû axaftvanan bal 
kişandin ser polîtîkayên hikûmeta 
Cameron û banga têkoşînê kirin. 

Pîrozbahiya vegûherî çala-
kiya li dijî polîtîkayên hikûmetê bi 
dirûşmeyan qediya. 

Faysal Sariyildiz 
dê li parlamena 
Brîtanya biaxive

Parlementerê HDP´ê yê Şirnexê Faysal Sari-
yildiz dê di derbarê rewşa dawî ya sîyasî ya 
Tirkiye û Kurdistanê li Parlemena Brîtanya 
biaxive. 

Parlementerê Partiya Gelan A 
Demokratîk Faysal Sariyildiz dê 
wekî axaftvanê sereke tevlî civîna 
bi navê “Pirsgirêka Kurd û kaosa 
Rojhilata navîn” ya ku li parleme-
na Brîtanya were lidarxistin bibe. 
Civîn ji aliyê Kurdish Progress ve tê 
organîze kirin û rojnamevan Kadir 

Suleyman Kacan jî wekî axaftvan 
tevlî civînê dibe. 

Civîn dê ji 17´ê Gulanê Saet 
19:00´an li Committee room 12 
were li dar xistin. Malavaniya civ-
înê ji hêla Parlementera Îskoç Na-
talie McGary ve tê kirin û dê ji gel 
re vekirî be.

Ciwanên Kurd li ITV 
çalakî li dar xistin

Li paytext Londonê ciwanên Kurd ji bo pro-
testokirina tecrîda girankirî ya li ser Rêberê 
Gelê Kurd Abdullah Ocalan,li avahiya tel-
evîzyona ITV’ê çalakî li dar xistin.

 Avahiya televîzyona ITV’ê ya li 
hember tecrîd û êrîşên li Kurdistanê 

bêdeng dimîne ji aliyê ciwanan ve 
hate şermezar kirin.  

Ciwanên ku posterên Rêberê Gelê 
Kurd Abdullah Ocalan û alên Ciwanên 
Azad hilgirtin, dirûşmeyên “Terorîst 
Tirkiye”, “Qatilê Zarokan Erdogan”, 
Ji Ocalan Re Azadî, Ji Kurdistanê Re 
Aştî”, “ITV Şiyar Be, Bêdengiya Xwe 
Bişkîne” berz kirin. Ciwanan deriyê 
ketinê girtin, heta cihê weşanê çûn, 
ITV a li hember şerê Qesrê bêdeng 
dimîne teşhîr kir.



Zagona derbeyê ya Qesrê 
wê 16’ê Gulanê biçe meclîsê

Zagona derbeyê ya Qesrê wê 16’ê 
Gulanê biçe Desteya Giştî ya Meclîsê.

Duh komîsyona Destûra Bingehîn 
bi lihevkirina AKP, CHP û MHP’ê 
daxwaza AKP’ê ya zagona “Derbeyê” 
erê kir. Wê ev zagon di 16’ê Gulanê de 
bibe rojeva meclisê. HDP’ê ev daxwa-
za AKP’ê wekî “Derbeya li dijî siya-
seta demokratik” bi nav kir û diyar kir 
ku wê beşdarî Lijneya Gişti ya Meclisê 
nebin.

Desthilatdariya AKP’ê bi boneya 
wekîlên HDP’ê li derveyî meclîsê bi-

hêlin, pêşnûmeya meclîsê ya “Raki-
rina destlênedayîna wekîlan” pêşkêşî 
Komîsyona Destûra Bingehîn ya 
Meclîsê kir. Piştî niqaş û pevçûnên duh 
CHP, MHP û AKP’ bûn şirîkên hev û 
daxwaza AKP’ê erê kirin. Piştî ev dax-
waz hate erêkirin wê li Lijneya Giştî ya 
Meclîsê bê nîqaşkirin. Li gorî agahiyan 
hevdîtina zagonê wê di 16’ê Gulanê de 
li Lijneya Giştî ya meclîsê pêk bê.

WÊ DENGDAYINA BI 
DIZÎ BÊ KIRIN

Li Meclîsê 317 wekîlên AKP’ê, 133 
wekîlên CHP’ê, 59 wekîlên HDP’ê û 
40 wekîlên MHP’ê hene. Serokê Giştî 
yê CHP’ê Kemal Kiliçdaroglû diyar 
kir ku ew wê bêjin erê. Ger ku CHP 
tevlî AKP’ê bibe û Destûra Binge-
hîn a “Derbeyê” erê bike bêyî MHP 
piştgiriyê bide jî wê hêjmara guhertina 
zagonê 367’an derbas bike û têrê bike. 
Ger ku hêjmara hat erêkirin di navbera 
330-367’an de bimîne, wê bijarteya 
referandumê bê rojevê. Ji bo destlêne-
dayînê wê pêvajo dirêjtir bibe. Ger ku 
li gorî daxwaza AKP û CHP’ê deng bê 
dayîn, bêyî referandumê wê guhertin 
pêşkêşî Serokkomarê Tirk Tayyip Er-
dogan bê kirin. Piştî pêşkêşî Erdogan 
bê kirin, Erdogan wê erê bike û di Ro-
jnameya Fermî de bê weşandin. Piştî 
hat erêkirin wê Serokê Meclîsê fezle-
keyên li Wezareta Dadê bişîne darazê. 
Piştî vê yekê wê pêvajoya darizandinê 
destpê bike.

Tenê der barê 50 wekîlên HDP’ê 
de 366 fezleke hatine amadekirin. 
Der barê wekîlên HDP’ê de 366, der 
barê CHP’ê de 185, der barê AKP’ê de 
46, der barê MHP’ê de 18 û der barê 
wekîlên serbixwe de jî 5 fezleke hatine 
amadekirin.

Herî zêde der barê Hevserokê Gişti 
yê HDP’ê Selahattin Demirtaş de fe-
zleke hatiye amadekirin û 75 fezleke 
hatiye amadekirin

Dewleta Tirk 
bombeyan li 
Şirnexê dibarîne

Dewleta Tirk ji duh bi şev û vir ve bê navber 
obusan davêje Şirnexê. Li bajarê ku êrîşên dewl-
etê di roja 51. de ye, gelek xanî şewitîn û şer de-
wam dike.

Li Şirnexê, ku berxwedana xwerêveberiyê ya 

li hemberî êrîşên qirkirinê di roja 51. de ye, bomb-
erdûmaneke giran tê kirin. Ji duh bi şev û vir ve bi 
tank, obus û hawanên li derdora bajêr bi cih kirî, 
taxên Îsmetpaşa, Cûmhûriyet, Yenî û Bahçelîev-
lerê bênavber tên bombekirin. Ji ber bomberdû-
manê gelek xanî şewitîn û dû bi ser bajêr ket.

Demîrtaş: Em bêçare nînin; gel 
wê gelek parlamentan ava bike!

Demîrtaş nerazîbûneke tund nîşanî hewldana tasfiyeyê da 
û destnîşan kir, ku ew bêçare nînin. Demîrtaş got, “Parla-
ment ji aliyê gelan ve tên avakirin; eger gel bixwaze wê 
gelek parlamentan ava bike! Ev kom wê li cem gel be.”

Hevserokê Giştî yê HDP’ê Selahattîn 
Demîrtaş di civîna heftane ya koma partiya xwe 
de mijarên di rojevê de ne nirxand.

Demîrtaş got, “Bi qasî ku AKP/Qesr ji gel 
ditirse, ji tiştekî natirse. Di nava tirs û panîkê de ne 
ku protesto destpê bikin û gel dakeve meydanan. 

Ji ber ku hêza wan têra bêdengkirina îsyana heyî 
nekir, rabûn 15 hezar polîsên din wezîfedar kirin. 
Di demên bi vî rengî de, ku desthilatdarî ji zilmê 
ve zordariyeke bêsînor dike, di demên vê dema ku 
dîktatorî gav bi gav têk diçe de, ji bo desthilatdari-
ya xwe bi her awayî zextê li gel dikin.»

Demîrtaş da xuyakirin, ku kolan rewa ye, 
qanûnî ye, maf e, legal e û got, «Demokrasî li 
kolanan hatiye qezenckirin. Parlament bi tena 
serê xwe nikare demokrasiyê ava bike. Rêya riz-
gariya ji faşîzmê bi tenê parlament nîne.»

Demîrtaş bal kişand ser şîdeta AKP›ê ya li 
parlamentê û got, «Ya ku hewl dan li parlamentê 
bikin, terora li kolanan dimeşîne. Divê mirov ti 
carî serî li ber van netewînin. Em 1›ê Gulanê roja 
berxwedan û piştgiriyê li hemû kedkaran pîroz 
dikin.»

‘JI BO PÊVAJOYA DARBEYÊ 
BIMEŞÎNIN, DEREWAN DIKIN’

Hevserokê Giştî yê HDP’ê Selahattîn 
Demîrtaş destnîşan kir, ku AKP/Qesr welêt ber 
bi felaketekê ve dibe û ev nirxandin kir: “Ew 
kesê li Qesrê entelektuel jî nîne. Der barê çare-
seriya pirsgirêkên civakî de nêrîneke xwe nîne. 
Gotineke wî ya orjînal jî nîne. Ji xwe nediyar 
e ku zanîngeh qedandiye yan na. Ew bi xwe 
dibêje, ku pirtûk nexwendiye. Dibe ku nikaribe 
dibistana seretayî jî bixwîne. Nezantî naşibe 
tiştekî din. Kapasîteya xwe ya entelektûeliyê bi 
vî rengî ye. Gav bi gav welêt ber bi felaketê dibe. 
Ji edalet, demokrasî û mafên mirovan fêm nake. 
Bi kapîtalîzmê, emperyalîzmê nizane. Ji tiştekî 
fêm nake, lê tu rabe jê bipirse ew ê bêje civak bi 
temamî nezan e, ew bi her tiştî dizane. Mirovên 
herî tehlûke jî mirovên bi vî rengî ne. Vî şexsî di 
7›ê Hezîranê de darbe pêk anî. Em jî hêza yekane 
ye ku dikarin pêşî li vê darbeyê bigirin. Mijara 
destnedanê yekser eleqeya xwe bi van heye. Yê 
ku ev pêvajo da destpêkirin, ev şexs e. Heta ku 
HDP hebe ev darbe bi ser nakeve. Lê vê rastiyê 
bi vî rengî ji gel re nabêjin. Bêguman nabêjin ew 
destnedanê ji ber vê yekê radikin. Ji bo îqnaki-
rina gel jî derewan dike. Di mijara derewan de 
serketî ne. Serokwezîrê stajyer di vê mijarê de 
zêde baş nîne. Dema derewan dike, yekser li rûyê 
wî der dibe. Yê din maşeleh hostayê derewan e. 
Dema ew derewan dike, kes pê nahese. Derewa 
destpêkê ew dike, li dû wî jî serokwezîrê stajyer 
dubare dike.»

‘EM Ê TI CARÎ DESTÛRÊ NEDIN’
Demîrtaş bal kişand ser êrîşa li Meclîsê ya li 

hemberî parlamenterên HDP›ê û got, «Mesele 
ji xwe destnedan nîne, mesele pêvajoya dar-
beyê ye. Mîna ku duh di komîsyonê de karekî 
mezin kirine rabûne hevdu pîroz dikin. Bi qasî 
ku nebînin ev welat gav bi gav ber bi kendêl ve 
diçe, nezan bûne. AKP, CHP, MHP bi hev re tifaq 
kirine û hewl didin vê darbeyê mayînde bikin. Sê 
şaşitî bûne yek, hewl didin rastiyekê ji holê rak-
in. Qonaxa komîsyonê qediya, wê bînin civata 
giştî. Navê vê ne rakirina destnedanê ye. Navê vê 
tasfiyeya HDP›ê ye. Hewldana avêtina Kurdan û 
hemû cihêrengiyan ji parlamentê ye. Dixwazin 
bêjin; ji bilî yên bîatê ji qesrê re dikin, cihê kesî 
li parlamentê nîne.

Demîrtaş da xuyakirin, ku ew ê bêdeng 
nemînin û destûrê nedin ku li dadgehên bi wan 
ve hatine girêdan bên darizanidn. Demîrtaş got, 
«Hûn ê ti carî nikaribin tiştekî bi vî rengî bikin. 
Em ê neçin dozgeriyê, neçin polîs, neçin dadge-
hê. Eger hûn dixwazin bi zorê bibin, de fermo 
bibin. Lê em ê ji ber xwe ve neçin. Pêvajo wê 
li gorî dilê we nemeşe. Ev parlament malê bavê 
we nîne. Malê gel e. Em ê we hînî vê bikin. Ev 
der ne şîrketeke anonîm e, hûn ne rêveberên wê 
şîrketê ne em jî ne xebatkarên wê ne. Hûn bi 
hilbijartinê em bi KPSS nehatin; em bi xwêdana 
mirovan, bi tevkariya mirovan hatin vê derê. 
Mîna we bi budçeya dewletê, bi pereyên we 
dizîn, em nehatin.

‘EM BÊ ALTERNATÎF NÎNIN; GEL 
ÇI BIXWAZE EM Ê WÊ BIKIN’

Demîrtaş destnîşan kir ku parlament vîna gel 
e û got, “Em ê vê derê biparêzin. Lê belê, eger 
hevalên me bên girtin, parlamenteriya me bê xis-
tin, wê demê wê her alternatîf bikeve rojeva me. 
Parlament ji aliyê gel ve tên avakirin; eger gel 
bixwaze wê gelek parlamentan ava bike. Ev kom 
wê li cem gel be, gel çi bixwaze wê wê bike. Li 
vir nebe, em bêçare nînin. Bila kes moralê xwe 
xera neke. AKP, Qesr wê têk biçe. Yê bi ser keve, 
em in. Ez careke din spasiyên xwe pêşkêşî hemû 
hevalên me yên wekîl ên bi yek wicûdî sekinînin 
û dilsozê vîna gel in, dikim. Tevahiya gelê me 
jî pîroz dikim. Yên deng dane yan jî deng ne-
dane, bang li her kesên alîgirê aştiyê ne dikim 
ku li dora HDP›ê bicivin. Bang li hemû wekîlên 
dixwazin li dijî darbeyê bisekinin, bi taybetî 
bang li wekîlên CHP›ê dikim ku li dijî darbeyê 
têbikoşin. Cihê rast dijberiya Qesrê ye, cihê rast 
kêleka gel e.»

HPG: Li Pîranê zêdetirî  
50 leşkerî hatin kuştin

Navenda Ragihandin û Çapemeniyê ya 
HPG’ê ragihand ku 3 çalakiyên 1’ê Gulanê li 
navçeya Pîran a Amedê hatine lidarxistin ji bo 
bîranîna 4 gerîlayên ku li hember êrîşên li dijî 
Şehîdgeha Şêx Saîd bi berxwedanê gihiştine 
şehadetê hatiye lidarxistin.

HPG’ê detayên çalakiya êvara 1’ê Gulanê ya 
li navçeya Pîran a Amedê eşkere kir. Di daxuyani-
yê de hate destnîşankirin ku di çalakiyê de zêdetirî 
50 leşker û tîmên taybet hatine kuştin, lê windahî 
ji aliyê medyaya şerê taybet tê nixumandin.

Di daxuyaniyê HPG’ê de wiha hate go-
tin: “Li dijî êrîşên dewleta AKP’a faşîst, ji bo 
bîranîna şehîdên berxwedana xwerêveberiyê û 

ji bo bîranîna 4 hevalên me yên li dijî êrîşên 
li hember Şehîdgeha Şêx Saît bi berxwedanek 
mezin şer kirin, yekîneya me ya gerîla ya Şehîd 
Şahîn Zaza li navçeya Pîran a Amedê li hember 
Fermandariya Jendermeyan çalakiyek berfireh 
a bersivdayinê li dar xistiye.“

4   Çarşem, 04 Gulan 2016
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3 gerestêrkên li 
derveyî Sîstema Rojê 
yên ‘potansiyela jiyanê 
lê heye’ hatin keşfkirin

Di encama xebateke zan-
yarên Zanîngeha Lîege ya 
Belçîkayê de herî kêm 3 ger-
estêrkên li deveyî Sîstema 
Rojê yên ‘potansiyela jiyanê lê 
heye’ hatin tespîtkirin.

Di encama lêkolînê de hat 
ragihandin, 3 gerstêrkên li der-
veyî Sîstema Rojê (exoplanet) 
xwedî taybetmendiyên jiyanê 
ne. Li gorî lêkolînê, hat tespît-
kirin her yek ji van 3 gerstêr-
kan li dora stêrkekê digerin û 
mezinahiya wan bi qasî cîhanê 
ye. Ev gersêrk 39 salên ro-
nahiyê dûrî cîhanê ne. Salek 
rojnahiyê 9 hezar 460 mîlyar 
kîlometre ye.

GERESTÊRKÊN 
‘POTANSIYELA 
JIYANÊ LÊ HEYE’

Ji profesorên Zanîngeha 
Lîege Mîchael Gîllon da xuya-
kirin, ku van gerstêrkan, têkil-
darî jiyana li derveyî Sîstema 
Rojê derfetên dîtina şopên kî-
myewî pêşkêş kirine. Gîllon 
got, «Ev gerstêrkên xwedî po-
tansiyela jiyanê/mayînê ne, bi 
qasî cîhana me mezin in û ji bo 
lêkolînkirina fezayê bi teknolo-
jiya roja îro, derfetan didin.»

Hat ragihandin, ev 3 ex-
olanetên li dora ‹stêrkeke 
biçûk› a navê Trappîst-1 lê 
hatiye kirin digerin, bi telesko-
peke li Şîlî hatiye şopandin. 
Mîchael Gîllo da zanîn, ku 
hejmara gerstêrkên bi vî rengî 

yên li dora stêrkên biçûk di-
gerin, dibe ku li galaksiyê bi 
mîlyaran hebin û anî ziman 
yek ji van gerstêrkan li cihekî 
gelekî nêzî Trappîst-1 digere, 
lê ya sêyemîn li cihekÎ ku ji bo 
jiyanê guncaw e li dora stêrkê 
digere.

JI BO ZELALKIRINÊ 
PÊWÎSTÎ BI 
LÊKOLÎNEKE 5-10 
SALAN HEYE

Di lêkolînê de hat îdîakirin 
ku ev gerestêrkên li derveyî 
Sîstema Rojê ne, hem ji aliyê 
mezinahiyê hem jî bi taybet-
mendiya xwe gelekî dişibin 
cîhana me û hat ragihandin 
ji bo taybetmendiyên atmos-
fera wê baş bê lêkolînkirin, 
pêwîstî bi karekî zêdetir heye. 
Hat destnîşankirin, ku ji bo ji 
sedî sed bê tespîtkirin ku ev 
gerstêrk ji bo jiyana zindiyan 
guncaw e yan na, pêwîstî bi 
karekî 5 heta 10 salan heye.

Ji van gerstêrkên li der-
veyî sîstema rojê heta roja 
îro bi giştî 1.935 heb hatine 
keşfkirin.

Di Nîsana 2013›an de ger-
estêrkek bi qasî cîhanê mezin 
û ‹potansiyela jiyanê lê heyî› 
li dûrahiya 1.200 salên ro-
nahiyê ji Sîstema Rojê hatibû 
keşfkirin. Par di meha Çileyê 
de jî maşîna fezayî Kepler 6 ji 
van gerstêrkan keşf kiribû.

Drama penaberan a li 
Derya Spî dewam dike

Li Derya Spî, ji ber rêya girtina 
Yewnanîstan û Balkanan li penaberan, 
careke din bû rêgeha sereke ya penaberan. 
Li vê derê, karesatên bi serê penaberan de 
tên, roj bi roj zêde dibin. Piraniya wan di 
meha dawî de, ji 1’ê Çileyê û vir ve hej-
mara mirovên li Derya Egeyê û Derya Spî 
jiyana xwe ji dest dan e 1.200 derbas kiri-
ye. Fikar hene ku ev hejmar di hefteyên 
pêş de zêdetir bibin.

Li gorî daneyên Rêxistina Koçê ya 
Navneteweyî (IOM) a ser bi Neteweyên 
Yekbûyî (NY), par piraniya wan di ser 
Yewnanîstanê re zêdeyî 1 mîlyon penaber 
bi rêya deryayî gihaştin Yekîtiya Ewro-
payê. Ji destpêka vê salê heta 29’ê Nîsanê 
jî vê hejmarê 183 hezar derbas kir. Herî 
kêm 1.232 kes xeniqîn.

155 hezar ji penaberên di nava vê demê 
de hatin, ji Tirkiyeyê bi rê ketin û di ser 
Egeyê re derbasî Yewnanîstanê bûn, 27 
hezar jî ji Lîbyayê bi rê ketin û di ser Derya 
Spî re xwe gihandin Îtalyayê. Lê belê he-
jmara penaberên li ser rêya Yewnanîstanê 
li giravên Egeyê jiyana xwe ji dest dan 
376 e. Hejmara penaberên berê we dan 
Îtalyayê lê li Derya Spî xeniqîn 863 ye. Ev 
yek jî nîşan dide ku 3 ji her 100 penaberên 
berê xwe dane Îtalyayê jiyana xwe ji dest 
dane.

JI LÎBYAYÊ HATINE PENABERAN 
WÊ ZÊDE BIBE; REWŞA 
NE ARAM WÊ HEJMARA 
MIRINAN ZÊDETIR BIKE

Bi girtina rêya Balkanan ve, tê payîn 
hatina ji LîbnayYê ber bi Îtalyayê wê zê-
detir bibe. Nûnerê Taybet ê Neteweyên 
Yekbûyî yê ji Lîbyayê Berpirsyar Martîn 
Kobler duh ji rojnameya Welt am Sonntag 
re axivî û diyar kir, hejmara mirovên ji 
Lîbyayê bên Îtalyayê heta dawiya salê wê 
herî kêm 100 hezar be.

Kobler bal kişand ser ne aramiya siyasî 
ya li Lîbyayê û da zanîn, heta ku hikûme-
teke xurt a xwedî hemû erkan ava nebe, 
koça penaberan nikare bê astengkrin.

Piştî peymana navbera Yekîtiya Ewropa 
û Tirkiyeyê li ser penaberan hat îmzekirin, 
bi rengekî balkêş penaberan bi giranî berê 
xwe dan Îtalyayê. Xeterî mezin e ku mîna 
salên 2013-2014’an dramên mezin rû bidin.

XETERÎ HEYE DI NAVBERA LÎBYA-
ÎTALYAYÊ DE KARESAT RÛ BIDIN

Yek ji sedemên bingehîn ên zêdebûna 
karesatan, ji ber şerê navxweyî yê li Lîb-
yayê, tevgera bi hêsanî ya qaçaxçiyên mi-
rovan e. Di nava çar mehên destpêkê yên 
vê salê de, bi tenê li 2 keştiyan 863 kesan 
jiyana xwe ji dest dan. Ev bûyer bi tena 
serê xwe, fikaran piştrast dike.

Komîseriya Bilind a Penaberan a 
Neteweyên Yekbûyî (UNHCR) da xuya-
kirin, ku ew texmîn dikin hejmara pena-
berên di karesata keştiyekê ya beriya du 
hefteyan de hejmara mirovên winda bûne 

bi qasî 500 kesî ye. UNHCR da zanîn, di 
karesateke din a roja Çarşemê de li Derya 
Spî 84 kes winda bûne.

Ji destpêka salên 1990î heta sala 
2012’an, hejmara penaberên li Derya Spî 
jiyana xwe ji dest dan, li gorî hin çavkani-
yan 18 heta 23 hezaran e. Hejmara mi-
rovên ji sala 2013’an û vir ve jiyana xwe ji 
dest dane, 3 hezar derbas kirine.

YEKÎTYA EWROPA ÇIQASÎ 
SÎNORAN BIGIRE, HEJMARA 
MIRINAN JÎ EWÇEND ZÊDE DIBE

Tê gotin, zêdekirina kontrolên di salên 
dawî de ji aliyê welatên Yekîtiya Ewro-
payê ve hatine zêdekirin û li Derya Spî 
di bin navê ‹operasyona rizgarkirinê› de 
zêdekirina hejmara yekîneyên ewlekariyê, 
sedema herî mezin a zêdebûna hejmara 
mirina penaberan e. Tê zanîn, ji ber zêde-
bûna keştiyên ‹rizgarkirinê› û ewlekariya 
peravan li Derya Spî, şebeke penaberan bi 
botên hîn biçûktir ên plastîk ku bêhtir xe-
tere ne, derbas dikin.

Artêşa Iraqê dest bi 
operasyona Fellûce kir

Artêşa Iraqê, li hemberî 
çeteyên DAIŞ›ê yên navçeya 
Ramadî Fellûce dagir kirine, 
danê vê sibehê dest bi opera-
syoneke berfireh kir.

Hat ragihandin, di vê ope-
rasyona li bakurê Fellûceyê 
destpê kir de, rêya bingehîn 
a navbera nehiya Amirye û 
Fellûceyê ketin bin kontrola 

artêşa Iraqê. Tevî artêşa Iraqê, 
hêzên milîs ên ser bi eşîrên 
iherêmê, her wiha hêzên 
hewayî yên koalîsyonê di nava 
operasyonê de cih digirin.

Navçeya Fellûce ya Ram-
adî ku nêzî du sal in di destê 
DAIŞ›ê de ye, bi qasî 70 kîlo-
metreyan dûrî paytext Bex-
dayê ye.

IUCN: Ji bo ‘hin cureyan’ xeteriya 
herî mezin bazirganên heywanan e

Di serî de li Afrîkayê li gelemperiya 
cîhanê gelek cureyên heywanan ji ber 
bazirganiyên tên qelihandin. Kêmaniya 
hawirdorparêzî û bêparbûna ji hişmendiya 
çandinî, madenkarî û bajarvaniyê, pirs-
girêkê girantir dike. Li gorî saziyên pispor, 
pirsgirêk ne tenê bazirganiya heywanan e.

Di dawiya vê hefteyê de, bi wesîleya 
konferansanek bi beşdariya serokên gelek 
dewletan a li paytexta Kenya Naîrobî, bi 
qasî 100 ton diranên fîlan ên ji qaçaxçiyan 
hatin bidestxistin, hatibûn şewitandin. Ev 
çalakiî li dijî bazirganiya heywanan hêja tê 
dîtin û weke çalakiyeke sembol tê nirxan-
din. Alîkarê Serokê saziya bi navê Yekîtiya 
Navneteweyî ya ji bo Parastina Xwezayê û 
Çavkaniyên Xwezayî Jean-Chrîstophe Vîe 
diyar kir, bazirganiya heywanan bi tenê 
aliyê tê dîtin ê çiyayê ji qeşayê ye.

Vîe da zanîn, ku di roja îro de xeterî bi 
giranî li ser fîş, piling û gergedanan heye 
û anî ziman ku xeteriya li ser van heywa-
nan bi tenê aliyê tê dîtin ê çiyayê qeşayê 

ye. Vîe da xuyakirin, ku gelek cureyên 
masiyan, antîlop, meymûn, heywanên bê 
mazmazk û gelek cureyên daran bi xeteri-
yê re rû bi rû ne.

Jean-Chrîstophe Vîe diyar kir, li 
parzemîna Afrîkayê bi taybetî ji ber ba-
jarvaniyê qadên xwezayî hatine tinekirin. 
Vîe ji rojnameya Le Fîgaro ya Fransayê 
re axivî û ragihand, di serî de li Nîjer û 
Nîjeryayê li gelek welatan ji ber bikaranî-
na madenên binê erdê û petrolê, qadên 

xwezayî hatine tinekirin. Vîe da xuyakirin, 
ku ev proje dibe sedema tinebûna gelek 
cureyên heywan û şênkayiyê.

DIJMINÊ HERÎ MEZIN Ê 
LI HEMBERÎ HEYWANAN, 
BAZIRGANÊN HEYWANAN E

Alîkarê Serokê IUCN diyar kir, ber-
pirsyariya bingehîn a tinebûna cureyên 
heywanan li Afrîkayê, bazirganên hey-
wanan e û bibîr xist ku ev bazirganî bi 
tenê têkildarî fîl, gergedan an jî pilin-
gan nîne.

Vîe ragihand, bazirgan di roja îro de 
bi çekên şer diçin nêçirê û da zanîn, ji bo 
pêşîgirtina li nêçirvanan gelek wezîfe-
darên fermî û sivîl li dewriyê digerin. 
Jean-Chrîstophe Vîe da xuyakirin, ku ji 
van kesên dixwazin heywanan biparêzin 
salê bi qasî 1000 ji wan ji aliyê nêçirva-
nan ve tên kuştin. Vîe got, “Ev yek êdî 
têkoşîneke ku nabe ji nedîtî ve bê, ye.”




