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Britanya Kürt Halk Meclisi Yeni 
Olağan Kongresini Gerçekleştirdi

Day-Mer 27. Kültür 
Sanat Festivaline Hazır
Geleneksel olarak düzenlenen Day-
Mer Kültür Sanat Festivali bu yıl 27. 
Kez düzenleniyor. Zengin programı, 
bir çok aktivite ve önemli panelleri ile 
Day-Mer Kültür Sanat Festivali ayrıca 
Hackney bölgesinin en uzun soluklu 
festivali olma özelliğide taşıyor. 

Türkçe ve Kürtçe konuşan 
toplumlarımızın İngiltere’de birçok hizmeti 
aldığı toplum merkezlerimizden Day-Mer 
geleneksel Kültür Sanat Festivalinde dev 
bir kadroyla çalışarak her yıl olduğu gibi 
yine toplumumuzu yaşadığı bu ülke ile 
kaynaştırmaya hazır.

Britanya’da çalışma yürüten Kürt 
kurumlarının en üst örgütlenmesi 
olan Britanya Kürt Halk Meclisi yıllık 
olağan kongresini gerçekleştirdi. 160 
kişilik meclisin belirlendiği kongrede 
Meclis eşbaşkanlığına Evrim Yılmaz 
ve Ali Poyraz seçildi. 
 Eşbaşkan Evrim Yılmaz; ‘Biz Kürt 
halkı olarak alternatif bir sistemi, 
alternatif bir yaşamı savunuyoruz. Ve 
bunu Kadın özgürlükçü, demokratik 
ekolojik toplum paradigması 
üzerinden örgütlüyoruz.”dedi. Yeni 
dönemde sürecin ruhuna uygun bir 

çalışma kararlığını ifade eden Yılmaz 
kollektif çalışmanın başarıyı mutlaka 
getireceğini ifade ederek, tüm meclis 
yapısında da yeni döneme denk bir 
kararlılık ile çalışmalara yaklaşması 
gerektiğini ifade etti.
Meclis eşbaşkanlığına seçilen Ali 
Poyraz ise ‘Son dönemde Cizre’de 
Sur’da, Silopi’de fedaice direnen 
yoldaşlarımızın tarzı bizim için rehber 
olacaktır.’ diyerek, Halk meclisi 
bünyesinde örgütlülüğü büyütmenin 
herkesin görevi olduğunun altını 
çizdi. Haberin Devamı Sayfa 4’de...

Haberin Devamı Sayfa 20 ve 21’de...
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Loach: Anlatmak zorunda olduğun bir hikaye bulmalısın
arif bektaŞ

Bu yıl, Paskalya Ayaklanması’nın 100. 
yıl dönümü. Başta İrlanda’da olmak üzere 
İngiltere, İskoçya ve Galler’de törenler düzen-
lendi. 1916’da Paskalya Bayramı döneminde 
6 gün süren ayaklanmalar kanla bastırılmış ve 
bu ayaklanmanın liderleri İskoçya’ya götürül-
erek öldürülmüşlerdi. Ama, İngiltere’nin 
İrlanda’daki işgaline karşı mücadele gerilemedi 
ve 1923 yılında İrlanda bağımsızlık mücadeles-
ini kazandı. 100 yıl önce başlayan ayaklanma 
ile ilgili Londra’da da yapılan etkinliklere, 
politikacılar başta olmak üzere bir çok kesim 
katılırken, 

Ünlü Yönetmen Ken Loach da birçok et-
kinlikte konuşmacıydı. İrlanda’nın bağımsızlık 
mücadelesini anlatan filmler de yapan Ken 
Loach’la hem İrlanda’nın bağımsızlığını hem 
de filmlerini konu alan Evrensel Muhabiri Arif 
Bektaş’ın ünlü yönetmenin ödül almadan hemen 
önce gerçekleştirdiği reportajı  paylaşıyoruz..

 � bu sene Paskalya 
ayaklanması’nın 100. yılı. 
İrlanda’daki siyasi yapıyı 100 
yıl sonra nasıl tarif edersiniz?

Başkaldırının politikası çok devrimciydi. Bil-
iyorsunuz, 1917’den bir yıl önceydi ve devrim 
politikaları yaygındı. Başkaldırının liderlerinden 
biri, James Connelly’di ve hedefi İrlanda’da so-
syalist bir devlet inşa etmekti. Yüzyıl sonra, yani 
şimdi, siyasi tutum çok daha muğlak. Devrimci 
talepler bulmak zor. İnsanlar sermaye ile çok 
daha fazla uyum sağlıyor. Bazılarımıza, yani bi-
zim gibi insanlara özellikle bu tarz toplantılarda 
o devrimci talepleri tekrardan sahiplenmek göre-
vi düşüyor. Kolektif mülkiyet, toplu yönetim, ve 
kâra endeksli değil, ihtiyaca göre düzenlenmiş 
bir ekonomi talepleri olmalı.

‘fİlMler HİkaYeYİ 
aNlatır asıl DeĞİŞİMİ 
ÖrGÜtlÜ İŞÇİler YaPar’

 � İrlanda bağımsızlık hareketi ve 
işçi sınıfı hakkında bir çok film 
yaptınız. İşçi sınıfını temsil eden 
filmler, üstüne düşen görevi 
yerine getirebildi mi, veya yet-
erli işçi sınıfı filmleri var mı?

Şunu peşinen söylemem  gerekir. Film-
lerin yapabilecekleri konusunda çok fa-
zla beklentiye girmememiz lazım. Filmler 
sonuç olarak sadece hikayelerdir, insanlara 
cesaret verir. Ama değişiklik yaratabilecek 
insanların kendisi ve örgütlü işçi sınıfıdır. 
Başka hiç kimse değil. Filmler bunu teşvik 
edebilir, hikayeler anlatabilir, insanları tep-
kiler duymasını sağlar. Belki bir analiz sunar. 
Fakat bundan daha fazlasını yapamaz filmler. 
Filmler teşvik etmek dışında bir şey yapamaz. 
Bu görevi  yerine getirdiler mi? Büyük ihti-
malle hayır. Bunu yapabilecek çok sayıda film 
yapımcıları olduğuna inanıyorum. Ama tabii ki 
film yapmak pahalı bir iş bu yüzden çok fazla 
fırsatlar olmuyor.

 � sermaye ile ilgili mi?
Sermaye ile doğrudan bağlantılı, evet.

 � sizce her filmin bir mesajı 
veya politikası olmalı mı?

Hayır. Fakat her yapılan film ne düşündüğünü 
gösterir. Neden bu hikayeyi anlatıyorsun?  Neden 
o karakterleri gösteriyorsun? Neden o çatışmayı 
gösteriyorsun? Ne hedefi var? Neden bu espriyi 
anlattın? Ne amaçlıyordun bunu yaparak? Yani, 
vakit harcayarak yaptığın şeyler önceliklerini 
gösteriyor. Bir alt metin var, yapımcıların neyi 
önemsediklerinin bir belirtisi var ve bunun bir 
politik sonucu da vardır.

‘İŞÇİ fİlMlerİ ÇekeCek 
ÇOk İNsaN Var’

 � ken loach türkiye’de, işçi film-
leri yapan bir yönetmen olarak 
biliniyor. bu tür filmler çok da 
fazla yapılmıyor. Üstünüzde 
ciddi bir sorumluluk olduğunu 
düşünüyor musunuz? Daha 
fazla işçi filmleri yapmak gibi.

Aslında, pek değil. Öncelikle çok iyi 
anlaşabildiğim değerli yazarlarla çalıştığım için 
çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Paul Lav-
erty, biliyorsunuz, çok değerli bir yazar. Jim Al-
len ve Barry Hinds ve beraber çalıştığım diğer 
yazarlarla paylaştığımız fikirler vardı. Aynı vizy-
onu paylaşıyorduk. Fonları elde edebilen, bizim 
filmleri yapabilmemizi sağlayan yapımcılarla 
çalıştım. Zaten bir filmi yapmak kolektif bir iştir, 
bireysel değil. Yani sorumluluğu paylaştık. Ben-
im birey olarak görevim değil, bunu söylemeli-

yim. Sorumluluk devam ediyor mu? Aslında, 
insan ancak yapabildiği kadar yapabilir ve bu 
işi devam ettirebilecek bir çok insan var. Belki 
bahçemde oturup cırcır böceklerini dinlemenin 
zamanı gelir ve meseleyi bir başkası devralır.

‘OsCar, aMerİka İÇİN 
bİr reklaMDır’

 � Oscar Ödülleri döneminde ciddi 
tartışmalar oldu. Yanlı ve ırkçı 
olduğuna ilişkin. siz Oscarları 
nasıl tarif ediyorsunuz?

Oscarları pek düşünmüyorum aslında. Oscar-
lar Hollywood filmleri için yaratılmış bir proje. 
Amerikan film sektörünün kendi kendini tebrik 
etmesinden ibaret ve kendi kendilerine ödül veri-
yorlar. Hiçbir zaman beni ilgilendiren bir şey 
olmadı. Çünkü benim yaptığım iş o değil. Bizim 
yaptığımız filmler farklı bir yöntemle oluyor. 
Amerikan filmlerinden çok farklı bir çalışma 
şeklimiz var. Oscar, Amerikan film sektörü için 
bir reklamdır, başka da bir şey değil. Amerikan 
sermayesinin çıkarlarını, endişelerini yansıtıyor 
ve teşvik ettiği fikirler sermayenin istekleri 
doğrultusundadır. Örneğin; Amerika sözde özgür-
lük ve demokrasinin koruyucusu. Hollywood 
filmlerini izlerseniz, Amerika olmanız gereken 
bir ülke olarak gösteriliyor, Amerika zenginliği 
seviyor, Amerika başarıyı seviyor. Oscarlar bu 
değerleri teşvik etmekle ilgili. Bu açıdan beni pek 
ilgilendiren bir şey değil Oscarlar.

 � sizin gibi filmler yapmak 
isteyen genç yönetmen-
lere ne demek istersiniz?

Bence çok şanslı olmanız gerekiyor ama 
aynı zamanda beraber çalışabileceğiniz insan-
lar bulmanız gerekiyor. Dediğim gibi, yalnız 
yapamazsınız. İyi bir senaryoya saygı duymanız 
ve değer vermeniz gerekiyor. İyi bir yapımcı 
bulmanız şart. Parayı bir araya getirebilecek ve 
senin filmleri yapabilmeni sağlayacak bir ortam 
olmalı. Yani bir ekip olman gerekiyor, sağlam 
durmalısın ve söylemek istediğinin özünü an-
latan hikayeler bulmalısın. Anlatmak zorunda 
olduğun bir hikaye bulmalısın. Anlatsan güzel 
olabilecek bir hikaye değil, anlatmak zorunda 
olduğun bir hikaye olmalı.

HİkaYeYİ aNlatbİlMek İÇİN 
kÜltÜrÜ bİlMek Gerekİr

 � Özgürlükleri birçok filmde anlat-
maya çalıştınız. Hiç, kürt halkının 
bağımsızlık mücadelesini ya 
da kobanê’yi anlatan bir film 
yapmayı düşündünüz mü?

Anlatılması gereken çok sayıda hikaye 
var. Söylediğin Kürtler ve Kobanê sadece bir 
tanesi. Filistin direnişi de önemli bir hikaye. 
Çok hikaye var anlatılması gereken ve ben o 
hikayeleri anlatacak kişi değilim. Çünkü, dil 
gerekiyor, kültür gerekiyor yoksa turist gibi 
bakıyorsun. İyi bir gazeteci haber yakalaya-
bilir, ama bu yetmez ve benim yaptığım iş bu 
değil. Şöyle düşünüyorum, hikayeyi iyi an-
latabilmek için kültür senin içinde olmalı. 
Hikayeyi ele aldığın insanların gözünden tespit 
etmelisin. Dillerini bilmen lazım, neye gül-
düklerini anlaman lazım ve bunun bir parçası 
olman lazım.
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Britanya’da çalışma yürüten Kürt kurumlarının en üst örgütlen-
mesi olan Britanya Kürt Halk Meclisi yıllık olağan kongresini 
gerçekleştirdi. 160 kişilik meclisin belirlendiği kongrede Meclis 
eşbaşkanlığına Evrim Yılmaz ve Ali Poyraz seçildi. 

Britanya Kürt Halk Meclisi Yeni 
Olağan Kongresini Gerçekleştirdi

Pazar günü Haringey’de bulunan Toplum 
Merkezinde yapılan kongreye çok sayıda kişi 
katıldı. Devrim şehitleri anısına yapılan bir 
dakikalık saygı duruşundan sonra sözü alan 
Britanya Kürt Halk Meclisi eski eşbaşkanı 
Türkan Budak Kürdistan’daki gelişmeleri 
değerlendirdikten sonra son bir yıllık mec-
lis çalışmalarını değerlendirdi. Budak 
konuşmasında Türk devletinin Kürdistan’a 
yönelik saldırılarını kınayarak, Avrupa’da 
yaşayan Kürt toplumunun her zamankinden 
daha fazla Kürdistan ile dayanışma içer-
isinde olması gerektiğini ifade etti. 

Budak’ın konuşmasından sonra kon-
greye katılan Haringey Belediye Başkanı 
Ali Gül Özbek de bir konuşma yaparak 
başarılar diledi. Yapılan divan seçiminden 
sonra son siyasal sürecin değerlendirildiği 
gündemde tartışmalar Türk devletinin son 
dönemki saldırıları noktasında yoğunlaştı. 
Yapılan konuşmalarda Kürt halkının tarihi 
bir süreçten geçildiği belirtilerek, devam 
eden direnişin mutlaka zaferi getireceği ifade 
edildi.

Siyasal süreç gündeminden sonra bir 
yıllık meclis faaliyet raporu okundu. Faaliyet 
raporunda yürütülen çalışmalar anlatılırken, 
yaşanan eksiklik ve yetersizliklere de 
yoğun bir yer ayrıldı. Raporların okunup 
tartışılmasından sonra raporlar onaylanıp 
seçim gündemine geçildi. 

Yapılan seçimlerde Britanya Kürt Halk 
Meclisi bünyesinde çalışma yürütecek 
komisyonlar belirlenirken eş başkanlık 
seçimine geçildi. Yapılan seçimlerde Britan-
ya Kürt Halk Meclisi eşbaşkanlığına Evrim 
Yılmaz ile Ali Poyraz seçildi. 

Yapılan seçimlerden sonra kongrenin 
karşısına çıkan yeni eşbaşkanlar mücadele 
kararlıklarını belirten birer kısa konuşma 
yaptı. Eşbaşkan Evrim Yılmaz; ‘Biz Kürt 
halkı olarak alternatif bir sistemi, alternatif 
bir yaşamı savunuyoruz. Ve bunu Kadın 
özgürlükçü, demokratik ekolojik toplum 
paradigması üzerinden örgütlüyoruz. Bu 
noktada meclislerimiz, komisyonlarımız, 
derneklerimiz bu çerçevede çalışma yürüt-
meli. Burada olan her arkadaş kendisini bu 
sistemin bir yaratıcısı çalışanı olarak görme-
li.’ dedi.  

Yeni dönemde sürecin ruhuna uygun bir 
çalışma kararlığını ifade eden Yılmaz kolle-
ktif çalışmanın başarıyı mutlaka getireceğini 
ifade ederek, tüm meclis yapısında da yeni 
döneme denk bir kararlılık ile çalışmalara 
yaklaşması gerektiğini ifade etti.

Meclis eşbaşkanlığına seçilen Ali Poy-
raz ise kongre bileşenlerine teşekkür ederek 
başladığı konuşmasında, Halk meclisi 
bünyesinde örgütlülüğü büyütmenin herkesin 
görevi olduğunu ifade ederek ortak çalışma 
ruhunun gerekliliğini ifade etti. Poyraz, ‘Son 
dönemde Cizre’de Sur’da, Silopi’de fedaice 
direnen yoldaşlarımızın tarzı bizim için re-
hber olacaktır. Kişiler sürekli değişebilir, 
esas olan mücadeledir. Bu noktada hep be-
raber örgütlülüğümüzü büyüteceğiz.’ dedi. 
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Akademisyenler Kürt göçünü tartıştı

Londra’da gerçekleşen I. Kürt Göçmen Konferansı’na 
katılan akademisyenler, Kürt ve Alevi göçmenlerin 
yaşadığı çok yönlü sorunları ele aldı. Akademisyen-
ler, İngiltere’de yaşayan Kürtlerin gastronomi iş koluyla 
özdeşleştirilmesinden de rahatsızlığı vurguladı.

Londra Middlesex Üniversitesi’nde düzenle-
nen Birinci Kürt Göçmen Konferansı’na katılan 
çok sayıda akademisyen, Kürt kimliği, Kürtlerin 
içinde bulunduğu bugünkü durumu Kürt toplu-
munda göçü tartıştı. 

Organizatörlerinin aynı üniversitede öğretim 
görevlisi olan Dr. Janroj Keleş ve Dr.Alessio 
D’Angelo’nun olduğu konferansa, Roehamp-
ton Üniversitesi’nden Prof. Floya Anthias, 
Leeds Üniversitesi’nden Prof. Jane Holgate ve 
İsveç’teki Södertörn Üniversitesi’nden Dr. Mi-

noo Alinia ana konuşmacı olarak katıldı. 
Prof.Dr. Jane Holgate konuşmasında, bir kaç 

araştırma görevlisi ve akademisyenle birlikte 
Londra’da yürüttükleri ‘Kürt işçi kimliğinin tem-
siliyeti’ adlı projeleri üzerine bir sunum yaptı. 
Görsel materyallerin kullanıldığı araştırmada 
Kürtlerin gastronomi gibi belirli iş gruplarıyla 
özdeşlik kurulmasından rahatsızlık duyduklarını, 
bu tarz yaklaşımların Kürtlerin diğer sektörl-
erde çalışan kısmı dışarıda tuttuğu sonucuna 
vardıklarını dile getirdi. 

Ardından ‘Geri dönüş ve iş pazarı’ adlı pan-
elde konuşan Manchester Üniversitesi’den 
Lana Asker, Güney Kürdistan’a dönüşler 
üzerine bir sunum yaptı. Asker araştırma 
projesi için Süleymaniye’de geri dönenler ile 
birlikte hükümet yetkilileri ile görüşmeler 
gerçekleştirdiğini dile getirdi. Kürt güçleri ve 
DAİŞ arasındaki çatışmaların bu tarz dönüşleri 
sekteye uğratırken, mevcut geri dönenler ile 
yerel yönetimlerin birbirlerinden beklentiler 
arasında farklılar olduğunu dile getirdi. 

London South Bank Üniversitesi’nden Ayar 
Ata da Londra’da Kürtlerin İngiliz toplumuna 
entegre olmada başarılı olduğunu söyledi. 

kesintiler olumsuz yansıyor 
Londra’da Kürt dernekleri üzerine çeşitli 

araştırmalara imza atan Dr. Alessio D’Angelo 
da „Londra’daki Kürt Toplum Merkezleri: So-
syal Ağlar ve Fırsat Yapısı“ adlı konuşmasında 
İngiltere’nin kamu harcamalarındaki kesintilerin 
ve mali krizlerin doğrudan Kürt toplum merke-
zlerini ve dolayısıyla Kürt toplumunu olumsuz 
bir şekilde etkilediğini söyledi. 

Konferansta Westminster Üniversitesi sosy-
oloji bölümünden Dr. Ümit Çetin ve Dr. Celia 
Jenkins’in İngiltere’deki ikinci nesil Alevil-
erdeki kimlik bilinci ve bunun için İngiliz 
müfredatlarında Alevilik eğitimi hakkında bir 
sunumu yaptı. 

Dr. Çetin ve Jenkins, Alevi dernekleri, okul-
lar ve Westminster Üniversitesi’nin işbirliğinde 
2010 yılından beri İngiliz okullarda Alevilik üz-
erine ders konulması üzerine ortak bir çalışma 
yürütülüyor. Her iki akademisyen, Alevi gen-
çlerin eğitimlerini sürdürdükleri okullarda 
Türkiye’den geldikleri için Müslüman olarak 
görüldüklerini ancak Müslümanların da Aleviliği 

bilmedikleri için onları dışladığını dile getirdi. 
Middlesex Üniversitesi’nde Dr. Janroj 

Keleş de, Avrupa’dan Güney Kürdistan’a 
geri dönen eğitimli genç nesil Kürtler üz-
erine konuştu. Keleş, Güney Kürdistan’da 
gerçekleştiği saha çalışmasında Güney 
Kürdistan’a geri dönenlerin günlük hayatta 
zorluklarla karşılaştıklarını, geri dönenlerde 
bir hayal kırıklığı yaşandığını ve ortaya 
çıkan yabancılaşmadan dolayı da   bazılarının 
İngiltere’ye geri döndüğünü söyledi. 

sorunları çocuklarından gizliyorlar
Belçika’ya gelen Kürt mülteci aileler-

in göç etmeden önce içinde bulundukları 
şiddet ortamının yarattığı travmalar üzerine 
çalışan Belçika’nın Leuven Üniversitesi’nden 
araştırmacı Ruth Kevers, araştırması için 6 
mülteci aileyi yakından takip ediyor. Kevers, 
Türkiye’den Belçika’ya iltica eden bu Kürt 
mülteci ailelerin kendi yaşadıkları şiddet ve 
travmaları, çocuklarının iyi bir geleceğe sahip 
olmaları adına çocuklarına anlatmadığına dik-
kat çekti. 

Metal işçisi olarak çalışmak için Kuzey 
Kürdistan’dan Güney Kürdistan’a giden 
işçiler üzerine çalışan Londra Üniversitesi’ne 
bağlı London Scool of Economics’den Umut 
Kuruüzüm de, Hewler’de yaklaşık iki sene 
gerçekleştirdiği saha çalışmasını sonuçlarını 
katılımcılarla paylaştı. 

Küzey Kürdistan’ın köylerinden Güney 
Kürdistan çalışmak için giden Kürtlerin, ucuz 
iş pazarının bir parçası olarak kalmak zorunda 
olduklarını dile getiren araştırmacı Kuruüzüm, 
işçilerin belirsizlik içeresinde çalışmak zo-
runda kaldıklarını ve adaptasyonda da zorluk 
yaşadıklarını söyledi. Y.Ö Politika
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Çelik üretimi durma aşamasında!
Birleşik Krallık’ta çelik üretimini elinde bulun-
duran Hindistan menşeili Tata Çelik’in, zarar ettiği 
gerekçesi ile satışa çıkartığı fabrikalarına talip 
olan firmalarla Mumbai’de görüşmeler yaptığı 
saatlerde, çelik işçileri parlamentoya yürüdü. 
Çelik işçilerinin örgütlü bulunduğu UNITE, GMB 
ve Community sendikalarının birlikte örgütlediği 
yürüyüş, ülkenin dört bir tarafından gelen çe-
lik işçilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Çelik 
üretimine sahip çıkılmasını talep eden işçilere ve 
sendikalara Jeremy Corbyn’de destek verdi. 

Haber: Arif Bektaş

Anayurdu olan Birleşik Krallık’da 
durma noktasına gelen çelik üretimine 
sahip çıkılmasını talep eden binlerce 
çelik işçisi Londra’da buluşarak par-
lamentoya yürüdü. Aylardan beri çelik 
üretiminin geleceğine ilişkin süren 
belirsizlik nedeni ile işlerini kay-
betme korkusu yaşayan işçiler, üret-
ici firma Tata Çelik’in Hindistan’da 
fabrikları satmak için görüşmeler 
yaptığı saatlerde parlamontoya yürüy-
erek, Hükümetten, çelik üretiminin 
geleceğini ve haklarını güvenceye 
almasını talep etti.  Tata Çelik’in 7 
ayrı alıcı firma ile yaptığı görüşmelere 
Ticaret bakanı Sajid Javid ve Gal-
ler Parlamentosu Başkanı Carywn 
Jones’da katıldı.   

Ellerinde taşıdıkları bayrak, doviz 
ve pankartların yanı sıra yürüyüş bo-
yunca dillerinden düşürmedikleri 
‘Çeliğimizi Koruyun’ sloganları ile 
parlamenetoya yürüyen işçilere, Ana 
Muhalafetde ki İşçi Partisi’nin Li-
deri Jeremy Corbyn ve çok sayıda 
milltevekili de destek verdi. Çelik 
alanında örgütlü bulanan sendikaların 
flamalarının bir biribirine karıştığı 
yürüyüşe iş kıyafetleri ile katılan 
işçilere halk ve basın büyük bir ilgi 
gösterdi. Parlamentonun önünden 
itibaren kortejin en önünde sendika 
liderleri ve işçilerle birlikte yüreyen 
Jeremy Corbyn, basının kendisine 
yöneltiği sorulara verdiği cevap-
larda, hükümetten, çelik üretiminin 

korunması için gerekli adımların 
atılmasını talep ettiklerini ifade etti. 
Corbyn, Çelik üretiminin devam et-
mesi için Hükümetin, Çin’den çelik 
ithal edilmesine son vermesini ve 
çelik üreticilerine verilen desteğin 
artırılması gerektiğini de ifade etti. 
Yürüyüş sonrasında işçilerle de soh-
bet eden Corbyn’e işçiler üzerinde 
Çeliğimnizi koruyun yazan bir tshirt 
hediye ettiler. 

Çok sayıda İşçi Partili millet-
vekilinin destek verdiği eyleme 
katılan, eski madenci ve Bolsover mil-
letvekili Dennis Skinner işçilere moral 
ve güç verdi. Her yıl Kraliçe’nin 
parlamentoda yaptığı konuşmayı 
taşlamaları ile böldüğü için Bols-
over Canavarı lakabı takılan Skinner 
ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajı 
işçilerler ilgiyle dinledi. 

Jeremy CORBYN- İşçi 
Partisi Lİderi

Bektaş: Çelik işçilerinin mücade-
lesini desteklerken nasıl bir çözüm 
üretilmelidir?

Corbyn: Çelik işçilerini ve çelik 
endüstrisini destekliyoruz. Burada 
olduğunuz için teşekkürler. Bu mesele 
ülkedeki üreticiler,çalışanlar ve uzun 
yıllardan beri çelik üretimini sahiple-
nen toplum açısından önemli. Aileler-
in yaşadığı travmaya hemen şimdi son 

verilmeli. Bu ülkedeki üretimi garanti 
altına alacak bir çözüm olmak zorun-
da. Burada olma sebebimiz de bu. 

Bektaş: Sizce, bir işçi Partisi 
Hükümeti olmadan, bu hükümet çelik 
endüstrisini koruyabilir mi?

Corbyn: Bunu muhalafet de iken 
bile başarabiliriz. Bunu başaracağımız 
konusunda kaygılanmayın. 

bektaş:sizce, el değiştirme 
bu sorun için çözüm mü?

Corbyn:Sonuçta, tata’nın satışa 
çıkardığı fabrikaların bir sahibe 
ihtiyacı var. Biz Tata’nın satışı ya-
parken sorumlu davranarak, işçileri 
ve fabrikaların koruyan bir anlaşma 
yapmasını istiyoruz. 

Dennis SKINNER-İşçi 
Partisi Milletvekili
bektaş: sayın Dennis, 
britanya’da çelik üretimini 
korumak neden önemli?

Skinner: Çok önemli, ben Brit-
anya çeliğinin kamuda olduğu dönemi 
hatırlıyorum. Sonrasında Thatcher 
iktidara geldi ve özelleştirme kararı 
aldı. Bunun sonucunda Consett hemen 
hemen yok edildi, Shefield’in büyük bir 
kısmı ve Corby’nin tamamı yok edildi. 
Amerika’da bankalara danışmanlık 
yapan Magrega bu iş için getirildi ve 

Britanya çelik endüstrisinin büyük bir 
kısmını başarıyla yok etti. Thatcher 
sonrasın da ise maden endüstrisinin 
bitirilmesi için Amerikadan 1.5 milyon 
sterlin ödeyerek danışmanlar getirdi.  
Muhafazakarlar, O dönem bu kadar 
iğrenç ve gaddardı ve bugün de ben-
ezeri bir süreçten geçiyoruz. Çünkü 
Parlamento’ya adım atan Osborne, son 
seçimlerden bir kaç hafta sonrasına 
kadar Çin’den getirilen ucuz çeliğe 
destek verdi. Britanya’ya Çinden 
üretilen ucuz çeliğin girmesi bundan. 
Her seferinde birilerinin cebine giren 
dolarlar yüzünden, Britanya’da çelik 
üretimi azalıyor. Ve bu sorun, bir İşçi 
Partisi’nin iktidara gelerek çelik üreti-
mini yeniden kamulaştırmasına kadar 
da çözülmeyecek. Tek çözüm bu ve 
bu amaç için kampanya yürütmeliyiz. 
Ama öncelikle bu kokuşmuş iğrenç 
muhafazakar partiden kurtulmamız 
lazım. Ve eger bunun için hızlı bir 
öneriniz varsa bana söyleyin.

Bektaş: Sizce bütün bu 
sahtekarlıklar Muhafazakarlardan 
mı geliyor, Margareth Thatcher’ın 
geçmişte yürüttüğü politikaları şimdi 
David Cameron devam ettiriyor. Bir 
taraftan Panama Belgeleri diğere 
taraftanda işlerini kaybetmekle yüz 
yüze kalan çelik işçileri var. Bu du-
rumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Skinner: Ben kendisine Sahtekar 
Dave olduğunu söyledim ve bu 
medyanın diline pelesenk oldu. Bugün 

senin gibi bizimle yüreyenlerin diline 
de pelesenk olmalı. Sahtekar insan-
larla uğraşıyoruz. Bunlar, zekalarını 
aşan eğitimlerini Eton’da tamamlayan 
ve otelleri dağıtıp işin içinden sıyrılan 
ergenlerin üye olduğu Bullingdon 
Klübü’nün mensupları. Ömürleri bo-
yunca yemekleri tabakta sunulan bu 
tayfa, işçi sınıfına istedikleri her şeyi 
yapabileceklerini sanıyorlar. İşçi sınıfı 
bunu anlamalı. İşçi Partisine oy ver-
mek için Mükkemmel fırsatı beklemek 
yerine, mümkün olduğunca en kısa 
zamanda Muhafazakar hükümetten 
kurtulmamlılar. 

Bektaş: Sendikalara ne mesaj ver-
mek istersiniz?  

Skinner: Dar kişsel çıkarlara 
takılıp kalmak yerine birleşmek zo-
rundalar. Britanya’da ki her sendi-
ka şunun farkına varmalı ki, Çelik 
işçilerinin talebi aynı zamanda kendi 
talepleri. Ben 60 yıldan fazladır, 
sendikal ve emek hareketi içerisinde 
yer aldım. Benim işim herhangi bir 
sendikanın ve işçinin talebini tanımak 
ve onlar için hemen mücadele etmek. 
Ön cepehede mücadele edenler ordu-
suna katılmak için Sana bir şey olması 
için bekleme. Bugün Çelik İşçileri, o 
nedenle cinslerin sarayından çıkarak, 
gerçek insanların arasına katılmak için 
College Green’e geldim.  Sonuna ka-
dar mücadele et. Gelin bu çürümüşler 
sürüsünden kurtulalım ve çeliği 
yeniden kamulaştıralım.  
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Londra’da Kurulan Direniş Çadırına Polis Baskını

Bir süredir ingiliz polisleri tarafından yoğun 
baskı ve gözaltılara maruz kalan Halk Cephelilere 
yeniden baskın yapıldı. Kuzey Londra’da kurulan 
direniş çadırına baskın yapan İngiliz polisi yedi 
kişiyi gözaltına aldı.

Dün akşam saat 18:30 sıralarında 
onlarca polis tarafından çadırın etrafı 
sarıldı. Yapılan aramalardan sonra ça-
dırda bulunan yedi halk cepheli polis 
tarafından gözaltına alınarak karakola 
götürüldü.  

Gözaltına alınanların isimleri şöyle; 
Çağrı Güler, Celal Kaya, Okan Tüm, 
Rohat Sahin, Ahmet Dörtlüoğlu, Tülay. 

Wood Green polis karakoluna gö-
türülenlerden Sezen Aksu adlı kişi kü-
çük yaşta olduğunda kaynaklı serbest 

bırakıldığı öğrenildi. 
Yaşanan baskından sonra bir grup 

Halk Cepheli Wood Green polis kara-
kolu önünde toplanarak eylem yaptı.

DİreNMeYe DeVaM 
eDeCeĞİz

Wood Green polis karakolu önünde 
toplanan grup polisin baskılarına tepki 
göstererek bu saldırıların kendilerini 
yıldırmayacağını belirttiler. Yapılan 
açıklamada şunlar belirtildi; ‘‘Halk 
sözde “demokrasinin beşiği” İngilte-
re’nin başkentinde, temel insan hakla-

rı ve ifade özgürlüğü, adalet, hukuk 
ayaklar altına alınmış durumda. Bu-
gün onlarca polis direniş çadırına sal-
dırarak, çadırdaki yedi Halk Cepheliyi 
kaçırırcasına gözaltına aldı.’’

tÜrkİYe İle İŞbİrlİĞİ
Açıklamada bu baskıların Türkiye 

ile İngiliz devleti arasındaki antlaş-
manın bir sonucu olduğu belirtilerek, 
direnmeye devam edeceklerini ifade 
ettiler.  ‘‘Türkiye faşizmiyle işbirliği 
yapan İngiliz devleti, faşizmle yaptığı 
ticari ekonomik siyasi anlaşma gereği, 
devrimci demokratlar üzerinde terör 

uygulamaya devam ediyor. 
Demokratik haklarımızı kullanma-

ya ve zulmün olduğu her yerde diren-
meye devam edeceğiz.

Buradan tekrar ediyoruz ki faşizmle 
halkların direnişi bitirilebilseydi emir 
aldığınız Türkiye faşizmi bitirirdi.’’

DerNeklerİ kaPatılMıŞtı
Geçtiğimiz ay içerisinde Kuzey 

Londra’da bulunan Anadolu Halk 
Kültür Merkezine baskın yapılmış 
ve 3 kişi gözaltına alınmıştı. Yaşanan 
baskından sonra dernek bir süreliğine 
kapatılma kararı verilmişti. 

Londra’da Nusaybin İle Dayanışma Eylemi
Mardin’in Nusaybin il-
çesindeki askeri ope-
rasyonlarda sivil halkın 
hedef alınması Londra 
Trafalgar Meydanında 
protesto edildi. 

Haber-Foto: Esra Türk

Cumartesi, 28 Mayıs, akşam saatler-
inde gerçekleşen eylemde son aylarda 
ve günlerde gelişen olaylara ilişkin 
İngilizce bildiriler okundu.

Konuya ilişkin bildiri okuyan ve 
açıklama yapan kitle, Türkiye’deki 
İnsan Hakları Derneği’nin (IHD) ask-
eri operasyonlarda sivil halkın tehlik-
ede olduğu uyarısını çevredeki insan-
lara aktardı.

Nusaybin’de 80’inci gününde 
olan sokağa çıkma yasağının 73’üncü 
gününde bölgede, Türk silahlı güçler-
ine karşı çatışan YPS çekildiğini 
açıklamıştı. Bunun üzerine, IHD 
sivil halkının bombardımanda he-
def alınmaması için insani koridorun 
açılması gerektiğini açıklamıştı.

Britanya Demokratik Güç Birliği 
ve Ciwanan Azad tarafından düzen-
lenen eylemde okunan bildiride on-
larca sivilin askeri operasyonlarda 
yaralandıkları belirtilirken şöyle de-
vam edildi: ‘‘Elimize geçen bilgilere 
göre, Mardin’in Nusaybin ilçesinde 
Türk askerinin top atışları sonucunda 

onlarca sivil vatandaş ağır yaralandı. 
Yaralılara tıbbi yardımın ulaşılmasına 
izin verilmiyor ve yerleri Türk asker-
leri tarafından bombalanıyor. Kimisi 
ağır yaralı olan, 35’den fazla sivil 
oldukları yerde hapsedildiler ve en 
kısa zamanda onlara ulaşılmazsa 
katliama uğrayacaklar.’’

Kurum sözcüleri, eylemde 
uluslararası alanda yaşananlara ses ge-
tirmek için toplandıklarını ve Avrupa 
Birliği gibi kurumların müdahale 
ederek, Cizre’de yaşanan katliamın 
tekrarlanmaması için harekete geçme-
leri gerektiğini söylediler. Kitle, 
AB’nin Türkiye ile göçmenler konu-
sunda pazarlık yapıp, devletin insan 
hakları ihlallerini göz ardı ettiğini 
söyleyerek, tepki gösterdiler.
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İngiltere’nin Zıt Kutuplarını Aynı 
Blokta Birleştiren AB Referandumu
Birçoğumuzun bahsederk-
en İngiltere dediği, ancak 
onunla beraber İskoçya, Gal-
ler ve Kuzey İrlanda’yı kap-
sayan Birleşik Krallık’ın 23 
Haziran’da gerçekleştireceği 
Avrupa Birliği referandumu 
birçok yönüyle içinde ilkleri 
barındırmakla beraber ilginç 
gelişmelere sahne oluyor. 

Aladdin Sinayiç

Türkiye’nin her iki blokun kampanyasında te-
mel gündem olması, en aşırı zıt uçların aynı blok 
içerisinde yer alması, AB’nin ilk defa yaşayacağı 
bir ayrılık karşısında ne yapacağını bilmemesi, 
referandum kararını veren Cameron’un iktidarının 
devamının buna bağlı olması gibi birçok neden 
referanduma ilgiyi artırıyor. Birleşik Krallığın 
AB’den çıkması halinde AB’de nasıl bir geleceğin 
şekilleneceği ise başka bir tartışma konusu. 

1973 yılından bu yana AB üyesi olan Birleşik 
Krallık üç hafta sonra yapılacak referandumda 
halk AB’de kalıp kalmamaya karar verecek. 
Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde Mu-
hafazakar Parti lideri David Cameron seçim 
manifestosunda halka referandum sözü vermiş 
ve bu şekilde hem kendisine iktidarın kapılarını 
açmış, hem de kendi sonunu da getirme riski olan 
bir karara imza atmıştı. 

Birleşik Krallığı iki kutba ayıran referan-
dumda sağcılar, solcular, demokratlar, liber-
aller, anarşistler, ırkçılar, faşistler, antifaşistler, 
emekçiler, çevreciler, patronlar, anlayacağınız 
tüm bir birisine zıt kesimler aynı kutuplarda 
buluşabilmiş. Mesela ülkenin en ırkçı partisi 
UKIP ile en radikal solcu partisi SWP, ülkenin 
LGBT’leri ile radikal Müslümanları ve radikal 
Hristiyanları AB’den ayrılmak noktasında aynı 
çerçevede buluşabilmiş. Yaşamları boyunca 
birbirine karşı mücadele veren, birbirisinin isim-
lerine bile tahammül edemeyen bu zıt kesimlerin 
referandum sürecinde aynı amaç doğrultusunda 
kampanya yürütüyor olması halkın kafasını 
karıştırmış olsa da her kesimin de kendince 
sarıldığı sağlam nedenleri var. 

ab’De kalMa YaNlısı 
OlaNlar kİM?

Bahsettiğimiz iki gruptan birisi AB’de kal-
ma taraftarı olanlar; Bunun içinde Başbakan 
Cameron’un başını çektiği İktidar partisinin mil-
letvekillerinin yarısından fazlası, Solcu Jeremy 
Corbyn liderliğindeki Ana muhalefet partisinin 
büyük bir bölümü, Yeşiller, Liberal Demokrat 
parti, İskoçya’nın iktidar partisi SNP, Galler’den 
Plaid Cymru partisi bulunuyor. Elbet bu güçlü 
partilerle beraber birçok kurum da Birleşik 
Krallığın AB’de kalması için kampanya yürütüy-
or. Bazı partiler ortak kampanya yürütse de SNP 
gibi bazı gruplar kendi zıtlarıyla aynı karede 
gözükmemek için kendi başlarına kampanya 
yürütmeyi tercih ediyorlar. 

‘Britanya Avrupa’da daha güçlü- Brit-
ain stronger in Europe’ adı altında kampanya 
yürüten bu grup, Birleşik Krallığın Avrupa 
Birliğinden çıkması halinde ekonomisinin büyük 
darbe alacağını savunuyor. Avrupa Birliğinde 
kalmanın Birleşik Krallığa güç kattığını savunan 
bu grubun arkasında büyük şirketler bulunuyor. 

zıt UÇları bİraraYa 
GetİreN aYrılıkÇı 
kaMPaNYaDa kİMler Var?

AB’den ayrılma taraftarı olan grup ise çok 
daha renkli. Birleşik Krallığın en’lerinin aynı 
amaç doğrultusunda kampanya yürüttüğü grup. 
En ırkçısı da, en sağcısı da, en muhafazakar, en 
solcu, en inançsızı da burada...  Kimler yok ki 
bu grupta; İktidar partisinin içinden 5 bakanın da 
olduğu yüzden fazla milletvekili, İşçi Partili bazı 
milletvekilleri, Kuzey İrlanda’nın iktidar partisi 
olan Demokratik Birlik Partisi (DUP), Birleşik 
Krallığın en ırkçı partisi olan UKIP ve diğer 
ırkçı gruplar, yine Birleşik Krallığın en radikal 
solunu temsil eden Sosyalist İşçi Parti, ülkenin 
en büyük birçok emek örgütü, Müslümanlar, 
LGBT grupları gibi bir çok farklı kesim AB’den 
ayrılmak için kampanya yürütüyor. 

Bu aşırı zıt uçların argümanları, gerekçeleri 
farklı olsa da aynı sonuca hizmet ediyorlar. Sağcı 
kesimin yoğunlukla içinde bulunduğu kesim 
kampanyalarına Brexit (Britanya-çıkış kelime-
lerinin birleşimi) adını verirken sol gruplar da 
Lexit (Sol-çıkış) adını kullanıyor. Yani adına 
sağ veya sol çıkış koysa da isimlerini iki grup ta 
Birleşik Krallığın AB’den çıkması için kampan-
ya yürütüyor.  Sağcı grupların argümanları göç 
ve egemenlik olgusu çerçevesinde şekillenirken, 
Sol kesimlerininki daha çok AB’nin emperyalist 
ve kapitalist yönüyle birlikte AB’nin işçi karşıtı 
bir patronlar kulübü olduğu şeklinde formüle 
ediliyor. 

Her İkİ GrUbUN 
GÜNDeMİ tÜrkİYe

Referandumda AB’den ayrılma yönünde kam-
panya yürüten blok, “Türkiye’nin yakında AB’ye 
üye olmasıyla, Türkiye vatandaşlarının Birleşik 
Krallık ulusal güvenliğe tehdit oluşturacağı” 
kampanyalarının ana gündemi olurken, kal-
ma yanlıları da Türkiye’nin AB üyeliğinin bir 
hayal olduğunu ifade ediyor. Ayrılıkçı blokun 
argümanına karşı Başbakan David Cameron, 
“bugünkü ilerleme hızıyla Türkiye’nin AB’ye 
üyeliğinin 3.000 yılını bulabileceğini söyleyerek 
tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.

 “Vote Leave” (Ayrılığa Oy Ver) bloğu, 

Türkiye’yi kampanyalarının ana temalarından 
biri haline getirecek bir poster kullanmaya 
başladı. AB pasaportunun, Avrupa Birliği’ne 
açılan bir kapı olarak resmedildiği posterde, 
“Türkiye (nüfusu 76 milyon) AB’ye katılıyor. 
Ayrılığa Oy Ver, denetimi yeniden eline al” diye 
yazılıyor. 

Kampanya grubunun açıklamasında, 
Türkiye’de suç ve silah bulundurma oranlarının 
yüksek olduğu dile getirilirken, “Türkiye’de 
doğum oranı o kadar yüksek ki, sadece sekiz yıl 
içinde, İngiltere nüfusuna Türkiye’den bir mi-
lyon kişi katılabilir” ifadesi yer alıyor.

baŞbakaN CaMerON’UN 
tÜrkİYe GerÇeĞİ     

Muhafazakar Parti lideri ve başbakan Da-
vid Cameron ilk defa Türkiye ile ilgili gerçek 
fikirlerini de bu vesileyle kamuoyuyla paylaşmış 
oldu. Uzun bir dönemdir Türkiye’nin AB’ye 
girmesinin en büyük taraftarı olan ve her fırsatta 
Türkiye’yi öve öve bitiremeyen Cameron’un bu 
3000 yılı çıkışını nasıl yorumlayacağız peki. 

Türkiye’nin anti demokratik sisteminin, in-

san hakları ihlalinin, Kürdistan’a yönelik vahşi 
saldırılarının Cameron’un umurunda olmadığını 
en az kendisi kadar biliyoruz. Bu iki yüzlülüğünün 
altında tamamen kendi iktidarının riske girmesi 
korkusu yatmaktadır. Tüm Avrupa’nın kabusu 
olan göç dalgası tüm AB ülkelerinin temel gün-
demi, ve özellikle böylesi bir durumda 76 mi-
lyonluk Türkiye’nin AB’ye üye olması ihtimali 
Avrupalıları derinden kaygılandırıyor. Bunun 
bir sonucu olarak AB’den çıkma yanlısı olan 
blok kampanyalarının merkezine Türkiye’nin 
AB’ye üye olmasını koyarak, halkı referandum-
da ayrılmaktan yana oy vermesini sağlamaya 
çalışıyor. 

Referandumdan ayrılık kararı çıktığı tak-
dirde Cameron’un sonunun da geleceği bilini-
yor. İktidarının sonlanacağı korkusu, Türkiye’nin 
AB’ye üye olmasının bir hayal ürünü olduğunu 
söyleyerek ayrılma kampanyası yürüten blokun 
temel argümanını boşa çıkarmaya çabalıyor. Za-
ten sol kesimlerin ayrılıkçı blokta yer almalarının 
temel gerekçelerinden birisi de referandumda 
ayrılıkçıların kazanmasının Cameron iktidarını 
bitireceği inancı. Zaten şimdiden İktidar par-
tisinde çatlamalar var, Cameron’un kabinesinde 5 
bakan ve 100’den fazla milletvekilinin ayrılmak 
için aktif kampanya yürütüyor olması Cameron’u 
ciddi anlamda zor durumda bırakmış zaten.   

Mevcut anketler hem evet ve hayır’cıların 
yüzde 41’lerde gösteriyor. Sonucu yüzde 13’lük 
kararsızların belirleyeceği tahmin ediliyor. 

Yukarıda anlatmaya çalıştığımız gibi her 
yönüyle içinde ilkleri barındıran referandumun 
sonuçları merakla bekleniyor. AB’den şimdiye 
kadar hiçbir ülke çıkmadı, bu nedenle referan-
dum sonucunda ayrılma kararı çıktığı halde 
nasıl bir yol izleneceği de net değil. Her şey ref-
erandumla da bitmiyor, referandumdan ayrılma 
kararı çıksa bile parlamentonun onay vermesi 
gerekiyor. Yasal olarak önünde bir engel olmasa 
da iktidar partisinin referandumdan çıkan so-
nuca ters bir hareketin intihar olacağını bildiği 
için Parlamentonun referandumdan çıkan so-
nuca uyacağı kesin gibi gözüküyor. Bu durumda 
da çıkma sürecinin yine iki yıldan fazla zaman 
alacağı tahmin ediliyor. 

En önemlisi de böylesi bir durumda Avrupa 
Birliği’ni nasıl bir gelecek beklediği...
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Kalmalı mı?  
Çıkmalı mı?

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

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

Avrupa Birliği ile karşılıklı 
kafa tutmalar ve ayrılma mu-
habbetinin yoğunlukla edildiği 
dönemi hatırlayalım isterseniz. 
İngiltere’de bir mahkum seçim 
sırasında oy verme hakkı 
istemiş ve önce seçim ku-
rulu ardından da mahkeme 
tarafından reddedilmişti. Mah-
kum, burada durmayıp konuyu 
Avrupa Birliği İnsan Hakları 
Mahkemesine (AİHM) 
taşımıştı. AİHM davada mah-
kumu haklı bulup Britanya’ya 
mahkumlara seçme hakkının 
biran önce tanınmasını 
söylemişti. İşte tam burada 
iplerdeki en gözle görülür 
zayıflık başladı. Muhafaza-
kar Parti hükümeti tartışmayı 
AİHM’in iç işlerine çok fazla 
karıştığı konusundan tutunda, 
aslında Avrupa Birliği İnsan 
Hakları Sözleşmesi kurallarına 
bağlı olmasalar suç ile daha 
etkili mücadele edebilecekleri 

konusuna kadar getirdiler. O 
zamanlar bu söylemden bir 
Birleşik Krallık vatandaşı 
olarak şunu anlamıştım, 
‘işkence yapamıyoruz, 
bu yüzden suçlar çözüme 
ulaşmıyor.’ 

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

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

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

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

Britanya, Avrupa Birliğinin 
vaz geçilmez bir parçası olarak 
kalmalıdır.

Tom 
Webb

Korkunç Gerçek; 1 Yılda 300 
Bin Kişi Kansere Yakalandı

İngiltere’de sadece bir yılda 300 bine 
yakın kişinin kansere yakalandığı bildirildi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından 
yayınlanan son raporda, 2014 yılında 
İngiltere’de kansere yakalananların 
sayısının 296 bin 863 olduğu açıklandı. 
Ülkede önceki yıla oranla hastalığa 
yakalananların sayısının 4 bin arttığı be-
lirtildi. ONS’nin açıkladığı verilerde, ülk-
ede kansere yakalanan erkeklerin sayısının 
kadınlara oranla biraz daha fazla olduğu 
görüldü.

En sık görülen kanser tipler-
inin sıralandığı raporda; hastalığa 
yakalananların yüzde 15’inin meme, 
yüzde 13,4’ünün prostat, yüzde 12,6’sının 
akciğer, yüzde 11,5’inin ise kalınbağırsak 
kanseri olduğu belirtildi.   Öte yandan yaş 
ilerledikçe kanser riskinin arttığına dikkat 
çekilen raporda, hastalığa yakalananlardan 

yüzde 12’sinin 70 yaş üzeri vatandaşlar 
olduğu vurgulandı.

Raporda 2014 yılında kansere yakala-
nan kadınlardan yüzde 31,6 oranıyla 
46 bin 417’sine meme kanseri tanısının 
konulduğu kaydedildi. Erkeklerde ise 
en sık görülen kanser tipinin yüzde 

26,3 oranıyla 39 bin 741 kişi ile prostat 
olduğu belirtildi.

Kadın ve erkeklerde ikinci en sık 
görülen kanser tipinin ise akciğer kanseri 
olduğu ifade edildi. Gırtlak ve akciğer 
kanserlerinin de yüzde 80’inin sigara iç-
meden kaynaklandığı aktarıldı.
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Rojava Özerk Yönetimi Paris’te Temsilcilik Açtı 

Rojava Özerk Yönetimi, Moskova, Stockholm ve Berlin’in ardından Fransa’nın 
başkenti Paris’te temsilcilik açtı. Pazartesi akşamı yapılan açılış törenine 
Fransa eski Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner, yazar Patrice Franceschi, 
Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü’nden Jacques Beres ve Fransız Komünist 
Parti temsilcisi Lydia Samarbakhsh ile Sol Parti, Yeşiller, MRAP, Fransa 
Kürdistan Dayanışma Derneği, Barış Hareketi, Kürdistan Yurtseverler Birliği 
(YNK) Fransa Güney Kürdistan Temsilciliği’nden isimler katıldı. 
temsilci Xalid Îsa oldu

Açılış kurdelesini Fransa Rojava 
Temsilcisi Xalid Îsa ile Rojava Özerk 
Yönetimi Dışilişkiler Sorumlusu 
Sinem Muhammed birlikte kesti. 

Temsilcilik adına Xalit İsa davetli-
leri selamlarken, Sinem Muhammed 
ise açılış konuşmasını yaptı. Mu-
hammed, “Bugün Kürt halkı tarihi bir 
gün yaşıyor. Paris’te temsilciliğimizi 

açıyoruz. Bizim için bu son derece 
önemli bir gelişme. Rojava uğruna be-
del ödemiş herkesin emeğidir bu” dedi. 

Fransa’nın da terörde büyük zarar 
gördüğünü vurgulayan Muhammed, 

“Bu nedenle de Fransa’nın yıllardır 
teröre ve gerici güçlere karşı mü-
cadele eden Rojava’nın temsilciliğine 
evsahipliği yapması önemli bir adım” 
diye konuştu. 

Umudun merkezi
Kürt siyasetçi konuşmasının 

devamında temsilciliğin önemini 
vurguladı: “Bu temsilcilik, demokra-
si, bölge halkarının barış içer-
isinde yaşama umudu ve barış için 
çalışmaların merkezi olacaktır. Bu 
temsilcilik aynı zamanda halkların 
kardeşliğinin simgesidir.”

kürtlerin dostları oradaydı
Açılış töreninin moderatörlüğünü 

ise Rojava’da bir yıldan fazla kalıp 
Kobanê savaşına tanıklık etmiş 
olan Fransız Yazar Patrice Franc-
eschi yaptı. Geçen yıl Rojava’ya 
giderek DAİŞ karşı savaşan YPG 
birliklerini ziyaret eden  Fransa eski 
Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner 
ilk konuşmacıydı. “Rojava Fransa’ya 
hoşgeldin” diyerek temsilciliğin 
açılışını kutlayan Bernard Kouch-
ner, “Terörizme karşı büyük bir 
direniş veren bir Rojava’nın Paris’te 
temsilciğinin açılması önemli bir 
gelişmedir. Bölge barışı açısından 
büyük katkı  sunacak bu büronun 
açılışında bulunmak benim adıma 
onur verici” dedi.

Halklar arasında köprü görevi
Güney Kürdistan Fransa 

Temsilciliği adına Dara Abobak-
er, YNK adına Luai Jaff, Fransız 
Komünist Parti adına Lydia Sa-
marbakhsh ve Sınır Tanımayan 

Doktorlar Örgütü’nden Jacques 
Beres de konuşma yaparak 
Paris’te bir temsilcilik açılmasının 
kamu kuruluşlarıyla, sivil to-
plum örgütleriyle, siyasi partil-
erle ve halkla arasında bir köprü 
oluşturması anlamında önemli 
olduğu vurgulandı. 

fransa için onur
Komünist Parti adına konuşan 

Samarbakhsh, “DAİŞ’e karşı mü-
cadele, halkların birlikte yaşama 
azmi, mücadelesi, kadına verilen 
yer, son yıllarda bütün saldırılara 
karşı yürütülen eşsiz direnişin 
temsilciliğinin Fransa’da açılması 
bir onurdur. Onurumuzdur” sözleri-
yle genel sekreterleri Pierre Laurent 
adına katılımcıları selamladı. 

burası rojava’nın sesi olacak
Sınır Tanımayan Doktorlar’dan 

Jaff da “Bu temsilcilik, Kobanê 
direnişidir. Burası Rojava’nın sesidir 
artık” dedi. 

YNK ve Goran hareketleri adına 
yapılan konuşmalarda ise Rojava’nın 
temsilciliğinin Paris’te açılmasının 
gurur olduğu vurgulandı. 

avrupa’da dördüncü oldu
Rojava Özerk Yönetimi daha 

önce sırasıyla Moskova, Stockholm 
ve Berlin’de temsilcilik açmıştı. 
Paris’teki temsilcilikle birlikte Ro-
java Yönetimi dördüncü temsilciliğine 
kavuşmuş oldu. 

ABD’nin başkenti Washington’da 
da temsilcilik açılması için hazırlıklar 
sürüyor.

İngiltere’ye Geçmeye Çalışan 
Bir Sığınmacı Kamyonun 
Çarpması Sonucu Öldü
Fransa’da sığınmacı Afgan bir genç, İngiltere’ye gitmek için bin-
meye çalıştığı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, 25 
yaşındaki Afgan sığınmacı, Calais şehrindeki, 
Fransa’yı İngiltere’ye bağlayan otoyolda 
yaşamını yitirdi.

Sığınmacının, binmeye çalıştıkları 
kamyonları otoyola ağaç parçaları koyarak 
durdurmaya çalışan 50 kişilik grupta yer aldığı 
bildirildi.

Calais’te “Vahşi orman”(Jungle) olarak ifade 

edilen kampta kaldığı belirtilen genç, geçen 
yıl haziran ayından bugüne kadar İngiltere’ye 
geçmeye çalışırken hayatını kaybeden 26’ıncı 
sığınmacı oldu.

Yaklaşık 5 bin sığınmacının kaldığı “Vahşi 
orman”da önceki gün de sığınmacılar arasında 
yemek dağıtımı sırasında kavga çıkmış, 3 kişi 
ölmüş, 5’i ağır 40 kişi yaralanmış, sığınmacıların 
kaldığı yaklaşık 250 çadır da yakılmıştı.

BM: Akdeniz’de son bir haftada 
700 mülteci hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, geçtiğimiz 
birkaç gün içerisinde Akdeniz’de batan botlarda 700’e yakın 
mültecinin ölmüş olabileceğini kaydetti. Kimi ajanslar ise bu 
sayının 900’ü bulabileceğini belirtiyor. Havaların ısınması ve 
karadan Balkan Yolu’nun kapanmasıyla birlikte Avrupa’ya 
deniz yoluyla ulaşmak isteyen mültecilerin sayısında artış var.

Çoğu Libya’dan yol alan botlar, İtalya’ya 
ulaşamadan denizde alabora oluyor.

Diğer yandan İtalyan polisi, onlarca kişinin 
ölümüne neden olan bu bot yolculuklarını 
organize eden dört kişiyi geçtiğimiz Cuma 
akşamı gözaltına aldı. Kurtarılan mültecilerin 

teşhis ettiği zanlılardan birisinin botun Sudanlı 
kaptanı olduğu belirtildi.

Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 
kimi mülteciler ise İtalya’nın Pozallo liman 
kentine çıkartıldı.
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Çocuklar ve ruh sağlığı
Çocuklarımızın ruhsal ve fizik-

sel sağlığı hepimiz için önemlidir. 
Fiziksel sağlık sorunları gözle 
görülen ve çabuk birsekilde fark 
edilen bir durumdur. Fakat iş ruhsal 
yada zihinsel sorunlara gelindiğinde 
bunu hemen fark ve müdahale etmek 
çokta kolay değil. Sonuç olarak, 
tedavi yada başka metodlardan 
fayda görebilecek çocuklar çoğu 
zaman gereken yardımı alamam-
akta. Velilerin çocuklarında ruhsal 
hastalıklara işaret eden belirtileri 
görmeleri ve çocuklarına bununla 
başa çıkabilmesi için nasıl yardımcı 
olabileceklerini öğretmenleri 
büyük önem taşıyor. Son günlerde 
İngiltere’de çocuk hastalıkları ko-
nusunda en yükselişte olan ruhsal 
hastalıklar, aynı zamanda intihar ve 
kendine zarar vermenin sebebleri 
konusunda ön sıralarda yer alıyor. 
Ruhsal sorunların başında sınav ve 
okul stresinin olması kaygılandırıcı. 
Bu haftaki yazımızda bu konuda 
bilgi vermeye ve yardımcı olmaya 
çalışacağım. 

 Ruhsal sağlık dediğimizde 
aklımıza ilk olarak endişe, depresy-
on yada akıl hastalığı gibi deyimler 
gelir. Bunlar ruh sağlığımızı ilg-
ilendirir ama işin sadece bir yanını 
değinir. Ruh sağlığı aslında bizim 
duygularımıza, arkadaş ve çevremiz 
ile olan ilişkilerimize ve toplum ile 
nasıl bağ kurduğumuza değinen daha 
geniş bir kavramdır. Ruh sağlığı iyi 
olan bir birey okula daha iyi motive 
olup derslerinde daha başarılı ola-
bilir. Bunun yanında ruh sağlığı iyi 
olan bir birey arkadaşları ile daha 
sağlıklı ilişkiler kurabilir. Kısacası 
ruh sağlığı iyi olan biri hayatın her 
alanında daha da başarılı olur. 

Bireyler olarak hayatımızdaki 
bazı olaylar ruh sağlığımız etkiler. 
Aile, kız-erkek arkadaşı ilisikileri, 
yeni bir iş yada okula başlama, 
çocukken yaşadıklarımız, sınav 
dönemi yada yeni bir yere yerleşme 
gibi gelişmeler ruh halimizi etkiley-
en faktörlerin başında gelirler. Din, 
dil, etnik grubunuz ne olursa olsun 
ruhsal sağlık her kesimden ve yaştan 
insanı etkileyebilir. İş bu konuya 
gelindiğinde aslında kabul edilmesi 
gereken önemli şey ruhsal sağlığın 
herkesi etkileyebileceği – yane beni, 
çocuğumu yada ailemi etkilemez 
deyip önemli olan birşeyin üstüne 
kapatmaya çalışmayalım. Bizim 
gibi toplumlarda rahat konuşulan bir 
konu olmaması nedeniyle sonuçları 
oldukça vahim olan gelişmeleri daha 
önceki yıllarda gördük. Bu tutum ve 
davranışa karşı çıkmak bu konuda 
yapmamız gereken ilk ve önemli 
adımı oluşturuyor. 

Peki ruhsal hastalıklar ile mü-
cadele etmek için neler yapilabilin-
ir? Ruhsal hastalığı olan birine nasıl 
yardımcı olabilirim? Bir bireyin 
başka bir bireye bu konuda yardımcı 
olabilmesi için en temelde kendisinin 
iyi bir ruh sağlığına sahip olması 
gerekiyor. Bunun içinde yapılması 
gerek şeyler ise aslında hiç birim-
ize yabancı olan yada bilmediğimiz 
şeyler değil, sadece daha sık ve 
disiplinli bir şekilde yapılması ger-
ekiyor. Iyi bir ruh sağlığı için ilk ve 
önemli aktivitelerin başında vücudu-
muza iyi bakmak geliyor. Düzenli 
bir şekilde bir spor dalı ile uğraşmak 
yada severek ve isteyerek yaptığımız 
bir fiziksel aktiviteyi her gün düzenli 
birsekilde 30 dakika yapmanın ruh 
sağlığımıza ciddi bir faydası var. 
Fiziksel aktivitelerin yanında beyin 
ve akıl jimlastigi yapan insanların 
daha da mutlu olduklarını gös-
teren bir çok araştırma var. Sürekli 
birşeyler okuyan, öğrenen, zeka ve 
beceri oyunları ile zaman geçiren 
insanların daha mutlu oldukları 
bilinen bir gerçek. Ruhsal sağlık 
için faydalı olan diğer etken ise iyi-
lik yapma. Insanlara iyi davranmak 
ve yardımcı olmak, hiç çekinmeden 
insalara ‘Gunaydin’ yada ‘Tessek-
kur’ etmek yine ruh sağlığımız için 
faydalı görünen bir özellik. Te-
melinde bunlar olustursada ek olarak 
iyi arkadaşlıklar ve uzun süren dost-
luklar kurmak, çevremize doğaya sa-
hip çıkmak, ruh saglimiz için faydalı 
olan diğer faktörler. 

Yukarda belirttiğimiz gibi ruh 
sağlığı her yaştan ve her kesimden 
bireyleri etkileyebilir. Bu konuda be-
lirtileri iyi bilmemiz zamanında mü-
dahele etmek için önemli olacaktır. 
Ruh sağlığı yaşayan bir kişiyi gös-
teren temel belirtilerin başında ruh 
halinin çabuk değişmesi, davranış 
değişikliği, konsantre olmakta zor-
lanma, anlaşılmaz kilo kaybı ve bi-
reyin kendine fiziksel zarar vermesi. 
Bu durumdaki birine ilk etapta 
yardımcı olmak aslında çokda zor 
değil. Bu durumdaki birine karşı 
pozitif olmak, onları yargılamamak, 
her zaman onları dinlemeye hazır 
olduğumuz göstermek yapacağımız 
davranışların başında gelir. Bunun 
yanında dünyadaki bir çok kötülüğü 
yıkabilecek bir gülücük yada 
tebessüm aslında hiç de zor olmayan 
ve hepimizin kolayca yapabileceği 
bir davranış. Kabul etmemiz gereken 
temel nokta ruh sağlığın herkesi et-
kileyebilecek olması, onun için önce 
kendimize, sonra çocuklarımıza 
daha sonra sevdiklerimize sahip 
çıkmak olacaktır. Şimdilik bu kadar 
bilgi yeter umarım.. 

Başkan Özbek Kürt Toplum 
Merkezini Ziyaret Etti

Haringey Belediye Başkanı Ali Gül Özbek Kürt Toplum Merkezinde 
Kürt Halk Meclisi çalışanlarıyla kahvaltıda buluştu.  

Salı günü Haringey’de bulunan Kürt Toplum 
Merkezinde yapılan kahvaltıya Haringey Belediye 
Başkanı AliGül Özbek, Halk Meclisi eşbaşkanları Ali 
Poyraz ve Evrim Yılmaz ile beraber meclis çalışanları 
katıldı. Kahvaltılı toplantıda bir konuşma yapan Öz-
bek, toplumun sorunlarını kurumlarla ortaklaşa daha 

güçlü bir şekilde çözebileceklerini belirterek, toplu-
mun örgütlülüğünün önemine değindi. 

Özbek, Pazar günü yapılan Kürt Halk Meclisi kon-
gresinde seçilen yeni yönetime de başarılar diledi. 
Ziyarette Halk Meclisi eşbaşkanı Ali Poyraz da bir 
konuşma yaptı. 
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Parlamento’da ‘Demokratsız Demokrasi’ Adlı Toplantı
Türkiye Araştırmalar Merkezi 
CEFTUS’un düzenlediği ve 
Bahçeşehir Üniversitesi Si-
yasal Bilimler Profesörü Dr. 
Yılmaz Esmer’in konuşmacı 
olduğu ‘Demokratsız 
demokrasi’ başlıklı toplantı 
İngiliz Parlamentosu’nda 
gerçekleştirildi. İşçi Partisi 
Aberavon Milletvekili Stephen 
Kinnock’ın ev sahipliğini 
üstlendiği toplantının 
moderatörlüğünü analist Ga-
reth Winrow yaptı. 

Akademik çalışmaları ile tanınan Yılmaz 
Esmer konuşmasına, merkezi Washington’da 
bulunan düşünce kuruluşu Freedom House’un 
yaptığı ve Türkiye’nin demokrasi ve özgürlükler 
açısından Namibya ve Zambiya gibi Afrika ül-
kelerinin gerisinde kaldığını gösteren araştırmayı 
hatırlatarak başladı.  İnsan hakları, siyasal özgür-
lükler gibi pek çok alanda yapılan çalışmaların 
benzer bir tabloya işaret ettiğini kaydeden Es-
mer, bu durumun nedeni olarak liderler, yasalar 
ve kurumların gösterilmesinin yeterli olmadığını 
söyledi. 

Vatandaşların düşünce yapılarının en önemli 
faktör olduğunu vurgulayan Profesör Esmer 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “ İnsanların düşünce 

ve zihin yapıları, toplumun siyasi alışkanlıkları 
ve demokrasi kültürü iyi işleyen bir devlet mod-
elinin oluşturulması için oldukça önemlidir. 
Demokratsız demokrasi oldukça kırılgandır ve 
vatandaşlarının büyük bir bölümü demokratik 
değerleri benimsememiş ülkelerde demokratik 
bir sistem kurmak zordur. Türk demokrasisinin 
işleyişindeki aksaklıklarda yasal düzenlemeler, 
lider sultası gibi gerekçeler oldukça etkili olsa 
da, asıl problem demokratik bir kültürün ve 
düşünce yapısının geliştirilememiş olmasıdır. 
Son yılların en önemli gündem maddelerinden 
birisi olan yeni anayasa tartışmalarını da bu 
açıdan değerlendirmek gerekiyor. Geleneklerin, 
zihniyetin, yasalara saygı ve kurallara uymayı 

temel alan bir anlayışın oluşturulamaması ile 
Türkiye’de siyasi kültür ve demokraside kötüye 
gidiş arasında parallellik vardır.”

Başta ‘Türkiye Değerler Atlası’ isimli 
çalışması olmak üzere araştırmaları ile siyaset ve 
düşünce dünyasının yakından takip ettiği akad-
emisyenlerden birisi olan Profesör Yılmaz Esmer 
İngiliz Parlamentosu’ndaki konuşmasına Türki-
ye insanının demokrasi algısını gösteren çarpıcı 
veriler sunarak sürdürdü.  Yakın zamanda yapılan 
bir araştırmada Türklerin yüzde 60’ının parla-
menter yapının bulunmadığı bir liderlik modelini 
olumlu bulduğuna dikkat çeken Esmer, toplu-
mun yine yaklaşık yüzde 60’ının hayatı boyunca 
herhangi bir imza kampanyasına katılmadığını 

kaydetti. Araştırmada, vatandaşların yüzde 
87’sinin eşcinsel bir komşusunun bulunmasını 
istemediğini ifade ettiğini aktaran Yılmaz Esmer, 
toplumun yüzde 84’ünün içki içen, yüzde 68’inin 
de ateist birisi ile komşuluk yapmayı tercih 
etmediğini beyan ettiklerine işaret etti. Profesör 
Esmer sözlerine şöyle devam etti: “Vatandaşların 
sadece yüzde 10’u ifade özgürlüğünün, yüzde 
41’i yasalar ve uygulamanın, yüzde 12’si 
de karşılıklı güvenin, bir ülkenin öncelikleri 
arasında bulunması gerektiğine inanıyor. 
Demokrasi insanların öncelikleri arasında yer 
almıyor. Bu zihinsel yapı, sağlıklı bir demokrasi-
nin ve devlet modelinin işletilebilir hale gelmes-
inin önündeki en önemli engellerden birisidir.”
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Bu yıl onbirincisine ulaşarak gelenekselleşmeye başlayan Young-
East Festival’inde aldıkları ödül ve elde ettikleri eğitsel başarılarla 
adlarından söz ettiren yetenekli genç müzisyenler sahne aldı.

30 Mayıs Pazartesi günü, Clisold Park’taki 
tarihi The Old Church’de gerçekleşen festivalde 
gençlerimiz müzikseverleri 3 saatlik bir müzikal 
yolculuğa çıkardı.

2006 yılından bu yana Londra’da yaşamakta 
olan toplumumuzda sanatsal yaratıcığı teşvik edip, 
genç müzisyenleri toplumla buluşturarak, sahne, 
basın ve medya aracılığıyla seslerini duyurma ve 
yükseltmeleri için platform sunmaya çalışan Youn-
gEast Festival’de bu yıl kendi yazdığı şarkısözleri 
ve besteleriyle başvurmuş olduğu 3 ayrı üniver-
siteye de (Academy Of The Contemparory Music 
&Leeds College Of Music & Bristol Institute Of 

Modern Music) kabul edilen Aslı Özdemir “Ameri-
can Boy” adlı parçasını seslendirdi.

Festivalin açılışını üstlenen 4 yaşındaki Ezra 
Hurman, sahnedeki cesur ve hatasız performansıyla 
gelecek için büyük ümit verdi. Koronun ve seyir-
cilerin de katılımıyla efsanevi rock topluluğu 
Queen’in “We will Rock You”  adlı eserini seslen-
dirdi.

8 yaşında Grade 4 sertifikasını elde ederek, bu 
seviyeye küçük yaşlarda ulaşan nadir yeteneklerden 
biri olan Eray Ülgüdür, Tatiana Stachak’nın klasik 
gitar için bestelediği “Parisian Waltz” adlı eser-

ini izlerlerin büyük alkışlarıyla icra etti. Henüz 9 
yaşındayken bir yıl içinde başarıyla geçmiş olduğu 
5 Grade sınavıyla muhtemelen dünya rekorunu bi-
zlere kazandıran Deniz Güler, Agaustin Barrios’a 
ait Grade 6 seviyesindeki “El Sueno de la Muneq-
uita” adlı eseri temiz ve duygulu bir yorumla sundu.

Üstüste girmiş olduğu Grade sınavlarında 96 
ve 95 puanlar elde ederek, başarı grafiğini yüksek 
notlarla koruyan 9 yaşındaki Ceyda Polat, Peter 
Berlind Carison’un  “Vals Noble” ile sahneye çıktı. 

Piyano serisinde sahne alan Nehir Ağca ve Be-
ren Yapıcı, geçtiğimiz yıl sınavlarda elde ettikleri 
96 ve 95 puanların hakkını veren performansları ile 
uzun süre alkışlandılar. Bu yıl ilk kez girmiş olduğu 
Grade sınavından 96 puan alan Numan Büyük-
bay, Rus Folk Müziği’nin en tanınmış eserlerinde 
“Kalinka”yla müzikseverlere coşkulu anlar yaşattı. 

Bu yıl festivalin “Piyano Serisi”nde Ezra Hur-
man, Janset Ercan, Sude Ercan, Aylin Hurman, 
Nehir Ağca, Beren Yapıcı, Deniz Yılmaz, Be-
ren Doğan, Zilan Özdemir ve Efe Batak sahneye 
çıktılar.

“Klasik Gitar Serisi”nde Sude Kartal, Cihan 
Alp Kartal, Numan Büyükbay, Cansu Çetiner, Me-
lek Öztürk, Havin Özdemir, Ceyda Polat, Berdan 
Doğan, Umut Nalçacı, Carmen Stephens, Delilah 
Stephens, Yola Ellis, Berkan Ülgüdür, Deniz Gül-
er, Deniz Ağca, Adar Alpdoğan, Selina Yılmaz, 
Muhammed Ali Sarıcan, Aslı Özdemir, Adem 
Gülle, Cem Hurman, Eray  Ülgüdür ve Tan Doğuç 
performanslarını sergilediler.

Müzik öğretmenleri Sedat Sarıcı ve Suzan 
Beyazıt`ın yönetiminde gerçekleşen festivalde yeni 
başlayanından üniversite öncesi akademik eğitim 
seviyesine kadar her seviyeden genç sahne aldı.
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Şeriat Mahkemeleri 
Mercek Altına Alındı

İngiltere Hükümeti, ülkede faaliyet gösteren şeriat mahkemeler-
inin kadınlara ayrımcılık yaptığı, zorla evlilikleri meşrulaştırdığı 
ve adil olmayan boşanma kararları verdiği iddialarıyla ilgili olarak 
inceleme başlatılacağını açıkladı.

Ülkede, Müslümanların yoğun olarak 
yaşadığı bölgelerde, daha çok ailevi ya da mali 
anlaşmazlık konularına bakan 30 kadar “Şeriat 
konseyi” görev yapıyor.

Başvurular, konseydeki “ulema” tarafından 
dinleniyor ve şeriat hükümlerine göre karar 
veriliyor.

Resmi olmayan konseylerin herhangi bir yet-
kisi yok. Bu konseyler ceza da uygulatamıyor.

Ancak bazı Müslümanlar, mahkemelere git-
mek yerine anlaşmazlıklarına burada çözüm 
aramayı tercih ediyor. Karardan memnun olma-

yanlar, resmi mahkemelere gidebiliyor.
Bir süredir bu konseylerin kadınlara 

ayrımcılık yaptığı ve İslami öğretilere aykırı ka-
rarlar verdiği ileri sürülüyordu.

İçişleri Bakanlığı’nın aşırılıkla mü-
cadele kapsamında başlatacağı inceleme için 
İslami çalışmalar uzmanı Prof. Mona Sıddıki 
başkanlığında bir heyet oluşturuldu.

İki Müslüman teolog da hükümete bu konuda 
danışmanlık yapacak.

İncelemeyle ilgili rapor gelecek yıl 
yayımlanacak.

YoungEast Festivalinde Gençler Performanslarını Sergiledi
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BRİTANYA DA ‘SOL 
BİRLİK’ ÖRGÜTLENMESİ

Die Linke -Alman Sol Partisi- 2007 de kuruldu. Devrim 
yapmaktan değil de, devrimsel derinliği olan kopuşlar ve 
yeni yüzyılın sorunlarına cevap vermek gibi güç bir işi aynı 
anda başarmamız gerekmektedir -Antje Vollmer-. 

Teorik altyapısı ile kurulan; Die Linke, Almanyaların 
birleşmesinden sonra hem Avrupa’da hem de dünyada yeni 
bir düşünce oluşturdu ve bazı sonuçlar aldı. Tartışma ve pratiği 
derinleşmediğinden istenilen devamlılıkta olamadı. Dünya 
ekonomik krizi, Ortadoğu sorunları ve bunlarla bağlantılı 
ırkçıların göçmenlik karşıtı hareketleri bu rüzgarı kesti.

Avrupa ve Britanya’daki son seçimler bunun farklı bir 
gerekliliğini ortaya çıkardı. Liberaller silindi. Yeni ırkçı par-
tiler büyük oylar aldı. İşçi partisi politikasız, Muhafazakar-
lar ise işçi partisinin yapacağı uygulamaları yaptı.

Left Unity, Britanya da, 30 Kasım 2013 de kuruldu, 
Parti ünlü yönetmen Ken Loach’un İşci Partisinin sağa 
savrulduğunu ve halkın çıkarlarını parlamento ve diğer 
alanlarda savunamadığını, Muhafazakar ve diğer burjuva 
partilerine karşı etkili politika yapamadıkları, neo-liberal bir 
parti durumuna geldiğinden, yeni, halkın yanında, sosyalist 
bir sola ihtiyaç olduğu söylemini içeren çağrı metnini, The 
Guardian gazetesinde yayınlatmasından sonra kuruldu. Adı 
geçen çağrıdan sonra 10 bin imza ile bu metin desteklendi ve 
1000 üye ile parti kuruldu. Çeşitli bölgelerde güçlü ve derin 
bir örgütlenme ile muhalefet geliştiriyor. İşçi Partisinde  ve 
yeni yönetimin oluşmasında etkili oldu. Avrupa da, Avrupa 
nın Sol Partisi isimli parti ile birlik içinde hareket ediyorlar.

Jermy Corbyn İşçi Partisine liderliğine desteğini 
açıkladılar. Bu konuda solun duruşunun öneminin, parti-
cilikten daha önemli olduğu mesajını verdiler. Halkın ve 
sosyal çıkarlarının herşeyden önce geldiği anlamını içeren 
ideolojik pratikler sergilenmektedir.

30 Kasım 2013’te kurulan parti, 29 Mart 2014’te 
Manchester’da ilk toplantısında, partinin program ve önce-
liklerini tartıştı ve kamuoyuna açıkladı:

Buna göre: Kuruluş Bildirgesinde ana hatları ile şunlar 
paylaşılmıştır:

- Adalet ve eşitlik. Sosyalist, feminist, çevreci, ve her 
tür ayrımcılığa karşı. Kapitalizme, emperyalizme, savaşa, 
ırkçılığa, islam düşmanlığına ve faşizme karşı duran bir par-
tidir. Hedefimiz, toplumu dönüştürmektir. Halk tarafından 
ve halk için, tam demokratik bir devlet ve politik kurum, 
toplum ve ekonomik sistem altyapı,

- En acil görevimiz, hükümetin halka yüklemeye 
çalıştığı yeni ekonomik politiklara karşı durmaktır. Bu 
hükümet politikası, halkın yıllardır oluşturulan , sosyal ve 
ekonomik kazanımlara karşı onları yok etmek isteyen bir 
politikadır. Sosyal devleti koruma, özelleştirmeye karşı 
durma, özelleştirilen kurumları tekrar halkın denetimine 
sokma, işçilerin kazanılmış haklarını geri getirme, ileri bir 
sosyal devlet,  ekonomik yapı oluşturma, milli değerleri 
halka kullandırtma,

- Biz, kapitalizmi yok etmek isteyen sosyalist bir par-
tiyiz. İnsan çıkarlarını temel alan bir sosyal yapı istiyoruz, 
azınlığın çıkarlarına ve kar sistemlerine karşıyız. Üretim 
anlamına gelen doğal zenginlikler dağıtım ve paylaşım halk 
tarafından yönetilen demokratik bir topluluk tarafından yön-
lendirilecek, bir avuç sermaye sahibi ve onların temsilcileri 
tarfından değil. 1945’lerden bu yana neo-liberal  politikaların 
yeniden kazanılan halkın çıkarlarına kullanılacaktır.

- Biz feministiz, çünkü, cinsler üzerinde baskılar sürdüğü 
sürece toplum ilerleyemez. Biz toplumun ekonomik ve so-
syal dönüşümlerinden bile sonra kadın eşitliği ve hakları 
tam sağlanamadığı için, feminizmi ön planda tutmalı ve ona 
göre tanımlamalıyız.

- Çevreciyiz. Eğer insanlığın yaşamasını gelişmesini is-
tiyorsak, çevremizdeki doğal dünya ile korunabilir bir ilişki 
kurmak zorundayız. Sadece kısa zamanda yüksek karı he-
defleyen sistem doğayı ve doğal dengeyi bozuyor. Doğayı 

ve evreni bozan bu sistem, eco-sistemimizle, biyolojik ve 
tarımsal dengemizi bozarak, kaynakların yokolmasına ve 
iklim değişikliklerine yol açıyor. Dünyamızın geleceği, 
doğayı kollayan ve koruyan bir anlayışa bağlıdır.

- Her tür baskı ve ayrımcılığa karşıyız; sınıf, cins, ırk, 
ulusal, dini, yaş ve politik. Her iş ve hukuk konusunda eşit 
olmalı ve korunmalı.

- Güçlü ve demokratik bir sendikacılık, herkese iş, iyi ve 
eşit ücret, daha iyi yaşam koşulları, güçlü bir sendikacılığın 
işyerlerinde ve toplumda etkili ve dayanışmacı bir anlayış 
oluşturacağını düşünüyoruz.

- İşçi sınıfı temelli, demokratik kapsayıcı ve çeşitliliği 
olan bir politik anlayışa sahibiz.

- Sol alternatif seçimlerle uğraşacağız, seçimler tek 
uğraş alanımız olmayacak, politik bir güç olmak istiyor-
uz, politikayı yönetmek değil. Yerel ya da ulusal düzeyde 
herhangi bir kapitalist parti ile her hangi bir işbirliği veya 
diyaloğa girmeyeceğiz.

- Enternasyonali destekleyen bir partiyiz. Kapitalizm 
enternasyonal bir güçtür, yerel kalarak sorunları çözemeyiz. 
Avrupa ve dünya sol güçleri ile ortak hareket ederek sis-
temlere karşı birlikte duracağız. Emperyalist savaşlar ve 
askeri işgallere karşıyız. Güney Amerika’nın neo liberal-
izmine karşı savaş tecrübesinden yararlanmalıyız. Askeri 
harcamaları kısıtlamalı, sosyal harcamalar artırılmalıdır. Dış 
politika barış ve eşitlikçi bir temelde olmalıdır.

Parti genel açıklamalarda: Evsizliğe, işsizliğe, 
yoksulluğa, İşçi Partisi yeterli ve etkili değil, sınıf temelli 
daha etkili olmalıyız. Örgütlenmelerde daha çok yereli ve 
bölge sorunlarını ön plana çıkaran bir tarz sergilemekteler, 
yine buna göre; yeni bir sol parti anlayışı aşağıdaki temelleri 
içermelidir.

1- Ekonomik krizlere karşı, halkın yoksullaşmasını 
getiren politikalara karşı, iş saatleri azaltma, işsizliğe son 
verme, genel devlet kontrollü işletmeler oluşturma,

2- Sosyal servisler; eğitim ve sağlık, ulaşım tüm kesim-
lerin hizmetinde olmalıdır,

3- Çevre üzerine; çevreyi koruyan bir anlayış, ve doğayı 
yok eden karcı anlayışı yok etme,

4- Çalışma üzerine, işçi haklarını azaltan sisteme karşı 
emeği güçlendirme, herkese yetecek ücret ve koperatif bir-
likler oluşturma,

5- Sosyal yardımlar ve vergiler; yoksullara destek 
artırımı, kesintiler karşı yeni politiklar. Sosyal eşitlik üzerine 
kurulmuş bir vergilendirme sistemi,

6- Eşitlik; din, dil, ırk, cins ayrımlarına karşı olmak. 
İhtiyacı olan herkese her şeye destek olmak,

7- Enternasyonalizm, faşizme, emperyalizme, halkları 
ezen ekonomik sistemlere karşı, baskı altındaki halkların, 
Kürtler ve Filistinliler gibi kendi haklarını ve yönetimlerini 
oluşturmalarını destekleme,

8- Anti kapitalizm, eşit ticaret, nüfusun %1 oluşturan, 
dünyayı ekonomik ve çevre olarak bozan kuruma karşıyız, 
‘halk’, kar değil sloganı ile, radikal demokratik, koparetifci, 
feminist, çevreci ve sosyalist geleneği oluşturma,

9- Yeni parti üzerine; bürokratik merkeziyetçiliğe 
karşıyız, toplumu kapsayan eşitlikçi bir parti anlayışı, 
sendikaları güçlendirme, diğer Avrupa ve dünya solu ile bağ 
kurma,

Öncü kurucularından Ken Loach her tür sol yeniliklere 
ve birliklere açık olduğunu da bildirerek; İşçi Partisinin 
yeni liderliğini ve Jeremy Corbyn’i desteklemesine rağmen, 
yoksulların hakları ve durumlarının düzeltilmesi için daha 
fazla çalışması ve hükümete yüklenmesi gerektiğini vurgu-
luyor. Yeni  bir sol dalga ve çıkışa aday bu anlayış hakkında 
daha geniş bilgi için, aşağıdaki referansa bakılabilir.

Leftunity.org - Berfin Yüce
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Geleneksel olarak 
düzenlenen Day-Mer 
Kültür Sanat Festivali bu 
yıl 27. Kez düzenleniyor. 
Zengin programı, bir çok 
aktivite ve önemli pan-
elleri ile Day-Mer Kültür 
Sanat Festivali ayrıca 
Hackney bölgesinin en 
uzun soluklu festivali 
olma özelliğide taşıyor. 
Haber-Foto: Erem Kansoy

İşçi ve emekçilerin haklarına yönelik yapılan 
saldırıların İngiltere’de artık ‘kemer sıkma 
politikaları’ adı altında aleni yapıldığı son gün-
lerde göçmen toplumlara da rahat verilmiyor. 
Türkçe ve Kürtçe konuşan toplumlarımızın 
İngiltere’de birçok hizmeti aldığı toplum merke-
zlerimizden Day-Mer geleneksel Kültür Sanat 
Festivalinde dev bir kadroyla çalışarak her yıl 
olduğu gibi yine toplumumuzu yaşadığı bu ülke 
ile kaynaştırmaya hazırlanıyor. Özellikle gençlik 
şenliği ve festival çalışmalarında gerek yönetim 
kurulu gerekse gençlik ve gençlik komisyonu da 
ciddi emeklerini omuz omuza ortaya koyarken 
Day-Mer’in dev aile tablosunu çiziyorlar. 

Gelecek hafta, (8 Haziran)’da Kuzey Lon-
dra Toplum Merkezi Tottenham binasında 

yapılacak festival resepsiyonu ile başlayacak et-
kinlikler 3 Temmuz günü park festivaline kadar 
devam edecek.  

Şevval Sam’ın yanısıra Sudden Exit, Canan 
Sağar ve müzik Avesta ile beraber gençler, 
çocuklar ve kadınlardan oluşan halk danslarının 
yer alacağı park festivalinde işçi partisi lideri 
Jeremy Corbyn’in de konuşmacı olarak yer 
alacak. Ayrıca festival kapsamında düzenle-
necek panellerde de CHP millet vekili Sezgin 

Tanrıkulu, HDP grup Başkan vekili Çağlar 
Demirel, Gazeteci Yazar Fehim Taştekin, 
Gazeteci Yazar Ercüment Akdeniz ve Pir Sul-
tan Abdal Derneği Maraş Şube Başkanı Salman 
Akdeniz konuşmacı olarak hazır bulunacak. 

Day-Mer fotoğraf sergisi-
ni gelenekselleştiriyor

Bu yıl 27’incisi düzenlenecek Day-Mer Kül-

tür Sanat Festivali kapsamında düzenlenecek 
fotoğraf sergisi ile Calais yararına yardım topla-
nacak.

İngiltere’de yaşam sürdüren toplumumuzun 
da sayısız dernek, kurum ve kuruluşu mevcut 
iken, Avrupa’nın ‘insanlık ayıbı’ Calais’e yöne-
lik yaptığı çalışmalar ile Day-Mer farkını ortaya 
koyuyor. Geçtiğimiz yıl Kasım ayından buy-
ana başlattığı kış dönemi yardım kampanyası 
kapsamında da geçtiğimiz aylarda açılan sergide 

Day-Mer 27. Kültür Sanat

Evci Bay, Ceren Kardelen Sağır ve Arif Bektaş 
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FESTİVAL 
PROGRAMI
ETKİNLİK 
TARİH, SAAT, YER

Resepsiyon
8 Haziran, Çarşamba, 
saat 18.30, Londra 
Toplum Merkezi

Calais Sergisi 
8–11 Haziran Londra 
Toplum Merkezi

Çocuk 
Tiyatrosu 
11 Haziran, Cumartesi, 
saat 14.00, Londra 
Toplum Merkezi

Çocuk Müzik 
grupları 
gösterileri 
17 Haziran, Cuma, 
saat 18.00, Londra 
Toplum Merkezi

Çocuk Şenliği
19 Haziran, Pazar, 
saat 13.00-18.00, 
Holmleigh İlkokulu

Gençlik Şenliği
24 Haziran, Cuma, 
saat 18.00, O2

Panel (Savaş ve 
Mülteciler)
25 Haziran, Cumartesi, 
saat 17.00, Londra 
Toplum Merkezi

Tiyatro (Parkta 
Güzel Bir Gün)
29, 30 Haziran, saat 
19.30. Millfield Theatre
Panel (Türkiye ve Ortadoğu)
1 Temmuz, Cuma, 
saat 18.00, Londra 
Toplum Merkezi

Park Şenliği
3 Temmuz, Pazar, saat 
12.00-19.30, Clissold Park

Festivaline Hazır
fotoğrafların tamamı ilk günden satılarak ciddi 
bir yardım elde edilmişti. 

Ekip çalışmaları ile organize edilen 
yardım kampanyaları ve yardımların bölgeye 
ulaştırılmasındaki profesyonel organizasyon ile 
yine bölgedeki çalışmalara emek boyutuyla da 
destek sunan sayısız delegasyon üyesi tarafından 
el birliği ile organize edilen fotoğraf sergisinde 
katılımcılar Ortadoğu’da yaşanan savaş nedeni-
yle çocukların yüzleştiği acılara tanıklık edecek.

‘Savaşın Traumasında çocukluk’ başlıklı 
sergide Irak, Irak Kürdistanı, Suriye, Tür-
kiye, Fransa’dan mülteci çocukların  ve geride 
bıraktıkları yaşamlarına dair fotoğrafların satışa 
sunulacağı sergide elde edilen tüm gelir Cal-
ais mültecilerine yardım olarak götürülecek. 
Calais dayanışma komitesi tarafından organize 
edilen sergide, Sebastian Backhaus, Yasin Ak-
gül, Çağdaş Erdoğan, Ayşe Sena Kartal, Ceren 
Kardelen Sağır, ve Erem Kansoy’un fotoğrafları 
sergilenecek.

Türk-Kürt emekçilerinin İngiliz ve göçmen 
emekçilerle birlikte, kültür ve sanat aracılığıyla 
paylaşımının ifadelerinden biri olan Day-Mer 
festivali bu yıl 08 Haziran Çarşamba günü aat 
18:30’da, Londra Toplum Merkezi’nde (22 
Moorefield Road, Tottenham, London, N17 
6PY) gerçekleşirken yine Londra Toplum 
Merkezinde eş zamanlı olarak fotoğraf sergisi 
açılışıda yapılacak.

Day-Mer yetkilileri festival ile ilgili gaze-
temize konuştu;

Arif Bektaş- Day-Mer 
yönetim kurulu üyesi 

“27. Day-Mer Kültür Sanat Festivali bu 
yıl barış ve kardeşliğin öne çıktığı savaşların 
lanetlendiği bir alan olacaktır. Toplam 12 etkin-
likle gnçlerden kadınlara çocuklardan toplumun 

tüm kesimlerine hitap edecek faaliyetler organ-
ize ediyoruz. 

Başta pannelrimz olmak üzere etkinlikler-
imizde hem Türkiye’deki gelişmeleri hem 
de İngiltere’deki tartışma fırsat bulacağız. 
Özellikle gençlerimizin yoğun ve fedakar 
çalışmaları sonucu hazırladıkları gençlik gecesi 
ve Calais dayanışma kampanyası sergisinin 
yanısıra tüm festival çalışmalarımızdaki et-
kileri bizleir umutllandırıyor. Toplam 3 gün 
çocuklarımızn kendi yeteneklerini sergileyceği 
etkinlikler organize ediyoruz, bu etkinlikler sa-
dece çocuklarımız değil ayni zamanda anne ve 
babalarıda birleştirecek atmosferi sağlayacak.  
Her zaman olduğu gibi bu yıl yine 3 Temmuzda 
yapacağımız park şenliğimizde Şevval Sam’ın 
yanısıra Sudden Exit, Canan Sağar ve müzik Av-
esta ile beraber gençler, çocuklar ve kadınlardan 
oluşan halk dansları ile kültürel bir program 
sunacağız. Başta Türkiye’den EMEK partisi 
genel başkanı Selma Gürkan ve İngiltere’den işçi 
partisi lideri Jeremy Corbyn’in de konuşmacı 
olduğu şenlliğimizde bir çok sendika ve kampan-
ya grubu genel başkanlık düzeyinde festivalde 
konuşmacılar listesinde yer alıyor. Ayrıca pan-
ellerimizde CHP millet vekili Sezgin Tanrıkulu, 
HDP grup Başkan vekili Çağlar Demirel, 
Gazeteci Yazar Fehim Taştekin, Gazeteci Yazar 
Ercüment Akdeniz ve Pir Sultan Abdal Derneği 
Maraş Şube Başkanı Salman Akdeniz konuşmacı 
olarak yer alacaklar. 

Başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın birçok 
bölgesinde halkları katletmekte eli titremeyen 
sermaye ve emperyalistler karşısında halkların 
bir araya gelerek barış haykırmaktan başka bir 
yolu yoktur. Hem Suriye gibi ülkeleri kan gölüne 
çevirdiler ve buralarda bombalar altından kaçan 
mltrcilerin üzerinden de iki yzlü pazarlıklara 
giriştiler. Bu pazarlığıda büyük bir marifetmiş 
gibi sözüm ona ‘kayseri pazarlığı’ diyerek övünç 
kaynağı yaptılar. Sermaye klübü olan Avrupa 

Birliği ülkeleri Ortadoğu’yu karıştırmak için 
elinden geleni yaparken canını kurtarmak istey-
en mültecilerede Akdeniz ve Ege’yi mezarlığa 
çevirdiler. Dha fazla mülteci gelmesin diye Tür-
kiye’ ile bu anlaşmayı  yapan iki yüzlü AB kendi 
ülke şehrlerini bombalayan Türkiye devletine de 
ses çıkartmıyacak kadar iki yüzlü politikalarını 
bir kez daha kanıtladı. ‘kriz var diyerek’ İngiltere 
işçi ve emekçiler üzerindeki saldırılarını hız 
kesmeden devam eden Camoron hükümeti söz 
konusu nükleer silahlanma yada Suriye Lübya, 
Afganistan bombalaması olunca kesenin ağzını 
açabiliyor. AB frferandum tartışmaları etrafında 
mülteci karşıtlığı ve ırkçı söylemleri güçlendir-
erek halklar arasında bölünme ve ön yargıları 
artırma çabası içerisine giriyorlar. 

Böylesi bir dönemde Day-Mer olarak daha fa-
zla sorumuluk altında olduğumuzu düşünüyoruz. 
Halklar arasındaki dostluk ve kardeşlik 
duygularını artıracak, işçi ve emekçilerin hak 
mücadelesini geliştirecek bir sorumlulukla 27. 
Kez festivalimizi organize ediyoruz. Bu festiva-
lin sadece Day-Mer ve üyelerinin festivali omak-
tan çıkartıp tüm işçi ve emekçilerin halkların 
festivali haline dönüştürmek en büyük arzumuz-
dur. Bu yüzden başta İngiltere sendikalar konfed-
erasyonu (TUC), Öğretmenler sendikasi (NUT) 
ve Demiryolu İşçileri sendikası (RMT) olmak 
üzere İngiltere’deki sendikalarda festivalimize 
katmayı başardık. 

Böylesi bir festivale tüm işçi ve emekçileri 
sadece katılmaya çağırmıyor ayni zamanda 
omuz vermeye destek olmaya ve faaliyetlerine 
katılmaya çağırıyoruz. Hep birlikte omuz omuza 
verip savaşları lanetleyip barışı birlikte inşa ede-
lim.” 

Ceren Kardelen Sağır- 
Day-Mer Gençlik 
komisyonu üyesi

“Her yıl olduğu gibi, bu yılda Day-Mer’in fes-
tival döneminde gençlik şenliği de yer alacak. Bu 
yılı ayıran özelliklerden biriside gençlik komisy-
onu ve diğer Day-Mer gençlik üyeleri daha fa-
zla sorumluluk üstlenerek daha kapsamlı bir or-
ganizasyon ortaya koyuyor. Londra’da yaşayan 
Türk, Kürt ve Kıbrıslı gençlere ulaşabilmek icin, 
büyüklerimizin bize verdiği destek ve deneyim-
le, ayın 24’ünde bir çok sendikadan konuşmacı, 
lokal sanatçılar ve O ses Türkiye birincisi Emre 
Sertkaya’nın yer alacağı bir gece planlıyoruz. 
Gecede hem eğlenceli hemde Londra’lı gençler-
in eğitim kesintileri gibi yaşadığı sıkıntılar,birlik 
ve mücadelenin önemini de vurgulanacaktır.”

Evci Bay- Day-Mer Genç-
lik komisyonu üyesi

“İngiltere’de, Türkiye ve Kürdistan’da 
gençlere yönelik dayatılan sömürü ve savaş 
politikalarına karşı sorunlarımızı ve gözlem-
lerimizi tartışmak şenliğimizin başta gelen 
amaçlarındandır. Gençlerimizi bir araya getirip, 
sistemin dayatmalarını, bencillik, bireyselcilik 
eksenindeki yaşam tarzına karşın alternatif bir 
gençlik buluşması ortaya koyuyruz. Day-Mer 
27. Kültür Sanat Festivali kapsamında Day-mer 
Gençliği olarak düzenlediğimiz şenliğimizde bu 
yıl Türkşye’den gelecek olan sanatcıların yanısıra 
yerel sanatcılarımızda yer alıyor. Ayrıca Day-
Mer Gençlik Komisyonun da içinde yer aldığı 
Peoples Assembly grubundan bir konuşmacıyı 
da konuk ederek gençlerimize yaşadığımız ülk-
edek sorunlara ışık tutmaya çalışcağız. 

Day-Mer gençlik şenliğine katılalım, savaş ve 
sömürü politikalarına karşı kendi geleceğimizi 
kendimiz inşa edelim. Gençlik gelecek, gelecek 
sosyalizm.!”
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Ölüm YolculuğununYeni Adresi 

Manş Denizi mi?
İngiltere’nin Manş Denizi kıyılarındaki Kent bölgesi açıklarında bir şişme botla ülkeye 
girmeye çalışan 18 Arnavut göçmen ve insan kaçakçısı olduğundan şüphelenilen iki 
İngiliz vatandaşı kurtarıldı.

Kurtarılan kaçak göçmenlerden 
ikisinin de çocuk olduğu belirtildi.

Bottakilerin kıyının karşı 
tarafındaki Calais’de bulunan 
akrabalarını arayarak botun su aldığını 
söyledikleri ve yardım istedikleri 
kaydedildi.

Gözaltına alınan iki İngiliz 
vatandaşı da çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından insan kaçakçılığı 
suçlamasıyla tutuklandı.

Olayın ardından Türkiye, İtalya 
ve Yunanistan’da görülen göçmen 
trajedilerinin Manş Denizi’nde de 
yaşanabileceği kaygıları arttı.

Eski İçişleri Bakanlığı Müfettişi 
John Vine BBC’ye yaptığı açıklamada 
“Akdeniz’deki trajedileri gördük. 
Deniz yolculuklarından çok an-
lamam ancak Manş Denizi’ndeki 

gemi trafiği, deniz ve hava koşulları 
düşünüldüğünde bu tür trajedileri 
görme ihtimalimiz eşit” dedi.

BBC Muhabiri Simon Jones da 
Calais Limanı ve Manş Denizi’nin 
altından geçen Eurotunnel üzerin-
den İngiltere’ye ulaşmaya çalışan 
kaçak göçmenlere karşı önlemlerin 
arttırılmasıyla, daha çok sayıda göç-
menin küçük botlarla Manş Denizini 
geçmeye çalışıp, yaşamlarını riske 
atacağından kaygılanıldığını söylüyor.

Geçen Salı günü de 17 Arna-
vut göçmen ve İspanya’da cinayet 
suçlamasıyla aranan 55 yaşındaki bir 
İngiliz vatandaşı Batı Sussex kıyısında 
katamaran tipi bir teknede yakalanıp, 
gözaltına alınmıştı.

Geçen ay da iki İranlı Manş 
Denizi’nde bir şişme botta sürükle-
nirken bulunmuştu.

akdeniz 700 Can Daha aldı
BM Mülteciler Yüksek 

Komiserliği’ne (UNHCR) göre son bir 
haftada Akdeniz’de batan teknelerde 
en az 700 sığınmacı yaşamını yitirdi. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği Güney Avru-
pa Sözcüsü Carlotta Sami Alman 
Haber Ajansı’na (dpa) dün yaptığı 
açıklamada, son bir hafta içinde 
Akdeniz’de en az 700 sığınmacının 
hayatını kaybettiğini açıkladı.  Sami, 
ölenlerin çarşamba, perşembe ve 
cuma günleri üç teknenin batması so-
nucu hayatını kaybettiğini söyledi. 

tek teknede 400 kişi battı
Uluslararası yardım kuruluşu Save 

The Children’a göre ise Akdeniz’de 
geçen hafta ölen sığınmacı sayısı, tah-
min edilenden çok daha fazla. Kuruluş 
İtalya açıklarında batan teknelerde 
kurtarılan sığınmacıların bu bilgiyi 
kendisine verdiğini kaydetti. Kuruluş, 
Libya’dan Çarşamba gecesi kalkan 
teknenin yaklaşık 400 yolcusuyla 
battığını aktardı. Bu, geçen hafta 4 
göçmen faciası yaşandığı anlamına 
geliyor.

akdeniz mezara dönüştü
Türkiye ile AB’nin anlaşması 

mültecileri Ege’den Akdeniz’e 
yönlendirdi. Hava sıcaklıklarının 
artışı  da göçmenlerin Akdeniz üzer-
inden Avrupa’ya gitme girişimlerini 
hızlandırdı. 

Uluslararası Göç Örgütü’nün tah-
minlerine göre bu yıl 1475 sığınmacı 
Akdeniz’de boğuldu. Örgüt, 2014 ve 
2015’te ölenlerin sayısını ise 7 bin 
olarak tahmin etmişti.
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Gezi direnişinin üçüncü yıldönümünde polis yine saldırdı

Gezi direnişinin 3’üncü 
yıldönümünde Taksim’e akın 
eden binlerce kişi, hükümeti 
uyardı. Gezi parkına doğru 
yürüyüşe geçen binlerce kişiyi 
ablukaya alan polis, caddede 
toplanan kalabalığı darp ederek 
dağıttı. Ara sokaklara sığınan 
gruplara ise içinde biber tozu 
bulunan plastik mermilerle 
saldırdı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim’in 
her sokağını ablukaya alan polis, Gezi yıldönümü 
vesilesiyle “Bir aradayız buradayız” yazılı beyaz 
tişörtleri giyen kişileri teker teker çevirerek Genel 
Bilgi Taramasından (GBT ) geçirdi. Saat 19.00 
sırasında hem İstiklal Caddesi’nden hem TM-

MOB ‘önünde toplanan kitle Taksim Meydanına 
doğru yürüyüşe geçti. Gezi Şehitleri Ailelerinin 
ön safta yerini aldığı yürüyüşe, HDP, CHP mil-
letvekilleri yanı sıra çok sayıda sosyalist parti 
katıldı. “Bir aradayız, buradayız” pankartının 
açıldığı yürüyüşte, yumruklar havada, hep bir 
ağızdan, “Bu daha başlangıç mücadeleye de-
vam”, “Her yer Taksim her yer direniş”, “Hırsız 
katil AKP”, “İsyan devrim özgürlük” sloganları 
ve Gündoğdu marşı söylendi. Kitlenin Gezi 
Parkına yapmak istediği yürüyüşün önü polis 
tarafından kesildi.

taM 3 Yıl OlDU…
Polis gölgesinde yapılan anma, Gezi 

direnişinde hayatını kaybeden gençler için 
yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. 
Taksim Dayanışma adına açıklamayı Mücella 
Yapıcı yaptı. Polis engellini kınayarak sö-
zlerine başlayan Yapıcı, “Tam 3 yıl oldu Tak-
sim Meydanı ve Gezi Parkı başta olmak üzere, 
yaşam alanlarımıza amansız ve hukuksuz bir 
şiddetle saldıranların karşısında omuz omuza 

verdik” dedi. Gençlerin yaratıcı zekasıyla, an-
nelerin kucaklayan şefkatiyle, işçilerin eme-
kten gelen gücüyle, kadınların gür sesiyle, 
LGBTİ bireylerinin “biz de varız” çığlığıyla 
el ele verip dayanışma ve direnişimizi 
büyüttüklerini hatırlatan Yapıcı, bu onurlu 
direniş ve evrensel dayanışma karşısında 
çaresizlerin ve korkakların günden güne 
kirlenen politikalarına, günden güne tırmanan 
şiddetine, adaletsizliğine karşı Gezi’nin 
çapulcuları olarak ayrı dille, sesle, renkte bir 
arada durduklarını vurguladı. Yapıcı, “Gezi bu 
ülkenin imdat çığlığıydı, direnme refleksiydi, 
derin bir nefes alışıydı” diye konuştu.

barıŞtaN kOrkaNlara 
İNat bUraDaYız!

Suruç’ta, Diyarbakır’da, Ankara’da, 
İstanbul’da, Bursa ‘da patlayan bombaların, 
yaşatılan katliamların, iş cinayetlerinin, taciz 
ve tecavüz ortamına, kadın cinayetlerine si-
yasi İslam rüşvetlerine, HES’lere diktatörlüğe 
rağmen, direniş ve umudun şarkısının her yerde 

duyulmaya devam edeceğini vurgulayan Yapıcı, 
“Bilinir ki, sesler ve şarkılar kaybolmaz, uzayda 
sonsuza kadar salınırlar. Gezi’nin de direnişin 
olduğu her yerde umudu diri tutanların dil-
lerinden düşmeyeceğini artık herkes biliyor” 
dedi. Barış’tan korkanlara inat buradayız” diy-
en Yapıcı, “Suruç’tan Sultanahmet’e, Sur’dan 
Bataclan’a, Dört Ayaklı Minare ‘den Beyrut’a, 
Paris’ten Beyoğlu’na, Cerattepe ‘den Aliağa da 
Akkuyu’da, Çukurova’dan Soma ‘ya Kilimli’de 
Ermenek’te bir aradayız” dedi.

Ve POlİs salDırDı…
Gezi ‘de hayatını kaybeden gençlerin isim-

lerinin teker teker sayılıp, “buradayız” diye 
haykırılan anma sonrası, sloganlar eşliğinde 
İstiklal Caddesinde yürüyen gençlere polis 
saldırdı. Gençleri darp ederek gözaltına almaya 
çalışan polise, CHP milletvekili Ali Şeker tepki 
gösterdi. İstiklal Caddesinde tekrar toplanan kit-
leyi Galatasaray Meydanı’na kadar süren polis, 
kalabalığa içinde biber tozu bulunan plastik mer-
mi sıkarak dağıttı.
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Avrupa ‘Bijî Berxwedana Nisêbîn’ dedi
Erdoğan ve AKP yönetimindeki Türk devletinin 
Nisêbîn’de (Nusaybin) sivil halka yönelik saldırıları, 
Fransa’nın Paris, Marsilya, Almanya’nın Han-
nover, Stuttgart, Hamburg, Darmstadt, İsveç’in 
başkenti Stockholm ve Avusturya’nın başkenti 
Viyana’da yürüyüş ve mitinglerle protesto edildi.

Hamburg katliama 
karşı ayaktaydı

Almanya’nın Hamburg kentinde 
yaşayan Kürdistanlılar ve dostları, 
Nisêbîn’deki sivil halk için Hamburg 
merkez tren istasyonunda miting düzen-
ledi. Mitingin ardından Kürdistanlı gen-
çler, katliama dikkat çekmek amacıyla 
Hamburg uluslararası havaalanında 
işgal eylemi yaptı. Protesto mitinginde 
sık sık ‘Katil Erdoğan’, ‘Bijî Serok Apo’ 
sloganları atıldı. Kürt gençleri bir saat 
boyunca polisin engeline rağmen ey-
lemlerini sürdürdü. Yapılan açıklamada 
şu ifadeler kullanıldı:”YPS ve YPS-
JİN direnişçilerinin 72 gün boyunca 
Nisêbîn’de büyük bir kararlılık ve ce-
saretle direnişlerini sürdürüyor. Türk 
devleti tankı, topu, kimyasal maddeleri-
yle sivil halka saldırıyor. Bu vahşet dur-
mayana kadar da alanlarda olacağız.” 

Darmstadt‘ta ise şehir merkezinde-
ki Luisen meydanında yüzlerce 
Kürdistanlı, Nisêbîn ile dayanışma 
için eylem gerçekleştirdi. AKP -Saray 
ordularının kirli savaş politikalarını 

protesto eden eylemciler, ‘Nisêbîn 
yalnız değildir’ sloganları attı.

Hannover kentinde de tren 
istasyonu önünde önceki akşam 
saat 16:00’da bir araya gelen 
Kürdistanlılar, dokunulmazlıkların 
kaldırılması ve Nisêbîn’deki sivil 
halka yönelik katliama tepki gösterdi. 
Eylemde, Türk devleti ve politikası 
protesto eden pankartlar taşındı. Pro-
testo eylemi, ‘Katil Erdoğan’, ‘Bijî 
Berxwedana YPS, ‘Bijî Berxwedana 
Nisêbîn’, ‘Bijî HDP’, ‘Bijî Serok Apo’ 
sloganlarıyla son buldu. 

Stuttgart kentinde Ciwanên Azad, 
Jinên Ciwanên Azad üyeleri ve Al-
man solcular (AntiFa) birlikte AKP 
vahşetine karşı yürüyüş düzenledi. 
Schloss meydanında önceki akşam to-
planan gençler, sloganlar atarak, halk 
direnişlerini selamladı. 

İntikam sloganları atan gençler, 
‘Erdoğan+DAİŞ = Terör, Direniş 
Terörizm Değil’ yazılı pankart taşıdı. 
Yürüyüş şehir merkezinden Rotebühl 
meydanına kadar devam etti.

Paris ve Marsilya 
sessiz kalmadı

Fransa’nın başkenti Paris‘te Kürt 
gençleri, Ciwanên Azad ve Jinên Ci-
wanên Azad’ın çağrısı üzerine AKP 
hükümetinin Nisêbîn’de katliam 
girişimlerini protesto etti. Gençler, 
République Meydanı‘ndaki mitingten 
sonra Eiffel Kulesi’ne giderek, Ni-
sêbîn ve öz yönetimleri anlatan bildirl-
er dağıttı. 

Bu esnada polis gençlere müda-
hale ederek 2 kişiyi gözaltına aldı. 
Polis yaklaşımından dolayı polisler 
ve gençlerin arasında sert tartışmalar 
yaşandı. Kısa süreli arbede yaşanırken, 

gençlerin iradesini kıramayan Fransız 
polisi geri çekildi. Arbede olurken, bir 
grup genç, Eiffel Kulesi’ne Öcalan’ın 
posterini asarak bildiri dağıttı. Tekrar 
yürüyüşe geçen gençler, eylemlerini 
attılan sloganlar eşliğinde sonlandırdı.

Marsilya‘da da Kürtler, 
Nisêbîn’deki katliama karşı 
Avrupa’nın sessizliğini protesto etti. 
Akşam saatlerinde havaalanında ey-
lemlerine başlayan Kürtler, bildiriler 
dağıttı.

Öte yandan İsveç’in başkenti 
Stockholm‘de, AKP hükümeti ve 
Türk devletinin Bakur’da Kürt 
yerleşim birimlerine yönelik soykırım 

operasyonlarıyla HDP’ye yöne-
lik gerçekleştirilen darbe, önceki 
akşam akşam saatlerinde düzenle-
nen bir eylemle protesto edildi. Ey-
lemciler, Kuzey Kürdistan’a yönelik 
saldırıları ve HDP’li milletvekillerinin 
dokunulmazlıklarının kaldırılmasını 
protesto etti.

Avusturya’nın başkenti Viyana‘da 
da Türk devletinin Kürdistan’daki 
saldırılara sessizliğini protesto etmek 
ve direnişçileri selamlama amacıyla 
bir miting düzenlendi. Turistik 
Stephansplatz’ta Avrupa’nın katliam-
lar karşısındaki suskunluğu protesto 
edildi.

KCK: AKP faşizmi yenilecek, Kürdistan özgürleşecektir
KCK Yürütme Konseyi 

Eşbaşkanlığı: 15 Ağustos ve 1 Haziran 
Hamlesinin yarattığı yenilmez irade 
AKP faşizmini de yenilgiye uğratacak, 
Türkiye’yi demokratikleştirip 
Kürdistan’ı özgürleştirecektir.

KCK Yürütme Konseyi 
Eşbaşkanlığı, 1 Hazıran Hamlesi’nin 
yıldönümü vesilesiyle açıklama yaptı, 
KCK açıklamasında, “2. 15 Ağustos 
Hamlesi olan 1 Haziran 2004 ham-
lesini başlatan ve yenilmez kılan 
tüm şehitlerimizi minnet ve saygıyla 
anıyoruz. 1 Haziran Hamlesinin kah-
raman başlatıcıları “Tasfiye oldular, 
bir daha ayağa kalkamazlar” denilen 
gerillanın nasıl bir inanç, irade ve 
tecrübeye sahip olduğunu bir daha 
dünyaya gösterdiler” denildi.

kCk devamla şu 
hususlara dikkat çekti:

“AKP iktidara geldiğinde Kürt 
Özgürlük Hareketi gerillayı Türkiye 
sınırları dışına çıkarmış, üç yıllık bir 
çatışmasızlık durumu yaşanmıştı. 
Hareketimiz AKP iktidara gelmeden 
önce de, AKP iktidara geldikten son-
ra da defalarca demokratikleşme ve 
Kürt sorununun çözümü için çağrılar 
yapmıştı. Bu çağrılarımız ısrarla 
tekrarlanmasına rağmen iktidara gelen 
AKP’nin lideri “düşünmezseniz böyle 
bir sorun da olmaz” demiştir. Tayyip 
Erdoğan ve AKP hükümeti de tüm dev-
let yetkilileri gibi gerillanın bir daha 
mücadele edemeyeceği yanılgısı içine 
girmiştir. Bu nedenle tüm ısrarlara 
rağmen Kürt sorununun çözümünde 

adım atmamıştır. Hareketimiz o 
yıllarda o kadar ısrarla çağrı yapmıştır 
ki, halkımız, dostlarımız ve tüm 
demokrasi güçleri bu kadar ısrarlı 
çağrılarımıza şaşırmışlardır.

Önder Apo’yu esaret altına 
alan uluslararası komplocu güçler, 
işbirlikçileri ve AKP iktidarı Özgür-
lük Hareketimizi içten parçalayıp 
tasfiye ederek 1 Haziran Hamles-
inin önüne geçmek istemişlerdir. 
Ancak hiçbir çaba Hareketimizi 
tasfiye edip mücadele etmemizin 
önüne geçememiştir. Gerilla ham-
lemiz kısa sürede AKP iktidarını 
çıkmaza sokunca Tayyip Erdoğan 
Özgürlük Hareketimize başvurup 
ateşkes ilan edilmesini istemiştir. 
Hareketimiz de 2005 Ağustos’undan 
bu yana defalarca ateşkes ilan edip 
AKP iktidarına demokratikleşme ve 
Kürt sorununun çözümü için fırsat 
tanımıştır. Tayyip Erdoğan ve AKP 
iktidarı ilk ateşkesi istediğinde olduğu 
gibi hiçbir çatışmasızlık ortamına 
samimi yaklaşmamıştır. Bu nedenle 
Türkiye’de toplumda ve siyasi or-
tamda ortaya çıkan çözüm koşullarını 
değerlendirmemiştir.

Şimdi daha net ortaya çıkmıştır ki, 
Tayyip Erdoğan ne 15 Ağustos Ham-
lesinin, ne de 2. 15 Ağustos olan 1 Haz-
iran Hamlesinin yarattığı askeri, siyasi 
ve toplumsal sonuçların farkındadır. 
Kürdistan devriminin meşru savun-
ma gücü olan gerillaya sadece askeri 
bir güç olarak bakmaktadır. Halbuki 
hem 15 Ağustos, hem de 1 Haziran 
Hamlesi çok kapsamlı ve güçlü si-

yasi, toplumsal ve kültürel kazanımlar 
yaratmışlardır. Yaratılan siyasi, to-
plumsal ve kültürel değerler Kürdistan 
devrimini yenilmez kılmıştır.

1 Haziran 15 Ağustos’un yarattığı 
değerleri koruduğu gibi, onun yarattığı 
bir hamle olarak yaratılan değerlere 
yeni değerler katmış, uluslararası 
komployu ve tüm saldırıları boşa 
çıkarmış, Türkiye’yi demokratikleşme 
ve Kürdistan’ı özgürleştirme 
noktasına getirmiştir. Bugün AKP 
faşizmi ve müttefikleri Türkiye’nin 
demokratikleşmesinden ve tüm Tür-
kiye halklarının özgürleşmesinden 
korktukları için 23 Temmuz’dan sonra 
topyekun bir saldırıya geçmişlerdir. 

Ancak 15 Ağustos Hamlesi ve onun 
devamı olan 1 Haziran gerilla hamles-
inin yarattığı halk gücünün siyasi, to-
plumsal ve kültürel gücünün farkında 
olmadıklarından yine uluslararası 
komplo öncesi gibi Türkiye’yi bir 
çıkmaz sokağa sokmuşlardır.

Tayyip Erdoğan, Saray Gladyosu 
ve tüm faşist müttefikleri tüm devlet 
imkanlarını kullanarak yürüttükleri 
çöktürme planı ve kirli savaşla Kürt 
Özgürlük Hareketini tasfiye edecekler-
ini düşünürlerken, kendileri çökmeyle 
karşı karşıya kalmışlardır. Faşist 
Erdoğan ve müttefikleri ne kadar 
bağırırlarsa bağırsınlar, sanal fetihler 
yaparlarsa yapsınlar, ne kadar ezdik, 

yendik derlerse desinler 1 Haziran 
Hamlesi nasıl ki bu naraları atanların 
sesini kıstıysa, gerilla direnişi, halkın 
özyönetim iradesi de Tayyip Erdoğan 
ve onun profili olmayan müsamere 
başbakanının sesini de kısacaktır.”

KCK açıklaması, “Onlarca yıldır 
özgürlük ve demokrasi mücadelesi 
yürüten gerilla, Kürt halkı ve demokra-
si güçleri en ağır faşizm koşullarında 
mücadelesini kesintisiz sürdürmek-
tedir. 15 Ağustos ve 1 Haziran Ham-
lesinin yarattığı yenilmez irade AKP 
faşizmini de yenilgiye uğratacak, 
Türkiye’yi demokratikleştirip 
Kürdistan’ı özgürleştirecektir” diye 
son buldu.
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İnternette güvende kalmanın 14 yolu
1. Şifrenizi birden fazla 
kullanmayın

Bir çoğumuz çok kolay şifreler kullanarak güvenliğimizi tehlikeye 
atmanın yanı sıra aynı şifreyi birçok hesabımızda kullanarakda aynı 
hatayı tekrar yapıyoruz. Herhangi bir durumda, kayıtlı olduğunuz 
bir siteden bilgilerin çalınması durumunda aynı şifreyi kullandığınız 
diğer sistemlerde riske gitmiş olacaktır.

2. E-mail adresiniz hacker-
lar tarafından ele geçirildi 
mi?

E-mail adresiniz ve geri kalan bilgilerinizi kullandığınız herhangi 
bir sitenin korsanlar tarafından saldırıya uğranıp uğranmadığını ve 
hatta sizin bilgilerinizin çalınıp çalınmadığını bulmanız mümkün. 
Bunu yapmak için tek yapmanız gereken www.haveibeenpwned.com 
adresine gidip email adresinizi yazmak.

3. Güncel kalın
Sisteminizin güncel olduğuna emin olun. Buna Windows gün-

cellemeleri ve cep telefonunuzdaki programlarda dahil. Virüs 
programınızın otomatik güncelleme özelliğinin açık olduğundan 
emin olun.

4. Program indirmeden 
önce kontrol edin

Bilgisayarınıza yada telefonunuza bir program indirmeden önce 
biraz araştırma yapın. Google yada kullanan diğer arkadaşlarınızdan 
programı sorun ve programda bir güvenlik açığı olup olmadığını 
öğrenin.

5. Virüs programı kullanın
Özellikle bilgisayarınızda bir virüs programı mutlaka kullanın. 

AVG, Sophos yada Windows Security Essentials gibi bedava virüs 
programlarını yada ödemeli programları kullanabilirsiniz.

6. Özeliniz olsun
Kullandığınız sosyal medya hesaplarınızın gizlilik ayarlarını mut-

laka kontrol edin. Bu ayarlarda gizliliğinizi olabildiğince yukarıda 
tutmaya çalışın. Özellikle kişisel bilgilerinizin olabildiğince gizli 
olamasına önem gösterin.

7. Asma kilide dikkat edin
İnternetten alış veriş yaptığınızda, özellikle ödeme yapacağınız 

sayfanın güvenlikli olup kart bilgilerinizin şifrelenerek banka sis-
temine gönderilmesi gerekiyor. Bu tür sitelerde, yada sitelerin ödeme 
sayfalarında adres çubuğu olarak bilinen yerin en solunda bir adet 
kilitlenmiş asma kilit işareti bulunması gerekiyor. Bazı sitelerde bu 
kilidin rengi yeşil yada adres çubuğu komple yeşil olabiliyor. Bunun 
böyle olmasına mutlaka dikkat edin. Böyle olmadığı durumda kart 
bilgilerinizi kesinlikle siteye yazmayın.

8. Bağlandığınız kablosuz 
ağa dikkat edin

Gittiğimiz yerlerde kablosuz bağlantı şifresini sormaya alışkınız. 
Hatta eğer kablosuz ağın şifresi yoksa sorgusuz sualsiz bağlantı kur-
mayada alışkınız. Fakat bu durum bizi riske atıyor. Eğer bağlandığınız 
ağın sahibini tanıyorsanız sorun yok, fakat tanımıyorsanız ve 
şifreside yoksa bu bir tuzak olabilir. Bu bağlantıyı sağladıktan sonra 
bilgisayarınızda yazdığınız her bir bilgi birileri tarafından görülebilir.

9. Halka açık yerlerdeki 
şarj istasyonlarına dikkat

Gittiğiniz alışveriş merkezlerinde yada restoranlarda ödemeli yada 
bedava olarak kurulmuş cep telefonu şarj istasyonları aslında telefo-
nunuzu şarj ederken aynı zamanda telefonunuzun içindeki bilgileri 
alıyor olabilir.

10. Kriptolanmış mesaj 
programları kullanın

Whatsapp’ın yeni başladığı, iMessage’ın uzunca bir süredir 
sürdürdüğü verileri kriptolayarak mesaj gönderme konusunda 
güvenliği üst düzeye çıkaran sistemler kullanın.

11. Şüpheli email ve mesa-
jlardan kaçının

Size şüpheli görünen emailleri kesinlikle açmayın. Açsanız dahi 
eklenmiş dosyaları bilgisayarınıza indirip çalıştırmayın. Bazı emaillerde 
size para gönderileceği, bir yerden miras kaldığı yada yardım amacı ile 
parayı sizin hesabınızda tutmak istedikleri gibi istekler olabilir. Bunların 
hepsi kişisel bilgilerinizi çalmak amacıyla ayarlanmış dolandırıcılıklardır.

12. Web site adreslerini 
yeniden yazın

Aradığınız, ziyaret ettiğiniz yada size email ile gönderilen inter-
net sitesi adreslerine direkt olarak tıklamak yerine oradaki adresi 
adres çubuğuna yeniden yazma tekniğini kullanın. Mümkünse bunu 
alışkanlık haline getirin. 

13. Çıkış yapmayı 
unutmayın

Şifrenizi girdiğiniz bütün sitelerden çıkış butonlarını tıklayarak 
çıktıktan sonra bilgisayarınızı kapatın. Modern tarayıcılar 
bilgisayarınızı kapatmanız durumunda sizleri giriş yapmış olduğunuz 
sitelerden otomatik olarak çıkarıyor olsada, ‘çerez’ adını verdiğimiz 
yöntemle bu durum engellenebiliyor. Sadece 5 saniyenizi alacak bir 
iş için güvenliğinizi tehlikeye atmayın.

14. Hislerinizi kullanın
Yaptığınız her işlemde dikkatinizi çeken, size ters yada garip gelen 

veya olması gerektiğinden fazla iyi olan birşeyler seziyorsanız  o sis-
temi kullanmaktan kaçının.
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Hurman: “6. Alevi Festivalini 
Toplumsal Barışla Selamlıyorum”

İngiltere Alevi Kültür Merkezi Ve Cemevi Başkanı Tugay 
Hurman “6. Alevi Festivalini Toplumsal Barışla Selamlıyorum” 
başlıklı bildirisnde sevgi ve barış çağırısı yaptı.

Tugay Hurman, açıklamasında “Bir ülke düşünün; her 
sabah uyandığınızda,  acaba bugün ne olacak , nerde kimin 
hayatı son bulacak, nerde bir şarabnel kimi parçalayacak, hangi 
ananın içine acı girecek, kimlerin cesedi sokaklarda günlerce 
kalacak, hangi çocuk öksüz kalacak, inancından ve ırkından 
dolayı insanlar horlanacak, küçük görülücek düşüncesiyle 
güne başlıyorsunuz” ifadelerine de yer vererek ülkenin mevcut 
durumunu da değindi.

Tugay Hurman

“Barıştan, sevgiden, dostluktan taraf olanların, 
Kadılar müftüler fetva yazarsa 
İşte kement işte boynum asarsa
İşte Hançer, işte kellem keserse
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan 

Diyen Pir Sultan Abdal gibi  doğruluktan taraf olanların;   
Hâr içinde biten gonca güle minnet eylemem
Arabi Farisi bilmem, dile minnet eylemem
Sırat-i müstakim üzre gözetirim rahimi
iblisin talim ettiği yola minnet eylemem

Diyen Nesimi gibi haksızlığa boyun eğmeyenlerin Festivali:
Toplumların inanç ve yaşam haklarını belirleyen bazı 

değerler vardır. Bu değerler ekseninde birliğin ve beraberliğin 
önemi tartışılmaz bir gerçektir. Bir taraftan dünya barışından 
söz edilirken diğer taraftan çocukların, kadınların katledildiğini 
görmek, insanoğlunun ne kadar samimiyetsizce davrandığının 
bir göstergesidir. Artık safları belirlemenin zamanı gelmiştir. 
Ya bütün acımazsızlıklara gözünü yuman, yada bunlara karşı 
çıkan savaşları, ölümleri istemeyen bireyler olacağız. 

Ülkemizde gün geçmiyor ki bir acı haber olmasın, gün 
geçmiyor ki ağıtlar olmasın, bütün bu  olanlara göz yummak, 
bunları gözardı etmek,  şiarı insan sevgisi olan biz Alevilere 

kesinlikle yakışmayan bir olgudur. Eğer bir yerlerde  birilerinin 
canına kastediliyorsa duyarsız, ilgisiz, kalamayız. Bizler bütün 
çirkefliğin, haksızlığın, karşısındayız. 

Bir ülke düşünün; her sabah uyandığınızda,  acaba bugün 
ne olacak , nerde kimin hayatı son bulacak, nerde bir şarabnel 
kimi parçalayacak, hangi ananın içine acı girecek, kimlerin 
cesedi sokaklarda günlerce kalacak, hangi çocuk öksüz kala-
cak, inancından ve ırkından dolayı insanlar horlanacak, küçük 
görülücek düşüncesiyle güne başlıyorsunuz.  Tarihimizin, 
kültürümüzün,inancımızın yaşandığı ve yaşayacağı ülkeye 
nasıl duyarsız kalabiliriz, nasıl bizi ilgilendirmez diyebiliriz. 
Artık dirilmenin zamanı gelmiştir. 

Şu günlerde Alevilik  asimile edilmeye, şekil verilmeye 
çalışılıyor. Alevi dedelerimiz  maaşa bağlanarak, inancımızın 
derinliği kontrol edinilebilinecek bir hale getirilmeye 
çalışılıyor. Bizler artık sinsice ve kirlice oynanan oyunların 
farkındayız  ve  bunlara kanmıyoruz. Ülkemizde yaşayan 
bütün toplumlar gibi tek beklentisi eşit yurttaşlık hakkına sa-
hip olmak olan biz Alevilere güya iyilik yapıyorlarmış gibi,  
inancımıza dair yasalar ve kurallar çıkartmaya çalışıyorlar. 
Ellbetteki  bunların hiç biri gerçeği yansıtmıyor, bizler bunları 
görüyor,  kabul etmiyoruz. Binlerce yılın geleneğini, kültürünü 
değiştiremeyecekler. 

Bizler kesinlikle  kirli savaşın bir parçası olmayacağız.  
İnadına sevgi,  inadına barış, hemen şimdi BARIŞ diyeceğiz.

İnancımızın  bütün değerleri ile Britanya’da, Avrupa’da, 
Türkiye’de örgütlenmeye,  kurum temsilcileri olarak toplumu-
muzu bilinçlendirmeye  devam edeceğiz. Birliğimizin daim 
olması için bütün gücümüzle çalışacağız. Çünkü  bizler biliyor-
uz ki, bilinçli bireyler bilinçli toplumu oluştururlar, hem ülkede 
hemde dünyada barışın sembolü, barışın koruyucusu olurlar. 

Adaletimiz Şahı Merdan Ali nin adaleti gibi,  direncimiz 
Hüseyin in direnci gibi, ilmimiz Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli nin 
ilmi gibi, koruyucumuz ve bereketimiz Hızır gibi olsun. 

Hak Muhammet Ali yar ve yardımcımız olsun. 
Aşk İle”
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Analiz: G7’nin küresel 
hegemonya arayışı

Geçtiğimiz hafta içinde ABD, 
Kanada, Almanya, İngiltere, Fran-
sa, İtalya ve Japonya’dan oluşan 
G7’nin(1) liderleri Japonya’nın 
Ise-Şima kentinde iki günlük zirve 
toplantısı gerçekleştirdi. Kısaca 
toplantının sonuç bildirgesindeki 
önemli başlıklara göz atalım.
rusya’ya tehdit

G7 liderleri, Ukrayna’nın doğusundaki anlaşmazlığın 
çözümüne katkı sağlamaması durumunda Rusya’ya yeni 
yaptırımlar uygulama tehdidinde bulundu.(2) 

Çin’e baskı
G7 liderleri, Çin ile Japonya arasında Çin Denizi’nin 

güneyi ve doğusundaki adalar nedeniyle yaşanan 
anlaşmazlıkta Japonya’ya destek verecekleri açıklamasını 
yaptı. Çin’in daha önce G7 liderlerine yönelik yaptığı 
‘kendi işinize bakın‘ çağrısına rağmen sonuç bildirges-
inde iki taraf da tek taraflı önlemlerden kaçınmaya ve 
gerilimi artırmamaya çağrıldı.(3)

küresel ekonomik kriz
Sonuç bildirinde küresel ekonomik büyümenin önce-

lik olduğu vurgulandı. Borçlanmayı sürdürülebilir hale 
getirerek, küresel talebi güçlendirmek ve arz sınırlamasını 
çözmek için parasal, mali ve yapısal dahil gerekli tüm 
araçların kullanılacağı taahhüt edildi. Bütün bunlara 
çare olarak  serbest ticaretin güçlendirilmesi için kurala 
dayalı çok taraflı ticaret sistemlerinin kuvvetlendirilmesi 
ve Dünya Ticaret Örgütü müzakerelerinin destekleneceği 
taahhüt edildi. Trans-Pasifik Ortaklığı (TTP), Japon-
ya-AB Ekonomik Ortaklık Anlaşması, Transatlan-
tik Ticaret ve Yatırım Anlaşması (TTIP) ve Kapsamlı 
Ekonomik ve Ticaret Anlaşması (CETA) dahil bölgesel 
ticaret anlaşmalarıyla ticaret serbestisi çabalarının teşvik 
edildiği belirtildi.Bunlara ek olarak sonuç bildirgesinde 
İngiltere’nin AB’de kalması gerektiği, sığınmacılara 
yardım, Irak merkezi yönetimine 3 milyar 200 milyon 
euroluk “destek”, küresel ısınmaya karşı tedbirler vb. 
başlıklar da yer alıyordu.

G7 Pasifik bölgesini geriyor
Gerek G7 zirvesi için seçilen yer(japonya), ger-

ek ek katılımcılar, gerekse de alınan kararlar ABD 
önderliğindeki dünyanın Batı’sının giderek fazla tartışma 
konusu olan hegemonyasını yeniden tesis etme arayışı 
içinde olduğunu, Obama’nın son dönemdeki hamleleri-
yle bu durumu hızlandırdığını söylemek mümkün.

Toplantıya BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Ekono-
mik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Genel Sekreteri An-
gel Gurria, Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine 
Lagarde ile Laos, Vietnam, Endonezya, Bangladeş, Sri 
Lanka ve Papua Yeni Gine devlet ve hükümet başkanları 
da zirveye katılan isimler arasında yer aldılar. Bu du-
rum giderek gerilen Pasifik sahasında adeta Çin’e karşı 

bir meydan okumayı temsil ediyor. Hemen zirve öncesi 
Vietnam’a dönük silah ambargosunun kaldırılması ise 
bölgenin giderek ısıtılacağının işareti. 

ABD’nin Filipinler’le geçtiğimiz yıl yaptığı on 
yıllık askeri anlaşma, yedeklediği Japonya’yı kendi 
anayasasına aykırı davranmaya zorlayarak militarize et-
mesi, Tayvan meselesinde öteden beri Çin’e karşı pozisy-
on alması, bazı bölge ülkeleri Malezya, Endonezya köklü 
askeri siyasi ilişkileri bölgenin giderek ısıtılacağına işaret 
ediyor. Yine ABD’nin yakın müttefiki Avusturalya’nın 
artan silah harcamaları dikkat çekici.(4)

Tabii burada hegemonya arayışının en önemli ayağını 
Pasifik’in iki yakasını bir araya getiren Trans-Pasifik 
Ortaklığı (TTP) oluşturuyor. Küçük ülkelerin üreti-
cileri için doğrudan yıkım anlamına gelen bu ortaklık 
sermaye içinse yeni talan alanları yaratacaktır. Güney 
Amerika’daki solumsu iktidarları gerileten süreç pekala 
bu gelişmelerin bir parçası olarak değerlendirilebilir.

ABD ve Batı sermayesinin giderek Doğu Avrupa’da 
artan silahlanma yarışını da göz önünde bulundurursak 
adeta hem hegemonya sorunu hem de ekonomik krizi si-
lah sanayinin önünü açarak çözmeye çalıştıklarını söyle-
mek mümkün. Dünya’da silah endüstrisinin pozisyonu 
neredeyse petrolü tahtından edecek.

Çin, Rusya ve Hindistan’ın bu ritme uyduğu görül-
üyor. Onlar da silahlanma yarışına dahil olarak mevcut 
pozisyonlarını korumaya çalışıyorlar. 

Doğu Avrupa’da NATO’nun asker ve yeni üslerle 
silahlanma yarışını tırmandırmasında ise büyük savaşı 
zorlamaktan çok, yine silah endüstrisinin önünü açmak 
ve Rusya’ya komşu ülkelerdeki mevcut hegemonik kon-
umunu artırmayı hedeflediği söylenebilir. Aynı zamanda 
Rusya’nın askeri harcamalara ayıracağı payı artırmasının 
yaratacağı ekonomik olumsuzluklar da hesabın içinde 
yer alıyor olabilir.

Bu zeminde ABD başkanlık seçimlerinin sonucu 
ne olur derseniz, son dönemde silah tekellerine karşı 
söylediği sözleri de göz önünde bulundurursak Clinton 
kaybetmeye daha yakın. Obama ile karşıt cephede gibi 
görünseler de; Obama’nın bırakacağı mirasla Trump’ın 
daha uyumlu olacağı görünür bir durum. Silah tekelleri 
Trump’ı tercih edecektir.

Kısaca söyleyecek olursak post-modern yeniden 
paylaşım savaşı bu sefer soğuk savaş parametreleri de 
eklenerek giderek daha katmanlı bir tarzda kurgulanıyor. 
Ayağa kalkmadığımız sürece, halkların özgürlük 
arayışını tamamen dışında bırakan süreçlerle karşı 
karşıya kalacağımız ise aşikar.

(1) Daha önce adı G8 olan oluşumun, 2014 yılında 
patlak veren Ukrayna krizinin paralelinde Rusya’ya 
dönük gündeme gelen yaptırımlar sonucu Rusya’nın 
toplantılara katılımı askıya alınmıştı. 

(2) Bu durum adeta Ukrayna’da Batı’nın  desteğini 
kendince sabitlemek isteyen Kiev yönetimine yeni 
çatışmaları başlatmak için işaret fişeği anlamına geli-
yordu. Nitekim Pazar günü Donetsk yakınlarındaki 
çatışmalarda 5 askerin öldüğü, dördünün de yaralandığı 
duyuruldu. 24 Mayıs’ta yine 9 asker yaşamını yitirmişti. 
Milis güçlerinin kayıpları ise bilinmiyor.

Aykan SEVER-YeniÖzgür Politika
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Yüksekdağ: AKP ve Saray, intikam alırcasına Gever’e saldırdı

Saray çetelerinin 79 gün boyunca talan ettiği Gever’de 
yaptıkları incelemenin ardından konuşan HDP Eşbaşkanı 
Figen Yüksekdağ, AKP ve Saray iktidarının intikam 
alırcasına kenti harabeye çevirdiğini söyledi.

79 gün süren saldırıların ardından 
ilan edilen ‘sokağa çıkma yasağı’nın yarı 
zamanlı olarak kaldırıldığı Hakkari Gev-
er ilçesine gelen HDP ve DBP heyeti, 
kentte inceleme ve temaslarda bulun-
du. Aralarında HDP Eşbaşkanı Figen 
Yüksekdağ, DTK Eşbaşkanları Hatip 
Dicle ve Leyla Güven, DBP Eşbaşkanı 
Sabahat Tuncel, HDK Eş Sözcüsü Gül-
istan Koçyiğit, Van Büyükşehir Bel-
ediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, HDP Van 
milletvekilleri Lezgin Botan ve Adem 
Geveri’nin bulunduğu heyet, belediye 
binasını ziyaret ettikten sonra devlet 
güçleri tarafından harabeye çevrilen Or-
man, Eski Kışa, Cumhuriyet ve Güngör 

mahallesini ziyaret etti. 
Mahallelerde yaşanılan vahşeti 

yerinde gören heyet, devlet güçleri 
tarafından talan edilen evlerde tek tek 
incelemelerde bulundu. Evleri harabeye 
çevrilen halkla da görüşen heyet üyeler-
ine ilgi yoğundu.

DİCle: sÖzÜN bİttİĞİ 
YerDeYİz

Mahallelerde yapılan inceleme-
lerin ardından ise yine devlet güçleri 
tarafından yakılan bir binanın önünde 
basın açıklaması yapıldı. Burada ilk 
olarak konuşan DTK Eşbaşkanı Hatip 
Dicle, kentin devlet güçleri tarafından 

harabeye çevrildiğini söyleyerek, 
“Sözün bittiği yerdeyiz” dedi.

Dicle, “Bugüne kadar İsrail’in Fil-
istin halkına nasıl saldırdığını ve ev-
lerini nasıl yaktığını hep televizyon-
lardan gördük. Bugünse canlı canlı aynı 
yaklaşıma Gever’de de tanıklık ettik. Biz 
bir kez daha Türk devletinin ve İsrail’in 
aynı zihniyete sahip olduğu gördük. 
Filistin vahşeti bugün ayni şekilde 
Gever’de de uygulanmış, Gever halkına 
zulüm uygulamıştır” diye konuştu.

Kendilerine yaşatılan bu vahşet 
karşısında halkın hesap soracağını 
söyleyen Dicle, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bir devlet, halkın can ve malını 
koruması gerekirken ama ne yazık ki 
Türk devleti halktan intikam alırcasına 
Gever halkının can ve mallarına kast 
etmiş, ev ve işyerlerini tahrip etmiştir. 
Bunun karşısında halk çok öfkeli, halk 
bunun hesabini elbet soracaktır. Acaba 
halka cevabınız ne olacak?” 

YÜksekDaĞ: akP Ve 
saraY HalktaN İNtİkaM 
alMaYa ÇalıŞtı

HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ 
ise, karşılaştıkları manzarayı “tam bir 
vahşet” olarak tanımladı.

AKP ve Saray iktidarının halktan 
intikam almaya çalıştığını söyleyen 
Yüksekdağ, “Kürt kentlerdeki yıkım, 
hendek ve barikatlar değildi. Burada 
AKP ve Saray, halktan intikam almaya 
çalışmıştır bir kez daha. İzah edilmey-
ecek kadar ağır yıkım var. Bunun ned-
eni Yüksekovalıların Kürt hareketine 
verdiği destektir. Ablukanın uygulandığı 
kentlerde yüksek oy aldığımız yerlerdir. 
Burası ise hep rekorun olduğu kentlerin 
başında gelir” diye konuştu.

Yüksekdağ, Saray çetelerinin 

kuşatmanın 38’nci günde yaptığı ‘ope-
rasyonlar bitti’ açıklamasını da hatırlattı. 
Bu açıklamadan 40 gün sonra kentin 
devlet güçleri tarafından yakıldığını vur-
gulayan Yüksekdağ, “Kalan 40 günlük 
süre içinde devlet güçleri tarafından neler 
yapıldığını herkes görüyor. Gördüğünüz 
yıkılmış evlerin yüzde 90’nı operasy-
onlar bittikten sonra yakılıp, yıkılmış. 
Herhangi bir çatışma yokken yıkılmış ve 
yakılmış bir kent şu anda. Saray merke-
zli bir siyasi operasyonun yürütüldüğü 
bir kenttir Gever” diye konuştu.

Devlet güçleri tarafında evlerin ta-
lan edildiğine işaret eden Yüksekdağ, 
bu sözlerinin devamında ise şunları dile 
getirdi: “Evlerin içinde televizyonlar, 
ziynet eşyaları yağmalanmış durumda. 
Bir devlet bunu yapabilir mi? Eğer bunu 
devlet yapmışsa meşruluğu kalmamış, 
bir eşkıya devleti haline gelmiştir. Bu 
yağmayı kim yaptı? Devlet güçleri 
buna yanıt versin. Evlerde televizyon-
lara kadar her şey yağmalanmış, paralar 
çalınmış. Eşyalar onların karargahlarına 
taşınmış. 78 gün boyunca burada devlet 
vardı. Öyleyse bunu da devlet yapmıştır. 
Yapmadıysa bizlere bunu yapmadığını 
kanıtlasın.” 

Yüksekdağ, konuşmasında kentte 
DAİŞ çetecilerinin devlet güçleriyle bir-
likte Kürt gençlerine karşı savaştırıldığı 
yönündeki iddiaları ve bu yönde ortaya 
çıkan kimi görüntüler üzerinde de durdu. 
Yüksekdağ, “IŞİD çetelerinin görüldüğü 
söyleniyordu. Öldükleri görülen ve bilin-
en ama cenazeleri açıklanmayanlar var. 
Bunların IŞİD üyesi oldukları iddiaları 
var. Bunların devletin güdümünde 
buraya getirildiği bilgileri var. Ama 
bunların hiçbirine cevap vermiyor Saray 
Hükümeti. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, 
Fransa’daki polis şiddetini kınıyor. 

Peki abluka altındaki kenti kim bu hale 
getirdi. Bunun için Fransa polisini mi 
kınayacaksınız?” diye sordu. 

Özyönetim ilan edilen kentlerde-
ki dayanışma örneğinin Gever için 
de gösterilmesi gerektiği konusunda 
çağrıda da bulunan Yüksekdağ, “Onlar 
yıkmayı ve öldürmeyi bilirler. Bizler ise 
yeniden inşa etmeyi, yaşatmayı. Yükse-
kova halkıyla tam anlamıyla dayanışma 
içinde olacağız. Özgürlüğün ve direnişin 
kentine dönüştüreceğiz. Bütün Türkiye 
halkını nasıl diğer kentlerle dayanışma 
içinde olduysalar Yüksekova içinde 
dayanışma ve sahiplenmeye davet 
ediyoruz. Burayı da dayanışma ve 
kardeşliğin parladığı bir kent haline 
getireceğiz” diyerek herkesi Gever halkı 
ile dayanışmaya çağırdı.

tUNCel: GeleCek 
UMUDUMUzU alMaYa 
ÇalıŞaNlar kOrksUN

DBP Eşbaşkanı Sabahat Tuncel 
ise, Gever halkıyla dayanışma içinde 
olacakları mesajı verip, “Bu ülkeyi 
yönetenler bu halkın öfkesinden kork-
sun. Gelecek umudumuzu almaya 
çalışanlar korksun. Bu öfke bu hükümeti 
de beraberinde götürecektir” dedi. 

AKP’nin Gever’de ‘Kürt kardeşine’ 
neler yaptığını gördüklerini söyleyen 
Tuncel, “Bu sadece Geverliler için değil, 
Tüm Kürt halkına yapılmıştır. Kürtler 
vardır, var olmaya da devam edecek-
tir. Mücadelesini yer yerde devam et-
tirecektir kadınıyla genciyle” sözleriyle 
konuşmasını noktaladı.

Yapılana konuşmaların ardından 
heyet üyeleri, ilçedeki incel-
eme ve temaslarını tamamlayarak 
gerçekleştirilecek hal buluşması için 
Hakkari geçti. (ANF)
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Zeytinyağlı Yaprak Sarması
Bu hafta bahar aylarının en gözdelerinden, yemek 
meraklılarının yapmaktan ve yemekten çok büyük bir zevk 
aldığı yemeklerden, yaprak sarması tarifi ile beraberiz.

Dolma ve sarma bütün Orta Doğu 
halkaları gibi Kürt mutfağının da baş tacı 
yemekleri arasındadır. Sezonuna göre 
yetişen sebze ve yapraklardan tazeleri 
yapılırken, kış için saklamak üzerede 
dolmalıklar güneşte kurutulur, sarmalık 
yapraklarda salamura tekniği ile muhafaza 
edilir. Bu çok çeşitli özelliğinden dolayı pek 
çok halk tarafından adapte edilmiş, bütün 
çevre ülkelerde de yaygınlaşmış ve her böl-
geye özgü çeşitleri yapılmaya başlanmıştır. 
İç malzeme olarak genellikle pirinç 
kullanılsada bulgur ve hatta nohut ta da 
kullanılan diğer iç malzemelerdendir. Bazı 
tariflerde üzüm ve yenibahar kullanılırken 
bazıları da bol acılı ve ekşili yapılır.

Kürt aile mutfaklarında çok sık 
pişirilen ve sevilerek yenilen yemeklerden 
olan dolma ve sarmanın pek çok çeşidi 
yapılmasına rağmen  muhtemelen en pop-
üler sarma çeşidi taze üzüm yaprağı ile 
yapılanıdır. Bunun en önemli sebepler-
inden biri üzüm yetiştiriciliğinin Kürtler 
için çok önemli bir yere sahip olmasıdır. 
Üzümden sayılamayacak çeşitte, pekmez, 
pestil gibi özellikle tatlı yiyecekler, bunun 
yanında şıra ve şarap gibi içecekler üre-
tilirken, yaprakları da sarma başta olmak 
üzere pek çok yemeklerde kullanılmıştır. 
Ekşi tadı bu yemeğe çok nadide doğal bir 
lezzet katarken görünümü açısındanda çok 
iştah açıcı bir yemeğe dönüştürmekte.

Ingilterede üzüm bağları bulmak pek 
mümkün olmasada, tahmininizden fa-
zla sayıda bahçede hatta parklarda asma 
yaprakları görmek mümkün. Yaşadığım 
mahallede komşuların bahçesinde gözüme 

ilişen, rüzgarda savrulan o narin yaprakları 
görünce toplamadan edemedim doğrusu. 
Bunu duyunca dehşete düşen eşimede, 
komşuların görmesi ihtimalinde ise 
planımın onlara yapacağım sarmadan 
götürmek olduğunu söylemem bile onu 
pek rahatlattı diyemem. Kültür farklılığı bu 
olsa gerek ne diyelim!

Yaprak sarmasının pek çok tarifi var 
ama burda verdiğim tarif Antep usulu acılı 
ve ekşili bir tarif. Damak tadınıza göre 
malzemelerde değişiklikler yapabilirsiniz.

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

zeytinyağlı Yaprak 
sarması
4 kişilik

Malzemeler
• 300 gr. dolmalık pirinç
• Ilık su
• Tuz
• 160 gr. taze üzüm yaprağı 

(veya konserve)

İçine 
• 2 orta boy kuru soğan- 

ince doğranmış
• 6 diş sarımsak- incecik doğranmış
• Bir avuç ince doğranmış 

taze maydanoz
• 3 yemek kaşığı ince 

doğranmış taze nane

• 1.5 limonun suyu
• 1 tatlı kaşığı öğütülmüş sumak 
• 1.5 yemek kaşığı karışık salça
• 2 çay bardağı kadar zeytinyağı.
• 1 tatlı kaşığı kuru nane
• 1 tatlı kaşığı acı pul biber
• Tuz &karabiber

Üzerine 
• Yarım limon suyu veya 1 

yemek kaşığı nar ekşisi
• 4 yemek kaşığı zeytinyağı. 
• tuz

Yapılışı
1. Pirinci bi kaba alın, üzerine bir çay 

kaşığı tuz ekin, 4 parmak geçecek kadar 
sıcak su boşaltıp yarım saat su soğuyana 
kadar suda bekletin. 

2. Bu arada yaprakları hazırlayın. Geniş 
bir tencerede bolca su kaynatın ve içine 
biraz tuz atın. Yaprakları, tencerenizin 
büyüklüğüne göre üçer beşer kaynamakta 
olan suya koyun ve kevgirle alta doğru 
dikkatlice bastırın. Yaprakların renkeri 
değişene kadar (açık kahverengi) en fazla 
30 saniye kadar kaynatıp sularını süzülm-
esi için süzgece alın ve üzerine soğuk su 
gezdirin. 

3. İç malzemeleri hazırlamaya başlayın. 
Dinlenen pirinci iyice süzün. Soğan, 

sarımsak, maydanoz ve naneyi ince 
doğrayın. Geniş bir kapta pirinçle beraber 
bütün iç malzemeleri elinizle ovalayarak 
bir iki dakika iyice karıştırın.

4. Yaprakların saplarını keskin bir 
bıçakla dikkatlice kesin ve sap kısmı 
(geniş kısmı) size doğru gelecek şekilde 
düz bir zemine yerleştirin. Yaprağınızın 
büyüklüğüne göre bir  veya bir buçuk 
tatlı kaşığı içi orta kısmına koyun, kenar 
kısımlarını pirincin üzerine katlayıp, ön 
tarafındaki kısmında onun üzerine katlayıp 
dikkatli bir şekilde yuvarlayın ve kalın 
bir sigara büyüklüğünde sarın. Sardığınız 
sarmalarıda yan yana boşluk kalmaya-
cak şekilde tencereye dizin. Dizdiğiniz 
sarmaların tencere içnde aynı seviyede 
olması çok önemli, o yüzden dizerken buna 
dikkat edin.

5. Dolmaların hepsi hazır olduğunda, 
ısıya dayanıklı düz bir tabağı üzerine 
yerleştirin. Zeytinyağı, limon ve yarım 
çay kaşığı tuzu bir fincanda sıcak su ile 
karıstırın dolmaların üzerine gezdirerek 
dökün. tabağın hizasına gelecek kadar 
kaynamış su ekleyin. Tencerenin kapağını 
kapatıp,  kaynamaya başladıktan sonra 
kısık ateşte 15-20 dakika kadar kaynatın 
ve en az 15 dakika dinlenmeye bırakın ve 
servise alın.   

Afiyet Olsun.........

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

İletişim: Ruslan Usta 07710583091

Eleman aranıyor
Waterloo’daki restorana

- grill şefi
- et hazırlıkçısı/kasap 

olarak çalışacak elemanlar aranıyor
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ELINArosa
Graphic and Web Design Services

Selda Kayan 
Phone +44 (0)74 35682350

+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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Meclîsa Gel Ya Kurd Kongreya Xwe Pêkanî
Rêxistina herî bilind ya saziyên Kurd 
Meclîsa Gel ya Kurd roja Yekşemê li 
Haringeyê kongreya xwe ya giştî pêanî. 
Di kongreyê de tevî 160 endamên meclîsê 
hatin hilbijartin, Evrim Yilmaz û Alî Poyraz 
wekî hevserokên meclîsê hatin hilbijartin.  

Êrîşên Dewleta Tirk Li 
Londonê Hat Şermezar 
Kirin

Êrîşên dewleta Tirk 
yên li ser Bakûrê 
Kurdistanê  bi taybetî 
jî li Nisêbîn, Şirnex 
û Geverê li Londonê 
hatin şermezar kirin. 
Li ser banga meclîsa Gel 
Ya Kurd roja şemiyê li qada 
Trafalgar çalakiyek hat li dar 
xistin. Di çalakiyê de êrîşên 
dewleta Tirk hatin şermezar 
kirin û berxwedana 
Kurdistaniyan hat silav kirin. 

UNHCR: Di nava 
hefteyekê de herî kêm 
700 kes li Derya Spî mirin

Komîseriya Bilind a 
Penaberan a Neteweyên 
Yekbûyî (UNHCr) da 
xuyakirin, ku ew bi fikar in di 
nava hefteya bihurî de li Derya 
Spî herî kêm 700 koçberan 
jiyana xwe ji dest da bin.
Berdevkê UNHCr Federîco 
Fossî diyar kir, şahidan 
agahiyeke bi vî rengî dane 
û got, «rewş tirsnak e. em 
hejmara zelal nizanin, lê belê 
şahidan ji me re ragihandin ku 
di qezayan de herî kêm 700 
kesî jiyana xwe ji dest dane.»

Rûpel 5Rûpel 3

Evrîm Yilmaz; “Gelê 
Kurd sîstemeke alternatîf 
û jiyaneke alternatîf 
pêşkêşî cîhanê dikin. em 
têkoşîna xwe li ser bingeha 
paradîgmaya azadiya jinê, 
civaka demokratîk û ekolojîk 
dimeşînin. em bi hev re xûrt 
in û bi xebateke kolektîf em 
dikarin biserkevin.”

Ali Poyraz; “Di dema dawî de 
gelê Kurd berxwedaneke dîrokî 
dimeşîne. Berxwedana Cizîr 
û Sûrê dê di xebatên me de ji 
me re bibe rêber. Kes tim tên 
gûhartin lê ya esas berxwedan 
û têkoşîna gel û divê em layiqî 
vê berxwedan û şehîdên şoreşê 
bin. em ê tev bi hev re rêxistina 
xwe xurt bikin.” 

Evrîm Yilmaz Ali Poyraz
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Ez di nav destên te de diêşiyam
Tu bi êşa min, wek frişteyan, dikeniyayî
Ez ber bi mirinê ve, bê heval, diçûm
Tu ji ser goristanê bi tena xwe 
vedigeriyayî..!

Ehmed Huseynî
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Êrîşên Dewleta Tirk Li Londonê Hat Şermezar Kirin
Êrîşên dewleta Tirk 
yên li ser Bakûrê 
Kurdistanê  bi taybetî 
jî li Nisêbîn, Şirnex û 
Geverê li Londonê 
hatin şermezar kirin. 

Li ser banga Meclîsa Gel Ya 
Kurd roja Şemiyê li qada Trafal-
gar çalakiyek hat li dar xistin. Di 
çalakiyê de êrîşên dewleta Tirk 
hatin şermezar kirin û berxwedana 
Kurdistaniyan hat silav kirin. 

Piştî dorpeça dewleta Tirk ya 
74 rojan YPS daxûyaniyek dabû 
raya giştî û dabû zanîn ku wan 
hêzên xwe ji bajêr vekişandine û 
gelek kesên sivîl ji ber bomberana 
dewleta Tirk di xetereyê de ne. 
Saziyên mafên mirovan jî banga 
xwedî derketina li sivîlan kirin.  

Ev nêzî 3 mehane dewleta Tirk 
bi tenk û topan êrîşî bajarê Ni-
sêbînê dike. Li gorî wêneyên ku 
dikevin medya civakî tê xûya kirin 
ku li bajêr avahiyên nehatîn xera 
kirin nemane. 

Çalakiya roja Şemiyê li qada 
Trafalgarê hatî kirin de bang li 
dewleta Tirk hat kirin ku êrîşên 
xwe yên hovane bide sekinandin. 
Di axaftinên hatî kirin de wiha hat 
gotin; “Li gorî agahiyên di destê 

me de, li Nisêbînê gelek sivîl di 
bin bomberana dewleta Tirk de ne. 
Jibo komkûjiyek din wekî Cizîrê 

pêk newe divê raya giştî û hêzên 
navneteweyî bikevin nav tevgerê.”

Di çalakiyê de pankarta li ser 

“Em Hevkariya di navbera Daîş 
û Dewleta Tirk Şermezar dikin, li 
dijî êrîşên faşîst li berxwe bidin” 

nivîsî hat rakirin û sloganên wekî 
“terrorist Turkîye” bênavber hatin 
qêrîn. 

Meclîsa Gel Ya Kurd-Brîtanya Kongreya Xwe Pêkanî
Rêxistina herî bilind ya sazi-

yên Kurd Meclîsa Gel ya Kurd roja 
Yekşemê li Haringeyê kongreya xwe 
ya giştî pêanî. Di kongreyê de tevî 
160 endamên meclîsê hatin hilbijartin, 
Evrim Yilmaz û Alî Poyraz wekî hevs-
erokên meclîsê hatin hilbijartin.  

Roja Yekşemê endamên meclîsa 
gel jibo kongreye li komelê kombûn. 
Kongre bi deqek rêzgirtin dest pê kir. 
Paşê hevseroka meclîsa gel Turkan 
Budak axaftina vekirinê kir. Budak di 
axaftina xwe de bal kişand ser êrîşên 
dewleta Tirk û banga xwedî derket-
inê kir. Budak wekî din da zanîn ku 
çiqas rêxistin xûrt be dê ewqasî bi-
karin êrîşên li hember gelê Kurd vale 
derxînin. 

Piştî axaftina Budak Şaredarê 
Harîngeyê Alî Gul Ozbek jî axaftinek 
kir û ji rêvebiriya ku were hilbijartin 
re serkeftin xwest. Piştî her du axaf-
tinan dîwan hat hilbijartin û kongre bi 
rojeva sîyasî nîqaş hatin dest pê kirin. 
Di nîqaşên dirêj de rojev bi giştî berx-
wedana gelê bakûrê Kurdistanê bû. 

Piştî rojeva siyasî derbasî xwendi-
na raporan bû û rapora salekê ya xe-
batên meclîsê hatin vegotin. Di raporê 
de tevî vegotina xebatan, kêmasiyên 
heyî jî bi awayekî berfireh cîh girtin. 

Di rojeva dawî de derbasî hilbi-
jartinê bû û piştî pêşniyarên hatîn 
girtin, Evrîm Yilmaz û Ali Poyraz 
wekî hevserokên meclîsê hatin hilbi-

jartin. Tevî komîsyonan 160 endamên 
meclîsê jî hatin hilbijartin.  

Di dawiya kongreyê de hevserokên 
nu derketin pêşiya gel û soza bilind-
kirina têkoşînê dan. Yek ji hevseroka 
nu Evrîm Yilmaz ev gotin; “Gelê 
Kurd sîstemeke alternatîf û jiyaneke 
alternatîf pêşkêşî cîhanê dikin. Em 
têkoşîna xwe li ser bingeha paradîg-
maya azadiya jinê, civaka demokratîk 
û ekolojîk dimeşînin. Em bi hev re 
xûrt in û bi xebateke kolektîf em dika-
rin biserkevin.”

Hevserokê din Ali Poyraz jî di 
axaftina xwe de bal kişand ser bilind 
kirina têkoşînê û banga xûrt kirina rêx-

istinê kir. Poyraz wiha axivî; “Di dema 
dawî de gelê Kurd berxwedaneke 
dîrokî dimeşîne. Berxwedana Cizîr û 

Sûrê dê di xebatên me de ji me re bibe 
rêber. Kes tim tên gûhartin lê ya esas 
berxwedan û têkoşîna gel û divê em 

layiqî vê berxwedan û şehîdên şoreşê 
bin. Em ê tev bi hev re rêxistina xwe 
xurt bikin.”
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Demîrtaş: Em ê 
destûrê nedin vê 
rêveçûna Erdogan
Demîrtaş bi zimanekî tund nerazîbûn nîşanî hewldana 
komkujiyê ya li Roboskî da û ji Erdogan re jî got, “Em 
ê destûrê nedin vê rêveçûnê.”

Hevserokê Partiya 
Demokratîk a Gelan (HDP) 
Selahattîn Demîrtaş, di 
civîna koma partiya xwe de 
mijarên di rojevê de nirxand.

Demîrtaş ji xizmên mi-
rovên di teqîna duh a li Si-
lopiyayê de jiyana xwe ji 
dest dan sersaxî xwest.

Demîrtaş nerazîbûn 
nîşanî êrîşa duh a artêşa Tirk 
a li hemberî gundiyên Ro-
boskî da, ku di encamê de 2 
ciwanan jiyana xwe ji dest 
dan û got, «Xwestin, mîna 
Komkujiya Roboskî komku-
jiyeke din bikin.»

Demîrtaş işaret bi rewşa 
rêveberê DBP›ê yê Bajarê 
Şirnexê Hurşît Kulter kir, 
ku di 27›ê Gulanê de ji aliyê 
hêzên dewletê ve hat bin-
çavkirin, lê dewlet li xwe 
nagire ku ew binçav kiriye. 
Demîrtaş got, «Li ser winda-
kirin û înfazkirinê gelek 
îdîayên cidî hene. Rayedar-
ên Walîtî û Jendermeyan vê 
qebûl nakin. Şahid bi xwe 
dibêjin, ku Kulter bi saxî 
hatiye binçavkirin. Tevî van 
agahiyan jî em nizanin bê wê 
çi bibe. Eger Wezîrê Karên 
Hundir hînê xwe weke wezîr 
dibîne, mecbûr e vê çareser 
bike.»

SERLÊDANÊN 
LI DADGEHA 
DESTÛRA BINGEHÎN 
HATINE KIRIN

Demîrtaş, der barê ser-
lêdanên têkildarî rakirina 
destnedanê li Dadgeha 
Destûra Bingehîn hatine ki-
rin de ev nirxandin kir: “Em 
ji Dadgeha Destûra Bingehîn 
naxwazin HDP’ê biparêze. 
Em ji Dadgeha Destûra 
Bingehîn dixwazin hiqûqê 
biparêze. Em li benda bir-
yareke ji bo parastina hêviya 
sîstemeke demokratîk in. Ji 
daxwazeke me ya siyasî wê-
detir, ev rewş ji bo Dadgeha 
Destûra Bingehîn firsend-
ek e ku bi rola xwe rabe.” 
Demîrtaş destnîşan kir, ku 
eger dadgerî di nava xwe de 
reformeke cidî pêk neyne, 
têkoşîna siyasetmedaran jî 
wê bihilkume.

‘EM Ê DESTÛRÊ 
NEDIN’

Hevserokê Giştî yê 
HDP’ê Selahattîn Demîrtaş 
da xuyakirin, ku AKP 
amadekariyan dike di ro-
jên pêş de pêşniyara li ser 
serokkomariya ji partiyê 
bixe rojeva meclîsê û got, 

“Guhertineke ku gav bi gav 
xwe pê nêzî Serokatiyê dike, 
pêk tînin. Hûn, di bin navê 
serokkomariya ji partiyê de 
nikarin me bi dîktatoriya 
nixumandî bixapînin...Gelo 
dema bû Serok, ji erkên 
heyî cudatir bibe xwedî kî-
jan erkan? Niha kîjan erk li 
ber destê wî nîne, ku nikare 
bi kar bîne? T dikarî Ser-
okwezîr ji wezîfeyê bigire, 
biryarê dide bê serokê par-
tiyekê wê kî be. Dema tu 
bû serok, ji vê wêdetir wê 
kîjan erk bikeve destê te? 
Tu Serokê Dadgeha Bilind 
weke karkerekî demsalî dibe 
berhevkirina çayê. Îhaleyên 
mezin bi îmzeya de pêk tên. 
Dema tu bû serok, gelo wê çi 
biguhere? Xuya ye ev têra te 
nake, tu garantiyeke destûra 
bingehînî dixwaze. Bila li 
dema bihurî û mînakên nêz 
binêrin; tu bibe serok jî tu 
yê nikaribe ji hesabdayînê 
bireve. Rojekê tu yê bê dari-
zandin. Te her tişt xist nava 
lepên xwe, bi tenê îlana se-
rokatiyê ma. Bi ragihandina 
serokatiyê re wê welat di 
nava tarîtiyê de winda bibe. 
Lê bi tenê berxwedêr wê 
bimînin. Ji xwe em ê destûrê 
nedin vê rêveçûna te.”

QSD: 9 gund, 3 gundik hatin 
rizgarkirin, 20 çete hatin kuştin

Navenda Ragihandinê ya 
QSD’ê diyar kir, operasyona 
rizgarkirina bakurê Reqqayê bi 
rengekî serketî dewam dike û li 
aliyê baskê çaremîn ê operasyonê 
9 gund, 3 gundik hatine rizgarki-
rin, zêdeyî 20 çete hatine kuştin.

Navenda Ragihandinê ya 
Hêzên Sûriyeya Demokratîk 
(QSD) li ser rewşa dawî ya 
Pêngava Rizgarkirina Bakurê 
Reqqayê daxuyaniyeke nivîskî 
weşand.

Di daxuyaniyê de hat ragi-
handin, pêngava di 24’ê Gu-
lanê de destpê kir, bi pêşketina 
baskê çaremîn ê li rojhilatê 
Çemê Firatê dewam dike.

9 GUND, 3 GUNDIK HATIN 
RIZGARKIRIN; ZÊDEYÎ 
20 ÇETE HATIN KUŞTIN

Navendê diyar kir, vî baskê 
operasyonê heta niha qadeke 
bi dirêjahiya 6 kîlometre, ku 
ji gundên Cenef El Ehmer, 

Xişxaîş Kebîr, Bire El Emal, 
Mênhal Selal, Ebû Sefa, Rume-
la, Rumelat, Heci Elî, Nuqut û 
3 gundikan pêk tê, ji DAIŞ’ê 
hatiye paqijkirin.

Navenda Ragihandinê da 
zanîn, di vî şerî de zêdeyî 20 
çete hatine kuştin û termê 15 ji 
wan ketine destê hêzên wan.

ÇEK Û CEBILXANEYÊN 
HATIN DESTESERKIRIN

Di daxuyaniyê de hat ragi-
handin, ku di encama lêgerîna 
li herêmê de gelek çek û ce-
bilxaneyên çeteyan hatine des-
teserkirin û di vê der barê de ev 
agahî hatin dayîn.

«5 çekên katûşa û 2 gu-
leyên wê / 1 hawana 120mm 
û 4 hawanên din bi dest hatin 
çêkirin / 1 çeka doçka 14,5mm 
/ 1 çeka doçka 12,5mm û 1 sin-
dox fîşekên doçka 12,5mm / 
12 çekên kleşê, 1000 fîşek, 3 
rext û 6 şarjora kleşê / 2 çekên 

Bruno / 3 roketavêja B7 (RPG), 
5 gule û 10 Hvyên wê / 3 bêtel 
/ 10 bombeyên destan / 1 dûr-
bîn / 1 dûrbîna rojê / 1 avome-
tre / 2 zincîrên BKC / 1 devra 
mayînê / 1000 fîşekên BKC û 
2 zincîrên wê / 1 dûrbîna doçka 
/ 1 dûrbîna hawanê / 1 dûrbîna 
termal / gelek belge û alavên 
din ên leşkerî.”

3 ŞERVANAN JIYANA 
XWE JI DEST DAN

Di daxuyaniyê de hat go-
tin, “Di vî şerî de 3 şervanên 
me yên bi lehengî şer kirin, 
gihîştin şehadetê û 5 şervanên 
me birîndar bûn.”

ÊRÎŞÊN LI HERÊMA EZAZÊ
Navendê wekî din da zanîn 

ku li Kefel Kelibin a herêma 
Ezazê di navbera ‹Artêşa Azad› 
û çeteyên DAIŞ›ê şer giran 
bûye û got, «Artêşa Tirk bi 
obusan piştgiriya Artêşa Azad 
dike.”

Hikûmeta Tirk a 65. dengê pêbaweriyê girt
Ji bo hikûmeta Tirk 65. a bi serokatiya Bînalî 

Yildirim, dengdan li ser ‘pêbaweriyê’ hat kirin.
Di vê dengdana bi awayekî vekirî hat kirin de 

453 deng hatin bikaranîn. 315 dengên erê, 138 

dengên na, hatin bikaranîn.
Di encama vê dengdanê de hikûmeta 65. 

dengê pêbaweriyê stand.

Di salvegera Geziyê li Taksîmê pey-
amên “Em li gel yek in, em li vir in”

Hezaran kes di 
salvegera berxwedana 
Geziyê de çûn Tak-
sîmê. Girseyê bi 
dirûşmên mîna “Ev hê 
destpêk e, wê têkoşîn 
bidome” û peyama 
“Em li gel yek in, em 
li vir in” dan.

Di 3. salvegara 
berxwedana Geziyê 
de, bi banga Piştgiriya 
Taksîmê ji bo daxuy-
aniya çapemeniyê bi 
sedan kes tevî dor-
pêçê jî çûn Taksîmê. 
Piştgiriya Taksîm 
(Taksîm Dayanişmasi) û rêveberên partiyên si-
yasî, li pêşiya avahiya Odeya Endezyarên Me-
kîneyan hatin cem hev, xwestin ji kolana Mîs û 
ji pêşiya Amedeyiya Galatasarayê heta cihê ku 
daxuyanî bê dayîn meşekê li dar bixin.

Li kolanên Taksîmê dirûşmên mîna “Ev 

hê destpêk e, wê têkoşîn bidome” bilind bûn, 
polîsan kom dorpêç kirin.

Dorpêça polîsan bi çalakiya rûniştinê hate pro-
testokirin. Di encama rakirina dorpêça polîsan de 
girse ber bi avahiya Navenda Çandê ya Fransayê 
ya ku daxuyanî wê lê bê dayîn ve ketin rê.
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45 Mîlyon Însan Wekî Kole Dijîn
Li gor lêkolîna Weqfa Walk Free ya 

Avustralyayê, di cîhanê 45 milyon 800 
hezar mirov weke kole dijîn. Li Tirkiyê 480 
hezar koleyên modern hene.

Îndeksa Koletiyê ya Kureyî ya 2016ê 
hate aşkerekirin ku ji hêla Walk Free hatiye 
amadekirin. Saziyê ji bo vê îndeksê li 167 
welatan, bi 53 zimanan 42 hezar hevdîtin 
kiriye.

HERÎ ZÊDE LE HERÊMA 
ASYA-PASIFÎKÊ HENE

Li gor îndeksê, ji sedî 75ê, 45 milyon 
û 800 hezar kesên ku hatine kolekirin, li 
Asya-Pasifîkê dijîn. Îndeks balê dikişîne 
ser rêyên kolekirinê jî ku gelek ji wan bi 
rêya qaçaxiya mirovan, xebata darê zorê, 
dîlgirtina deynan, zewaca bi darê zorê û 
îstîsmara zayendî bûne kole.

DI NAVA WELATAN DE 
HINDÎSTAN DI PÊŞ DE YE

Herê zêde li Hindîstanê köle hene. Li 
gor du sal berê, li vî welatî rêjeya koleyan 
sedî 28 zêdetir bûye û bûye 18 milyon û 
300 hezar.

Piştî Hindîstanê bi 3 milyon û 900 
hezar koleyan Çîn di rêza duyemîn de ye. 
Pakîstan bi 2 milyon û 100 hezar koleyan 
di rêza sêyemîn de ye. Welatê çaremin 
bi hejmara yek milyon û nîv koleyan 
Bangladêş e. Ozbekîstan jî yek milyon û 
200 hezarî pêncemîn welate. Li Endon-
ezyayê 736 hezar, li Myanmarê 515 hezar 
û li Malezyayê 129 hezar kole hene. Li gor 
lêkolînê li Tirkiyê jî 480 hezar kole hene.

LI GOR HEJMARÊ HERÎ 
ZÊDE KOLETÎ LI KOREYA 
BAKUR HEYE

Endeks dide xuyakirin ku li gor hejmara 
welatan, herî zêde koletî li Koreya Bakur 
heye. Sedî 4.37 welatiyên Koreya Bakur 

weke koleyan dijîn.
Qaçaxçiyan ji milyonek penaber 6 mil-

yar dolar qezenç kirine
Avakarê weqfê Andrew Forrest, diyar 

kir ku ji bo bidawîanîna qaçaxiya miro-
van û koletiya modern divê tedbîrên bêhtir 
radîkal bên standin.

Forrest got ku; “Ji ber vî tiştî jî ez di 
wê baweriyê de me ku hikûmet, karsaz û 
rêxistinên sivîl roleke gelekî kritik dilîzin. 
Heke ku em hêzê, baweriyê, biryariyê û 
vîna hevpar bi awayekî rast bikarbînin em 

dikarin koletiyê bidawî bikin.”

KOLETIYA MODERN ÇIYE?
Koletiya Modern tê wê wateyê ku, xe-

bitandin û kedxwarina kesekî/kesekê bi 
darê zorê û bi şîdetê ye. Di çarçoveya Pro-
tokola Bazirganiya Mirovî ya NYyê 124 
welat, qaçaxiya mirovan weke sûc qebûl 
dike.

Weqfa Walk Freeyê di sala 2012ê de ji 
hêla milyardere Avusturalî Andrew Forrest 
ve hatiye avakirin ku ji bo bale bikişîne ser 
koletiya modern û qaçaxiya mirovan.

UNHCR: Di nava 
hefteyekê de herî 
kêm 700 kes li 
Derya Spî mirin

Komîseriya Bilind a Pe-
naberan a Neteweyên Yek-
bûyî da xuyakirin, ku ew bi 
fikar in di nava hefteya bihurî 
de li Derya Spî herî kêm 700 
koçberan jiyana xwe ji dest 
da bin.

Komîseriya Bilind a Pen-
aberan a Neteweyên Yekbûyî 
(UNHCR) da xuyakirin, ku 
ew bi fikar in di nava hefteya 
bihurî de li Derya Spî herî 
kêm 700 koçberan jiyana 
xwe ji dest da bin.

Berdevkê UNHCR Fed-
erîco Fossî diyar kir, şahidan 
agahiyeke bi vî rengî dane 
û got, “Rewş tirsnak e. Em 
hejmara zelal nizanin, lê 
belê şahidan ji me er ragi-
handin ku di qezayan de 
herî kêm 700 kesî jiyana 
xwe ji dest dane.””

Qezaya herî mezin roja 
Pêncşemê li nêzî peravên 
Lîbyayê rû da. Li gorî agahi-
yên ji mirovên bi saxî filitîn 
hatin wergirtin, di nava kesên 
jiyana xwe ji dest dane de 
tevî pitikên nû ji dayik bûn, 
herî kêm 40 zarok jî hene.

Tê gotin di qezaya roja 
Çarşemê de sed kes mirine. 
Li nêzî peravên Îtalyayê jî 45 
cesed hatin dîtin. Fikar hene, 
hejmara miriyan zêdetir bibe.

Berdevkeke din a UN-
HCR Carlotta Samî bi 
rêya Twitterê daxuyaniyek 
weşand û got, “Em ê ti carî 
nizanibin çend kes bûn û em 
ê navên wan hîn nebin. Lê 
belê mirovên rizgar bûn go-
tin, herî kêm 500 mirov di 
qezaya roja Pêncşemê de ji-
yana xwe ji dest dane.”

Li Marsê tsûnami-
ya ji 50 metreyî

Hat tespîtkirin, di ser-
demên antîk ên Marsê de ku 
hingî av li ser rûyê erdê hebû, 
pêlên avê yên bi 50 metreyî 
bilind, li peravan radibûn.

Di roja îro de, li ser rûyê 
erdê yê Marsê ku bi axa sor 
girtî ye, av nîne. Li gorî zan-
yaran, li vê gerstêrka ziwa, 
wextekê pêlên mezin ên avê 
(tsûnamî) yên bi 50 metreyî 
bilind radibûn.

Ji Navenda Astrobi-
yolojî ya li bajarê Spanya 
Madrîdê Alberto Faîren, li 
gorî daneyên NASA›yê li ser 
rûyê erdê yê Marsê peyda kir, 
dîmenekî nêzî rastiyê afirand. 

Zaynaran ên Deşta Chryse 
û herêma Xaka Ereb lêkolîn 
kirin, rêyên avê ya ber bi jorê 
ve tespît kirin. Zanyaran dan 
xuyakirin, ku ev rewş nikare bi 
bûyereke jeolojîk bê vegotin û 
vegotineke din peyda kirin.

Li gorî lêkolînên faîren, 
di dema ku li ser rûyê Marsê 
okyanûs hebûn de, ji ber 
ketina meteorekî karibe 
kratek ji 30 kîlometreyî veke, 
tsûnamiyên mezin rû dane. 
Van pêlên avê yên bi qasî 50 
metreyî bilind, rê li ber vê 
yekê vekiriye. Li gorî zan-
yaran ev bûyer herî kêm du 
caran qewimiye.

Makîneya şîfreyan a Hîtler bi 10 sterlînan hat firotin
Dildarên Muzeya Bletchley Parkê, makîneya bi tîpa Lorenz a 
kifşkirina şîfreyan, ku wextekê ji aliyê Elmanya Nazî ve hat bi-
karanîn, bi rêya înternetê firotin.

Li gorî nûçeya BBC, dildaran bi rêya malpera Ebay’ê bi 9,50 sterlînê ev makîneya kifşkirina 

şîfreyan pêşkêşî firotinê kir. Jinek li Essexê dijî, 
bi 10 sterlînan ev makîne kirî.

Di dema Duyemîn Şerê Cîhanê de Elman-
ya Nazî ji bo eşkerekirina şîfreyan bi giranî 
makîneya Enîgma bi kar danî, lê ji bo vekirina 
şîfreyên zehmet makîneya bi tîpa Lorenz bi kar 

danî. Lê belê Lorenz ji ber ku mezin û giran bû 
û nikarîbû bihata hilgirtin, li cihekî bilind dihat 
bicihkirin.

Tê zanîn, lîderê Naziyan Adolf Hîtler ev 
makîne ji bo têkiliya bi generalên xwe yên paye-
bilind bi kar danî.

UNICEF: Li Gûatemalayê 50 hezar 
zarok û jin bûne qurbanê fûhûşê

Li gorî rapora ji aliyê UNICEF’ê ve hat 
amadekirin, piraniya wan zarok bi qasî 50 
hezar kes li Gûatemalayê di nava lepên 
çeteyên fûhûşê de ne.

Ji sedî 64 ê van kesên mexdûrê fûhûş 
û şîdeta zayendî ne jin in. Piraniya wan jî 
ji 18 salî biçûktir in. Di raporê de hat ragi-
handin, di nava zarokên ketine nava lepên 
çeteyên fûhûşê de zarokên keç ên 12 salî jî 
hene. Ji sedî 13 ê qurbaniyan mêr in.

Di rapora hevpar a UNICEF û Komîsyo-
na li dijî Bêcezakirinê ya navneteweyî (CI-
CIG) ve hat amadekirin, çeteyên fûhûşê 
li Kolombiya, Hondûras, El Salvador û 
Nîkaragûayê zarok û jinan dixin nava xe-
fikê.

XIZANÎ, ŞÎDETA LI NAVA MALBATÊ 
Û CIVAKA JI SERDESTIYA 
MÊR DIBIN SEDEM

Di raporê de, têkildarî qurbanîbûna bi 
deh hezaran jin û zarokan gelek sedem hatin 
destnîşankirin. Di nava van sedema de xiza-
niya piştî şerê navxweyî yên salên 1990›î rû 
da, şîdeta li nava malbatê û civaka ji serdes-
tiya mêr, derkevin pêş.

Di raporê de hat ragihandin, çeteyên 
fûhûşê salane 1,6 mîlyar dolarî qezenc dikin 
û ev yek jî ji sedî 2,7 ê temamiya aboriya vî 
welatî ye.

Li Gûatemala ya ji 15 mîlyon kesî, trav-
maya civakî ya ji ber şerê navxweyî yê salên 
1960-1996›an rû da, hînê ji holê ranebûye. 
Tê texmînkirin, ji zêdeyî nîvê şêniyên vî 
welatî xizan e.


