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Britanyalı Sendikadan Öcalan’a 
Onursal Üyelik
Britanya’nın 3’ncü büyük sendikası 
GMB, Öcalan’a onursal üyelik 
sertifikası verdi. 126 yıllık bir geçmişi 
ve 650 binden fazla üyesi bulunan 
Sendika adına yapılan konuşmada 
“Kürt halkına karşı borcumuz var” 
ifadesi kullanıldı.

Aladin Sinayic’in haberi sayfa 4’de...

DAY-MER Festivali Resepsiyon  
ve Sergi ile Başladı
Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma 
Merkezi (DAY-MER)’nin, bu yıl 
27’cisini düzenlediği kültür ve sanat 
festivali düzenlenen resepsiyon ile 
başladı.

Haberin devamı sayfa 28 ve 29’da...

Alevi Festivali Londra’da 6. Kez 
Düzenlendi
Bu yıl Londra’da düzenlenen Alevi 
Festivali 6 yaşında. Hafta sonu 
düzenlenen büyük park şenliğinde 
Londra’nın yağmurlu havasına 
rağmen gençlerin kitlesel katılım 
gerçekleşti. Yoğun programı ile 6. 
Alevi kültür Sanat Festivali renkli geçti. 

Haberin Devamı sayfa 8’de…

İngiltere’nin En Saygın Şiir Ödülüne 
Kürt Kadın Aday
Kürt şair, akademisyen ve 
araştırmacı Dr Choman Hardi 
ingiltere’nin en saygın şiir ödülüne 
aday. İngiltere’de 25 yıldır geleneksel 
olarak verilen Forward Prize ödülü 
için 5 kişilik kısa listeye seçilen Hardi 
en güçlü aday olarak görülüyor. 

Haberin Devamı sayfa 11’de.

Toplumumuzun da büyük oranda 
kararsız olduğu referanduma 
bir hafta kala her iki blokun 
kampanyalarına ağırlık verip 
kararsız olan yüzde 30’luk 
kitleyi etkileme yarışına girdiği 
görünüyor. Aşırı sağcıların ve 
göçmen karşıtlarının ‘egemenliği 
geri al’ sloganıyla yürüttüğü 
ayrılma kampanyasında bazı 
sol kesimler de AB’nin siyasal 
ve ekonomik yapısını eleştirerek 
ayrılma yanlısı kampanya 
yürütüyor.
London School of Economics 
(LSE) üniversitesi tarafından 
yapılan araştırmada, 
referandumun hangi yönde 
sonuçlanacağının belirsiz 
olduğuna da işaret ediliyor.
Araştırmaya göre referandumun 
sonucu, son bir haftada tarafların 
ikna kapasitelerine bağlı olacak.
Araştırmanın sonucunda, 
seçmenlerin yüzde 44’ü AB 
içinde kalma yüzde 42’si 
ise ayrılmadan yana oy 
kullanacağını söylüyor.
Yüzde 13’ü ne yönde oy 
kullanacaklarını bilmediklerini 
söylerken, araştırmada 
kullanılan psikolojik analiz 
metodları son hafta içinde 
fikrini değiştirebileceklerin 
oranının yüzde 30’a kadar 
yükselebileceğine işaret ediyor.

SON HAFTA 
BELİRLEYİCİ 
OLACAK
LSE’nin yürüttüğü çalışmada, 
İngiltere dahil 25 ülkedeki 
seçmenlerin davranış biçimleri 
incelenerek seçmenlerin 
referanduma kadar fikir 
değiştirme olasılıkları 
hesaplanmaya çalışıldı.
Raporda, “İncelemelerimiz 
sonucunda, tutarlı bir şekilde 
seçmenlerin yüzde 20 ila 
30’unun son hafta içinde 
fikir değiştirebildiğini ortaya 
koyuyor” deniyor.
LSE’nin araştırmasının 
başında bulunan Profesör 
Michael Bruter, kamuoyu 
araştırmasının, referandum 
sonucunun belirsiz olduğunu 
söylüyor.
Bruter’in seçmenlerin 
neden son hafta içinde fikir 
değiştirdikleri ile ilgili açıklaması 
ise şöyle: “Son hafta, seçim 
kampanyasında duyguların 
en yükseğe çıktığı bir dönem 
ve siyasetle gerçekten ilgili 
olmayan birçok insan, oylama 
ile ilgili tartışmalara ancak bu 
hafta içinde ilgi gösteriyor.”
Raporun bulgularına göre 
AB üyeliğinden ayrılmama 
yönündeki argümanların, 

ayrılığı savunan bazı seçmenler 
nezdinde dahi daha güçlü.

TARTIŞMALARIN 
GÜNDEMİNDE 
HÂLÂ TÜRKİYE VAR
Referandum öncesinde 
Türkiye’nin AB’ye olası üyeliği 
konusu da hem ‘Çıkalım’ 
hem de ‘Kalalım’ kampının 
gündeminde.

Haftasonu BBC yayınına katılan 
Başbakan David Cameron, 
‘Çıkalım’ kampının “Türkiye 
AB’ye üye olursa milyonlarca 
Türke vizesiz seyahat imkanı 
tanımak zorunda kalacağız” 
tezini ‘safsata’ olarak niteledi.

Cameron Türkiye’nin mevcut 

şartlar altında daha on yıllar 
boyunca AB üyesi olamayacağını 
ifade etti.

İngiltere Başbakanı daha önce 
de Türkiye’de reformların geriye 
gittiğini ve bu gidişle ülkenin 
ancak 3000 yılında AB üyesi 
olabileceğini söylemişti. Türk 
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün 
katıldığı bir iftar yemeğinde 
yaptığı konuşmada Cameron’un 
‘3 bin’ çıkışına cevap verdi; 
‘Türkiye sıradan bir millet 
değildir. Öyle yok ‘3 binlere 
kadar bekler.’ Bizim kimse 
tahammülümüzü test etmesin. 
Hükümetimiz inanıyorum ki 
gerekli cevapları verecektir, 
vermelidir. Sene 63, sene 2016. 
53 yıldır oyaladılar.’

Referandum’da Son Hafta:  
Halkın 3’te 1’i Halen Kararsız
Brileşik Krallık’ta  bir hafta sonra yapılacak Avrupa Birliği referandumunda ayrılma ve 
kalma taraftarları başbaşa giderken, toplumun büyük bir bölümünün halen kararsız olduğu 
yapılan araştırmalarda ortaya çıktı. 
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Amerika’nın Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği bir gece 
kulübüne düzenlenen silahlı saldırı Londra’da binlerce kişi 
tarafından protesto edilirken yaşamını yitirenler anıldı. 

Pazartesi akşamı Londra’nın Soho 
bölgesindeki Old Compton caddesini dolduran 
binlerce kişi Orlando’daki saldırıda yaşamını yiti-
renleri andı. Barları ve gece klüpleriyle ünlü olan 
Soho’da anma süresi boyunca barlar içki servis et-
mezken caddeyi dolduran binlerce kişi yaşamını yi-
tirenler için gül bırakarak saygı duruşunda bulundu. 

Yapılan saygı duruşundan sonra 49 adet balon 
gökyüzüne uçurulurken, üzerinde ‘Sevgi Kazana-
cak’ yazılı dövizler kaldırıldı. Balonların uçurul-
masından sonra binlerce kişi hep bir ağızdan; ‘Bur-
dayız, Eşcinseliz, Korku içinde yaşamayacağız’ 
(We’re here, we’re queer, we will not live in fear) 
sloganları attı. 

katİlİN İŞİD baĞlaNtısı 
araŞtırılıYOr

ABD’nin Orlando kentinde eşcinsellerin gitti-
ği bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 
50 kişi ölürken, 53 kişinin de yaralandığı açık-
landı. FBI olayı ‘terör eylemi’ olarak ele alıyor. 
Saldırgan Omar Mateen’in IŞİD’le olası bağlan-
tıları araştırılıyor.

ABD tarihinin en çok can kaybına yol açan 
silahlı saldırısında kulüptekileri rehin alan saldır-
gan Omar Mateen, özel tim polisleriyle girdiği 
çatışmada öldürüldü.

IŞİD’e yakın El Bayan ve Amaq ajansları, 

saldırıyı örgütün üstlendiğini duyurdu, ancak 
Mateen ve IŞİD arasında bilinen doğrudan bir 
bağlantı yok.

ABD basını da Mateen’in 911 acil durum 
hattını arayarak, IŞİD’e bağlılık yemini ettiğini 
söyledi. Ama yetkililer sadece Mateen’in 911 
araması yaptığını doğruladı.

Mateen’in 2013 ve 2014’te “potansiyel terör 
bağlantıları” nedeniyle sorgulandığı ancak soruş-
turmaların kapatıldığı belirtildi.

FBI’dan yapılan açıklamada saldırgan Omar 
Mateen’in 2013’te 2 kez, 2014’te ise bir kez FBI 
tarafından yürütülen ve radikal eğilimli örgütler-
le ilgili olan soruşturmalar çerçevesinde sorguya 
çekildiği ifade edildi.

FBI yetkilisi Ron Hopper, “Sorgular sonrası 
Mateen’in bir tehdit arz etmediği kanaatine va-
rıldı ve salıverildi” dedi.

Orlando Emniyeti’nden yapılan açıklamaday-
sa Omar Mateen’in saldırıda kullandığı AR 15 
tipi otomatik tüfek ile tabancayı son bir hafta içe-
risinde yasal yollarla satın aldığı belirtildi.

Silahların alındığı yerle ilgili soruşturmanın 
da devam ettiği açıklandı.

ABD Başkanı Barack Obama düzenlediği ba-

sın toplantısında Orlando saldırısını ‘Terör eyle-
mi’ olarak niteledi ve ülke genelinde ulusal yas 
ilan etti.

Obama saldırının gerekçelerine ve saldırga-
nın bağlantılarına dair incelemelerin sürdüğünü 
ifade etti ve “Kesin olan şey ise saldırganın için-
deki nefrettir” dedi.

Saldırıda hedef alınan eşcinsel kulübü içinse 
“Sadece bir gece kulübü değildi. Bir topluluğun 
dayanışma simgesiydi. İnsanların biraraya gelip 
dans ettiği, eğlendiği bir yer hedef alındı” dedi.

trUMP: ObaMa İstİfa etMelİ
Obama konuşmasında ABD’deki bireysel si-

lahlanma yasasına karşı duruşunu da yineleyerek 
“Bu saldırı ülkemizde silaha ulaşmanın ve bu tür 
saldırılar düzenlemenin ne kadar kolay olduğunu 
bir kez daha gösterdi” diye konuştu.

Bu arada ABD başkan adaylarından Cum-
huriyetçi Donald Trump, Orlando saldırısından 
Başkan Obama’yı ve iktidarı sorumlu tutu.

“Liderlerimiz zayıf. Bunların yaşanacağını 
daha önce de söylemiştim. İşler daha da kötüye 
gidecek” diyen Trump, “Artık siyasi doğruculu-
ğu bırakmalıyız. Benim derdim insanların hayat-
larını kurtarmak” diye konuştu.

Londra’da Binlerce Kişi Orlando 
İçin Haykırdı: Sevgi Kazanacak



3  ÇARşAMBA, 15 HAZİRAN 2016



4   ÇARşAMBA, 15 HAZİRAN 2016

Britanya’nın 3’ncü büyük sendikası GMB, 
Öcalan’a onursal üyelik sertifikası verdi. 126 yıllık 
bir geçmişi ve 650 binden fazla üyesi bulunan 
Sendika adına yapılan konuşmada “Kürt halkına 
karşı borcumuz var” ifadesi kullanıldı.

Britanya’nın 3’ncü büyük sendikası 
olan Genel İş (GMB) Kürt Halk Önderi 
Abdullah Öcalan’ı sendikanın onursal 
üyesi yaptı.  İngiltere’nin Bournemuth 
kentinde devam eden yıllık olağan 
kongresi çerçevesinde düzenlenen 
özel toplantıda, onursal üyelik kimliği 
ve sertifikası GMB Genel Başkanı 
Tim Roache tarafından, Uluslararası 
Öcalan’a Özgürlük İnisiyatifi’nden 
Reimar Heider’e takdim edildi.

Geçtiğimiz ay Britanya’nın en 
büyük sendikalarından Unite The Un-
ion ve GMB sendikaları tarafından 
parlamentoda yapılan resepsiyonla 
startı verilen, ‘Öcalan’a Özgürlük’ 
kampanyasından sonra GMB sendikası 
tarafından Öcalan’a ‘Onursal Üye-
lik’ verildi. İngiltere’nin Bournemuth 
kentinde üç gündür devam eden GMB 
genel kongresi çerçevesinde özel bir 
toplantı düzenlendi. Toplantıya GMB 
Sendikası Genel Başkanı Tim Roache, 
sendikanın Uluslararası Direktörü 

Bert Schouwenburg, Uluslararası 
Öcalan’a Özgürlük İnsiyatifi Üyesi 
Reimar Heider ve KNK üyesi Erdelan 
Baran ile birlikte çok sayıda sendika 
üyesi katıldı. 

Toplantı GMB Sendikası 
Uluslararası Direktörü Bert 
Schouwenburg’un açılış konuşması 
ile başladı. Schouwenburg, Kürt 
Halk Önderi Öcalan için başlattıkları 
‘Öcalan’a Özgürlük’ kampanyası 
hakkında bilgi verdikten sonra, 
Öcalan’ın Kürt sorunun çözümündeki 
rolüne değindi. Britanya’nın em-
peryalist politikalarının Kürt sorunu-
nun geldiği aşamada negatif payı 
olduğunu ifade eden Schouwenburg 
konuşmasının devamında  şunları 
belirtti: “Kürt halkına borcumuz var. 
Yüzyıl önce Kürdistan toprakları 
Britanya tarafından farklı ülkeler 
arasında paylaştırıldı. Bunun so-
nucu olarak Kürt halkı tam yüzyıldır 
büyük yıkımlar yaşadı. Kendim bir 

süre önce Kürdistan’ı ziyaret ettim ve 
Erdoğan hükümetinin Kürt kentlerini 
yıktığına birebir tanık oldum. Umarız 
bu çalışmalarımız Kürt sorunun 
çözümüne katkı sunar.’’ 

Schouwenburg’un yaptığı 
konuşmadan sonra, Uluslararası 
Öcalan’a Özgürlük İnsiyatifi üyesi Re-
imar Heider, Öcalan’ın siyasi yaşamı 
ve çalışmaları hakkında bir sunum 
yaptı. Öcalan’dan Nisan 2015’ten bu 
yana hiçbir haber alınamadığını ifade 
eden Heider, Öcalan üzerinde büyük 
bir tecrit ve izolasyon politikasının 
uyguladığını ifade etti. Heider 
konuşmasında İngiliz sendikalarının 

başlattığı Öcalan’a Özgürlük 
Kampanyası’nın çok anlamlı 
olduğunu ve emek hareketlerinden 
doğru böylesi çalışmaların sürdürül-
mesine Kürt halkı tarafından büyük 
değer biçildiğini ifade etti. Öcalan’ın 
Kürt sorunun çözümündeki rolüne de 
değinen Heider, Öcalan’ın demokratik 
çözüm için büyük bir emek verdiğini 
ancak Türk devletinin bu noktada çok 
ciddiyetsiz yaklaştığını da sözlerine 
ekledi. 

GMB Sendikası Genel Başkanı 
Tim Roache ise neden Öcalan’ı 
onursal üyeleri ilan ettiklerini 
“Dünyada yaşanan haksızlıklara 

sessiz kalamayız” sözleri ile ifade 
etti. Roache, “Bize hep soruyor-
lar, ‘Neden uluslararası sorunlarla 
uğraşıyorsunuz’ diye; ben de tekrar 
belirtiyorum, biz emekçiler dünyada-
ki tüm haksızlık ve hukuksuzluklara 
karşı çalışma yürütmeliyiz. Bu bizim 
sorumluluklarımızdan birisidir. Daha 
kısa bir süre önce Kürt politikacı Ka-
muran Yüksek ile burada buluşup soh-
bet ettik. Sonra öğrendim ki Yüksek 
tutuklanmış. Bu kabul edilir bir şey 
değil. Şimdi biz bunlara nasıl sessiz 
kalacağız” dedi. 

Roache konuşmasından son-
ra GMB sendikası üyelik kartı ve 
onursal üyelik sertifikasını; “Bizler 
bu yönlü desteklerimizi sunmaya de-
vam edeceğiz” sözleriyle Uluslararası 
Öcalan’a Özgürlük İnsiyatifi üyesi 
Reimar Heider’a takdim etti. 

Üyelik kimliği ve sertifikasının 
takdiminden sonra toplantıya katılan 
üyelerin Kürt sorunu ve Öcalan ile il-
gili soruları cevaplandırıldı. 

126 yıllık bir geçmişi olan GMB 
sendikasının 650 binden fazla üyesi 
bulunuyor. Daha çok yerel yönetimler, 
hastaneler ve okullarda örgütlü olan 
sendika, ana muhalefetteki İşçi Par-
tisi üzerinde de etkili durumda. GMB, 
Britanya’nın 3’ncü büyük sendikası. 

Britanyalı Sendikadan Öcalan’a Onursal Üyelik
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Erbiller Solicitors 1 Temmuz’da Yeni Adresinde
Erbiller Avukatlık bürosu Greenlanes 
Harringey’de yeni şubesini açıyor. 1 Temmuz 
günü hizmete açılacak Erbiller Solicitors pro-
fesyonel hizmetlerine devam ediyor.

Tazminatınızdan Kesinti 
Yapmıyoruz

Erbiller Solicitors Avukatlık 
firması ‘NO WIN NO FEE’, yani 
kazanılmayan davalarda ücret 
ödemek yok, prensibiyle müvek-
killerimize hizmet veriyor.

1 Nisan 2013 tarihinden iti-
baren gerçekleşen yasa değişikliği 
ile hukuk firmaları karşı taraf-
tan başarı primi (success fee) 
alamadıkları için müvekkiller-
inin tazminatlarından kesinti 
yapma hakkına sahip.

Bu nedenle bir çok 
avukatlık şirketi sizin bilgi-
niz dahilinde olmak koşuluyla 
tazminatlarınızdan %25’e kadar 
kesinti yapabilmekte.

Erbiller Solicitors, Avukatlık 
firması bu yasaya rağmen, sizin 
hakkınız olan tazminattan kesinti 
yapmayarak sadece karşı taraftan 
belirli bir ücret talep ediyor.

Tazminatınızdan kesinti yap-
ma hakkı olan avukatlık firmaları 
sadece incinmenizden aldığınız 
tazminattan değil bütünüyle 

‘claim’ yaptığınız, yani tazmi-
nat talebinde bulunduğunuz her 
şeyden kesinti yapabiliyor. Kes-
inti oranları şu şekilde: incin-
meniz %25; araç paranız %25; 
iş kaybınızdan %25; yolculuk 
kaybınızdan %25.

Erbiller Avukatlık firması, 
müşterilerine sundukları 
hizmetleri şu şekilde anlatıyor: 
‘‘Biz Erbiller Avukatlık 
firmamızda Meral Erbil olarak 
hakkınız olan tazminatınızdan 
hiç bir kesinti yapmıyoruz. Yani 
karşı taraftan £3,000’mi aldınız? 
£3,000’i bütünüyle size teslim 
ediyoruz.

‘‘Peki, siz nasıl kazanç 
sağlıyorsunuz diyebilirsiniz. 
Yani yasayla beraber karşı taraf-
tan (yani sizden değil), belirli 
bir ücret talep edebiliyoruz. 
Biz firma olarak bunlarla yet-
iniyoruz ve sizin hakkınız olan 
tazminattan %0 kesintiyle size 
hizmetlerimizi tam anlamıyla 
NO WIN NO FEE prensibiyle 
sunuyoruz.’’
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Kürt Kadınları 
Festivale Hazır

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Zilan 
Kadın Festivali hazırlık çalışmaları tamamlandı. 
Roj Kadın Meclisi tarafından organize edilen 
Zilan Kadın Festivali 25 Haziran’da başlayıp iki 
gün sürecek. 

‘Özerk alanlarda özgürlük mücadelemizi 
büyütüyoruz’ şiarıyla yapılacak olan festivalde 
panel, film gösterimi, konser, atölyeler, kermes 
vb etkinlikler yer alacak. Roja Kadın Meclisi 
tarafından yapılan yazılı açıklamada festival ile 
ilgili bilgi verildi. 

Açıklamada şöyle denildi; ‘Roj kadın meclisi 
olarak bu yıl 13.’sünü düzenleyeceğimiz Zi-
lan Kadın Festivali 25 haziran cumartesi günü 
başlıyor. Britanya’da yaşayan Kürt kadınları fes-
tivale her yıl örgütlülüğünü büyüterek büyük bir 
coşku ile hazırlanıyor... Kürt kadınları düşünce 
ve duyguda kurduğu sıcak, öğretici bağları 
sağlamlaştırıyor. 

Kadın özgürlük mücadelesinin yarattığı 
direniş kültürünün renkli, dinamik ve bir o kadar 

ince islenmiş tüm ürünleri müzikle, dansla, sözle 
dile geliyor. Zilan Kadın Festivali her yıl umu-
dumuzu, ısrarımızı ve kararlılığımızı büyütüyor.

Bu yıl Saraların, Sevelerin, direnişini 
büyüten tüm kadınların ruhuyla ‘Özerk alan-
larda özgürlük mücadelemizi büyütüyoruz’ di-
yerek buluşacağız.

Sözlerimiz, ezgilerimiz, sloganlarımız 
direnişe odaklanacak. O gün hepimizin gülüşü, 
bakışı birbirine değecek. Sadece bir etkinlik 
değil bizimkisi, daha fazla güçlenmek için bir 
arada olacağız.

Festivalde düzenleyeceğimiz  farklı panel ve 
atölye çalışmaları ile kafamızdaki sorulara ce-
vap arayacağız, sorunların kaynağına inmeye ve 
bizde saklı olan çözümü hep birlikte bulmaya 
çalışacağız.

ilk olarak düşünceler akacak 
birbirine.  Demokratik ulusun inşacıları olan 
kadınlar konuşacak. Asya Yüksel, Pakize Nayır 
ve Fatma Uyar›ın yaratmak istediği ve uğruna 
yaşamlarını adadıkları toplumsal inşanın özü 
anlatılacak. 

Kürt kadınlarının erkek aklına meydan 
okuyuşu ve demokratik modernitenin bilimi 
olarak tanımlanan Jineoloji ve kurduğu evrensel 
bağlar temalı çalışma yapacağız. 

Festival kapsamında kadına yönelik şiddet, 
çocuk psikoloji vb. toplumsal sorunlar karsısında 
çözüm yöntemleri de tartışılacak. Kadınlar 
da beklentileri, önerileri ve eleştirileriyle bir 
bakıma önümüzdeki dönem çalışma planını 
oluşturacak. 

Festivalimizde, Paris’te katledilen 3 Kürt 
kadın siyasetçiden Sakine Cansız’ın yaşamını 
ve mücadelesini anlatan ‘Sara - Hep Kavgaydı 
Yaşamım’ adlı belgeselin gösterimi yapılacaktır.

Sur, Cizre  Nusaybin’deki aileler ile 
dayanışma  amaçlı düzenlenecek  kermes gün 
boyu açık olacak.’’

Festival kapsamında çocuklara yönelik te 
çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. 

Homofobik, Erdoğancı 
Yeni Akit Dünyaya 
Rezil Oldu!

Provokatif yayınları 
ve nefret söylemine 
sıklıkla başvurduğu 
haberleriyle bilinen 
iktidar destekçisi 
Yeni Akit gazetes-
inin, Orlando’da en 
az 50 kişinin hayatını 
kaybettiği silahlı 
saldırıyı ‘Sapkın 
eşcinsellerin gittiği 
barda ölü sayısı 50’ye 
çıktı!’ başlığıyla 
vermesi Britanya’nın 
Daily Mail gazetesine 
‘malzeme oldu.’

Yeni Akit’in Türk 
Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan’la bağlarının 
olduğunu belirten Dai-
ly Mail, homofobik 
başlığın sosyal medya-
da ters teptiğini yazdı.

G a z e t e n i n 
geçmişte El Kaide’yi 
d e s t e k l e d i ğ i n i 
hatırlatan Daily Mail, 
haberi “Eşcinsellere, 
Yahudilere ve 
Hıristiyanlara karşı 
kullandığı nefret 
söylemiyle bilinen 
aşırı sağcı yayın 
Akit, Türkiye’deki 
basın özgürlüğü üzer-
indeki artan baskıya 
karşı böyle bir haber 
yayımlamayı başardı” 
diye verdi.

Haberde “Yeni Akit LGBT gruplarına, Ya-
hudilere ve Hıristiyanlara karşı nefret söylemi-
yle biliniyor. Gazetenin Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve onun partisi AKP ile güçlü bağları 
var” dendi.

Erdoğan’ın bazı yayınlara karşı şiddeti 
teşvik ettiğini belirten Daily Mail, “Bu yüzden, 
Yani Akit gibi serbestçe hareket etmesine izin 
verilen yayınlar Erdoğan’ın ve onun rejiminin 
görüşlerini fiilen dillendiriyormuş gibi görül-
üyor” dedi.
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Altıncı Alevi Festivalinde 
Barış ve Direniş Çağrıları Yapıldı
Bu yıl altıncısı yapılan 
Britanya Alevi Festiva-
li, barış temasıyla, bir 
dizi etkinliğin ardından 
büyük park etkinliğiyle 
final yaptı. Binlerce Ale-
vi ve Alevi dostunun 
katıldığı park festivalinde 
çok sayıda siyasetçi, ku-
rum temsilcileri ve inanç 
öncüleri yer aldı.

Haber Foto Esra Türk

Yağışlı havaya rağmen yoğun bir kalabalığın 
buluştuğu Hackney Downs Parkında, Me-
hmet Turan Dede’nin, Alevi inancına göre, 
çerağ yakmasıyla festival programı başladı. 
Turan Dede, Mehmet Yüksel Dede, Alevi 
inancında dini lider olan Hacı Bektaşi Veli 
Dergahı Postnişi Veliyettin Hürrem Ulusoy, 
öncülüğünde çeşitli kurumların semah ekipleri 
toplu olarak semah döndüler.

Siyasetçiler ve kurum temsilcileri Festival 
ve Alevilerin siyasi durumlarına ilişkin birer 
konuşma yaptılar. Konuşmaların ortak teması 
Alevilerin inançsal haklarının tanınması ve 
Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ve AKP hükümetinin öncülüğünde 
Alevilere karşı devam eden asimilasyon 
politikalarıydı.

Açılış konuşmalarını yapan İngiltere Alevi 
Kültür Merkezi ve Cemevi başkanı Tugay Hur-
man ve Britanya Alevi Federasyonu başkanı 
İsrafil Erbil ardından festival kapsamında 
Londra’da bulunan HDP İzmir milletvekili 
Müslüm Doğan ve CHP İstanbul milletvekili 
Eren Erdem birer konuşma yapan misafirler 
arasındaydılar.

Enfield North milletvekili ve Britanya Par-
lamentosu Alevi Sekreteryası onursal başkanı 
Joan Ryan, Avrupa Alevi Konfederasyon 
Birliği başkanı Hüseyin Mat, Avrupa Parla-
mentosu milletvekili Claude Moraes, Harin-
gey Belediye Başkanı Ali Gül Özbek, Stoke 
Newington Old Church pederi Dilly Baker ve 
Veliyettin Ulusoy birer konuşma yaptılar. Bri-
tanya Alevi Kadınlar Birliği başkanı Özlem 
Şahin de bir konuşma yaparak emeği geçen 
kadınlara teşekkür etti ve Erdoğan’ın kadınlara 
yönelik söylemlerini eleştirdi.

Festivalin kültürel programı dahilinde 
Sabahat Akkiraz, Sula Alan ve Grup Raye, 
Gülseven Medar, Orhan Bilge ve Cemevi saz 
hocası, Barış Baran  ve folklor ekipleri sahne 
aldılar.
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HDK-A İlk toplantısını gerçekleştirdi
Avrupa’da da örgütlenmeye başlayan HDK-
A (Halkların Demokratik Kongresi) Londra 
Haringey bölgesindeki toplum merkezinde 
düzenlenen toplantı ile duyuruldu. 

Halkların Demokratik Kongersi 
Britanya çatısı altında çalışmalara ve 
örgütlenmeye başlayacak olan HDK-
A toplantıya katılan, dernek ve toplum 
örgütleri ile iş insanlarına anlatıldı. 
Toplantıda İnsan hakları aktivisti 
Doğan Genç ile Gik-Der başkanı He-
lin Peköz katılımcılara HDK-A’nın 
Avrupa’da örgütlenme sürecini sebep 
ve sonuçları ile detaylı olarak anlattı. 

Bir koordinasyon toplantısı niteliği 
taşıyan HDK-A Britanya’nın ilk 
toplantısında katılımcılar HDK-A’yı 
daha yakından tanıyabilmek ve anlay-
abilmek adına soru ve önerilerde bu-
lundu. Toplantıda yine ikinci ve daha 
geniş kapsamlı bir toplantı yapılması 
kararı da alındı, ikinci toplantının 
tarih, yer ve saati ileriki günlerde 
açıklanacak.

Düzenlenen toplantının acil ve 
ilk toplantı olması nedeniyle katılım 

beklenen seviyede olmasa da toplu-
mun farklı kesimlerinden yöneticilerin 
hazır bulunması memnun edici oldu. 

Avrupa’daki örgütlenme ve 
çalışmalarını HDK-A  ‘suça ortak 
olma’ imza kampanyası ile şu başlıklar 
altında topluyor;

“Türkiye’yle yapılan kirli 
anlaşmaya son! Erdoğan rejimine 
yapılan para ve silah sevkiyatlarına, 
diğer lojistik ve askeri yardımlara son!

Yakın bir tarihte AB tam üyeliği 
sözü vermek yerine, Türkiye hüküme-
tine diplomatik baskı yapılmalıdır. 
Devlet terörü ve savaş nihayet 
son bulmalı, demokrasi ve barış 
sağlanmalıdır!

Avrupa’daki Türkiyeli ve 
Kürdistanlı örgütler üzerinde 
Türkiye’nin çıkarları adına yapılan 
baskılara son!  

BM İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 
ve Cenevre Mülteciler Sözleşmesi’ne 
tutarlı bir şekilde uyulmalıdır! 

Yaşadıkları yerleri terk etmek zo-
runda kalan mültecilere, insan onuru-

na yaraşır bir şekilde yardım edilme-
lidir!  Rojava’ya bir insani koridorun 
açılması ve Rojava’ya geri dönmek 
isteyen insanlar için serbest seyahat 
imkânları sağlanmalıdır!”

AB Komisyonu’na ve Avrupa 
hükümetlerine yönelik bu acil tale-
pleri içeren imza kampanyasının iler-
iki günlerde ciddi boyutlara ulaşacağı 
tahmin ediliyor.

Brexit’çilerden Çirkin Kampnaya Tweeti
İngiltere’de AB’de çıkılması 
yönünde kampanya 
yürüten grubun Twit-
ter hesabında, Orlando 
katliamının kullanılması 
tartışma yarattı.

‘AB’den ayrıl’ kampanyası Twit-
ter hesabı, dün 49 kişinin hayatını 
kaybettiği Orlando gece kulübünde 
yaşanan olayları AB referandum 
tartışmasıyla bağdaştıran bir mesaj 
paylaştı.

LeaveEUOfficial hesabı, IŞİD 
militanlarının fotoğrafı ve altındaki 
“İslamcı terörizm yaşam tarzımıza 
karşı ciddi bir tehdittir. Orlando’da 
yaşanan olaylarla burada karşılaşmak 
istemiyorsanız şimdi hareket edin” 

yazından oluşan bir görsel paylaştı.
Eğitim Bakanı Nicky Morgan 

paylaşımın “utanç verici” olduğunu 
söyledi. “İngiltere Avrupa’da daha 
Güçlü” kampanyasının yöneticisi Will 
Straw ise kampanyanın yaptığının 
“Trump tarzı korku tellallığı” 
olduğunu söyledi.

Söz konusu tweet’te, “Kalaşnikov 
silahlarının Avrupa’da serbest 
dolaşımı teröristlere yardımcı oluyor. 
23 Haziran’da daha sıkı bir güvenlik 
için oy verin. Çıkma oyu verin” yazdı.

İşçi Partili gölge Dışişleri Bakanı 
Hilary Benn de görüntünün «utanç 
verici ve korkakça» olduğunu söyledi.

Benn, «Saldırıya uğrayanlar 
arkadaşların olduğunda bile hem 
onlara hem de prensiplerine sadık 
kalabilmek cesaret gerektirir. Bunu 
yapmak bizi daha güçlü kılar. Ölüm 
saçan hoşgörüsüzlüklerin karşısında 
değerlerimizi ve yaşam biçimimizi 
azimle koruyabildiğimizi gösterir» dedi.

Tepkiler ardından tweet silindi.
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    ha.twebb                       @hatwebb

İngiltere’nin En Saygın Şiir 
Ödülüne Kürt Kadın Aday

Kürt şair, akademisyen ve 
araştırmacı Dr Choman Hardi 
ingiltere’nin en saygın şiir ödülüne 
aday. İngiltere’de 25 yıldır geleneksel 
olarak verilen Forward Prize ödülü için 
5 kişilik kısa listeye seçilen Hardi en 
güçlü aday olarak görülüyor. 

Şiir kitaplarının yanında araştırma 
kitapları da olan Dr Choman Hardi 
1993 yılında İngiltere’ye mülteci 
olarak geldi. 

25’inci Forward Prize ödülleri 
kazananları 20 Eylül 2016 tarihinde 
Royal Festival Hall’da yapılacak 
törende açıklanacak. 

the forward Prize for best 
Collection ödülleri kısa liste;

• Vahni Capildeo – Measures 
of Expatriation (Carcanet)

• Ian Duhig – The Blind Road-
Maker (Picador Poetry)

• Choman Hardi – Con-
sidering the Women 
(Bloodaxe Books)

• Alice Oswald – Falling 
Awake (Cape Poetry)

• Denise Riley – Say Some-
thing Back (Picador Poetry)

Dr CHOMaN HarDİ kİMDİr?
Irak Kürdistanı’nda doğan Cho-

man Hardi 1993 yılında mülteci olarak 
Britanya’ya yerleşti. Queens College 
Oxford, University College London ile 
Canterburry’deki University of Kent’te 
tahsilini tamamladı. Savaş yüzünden 
dul kalan kadınlar hakkında yaptığı 
doktora-sonrası çalışmasından dolayı 
Leverhulme Trust tarafından iki yıllık 
bursla ödüllendirildi. Bu çalışmanın 
sonucunda yazdığı Gendered Experi-
ences of Genocide, Anfal Survivors in 
Kurdistan - Iraq, 2011 yılında Ashgate 
tarafından yayımlandı. Üç Kürtçe şiir 
kitabı kaleme alan Hardi’nin İngilizce 
yazdığı ilk şiir kitabı Life for Us (“Bi-
zim için Hayat”) Bloodaxe tarafından 
2004’te yayımlandı. Hardi 2006 yılında, 
şiirleri “Yeraltı Üzerine Şiirler” adlı pro-
gramda gösterilen en genç şairlerden biri 
oldu. Şiirlerinden dördü 2010 yılında 
GCSE (bir tür ortaöğrenim sertifikası) 
İngilizce müfredatına dahil edildi. The 
Poetry Archive Choman, Hardi’nin 
kendisinin okuduğu şiirlerini aynı yıl CD 
halinde piyasaya sürdü. Şu anda, Irak 
Kürdistanı’nın ilk feminist dergisi olan 
Serdemî Jin (Kadının Çağı) adlı derginin 
baş editörüdür.

Hardi şu anda Süleymaniye Ameri-
kan Üniversitesinde İngiliz Edebiyatı 
dersleri vermektedir. 

Köşe Yazısı

Tom 
Webb

Siz Çalın Vergisini 
Biz Öderiz!

Google, Amazon, Facebook, 
Uber, Starbucks gibi şirketlerin 
çok büyük satışlar yaparak çok 
düşük vergiler ödemesi hükümetin 
büyük şirketlere vergi kıyağı yapıp 
yapmadığı konusunu akıllara 
getiriyor. Özellikle hüküme-
tin çeşitli kademelerde yer alan 
danışmanlarının önceden bu 
şirketler de üst düzey noktalarda 
çalışmış olması neler olup bittiği 
sorularının aklımızdan çıkmasını 
engelliyor. Facebook’un 2014 
yılında sadece 4,327 Pound ver-
gi ödediğini biliyormuydunuz? 
Belki bu bir çoğunuzun kişisel 
olarak ödediği vergiden bile az 
olabilir. Peki kahvesini sevdiğiniz 
Starbucks’ın uzun yıllar hiç vergi 
ödemediğini biliyormuydunuz?

Farkında olduğumuz bir durum 
tabi ki var. Kanunlar gereği eğer 
vergi ödemeleri gerekmiyorsa, 
ödemesinler zaten. Ama olaya 
birde çok çalışan, çabalayan insan-
lar tarafından bakmak gerekiyor. 
Marketinde sabah 7’den akşam 
11’e kadar çalışan bir vatandaş 
yıllık 4-5 bin Pound vergi ver-
irken, Facebook’un onunla aynı 
miktarda vergi ödemesi ne kadar 
adil sayılabilir ki? O vatandaştan 
vergi alınmasa belki çocukları 
daha iyi bir eğitim alabilir ama 
Facebook’dan alınmayan her vergi 
Mark Zuckerberg’in lüks yatıyla 
okyanusta yaptığı gezilerin daha 
sıklaşmasına yol açacaktır diye 
tahmin ediyorum.

Peki ama nasıl oluyor 
diyorsanız, okuduklarımdan 
anladıklarımı size kısaca geçeyim.

Düşünün ki bir şirketiniz var. 
Şirketiniz çalışıyor, kar ediyor ve 
kurumlar vergisini olması gerektiği 
yüzde 20’lik dilimden ödüyor. Bu 
ödediği miktar doğal olarak kar 
payı üzerinden belirleniyor. Yani 
ettiğiniz karın beşte birlik kısmı 
vergi dairesine gidiyor. Daha sonra 
bu vergi size yol-elektrik-su-toplu 
taşıma olarak geri dönüyor. Yada 
hiç kapanmayan yol çukurları, 
düzgün çalışmayan bir toplu 
taşıma sistemi ve çocuklarınız için 
sürekli olarak düşen eğitim kalitesi 
olarak dönüyor da olabilir. Bilemi-
yorum.

Büyük karlar eden şirketiniz 
karını Britanya sınırları içerisinde 

yapmamışsa verginizi sadece Brit-
anya içerisindeki ettiği kar üzerin-
den ödüyorsunuz. Yani karın çoğu 
başka bir ülkede yapılmışsa, o ülke 
şirketinizi vergilendiriyor.

Şöyle düşünün, bu şirketlerin 
hepsinin ‘parent’ olarak bilinen 
üst şirketleri hep ‘vergi cenneti’ 
ülkelerde açılıyor. Bu tür ülkel-
erde genellikle kurumlar vergisi 
ya hiç yok yada yüzde 1 gibi çok 
düşük rakamlar. Üst şirket her za-
man bu alt şirketlerin sahibi ol-
muyor, bazı şirketler sadece telif 
yada hak sahibi olarak görüne-
biliyorlar. Britanya’da iş yapan 
bu alt şirketler karlarının büyük 
bölümünü ‘borçlu’ oldukları bu 
üst şirketlere ödüyorlar. Böylece 
Britanya’da ödeyecekleri vergi 
köşedeki marketin vergisiyle eşit 
duruma geliyor. Mesela hepimiz 
Google’ı büyük bir şirket olarak 
biliyoruz, fakat ‘Alphabet’ isimli 
şirketin Google’ın sahibi olduğunu 
biliyormuydunuz? Ne ilginçtir 
ki Alphabet şu anda dünyanın en 
değerli teknoloji şirketi. 

Geçtiğimiz aylarda, Galler’de 
bulunan Crikhowell isimli ufak 
bir belediyede takdir edilecek 
bir protesto eylemi düzenlendi. 
Crikhowell’de bulunan tüm mar-
ketler, fırınlar, kasaplar, berber-
ler, restoranlar, barlar yani bel-
ediye sınırlarında bulunan bütün 
işletmeler, bir muhasebe şirketi 
yardımı ile büyük şirketlerin 
uyguladığı bu vergiden ‘kaçınma’ 
taktiğini uyguladılar. Şehirde bulu-
nan bütün işletmeler şu anda ver-
gilerini Google’ın, Facebook’un, 
Amazon’un ödediği şekilde ödüy-
orlar. Eminim bu durumun vergi 
dairesine ders olmasını istiyorlar. 
Gelecekte bir gün, bütün Brit-
anya aynı vergi mantığını uygu-
larsa o zaman belki hükümet ver-
gilendirme konusunda daha adilce 
davranabilir diye umuyorlar.

Bizlerde istiyoruz ki vergimizi 
tam olarak ödeyelim. Devletin 
tüm işleyişinin vergiler üzer-
inden döndüğünü çok iyi bili-
yoruz. Fakat hükümetler büyük 
şirketlere kıyak geçmek yerine 
vatandaşını desteklemeyi, onlara 
en iyi hizmeti vermeyi ne zaman 
öğrenecek işte orasını bilemi-
yoruz.
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Bozcader Gençliği ve Britanya Alevi Gençlik 
Federasyonundan Gençlik Şöleni
Altıncı Alevi Festivali 
kapsamında Bozcader 
Gençliği ve Britanya Alevi 
Gençlik Federasyonunun 
ortak çalışmasıyla Boz-
cader derneğinde gençlik 
şöleni yapıldı. Britanya 
Alevi Federasyonuna 
bağlı kurumlar dışında 
derneklerin de Alevi Fes-
tivaline dahil olmaları çer-
çevesinde gerçekleşen 
gençlik etkinliği bu yönde 
ilk bir ilk oldu.

Ethem Neşeli, Şahin Erdoğan 
ve Anıl Duman’ın sahne aldıkları 

etkinlikte, gençler davul zurna 
eşliğinde halaylar çektiler. Cuma 

günü, 10 Haziran’da gerçekleşen 
etkinlikte ilk olarak Bozcader 

başkanı İrfan Sağır ve Alevi de-
deleri konuşma yaptılar.

Birlik Ceminde Dedeler Barış Mesajı Verdi
Altıncı Alevi Fes-
tivali kapsamında, 
Perşembe, 9 Haziran’da, 
Dalston’da bulunan 
İngiltere Alevi Kültür 
Merkezi ve Cemevinde 
Birlik Cemi yapıldı.

Haci Bektaşi Veli Dergahı Postnişi 
Veliyettin Hürrem Ulusoy, Mehmet 
Turan Dede, Mehmet Turan Dede ve 
Mehmet Yüksel Dede’nin bulunduğu 
Cem’de, AABF İnanç Kurulu Başkanı 
Cafer Kaplan Dede yürüttü.

Dedeler, Kerbela’ların günümüzde 
tekrar tekrar yaşandıklarını ve 
Alevilerin Gezi, Roboski, Cizre, An-
kara katliamlarına tepki vermelerinin, 
Kerbela için yas tutmak kadar önemli 
olduğuna vurgu yaptılar. Cem Re-

hber, Zakir, Gözcü, Kapıcı, Süpürgeci, 
İbrikçi, Çerağcı, Postcu, Semahçı, 
Sakacı ve Lokmacı hizmetlerinin 
sunulmasıyla yürütüldü. Semah 
dönülen Cem töreninde sonunda lok-
malar dağıtıldı.

Farklı İnanç Temsilcilerinden Küresel Barış Çağrısı 

Altıncı Alevi Festivali kapsamında 
düzenlenen inançsal etkinlikte Alevi 
Dedeleri çeşitli inanç temsilcileri-
yle birlikte küresel barış çağrısı 
yaptılar. Stoke Newington’da bulu-
nan St Mary’s Old Church’de, peder 
Dilly Baker’ın ev sahipliğini yaptığı 

toplantıda İAKM ve Cemevi başkanı 
Tugay Hurman ve Britanya Alevi 
Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil de 
yer yer aldılar. Alevi dedeleri, Alman-
ya Alevi Federasyonu İnanç Kurulu 
Başkanı Cafer Kaplan, Hacı Bektaşi 
Veli Dergahı Postnişi Veliyettin 

Hürrem Ulusoy, Mehmet Turan Dede 
ve Mehmet Yüksel Dede ile birlikte 
Hindu, Hristiyan ve Süryani inanç 
temsilcileri barış temennilerinde bu-
lundular.

Edmonton Hindu Tamil Kültür 
Cemiyeti yöneticisi Shanmuganathan 

Navratnam, St Mary’s Kilisesi Papazı 
Matt Wall ve Süryani Camiası Temsil-
cisi Zeyto Kurter de katılım sağlayıp 
barış mesajlarını dile getirdiler.

Avrupa Alevi Gençlik Federasy-
onu temsilcileri de söz alarak barış 
çağrısının önemine değindiler.

HDP Milletvekili Müslüm Doğan, 
Haringey Belediye Başkanı Ali Gül 
Özbek, Prof. Dr. Erol Parlak da 
katılımcılar arasında yer aldılar.

Etkinlik semah gösterisi ve 
çerağın söndürülmesiyle sona erdi.
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Eğitim Köşesi

oktyshbz@googlemail.com

okTay 
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

Anne ve Babalar için 
İnternet bilgileri 

İnternet kullanımı gittikçe 
yaygınlaşan ve gittikçe gençleşen 
bir alışkanlık haline geliyor. 
İnternetin ve teknolojinin tabiiki 
bir çok faydası ve hayatımızı 
kolaylaştıran yanları vardır. 
Peki ama İnternetin tehlikeleri 
hakkında ne biliyoruz? Yada 
İnternet aracılığıyla çocuğumuzun 
kiminle konuştuğunu yada soh-
bet ettiğini biliyormuyuz? Bir 
başka nokta, acaba çocuğumuz 
İnternette ne tür içerikleri izliyor, 
okuyor yada karşılaşıyor? Bunlar 
aslında hepimizin ciddi düşünmesi 
ve kafa yorması gereken sorular 
ve noktalar. İnternetin sağlıklı 
kullanımında anne-babanın önemli 
bir rolü vardır. Bu sebepten dolayı 
bu hafta sizler ile bu konuda 
faydalı olacağını düşündüğüm bazı 
bilgileri paylaşacağım. 

 Yukarda belirttiğim gibi, anne 
ve babanın çocuklarının İnternet 
doğru kullanmında önemli bir rolü 
vardır. Fakat her anne-baba bu 
konuyu çocuğu ile konuşmadan 
önce bu konuda kendi bilgisini 
geliştirmesi önemlidir. Yazımın so-
nunda bu anlamda anne ve babalara 
yardımcı olacak bazı İnternet 
adreslerini ve kurum adresler-
ini vereceğim. Eğer bu konuda 
kendi bilginize güvenmiyorsanız 
lütfen bu sitelere bir göz atın. 
Konumuza devam edersek, bir 
çocuk İnternette istemediği bir 
tecrübe edinirse bunu ilk görecek 
yada fark edecek olanlar anne ve 
baba olacaktır. Böyle bir durum-
da doğru tavsiye uzun dönemde 
faydalı olacaktır.

Evet çocuğunuz için uygun 
olmayan her İnternet sitesini ya-
saklamak gibi bir çabanız olabilir, 
fakat bu çözüm mü? Burada doğru 
olan ve bugün Eğitim Bakanlığı 
tarafından da dikkat edilen üç 
ana kavram var. Bunlar internette 
İçerik, Davranış ve Temas. Kısaca 
değinmek gerekirse burada vurgu-
lanmak istenen şudur: Her çocuk 
İnternette uygun olan ve olmayan 
İçeriği ayırt etmesi, İnternette nasıl 
Davranılması gerektiğini bilmesi 
ve kimin ile Temas edip etmemes-
ini bilmek zorundadır. Bu Eğitim 
Bakanlığın bugün başta tüm okul-
lardan daha sonra tüm anne-ba-
balardan istediği bir zorunluluktur. 

 Peki bu konuda en temelde 
neler yapabiliriz? Bu konuda 
aslında yukarda da dediğim gibi 
kendi bilgilerimizi güncelleştirmek 
ve meseleyi daha iyi kavramak 
gibi bir zorunluluğumuz var. Bu-
nun yanında atacağımız bazı basit 
adımlar ise şöyle: 

1. Çocuğumuz ile İnternet 
güvenli bir şekilde kullanması 
konusunda sohbet edelim: 
Çocuğumuz ile en temelde 
İnternette kimin ile arkadaşlık 
edip etmemesi konusunda sohbet 
edebiliriz. Nasıl ki çocuklarımızın 
sokakta sıradan birisiyle arkadaş 
olmasını istemiyorsak, bu aynı 
kuralı İnternette de uygulamamız 
önemli. İnternet paylaşımları bu-
nun yanında söylenilen ve yapılan 
yorumlar hakkında uyarı yap-
mak büyük bir gereklilik. Belkide 
çocuğunuza söylemeniz gereken en 
temel şey ise İnternette yayınlanan 
bir resmin, yorumun yada vide-
onun bir kere yayınladıktan sonra 
kaldırılamıyacağı gerçeği – siz ne 
kadar silsenizde! 

2. Çocuğunuza güvenlik 
araçlarını kullanmaları konusunda 
uyarıda bulunun: Facebook, Twit-
ter yada Snapchat gibi gençler 
tarafından sıkça kullanılan sitelerde 
Privacy Setting olarak bilinen Gi-
zlilik Ayarlarını doğru bir şekilde 
uyguladıklarını kontrol edin. 

3. Evdeki İnternet üzerin-
den kullanılan siteleri filtre edin: 
İnternet Servis Saglayağınız ile te-
mesa geçip bu konuda bazı yasaklar 
getirebilirsiniz. Onların yardımı ile 
çocuğunuz için uygun bulmadığınız 
İnternet sitelerini blok edebilirsiniz. 

4. Değişik teknolojilerin nasıl 
çalıştığı ile ilgili bilgileriniz 
geliştirin: İnternet üzerinden Par-
ents› Guide to Technology gibi re-
hberleri kullanarak teknolojiyi daha 
iyi öğrenin.

Şimdilik bu kadar bilgi umarım 
yeterli olur. Daha fazla bilgi için 
aşağıdaki sitelerin Anne-Bana (Par-
ents) bölümlerinden bilgi alabilirsi-
niz. 

www.childnet.com 

http://www.saferİnternet.org.uk/ 

www.thinkuknow.co.uk 

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma 
Eenstitüsü’nün dünyadaki nükleer başlıklarla ilgili 
araştırmasının sonuçları oldukça çarpıcı. Araştırmaya 
göre, tüm dünyadaki nükleer silahların yüzde 
93’ünden fazlası ABD ve Rusya elinde bulunduruyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü, 
nükleer başlıkla ilgili araştırmasının sonucunu açıkladı

Sonuçlara göre, nükleer başlıkların sayısı geçen yıla 
göre azaldı ancak nükleer güçler atom bombalarından 
vazgeçmeye hazır değil.

ABD’nin toplam 7 bin nükleer başlığı bulunuy-
or. Bunlardan 1930’u mevzilendirilmiş durumda.

İkinci sırada Rusya geliyor. Rusya’nın bin 790’ı 
mevzilendirilmiş 7 bin 290 nükleer başlığı var.

Fransa’nın ise 280’i mevzilendirilmiş 300 nükleer 
başlığı bulunuyor.

İngiltere’nin 215 nükleer başlığı var. Bunlardan 
120’si mevzilendirilmiş durumda.

Enstitünün verilerine göre, ülkelerin nükleer başlık 
sayısı şöyle:

abD
Toplam nükleer başlık sayısı : 7.000
Mevzilendirilmiş başlık sayısı: 1.930

rUsYa
Toplam nükleer başlık sayısı : 7.290
Mevzilendirilmiş başlık sayısı: 1.790

fraNsa
Toplam nükleer başlık sayısı : 300
Mevzilendirilmiş başlık sayısı: 280

İNGıltere
Toplam nükleer başlık sayısı : 215
Mevzilendirilmiş başlık sayısı: 120
Bu ülkeleri sırasıyla, Çin, Hindistan, Pakistan, 

İsrail ve Kuzey Kore izliyor
Rapora göre, ABD ve Rusya, dünyadaki tüm 

nükleer silahların yüzde 93’ünden fazlasına sahip

348 MılYar DOlar HarCaMa
Ayrıca ABD 2015-2024 yılları arasında, nükleer 

gücünü büyütmek için 348 milyar dolar harcamayı 
gözden çıkardı

Bu rakamın gelecek 30 yıl içerisinde 1 trilyon 
doları bulacağı tahmin ediliyor

Enstitünün verilerine göre, nükleer başlıkların 
sayısı geçen yıllara göre azalmış durumda ancak 
modernleştirme programları nedeniyle güçleri giderek 
artırılıyor

Nükleer Silahların Yüzde 93’ünden 
Fazlası ABD ve Rusya’nın Elinde
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Zagros Dağlarının Sesleri Stoke 
Newington’da Yankılanacak 
Londra’da yaşayan farklı kökenlerden 
halkların en önemli yaşam mekanlarından 
biri olan Stoke Newington bölgesinde bulu-
nan ve küçük kilise olarak bilinen The Old 
Church isimli kilise 18 Haziran tarihinde Ar-
ash Moradi, Mehdi Bagheri, Çiğdem Aslan 
ve Tahir Palalı’nın ortaklaşa sahne alacağı 
‘Strings of Zagros’ (Zagros’un Telleri) kon-
serine evsahipliği yapacak. 

Türkiyeli halkların yakından 
tanıdığı Londra’da yaşayan usta 
sanatçılar Çiğdem Aslan ve Ta-
hir Palalı’nın yakın dönemde 
başlattıkları ve  14. Yüzyıl ile 
20. Yüzyıl arasında yaşamış 
Alevi ozanların eserlerinin tem-
bur eşliğinde seslendirildiği yeni 
proje’den bir bölümle başlayacak 
olan konserin ikinci bölümünde İran 
Kürdistan’ın Kermanşah şehrinden 
iki enstrüman ustası Arash Moradi 
ve Mehdi Bagheri sahne alacak. 
İran Kürdistan’n Kermanşah bölges-
inde yaşayan Yarsan Kürtlerinden 
Arash Moradi’nin Tembur’u ve 

Mehdi Bagheri’nin Kemençe’sine 
dayalı olarak yoğunluklu olarak en-
strümantal repertuardan oluşacak 
bölümde her iki sanatçının yarattığı 
kompozisyonlar seslendirilecek. 
Dünya’nın yaşayan en büyük tem-
bur sanatçılarından biri olarak kabul 
edilen Ali Akbar Moradi’nin oğlu 
olan Arash Moradi uzun yıllardır 
Londra’da yaşıyor ve babasından 
öğrendiği tekniğe dayalı olarak 
çaldığı tembur ile çok sayıda önemli 
projede yer aldı. Yeni bir albüm 
hazırlığında olan Arash Moradi dans 
ve hikaye anlatma projeleride dahil 
olmak üzere çok sayıda önemli pro-

jede yer aldı. Yaşamını Amerika’da 
sürdüren  Mehdi Bagheri ise Tombak 
ve Setar enstrümanlarıyla başladığı 
müzik serüveninde daha sonra Ke-
mençe öğrenmeye karar verdi ve 
Kemençe eğitimini de dünyaca ünlü 
Kürt grubu The Kamkars grubunun 
üyesi Ardeshir kamkar’dan aldı. 
Çocuk yaşta geldiği Londra’da 
köklerinden kopmayan, uzun yıllar 
Nurhak bölgesi Alevi dedeler-
inin yanında zakirlik yapan ve bu 
geleneği kendi müziğinde yaşatmaya 
devam eden Tahir Palalı Erkan 
Oğur’un prodüktörlüğünde ‘O’ isim-
li ilk albümünü geçen yıl yayınlamış 
ve albümü oldukça olumlu eleştiriler 
almıştı. Daha çok yaptığı Rebetiko 
ve Klezmer müziği repertuarlarıyla 
bilinen, dünyanın pek çok yerinde 
sahne alan Koçgirili bir Alevi Kürt 
kadını olan Çiğdem Aslan ise Tahir 
Palalı ile gerçekleştirdiği bu yeni 
projede Türkçe ve Kürtçe Alevi 
deyişlerini seslendirerek müziğinde 
yeni bir alan açıyor. 

İnanç ritüelleri açısından birbirine 
çok benzer yönleri olan Alevi ve 
Yarsan halklarından müzisyenleri 
biraraya getirecek olan ve 18 Haz-
iran Cumartesi günü saat 19.45’te 
başlayacak bu eşsiz konserin £10 
değerinde ki biletlerini internet üz-
erinden www.theoldchurch.org.uk 
websitesini ziyaret ederek önceden 
temin edebilirsiniz. Sınırlı sayıda 
konser biletinin kapıda satılması da 
sözkonusu olacak. 

Konser Mekanı: The Old Church, 
Stoke Newington Church Street, 
N16 9ES (Stoke Newinton Town 
Hall yanında ve büyük kilisenin 
karşısında)
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Onur Orhan’ın yazdığı ve Caner 
Erdem’in yönettiği oyunda Barış 
Atay, her şeyiyle bir diktatörü 
canlandırıyor. “Devlet benim” di-
yen diktatörün, içsel çatışmalara 
ve halkla kurduğu ilişkiye tüm 
çıplaklığıyla tanık oluyoruz.

Sadece Diktatör oyunu, tıpkı 14. Louis gibi “devlet 
benim” diye haykıran diktatörün sarayında geçiyor.

Barış Atay’ın diktatör rolüyle tek başına taşıyacağı 
bu çatışma, diktatörlüğün sistem içerisindeki tarihsel 
döngüsünü ve bunun sonucu, bir diktatörün kendi iç-
sel hesaplaşması ve halk ile kurduğu paradoks ilişkiyi 
temel alıyor.

Avrupa ve Türkiye’de gösterimleri süren ‘Sadece 
Diktatör’ oyunu 17 Haziran Cuma günü Londra’da 
seyircisiyle buluşacak.

1997 yılından bu yana Londra’da faaliyet sürdüren 
Tohum Kültür Merkezi’nin örgütlediği tiyatro gösteri-
mi Clapton’da bulunan Round Chapel’de sergilenecek.

Bilet satış noktaları: Stoke Newington Gorki House, 
Harringey Mezzo Café, Edmonton İstanbul Supermar-
ket. Daha fazla bilgi için 078 974 99163 numaralı tel-
efona uaşabilirsiniz.

Yazar Ahmet Güven’in ‘Nar 
Taneleri’ Okuyucu ile Buluşuyor

Araştırmacı yazar Ahmet Güven’in 
son kitabı ‘Nar Taneleri’ kitabının tanıtımı 
amacıyla imza günü ve söyleşi düzenlenecek. 

26 Haziran’da Kırkısraklılar derneğinde 
yapılacak kitap tanıtımı etkinliğinde kitabın 
yazarı Ahmet Güven ‘Nar Taneleri’ ile ilgili 
bir söyleşi de gerçekleşecek. 

Yeni çıkan kitabın önsözünde kitabın Hrant 
Dinke adandığı belirtiliyor; ‘Hrant Dink’in 
anısına yapılan bu çalışmanın iki ana amacı 
var; birincisi soykırımda hayatını kaybeden 
kurbanları anmak ve acılarını unutmamak. 
İkincisi soykırımdan kurtulan ve kıyıda, 
köşede ‘’Nar Taneleri’’ gibi dağılıp kalmış 
insanların yaşam öykülerini belgeleyerek, 
duyan var mı? deyip, vicdanlara seslenmektir.

Kitap da üç döneme ait dokuz yaşam 
öyküsü ve bir söyleşi yer almaktadır. 
‘’Menekşe Hatun’’ öyküsü, II. Abdülhamit 
döneminde, ‘’Hacin Direnişi ve Zaruhi’nin 
öyküsü’’ Mustafa Kemal döneminde, diğer 
yedi öykü ise 1915 döneminde yaşananlara 
dairdir. Öyküler “kurtaran” ve “kurtulanların” 
ve tanıkların çocuklarından kayıt altına 
alınarak yazılmıştır. 

Soykırımın birde kültürel boyutu vardır. 
Ermenilere ait kültürel değerler üzerinde 
yapılan soykırım başlı başına bir araştırma ko-
nusu olduğu için bu çalışmada bütünü değil, 
bütüne dikkat çekmek için Kayseri örneği ele 
alınarak bir söyleşiyle bu çalışmada yer verilmiştir.’

Kitabın tanıtımı nedeniyle 26 Haziran Pazar günü 
Kırkısraklılar Dayanışma Derneği’nde etkinlik düzen-

lenecek. Dernek merkezinde saat 14:00’te yapılacak 
tanıtım ve imza gününde yazar Güven, okurlarına kita-
pla ilgili detaylı bilgiler verecek.

Barış Atay ‘Sadece Diktatör’ 
Oyunuyla Londra’da
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Halk Cephesi Baskıları 
Protesto Etti

Uzun zamandır baskın ve gözaltılara maruz kalan 
İngiltere Halk Cephesi haftasonu düzenlenen yürüyüşte 
İngiliz polisi ve TC devletini protesto etti.Yüzlerce 
duyarlı vatandaşın katıldığı ve toplumlarımızın yoğun 
olarak yaşadığı Tottenam bölgesinde düzenlenen 
yürüyüşte Cephe’ciler ‘yaşasın halkın birliği’ mesajı 
verdi. Ayrıca İngiliz polisinin çirkin saldırıları ve 
gözaltılarıda eshefle kınandı.

Protesto yürüyüşü sonrasında yazılı bir açıklama 
yapan İngiltere Halk cephesi, açıklamasında “Tür-
kiye Faşizmiyle İşbirliğine Son, Ne istiyoruz Adalet, 
Kim İçin Halk için Yaşasın Halkın Adaleti, Adalet 
yoksa huzur da yok,Terörist, Terörist Katil işkenceci 
Kim? Türkiye Devleti,Baskılar Bizi Yıldıramaz, 
Halkın Sesi Yürüyüş Susturulamaz, Direne Direne 
Kazanacağız, Grup Yorum Halktır Susturulamaz.” 
Ifadelerinde yer verdi. 

Halk Cephesinin açıklaması şöyle;
“İngiliz devletinin Türkiye faşizmiyle yaptığı ticari 

ve siyasi anlaşmalar gereği, 6 Nisan’dan beri saldırılar 
devam ediyor. Açılan direniş çadırına katlanamayan 
devlet 31 Mayıs’ta çadıra saldırmış ikisi çocuk yaşta 
yedi insanımızı işkencelerle gözaltına almıştı.

Saldırıları protesto etmek ve devletin “demokrasi-
nin beşiği” maskesinin arkasında gizli olan gerçek 
yüzlerini teşhir etmek için bir yürüyüşümüz yapıldı. 
11 Haziran saat 15 sıralarında Edmonton’da başlanarak 
çadıra doğru yürüyüşe geçildi. Yürüyüş boyunca 
dillerde sloganlar ve zılgıtlar eksilmedi. Türkçe ve 
ingilizce hiç durmadan öfkeyle sloganlarımızı attık. 

“Türkiye Faşizmiyle İşbirliğine Son, Ne istiyoruz Ada-
let, Kim İçin Halk için Yaşasın Halkın Adaleti, Adalet 
yoksa huzur da yok,Terörist, Terörist Katil işkenceci 
Kim? Türkiye Devleti,Baskılar Bizi Yıldıramaz, 
Halkın Sesi Yürüyüş Susturulamaz, Direne Direne 
Kazanacağız, Grup Yorum Halktır Susturulamaz...” 
“Baskılar Bizi Yıldıramaz, Türkiye Faşizmiyle 
İşbirliğine Son” yazılı Türkçe ve ingilizce iki ayrı 
pankartın ve kızıl bayrakların taşındığı yürüyüş boyun-
ca etrafta biriken halklara Bildiriler verildi, saldıranlar 
teşhir edildi. Tottenham polis karakolu önüne 
gelindiğinde “British Police Faşist Police, İngiliz 
Polisi Faşist Polis” sloganlarıyla bir süre beklendi. 
Direniş çadırının önüne gelindiğinde, baskıların, 
yasakların bizleri yıldıramayacağını tam tersi gücümüzü 
birleştirdiği içerikli kısa bir konuşma yapıldı.”

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı yürüyüş, alkışlar 
zılgıtlarla direniş çadırı önünde son buldu.

24h Minicabs
020 8226 4242

Haftanın 7 günü 24 Saat size en iyi hizmeti en uygun fiyatlarla vermek 
için bir telefon uzağınızdayız.

24hminicabs.co.uk
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Zamanında üniversite eğitimi alamamış olan 
yetişkinlere ve İşçi sınıfına mensup gençlere 
sağladığı eğitim olanağı ile bilinen Kuzey 
Londra’nın en büyük eğitim kurumu olan Met-
ropolitan Üniversitesi, yaklaşık 400 öğretim 
görevlisinin işine son vermeye hazırlanıyor. 
Çalışanlarının sayısını her yıl, dönem sonunda 
işten çıkartmalara azaltmaya giden yönetimin, 
öğrenci ve öğretim görevlileri üzerinde devasa 
etkiler yaratacak kararı tüm üniversite çalışnları 
tarafından tepkiyle karşılandı. Öğretim görevliler-
inin örgütlü olduğu UCU sendikasının şube sekre-
teri ve başkanının da içerisinde yer aldığı işten 
çıkartmlara karşı mücadele, geçtiğimiz hafta üni-
versitenin Holloway Road üzerindeki binasında 
düzenlenen bir toplantı ile start aldı. 

Haber - Orhan Dil

Metroplitan Üniversite’sinin 395 
öğretim görevlisinin işine son vereceğini 
açıklamasının ardından, başta işini kay-
betmekle yüz yüze olan öğretim görev-
lileri olmak üzere, öğrenciler ve üniver-
site çalışanları işten çıkartmlara karşı 
mücadeleyi düzenledikleri bir toplantı 
ile başlattılar. Üniversite ve Kolej 
Çalışanlarının örgütlü olduğu UCU 
sendikasının başkanı Liz Lawrence’ın da 
katıldığı toplantıda, yüksek öğretim ve 
öğretim görevlilerine yönelik saldırılara 
dikkat çekilerek, ortak mücadele çağrısı 
yapıldı. 

Hükümetin Mayıs ayında yayınladığı 
Yüksek Öğretim Yasa Tasarısı’nın 
içerdiği yeni saldırılar hemen hemen tüm 
konuşmacılar tarafından tek tek dile ge-
tirildi. Yıllık 9 bin sterlin olan harçların 
önündeki sınırları kaldırarak üniversite 
yönetiminin insafına terk edecek yeni 
tasarı, öğretim görevlilerinin ve üniver-
site çalışanlarının iş güvencelerini de or-
tadan kaldırıyor. Son 6 yılda yaşadıkları  
% 15’lik ücret kaybına rağmen aldıkları 
zam % 1.1’le sınırlı kalan öğretim 
görevlileri gecici ve sıfır saat kontratlara 
mahkum edilmek isteniyor. 

Hükümetin oluşturduğu Yük-
sek Öğretim Yasa Tasarısı’na karşı 
hazırlanan alternatif tasarının 
detaylarının da paylaşıldığı toplantıda, 
hükümete ve üniversite yönetimlerine 
karşı mücadelenin eleştirilerle sınırlı 
kalmaması için somut adımların hemen 
atılarak, 5 Temmuz’da greve çıkılması 
talep edildi. UCU’nin grev kararı 
alması durumunda, Ulusal Öğretmenler 
Sendikası NUT’nin 5 Temmuz’da ilk ve 
orta öğretimde gerçekleştireceği grev 

üniversitelere de yayılmış olacak.
Konu ile ilgili UCU Şube Başkanı 

Mark CAMPBELL gazetemize konuştu:
Mark, geçen hafta greve çıkan üni-

versite çalışanları ve bugün de kesin-
tilere karşı mücadele için bir arada, yük-
sek öğretimde neler oluyor?

Yüksek eğitimin tüm alanları 
neo liberal politikalarla özelleştirme 
kapsamına alınmaya çalışılıyor. Yüksek 
öğretim, pazara çıkartılarak eğitimin 
bedeli, çalışanların ve öğrencilerin 
sırtına yıkılmaya çalışılıyor. Bu durum 
tüm yüksek öğretim için geçerli. Zaten 
grevde, hem teklif edilen zammın çok 
düşük olması hem de geçici sözleşmeler 
ve cinsler arasındaki ücret adaletsizliğine 
karşı  yapıldı. Yani geçici sözleşmelere 
karşı mücadele ediyoruz. Londra Metro-
politan Üniversitesi geçici sözleşmeler 
bakımından zaten diğerlerinden bir 
adım öndeydi ve şimdi tüm çalışanların 
3’te birini işten çıkartmak istiyorlar. Bu 
girişim hem eğitim görevlileri hem de 
öğrencilere zarar verecek. Biz Londra 
Metropolitan Üniversitesi’ni, işçi sınıfı 
çocuklarına ve etnik azınlıklara ikinci bir 
şans tanıyan okul olarak tanımlıyoruz. 
İyi bir gelecek hak eden bu kesimler 
daha fazla yatırımı hak ediyor. Hüküme-
tin dayatmalarına karşı çıkması gereken 
yönetim işbirliği yaparak bu dayatmaları 
hayata geçiriyor ve bu durumu daha da 
kötüleştiriyor. Öğrencilerimiz için mü-
cadele ediyoruz ama bu mücadelenin or-
tak yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Bu üniversiteyi işçi sınıfı üniver-
sitesi olarak tanımlıyorsunuz, burada 
eğitim alanlar zaten yoksul kesimler, 

sizce saldırıların bu tür üniversitelerde 
başlatılması bilinçli mi?

Öğrencilerimizin % 50’si sosyal bir 
katagori olarak tanımlanan işçi sınıfına 
mensup ailelerden geliyor. Bunlar aileler-
inde üniversite eğitimi alan ilk kuşaklar 
ki; bu genel için nadir bir durum. Geri 
kalan kesimler içerisinde de çok sayıda 
yetişkin öğrenci var. Bunlar zamanında 
eğitimini tamamlama fırsatı bulamamış 
ama şimdi hazırlık kurslarının ardından 

üniversite şansı yakalamış kesimler. 
Yani zamanında fırsat bulamışlara ikinci 
bir şans veriyoruz. Bu kesimler, hem 
geçiş dönemleri hem de yapabilecekleri 
kursların dar bir alana sıkıştırılması ile, 
sadece fabrikalarda çalışabilecekleri bir 
eğitim için büyük bir borcun altına soku-
lacak. Ve biz buna karşı çıkıyoruz.

Öyle görünüyor ki kolay pes etmey-
eceksiniz, bundan sonrası için planınız 
nedir?

Ulusal Öğretmenler Sendikası NUT 
ile koordineli bir grev gerçekleştirmenin 
koşullarını yaratmaya çalışıyoruz. NUT 
zorla akademileştirmeye ve çalışma 
koşullarına yönelik saldırılara karşı grev 
oylaması yapıyor. Muhtemelen 5 ya da 
6 Temmuz’da greve çıkacaklar. Umarım 
ki; oylama grevle sonuçlanır ve birlikte 
greve çıkarız. Beşikten mezara kadar 
eğitim verenler birlikte greve çıkmış 
olacak. 
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LONDRA METROPOLİTAN ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRETMEN KIYIMI
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Ahmet Hakan’a Londra’da protesto
Kısa adı CEFTUS olan Türkiye 
Araştırmaları Merkezi tarafından, İngiltere 
Parlamentosu’nda düzenlenen toplantıya 
katılan, Hürriyet yazarı ve CNN Türk’te 
yayınlanan “Tarafsız Bölge “ programının 
sunucusu Ahmet Hakan Coşkun, iki saat 
süren toplantı boyunca iki sefer protes-
to edildi. Dün akşam saatlerinde yapılan 
toplantıda, sadece 5 dakikalık bir giriş ya-
pan Coşkun, soruların sorulmasını istedi.
Arif Bektaş / 09. 06. 2016 / Londra

Sorulan bir çok soruya kısa 
cevaplar veren Ahmet Hakan, sa-
londaki Kürt gençleri tarafından 
protesto edildi. Gençlerden birin-
in, Tahir Elçi’nin CNN Türk ve 
Ahmet Hakan tarafından hedef 
gösterildiğini öne sürmesi üz-
erine, ortalık birden alevlendi. 
Soru soran genç, 7 Haziran 2015 
sonrası Hakan’ın değiştiğini ve 
Tahir Elçi’nin de katili olduğunu 
söylemesi üzerinde bir çok genç 
ayağa kalkarak sloganlar eşliğinde 
salonu terk etti.

Tayyip Erdoğan ve Ahmet Ha-
kan alehine slogan atan gençlerden 
sonra da, Türkiye’de eski bir millet-
vekili olduğunu ve Sedat Peker’in 
adamları tarafından dayak yediğini 
söyleyen bir izleyici ile Ahmet Ha-
kan arasında atışma yaşandı. “Beni 
dövenler ile Ahmet Hakan’ı döven-
ler Sedat Peker’in adamlarıdır” 
diyen izleyici, daha sonra Ahmet 
Hakan’ın Sedat Peker’i evinde 
misafir ettiğini hatırlatarak, Ah-
met Hakan’a dönerek “Adam ol 
adam” demesi üzerine Ahmet Ha-

kan, “ Sen adamsızlığın dibisin 
alçak adam” diyerek tepki vermesi 
şaşkınlık yarattı.

Hakan, bir soru üzerine PYD 
ile IŞİD’i aynı görmediğini, fakat 
PYD ile PKK’nin organik bağının 

sıkıntı yarattığını söyledi. AKP’i 
de “ideolajik olarak zayıflamış tek 
adamlı parti” olarak değerlendiren 
Hakan, AKP’nin iktidarda 
kalmasının 4 temel nedeninin 
olduğunu söyledi. Bu nedenlerin; 

AKP’nin dini kullanması, merkez 
sağ milliyetçiliği yapması, mu-
halefetin zayıf olması ve AKP’nin 
taraftarına hem maddi ve hem 
manevi çıkar sağlaması olduğunu 
belirtti.
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KCDK-E Kongresini Yaptı
KCDK-E, 9-10 Haziran tarihleri arasında kongresini ‘Öz 
yönetimlerle örgütlü topluma, özgür Kürdistan’a’ sloganı 
ile yaptığını açıkladı. Kongrede KCDK-E Eşbaşkanlığına 
Şemse Gülü ile Yüksel Koç’un seçildiği de belirtildi.

Avrupa Demokratik Kürt Toplum 
Kongresi (KCDK-E) kongrenin sonuç 
bildirgesini yayınladı. Sonuç bildirges-
inde, 17 yılı aşkın bir süredir ağır tecrit 
altında tutulan Kürt Halk Önderi Abdul-
lah Öcalan’ın özgürlüğü temelinde Tür-
kiye, Suriye, İran ve Irak’ta Kürt sorunu-
nun barışçıl, demokratik, özgürlükçü ve 
eşitlikçi çözümü için çalışma yürütmesi 
de kararlaştırıldı.

9-10 Haziran tarihlerinde yapılan 
KCDK-E’nin kongresine İngiltere’nin 
de aralarında bulunduğu Avustralya, 
Kanada, Japonya ve Avrupa’nın 16 ül-
kesinden 26 federasyon ve birliğe bağlı 
400’ü aşkın kurumdan 285 delegenin 
katıldığı vurgulandı.

Kongrenin Kürdistan ve 
Ortadoğu’nun kader tayin edici 
gelişmelere sahne olduğu bir siyasal 
ortamda gerçekleştirildiği de ifade 
edilen sonuç bildirgesinde, “Bilindiği 
gibi bugün artık herkesin açıktan adını 
koyduğu ülkemiz ve bölgemiz merke-
zli 3. Dünya Savaşı, şimdiden daha 
önceki 1. ve 2. dünya savaşlarının yol 
açtığı denge ve statükolarda önemli 
değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Özel-
likle halkımızın büyük bedeller pahasına 
sürdürdüğü meşru mücadele, varlık 
ve özgürlük davamızı kazanmak için 
önemli imkan ve fırsatlar sunmaktadır. 
Bununla birlikte süreç, ciddi tehlikeleri 
de barındırmaktadır. Halkımız, özgür-
lük umudu kadar, aynı zamanda geçen 
yüzyıl boyunca olduğu gibi, bir kez 
daha soykırım saldırısıyla yüz yüzedir. 
2014-15 yıllarında Şengal ve Kobanê 
şahsında DAIŞ adıyla Başur ve Rojava 
Kürdistanı’ndaki halkımızı hedef alan 
soykırım saldırıları, bu kez DAIŞ’in 
asıl yüzü olan AKP hükümetinin 
yönetiminde, sömürgeci Türk devleti 
tarafından Bakure Kürdistanı’nda devr-
eye konuldu. AKP faşizminin hiçbir 
ahlaka ve hukuka sığmayan yöntem ve 
araçları kullanmasına, kentleri tank, top 
ve havadan bombalamalarla yıkmasına, 
yaralıların üzerine benzin döküp cayır 
cayır yakmasına, katlettiği Kürt yurt-
severlerin cenazelerini haftalar-ay-
larca ortada bırakmasına, şehitlikleri 
bombalaması ve cenazeleri araçların 
arkasında sürüklemesine, yaşamını 
yitiren kadınların vücutlarını teşhir 
etmesine rağmen, geçen dönemde 
halkımız, Cizre, Sur, Nusaybin, Şırnak, 
Gever, Silopi ve diğer birçok yerde, 
varlık ve özgürlüğü için tarihi bir direniş 
ve başarı ortaya koydu. Bu destansı 
demokratik özyönetim direniş süre-
cinde Mehmet Tunç, Asya Yüksel, Pa-
kize Nayır, Seveler ve Taybet analar 
gibi onlarca halk önderi de, kahramanca 
ölümsüzleşti. Adı geçen halk önderler-
inin anısına adadığımız Kongremizin 
sloganı da, ‘Öz yönetimlerle örgütlü to-
pluma, özgür Kürdistan’a’ oldu” denildi.

sOYkırıM salDırılarıNa 
karŞı sİYasal Ve DİPlOMatİk 
MÜCaDele kararı

Kürdistan’ın dört parçasında büyük 
mücadelelerin yaşandığı, büyük alt 
üst oluşların olduğu bu dönemin, 
bütün gelişmelerden birebir etkile-
nerek, yurtdışındaki Kürdistanlılar 
ile kurumlarına da şimdiye kadar 
olduğundan daha ileri bir düzeyde tar-
ihi görev ve sorumluluklar yüklediği 
de kaydedilen sonuç bildirgesinde 
şunlara dikkat çekildi: “Bu bilinçle, 

kongremizde, halkımızı hedef alan bu 
soykırım saldırılarına karşı siyasal ve 
diplomatik mücadele kadar, maddi ve 
manevi olarak oradaki insanlarımızı 
sahiplenmenin en güçlü şekilde 
gerçekleşmesi için belli bir tartışma 
ve kararlaşma düzeyine ulaştık. Bu-
nun için tüm gücümüzle aktif çaba ve 
çalışma içinde olacağımızı, halkımıza 
ve kamuoyuna deklare ederken, başta 
halkımız olmak üzere tüm Kürdistanlılar 
ile ilerici, demokrat kamuoyuna da, 
‘Kardeş Aile Kampanyası’ gibi bu yönlü 
çalışmalarımıza aktif katılım çağrısında 
bulunuyoruz.

batı’Ya kÜrt GÖÇÜNÜN 
sebePlerİ

Bu yönlü görev ve sorumluluklarımız 
kadar, Avrupa’daki halkımızın yaşamın 
çeşitli alanlarına ilişkin sorun, ihtiyaç 
ve beklentilerinin karşılanıp çözülmes-
ine dair kapsamlı tartışmaların geliştiği 
bir platforma dönüşen kongremizin te-
mel tespiti, ‘görünür gerekçesi ne olursa 
olsun, giderek büyük dalgalar halinde 
gelişen Avrupa’ya yönelik Kürt göçünün 
temelinde yatan tek gerçek neden; ül-
keleri kendi iradelerine rağmen, döne-
min Batılı egemen güçlerin çıkarları 
doğrultusunda dört parçaya bölünmüş, 
özgürlükleri ve kimlikleri gasp edilmiş 
olan Kürt halkı üzerinde sürdürülen 
askeri, politik, kültürel ve ekonomik 
baskıların dayanılmazlığı’ şeklinde 
oldu. Ülkelerinde Türkiye, İran, Irak 
ve Suriye rejimleri tarafından fiziki ve 
kültürel varlıklarına yönelik, soykırım 
boyutlarına varan bu inkar ve imha 
uygulamalarıyla bağlantılı çeşitli ağır 
sorunlar yaşayan buradaki Kürt toplu-
munun, ulusal demokratik haklarını elde 
etme, koruma ve savunma; yasaların 
ve hukukun kendisine sağladığı hakları 
kullanma noktasında, burada girdikleri 
örgütlenme ve kurumlaşma sürecinde, 
dün olduğu gibi maalesef bugün de, Kürt 
sorununun oluşum ve gelişiminde rolü 
belirleyici olan bazı Avrupa devletleri 
ve kuruluşlarının baskı, yasak ve engel-
lemeleriyle karşı karşıyayız. Özellikle 
Almanya hükümetinin, son dönemde 
AKP hükümetine Kürt soykırımında 
verdiği askeri, siyasi, diplomatik ve 
ekonomik desteğe paralel olarak, bura-
da da Kürt siyasetçi ve yurtseverlerine 
yönelik artan tutuklamaları ile aktiv-
itelere yönelik engellemeleri dikkat çe-
kicidir. Almanya’nın ve üyesi olduğu 
AB’nin kendini üzerinde inşa ettiğini öne 
sürdüğü hukuk ve demokrasi değerlerini 
ayaklar altına alan söz konusu uygula-
malara son verme ve Kürtlerin ulusal-
toplumsal kimlikleriyle yaşama irades-
ine saygı temelinde çözüme pozitif katkı 
sunmaları yönünde, ilgili güçlere bir kez 
daha çağrıda bulunuyoruz. Bu temelde, 
PKK’nin ‘terör örgütleri’ listesinden 
çıkarılarak, Almanya’da tutuklu bulunan 
10’u aşkın Kürt siyasetçinin bir an önce 
serbest bırakılmasını bekliyoruz.

tOPlUMUN karŞı karŞıYa 
OlDUĞU sOrUNlarıN 
tartıŞMalar Ve 
ÇalıŞMalarla GİDerİlMesİ

Bununla birlikte Kürtlerin de diğer 
göçmen halklara tanınan demokratik ve 
yasal haklardan yararlanması, işsizlik, 
mültecilik, entegrasyon, çocuk, gençlik, 
kadın, eğitim, emeklilik, ırkçılıkla mü-

cadele, uluslararası dayanışma vb. konu-
larda hem Avrupa’da yaşayan Kürtlerin 
ve hem de diğer göçmen gruplarının ve 
aynı zamanda Avrupa toplumunun da 
karşı karşıya olduğu sorunların ortak 
tartışmalar ve çalışmalar ile giderilmesi, 
Kongremizin temel konularını oluşturdu. 
Elbette faaliyetlerimizin ana hedefi, 
Avrupa’da yaşayan Kürtlerin sorunlarını, 
Avrupalı kurumlar ile ve herkesin çıkarına 
olacak biçimde çözüme kavuşturmak ve 
böylece Avrupa’daki Kürtlerin sosyal 
ve ekonomik refahını yükseltmektir. Bu 
çabamızın da, bir parçası olduğumuz 
Avrupa’nın toplam siyasal, sosyal, kül-
türel ve ekonomik yaşamına katkılı 
olmakla eş anlama geldiği tartışılmaz 
bir gerçektir. Bu nedenle Avrupa’daki 
en büyük Kürt ve Kürdistani organi-
zasyon olarak, hangi cins, inanç, yaş 
ve kategoride olursa olsun buradaki 
insanlarımızı ilgilendiren her sorun ve 
gelişmeyi gündem yaptık. Sosyal, eğitsel, 
kültürel, sanatsal, sportif ve kamuoyu-lo-
bi çalışmalarımızla toplumumuzun sorun, 
ihtiyaç ve özlemlerini gidermeye dönük, 
bir dizi karara ulaştık.”

KCDK-E Eşbaşkanlığına Şemse Gülü 
ile Yüksel Koç’un da seçildiği kaydedi-
len sonuç bildirgesinde, 22’si kadın ol-
mak üzere 55 kişilik yeni yürütme ku-
rulu ile 5’er kişilik denetleme ve disiplin 
kurullarının seçildiği de ifade edildi.

Yeni dönem çalışmalarının da esas 
olarak halkla ilişkiler ve basın, dil ve 
eğitim, kültür-sanat, gençlik, kadın, 
dışilişkiler ve proje, spor ile inançlar 
adıyla komisyonlar şeklinde örgütlendiği 
de vurgulanan sonuç bildirgesinde, 
“Kongremiz, halkımız ve Avrupa to-
plumu için kutlu olsun derken, çalışma 
esaslarına ilişkin aldığımız bazı kararlar 
hakkında, halkımız ve kamuoyunu bilg-
ilendirmeyi de, bir sorumluluk ve görev 
olarak görüyoruz” denildi.

kONGreDe alıNaN kararlar
Kongrede alınan kararların bazıları 

ise şöyle:
- KCDK-E, 17 yılı aşkın süredir ağır 

tecrit altında tutulan Kürt Halk Önderi 
Sayın Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü te-
melinde Türkiye, Suriye, İran ve Irak’ta, 
Kürt sorununun barışçıl, demokratik, 
özgürlükçü ve eşitlikçi çözümü için 
çalışmalar yürütür.

- KCDK-E, cins, dini inanç veya etnik 
köken farkı gözetmeksizin, hem halk-
lar arasında, hem cinsler, hem de dinsel 
inanç ve mezhepler arasında, ırkçılık, 
cinsiyetçilik ve dincilikten kaynaklı 
önyargı, karşıtlık ve çatışmaların ortadan 
kaldırılması, karşılıklı saygı ve hoşgörü 
temelinde, barış ve eşitliğe hizmet eden 
çalışmalar yapar.

- KCDK-E, İnsanın insan olmak-
tan kaynaklı fiziki ve manevi varlığına 
yönelik her türlü baskı ve şiddete karşı, 
çalışmalarında, BM İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi ve BM Kadına 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan 
Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) ile 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta 
olmak üzere, insan hak ve özgürlükler-
ini içeren uluslararası insan hakları 
bildirgelerindeki evrensel ilkeleri her 
koşul altında esas alır.

- KCDK-E, Avrupa’da yaşayan Kürt 
toplumunun dil, kimlik, sosyal, siyasal, 
ekonomik, kültürel haklarının korunması 
ve geliştirilmesine yönelik olarak, bir 
önceki maddede belirtilen ulusal ve 
uluslararası yasalar ve insan hakları ev-
rensel bildirgeleri hükümleri çerçeves-
inde, demokratik-yasal çalışmalar yapar.

- KCDK-E, Avrupa’da yaşayan 
Kürtlerin dil, kimlik, kültürel, sosyal ve 
siyasal varlıkların, birlikte yaşadıkları to-
plumsal yapılar içerisinde, ilgili ülkelerin 
yasa ve kurumları nezdinde tanınıp kabul 
edilmesi için çalışır, bu yönlü kurumların 
oluşturulmasına, var olanların ise 
geliştirilmesine yardımcı olur.

- KCDK-E, Kürtlerin kendi öz kim-
liklerini koruyarak, bulundukları ülke 
halklarıyla kaynaşmasına özen gösterir 
ve bu uğurda çalışma yürütür.

- KCDK-E, çok kültürlü toplum 
esprisi çerçevesinde, bir yandan Kürt 
halkının, kendi kültürü ve kimliğinin 
korunması, geliştirilmesi ve tanınmasını 
sağlamaya çalışırken, diğer yandan 
Avrupa’nın ortak toplumsal yapısı içer-
isinde yer alan göçmen toplulukları ve 
kurumlarıyla Kürt toplumu ve kurumları 
arasında dostluk ilişkilerini kurmak, 
korumak ve geliştirmek için çalışır. 
Bunun için de, Avrupa’da toplumsal 
sorunların çözümü, hoşgörü ve barışı 
kalıcı kılmak için çalışan, evrensel 
demokratik değerleri benimseyen ve 
destekleyen diğer toplulukların Avrupa 
düzeyindeki örgütleriyle, tüm Kürdistani 
ve Avrupalı siyasi partiler, demokratik 
örgütler, kuruluşlar, platform, inisiyatif 
ve kişilerle dostça diyaloglar geliştirir ve 
gerektiğinde birlikte çalışmalar yapar, 
yeni çatı örgütleri oluşturup, var olanlara 
katılır.

- KCDK-E, kadın, gençlik, çocuk-
lar başta olmak üzere, mevcut durumda 
dezavantajlı tüm toplumsal kesim ve 
gruplar için pozitif ayrımcılık ilkesini 
esas alır.

a) Kadının toplumda eşit hak ve 
koşullara kavuşturulması doğrultusunda 
çalışma yürütür. Bununla birlikte kadına 
yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddete 
karşı (aile içi şiddet ve cinayetler, zor-
la ve küçük yaşta evlendirme, berdel, 
başlık parası, çok eşlilik vb.) projeler 
geliştirir, etkinlikler düzenler.

b) Kadınların kendilerine özgü hak 
ve sorunlarının, yine kendileri tarafından 
ele alınması doğrultusunda örgütlenme 
ve çalışma yapabilmesi için kendisini 
örgütler. Ve bu doğrultuda mücadele 
eden kadın hareketi, kurumlar ve sivil 
toplum örgütleriyle iş birliği yapar.

c) Tüm çalışma organ, kurul ve 
komisyonlarında, en az yüzde 40 cins 
kotasını esas alır.

d) Çocuk hakları konusunda 
uluslararası sözleşme esaslarına göre 

davranır, her çocuğun anadilinde 
eğitim yapmasını, kendi kimlik ve kül-
türüyle uyumlu yaşamasını esas alır, 
çocuklara yönelik her türlü istismara 
karşı durur. Başta Kürt çocuk ve gen-
çleri olmak üzere, tüm çocuk ve gen-
çlerin kendi kimliklerinin bilincine 
varmalarını sağlamak ve kendi kültür-
leri doğrultusunda laik, demokratik ve 
çağdaş değer ve düşüncelerle yetişmeleri 
için çaba harcar.

e) Gençliği toplumun ve geleceğin 
aktif dinamiği olarak görür, yaşamın her 
alanında temsili, sorun ve ihtiyaçlarının 
karşılanması için sosyal, kültürel, san-
atsal, eğitsel, sportif projeler geliştirir 
ve uygular. Gençliği yozlaştıran ve 
kişiliksizleştiren uyuşturucu madde 
kullanımı, çeteleşme, vb. uygulama-
lardan koruma amaçlı eğitsel, vb. ak-
tivitilerde bulunur, aynı amaçla çalışma 
yürüten gençlik kurumları ve sivil to-
plum örgütleri ile ortak çalışma yürütür.

f) Engelliler ve tüm dezavantajlı 
grupların yaşadığı sorunların tespiti ile 
çözümü doğrultusunda politikalar üretir.

g) Sporun bir yozlaştırma, to-
plum içinde ve halklar arasında 
düşmanlaştırma aracı olmaktan çıkarılıp, 
toplumun düşünsel, ruhsal ve beden-
sel gelişimiyle halkların barış içinde 
birlikteliğine hizmet edecek tarzda 
kurumlaştırılıp, yapılmasını sağlar.

- KCDK-E, sağlıklı bir çevrede 
yaşama hakkı ve ekolojik dengenin 
tahribatına karşı mücadele için projeler 
üretir, aynı amaçla faaliyet gösteren 
tüm kurum, kuruluş, grup ve bireylerle 
ortaklaşır.

- KCDK-E, Kürt halkının sorunları 
hakkında bilgilendirme ve çözümüne 
ilişkin dayanışma ve destek geliştirmek 
için Avrupa toplumu ile ilgili kurum 
ve kuruluşlara dönük, kamuoyu-lobi 
çalışmaları yapar. Bu yönlü çalışmalarını 
kamuoyuna yansıtmak için bildiri, afiş, 
broşür vb. yayınları çıkarır. Bu amaçla 
görsel, yazılı ve işitsel basın-yayın 
organlarından yararlanma imkanlarını 
geliştirir.

- KCDK-E, amaçlarını 
gerçekleştirebilmek, geliştirmek ve 
yaymak için gereken her türlü Kadın 
Kurumu, Basın-Yayın Kurumu, Eğitim 
Kurumu, Gençlik ve Spor Merke-
zleri, Kültür-Sanat Merkezleri, Bilim 
Araştırma Kurumu, vb. gibi yan kollar, 
kurumlar, komisyonlar, fonlar, vakıflar, 
kooperatifler, enstitü, kütüphane, cenaze 
fonu, inisiyatif, platform, vb. alt birimler 
oluşturabilir ve amaçları doğrultusunda 
kurum ve kişileri görevlendirebilir.

- KCDK-E, Kürt diline, tarihine ve 
kültürüne ilişkin araştırmalar yapar ve 
yaptırır. Dil, kültür ve tarihsel değerlerin 
korunup geliştirilmesi için Kürt halkını 
ve genel kamuoyunu aydınlatıcı, eğitici 
seminer, konferans, panel, kurs vb. et-
kinlikler düzenler. Okullarda Kürt Dil’i 
ve kültürüne yer verilmesi için çalışır. 
Tüm bu çalışmalar için;

a) Akademi, kurum, kurul ve komisy-
onlar kurar.

b) Bu alanda çalışan ve üreten 
insanların yapıtlarını vakıf, kütüphane, 
arşiv vb. kurumlar aracılığı ile bir 
arada toplanmasını, korunmasını ve 
yaygınlaştırılmasını sağlar.

c) İlgili ülkelerin yetkili kurumları 
düzeyinde çözümleyici girişimlerde bu-
lunur.

- KCDK-E, amaçlarını 
gerçekleştirirken, kongremize üye ol-
mayan Kürt kurum ve kuruluşlarıyla da 
dostluk ve dayanışmayı esas alır;

a) Onlarla ortak projeler geliştirir ve 
etkinlikler düzenler.

b) Kendi dışında geliştirilen ve 
programında belirlenen amaçlara uygun 
olan projeleri, maddi ve manevi olarak 
destekler.
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Görme Engelliler İçin 
Akıllı Eldiven Geliyor.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) 
Mühendislik Fakültesi Elek-
trik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü öğrencisi Erhan 
Akan, görme engellilerin 
el ve parmak hareketler-
ini, sensörler ve bilgisayar 
yardımıyla yazıya dökebilen 
akıllı eldiven geliştirdi.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Erhan 
Akan’ın “Akıllı Eldiven” adlı tez projesi 
kapsamında geliştirdiği eldiven, görme 
engellilerin ellerini bir klavye gibi kulla-
narak yazı yazmasına olanak sağlıyor.

Eldivenin her bir parmağı üzerine mon-
te edilen sensörler sayesinde, el ve par-
mak hareketleri ana bilgisayara aktarılan 
görme engelli, el ve parmak hareketlerini 
okuyan özel bir yazılım ile işaret diline 

göre kodlanmış harfleri kolaylıkla yazıya 
dökebiliyor.

Erhan Akan, yaptığı açıklamada, 
söz konusu eldiveni, görme engellilerin 
bilgisayar ya da telefona harf girmek için 
rahatlıkla kullanabileceğini söyledi.

Projenin yaklaşık bir yılda 
tamamlandığını belirten Akan, “Eldivenin 
üzerindeki sensör kıvrılınca üzerindeki 
gerilim değişiyor. Bu gerilim algılanarak 
anlamlı sembol haline dönüşüyor. Bu-
nun için bir mikro işlemci kullandık. 
Yaptığımız projeyle öncelikle görme 
engelliler, kelimeleri rahatlıkla yazıya 
dökebilecek” diye konuştu. 

Türkiye Hacker 
Saldırılarının Hedefinde.
İnsan hakları ihlalleri ve özellikle 
Kürtlere ve AKP muhalefetine yöne-
lik kanunsuz ihlalleriyle gündem 
olmaya devam eden Türkiye son 
dönemde birçok hacker grubunun 
hedefinde yer almaya devam ediyor. 
Özellikle geçtiğimiz aylarda Rus 
uçağının düşürülmesinden sonra 
Rus hackerların hedefine de girdi. 
Şubat ayında yoğun online saldırılar 
alan devlet daireleri ve online devlet 
hizmetleri  önümüzdeki dönemde de  
Rus hacker grubu Pawn Storm’un 
saldırı hedefi listesinde oldukça üst 
sıralarda yer alıyor.

Rus hacker grubu Pawn Storm daha 
önce NATO’nun askeri merkezler-
ini, Beyaz Saray’ı  ve Suriye’ye karşı 
savaşan birçok cihatçı terörist grubu he-
def almıştı. Seçtikleri hedefler ve gündem 
göze alındığında Rus politikalarına ters 
düşen hedeflere yönelmeleriyle dikkat 
çeken grup  başka hacker gruplarından 

da eleştiri alıyor zaman zaman. Hacker 
gruplarının herhangi bir hükümete ve 
devlete doğrudan hizmet edecek sanal ey-
lemler yapılmasının ‘hacker etiğine’ aykırı 
olduğunu söyleyen birçok irili ufaklı hack-
er grubu bulunmakta. 

Geçtiğimiz yıl, Emniyet Müdürlüğünden 
tutun birçok resmi kurumun oldukça 
büyük siber saldırılar almasına ve ver-
ilen hizmetlerin geçici olarak durmasına 
rağmen ulusal basında pek yer bulmaması 
hükümetin bu saldırılardan çekindiğini ve 
basında çıkararak başka hacker gruplarını 
da saldırıya özendirmemeye çalışması 
olarak açıklanabilir.

Dikkat! Fidye İsteyen 
yeni bir malware çıktı.

Petya isimli yeni çıkan bir malware 
(kötü amaçlı yazılım), zarar vermeye 
başladı.  Bilgisayarınıza bulaştığında 
önemli dosyalarınızı şifreliyor ve sabit 
diskinizi kilitliyor. Petya, zararsız görünen 
bir e-posta aracılığıyla geliyor ve bir 
Dropbox klasöründe bulunan bir dosyayı 
indirmenizi istiyor. Çoğuzaman bir iş 
başvurusu şeklinde geliyor ve e-postaya 
eklenmiş bir CV’yi indirmeniz isteni-
yor.  Bu CV’yi indirdiğiniz anda, Petya, 
bilgisayarınızın ön yükleme kayıtlarını 
siliyor ve bilgisayarınızın çökmesine se-
bep olarak sizi bilgisayarınızı yeniden 
başlatmaya zorluyor. Yeniden başlatma 
sırasında bir mesaj çıkıyor ve bazı 
hataların tamir edilmesi gerektiğini be-
lirtiyor. Bu işleme başladığınızda, Petya 

bütün sabit diskinizi şifrelemeye başlıyor. 
Şifreleme işlemi bittiğinde asıl sürprizle 
karşılaşıyorsunuz: fidye mesajı! Bilgiler-
inize tekrar sahip olmak için yapmanız 
gerekenler size anlatılıyor. Tor kullanarak 
belirtilen hesaba ödeme yapmanız gereki-
yor. Yedi gün içinde parayı yatırmazsanız, 
fidye iki katına çıkıyor. 

Petya bilinen ilk fidye yazılımı değil 
ancak durumun gittikçe yaygınlaşmasına 
sebep olacağı yönünde endişeleri 
arttırıyor. Bu yıl bir hastaneye bulaşan fi-
dye yazılımına $17,000 fidye ödenmişti. 

Unutmayın, tanımadığınız kişiler 
veya şirketlerden gelen e-postaları aç-
mamak sizi fidye ödemekten kurtaracak 
ilk önlem. 

Enerji Üretebilen  
Akıllı Giysiler.

Günümüzde akıllı saatlerden, giyile-
bilen medikal cihazlara kadar çok geniş 
bir yelpazeye yayılmış olan giyilebilen 
aygıtların en büyük sorunu, kısa pil 
ömürleri nedeniyle istenilen sürelerde 
kullanılamamalarıdır.  

Güney Koreli bilim insanları tarafından, 
enerji üretebilen yeni bir kumaş bulunması 
üzerine bu kısıtlamalar ortadan kalka-
cak gibi görülüyor. Bilim insanlarının 
geliştirdikleri esnek ve dayanıklı bu 
kumaş, insan hareketlerinden elektrik en-
erjisi sağlayan bir özelliğe sahip.

Bu çalışmayı yürüten bilim insanı 
Sang-Woo Kim ve çalışma arkadaşları, 
robotik deri veya biyomedikal 
uygulamaların kullanımında önemli 
gelişmeler sağlayacak ultra esnek ve uzun 

ömürlü çalışan bir enerji kaynağı olan bu 
materyali ‘wearable triboelectric nano-
generators’ (WTNG) olarak tanımlıyorlar. 
Bu sistem günlük hareketlerden enerji 
elde etme prensibine dayanmakta. Na-
noçubuklar ve silikon bazlı organik 
malzemeler ile kaplanmış gümüş bazlı 
kumaş ile elektrik elde etmek mümkün 
oluyor. Sang-Woo Kim, şuan için yalnızca 
hareket edildiğinde küçük bir LCD ekranı 
çalıştırabilen bir ürün geliştirdiklerini ama 
yakın gelecekte giyilebilir kumaş piller 
geliştirmeyi planladıklarını belirtti. 

Araştırmacılar bu gelişmenin birçok gi-
yilebilir elektronik cihaz geliştirilmesinin 
önünü açacağını düşünüyor. Yakın za-
manda cep telefonlarını yürürken şarj 
edebileceğiz belki de.
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Erem Kansoy- Arif Bektaş

Day-Mer’in Kuzey Londra Toplum Merkezi 
binasında düzenlediği resepsiyon her yıl olduğu gibi 
yine renkli geçti. İngiltere’nin önde gelen işçi ve eme-
kçi sendikalarından konuşmacıların da hazır bulunduğu 
etkinlikte ‘Savaşın travmasında çocukluk’ konulu 
fotoğraf sergiside aıldı. 

Sayısız etkinlik ve organşzasyonun, park festi-
vali ile sonlandırılacağı yoğun festival programı ile 
Day-Mer tüm üye ve toplumlarımıza ‘sevgi ve barış’ 
mesajı veriyor. 

Day-Mer festivali kapsamında düzenlenen gençlik 
şenliğinde ise son dönemlerin popüler sanatcısı Emre 
Sertkaya gençlerle buluşmaya hazırlanıyor. 

Son dönemlerde Day-Mer gelenekselleştirdiği 
fotoğraf sergisini de yine bu yıl resepsyon ile eş zamanlı 
gerçekleştridi. Fransa’nın liman kenti Calais’deki mül-
tecilere gönderilmek üzere yardım toplanan sergide 
katılımcılar Ortadoğu’da savaşın acı gerçekliğiyle 
yüzleşen çocukların yaşadıklarına tanıklık etti.  

‘DaHa İYİ bİr DÜNYa MÜMkÜNDÜr’
Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan DAY-

MER Başkanı Aslı Gül, bu yıl festivalde savaşlara 
ve mültecilerin yaşadığı drama dikkat çekeceklerini 
belirtti. Gül, savaş ve insanları yerinden yurdundan 
eden politikaları uygulayanların insanlıktan nasibini 
almamış kesimler olduğunu söyledi. Gül, el ele vererek, 
barış talebini daha gür bir sesle dile getirerek daha iyi 
bir dünyanın mümkün olacağını söyledi.

DAY-MER Sekreteri Oktay Şahbaz da 
konuşmasında, İngiltere’de yaşanan sorunlara dikkat 
çekerek, referandum sürecinin tam bir ırkçı ve gerici 
kampanyaya dönüştürüldüğünü ve buna karşı mücadele 
etmenin ancak böyle festivallerde tüm işçi ve eme-
kçilerin bir araya gelmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Daha sonra söz alan İngiltere Sendikalar Konfed-
erasyonu (TUC) Güney Doğu Bölgesi, Öğretmenler 
Sendikası (NUT), Kamu İşçileri Sendikası (PCS) ve 
Demiryolu İşçileri Sendikası (RMT) temsilcileri de, 
böyle bir festivali desteklemekten onur duyduklarını 
belirttiler.

DAY-MER Festivali
Sergi ile Başladı
Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi 
(DAY-MER)’nin, bu yıl 27’cisini düzenlediği 
kültür ve sanat festivali düzenlenen resep-
siyon ile başladı.
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barıŞ talebİ ÖNe ÇıkaCak
Bu yıl festival programında, savaşlara karşı barış 

talebi öne çıkacak. Resepsiyonla birlikte, Kobanê, Irak, 
Suriye, Türkiye ve Fransa’nın Calais şehrindeki mülteci 
kamplarında yaşayan çocukların fotoğraflarının olduğu 
bir fotoğraf sergisi de açıldı. Bir hafta açık kalacak 
fotoğraf sergisinde satılan fotoğraflardan elde edilen 
gelir, Calais’de kamptaki çocuklara gönderilecek.

GÜrkaN Ve COrbYN kONUŞaCak
Festival 11, 17 ve 19 Haziran’da yapılacak çocuk 

tiyatrosu, çocuk müzik dinletisi ve çocuk çenliği ile 
devam edecek. Festivalin tüm etkinliklerinin birleştiği, 
bütünleştiği ve büyük bir şenlik havasında geçen Park 
Şenliği ise 3 Temmuz’da olacak. Her yıl 10 binden fa-
zla kişinin katıldığı park şenliğinde, bu yıl da yoğun 
katılım olması bekleniyor. Şevval Sam, Sudden Exit, 
MusicAvesta, Canan Sağar ve çeşitli halk danslarının 
olduğu park şenliğinde, Emek Partisi Genel Başkanı 
Selma Gürkan ve İngiltere İşçi Partisi Lideri Jeremy 
Corbyn’in de birer konuşma yapması bekleniyor.

festivalde çocukların 
tiyatrosuna büyük beğeni

DAY-MER 27. Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 
yapılan etkinliklerden biri olan, çocukların tiyatro gös-
terileri büyük beğeni kazandı. 7-12 yaş arası çocukların 
oynadığı oyunlara aileler de yoğun ilgi gösterdi.

11 Haziran günü 4 ayrı gösteri ile seyirci karşısına 
çıkan çocukların, heyecanları görülmeye değerdi. 
Geçtiğimiz Eylül ayından bu yana DAY-MER’deki 
kurslara gelen çocuklar, kurs sonunda, festivalde ser-
gilemek için hazırladıkları oyunları büyük bir heyecan 
ve coşkuyla harırladıkları gözlendi. Tiyatro oyuncusu 
Mengü Türk tarafından yönetilen oyunlarda, çocukların 
rollerini ezberlemiş ve kostümlerini de hazırlamış bir 
şekilde tiyatro gününe gelen çocuklar büyük alkış aldı.

Bir sezon içinde yaptıkları çalışmalar ve 
başarılarından dolayı da DAY-MER’den sertifikalarını 
alan çocuklar, bir işi başarmanın coşkusuyla, anne 
babalarını elini tutarak evlerine dönerken ellerindeki 
sertifikalarına da sıkı sıkıya sarılıyordu.

DAY-MER Festivali
Sergi ile Başladı

 Resepsiyon ve 
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Ecîn - Çiğ Köfte
Bu hafta sadece eşsiz lezzeti 
ile değil yapılış merasimi ile 
de gönüllerde taht kurmuş çiğ 
köfte tarifi ile birlikteyiz. 

Çiğ köfte Kürt mutfağının bel-
kide en ünlü, çok sevilen yemekler-
inden olup  özellikle Urfa sıra gece-
leri ile özdeşleşmiş yemeklerdendir. 
Urfa kültürüne ait o benzersiz çok 
önemli kültürel aktivitelerden olan 
sıra geceleri, temelinde insanların 
bir araya gelerek bilgi alışverişinde 
bulundukları, hoş sohbet, müzik ve 
edebiyatla kaynaştıkları, dayanışma ve 
yardımlaşmanın özümsendiği bir or-
tam olup, geçmişi yüzyıllara dayanan 
bir gelenektir. Böylesine bir geleneğin 
en önemli parçasından biride elbetteki 
bu gecelerde hazırlanan yemeklerdir. 
Çiğ köfte gibi birlikte yardımlaşarak 
yapılan bir yemeğin sıra geceleri ile 
adeta özdeşleşmiş  olması çık doğal bir 
durum olsa gerek. 

Çiğ köftenin sayılamayacak kadar 
çeşitleri ve bölgeden bölgeye pek çok 
versiyonları yapılır. Elbetteki bilinen 
ve sıra gecelerinde yapılan versiyonu 
bu köfteye adını veren, dövülmüş 
yağsız çiğ kuzu eti ile yapılanıdır. Kürt 
mutfağında benzeri sevilen pek çok 
yemek gibi etsiz versiyonlarıda hemen 
yapılmıştır. Burada verdiğim tarif et-
siz olup, kavrulmuş bol zeytinyağı ile 
yapılan çeşidiidir. 

Köfte bizim ailedede aile üyeleri 
veya arkadaşlarla bir arya gelindiğinde 
akla ilk gelen yiyeceklerdendi ve hatta 
bazende bir araya toplanmak için se-
bepti. Bu yemeğin güzelliklerinden 
biride herkesin yardımlaşarak, soh-
betler eşliğinde yapılmasıdır. Yoğuran 
kişi yoğururken  hazırlanacak malze-
meler de diğerleri tarafından haIrlanıp, 
yoğrulan bulgura sırasıyla eklenir ve 
köfte hazır oduğında hep beraber sof-
raya oturulur. Ben uzun süre yoğurmaya 
cesaret edemediğim için hazırlık yapma 
görevini üstlendim. Biraz cesaret ve 
satın aldığım çok değerli bakır köfte 
leğeniminde hevesiyle bu harika köfteyi 
daha fazla yoğurmaya başladım. Eğer 
sizde daha önce cesaret etmediyseniz, 
tahmininizden daha kolay olduğunu 
söylemek isterim ve mutlaka deneyin 
derim.

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

Ecîn - Çiğ köfte
4-6 kişilik 

Malzemeler
• 300 gr. Köftelik ince bulgur 

(4çay bardağı dolusu) 
• 1.5 yemek kaşığı karışık 

biber ve domates salçası
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 tatlı kaşığından biraz 

az toz karabiber
• 2 tatlı kaşığı toz kimyon
• 2 tatlı kaşığı toz sumak
• 5 diş sarımsak- dövülmüş 

veya incecik doğranmış
• 2 olgun domates-kabukları soyulmuş
• 1 limonun suyu (3 yemek kaşığı) 
• 10 tane taze soğan- ince doğranmış
• 1 demet maydanoz- ince doğranmış
• 185-200 gr. Saf zeytinyağı

servis için 
• Ekşi otu veya Marul 
• Taze tere nane

thekurdishcook@gmail.com    TheKurdishCook           @TheKurdishCook

THE KURDISH COOK

Fadime  
Tiskaya

Yapılışı
1. Genişçe bir leğen veya kaba bulguru 

salçayı ve baharatları alın ve avuçlarınızın 
arasında sürtüştürerek yedirin. Üzerine 
sarımsağı ekleyip yoğurmaya başlayın. 
Yoğurma işlemi avucunuzun içi ile bulguru 
kaba bastırarak ileri ittirmekten ibaret. Bul-
guru tekrar tekrar kabınızın bir kenarına 
toparlayıp aynı hareketle yoğurmaya de-
vam edin. Domatesleri ekleyip, bulgur do-
mateslerin suyunu yavaş yavaş çekene kadar 
10-15 dakika kadar, daha yoğurun. Ardından 
limon suyunu 5 dakika yoğurduktan ve li-
monun suyunu çektikten sonra soğanları 
ekleyin ve soğanlar hemen hemen eriyip 
bulgurla özleşene kadar 10 dakika daha 
yoğurun. Bu aşamada bulgurun iki katına 
çıktığını ve yumuşamaya başladığını fark-
edeceksiniz. Tadını kontrol edip eklemek 
istediğiniz baharatlar varsa ekleyin ve 

tamamiyle çyumuşayana kadar ve bulgur 
eklediğiniz malzemelerin suyunu tamamen 
çekene kadar yoğurun. 

2. Bulgur hazır olduğunda zeytinyağını 
bi kabak alıp orta ateşte ısıtın ve kavrulma-
ya başladığında ateşten alın. Bulguru kaba 
yayın, üzerine maydanozları serpiştirin ve 
kızarmakta olan yağı maydanozların üzerine 
dikkatlice, çok yakın bir mesafeden olmam-
ak kaydıyla gezdirerek dökün. Bu aşamada, 
maydanozların yağın sıcaklığı ile hemen 
kavrulduğunu göreceksiniz.  

3. Bir kaç dakika bekledikten sonra, yağ 
ılıdığında her iki elinizle bütün malzemeleri 
iyice karıştırın ve ceviz büyüklüğünde par-
çalar alarak avucunuzun içinde şekil vererek 
sıkın ve servis tabağına alın. Taze marul ekşi 
otu tere nane vb yeşilliklerle servise alın. 

Afiyet olsun........
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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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Ocalan Endamê Sendîqaya GMB ye
Sendîkaya GmB ku sêyemîn sendîkaya herî mezin a Brîtanyayê ye, sertîfîkaya 
endametiya rûmetê da Ocalan. Sendîkaya GmB 126 salî ye û zêdeyî 650 hezar 
endamên wê hene. Di merasîmê de serokê giştî yê GmB Tim roache jî amade bû. 

Sendîkaya Karê Giştî (GmB), ku 
sêyemîn mezintirîn sendîkaya 
Brîtanyayê ye û zêdeyî 650 endamên 
wê hene, rêberê Gelê Kurd abdullah 
Ocalan kir endamê xwe yê rûmetê. Di 
civîna taybet a li bajarê Boûrnemûth 
de, ku di çarçoveya kongreya asayî 
ya salane de tê lidarxistin, sertîfîka û 
nasnameya endametiya rûmetî ji aliyê 
Serokê Giştî yê GmB Tîm roache ve 
radestî endamê ‹Însiyatîfa azadî ji 
Ocalan re ya Navneteweyî› reîmar 
Heîder hat kirin.

Berdewama nûçeyê di rûpelê 3´yan de ye
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Qamîşlo
Her roj darekê, bi navê te, di dilê 

Qamişloyê de diçinim..
Her roj, ewrekî ji refê xwe mayî, ber bi 

warên te ve dişînim..
Her roj, li ser ala şervanan, kenê te 

dinivîsînim..
Her roj, tu dibî azadî, ez jî bi tenê 

dimînim!!

Ehmed Huseynî
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Sendîqaya Brîtanî Ocalan Kir Endamê Xwe
Sendîkaya Karê Giştî (GMB), ku sêyemîn mezintirîn 
sendîkaya Brîtanyayê ye û zêdeyî 650 endamên 
wê hene, Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan kir 
endamê xwe yê rûmetê. Di civîna taybet a li bajarê 
Boûrnemûth de, ku di çarçoveya kongreya asayî ya 
salane de tê lidarxistin, sertîfîka û nasnameya en-
dametiya rûmetî ji aliyê Serokê Giştî yê GMB Tîm 
Roache ve radestî endamê ‹Însiyatîfa Azadî ji Ocalan 
re ya Navneteweyî› Reîmar Heîder hat kirin.

Serokê Giştî yê GMB Tîm Roache, 
Dîrektorê Navneteweyî yê Sendîkayê Bert 
Schoûwenbûrg, endamê Însiyatîfa ji Ocalan 
re Azadî ya Navneteweyî Reîmar Heîder, 
endamê KNK›ê Erdelan Baran û gelek en-
damên sendîkayê beşdarî vê civînê bûn.

‘MIN DÎT KU ERDOGAN BAJARÊ 
KURDAN HILWEŞAND’

Dîrektorê Navneteweyî yê Sendîkaya 
GMB’ê Schoûwenbûrg di destpêka civînê de 
mafê axaftinê wergirt û li ser kampanya ‘Ji 
Ocalan re Azadî’ ya ji bo Rêberê Gelê Kurd 
Abdullah Ocalan dane destpêkirin, agahî 
da. Schoûwenbûrg piştre bal kişand ser rola 
Ocalan a di çareseriya pirsgirêka Kurd de. 
Schoûwenbûrg da xuyakirin, di rewşa heyî 
ya pirsgireka Kurd de bandoreke neyînî ya 
polîtîkayên emperyalîst ên Brîtanyayê heye 
û got, «Em deyndarê gelê Kurd in. Beriya 
sed salî, axa Kurdistanê ji aliyê Brîtanya ve 
di nava welatên cuda de hat parvekirin. Di 
encama vê yekê de ev sed sal in, karesateke 
bi vî rengî bi serê Kurdan de hatiye. Min bi 
xwe beriya demekê Kurdistan ziyaret kir. Û 
bi xwe dît bê hikûmeta Erdogan bi çi rengî 
bajarên Kurdan hildiweşîne. Hêvîdarim ev 
karê me wê tevkariyê li çareseriya pirsgirê-
ka Kurd bike.»

‘KEDA OCALAN MEZIN E, LÊ 
DEWLETA TIRK NE CIDÎ YE’

Endamê Însiyatîfa ji Ocalan re Azadî ya 
Navneteweyî Heîder jî li ser jiyana siyasî 
û xebatên Ocalan pêşkêşiyek kir. Heîder 
bibîr xist, ku ji Nîsana 2015›an û vir ve 
agahî ji Ocalan nayê wergirtin û anî ziman, 

li ser Ocalan polîtîkayeke giran a tecrîdê 
tê meşandin. Heîder di dewama axaftina 
xwe de ragihand, kampanya ‹Ji Ocalan re 
Azadî› ya ji aliyê sendîkayên Îngilîz ve 
hatiye destpêkirin, gelekî watedar e û gelê 
Kurd vî karî gelekî hêja dibîne. Heîder 
diyar kir, Ocalan ji bo demokratîkbûyînê 
kedeke mezin dide, lê belê dewleta Tirk bi 
rengekî ne cidî tevdigere.

GIRTINA YUKSEK HAT 
ŞERMEZARKIRIN

Serokê Giştî yê Sendîkaya GMB Roache 
jî sedema ragihandina endametiya rûmetî ya 
Ocalan vegot û got, “Nabe ku em li pêşberî 
neheqiyên li cîhanê tên kirin, bêdeng 
bimînin.” Roache axaftina xwe wiha dewam 
kir: “Timî ji me dipirsin; ‘Hûn çima bi pirs-
girêkên navneteweyî re mijûl dibin?› Ez jî 
dubare dikim; divê kedkar li dijî bêhiqûqî û 
neheqliya li tevahiya cîhanê bixebitin. Ev, 
yek ji berpirsyariyên me ye. Beriya niha 
bi demeke kurt, em bi siyasetmedarê Kurd 
Kamûran Yuksek re li vir hatin cem hev û 
me sohbet kirin. Piştre min bihîst ku Yuksek 
hatiye girtin. Ev tiştekî bê qebûlkirin nîne. 
Em ê çawa li pêşberî vê bêdeng bimînin.»

Piştî ku nasnameya endametiyê û sertîfî-
ka hat dayîn, beşdarên civînê li ser pirs-
girêka Kurd û Ocalan pirs kirin û qisekeran 
bersiv dan.

Sendîkaya GMB ku 126 salî ye û zêdeyî 
650 endamên xwe hene, bi giranî li qadên 
rêveberiyên herêmî, nexweşxane û dibistan-
an rêxistinbûyî ye. Li ser Partiya Karker a li 
mûxalefeta bingehîn bi bandor e.

Alîgirên Brexît cara yekem ewqasî zêde bûn
Hejmara kesên ku dixwazin Brîtanya ji YE derkeve 
(Brexît) her ku diçe zêdetir dibin.

Hejmara kesên ku dixwazin Brîtan-
ya ji YE derkeve (Brexît) her ku diçe 
zêdetir dibin. Anketên dawî nîşan dide 
ku alîgirên Brexît ji destpêka kampan-
yaya referandûmê ve bi ferqek mezin 
di pêş de ye.

Anketên beriya referandûma 23’yê 
Hezîranê ku wê endamtiya Brîtanya 
ya ji bo Yekîtiya Ewropa (YE) bê 
lêpirsîn, nîşan dide ku alîgirên Brexît 
zêde dibin.

Li gor anketa YouGov a ji bo ko-
vara Tîmesê, yên dixwazin di yekîtiyê 
de bimînin ji sedî 39 in, yên dixwazin 
ji yekîtiyê veqetin jî bi zêdebûnek 
3 pûana ve gihişt ji sedî 46’an. Yên 
bêbiryar jî ji sedî 11’an pêk tînin. Hate 
hînbûn ku ji sedî 4 bêlayen in.

Ji destpêka kampanyaya ref-
erandûmê ve, cara yekem e alîgirên 
Brexîtê 7 pûana di pêşiya alîgirên YE 
de ne. Encamekî heman di anketa ro-

jnameya Gûardîanê de jî cih girtibû. 
Li gor anketa vê jî alîgirên Brexîtê ji 
serdî 53, yên YE jî ji serdî 47 bû.

Di kampanyaya referandûmê de 
Partiya Karkeran (Labour) û Ser-
okwezîrê mûhafazakar Davîd Cam-
eron propagandaya YE dikin, Serokê 
berê yê Şaredariya Londrayê Borîs 
Johnson jî tê de gelek siyasetmedarên 
rastgir jî propagandaya Brexîtê dikin. 
Di kampanyayê de penaber, qetlîamên 
DAIŞ’ê, penabertiya di nav YE de 
wek malzemeyên propagandayê tên 
bikaranîn.
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KCDK-E kongreya xwe lidar xist
KCDK-E di 9-10’ê 
Hezîranê de kongreya 
xwe bi slogana “Bi xw-
erêveberiyê ve ber bi ci-
vaka rêxistinbûyî û Kurd-
istana azad” lidar xist. Ji 
bo Hevserokatiya KCDK-
E jî Şemse Gulu û Yuksel 
Koç hatin hilbijartin.

Kongreya Civakên Demokratîk a Kurdis-
taniyên li Ewropayê (KCDK-E) encamên kon-
greya xwe bi danezanekê eşkere kir. Di dan-
ezana encamê de hat ragihandin, li ser bingeha 
azadiya Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan, 
wê ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd a aştiyane, 
azadîparêz û demokratîk li Tirkiye, Sûirye, 
Îran û Iraqê, wê xebat bên meşandin.

Ji 400 sazî û 26 federasyonên ji 16 welatên 
Ewropayê û welatên Awûstralya, Kanada û Ja-
ponyayê 285 delege tevlî kongreyê bûn.

Di danezana encamê de hat ragihandin, li 
Kurdistanê û Rojhilata Navîn rewşeke siyasî 
ya ku çarenûsê diyar dike, heye û hevsengî û 
statukoyên heyî tên guhertin. Di danezanê de 
hat destnîşankirin, ku têkoşîna rewa ya gelê 
Kurdistanê ku bi berdêlên giran dimeşîne, ji 
bo bi ser ketina doza hebûn û azadiyê derfetên 
girîng afirandiye. Tevî firsend û derfetên me-

zin, her wiha bal hat kişandin ser xeteriyên 
giran ên pêvajoyê. 

Di danezanê de bal hat kişandin ser erk û 
berpirsyariyen dîrokî yên Kurdistaniyên li der-
veyî welat dijîn û hat gotin, “Di kongreya me 
de biryar hatiye dayîn, ku tevî têkoşîna siyasî 
û dîplomatîk a li hemberî êrîşên qirkirinê, ji bo 
xwedîderketina madî û manewî ya li mirovên 
me, wê xebateke berfireh bimeşîne. Di vê çar-
çoveyê de banga li Kurdistaniyan, mirovên 
pêşverû û raya giştî ya demokrat hat kirin, ku 
bi rengekî aktîf tevlî xebatên kampanya ‘mal-
bata bira’ bibin.

Di danezana encamê de hat destnîşankirin, 
ku yek ji armancên bingehîn ên xebatên wan, 
çareserkirina pirsgirêkên Kurdên li Ewropayê 
ye û bi vê armancê li ser mijarên civakÎ, perw-
erde, çandî, hunerî, sprotîf û raya giştî-lobî hin 

hatin standin.
Di dawiya kongreyê de Şemse Gulu û Yuk-

sel Koç ji bo Hevserokatiya KCDK-E hatin 
hilbijartin.  Her wiha Desteya Rêveber a ji 55 
kesan, ku 22 jê jin in û desteyên kontrol û dîsî-
plînê yên ji 5 kesan, hatin hilbijartin.

Di danezana encamê de hat destnîşankirin, 
xebatên dema nû bi giranî wê bi komîsyonên 
têkiliyên bi gel re, çapemenî, ziman, perwerde, 
çand-huner, ciwan, jin, têkiliyên derve û proje, 
spor û baweriyan bên meşandin.

Di danezanê de hat gotin, “Kongreya me li 
gelê me û civaka Ewropayê pîroz be.”

ÇEND JI BIRYARÊN DI 
KONGREYÊ DE HATINE GIRTIN

Li gorî danezana encamê, çend ji biryarên 
di kongreyê de hatine girtin bi vî rengî ne:

«- KCDK-E li ser bingeha azadiya Rêberê 
Gelê Kurd Birêz Abdullah Ocalan ê zêdeyî 17 
sal in di nava tecrîda giran de tê ragirtin, ji bo 
çareseriya wekhev, azadîparêz, demokratîk û 
aştiyane ya pirsgirêka Kurd a li Tirkiye, Sûri-
ye, Îran û Iraqê dixebite.

- Ji bo ziman, nasname, çand, rewşa civakî 
û siyasî ya Kurdên li Ewropayê dijîn li welatên 
lê dijîn di nava sazî û qanûnan de bên naskirin 
dixebite, di vî warî de saziyan ava dike û sazi-
yên heyî jî bi pêş ve dibe.

- KCDK-E nasnameya Kurdan diparêze û 
ji bo bi gelên li welatên lê dijîn re tevbigere, 
dixebite.

- KCDK-E di çarçoveya têgihiştina ci-
vaka pirçandî de ji aliyekî ve ji bo parastin, 
pêşvebirin û nasnameya nasname û çanda 
Kurdan dixebite, li aliyê din bi sazî û civ-
akên koçber ên li Ewropayê dijîn re têkiliyeke 
dostaniyê datîne.

- KCDK-E ji bo jin, ciwan, zarok û mirovên 
dezavantaj, pîvana cihêkariya pozîtîf esas di-
gire.

- KCDK-E di çarçoveya jiyaneke çêker de, 
li dijî xisara li hevsengiyên ekolojîk û mafê ji-
yanê tê kirin têdikoşe, di vî warî de projeyan 
dafirîne, bi hemû sazî, kom û kesayetên di vî 
warî de dixebitin, karekî hevpar dimeşîne.

- KCDK-E ji bo agahiyan li ser pirsgirêka 
Kurd bide û piştgiriyê ji bo çareseriyê peyda 
bike, li nava civaka Ewropayê û saziyên wê, 
xebatên raya giştî-lobiyê dimeşîne.

- KCDK-E têkildarî ziman, dîrok û çanda 
Kurd lêkolînan dike, dide kirin.

- KCDK-E tevî bicihanîna armancên xwe, 
bi saziyên Kurd ên ne endamên kongreya me 
ne, dostanî û piştgiriyê esas digire.»

NY: Dewleta Tirk bi çekên 
giran êrîşî Kurdistanê 
dike!
Komîserê Mafên Mirovan 
ê NY Hûsseîn êrîşên qirkir-
inê yên dewleta Tirk li 
Kurdistanê kir, xist rojevê. 
Hûsseîn diyar kir, dewleta 
Tirk li Kurdistanê çekên 
giran bi kar aniye û xwest, 
derhal bersiv ji daxwaza 
wan a lêkolînkirina li cih 
bê dayîn.

Rûniştinên 32. ên Konseya Mafên 
Mirovan a Neteweyên Yekbûyî (NY), li 
bajarê Cenevre yê Swîsreyê destpê kirin. 
Civîn wê heta 1’ê Tîrmehê dewam bikin. 
Di destpêka civînê de Komîserê Bilind 
ê Mafên Mirovan ê NY Zeîd Ra’ad Al 
Hûsseîn axivî. Hûsseîn da xuyakirin, ku 
Tirkiyeyê li navçeya Nisêbînê çekên giran 

bi kar aniye û dema li dîmenê ji ezmanan 
ve hatiye kişandin tê temaşekirin, tê dîtin 
ku temamiya avahiyên li beşeke mezin a 
navçeyê hilweşiyan e.

‘BILA RÊ LI BER 
LÊKOLÎNKIRINA LI CIHÊ 
BÛYERÊ BÊ VEKIRIN’

Hûsseîn di dewama axaftina xwe de 
got, “Li ser binpêkirina mafê jiyanê û 
binpêkirina hiqûqa navneteweyî ya li 
Başûrrojhilatê Tirkiyeyê, me beriya niha 
gelek caran daxuyanî dan û endîşeyên xwe 
bilêv kirin. Gelek rapor tên. Em dixwazin 
ekîbeke ser bi ofîsa min ve, biçe wê derê 
û lêkolînê bike. Girîng e pêşî li ber vê 
lêkolînê were vekirin.”

Hûsseîn bal kişand ser peymana 
navbera Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê ya li 
ser mijara penaberan û bang li her du ali-
yan kir, li gorî mafên mirovan tevbigerin.

Civînên Mafên Mirovan ên NY, bi 
beşdariya nûnerên gelek dewlet û saziyên 
civakî yên sivîl pêk tên

KCDK-E: Em kom-
kujiya li Orlando 
lenet dikin
KCDK-E, komkujiya 
li Orlando lenet kir û 
banga piştgiriya gelê 
Kurd kir, ku li dijî DAIŞ 
a qetlîamker têdikoşe.

KCDK-E, komkujiya li Orlando lenet 
kir û banga piştgiriya gelê Kurd kir, ku li 
dijî DAIŞ a qetlîamker têdikoşe.

Kongreya Civaka Demokratîk a 
Kurdistaniyên li Ewropayê (KCDK-E), 
komkujiya li bajarê Orlando yê eyaleta 
Florîda ya DYA, lenet kir.

Di daxuyaniya nivîskî de hat gotin, 
“Ev êrîşa xwînxwarî, qetilkirina mi-

rovahî û azadiyan e» û ji malbatên mi-
rovên jiyana xwe ji dest dane û xizmên 
wan re sersaxî hat xwestin.

KCDK-E diyar kir, cîhanê careke din 
dît bê zîhniyeta DAIŞ a barbar çiqasî di-
jminê mirovahiyê ye û destnîşan kir, ev 
zîhniyeta li hov a xwe ji AKP û hêzên 
paşverû yên li herêmê xwedî dike, êrîşên 
xwe yên li dijî mirovahiyê didomîne.

Di daxuyaniyê de bal hat kişandin 
ser têkoşîna bi rûmet a gelê Kurd li dijî 
vî belayê serê tevahiya cîhanê dimeşîne 
û hat gotin, «Pêwîste cîhan li hemberî 
hikûmeta AKP›ê û dewleta Tirk a van 
çeteyan xwedî dikin, bêdeng nemîne. 
Gelên Ewropayê û tevahiya cîhan, divê 
bi vê wesîleyê piştgiriyê bidin gelê 
Kurd ku ji bo mirovahiyê li dijî çeteyên 
DAIŞ›ê têdikoşe.»
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Li Londonê Hezaran Bi Yek Dengî Got: 
Em Li Vir in, Em Natirsin
Komkûjiya li Orlando li 
dijî klûba LGBT hatî ki-
rin li paytext Londonê 
ji aliyê hezaran ve hat 
şermezar kirin û kesên 
jiyana xwe ji dest dayîn 
hatin bîranîn. 

Roja duşemê li herêma Soho bi 
hezaran kes li hev kombûn û êrîşa 
Orlando bi zimanekî tûnd şermezar 
kirin. Piştî rêzgirtina jibo qûrbani-
yan 49 balon firandin asîmanan û 
pankarta li ser “Hez kirin dê biserk-
eve” hat rakirin. 

Di dema rêzgirtinê de hezaran bi 
yek dengî dirûşma “Em li vir in, em 
ê din av tirsê de nejîn” qêrîn. 

50 KESÎ JIYANA XWE 
JI DEST DABÛ

Di encama êrîşa li dijî klûba 
LGBT’î ya bi navê Plûse Clûp a li 
Florîdayê de 50 kesan jiyana xwe ji 

dest dan, 53 kes jî birîndar bûn. 

Di encama êrîşa li dijî klûba 
LGBT’î ya bi navê Plûse Clûp a li 
Florîdayê de 50 kesan jiyana xwe 
ji dest dan, 53 kes jî birîndar bûn. 
Polîsan ragihandin ku êrîşkar hatine 
kuştin. Buroya Lêpirsînê ya DYE’yê 
(EBI) bi gumana êrîşa “Terorê” 
lêpirsîn daye destpêkirin.

Li bajarê Orlandoya eyaleta 
Florîda ya Amerîkayê li dijî klûba 
LGBT’î êrîşa çekdarî pêk hat. Li gorî 
agahiyan di êrîşê de herî kêm 50 ke-
san jiyana xwe ji dest dan û 53 kes 
jî birîndar bûne. Hat zanîn ku êrişker 
li klûba Pulseyê hinek kes dîl girtine. 
Hat zanîn ku êrîşkarê Afganî yê 29 
salî Omer Siddik Metin êrîş pêk aniya 
û di şerê li dijii polîsan de hate kuştin.

Festîvala Elewiyan hat lidarxistin

Şeşemîn festîvala çand û hûnerê ya 
Elewiyan roja Yekşemê bi şahiya fi-
nalê bi dawî bû. 

Şahî li roja Yekşemê li parka Hack-
ney downs hat li dar xistin û tevî baranê 
bi hezaran kes tevlîbûn. Di festîvalê de 
gelek sîyasetmedar û nûnerê saziyên 
sivîl jî amade bûn. Tevî Parlementerê 
HDP Muslum Dogan û yê CHP Eren 
Erdem gelek parlementerên Îngîlîz jî li 
qadê amade bûn. 

Li qada festîvalê gelek standên cûda 

hatin vekirin û xwarinên herêmî yên 
Anatolya hatin amade kirin. 

Di bernameya mûzîkê ya festîvalê 
de Sabahat Akkiraz, Suna Alan, Tuncay 
Balci, Gulseven Medar û Kutsal Evci-
men derketin ser dikê. 

Festîval bi govendên hatîn kişandin 
bi dawî bû.   




