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Middlesex 
Hastanesi Acil 
Bölümü ‘Hastaların 
Hayatlarını 
Tehlikeye Atıyor’

Edmonton’da bulunan Middlesex Hastanesinin acil 
bölümü hastaların hayatlarını tehlikeye attığı ve yeterli 
hizmet sunamadığı için kapatılmayla karşı karşıya 
olduğu ortaya çıktı.  Günde 500 hastanın ziyaret ettiği 
acil bölümdeki ciddi derecedeki sorunlara rağmen, bu 
bilginin gizli tutulması bölgede büyük tepki topladı.
Guardian gazetesinin ortaya çıkardığı bilgiye göre, 
sağlık hizmetlerini denetleyen GMC ve Health Education 
England’ın hastanenin acil bölümünün kapanma ile 
tehdit edildiği fakat bu bilginin halkla paylaşılmadığı 
aktarıldı. 

Fincancı, Nesin ve 
Öderoğlu Tutuklandı

Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak için başlatılan 
“Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına 
katılarak gazetenin bir günlük yayın yönetmenliği 
görevini üstlenen TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur 
Fincancı, Yazar Ahmet Nesin, Gazeteci Erol Önderoğlu 
hakkında tutuklama kararı verildi.

Haberin devamı sayfa 20’de…

Britanya yarın (Perşembe 23 Haziran) Avrupa 
Birliği refendumuna gidiyor. Uzun zamandır 
tartışılan ve en son da ırkçı bir saldırı ile 
yaşamını yitiren Joe Cox’un ardından 
referandum neticesi dört gözle bekleniyor. 
Özellikle İşçi Partisinin tutumu ile 
ve göçmen toplumlarında yaklaşımı 
ile ‘EVET’cilerin önde olduğu 
gözlerden kaçmıyor. Britanya  
siyasetinde ve sosyo-ekonomik 
yapısında belirleyici metropellerin 
başında gelen Londra çok ulusluğu 
ile ve yine İşçi Partisi yanısıra sol 
kesimin yoğun olarak yaşadığı 
Britanya’nın belirleyici başkenti 

konumunda. 
  Göçmen toplumların nüfusunu 
büyük oranda oluşturduğu Londra’da 
aktif kurum ve kuruluşlarımızda ise 
AB referandumu ile ilgili ortak bir fikir 
ortaya çıkmadı. Avrupanın başkenti 
diye nitelendirilen Londra’da AB 
referandumu sürecinde, göçmen 
Kürt ve Türk toplumları olarak 
ortak bir karar sağlanamaması ile 

sürecin lobi çalışmalarına yönelik 
iyi değerlendirilememesi ise 
düşündürücü. 

Son dönemde gündemden 
düşmeyen Britanya’nın Avrupa 
Birliği referandumuna sayılı saatler 
kalırken, İngiltere’de yaşam 
sürdüren toplumlarımız da oy 
kullanmaya hazırlanıyor. Özellikle 
Kürtçe ve Türkçe konuşan gömen 
toplumlarımızın çok büyük oranını 
temsil eden Demokratik Güç Birliği 
bileşenlerinin ‘hem fikir’ olamadığı 
AB referandumunu toplumlarımızın 
büyük bölümünü temsil eden 
kurumlarımıza sorduk.

Haberin devamı sayfa 16 ve 17 de...

AB Referandumunda 
‘EVET’ Diyoruz!

Haberin devamı sayfa 4’de…
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Mahkemeden Sanık 
Kaçırma Davasında 
Hapis Cezaları Belli 
Oldu

Wood Green Magistrates Mahkemesine çıkartılacak 
İzzet Eren’i kaçırmayı planlama davasında, sanıkların 
hapis cezaları belli oldu.

Esra Türk

Özcan Eren (32), tutuklu olan İzzet Eren’i 
kaçırmaya yardımcı olmakla suç işlemeye 
teşebbüs ve suç işleme niyetiyle imitasyon si-
lah taşımak suçundan sekiz buçuk yıl ceza aldı. 
İzzet Eren (33), tutukluyken kaçmaya teşebbüs 
etmekten ve suç işleme amaçlı imitasyon silah 
taşımaktan sekiz buçuk yıl ceza aldı.

Aralık 2015’te çete suçlarından kaynaklı 
mahkemeye çıkartılırken İzzet Eren’i kaçırma 
teşebbüsü esnasında, çetenin aracında bulu-
nan, Jermaine Baker, polis tarafından vurularak 
öldürüldü.

Baker’ı vuran polisin yargılanması ve olayın 
soruşturulması devam ediyor.

İzzet Eren’i kaçırmaya teşebbüs ve suç 
işlemek amacıyla imitasyon silah bulundurmak 
suçlarından, Nathan Mason dokuz yıl ve Gökay 
Soğucaklı beş buçuk yıl hapis cezası aldılar.

Eren Hasyer, İzzet Eren’i kaçırmaya teşebbüs 
suçundan 26 Mayıs’ta, çıkarıldığı Woolwich 
Crown Court mahkemesinde suçlu bulunmuştu, 
fakat cezası henüz belirlenmedi.

Polis, İzzet Eren’in, uzun süre hapiste kalmak 
istemediği için Özcan Eren’e bir çete toparla-
yarak mahkemeye giderken kaçmasını sağlaması 
için tuttuğunu düşünüyorlar.

İzzet Eren’i, mahkemeye gelen polis vanından 
kaçırmak isteyen Mason, Soğucaklı ve Baker, 
sabah saat 08:00’den itibaren Wood Green 
mahkemesinin önünde beklemeye başladılar. 
Araca dinleme cihazı yerleştiren polis, müda-
halede bulundu. Özcan Eren ve Hasyer diğer bir 
araçta eylemi kontrol ettikleri bildirildi.

İzzet Eren ve Amoah-Gyamfi 13 Ekim’de 
çalıntı motosiklet kullanırken silahlı polisler 
tarafından durduruldular. Üzerlerinde Skor-
pion otomatik silah ve Tokarov el silahı bulu-
nan sanıklar, öldürme ve yaralama amacıyla 
silah taşıma suçundan tutuklandılar. Polis, 
tutuklamanın ‘öldür, yarala ya da sakatla’ ey-
lemine gidilirken gerçekleştiğini açıkladı. İki 
sanık, 29 Ekim’de çıkarıldıkları Wood Green 
Magistrates mahkemesinde suçlarını kabul et-
tiler. İzzet Eren ve Amoah-Gyamfi, kaçırılma 
teşebbüsünün gerçekleştiği, 11 Aralık’ta mahke-
meye çıkarılarak, 14’er yıl hapis cezası aldılar.

Kıbrıslı gençler AKP’nin 
ofisini reddedi

Kıbrıslıların sosyo-kültürel yapısını hedef alan Koordinasyon 
Ofisi’ne karşı mücadele büyüyerek devam ediyor. 1974 
yılından buyana TC devletinin asimilasyon politikalarına 
maruz kalan Kıbrıslılar son dönemlerde AKP ükümetinin 
dayatmalarına daha fazla boyun eyemeyerek sokağa döküldü.

Haberin devamı sayfa 28 ve 29’da...

Öcalan’a Bir Destek`te İngiliz 
Öğretmenler Sendikasından
Britanya’nın 
en büyük 
sendikalarından 
Unite ve GMB’nin 
başlattığı 
Öcalan’a Özgürlük 
kampanyasına bir destek te en büyük öğretmenler sendikası 
olan  National Union of Teachers-NUT’tan geldi.

Haberin devamı sayfa 13’de...

Avrupa’nın ortasında insani 
yardıma engel

İngiltere’den, Fransa’nın Calais kentindeki mülteci 
kampına götürülmek istenen insani yardım, hem İngiliz 
ve hem de Fransız polisi tarafından engellendi.

Haberin devamı sayfa 12’de...
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Middlesex Hastanesi Acil Bölümü 
‘Hastaların Hayatlarını Tehlikeye Atıyor’
Edmonton’da bulunan Middlesex Hastanesinin 
acil bölümü hastaların hayatlarını tehlikeye 
attığı ve yeterli hizmet sunamadığı için 
kapatılmayla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. 

Esra Türk

Günde 500 hastanın ziyaret ettiği 
acil bölümdeki ciddi derecedeki so-
runlara rağmen, bu bilginin gizli 
tutulması bölgede büyük topladı.

Guardian gazetesinin or-
taya çıkardığı bilgiye göre, sağlık 
hizmetlerini denetleyen GMC ve 
Health Education England’ın has-
tanenin acil bölümünün kapanma ile 
tehdit edildiği fakat bu bilginin halkla 
paylaşılmadığı aktarıldı.

Haberin yayınlanmasının üzerine 
bölgenin milletvekilleri bu bilgilerin 
halktan gizlenerek, hastaları daha da 
tehlikeye attılmalarına tepki göster-
diler ve sağlık bakanı Jeremy Hunt’ın 
sorularını yanıtlamalarını talep ettiler.

Middlesex Hastanesi, NHS tarihin-
de acil bölümü güvenlik gerekçesiyle 
kapatılma tehlikesi yaşayan ilk hastane.

İşçi Parti’li Edmonton millet-
vekili Kate Osamor web sayfasında 

yayınladığı açıklamada, ‘‘Mid-
dlesex Hastanesinin acil bölümünün 
kapatılmayla tehdit edildiğinin haberi 
beni oldukça üzdü ve endişelendirdi’’ 
ifadelerini kullandı.

Osamor, Enfield North millet-
vekili Joan Ryan ile Hunt’a mektup 
yazdıklarını ifade etti.

Ryan da, hastanenin durumuna ilişkin 
yayınladığı açıklamada seçim bölges-
indeki halkına hastaneyi kullandıklarında 
‘güvenli ve etkili acil hizmet’ 
verileceğinin güvencesini talep etti.

Ryan, 2013 yılında Chase Farm 
hastanesinin acil bölümünüm 
kapatılmasının, Kuzey Londra’da, 
özellikle Barnet ve Middlesex has-
tanelerini zorladığını ekledi.

NHS’in, hastanelerin acil bölüm-
lerine gelen hastaların yüzde 95’inin 
dört saat içerisinde tedavi görmelerini 
hedeflediğini hatırlatan Ryan, Mid-
dlesex hastanesinde bu rakamın yüzde 
68 olduğunu belirtti. Bu rakam, has-

tanenin acil hizmetinin ne derecede 
tehlikede olduğunu sergiliyor.

Kürt ve Türk toplumunun yoğun 
olarak kullandığı hastanede geçtiğimiz 
bir yılda hastanenin acil bölümünde 
iki şüpheli ölüm yaşandı. İlk olarak 
30 yaşındaki Murat Alaboğaz hayatını 
kaybetti, daha sonra da Nisan ayında 
üç yaşındaki Armağan Denli aynı 

hastanede hayatını kaybetti. Her iki 
ölümle ilgili aileler hastanenin ihmali 
olduğunu düşünerek şikayette bulun-
dular. Soruşturmalar devam ediyor.

İşçi Parti Tottenham milletvekili Da-
vid Lammy bölge milletvekilleri olarak 
hastanenin sorunlarına ilişkin ‘karanlıkta 
bırakılmalarını’ anlamadığını ifade 
ederek, Hunt’ın durumu düzeltmek için 

‘neden bir şey yapmadığını’ öğrenmek 
istediğini ve konuya ilişkin soruları 
yanıtlamak için Parlamentoda çıkması 
gerektiğini belirtti.

Guardian gazetesinin haberine 
göre, hastanenin acil bölümünde bir 
çok zaman yeterli doktor olmadığı ve 
deneyimsiz doktorların sorunlu olarak 
yalnız bırakılıyorlar.
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Day-Mer Çocuk şenliğine Büyük İlgi

Bu yıl 27.si düzenlenen Day-Mer 
Kültür Sanat Festivali kapsamında 
gerçekleştirilen 12. Çocuk şenliği 
renkli görüntülere sahne oldu. 

Erem Kansoy

Geleneksel olarak Day-Mer 
tarafından düzenlenen kültür sanat 
festivali programında her yıl yer alan 
çocuk şenliğinde toplumun her kesi-
minden ailelerin akınına uğradı. Hafta-
sonu  Stoke Newington bölgesindeki 
Holmleigh İlk Okulunun  bahçesinde 

düzenlenen etkinliğin yoğun ve renkli 
programı ile katılımcılar eğlenceli bir 
gün geçirdi. Kürtçe ve Türkçe konuşan 
toplumlarımızın gelecek kuşağı olan 
çocukları bir araya getiren etkinlikte 
ailelerin de çocukları ile verimli bir 
zaman geçirmesi sağlandı. 

Dolu dolu geçen ve yaklaşık 6 
saat süren etkinlikte çocular, yüz boy-

ama, kukla gösterisi, seramk ve el işi 
etkinliği, pankart hazırlama, spor ak-
tiviteleri, ebru sanatı, zumba, müzik 
dinletisi, folklör ve halaylarla güzel 
bir gün yaşadı. ‘savaş değil barış’ 
şiarıyla düzenlenen 27. Kültür sanat 
festivalinde Day-Mer’in çocukları da 
12. Çocuk Şenliğinde ‘ savaşa hayır’ 
başlığıyla etkinliklerini düzenledi.

Savaş Mağduru Çocukları Yararına Londra’da Dev Konser

Suriye ve Irak savaşı yüzünden Güney 
Kürdistan’daki kamplarda yaşayan savaş mağduru 
çocuklar yararına Londra’da dev bir konser düzen-
lendi. Barbican Center’da düzenlenen konserde ünlü 
doğu Kürdistanlı müzik grubu Kamkars, İngiltere’nin 
en büyük senfoni orkestrası olan Dockland Senfoni 
orkestrası ile birlikte sahne aldılar. 

Savaş mağduru çocuklar yararına düzenlenen kon-
serde Kamkars grubunun Dockland Senfoni orkestrası 
ile birlikte sergilediği performans dinleyicileri büyül-
erken, dakikalarca ayakta alkışlandı. 

1965 yılından bu yana müzik dünyasında önemli 
bir yer edinen Doğu Kürdistanlı müzik grubu Kamkars 
bugüne kadar bu alanda sayısız ödüle layık görüldü. 

Pazar akşamı Barbican Centre’da düzenlenen kon-
serin gelirleri Save The Children aracılığıyla Güney 
Kürdistan mülteci kamplarında yaşayan çocuklara 
yönelik projelerde kullanılacak. Konser önce Kürd-
istan Bölgesel Hükümeti İngiltere yüksek temsil-
cisi Karwan Jamal ve Save The Children yetkilisi 
birer konuşma yaptılar. Yapılan konuşmalarda savaş 
mağduru çocukların durumu hakkında bilgiler verildi. 
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Cox’un Irkçı Katili: ‘Benim Adım Hainlere 
Ölüm, Britanya’ya Özgürlük’

Kürt Kadınları Irkçı Cinayete 
Kurban Giden Cox’u Andı

Geçtiğimiz Perşembe 
günü ırkçı bir cinayette 
yaşamını yitiren İşçi Parti mil-
letvekili Jo Cox’un anmasına 
Kürt kadınları da katıldı. 

Cuma günü parlamento 
binası önünde yapılan an-
maya katılan Roj kadın 
meclisi üyesi kadınlar İşçi 
partili yetkililere taziyeler-
ini sunarken, anma yerine 
çiçekler bırakıldı. Çiçek 
ile birlikte bırakılan mesa-
jda ‘Kürt kadınları olarak, 
senin faşizme ve ırkçılığa 
karşı verdiğin mücadeleyi 
sürdürme sözü veriyoruz. Ra-

hat uyu. Saygıyla’ denildi.
Kadınlar anma sırasında 

Paris’te katledilen Kürt kadın 
siyasetçiler Sakine Cansız, 
Leyla Şaylemez ve Fidan 
Doğan’ın resimlerinin olduğu 
pankartı kaldırdılar.

Birleşik Krallık’taki 
referandum kampanyası 
sırasında Perşembe günü katl-
edilen milletvekili Jo Cox’un 
katili aşırı sağcı Thomas 
Mair çıktığı mahkemede, 
‘Benim adım hainlere ölüm, 
Britanya’ya Özgürlük’ dedi. 

Birleşik Krallık’taki 
referandum kampanyası 
sırasında Perşembe günü katl-
edilen milletvekili Jo Cox’un 
katilinin psikolojik sorunları 
olan bir aşırı sağcı olduğu 
bildirildi. Katilin Cumar-
tesi günü çıktığı Westmin-
ster Magistrates mahkemes-
inde hakimin isim sorusuna, 
“Benim adım, Hainlere ölüm, 
Büyük Britanya’ya özgürlük” 
diye cevap verdi. 

Birleşik Krallığın Avru-
pa Birliği (AB) içerisinde 
kalması için kampanya 
yürüten İşçi Parti (Labour) 
milletvekili Cox’u öldüren 
kişinin 52 yaşında aşırı sağcı 
Thomas Mair olduğu bilgisi 
paylaşılmıştı. Bu kişinin 
psikolojik sorunları olduğu 
belirtilirken, Londra’daki ilk 
mahkeme ifadesinde heyeti 
‘Britanya halkına ihanet 

edenler’ olarak suçladığı 
öğrenildi.

Cox’un katledilmesinin 
hemen ardından gözaltına 
alınan Mair’in cinayeti tek 
başına mı yoksa herhangi bir 
gruba bağlı olarak mı işlediği 
ise bilinmiyor. Ancak katil 
zanlısının ABD ve Güney 
Afrika’daki ırkçı ve Neonazi 
gruplarla bağı olduğu iddia 
edilmişti.

İngiliz polisi, Mair’in 
kardeşinin ifadelerine 
dayanarak yaptığı açıklamada, 
52 yaşındaki zanlının psikolo-
jik rahatsızlıkları nedeniyle 
yardım aldığını duyurdu.

Öte yandan Avam 
Kamarası, Pazartesi günü Jo 
Cox’u anmak için özel olarak 
toplanacak.
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AKEE’den Yeni Girişimcilere Özel Destek
Merkezi Almanya’da bulunan Avrupa 
Kürt İşverenler-AKEE Britanya şubesi 
yeni girişimcilere destek olmak amacıyla 
çalışmalara başladı. Bir yıl önce başkent 
Londra’da çalışmalarına start veren AKEE 
yeni girişimcilere hukuki ve finansal konu-
larda destek sunmayı hedefliyor.

AKEE, geçtiğimiz aylarda Kürt 
girişimcilere profesyonel olarak yol 
göstermek ve destek olmak amacıyla 
çalışmalarına başlayan Kurdish 
House London ile beraber, kendi 
işini kurmak isteyen ve bununla il-
gili finansal, hukuksal ve teknik 
konularda profesyonel desteğe ger-
eksinim duyan girişimcilere yönelik 
bir toplantıya imza atacak. Toplantıda 
fikirlerini hayata geçirmek isteyen 
girişimcilerin bu fikirlerini nasıl fi-
nanse edebilecekleri, bununla il-
gili işlerini kolaylaştırabilecek yasal 
düzenlemeler ile ilgili bilgilendirme-
ler ve melek yatırımcı bulma konuları 
gündeme alınacak.  1 Temmuz 2016 
Cuma günü gerçekleştirilecek olan 
toplantıya katılım ücretsiz ve herkese 
açık olmakla birlikte detaylar “AKEE 
in Britain” Facebook sayfasında bu-
lunabilir. Katılıma dair sorularınız için 
akeeinbritain@gmail.com adresine 
mail atabilirsiniz.

‘kürt İşverenler arası 
destek ve dayanışmayı 
güçlendireceğiz’

İnsan hakları ve hukuka saygılı 
bir ticaret kurumu olduklarını ifade 
eden AKEE Britanya yönetim ku-
rulu üyesi İşadamı Kemal Has, siyasi 
bir kurum olmadıklarını belirterek; 
“Dünyanın neresinde olursa olsun  
işbirliğine elverişli, gelişime ve vizy-
onu açık Kürt iş insanları ve birlikleri 
ile ilişkileri geliştirmek amacıyla dele-
gasyon gezileri düzenleyerek projeler 
hayata geçirmek su aşamada en önemli 
uzun vadeli amaçlarımızdandır.” dedi.

AKEE Britanya şubesi, Almanya 
merkez ve diğer şubeleriyle ortak 
çalışarak, özellikle güncel ekonomik 
durumun Kürt işverenler açısından 
değerlendirilmesi, işverenlerin açık 
bir platformda bir araya gelerek iş ve 
sosyal ilişkilerini geliştirebilmeleri ve 
ortak çalışmalara imza atabilmeleri 
için önümüzdeki aylarda projelerine 
hız verecek. 

‘kürt toplumunun ekonomik 
olarak kalkınmasını 
önemsiyoruz’ 

AKEE Britanya Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı İşadamı Süleyman 
Çağın ise ekonomik kalkınmayı 
toplumların siyasi, kültürel ve sosyal 
gelişiminden ayrı bir konu olarak ele 
alınamayacağını ifade ederek, güçlü 
bir ekonominin diğer gerekli olgu-
larla beraber daha güçlü bir toplum 
yaratacağını belirtti. 

“Üyelerimizin küresel çapta 
bir ağa dahil olması ve birlik ve 
ortaklık çerçevesinde iş ve sosyal 
ağlarını geliştirmesi AKEE olarak 
öncelikle el aldığımız bir konudur. 

Britanya’daki üyelerimizin iş sahalarını 
geliştirmeleri, güçlü bir Kürt ekono-
misinin oluşmasını, dolayısıyla burada-
ki Kürt toplumunun da kalkınmasını 
mümkün kılacaktır. Siyasi, kültürel, 
sosyal bir gelişimi hedeflerken ekono-
mik kalkınmayı bu konulardan ayrı 
düşünemeyiz. Güçlü bir ekonomi ile 
güçlü bir toplum olacağız.” diyen 
Çağın, AKEE’nin yapacağı işlerde her 
zaman birlik ve beraberlik ruhunu te-
mel alacağını belirtti. 

Bununla birlikte üyeler yapmış 
oldukları ortak açıklamada Kürt 
İşverenler olarak evrensel değerler 
temelinde herkes ve her kesim 
ile çalışmaya hazır olduklarını ve 
demokrasi ve insan haklarına saygıyı 
önemsediklerini ve bu kavramlara 
taraf olduklarını  belirttiler.

avrupa kürt İşverenler 
Derneği (akee) 
britanya Şubesi

Merkezi Almanya’da bulu-
nan Avrupa Kürt İşverenler Birliği 
(AKEE) bir süredir başlatmış 
olduğu kurumsallaşma çalışmaları 
kapsamında Londra merkezinde bu-
lunan Park Lane Hilton Otelinde 
gerçekleştirdiği bir tanıtım 
etkinliğiyle geçtiğimiz yıl Britanya’da 
çalışmalarına start vermişti.

Britanya’da yaşayan tanınmış 
işadamları Kemal Has, Cengiz 
Coşkun, Fırat Özkan ve Mustafa 
Topkaya’nın girişimleriyle Park 
Lane Hilton’da seçkin bir davetli 
topluluğunun katıldığı Networking 
yemeğinde bir araya gelen Britanyalı 
Kürt işverenler geleceğe dönük pro-
jeler, AKEE’nin vizyonuna ilişkin 
görüş alışverişinde bulunmuşlardı. 
2016 yılı itibariyle çalışmalarını 
hızlandıran Birlik, geçtiğimiz 
dönemde yeni proje ve etkinlikleri 
gündemine alarak toplum üyelerine 
ve Kürt işverenlerine ulaşmak için 
çeşitli projelere imza attı.

Bugüne kadar yapılmış olan dört 
genel üye toplantısına ek olarak, 
AKEE Güney Kürdistan Meclis 
Başkanı ve HDP Eşbaşkanı Figen 
Yüksekdağ ile yemek programı düzen-
leyerek Kürt ekonomisinin karşılaştığı 
sorunlar ve ekonomik kalkınmanın 
nasıl gerçekleştirileceği konularını ele 
alarak Kürt iş insanlarının sorunlarını 
ve taleplerini üst düzeye taşımayı 
hedeflediğini göstermiştir. Birlik, 
önümüzdeki dönemde bunu daha da 
ileriye taşımayı planlıyor.

Newroz resepsiyonu  ve  en 
başarılı kürtler Ödül Gecesi

AKEE ve Kürt Araştırmalar 
Merkezi tarafından İngiliz 
Parlamentosu’nda gerçekleştirilen 

2016 Newroz Resepsiyonu ve En 
Başarılı Kürtler gecesine katılımcılar 
yoğun ilgi gösterdi. Muhafazakar Par-
ti Milletvekili Nadhim Zahawi ve İşçi 
Partisi Milletvekili Kate Osamor’un 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen gec-
eye, aralarında  İşçi Partisi Lideri Jer-
emy Corbyn, Muhafazakar Parti Mil-
letvekili Jason McCartney, İşçi Partisi 
Milletvekili Caroline Flint, İskoçya 
Ulusal Partisi Milletvekili Alışon 
Thewlis, Bağımsız Milletvekili Na-
talie McGarry’nin de bulunduğu 80 
parlamenter ve toplum lideri katılarak 

bu kutlamada Kürt toplumuna destek 
ve iyi dileklerini sundular.

Kürt Araştırmalar Merkezi ile or-
tak olarak düzenlenen “Ortadoğu’da 
Suriye ve Kürtler Sorunsalı” başlıklı 
toplantıda gazeteci ve yazar Cengiz 
Çandar Kürt konusunu odak noktasına 
alarak Ortadoğu’daki son gelişmeleri 
değerlendirdi.

Haringey belediye 
başkanı ali Gül Özbek’e  
tebrik ziyareti

AKEE üyeleri geçtiğimiz Mayıs 
ayında 2016-2017 dönemi için Bel-
ediye Başkanı olarak göreve başlayan 
ve hikayesiyle toplum için önemli 
bir başarı örneği sergileyen Ali Gül 
Özbek’e tebriklerini sunmak üzere zi-
yaret gerçekleştirdiler. Ziyaret süres-
ince Başkan,  toplumu geliştirmek 
ve işverenleri güçlendirmek için 
AKEE’nin yapmış olduğu ve yapacağı 
tüm çalışmaların büyük önem 
taşıdığının altını çizerek AKEE’nin 
topluma olan bu hizmetine her daim 
destek olacaklarını belirtti.
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Avrupa Birliği Referandumu: 
Britanya Neden AB’de Kalmalı
Erdelan Baran -  KNK Dışilişkiler

Bildiğiniz gibi Britanya 23 Haziran’da 
gerçekleştireceği referandumla Avrupa Birliğinde 
kalıp kalmamayı oylayacak. Referanduma sayılı 
günler kala birçok Britanyalı gibi toplumumuz 
da bu noktada bir kararsızlık durumu yaşıyor. 
Bu kararsızlık durumu gayet normaldir, çünkü 
AB’den ayrılmanın veya kalmanın ne getirip neyi 
götüreceği konusunda büyük bir bilgi kirliliği var 
olmakla birlikte AB’nin siyasi, ekonomik ve so-
syal yapısı konusunda da yetersiz bilgiye sahibiz.  

Avrupa Parlamentosu seçimleri 
en son 2014’te yapılmış ve toplam 
seçmenin sadece yüzde 42’si gidip 
oy kullanmıştır. Bu tarihin en düşük 
katılım oranıdır. Burada hem si-
yasal ve sosyal faktörlerin eleştirisi 
hem de AB sisteminin vizyon ve 
misyonun ne olduğu konusundaki 
muğlaklıktan kaynaklıdır. AB’de ned-
en kalmamız gerekiyor dediğimizde, 
AB’nin mükemmel işlediği ve 
eleştirilmesi gereken yönlerinin 
olmadığını söylemiyoruz. Tam aksine, 
eleştirilmesi, reforme ve revize edilm-
esi gereken çok yönlerinin olduğunu 
ifade etmek zorundayız. 

avrupa birliğinin kuruluşu
Avrupa Birliği, Avrupa’da yoğun 

olan mezhep savaşlarından tutalım 
daha sonra gelen yoğun iki farklı dün-
ya savaşlarından ders alarak kaostan 
çıkma girişimi olarak inşa edilmiştir. 
Ulus devlet sistemleri artık cevap 
olamamış, bunu aşmak için ulus dev-
letin katılığını devrim ile değil, daha 
çok reformlar ile çözmeye çalışan bir 
sistem fikri ortaya çıkmıştır. İkinci 
dünya savaşından sonra ortaya çıkan 
ve soykırımlar ile sonuçlanan ulus-
devlet faşizminden, reformcu çıkış 
ile kurtulmaya çalışan, insan hakları, 
hukuk ve demokratik ulus-devletler 
topluluğunun adıdır. AB’nin çıkışı 
biliyorsunuz; 1950’lerde 6 devletin 
Çelik ve Kömür birliği adı altında bir 
örgütlenme olarak ortaya çıkmıştır. 
İngiltere AB’ye 1973 yılında üye 
olarak katıldı ve şuan toplam 28 üye 
ülke vardır. Şunu demeliyiz ki, temeli 
endüstriyel sözleşme olduğu için 
AB asıl varması gereken hedefine 
varamamıştır. Çünkü bu endüstriyel 
sözleşmeler etrafında insan hakları 
ve eşit toplum inşa edilemez. O ned-
enle AB’nin bir çok alanda reforma 
ihtiyacı vardır. AB yapısal olarak 
konfederal yapıdır ve bir çok alanda 
demokrasinin ve yerel yönetimin 
gelişimi noktasında bir çok önem-
li adımlar atmış olsa da daha çok 
gelişmeye ihtiyacı vardır. Çağımıza 
göre ulus-devlet formları aşılmakta 
ve demokratik konfederal sistemler 
en makul yönetim sistemleri olarak 
görülmektedir.   

avrupa birliği yapılanmasını 
kısaca özetlersek:
avrupa komisyonu:

28 ülkenin komisyon üyesi haftada 
bir toplanır ve burada karar tasarıları 
ve yeni kanun tasarıları üretir ve 
oylama için parlamentoya havale eder. 
AB’nin önemli bir motor gücüdür.

Avrupa Konseyi:
Burası AB’nin en güçlü organıdır. 

28 ülkenin bakanlıkları ve liderleri 
bir araya gelip AB’nin politikalarını 
belirler. Komisyondan gelen önerileri 
tartışırlar ve kendi aralarında nasıl bir 
yön izleyeceğinin kararına varırlar. 
Genel olarak en güçlü ülkeler kim ise 
onların dedikleri gibi sonuç çıkar. O 
nedenle AB sistemi halen merkezi bir 
sistemdir.

avrupa Parlamentosu:
751 Parlamento üyesi olan AB’nin 

tek halk seçimi ile seçilen üyeleridir. 
Farklı partili gruplara ve bu gru-
plardan farklı komiteler ve komisy-
onlara ayrılan AP üyeleri kendi 
aralarında tartışıp Avrupa Komisyo-
nundan gelen öneriler için oylamaya 
giderler. İki Avrupa parlamentosu 
vardır. Bir parlamento Brüksel’de iken 
diğer parlamento Strasburg’dadır ki 
asıl son oylama burada yapılmaktadır. 
Brüksel’den Strasburg’a her hafta 
geliş gidiş masrafları hayli yüksek-
tir ve halen neden iki parlamentoya 
ihtiyaçları olduğu anlaşılmamaktadır.

avrupa Dış politika 
eylem birimi:

Bu birimde AB’nin dış politikasını 
belirleyen birimdir. Hedefleri ülkeler 
arası ve dış polemiklerin çözülm-
esi ve krizlerin önüne geçilmesidir. 
Mesela Sırbistan ve Kosova’ya 
kendi sorunlarını çözmek için bir 
baskı uygulamaları bir örnektir. Iran 
gibi farklı ülkelere bir zamanlar 
yaptırımlar yapılması diğer bir örnek-
tir. Fakat burada işte Türkiye’deki 
Kürt sorunu için nasıl bir uygulamaya 
geçtiler, sorulması gereken önemli 
bir sorudur. Bu da AB’nin nasıl bir 
demokratik karakter taşıdığını getiren 
diğer bir soru. 

İnsan Hakları Mahkemeleri:
Tabi bu anlattığımız yapılanma 

dışında insan hakları mahkemeleri ve 
uluslararası savaş suçunu yargılayan 
mahkemeler de var. Birçok insan 
kendi davalarını buraya getirmiş, 
kazanmış ve tazminat almıştır. Savaş 
suçu iddiasıyla bazı liderler burada 
yargılanmıştır. Tekrardan burada 
ne kadar adaletli bir sistem olduğu 
tartışmalıktır. Örneğin Kürt halk ön-
deri Öcalan’ının davasında hiç bir 
hukuki argümanları kanunca geçerli 
değildir. Bu davadaki kararların hepsi 
siyasidir. Ayni şekilde PKK’nin yasak-
lar listesine alınmasında da aynı du-
rum söz konusudur. Örneğin 2002’de 
PKK listeye alınmış fakat hukuki 
dayanağı neredeyse hiç yoktur. Çünkü 
1999-2004 arası Türk devleti ile her-
hangi bir silahlı çatışma olmamıştır.

ab’nin Maliyeti: 
Tabi AB’nin de bir maliyesi 

var. 2015 bütçesi 145 milyar Euro 
olarak belirlenmiş. Bu bütçe 21,36% 
Almanya’dan, 15,72% Fransa’dan, 
12,57% İngiltere’den, 11,48% 
İtalya’dan, 8.06% ise İspanya’dan ge-
lir iken, kalanı ise diğer AB üye ülkel-
erden gelmekte.

avrupa birliğinde neden 
kalmak önemli?
Yurtdışında yasayanlar 
ve seyahat:

Bir milyondan fazla İngiliz 
vatandaşı diğer AB ülkelerinde 
yaşamakta ve milyonlarcası rahatça bu 
ülkeleri ziyaret edebilmektedir. Aynı 
zamanda diğer AB ülkeleri de istediği 
gibi kalıp çalışabilmekte ve sosyal 
haklardan yararlanabilmektedir. 

AB’de çıkmak isteyenler tatil yap-
mak için illa AB üyeliğe gerek yok 
diyorlar ama AB üyesi ülkeler arası 
anlaşmalardan kaynaklı uçak fiyatları 
ve telefon kullanma fiyatları gibi bazı 
hizmetlerin daha ucuz olduğunu he-
sap etmiyorlar. Diğer bir nokta ise 
çoğu zaman bedava ve ucuz sağlık 
sisteminden faydalanıyorlar. Birleşik 
Krallığın AB’den çıkması halinde Bri-
tanya vatandaşlarının AB ülkelerinde 
kalmasının bir garantisi olmadığının 

da bilmeliyiz, çünkü anlaşmalar o za-
man bozulacak. AB’den çıkmak istey-
enlerinin de öyle İngiltere’nin başka 
ülkeler ile uluslar arası antlaşmalara 
güvenmeleri yeterli bir argüman 
değildir. 

Göç: 
Birleşik Krallığın AB’den çıkmasını 

savunanların kampanyalarının te-
melini oluşturduğu göç olgusu en çok 
tartışılan konuların başında geliyor. 
Britanya’nın yılda 300 binden fazla 
göç aldığı ve bunun 184 bininin AB 
üyesi ülkelerden, diğer 188 bininin ise 
AB üyesi olmayan ülkelerden geldiği 
belirtiliyor. 

Göçmenlerin Birleşik Krallık 
ekonomisine negatif yansımasından 
çok pozitif katkısının olduğu genel 
kabul gören bir gerçek. Özellikle 
AB’den gelen göçmenlerin kendisi 
ile dışarıya çıkardıklarından fa-
zla vergi ödedikleridir bir gerçektir. 
Britanya’nın AB’den çıkması göçün 
tamamen duracağı anlamına da gelmi-
yor. Biz bir göçmen toplum olarak 
başka göçmenlerin durumuna empati 
duymak zorundayız.

Birleşik Krallık ekonomisinde 
ortaya çıkan krizlerin ve sıkıntıların 
sorumlusu olarak göçmenleri göster-
menin gerçekçi bir alt yapısı olmadığı 
birçok  araştırmada ortaya çıkmıştır. 
Kaldı ki biz göçmen toplumlar olarak 
bu konuya daha hassas yaklaşmak 
zorundayız. 

Güvenlik: 
Son dönemde Brüksel ve Paris 

gibi Avrupa kentlerinde yaşanan terör 
saldırıları güvenlik olgusunu daha da 
tartışmaya açmıştır. AB’den çıkmanın 
güvenlik olgusunu hangi düzeyde 
etkileyeceği tartışılırken, bir taraf AB 
üyesi olmanın güvenliğe pozitif etkisi 
olduğunu, diğer taraf ta negatif etkisi 
olduğunu iddia etmektedir. 

AB üyesi ülkeler arasındaki güven-
lik antlaşmaları, ve bunun sonucu 
olarak bilgi alışverişi bir tarafı tatmin 
ederken, serbest dolaşım hakkının 
güvenliği zaafiyete uğrattığı çıkma 
yanlılarının önemli bir argümanı. Bu 
argümanın çok ta gerçekçi olmadığını 
söyleyebiliriz.  

İsçilik ve ödemeler:
AB’nin işsizlik durumu 10%’u 

geçiyor, yani Britanya’ya göre 
iki kat daha fazla. Bazı isçilerin 
hakları AB kanunlarına göre gar-
antiye alınmış, fakat vergilendirme 
ve faydalanmalara gelince Brit-
anya hükümetinin kararlarına göre 
uygulanmıştır.

Britanya’da 3 milyon işletmeci 
AB üyesi ülkeler arasındaki ekono-
mik antlaşmalardan faydalanarak 
ticaret yapıyor. Bir de günde 66 mi-
lyon pound yatırım alıyor AB’den. 

sonuç olarak:
Tabi ki AB sisteminde kalma ve 

çıkma nedenlerinin bütün bölümleri 
bizi ilgilendiriyor fakat burada özel-
likle biz göçmenlerin dikkat etmesi 
gereken noktaların üstünde durduk. 
AB’den çıkmak isteyenlerin ekono-
mik argümanları AB’de üye olmak 
çok pahalıya patlıyor, o paraları 
Britanya’da kendine harcasa daha 
çok gelişeceğine inanıyor. Bunlar AB 
üyelik masrafından tutalım, tüket-
ici işleri, çiftçilik, enerji ve çevre-
cilik gibi masrafların Britanya’yı 
gerilettiğini söylüyor. Kalmak istey-
enlerin argümanı ise, AB’de kalmanın 
bir çok siyasal, sosyal, ekonomik ve 
hukuki avantajları olduğunu ve hem 
bir çok alanda garantilerin alındığını 
söylüyor.

AB’nin hiç şüphesiz eleştirel yön-
leri vardır. Fakat farklı toplulukların 
birlikteliği ve yerel yönetimlerin 
güçlenmesi ve birçok demokratik 
mekanizmanın güçlenmesinde AB’yi 
bizim için çok daha uygun bir model 
olarak görmemiz gerekir. Daha da 
eleştirilmesi ve geliştirilmesi ger-
ekiyor. Diğer bir nokta ise AB’den 
çıkmak ve eski ulus devlet modeline 
geri dönmek yeni çağın demokra-
tik ve topluluğun ütopya ruhuna 
uymamaktadır. Diğer bir nokta ise 
AB’nin üyelik faturasını biz göçmen-
leri bir faktörü olarak gösteren ırkçı 
zihniyetin bir parçası olmamalıyız. 
Eğer böyle olursak katledilen mil-
letvekili Jo Cox’un göçmenleri 
destekleyen düşüncelerine ters 
düşeriz. Jo Cox’un adaleti biz göç-
menler olarak AB’ye hayır demekle 
olmamalı. 

Son olarak sunu belirtmek gereki-
yor: “AB’de çıkmak emperyalizme 
en büyük cevap” olduğunu söylemek 
ve aynı zamanda emperyalizmin en 
büyük mimarisi olan İngiltere’de 
yaşamak, çok ciddi çelişkidir. Evet, 
Ortadoğu’nun en büyük sorunlarını 
öncüsü AB ülkeleridir, ama o za-
man sorunu içinde çözüm arayarak 
olmalıdır ve bu da AB modelini 
parçalayarak değil, tam tersine re-
forme, revize ve tamamlayarak 
olmalıdır. Diğer nokta ise “UKIP 
gibi sağcı parti Türkiye’yi eleştirdi, 
ama solcu parti eleştirmedi, o ned-
enle ben sağcı partinin AB’de çıkma 
politikasını desteklerim” demekte 
çok ciddi bir çelişkidir. Çünkü sağcı 
parti Türkiye’yi eleştirirken senin 
kaşını gözünü sevdiği için değil, 
tam tersine kendi özel çıkarları için 
eleştirmektedir, çünkü sağcılar hiç 
bir göçmeni bu ülkede istememek-
tedir. Jo Cox’un katili ise bu sağcı 
eğilimlerin politikasıdır. AB’den 
çıkmak sağcı ve ırkçı iktidarı daha da 
güçlendirecektir. 

O nedenle 23 Haziran’da 
Birleşik Krallığın Avrupa Birliğinde 
kalmasından yana oy kullanmalıyız. 
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Köşe Yazısı

Tom 
Webb

Oyunuzu Kullanmayı Unutmayın
Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 

yapılan Britanya milletvekili 
seçimlerini, Türkiye’de ardı 
ardına yapılan iki seçimi, gelecek 
aylarda yapılacak Londra bel-
ediye başkanlığı seçimini ve 
Haziran ayında yapılacak ‘Avru-
pa Birliğinde kalsak mı çıksak 
mı?’ referandumunu da sayarsak, 
son 12 ayda seçmekten bir hal 
olacağız. Bu seçimlerin hepsi bir 
yana Avrupa Birliği referandumu 
en geri dönülmez olanı.

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

Avrupa Birliği ile karşılıklı 
kafa tutmalar ve ayrılma mu-
habbetinin yoğunlukla edildiği 
dönemi hatırlayalım isterseniz. 
İngiltere’de bir mahkum seçim 
sırasında oy verme hakkı istemiş 
ve önce seçim kurulu ardından da 
mahkeme tarafından reddedilmişti. 
Mahkum, burada durmayıp 
konuyu Avrupa Birliği İnsan 
Hakları Mahkemesine (AİHM) 
taşımıştı. AİHM davada mahkumu 
haklı bulup Britanya’ya mahkum-
lara seçme hakkının biran önce 
tanınmasını söylemişti. İşte tam 
burada iplerdeki en gözle görülür 
zayıflık başladı. Muhafazakar Parti 
hükümeti tartışmayı AİHM’in iç 
işlerine çok fazla karıştığı konu-
sundan tutunda, aslında Avrupa 
Birliği İnsan Hakları Sözleşmesi 
kurallarına bağlı olmasalar suç 

ile daha etkili mücadele edebi-
lecekleri konusuna kadar get-
irdiler. O zamanlar bu söylem-
den bir Birleşik Krallık vatandaşı 
olarak şunu anlamıştım, ‘işkence 
yapamıyoruz, bu yüzden suçlar 
çözüme ulaşmıyor.’ 

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

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

Yani bunların hepsini elimi-
zin tersi ile bir kenara iteleyip 
bunların tersi olabilecek durumları 
kabullenmemiz isteniyor. Britanya 
giderek fakirleşiyor. Son birkaç 
yıl içerisinde bugüne kadar hiç 
olmadığı kadar gıda bankalarına 
ihtiyaç duyan insan sayısı arttı. 
Tabi ki bu fakirliği parlamentoda 
pahalı takım elbiseleri ile havyar 
yiyip, şarap tatma hobileri olan 
insanların görmesini beklemiyo-
rum. O yüzden her konuşmamda 
muhafazakar hükümetlerin bur-
juva hükümetler olduğunu sürekli 
olarak dile getiriyorum. Onlar 
olsa olsa karşılarındaki parti lid-
erlerinin giydikleri takım elbiseyi 
eleştirirler. 

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

Britanya, Avrupa Birliğinin 
vaz geçilmez bir parçası olarak 
kalmalıdır.

Zagrosun Telleri
Londra`da Dinleyiciyle Buluştu

Londra’daki The Old Church kilisesinde ‘Zagrosun Telleri’ adıyla 
Kürtçe ve Türkçe Alevi ve Yarsan müziği konseri düzenlendi.

Suna Alan

Sanatçılar Arash Moradi, 
Mehdi Bagheri, Çiğdem Aslan 
ve Tahir Palalı’nın katılımıyla 
inanç ritüelleri açısından 
birbirine çok benzer yönleri 
olan Alevi ve Yarsan müzikler-
inden eserlerin icra edildiği  
‘’Zagros’un Telleri’’ konseri, 
müzikseverler tarafından 
büyük beğeni ile karşılandı.  

İki bölümden oluşan kon-
ser, Çiğdem Aslan ve Ta-
hir Palalı’nın seslendirdiği 
16. yüzyıl şairi ve ayni za-
manda Alevi inancında ulu 
görülen yedi ozandan biri 
olan Fuzuli’nin bir nefesi ile 
başladı.  Perişan Güzel, Ali 
Murtaza Topal, Ozan Figani, 
Dertli, Aşık Veli ve Rıza Tevfik 
(Filozof Rıza) gibi aşık /
ozanların eserlerini seslendiren 
sanatçılar, genel olarak evren-
sel değerler ve Alevi hakikat 
felsefesi izleri taşıyan deyişler 
ve nefesler icra ettiler. Birinci 
bölüm, sanatçılar Aslan ve 
Palalı’nın Rıza Tevfik’in ‘Gel 
Derviş’ deyişini seslendirmel-
eri ardından tamamlandı. 

Ardından Yarsan müziğinin 
temsilcilerinden Doğu 
Kürdistanlı sanatçı Ali Ak-
bar Moradi’nin oğlu Arash 
Moradi’nin tümü kendi beste-
lerinden oluşan enstrüman-
tal eserleri ilk kez sahnede 

müzikseverler ile paylaşıldı. 
Tembur makam müziğine 
dayalı olarak, kemençede Me-
hdi Bagheri’nin eşlik ettiği 
Arash Moradi’nin besteleri 
dinleyiciler tarafından büyük 
beğeni ile karşılandı. Konser 
tüm sanatçıların birlikte Ali 
Akbar Moradi’nin bestesi olan 
Cemê Yârân (Yarlar Cemi) 
isimli eserini icra etmeleri ile 
tamamlandı.

Gazetemize konuşan 
sanatçılardan Çiğdem Aslan 
‘’Bu konseptli konserler ver-
meye Tahir Palalı’nın beş yıl 
üzerinde çalıştığı ve geçen yıl 
çıkardığı ‘O’ isimli albümü ile 
başladık. Arash Moradi ve Ta-
hir Palalı yaklaşık sekiz yıldır 
çeşitli çalışmalar yapıyor. 
Moradi’nin temsil ettiği Yarsan 
(Ehl-i Haq) müzik geleneği ve 
Alevi müziğinin örtüşmesinden 
doğan ve doğal olarak gelişen 
bir çalışma bizimkisi. Me-
hdi Bagheri bu projenin ikinci 
misafir sanatçısı. Daha önce de 
perküsyonist Habib Bousheri’yi 

konuk etmistik’’ diyerek pro-
jenin gelişim seyrini paylaştı. 
Bu yıl Temmuz ayında İngiltere 
Chichester Festivali’nde Arash 
Moradi ile trio olarak sahne 
alacaklarını belirten Aslan, yine 
Tahir Palalı ile Temmuz ayında 
bir çok defa konser verdikleri 
Polonya’ya bu defa bu konsepti 
götüreceklerini söyledi. Aslan 
‘’içinde doğup büyüdüğümüz 
kültürü, bu kültüre yabancı 
insanlar ile paylaşmak, bizim 
de kendi içimize bir yolculuk 
yapmamıza vesile oluyor’’ 
dedi. 

Halihazırda Norveç’ten 
bir modern dans gru-
bu ile bir proje üzerine 
çalıştıklarını ve önümüzde-
ki hafta Fransa Montpel-
ier Dans Festivali’nde 
sahne alacaklarını ifade 
eden Arash Moradi, kendi 
bestelerinden oluşan eser-
lerin bu yeni projenin te-
mellerini oluşturduğunu 
ve nihayetinde bir albüm 
müjdesi vereceğini söyledi.
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Erdoğan’ın Tepkisine 
Rağmen, Cameron 3bin 
Yılı Söyleminde Israrlı

İngiltere’nin Avrupa Birliği ref-
erandumuna iki gün kala Türkiye’nin 
AB üyeliği konusu gündemi 
meşgul etmeye devam ediyor. Türk 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir süre 
önce Cameron’un 3bin yılı çıkışına 
tepki göstermesinden sonra, Başbakan 
David Cameron, «Kimse Türkiye AB 
üyesi olacak diye AB›den ayrılma 
yönünde oy kullanmasın, çünkü bu 
olmayacak» sözünü yineledi. 

İngiltere Başbakanı David Camer-
on, «Türkiye›nin Avrupa Birliği (AB) 
üyeliği gelecek birkaç yıl içerisinde 
gerçekleşecek olsa bunu destekle-
mezdim ama zaten bu olmayacak» 
dedi.

Cameron, İngiliz yayın kurumu 
BBC›de yayınlanan «Question Time» 
programına katılarak, 23 Haziran 
Perşembe günü yapılacak AB ref-
erandumuna ilişkin soruları yanıtladı.

Programda, AB referandumunda 
özellikle birlikten ayrılma yönünde 
kampanya yürüten siyasetçilerin 
gündeme taşıdığı, Türkiye›nin AB 
üyeliği de Cameron›a soruldu. 

erdoğan: Öyle Yok 
3 binlere kadar!

Başbakan Cameron’un daha 
önce defalarca dillendirdiği 3 bin 
yılı çıkışına tepki gösteren Erdoğan 
şunları söyşemişti; ‘Birliği ile olan 
ilişkilerimizi, altını çizerek söylüyo-
rum, onurlu duruşumuzu ve milli 
çıkarlarımızı koruyarak gittiği yere 
kadar götüreceğiz. O yerli ve milli 
duruşumuz asla zedelenmemeli. 
Türkiye sıradan bir millet değildir, 
sıradan bir ülke de değildir. Öyle yok 
‹3 binlere kadar bekler.›, şudur budur 
vs. bizim kimse tahammülümüzü test 
etmesin.’

“tÜrkİYe’NİN ÜYelİĞİNİ 
VetO eDeCek MİsİNİz?”

Başbakan David Cameron, pro-
gramdaki bir seyircinin “Türkiye’nin 
AB üyeliğini veto edecek misiniz?” 
sorusu üzerine, şu yanıtı verdi: 

“Türkiye’nin AB üyeliğinin on 
yıllarca olmayacağını düşünüyorum. 
Bu konunun, referandum sürecinde dik-
kati başka yöne çekmek için kullanılan 

bir konu olduğunu düşünüyorum. 
Ülkemizde ya da Avrupa’da, 
Türkiye’nin gelecek 30 yılda AB’ye 
katılabileceğini söyleyecek tek bir 
uzman bulamazsınız. Katılım için 35 
müzakere başlığını açıp kapatmanız 
gerekiyor. Türkiye sadece bir başlığı 
kapattı, bu hızla Türkiye 3000 yılında 
üye olur.” 

Ayrılık kampanyasında, posta 
kutularına üzerinde “Türkiye AB 
üyesi olacak, İngiltere’nin de içinde 
bulunacağı AB ordusu kurulacak, 
Brüksel’e haftalık 350 milyon sterlin 
veriliyor” yazılı broşürler atıldığını 
belirten Cameron, bunların hiçbirin-
in doğru olmadığını söyledi. “Eğer 
AB’den ayrılmak istiyorsak, bu yönde 
oy verelim ama tamamen doğru ol-
mayan bu üç konu nedeniyle birlikten 
çıkma yönünde oy kullanmayalım” 
diyen David Cameron, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Türkiye’nin AB üyeliği gelecek 
birkaç yıl içerisinde gerçekleşecek 
olsa bunu desteklemezdim ama za-
ten bu olmayacak. Bu, gelecek 30-40 
yıl içerisinde olabilir ve ben o zaman 

Başbakan olmayacağım. Türkiye’nin 
üyeliğini çok destekledik, çünkü 
Batı eğilimli bir ülke olmasını isti-
yoruz. Türkiye’de demokrasi, huku-
kun üstünlüğü olmasını istiyoruz. 
Gazetecilerin tutuklanmasını istemi-
yoruz, açıkçası şu anda pek de iyi git-
miyor. Bu referandumda ‘Türkiye AB 
üyesi olacak’ diye kimsenin birlikten 
ayrılma yönünde oy kullanmasını is-
temiyorum, çünkü bu olmayacak.” 

“AYRILIK YILLAR SÜRECEK 
belİrsİzlİk DeMek”

IŞİD gibi terör örgütleri nedeni-
yle dünyanın günümüzde tehlikeli ve 
güvensiz bir yer olduğunu belirten 
Cameron, İngiltere’nin AB içer-
isinde kalarak daha güçlü ve güvenli 
olduğunu kaydetti.  Cameron ülkes-
inin AB’den ayrılmasının ekonomiye 
olumsuz etkileri olacağını savunarak, 
ortak pazardan çıkılırsa ekonomik 
büyümenin yavaşlayacağını ve daha 
az iş imkanları olacağını dile getirdi.

Ekonomistlerin de Birleşik 
Krallık’ın AB’den çıkmaması yönünde 
tavsiyede bulunduklarına dikkati 

çeken Cameron, “23 Haziran’da 
AB’den ayrılmaya karar verirsek bu 
geri dönüşü olmayan bir karar olacak. 
Tekrar birliğe üye olamayacağız, bu 
son karar olacak. Bu karar, ülkemiz 
için yıllar sürecek belirsizlik demek” 
dedi.

“sÖz VerDİM, sÖzÜMÜ 
tUtUYOrUM”

Referandumdan AB’den ayrılma 
yönünde karar çıkarsa Başbakanlık 
koltuğunu bırakmayacağını ifade eden 
Cameron, “2015 genel seçimi öncesi 
seçilirsem AB referandumu yapılacağı 
sözü verdim ve bu sözümü tutuyorum. 
Referandumda halkın vereceği karara 
da saygı duyacağım” diye konuştu.   

Ülkesinin 1973 yılından bu yana 
sürdürdüğü AB üyeliğini bu yıl 
başında Brüksel ile yürüttüğü yeniden 
müzakerelerin ardından referanduma 
taşıyan İngiltere Başbakanı Cameron, 
28 üyeli birlikte kalmak istiyor. 23 
Haziran›da yapılacak AB referandu-
munda halka, «Birleşik Krallık AB 
üyesi olarak kalmalı mı, yoksa AB›den 
ayrılmalı mı? « sorusu yöneltilecek.

Avrupa’nın Ortasında İnsani Yardıma Engel
Arif Bektaş

İngiltere’den, Fransa’nın Calais 
kentindeki mülteci kampına götürülmek 
istenen insani yardım, hem İngiliz ve 
hem de Fransız polisi tarafından engel-
lendi.

Başta Savaş Karşıtı Koalisyon, 
Faşizme Karşı Birlik olmak üzere bir 
çok yardım kuruluşunun da içinde 
yer aldığı kampanya sonucu toplanan 
yardımların çoğu, Dover limanında 
polisler tarafından Calais’e geçmesi 
engellendi. Sabah erken yola çıkan bir 
kaç kamyon ise kamp alanına ulaşmayı 
başardı.

Dün sabah saatlerinde itibaren yol-
lara çıkan yaklaşık 300 araç, onlarca 
motorsikletin yanı sıra tırlar ve kamyon-
lardan oluşan konvoy, önce Dover’e 10 
km kala polis tarafından durduruldu ve 
Fransa’ya geçişlere izin verilmeyeceği 
söylendi. Polisin engeline rağmen Do-
ver Limanı’na inen konvoy burada da 
engellendi.

Vapurlardaki yerleri ayırtılmış, her 
aracın ücreti ödenmiş, gidecek herkesin 
kayıdı yapılmış olmasına ramen vapura 
alınmadı. Burada sloganlar atarak poli-
sin tutumunu protesto eden konvoydaki 
yaklaşık 2 bin kişi, bir süreliğine güm-
rük kontrol noktasını işgal etti.

“İnsani yardımı engelleyecek kadar 
insanlığını kaybetmişler”

Konvoy yetkililerinin yaptığı 
görüşmede sonuç alınmazken, ger-
ekçe olarak güvenliği gösterdikleri 

söylendi. Fransız polisinin, 300 
araç ve 2 bin kişinin güvenliğini 
sağlayamayacaklarını öne sürmüş. Bu-
nun üzerine konvoy yetkilileri, sadece 
kamp alanına gideceklerini topladıkları 
yardımları bırakacaklarını ve kamp 
sakinlerine dayanışma mesajlarını iletip 
geri döneceklerini bildirdi. Bu da sonuç 
almadı ve konvoyun Fransa’ya geçişine 
izin verilmedi

Gazetemize konuşan Savaş Karşıtı 
Koalisyon yöneticisi John Ress, aylar 
önceden yaptıkları hazırlıklar sonucu, 
Calais’teki mültecilere hem moral 
olsun ve hem de dayanışma olsun diye 
bu konvoyu oluşturduklarını söyl-
edi. Ress, “Ama İngiltere ve Fransa 
polisi ve hükümetleri insani yardımı 
bile engelleyecek kadar insanlıktan 
çıkmıştır” diyerek karara tepki gösterdi.

Eylem Londra’da devam etti
Konvoy bir süre Dover’de eylem 

yaptıktan sonra geri Londra’ya dönerek, 
Fransa Elçiliği önünde gösteri yaptı. 
Engellenen eşyalar burada elçilik önüne 
bırakılarak, “Eğer hala sizde insanlık 
varsa bu toplanan yardımları mültecilere 
ulaştırırsınız” denildi.

Bilindiği gibi, Calais’te kampta kalan 
yaklaşık 5 bin mülteci ormanlık bir alan-
da çadırlarda ya da barakalarda kalıyor. 
Hiç bir gelirleri yok ve yardımlarla ay-
akta durmaya çalışıyorlar. Çoğu Suriye, 
Irak ve Afganistan’dan gelme. Hepsi de 
İngiltere’ye geçmek için fırsat kolluyor. 
Fransa hükümeti, bu mültecilere hiç bir 
şekilde sahip çıkmazken, özellikle 

İngiltere’deki vakıfların yardımları 
hayati derecede önemlidir. İşin 

gerçeği, Fransa bu mültecilere yardım 
edilmemesi ve bunun sonucunda da 

kendi istekleriyle bu kamptan geri 
dönmelerini istiyor.
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Ders Yaparken İnterneti  
Kullanmak 

Ailelerin en çok şikayet et-
tikleri konuların başında gelir 
internet kullanımı. Bir çok aile 
çocuklarının internette çok za-
man harcadıklarını ve bunun 
yüzünden yüzlerini bile gör-
mediklerini söylerler. Yada bir 
çok aile çocuklarının oturup ders 
çalışmadığını ve daha çok inter-
net üzerinden ders yapmasından 
şikayet eder. Bazılarımızda “Bu 
nasıl ders çalışma diye” söyleni-
riz. Bu haftalık bu yazımızda bu 
konuda ailelerin ve öğrencilerin 
yaşadıkları sorunlara bakıp neler 
yapılabilineceği konusunda bilg-
iler vermeye çalışacam, umarım 
yardımcı olur. 

Ders yapan bir öğrencinin bilgi 
kaynakları vardır. Bundan 10-
15 yıl önce bu bilgi kaynakları 
daha çok kitaplar, ansiklopediler, 
broşürler, gazeteler veya maga-
zinler olarak geçiyordu. Fakat 
son dönemlerde özelliklede 
hızlı internetin gelişmesindan 
sonra öğrenciler hatta ve hatta 
öğretmenler için en temel bilgi 
kaynağı internet oldu. Bugün 
bir tuşa basarak bir çok bilgi-
ye ulaşabiliyor bir çok şeyi 
öğrenebiliyoruz. Fakat dikkate 
almadığımız en temel nokta ise 
internetteki bilgilerin doğruluğu 
ve güncelliği. İnternetti kulla-
nan öğrencilerin en çok dikkate 
almadığı noktalardan biri bu 
olurken diğer nokta ise internet 
gibi bir kaynağın ders veya bir pro-
je için nasıl kullanılabilineceği. 
Bir çok öğrenci interneti kaynak 
olarak kullanmayı oradaki bilgiyi 
doğrudan alıp kendi dersi gibi 
sunmak olarak algılıyor. Yane 
ingilizce haliyle İnternetten 
Copy + Paste yapmak, bu bir çok 
öğrencinin kolaya kaçarak yaptığı 
yanlışlardan bir tanesi.

Bir öğrencinin interneti bir 
kaynak olarak kullanmasında hiç 
bir sakınca yok. Fakat İnterneti 
kullanırken dikkat etmesi ve 
uyması gereken belli temel nok-
talar var. Bu temel noktalar okul-
larda öğretmenler tarafında sıkça 
söylenmesine rağmen bir çok 
öğrenci halen dikkate almayıp 
kendi bildiğini yapmaya devam 
ediyor. Bu noktaları öğretmenler 
kadar ailelerinde çocukları ile 

paylaşması önemli. Peki bu nok-
talar neler?

1. İnternette bulduğunuz bir 
bilginin kaynağı önemli. Özel 
şirket mi? Kamuya ait bir kurum 
mu? Bu önemli, çünkü bilgiyi 
bulduğunuz bir sitenin kime ait 
olduğu bilginin taraflı me tarafsız 
mı olduğunu belirleyecektir. 

2. İnternette bulduğunuz bir 
bilginin doğruluğunu kontrol 
edin. Burada söylemek ve vurgu-
lamak istediğim nokta, internette 
bulduğunuz bir bilgiyi başka 
siteler ile karşılaştırın. Hatta 
yapabiliryorsanız iki yada üç sit-
eye bakın ve farklı mı aynı mı 
görecekseniz. Böylelikle gönül 
rahatlığı ile kullanabilirsiniz. 

3. Bilginin yada sitenin 
güncelliği önemli. İnternette 
bulduğunuz sitenin ne za-
man güncelleştirildiğine bakın. 
Aradığınız bilgiye göre ne kadar 
güncel bir siteye güveneceğinize 
siz karar vereceksiniz. 

4. Bilgiyi doğru bir şekilde kul-
lanma. Bir çok öğrenci internette 
bulduğu bilgiyi olduğu gibi kendi 
bilgisiymiş gibi defterine yada 
kâğıda kopyalıyor. Daha sonra 
bunu kendi yapmış gibi öğretmene 
veriyor – ve büyük olasılıkla 
ceza alıyor. Çünkü bu yapılan bir 
başkasının dersniyi kopyalamak-
dan başka bir şey değil. Bulduğu 
bilgiyi kendi anladığı gibi kendi 
diliyle yazması onun anladığını 
gösterecektir ve doğru olanda bu 
olacaktır. 

5. Aileler internet kullanımını 
sınırlamalı. Bir çocuğun inter-
neti ne kadar kullandığını velisi 
belirlemesi lazım. Bir öğreciye 
ders için 1 yada en fazla 1.5 saat 
yeterlidir. Bu anlamda aile ger-
eken sınırlamaları getirip harfiyen 
uygulamak zorundadır. Aksi tak-
dirde internet bağımlılığı gibi ger-
eksiz bir sorun ile karşı karşıya 
olabilir.

Çocuklarımız bir daha 
odalarına çıkıp internetten ders 
yapmak istediklerinde yuk-
arda belirttiğimiz noktaları 
hatırlayalım ve çocuğumuz ile 
bunları paylaşalım. Bu hem si-
zin için hemde çocuğunuz için 
faydalı olacaktır. 

Öcalan’a Bir Destek`te İngiliz 
Öğretmenler Sendikasından
Britanya’nın en büyük 
s e n d i k a l a r ı n d a n 
Unite ve GMB’nin 
b a ş l a t t ı ğ ı 
Öcalan’a Özgür-
lük kampanyasına 
bir destek te en 
büyük öğretmenler 
sendikası olan  Na-
tional Union of 
Teachers-NUT’tan 
geldi. 

NUT genel merkezi 
Uluslararası İlişkiler ofisinden 
yayınlanan ‘Öcalan’a özgürlük 
kampanyasını desteklemeye 
devam ediyoruz’ başlıklı yazılı 
açıklamada Ulusal Öğretmenler 
Sendikası-NUT’un ‘Öcalan’a 
özgürlük’ kampanyasına 
destek vermeye devam edeceği 
ifade edildi. Açıklamada 1 
Haziran’dan itibaren NUT genel 
sekreteri Christine Blower’ın 
genel sekreterlikten NUT 

Uluslararası sekreterliğine 
atandığı ancak onun döneminde 
başlatılan ‘Öcalan’a Özgür-
lük’ kampanyasına destekler-
inin devam edileceği belirtildi. 
Açıklamada sonunda; ‘Kürt 
lider Abdullah Öcalan’ın ser-
best bırakılması ve Kürt sorunun 
çözümü için Türk devletinin Öca-
lan ile müzakerelere tekrardan 
başlaması için kampanyamıza 
devam edeceğiz.’ denildi.

Ulusal Öğretmen 
sendikası-NUt

Kısa adı NUT olan Ulusal 
Öğretmen Sendikası İngiltere, 
Galler ve Birleşik Krallığa 
bağlı olan Manş adaları (Chanel 
İslands) ve Man adasında (Isle 
of Man) örgütlü olup 400 bin 
üyesi bulunuyor. Ülkenin genel 
sorunlarına duyarlı olan ve aktif 

çalışma yürüten NUT örgütlü 
bulunduğu yerlerde eğitim ve 
öğretmenlerin çalışma koşulları 
için mücadele ediyor. 1870’te 
kurulan NUT en büyük öğretmen 
sendikası.

Unite ve GMb sendikaları 
da kampanya yürütyor

Britanya’nın en büyük emek 
örgütleri olan Unite ve GMB 
sendikaları geçtiğimiz ay İngiliz 
parlamentosunda yaptıkları bir 
resepsiyonla ‘Öcalan’a Özgür-
lük’ kampanyası başlatmışlardı. 
Yoğun ilginin gösterildiği tarihi 
toplantıda Öcalan üzerindeki 
tecrit eleştirilirken, Öcalan’ın 
özgürlüğünün bölge barışına 
büyük katkı sunacağı ifade 
edilmişti. Unite sendikasının 1.5 
milyon, GMB’nin ise 650 bin 
üyesi bulunuyor. 



Eski IRA Komutanı Martin McGuinness: 
‘Türkiye ve Kürtler Arasında Yaşanan 
Çatışmaları Çözüme Kavuşturmak İçin 
Ciddi ve Samimi Olmak Zorunluluk’

Tony Blair’in yürüttüğü görüşmelere katılan dönemin 
IRA Başkomutanı ve şimdinin Kuzey İrlanda Başbakan 
Yardımcısı Martin McGuinness Türkiye ve Kürt’leri ciddi ve 
samimi olmaya çağırdı. 

Arif Bektaş

Arif Bektaş’ın Evrensel’de 
yayınlanan reportajında McGuiness 
Türkiye sorununada değindi.  Bundan 

tam 100 yıl önce İrlandalılar, İngiliz 
işgaline karşı başkaldırmışlardı. 
‘Paskalya Ayaklanması’ olarak tarihe 
geçen, 1916 yılındaki İrlandalıların 
ayaklanması 6 gün sürmüş, 6 gün 

sonunda bu isyancı liderler, İngiliz 
ordusu tarafından yakalanmış ve 
İskoçlara da gözdağı olsun diye, 
İskoçya’nın başkenti Edinbough’da 
idam edilmişlerdi.

İrlanda adasının büyük bir 
bölümünün kontrolünü kaybeden 
İngilizler, İrlanda’nın kuzeyinde 
hakimiyetlerini sürdürmeyi 
başarmışlardı. İrlanda halkı, 
topraklarının büyük bir bölümünü 
İngiliz işgalinden kurtarmış ve 
1923 yılında Serbest İrlanda ya 
da İrlanda Cumhuriyeti olarak 
bağımsızlıklarını ilan ettiler. 
Sonrasında Kuzey ve Güney 
İrlanda olarak ikiye bölündü. An-
cak kuzeyde yaşayan İrlandalılar, 
İrlanda Cumhuriyetine katılma mü-
cadelelerine devam ettiler. İrlanda 
Kurtuluş Ordusu (İRA) olarak or-
taya çıkan, birleşik ve bağımsız bir 
İrlanda mücadelesi veren gerilla 
ordusu, on yıllarca İngiliz ordusuna 
karşı, hem askeri ve hem de ideolo-
jik bir mücadeleye girişti.  Yıllar 
süren mücadeleler sonucunda İngiliz 
ordusu pes etti ve IRA ile anlaşmak 
zorunda kaldı. 10 Nisan 1998’de 
İRA’nın siyasi kanadı Sinn Fein ile 
yapılan anlaşma ve ateşkes sonrası, 
görüşmeler başlamış ve bir muta-
bakata varılmıştı. Dönemin Birleşik 
Krallık Başbakanı Tony Blair 
tarafından yürütülen görüşmelere 
katılan ve o dönem IRA’nın da 
askeri kanadının başkomutanı olan 
ve şimdi Kuzey İrlanda Yöneti-
mi Başbakan Yardımcısı Martin 
McGuinness Evrensel’e konuştu. 
‘Çatışmaları sona erdirmede diyalog 
ve müzakerelerin hayati önemde’ 
olduğunu belirten McGuin-
ness “Dünya çapında yaşanan 
çatışmalardan şunu çok açık bir 
şekilde gördük ki, çatışmaların sona 
erdirilmesi için bir noktadan sonra 
politik müzakerelerin olması ve 
politik çözümün bulunması şart.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Öncelikli olarak, 
gerçekleştirdiğiniz barış sürecine 
ilişkin neler söylersiniz? Barış süre-
cinde son durum nedir?

Barış sürecimizin çok güçlü 
olduğu kanaatindeyim. Seçim-
lerden yeni çıktık ve iki partili bir 
koalisyon oluşturduk. Demokratik 
Birlik ve Sinn Fein, ki bunların biri 
Britanya diğeri de İrlanda yanlısı. 
Adalet bakanımız ise bağımsız. 
Barış süreci çok güçlü ve bu ned-
enden dolayı toplum içerisinde bizi 
geriye götürecek güçte hiç kimsenin 
olduğunu düşünmüyorum. Bu müm-
kün değil.

Hükümet ve isyancıların bir 
araya gelmesiyle birlikte bir çözüm 
süreci yaşandı. İrlanda örneğini 
nasıl değerlendirirsiniz?

Çatışmaları sona erdirmede di-
yalog ve müzakerelerin hayati 
önemde olduğunu kabul eden-
lerin hükümet içinde çoğunlukta 

olması şart. Elbette isyancılar 
içinde de çatışmaların sona erdi-
rilmesinin diyalog ve müzaker-
elerle olacağının kabul görmesi 
gerekli. Kuzey İrlanda’da olan 
buydu. Bu yaklaşımın başarılı 
olabileceği kanıtlandı. Dünya 
çapındaki çatışmaların sona erdi-
rilmesi için yapılması gereken bu. 
Bu nedenledir ki, dünya çapında 
çatışmaların yaşandığı yerlerden 
Kuzey İrlanda’ya gelen temsilcilere 
bizim verdiğimiz mesaj bu oldu. 
Aynı şey sizin ülkenizde Kürtlerle 
Türk Hükümeti arasında devam 
eden mücadele için de geçerli. Cesur 
Kürt kadınları IŞİD’e karşı cephenin 
en önünde yer alıyor. Bunu taktir 
etmek gerekir. Fakat, çatışmalı du-
rumlarda bir çözüm bulunabilm-
esi için karşılıklı diyalogların hayati 
önemde olduğunun kabul edilmesi 
şart. Biz bunu yaptık ve başarılı old-
uk. Bizim için başarılı olan herkes 
için de başarılı olabilir.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve 
Başbakanı, ‘PKK’nin son üyes-
ini yok edene kadar’ çatışmaların 
süreceğini ifade ediyor, sizce bu tür 
yaklaşımlar sonuç alabilir mi?  

Türkiye’de, Türkiye ve Kürtler 
arasında yaşanan durumun askeri 
bir çözümü olduğuna inananların 
yapacakları budur. Ama bence büyük 
bir yanlış yapıyorlar. İrlanda’daki 
çatışmalı süreçte benim öğrendiğim 
büyük derslerden biri şuydu: Üniver-
siteler için tez hazırlayan Britanya 
ordusunun üst düzey komutanlarının 
ortak teması, “IRA’ya karşı askeri 
zafer kazanılamaz”dı.

Politikacıların ne söylediğinden 
bağımsız olarak, Türkiye’nin 
üst düzey komutanlarının 
isyancılara karşı askeri bir zaferin 
kazanılamayacağını ifade etmeleri 
benim için bir sürpriz olmaz. Bu da 
politikacılara büyük bir sorumluluk 
yüklüyor. Türkiye’de Türkiye ve 
Kürtler arasında yaşanan çatışmaları 
çözüme kavuşturmak için ciddi ve 
samimi olmak zorundalar.

TÜM TARAFLAR 
MASAYA OTURMALI

Eski bir isyancı lideri olarak, 
isyancı Kürtlere ve Türkiye 
hükümetine nasıl bir öneride bu-
lunabilirsiniz?

Her iki tarafa da önerim, iletişim 
içinde olmaları ve görüşmeleri 
devam ettirmeleri. Politik çözüm-
lerin bulunabilmesi için anlamlı 
ve gerçekçi barış müzakereler-
inin şiddet içermeyen diyalog ve 
tartışmalarla  yürütülmesi şart. 
Eğer Türkiye Hükümeti, askeri 
bir çözüm olduğuna inanıyorsa 
büyük bir yanlış yapıyor. Dünya 
çapında yaşanan çatışmalardan 
şunu çok açık bir şekilde gördük 
ki, çatışmaların sona erdirilm-
esi için bir noktadan sonra politik 
müzakerelerin olması ve poli-
tik çözümün bulunması şart. Bir 
çok anlaşmazlıkta askeri başarı 
mümkün değil. Bu anlaşmazlıklar 
çözülmezse kuşaklar boyunca de-
vam eder. Eğer ABD yönetiminin 
desteğinde biz, Britanya hükümeti 
ve İrlanda hükümeti bir çözüm bula-
bilmek için tüm tarafları müzakere 
masası etrafında toplamasaydı 
Kuzey İrlanda’da yaşanacak olan 
buydu.
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İşçi Partisi Göçmenleri ‘AB’ye 
Evet’ Demeye Çağırdı

Hafta başında, Day-Mer’in Kuzey Lon-
dra Toplum Merkezinde düzenlenen 
toplantıda İşçi Partili belediye meclis 
üyeleri ve encüman üyeleri Türkçe ve 
Kürtçe konuşan toplumları AB’ye de-
vam demeye çağırdı. 

Erem Kansoy

Day-Mer daha önce de AB referandumuna ilişkin 
düzenlediği toplantıda RMT sendikasından bir konuşmacıyı 
Lexit grubu adına kabul etmiş ve üyelerini bilgilendirmişti. 
Lexit AB’ğinden çıkılma taraftarı iken Day-Mer üyelerinin 
net kararlar verebilmesi açısından AB’ye devam diyen İşçi 

Partisi’ne de yaptığı toplantı ile söz hakkı verdi. 
Londra Belediye başkan yardımcısı Joanne McCartney, 

İşçi partili Claude Moraes, Haringey belediye meclis üyesi 
Emine İbrahim, Haringey belediye meclis üyesi Makbule 
Güneş ve Enfield belediye meclis üyesi Haydar Ulus’un da 
hazır bulunduğu toplantıda konuşmacılar tek tek söz alarak, 
AB’de kalmanın ne gibi faydaları olacağını detaylı bir 
şekilde katılımcılara aktardı. 

Belediye Meclis üyesi Emine İbrahim, Kıbrıs’taki 
bölünmüşlük ve AB sürecinden örnekler vererek 
Britanya’nın AB’de kalması gerektiğini aktardı. Ayrıca 
Londra Büyük Şehir Belediye Başkan Yardımcısı McCart-
ney ise AB’ne devam edildiği taktirde, göçmen toplumların 
törpülenen haklarını geri kazanma sürecindeki önemine 
değinerek ayrıca Avrupa Birliği ekonomik bölgesindeki iş 
imkanlarının da altını çizdi. 
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Son dönemde gündemden düşmeyen Britanya’nın Avrupa Birliği referan-
dumuna sayılı saatler kalırken, İngiltere’de yaşam sürdüren toplumlarımız 
da oy kullanmaya hazırlanıyor. Özellikle Kürtçe ve Türkçe konuşan gö-
men toplumlarımızın çok büyük oranını temsil eden Demokratik Güç 
Birliği bileşenlerinin hem fikir olamadığı AB referandum sürecinde sonuç 
merakla bekleniyor. 

Erem Kansoy

Toplumlarımızı temsil eden birçok ku-
rum ve kuruluşların yönetimlerine AB 
referandumuna yönelik ayni soruyu yön-
lendirsekte kurumlarımızın çoğu ‘dernek 
içerisinde konu ile ilgili fikir birliği 
sağlanamadığı’gereçesiyle haberimizde 
görüş beyan etmeyi uygun görmedi.   

Özellikle çoğunluğunu göçmen 
toplumların oluştuduğu Londra’da da Türkçe 
ve Kürtçe konuşan toplumda AB’ye tamam 
mı devam mı tartışmaları son güne kadar de-
vam etti. 

Dernek, kurum ve örgütlerimiz içer-
isinde yoğun tartışmalara neden olan 23 
Haziran Britanya’nın AB referendumu 
ile ilgili bazı oluşumlarımız Britanya’nın 
AB’den çıkmasından yana dururken bazıları 
ise AB’ye devam diyor. Son dönemlerde 
Fransa ve çeşitli AB ülkelerinde işçi ve 
emekçlerin kazanılmış haklarına yönelik 
değişimler gündeme gelirken toplumlar da 
tepkilerini ortaya koyarak sokaklara dökül-
üyor. Çalışma saatleri, emeklilik yaşı, konut 
haklarındaki kazanımlar uluslar arası ticari 
anlaşmalar gibi özellikle işçileri koruyan 
yasal düzenlemelerin AB dayatmaları ile 
değiştirilmeye çalışılması büyük tepkiler 
ile karşılanırken Britanya’da da hükümetin 
kesinti politikalarının kaynağında AB yasal 
düzenlemeleri ve politikaları olduğu, sol 
kesimlerce gündeme getiriliyor. 

İngiliz Başbakanı David Cameron’un ke-
mer sıkma poitikaları zaman zaman büyük 
tepkiler ile karşılaşmaya devam ederken 
AB referandumu ile ilgili tartışmalarıda 
gündeme getiriyor. Özellikle İşçi Partisi ve 
liderleri Jermy Corbyn’in de AB referandu-
muna yaklaşımı ülkede sol oluşumlar için bir 
merkez haline dönüştürülmeye çalışılıyor. 
Lexit çatısı altında toplanan birçok sol 
görüşlü oluşum da AB referandumunda 
‘hayır’ için çalışmalarını yürüttü. 

Yine ırkçı bir saldırı ile yaşamını yitiren 
İşçi Partisi millet vekili Joe Cox’un ülkede 
şok etkisi yaratması ile kampanyalarını dur-
duran taraflardan kazananın kim olacağı ve 
Britanya’nın ‘yarın’ları merak konusu.

Özellikle Londra’da göçmen nüfusun 
baskın olması nedeniyle bölgede referandu-

ma ilişkin nasıl bir netice çıkacağı da mer-
akla beklenirken yine İngiltere ve özellikle 
Londra’da yaşam sürdüren Türkçe-Kürtçe 
konuşan toplumumuz bünyesindeki kurum-
larda üst düzey görevli yöneticimilerimize 
AB referandumuna ilişkin fikirlerini sorduk.

Telgraf: Britanya 23 Hazirana süra-
tle yaklaşıyor. AB referandumuna yönelik 
‘in’ veya ‘out’ tartışmaları devam ederken 
toplumlarımızda ciddi bir popülasyonu 
oluşturan kurumlarımızda referendum ile 
ilgili sağlanan fikir birliği ne yönededir? 
Neden? 

evrim Yılmaz- britanya kürt 
Halk Meclisi eş başkanı

“Biz Kürt Halk Meclisi olarak referan-
dum da ırkılğa karşı AB’de kalma yönünde 
bir yaklaşım içindeyiz. Ama AB’nin mevcut 
haliyle eleştrilecek çok yönü var ve revize 
edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Irkçılığa karşı ortak yaşamı savunuyoruz. 
Göçmen halklarının devletler nezdinde gar-
anti altına alınması gerektiğini düşünuyoruz. 
Bu anlamda AB’nin göçcmen politikalarının 
değişmesi ve insan hakları çercevesinde ele 
alınması gerektiğini düşünüyoruz.  Fakat 
günümüz gereği biz göçmenleri mağdur 
edecek politikaları destekleyemeyiz. Bu 
anlamda salt ekonomik değil sosyal haklar 
anlamında da AB’de kalınması gerektiği 
eğilimindeyiz.”

abdullah Gülerk – 
tohum kültür Merkezi 
Yönetim kurulu

“Avrupa Birliği, emperyalist sermayenin 
bir bileşenidir. Avrupalı büyük tekeller, ilk 
başlarda sınırlı bir iş birliğinden yola çıkmışlar, 
ihtiyaçlarının büyümesi ve gelişmesi sonucun-
da pazardan daha fazla pay almanın bir aracı 
olarak, Avrupa Birliği’ni daha da güçlendirmek 
zorunda kalmışlardır. Avrupa Birliği ezilen eme-
kçilerin ve halkların bir birliği değildir. Bu birlik 
onların ortak iradeleriyle alınmış bir karar hiç 
değildir. 1990’lı yıllarda dünyada gelişen yeni 
tartışmaların en popüler tezi ulus devletlerde 
yaşanan ve yaşanacak değişimler konusunda il-
eri sürülen tezlerdi. Bu tezleri güçlendirmek için 
verilen başat örneklerden biri de Avrupa Birliği 
oluşumuydu. Sınırların kontrollü ‘kaldırılması’, 
ortak para birimi, ortak ticaret antlaşmaları 
bu tezi güçlendiren argümanlar olarak ortaya 
atıldılar.

Avrupa Birliği’nin kendi içinde gümrük 
duvarlarının kaldırılması tamamen bir ihtiyacın 
ürünüdür. Gümrük duvarlarının kaldırılması 
meta dolaşımının önündeki engelleyici faktör-
lerin kaldırılmasıdır. Ulus devletlerin bir bütün 
ortadan kaldırılması söz konusu değildir. Burada 
söz konusu olan durum,  tekellerin önündeki tüm 

sınırların kaldırılmasından ibarettir. Bu anlamda 
oluşturulan bu birlik; işçi-emekçileri daha fazla 
sömürmek ve baskı altında tutmak için ortaya 
çıkmıştır. Anti-emperyalist demokratik bir kitle 
örgütü olan Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfedera-
syonuna bağlı tüm dernek ve kurumlarımız, AB 
projesini, emperyalist sermayenin birliği olarak 
görür ve buna karşı mücadele eder.”

İsrafil erbll – İngiltere 
alevi Dernekleri 
federasyonu başkanı

“İngiltere’nin Suriye’yi bombalaması 
Suriye’deki demokrasiye asla katkı sunmaz. 
Fakat daha önceki aylarda batılı gazetecilerin 
boğazları kesilirken ve Kobane düştü düşecek 
kaygıları yaşanırken sivil toplum örgütleri 
olarak İngiliz başbakanlığı önünde “Brit-
anya uyuma” diye sloganlar atıldı. İŞİD ve 
benzeri örgütlerin yaratılmasında emperyal 
devletlerin katkısının büyük olduğunu bili-
yoruz. Güçlü devletler Suriye’deki demokrasi 
güçlerine destek vermelidir. Fakat doğrudan 
hava saldırısı gibi tüm sivillerinde öldürüldüğü 
harekatlarda bulunmaları yanlıştır.

İngiltere’deki tehditleri yeterince algılamış 
değiliz. Daha dikkatli ve örgütlü olmalıyız.

Britanya’da ırkçı bir katil tarafından 
öldürülen Milletvekili Jo Cox’u saygı ile 
anıyoruz! Ömrü boyunca ırkçılığa karşı mü-
cadele eden ve mültecilerin dostu olan bayan 
Cox, Avrupa Birliğine “EVET” dediği için 
öldürüldü. Britanya’nın Avrupa Birliğinde 
kalmasını desteklediği için öldürülen Jo 
Cox’un “EVET” kampanyasını destekliyoruz. 
Ç ü n k ü ; 
Aynı dili konuştuğumuz, aynı inancı 
paylaştığımız milyonlarca canımız Avrupa 
topraklarında yaşıyor. Binlerce insanımızın 
Avrupa ile ticari ilişkileri var, yüzlerce Alevi ve 
demokratik kurumlarımız Avrupa topraklarında 
faaliyet yürütmektedir. Bu kurumlarımız ile or-
tak faaliyetler yürütüyoruz.

Britanya’nın ırkçı gurupları İngilizlerin 
“üstün” bir ırk olduğunu savunuyor. Halen 
ölçü, tartı birimlerinin ve teafik kurallarının 
farklı kullanılmasını bile bu düşünceye 
bağlayabiliriz. Avrupa Birliğinden ayrılmaları 
bu düşünceyi ve ırkçılığı yükseltecektir. Avru-
pa ve Britanya’nın birliğini savunmak için sa-
dece bu nedenler bile yeterliyken daha eklen-

AB Referandumu ile ilgili 
Fikir Birliği Sağlanamadı!
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ebilecek birçok nedenimiz var. Göçmen aileler olarak 
Britanya’nın yeni göçmenlere kapılarını kapatmasına 
razı olamayız. 

Tüm bu nedenlerden dolayı, ırkçılığa karşı referan-
dumda “EVET” demek önemlidir. Aksi halde ingiliz 
ırkçı ve yabancı düşmanları ile Aylan bebeklere Ak-
deniz i mezar edenlerle aynı safta oluruz.”

aslı Gül- Day-Mer Yönetim 
kurulu başkanı

“AB aslında bir zenginler kurumu, sermaye kesmini 
temsil ediyor özellikle Fransa, İngiltere, Almanya gibi 
ülkelerin hegomonyasında olan bunların çıkarlarını 
temsil eden bir yapıdır. İşçi ve emekçilerin haklarına 
yönelik nekadar saldırı varsa AB’den geliyor. İşçileri 
savunan bir grup değildir AB. Zenginlerin ve onların 
çıkarlarını koruyorlar bunu Yunanistandaki krizden 
sonra başta Almanya AB’nin dayatmaları ile Yunan 
halkının sosyal haklarının budandığını görerek anlaya 
biliriz. Fransa’da geçirilmeye çalışılan yeni iş yasasıda 
örnektir, kazanılmış haklara saldırıyorlar.

Böyle bir birlikten bizim çıkarımız olamaz, to-
plumuzda AB referandumu ile ilgili suan esnaf 
eşyalarının giriş çıkışıyla ilgili kaygı duyabilir yada 
seyahat ile ilgili kaygı duyabilir gerçek olan şudur ki. 
Bizim burada yerli ve göçmen emekçilerle birlikte mü-
cadele etmemiz gerekir. Referandum sonucu önemli 
değildir fakat sınıfsal olarak çok büyük saldırılar var 
haklarımıza yönelik dolayısla birlik olmak gerek ve 
mücadeleyi bu yönde yükseltmek gerek.”

Yusuf açıl – YÇkM 
Yönetim kurulu

“AB’ye “evet” demek onun bütün gerici yasalarnını, 
uygulamalarını ve hedeflerini kabul etmek demektir. 
Globalizme “evet” demek, hak kesintilerinin, yaşam 
standartlarının kısıtlanmasının devam edilmesine evet 

demektir, Evet”çilerin birinci grubunun savları bellidir. 
Emperyalist tekelleri, sermayeyi dahada güçlendirmek, 
önünü açmak, her türlü yatırım imkanı, kar ve fırsatı 
sonuna kadar önlerine sunmaktır. Daha fazla egemen-
lik üretmek, bu egemenliği derinleştirmek  esas 
amaçlarıdır. Bunların, yoksulların durumlarını düzelt-
mek için lafta dahi ileri sürdükleri hiç bir proje yok.

İkincisi gurup ise “AB’den çıkmalıyız” diyen-
ler. Demokratlar, liberallarin bir bölümü, anarşistler, 
ırkçılar, faşistler, anti-faşistlerin bir bölümü, çevre-
cilerin bir kesimi, bazı önemli patronlar. Yani hayır 
diyenler de genel politik bakışta birbirlerine tamamen 
karşıt güçlerin bir bölümünden oluşmaktadır. AB’ye 
Hayır diyen faşist-ırkçı gurupların yaklaşımları tahmin 
edilebilir: “Britanya yabancıların istilasına uğramış 
durumdadır. Ülkede mevcut iş imkanları, olanakları, 
önemli ölçüde biz yerlilerin ellerinde alınarak 
yabancılara verilmiştir. Britanya Britanya’lılarındır. 
Yabancıları istemiyoruz. Ülkenin mali imkanlarının bir 
bölümü AB’ye üye olan ancak ekonomik bakımında 
zayıf olan kriz içindeki ülkelere aktarılıyor, bunu kabul 
etmiyoruz. Dahası, Türkiye yakın zaman içinde Avru-
pa Birliği üyeliğine alınacak. 80 Milyon nufuslu ve her 
yıl nufusu 1 milyon artan dinamik bir toplumun AB’ye 
giriyor olması, Britanya’yı yaşanmaz hale getirecektir” 
deniliyor.”

Helin Peköz - Gik-Der 
Yönetim kurulu

“Sözde demokrasinin beşiği ve sonsuz savunucu-
su gibi gözüken AB Suriye’de yaşanan savaş sonrası 
patlak veren göç krizini çözmek bir tarafa göçmen-
lere sırtını dönmüş, Suriyedeki savaşın birinci derece 
de sorumlusu olan Türkiye ile gerici ilişkiler içerisine 
girmiştir. 

Referandumda hayır demek AB ile Türkiye 
arasında yapılan bu gerici anlaşmaya hayır deme-
ktir, referandumda hayır demek işçi ve emekçilerin 
kazanılmış haklarına yönelik yaşınılan saldırılara 
hayır demektir. AB referandumunda hayır de-
mek bugün AB yanlısı çalışma yürüten muhafaza-
kar hükümetin güvenoyu kaybetmesi ve düşmesi 
anlamına gelmektedir.  Avrupa Birliğinin işçi ve 
emekçilerinin hak ve özgürliklerini teminat altına 
aldığı koca bir yalandan başka birşey değildir. AB ül-
kelerinde işçi ve emekçiler haklarını kendi verdikleri 
mücadeleler ile kazandı, kazanılan hiç bir hak Avrupa 
Birliğinin armağan ettiği haklar değildir. AB işçi ve 
emekçilerin haklarını vermek bir yana işçi ve eme-
kçilere karşı sürekli bir saldırı furyası içerisindedir.  
Avrupa Birliği referandumunda hayır demek aynı za-
manda sermayenin birliğine hayır demektir. 

Göçmen İşçiler Kültür Derneği olarak Britanyada 
yaşayan Türkiyeli ve Kuzey Kürdistanlı halkımızı 23 
Haziran 2016 tarihinde gerçekleşecek olan referan-
dumda çıkmak yönünde oy kullanmaya çağırıyoruz. 
Sermayenin birliğine hayır!”
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Fincancı, Nesin ve Öderoğlu Tutuklandı
Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak için başlatılan 
“Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına 
katılarak gazetenin bir günlük yayın yönetmenliği 
görevini üstlenen TİHV Başkanı Prof. Dr. şebnem 
Korur Fincancı, Yazar Ahmet Nesin, Gazeteci Erol 
Önderoğlu hakkında tutuklama kararı verildi.

Baskı ve soruşturmaların hede-
findeki Özgür Gündem Gazetesi 
ile dayanışmak için başlatılan “Nö-

betçi Genel Yayın Yönetmenliği” 
kampanyasına katılarak gazetenin bir 
günlük yayın yönetmenliği görevini 

üstlenen TİHV Başkanı Prof. Dr. 
Şebnem Korur Fincancı, yazar Ah-
met Nesin, gazeteci Erol Önderoğlu, 
haklarında gazetede çıkan haberler ned-
eniyle “örgüt propagandası” iddiasıyla 
başlatılan soruşturma kapsamında 
İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi.

Savcılık ifadelerinin ardından 
Fincancı, Önderoğlu ve Nesin “örgüt 
propagandası” iddiasıyla tutuklama 
talebiyle mahkemeye sevk edildi. 
Mahkeme tutuklama 3 isim hakkında 
da tutuklama kararı verdi.
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Belçika’da DAİş Operasyonu
Belçika polisi, ülke 

çapında DAİŞ unsurlarına 
yönelik düzenlediği 40 farklı 
operasyonda Euro2016 
karşılaşmalarına saldırı 
hazırlığında olduğu ger-
ekçesiyle 12 kişiyi gözaltına 
aldı. Belçika-İrlanda maçının 
oynandığı saatlerde saldırı 
yapılacağı bilgisi üzerine Cuma 
gecesi ve Cumartesi günü eş 
zamanlı baskınlar yapıldı.

Hükümete suikast tehdidi
Belçika Terörle Mücadele 

Koordinatörü (OCAD) rapo-
runda, Suriye’den dönen radikal 
dincilerin Belçika Başbakanı 
Charles Michel ile 3 bakana 
saldırı hazırlığı içinde olduğuna 
ilişkin ciddi kanıtlar bulunduğu 
vurgulandı. Basına sızan ra-
pora göre, DAİŞ’liler Başbakan 
Michel ile dışişleri, adalet ve 
içişleri bakanlarına yönelik 
saldırı hazırlığı içindeydi. 

Yüksek güvenlik alarmı
22 Mart’ta Brüksel’deki 

havaalanı ve metro istasyo-
nuna düzenlenen saldırılarda 
30 kişi hayatını kaybetmişti. 
Paris’te kasım ayındaki DAİŞ 
saldırısında ise 130 kişi 
ölmüştü. Fransa’daki Avrupa 
Futbol Şampiyonası nedeniyle 
güvenlik önlemleri arttırıldı. 

1 kişi tutuklandı
Öte yandan, cuma akşamı 

savcılık Brüksel’deki 
saldırılarla bağlantısı olduğu 
şüphesiyle gözaltında tu-
tulan sekizinci şüphelinin 
tutuklandığını duyurmuştu. 
30 yaşındaki Youssef E. A, 
“bir terör örgütüne katılmak, 
terör kapsamında suçlu ve suç 
ortağı olarak cinayet işlemek 
ve cinayet teşebbüsünde 
bulunmak” suçlamalarıyla 
tutuklandı. 

FRFE Toplantısında 
Emperyalizmin 
İşbirlikçiliği Anlatıldı

Londra’da FRFE 
toplantısında İngiliz dev-
letinin Türkiye faşizmiyle 
yaptığı işbirliği  katılımcılara 
detaylarıyla aktarıldı.

FRFE (Fight Racism 
Fight Imperialism)’in organ-
ize ettiği “Filistine Saldırı ve 
Filistin’i desteklemek” konu-
lu toplantıya Anadolu Halk 
Kültür Merkezi (AHKM) 
çalışanları da özellikle davet 
edildi.

Birçok sol sosyalist ku-
rum ve grupların katıldığı 
toplantıda kısa bir sunumdan 
sonra, AHKM çalışanlarına 
söz verildi.

AHKM çalışanları, 
İngiltereyle Türkiye faşizmi 
arasında yapılan siyasi ticari 
anlaşmalar ve işbirliği gereği 
6 Nisan’dan beri kendilerine 
yapılan saldırılar anlatıldı. 
AHKM’nin kapatılması üzer-
ine, açılan direniş çadırına da 
saldırıldığı anlatıldı.

AHKM sözülerinin toplantı 
ile ilgili yaynladığı yazılı 

açıklamada, “ Çocuklarımız da 
dahil insanlarımız işkenceyle 
gözaltına alındığı vurgusu 
yapıldı. Konuşmadan sonra 
saldırıları anlatan ingilizce 
bildiri okundu. Katılımcılar 
yaptıkları konuşmada, ingiltere 
sol devrimci demokratlarca ko-
nunun zaten biliniyor ve gün-
demde olduğu söylendi. Ayrıca 
AHKM çalışanlarına yapılan 
saldırı temel hak ve özgür-
lüklerimize yapılan saldırıdır. 
Sırada biz varız şeklinde görüş  
belirtilirken emperyalizmin 
saldırılarına karşı birlikte 
hareket etmemiz gerektiği bir 
kez daha yenilendi. Birlikte 
neler yapabileceğimiz ko-
nusunda somut kararlar al-
mak için, AHKM’nin yaptığı 
toplantı önerisi kabul edildi.
Toplantı tarihi belirlendiğinde 
duyurusu ve çağrısı yapılacağı 
bildirildi.”

Yaklaşık elli kişinin 
katıldığı toplantıda AHKM’nin 
açılması için hazırlanan imza 
metni de imzalandı.
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Tilkililer 5. Kongresinde dayanışmaya devam dedi

Tilkililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 5. Kon-
gresini başarı ile gerçekleştirdi. 

Geçtiğimiz hafta, Tottenham Selby Centre’da 
bulunan dernek binasında gerçekleşen kongre 
canlı tartışmalara sahne olurken geçmiş 
çalışmaların değerlendirildiği, eksikliklerin 
masaya yatırılıp incelendiği ve önümüzdeki 
sürecin tartışıldığı bir platform oldu. 

HDP milletvekili  Müslüm Doğan’ın açılış 
konuşmasını yaptığı Kongrede örgütlenmenin ve 
dernek kurmanın önemine değinen sayın Doğan, 
Tilkilileerin büyük bir nufusa sahip olduğunu, 
bu nüfusun ihtiyacına cevap verecek tarzda 
çalışmalar gerçekleştirmenin gerekli olduğunu 
belirterek eski yönetime emeklerinden dolayı 
teşekkür edip yeni seçilecek olan yönetim kuru-
luna da başarılar diledi. 

HDP milletveki Müslüm Doğan’ın ardından 
söz alan Mehmet Yüksel Dede, Tilkilerin yapmış 
olduğu kurumsal çalışmaların önemine değinerek 
bu çalışmaların aksatılmadan sürdürülmesi ve 
toplumumuzun ihtiyaçlarının cevap bulması 
gerektiğini belirtti. 

Divan seçimi ile başlayan kongre geçmiş 
çalışmaların değerlendirilmesi ile devam etti. 
Geçmiş çalışmalardaki eksiklikler üzerine 
yapılan tartışmaların ardından önümüzdeki 
dönem yönetime seçilecek olanalara çeşitli öner-
ilerde bulunuldu. 

Geçmiş çalışmaların değerlendirilmesinin 
ardından Londra’da bulunan Demokratik Ki-

tle Örgütlerinden GİK-DER ve DAY-MER 
tarafından sözlü mesajlar iletildi. 

DAY-MER adına konuşan Feyzullah Cin-
polat Tilkiler Derneğine çalışmalarından dolayı 
başarılar dilerken, önümüzdeki dönemde birlikte 
çalışmak istediklerini ve toplumumuzun sosyal, 
siyasal ve kültürel ihtiyaçlarına birlikte cevap 
vermek istediklerini belirtti. 

Gerçekleşen 5. Kongre’ye Almanya Tilkil-
er Dayanışma Derneği eşbaşkanları katılarak 
birer konuşma gerçekleştirdiler, yine Fransa 
Tilkilililer Derneği, Antep Tilkililer Derneği, 
İsviçre Tilkililer Derneği yazılı mesajlarını 
sundular. 

Önümüzdeki sürecin planlaması ve örgütlen-
mesinin tartışılmasının ardından yeni yönetim 
kurulu seçimleri’nin gerçekleştiği kongre 15 
kişinin yeni yönetime seçilmesi ve 7 kişinin de 
denetim kuruluna seçilmesi ile son buldu. 



23  ÇArŞAMBA, 22 HAZİrAN 2016

Barış Atay ‘Sadece Diktatör’ Oyunuyla Londra’daydı
Tohum Kültür Derneğinin or-
ganizasyonu ile tek kişilik ‘Sa-
dece Diktatör’ tiyatro oyununu 
sergileyen Barış Atay oyunuy-
la izleyicinin alkışını topladı. 
Erem Kansoy

Gezi olayları sürecinde 
kendisine karşı açılan dava-
lar nedeniyle Atay bir dönem 
popüler olmuş ve sonrasında 
da televizyonlardaki reklam 
ve dizi oyunculuğu hayatına 
başlamıştır. ‘Sadece Diktatör’ 
oyunu ile mevcut Türk devleti 
ve yönetenine atıfda bulnarak, 
bir diktatötrün nasıl diktatör 
olduğunu topluma ayna tutan 
yazar Onur Orhan’ın yazdığı 
ve Caner Erdem’in yönettiği 
oyunda Barış Atay, her şeyiyle 
bir diktatörü canlandırdı. 
“Devlet benim” diyen dik-
tatörün, içsel çatışmalara ve 
halkla kurduğu ilişkiye tüm 
çıplaklığıyla tanık olunan 
oyun bir dönem Türkiye’de 
geniş kitlelere ulaşmıştı. 

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

Barış Atay’ın diktatör 
rolüyle tek başına taşıyacağı 

bu çatışma, diktatörlüğün 
sistem içerisindeki tarihsel 
döngüsünü ve bunun so-
nucu, bir diktatörün kendi 
içsel hesaplaşması ve halk ile 
kurduğu paradoks ilişkiyi te-
mel alıyor.

1997 yılından bu yana 
Londra’da faaliyet sürdüren 
Tohum Kültür Merkezi’nin 
örgütlediği tiyatro gösterimi 
Clapton’da bulunan Round 
Chapel’de sergilenmesinin 
ardından hafta sonu da düzen-
lenen kahvaltı etkinliğinde 
Atay panellist olarak hazır 
bulundu.

Day-Mer Kuzey Londra 
Toplum merkezi binasında 
düzenlenen kahvaltı ve 
sonrasında Atay’ında 
konuşmacı olduğu etkinlik-
te Türkiye’de Gezi dönemi 
ve son olarak da gündemde 
yaşananlar sohbet şeklinde 
tartışıldı. 
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Uber sürücüsüz arabalarını 
denemeye çıkardı

Hızla büyüyen, gerçekte 
teknoloji şirketi olan fakat hepi-
mizin taksi servisini kullandığı 
Uber, Amerika’nın Pittsburgh 
kentinde sürücüsüz arabalarını 
denemeye başladı. 

Test amacı ile çıkardığı bu 
arabalar şu anda hala bir sürücü 
bulunmakta ve aracın bu deneme 
sürüşlerinde topladığı verileri 
gözetim altında tutmakta. Uber’in 
uzun dönem hedeflerinin birçok 
aracı sürücüsüz olarak kullanılır 
hale getirmek olduğunu tahmin 

eden uzmanlar, bu tahmini Uber 
tarafından açılan Gelişmiş Teknolo-
ji Merkezi yaptıklarını belirttiler.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi is-
tenen Uber herhangi bir açıklama 
yapmayı reddetti.

Hatırlamanız gereken günlük işleri 
unutmamanız için bir yol bulundu

Gazı kapatıp kapatmadığınız, 
çiçeklere su vermeyi hatırlamanız, 
çamaşır makinesini boşaltmanız 
ve bunun gibi birçok konuda 
unutkanlığınızın üstesinden gel-
meniz tahmin ettiğinizden daha 
kolay.

Harward ünivesitesinde bulu-
nan bir grup araştırmacı, yapılması 
gereken işlerin çok sık görülen 
eşyalarla bağdaştırılması duru-
munda beynin bu işleri çok hızlı 
hatırlayabildiği sonucuna ulaştılar.

Örneğin evinizin çıkış kapısına 
asacağınız bir tabloyu beyni-
nizde mutfağınızdaki ocak ile 
bağdaştırmanız durumunda, siz 
evi her terk edeceğiniz sırada o 
tabloyu gömeniz size ocağı kon-
trol etmenizi hatırlataca. Yada 
salonunuzda asılı bir takvimi 
çamaşır makinesi ile eşleştirmeniz 
durumunda o takvimi her 
görüşünüzde aklınıza boşaltmanız 
gereken bir çamaşır makineniz 
olduğu gelecek.

Kaç yıl ömrünüz kaldığını tahmin 
eden bilgisayar programı

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

Dünya benzeri gezegen tahmin 
edildiğinden daha sıcak

Yaklaşık 40 ışık yılı uzakta 
bulunan ve birçok yönden dün-
yaya benzeyen ‘55 Cancri’ e 
isimli gezegen üzerinde yapılan 
araştırmalar bu gezegenin tahmin 

edildiğinden daha sıcak olduğunu 
ortaya çıkardı. Gezegenin güneşe 
bakan tarafı 2,462 derece ve 
karanlıkta kalan tarafı 1,282 
derece olarak hesaplandı.

Adım adım online güvenliğiniz
1. Şifrenizi birden fazla kullanmayın

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

2. e-mail adresiniz hackerlar 
tarafından ele geçirildi mi?

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

3. Güncel kalın
Sisteminizin güncel olduğuna emin olun. Buna 

Windows güncellemeleri ve cep telefonunuzdaki pro-
gramlarda dahil. Virüs programınızın otomatik gün-
celleme özelliğinin açık olduğundan emin olun.

4. Program indirmeden önce kontrol edin
Bilgisayarınıza yada telefonunuza bir program 

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

5. Virüs programı kullanın
Özellikle bilgisayarınızda bir virüs programı mut-

laka kullanın. AVG, Sophos yada Windows Security 
Essentials gibi bedava virüs programlarını yada öde-
meli programları kullanabilirsiniz.

6. Özeliniz olsun
Kullandığınız sosyal medya hesaplarınızın gi-

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

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

yapacağınız sayfanın güvenlikli olup kart bilg-
ilerinizin şifrelenerek banka sistemine gönderilm-
esi gerekiyor. Bu tür sitelerde, yada sitelerin ödeme 
sayfalarında adres çubuğu olarak bilinen yerin en sol-
unda bir adet kilitlenmiş asma kilit işareti bulunması 
gerekiyor. Bazı sitelerde bu kilidin rengi yeşil yada 
adres çubuğu komple yeşil olabiliyor. Bunun böyle 
olmasına mutlaka dikkat edin. Böyle olmadığı du-
rumda kart bilgilerinizi kesinlikle siteye yazmayın.

8. bağlandığınız kablosuz 
ağa dikkat edin

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

9. Halka açık yerlerdeki şarj 
istasyonlarına dikkat

Gittiğiniz alışveriş merkezlerinde yada restoran-
larda ödemeli yada bedava olarak kurulmuş cep 
telefonu şarj istasyonları aslında telefonunuzu şarj 
ederken aynı zamanda telefonunuzun içindeki bilg-
ileri alıyor olabilir.

10. kriptolanmış mesaj 
programları kullanın

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

11. Şüpheli email ve mesajlardan kaçının
Size şüpheli görünen emailleri kesinlikle açmayın. 

Açsanız dahi eklenmiş dosyaları bilgisayarınıza 
indirip çalıştırmayın. Bazı emaillerde size para 
gönderileceği, bir yerden miras kaldığı yada yardım 
amacı ile parayı sizin hesabınızda tutmak istedikleri 
gibi istekler olabilir. Bunların hepsi kişisel bilgiler-
inizi çalmak amacıyla ayarlanmış dolandırıcılıklardır.

12. Web site adreslerini yeniden yazın
Aradığınız, ziyaret ettiğiniz yada size email ile 

gönderilen internet sitesi adreslerine direkt olarak 
tıklamak yerine oradaki adresi adres çubuğuna 
yeniden yazma tekniğini kullanın. Mümkünse bunu 
alışkanlık haline getirin. 

13. Çıkış yapmayı unutmayın
Şifrenizi girdiğiniz bütün sitelerden çıkış 

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

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

yada garip gelen veya olması gerektiğinden fazla iyi olan 
birşeyler seziyorsanız  o sistemi kullanmaktan kaçının.
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Kıbrıslıların sosyo-kültürel yapısını hedef alan Koor-
dinasyon Ofisi’ne karşı mücadele büyüyerek devam 
ediyor. 1974 yılından buyana TC devletinin asimilas-
yon politikalarına maruz kalan Kıbrıslılar son dönem-
lerde AKP ükümetinin dayatmalarına daha fazla bo-
yun eyemeyerek sokağa döküldü. 

AKP’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki yönetime dayattığı 
ve geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Meclisi’nde onay-
lanan Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yurt 
Dışı Koordinasyon Ofisi Anlaşması’na karşı tepkiler 
büyüyor.  ‘Reddediyoruz Platformu’nun’, “Asıl Şimdi 
Başlıyor” sloganı ile başkent Lefkoşa’da düzenlediği 
eyleme binlerce kişi katıldı. Akıncı ise anlaşmayı 
Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi.

Kitle örgütleri, siyasi partiler ve sendikaların yer 
aldığı Reddediyoruz Platformu Lefkoşa’da büyük bir 
eylem düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı eylemde 
Kıbrıslıların sosyo-kültürel yapısını hedef alan Koor-
dinasyon Ofisi’ne karşı mücadelenin devam edeceği 
mesajı verildi. Mustafa Akıncı’nın Koordinasyon Ofisi 
Anlaşması’nı onaylamayarak Anayasa Mahkemesi’ne 
götürme kararına destek belirtilen açıklamada, gençleri 
görmezden gelen hükümet karşısında direnişin devam 
edeceği mesajı verildi.

YetkİlerİN DeVreDİlMesİ 
kabUl eDİleMez

Cumhurbaşkanlığı önünden sloganlarla Cumhuriyet 
Meclisi’ne geçen Kıbrıslılar, burada Kıbrıs şarkıları söy-
leyip dans ederek, asimilasyon politikaları karşısında 
yılmayacaklarını haykırdılar. Mecis’te anlaşmaya 

onay veren vekillerin isimlerinin tek tek okunduğu ve 
eleştirildiği eylemde, “Bu daha başlangıç mücadeleye 
devam” sloganları atıldı.

Meclis önünde gerçekleşen eylemde okunan basın 
açıklamasında, yürütme ve idare yetkilerinin başka bir 
ülkeye devredilmesinin kabul edilemeyeceği vurgula-
narak, “Kendi kendimizi yönetme’ hakkımızı elimizden 
alacağı için hayati öneme sahiptir ve kabul edilemezdir. 
Kendi irademizle, kendi ülkemizi yönetmek ve spor, 
gençlik ve kültürümüzle ilgili kararları almak gibi meşru 
bir hakkı savunan Reddediyoruz Platformu, mücadeles-
inin meşruluğundan doğan bir güçle gün geçtikçe daha 
da toplumsallaşmaktadır” ifadeleri kullanıldı.  

açıklamanın devamında 
şu ifadeler yer aldı;

“Bizler, hemen yanı başımızdaki Türkiye 
coğrafyasında halklara yöneltilen anti-demokratik, 
baskıcı ve gerici uygulamalardan endişe duymaktayız. 
Son on yılda Türkiye’de yaşayan insanların kutuplara 
ayrıştırıldığını, siyasi iktidar ile aynı düşünmeyenlerin 
ötekileştirildiğini gözlemlemekteyiz. Bugüne kadar 
Kıbrıslı Türkler, toplumsal kimliklerini verdikleri 
mücadeleler, gelenek, görenek ve yaşam biçimlerin-
den edinmişlerdir. Bu antlaşma ile Kıbrıslı Türklerin 

Kıbrıslı Gen
Ofisini Red
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yaşam biçimi değiştirilmek istenmekte ve bir toplum 
mühendisliği amacı güdülmektedir. Kıbrıslı Türklerin 
maneviyatı üzerinden eleştirilerde bulunan kesim-
lerin, bu ülke gençliği üzerinde söz sahibi olmaya 
çalışarak neyi amaçladığı ortadadır. Bizler, toplumsal 
hoşgörümüzü ve yaşam biçimimizi tehlikeye sokan 
her türlü antlaşmayı reddediyoruz. Koordinasyon Ofisi 
antlaşması, toplumsal kimliğimize ilk veya son müda-
hale olmadığı gibi bizlerin mücadelesi de, kısa vadede 
sonuç ne olursa olsun, devam edecektir.”

Yeni Kıbrıs Partisi: Gençlik ve spor ajansı kurulması 
madun yönetime yakışır

YKP Yürütme Kurulu gençlik koordinasyon ofisi 
adıyla gençlik ve spor ajansı kurulması sürecindeki son 
gelişmelerle ilgili açıklamada da bulundu. Açıklamaya 
göre, “Beş yıllık planların yapılması başta olmak 
üzere bazı alanlarda ciddi bir gayretle yönetimimiz 
olarak çalışmaya başlaması engellerle durdurulmuştur. 
Yakından markajla sanki TC yardımlarının iyi 
kullanılmamasına çare aranırken şimdi tanınmaz 
hale getirilmekte ve kötü niyet kokan amaçlara araç 
yapılmaktadır.

Bu arada yıllar önce bütçeye konacak yatırım 
bütçelerinin önce Kıbrıslıların görevlilerince belirlen-
mesi ve sonra Türkiye’nin bunların arasından istedikler-
ini seçmesi usulünü bütçe yasasına koymayı oy birliği 
ile onayladığı halde bunun genel kurulda yapılmasını 
kararlaştırması yüzünden elçilik müdahale ederek engel 
olmuştu. Bunu anımsarsak Türkiye’nin bizim her za-
man muhtaç yaşamamızı istediğini de anlarız.

Zamanında paralel devlet uzantıları laik yapımıza 
ve çağdaş anlayışımıza ters yurtlar açılması yetmemiş, 
evlere ve köy camilerine musallat olan gezici vai-
zlerin yabancı bir banka aracılığıyla beslenmesine 
göz yumulmuştu; şimdi bir yıldan üç yıla çıkan ve bir 
devletin tüm fonksiyonlarını kapsayan sosyal, kültürel 
ve ekonomik politikalarını belirleyen ve maaşlarınız 
ödenmez tehdidi ile dayatılan Paket Antlaşmalar 
onaylatılmıştır.

Bu paket antlaşmaya girmiş olan su konusu ve genç-
lik konusunda iki dayatma da onu izlemiştir. Kararı ala-
caklar, uygulamasını da kendilerinin emrine verilecek 
yerli ve yabancı kişilere yaptıracaklardır. Maaş ödeme 
sıkıntısına düşecek kadar aymaz olan yönetimimiz de 
parası kadar konuşacaktır.

Buna devlet yakıştırması yapmak kolay olmaz ve 
böyle bir yapıyla Kıbrıs’ta federal bir birleşmeyi bekle-
mek de olumsu değildir. Kim böyle bir yapıyla Kıbrıs’ın 
idaresini siyasi eşitlik ilkesi ile paylaşır sorusunu sor-
mak gerekir.”

aNlaŞMa Ne DİYOr?
Türkiye Cumhuriyeti (TC) Yurtdışı Koordi-

nasyon Ofisi anlaşması’na göre, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Spor ve Gen-
çlik Daireleri işlevsiz bırakılacak, tüm proje ve 
uygulamalar, bu ofis tarafından belirlenecek, 
ofisin başına TC’den bir başkan atanacak ve 
ofis içerisinde çalışacak tüm personellerin 
istihdamı TC tarafından belirlenecek.

TC’den gelecek yetkililere diploma-
tik dokunulmazlık verilecek. Tüm gençlik 
kampları ve yeni yapılacak kamplar ayrıca 
bu kampların işletmesi ofise devredilecek. 
Tüm spor tesisleri ve yeni yapılacak tesislerin 
işletmesi bu ofise devredilecek. Projeler, KKTC 
tarafında sunulsa da, ofis uygun bulduklarını 
uygulayacak. KKTC’de var olan yurtların ve 
ileride yapılacak olan yurtların irade ve izin-
leri bu ofise devredilecek, ofisin istediği tüm 
bilgileri, KKTC devleti vermekle yükümlü ola-
cak, projelere veya ofisin çalışmalarına KKTC 
olarak hiçbir engelleyici şart konulamaya-
cak. bu anlaşma, bir taraf tarafından iptal 
edilmediği her beş yılsonunda, beş yıl daha 
uzayacak.

çler AKP’nin 
dedi
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şule Cinemre Hayatını Kaybetti
Yaşamını İngiltere’de 
sürdüren eğitimci şule 
Cinemre, uzun süredir 
tedavi gördüğü amansız 
hastalığa yenildi. 
Cenazesi Türkiye’ye 
gönderilen Cinemre 
22 Haziran’da Ankara 
Karşıyaka mezarlığında 
toprağa verilecek.

İngiltere eğitim camiası önemli bir ferdini 
kaybetti. Öğretmen Şule Cinemre uzun süredir 
pençesinde olduğu kansere yenilerek 16 Haz-
iran Perşembe günü hayatını kaybetti.

Eğitimciler Birliği’nden edinilen bilgiye 
göre, Şule hoca, 22 Haziran’da Ankara Karşıya 
toprağa verilecek. Aynı gün akşam ise Mülkiye-
liler Birliği Lokali’nde sevenleri anma için bi-
raraya gelecek.

lONDra’Da aNMa 
PrOGraMı 14 teMMUz’Da

Şule Cinemre için İngiltere’deki  sevenleri 
14 Temmuz Perşembe günü anma programı 
düzenledi. 

14 Temmuz Perşembe günü saat 19.00’da 
“86 Stoke Newington High Street, N16 7PA’ 

adresindeki Most Art’ta yapılacak programa 
tüm sevenleri davet ediliyor.

eĞİtİMCİler bİrlİĞİ’NDeN 
tazİYe MesaJı

Şule Cinemre’nin vefatı nedeniyle 
Londra’da faaliyet gösteren Eğitimciler Birliği 
tarafından bir taziye mesajı yayınlandı. Mesa-
jda, “Bir yıldız daha kaydı. Yıllardır cesaretle, 
yiğitçe, yılmadan yaşama tutundu, mücadele 
verdi. Ama maalesef son bir yıl yoruldu ve de-
rin bir uykuya yattı. 

İnsana, yaşama, demokrasiye, devrime olan 
inancından hiç vazgeçmedi, yüreklerimizde yeri 
doldurulmayacak. Bugün bir daha eksildik ama 
bu eksikliği onun sevgisi dolduracak. Rahat 
uyu, ışıklar içinde ol Şule Hocamız. Eğitimciler 
Birliği” ifadelerine yer verildi. 
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Muhamere
Geçen hafta bütün Kürt halkı için yine acı dolu bir 
hafta idi. Yüzyıllardır yapılan canice, haince yapılan 
saldırılar bir kez daha Kobane’de tekrarlandı. Amaç bu 
seferde her zamanki gibi aynı idi, yok etme! yok sayma! 
Bu amaca ulaşmaya ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın 
Kürtler hiç bir zaman yok olmayacak ve izlerini asla 
kaybettirmeyecekler. Belki de bu inanç ve kararlılıkla 
içimden hiç yapmak gelmese de bu hafta köşemiz için 
yemek yapıp bu yazıyı yazmayı başardım. Bunları be-
lirterek yazıma başlamak istedim. 

Bu hafta Gaziantep yöresine ait çok 
özel, muhteşem lezzetli bir meze tarifi ile 
beraberiz. 

Meze Orta Doğu kültürlerinin en 
sevilen yiyeceklerinden biridir. Pek 
çok dilde aynı isimle anılır Arapça’da 
‘mezze’, Yunanca ve Bulgarca’da ‘mezé’ 
ve Farsça’da da ‘maze’ dir. Kürtçede de 
meze olarak geçmektedir. Genelde küçük 
aparatifleri içeren yemeğin yanında yada 
öncesinde yenilen yiyecekler anlamında 
kullanılır. İspanyollar aynı türden yem-
eklere ‘tapas’ demektedirler. İngilizcede 
genelde mezeye ‘appetizer’ yada ‘snack’ 
denmektedir. Ama restoranlar aracılığı 
ile İngiliz yemek kültürüne yaptığımız 
önemli bir katkı ile, İngilizler de meze ile 
snack’ın farkını çok iyi öğrendiler bana 
kalırsa. 

Mezenin en önemli özelliklerinden biri 
küçük bir lokma ile damakta, unutulmaz 
farklı lezzetleri bir anda yaşatmasıdır.  
Muhamere gibi bir çok belli başlı mez-
elerin formüllerini mükemmelleştirmek 
yemek meraklılarının muhtemelen 
yıllarını almıştır. Bu sebeple bildiğimiz 
sayısız mezelerin tarih boyunca hiç 
değişmeden nesillerden nesillere geçme-
si bir tesadüf değildir.
Muhamere’nin kökeninin 

Mezopotamya’daki bir topluluk olan 
Asurlular yani, bir teze göre, bugünkü 
Süryani’lerin atalarından geldiği güçlü 
bir savdır. Asurluların varlıklı ve 
mutfaklarının zengin bir mutfak olduğu 
bilinmektedir. Süryani yemeklerinin 
lezzeti ve günümüzde dünyaca ünlü 
şarapları pek çok kimse tarafından 
bilinmektedir. Binlerce yıl beraber 

yaşamış iki kültürün yemek kültürler-
inin birbirlerini etkilemesi, hele ki aynı 
coğrafyada yaşadıklarını göz önünde 
bulundurursak gayet doğal bir durum-
dur. Muhamere Suriye’de de özellikle 
Halepliler tarafından zevkle yenilen bir 
meze çeşididir. Hatta ilk orada yapıldığı 
bile düşünülmektedir. Gaziantep in 
muhamere gibi Halep kültüründen 
etkilenmiş ve kendi damak tatlarına göre 
yorumladıkları daha pek çok meze ve 
yemek çeşitleri vardır. Örneğin Antep’te 
yapılanın içine salça da konur. 

Kürt mutfağında közde pişirilmiş se-
bzelerle yapılan sayısız yemek çeşitleri 
vardır. Bunun en doğal sebebi Kürdistan 
topraklarında gazlı ocakların gelmesin-
den önceki dönemlerde yemek pişirmek 
için kulanılan tek aracın ateş olması idi.  
Bu yolla pişirilen yiyeceklerin doğal 
lezzetlerini fazlasıyla arttırması belki 
bugün bile hala aynı yöntemleri kulla-
narak yapılmasının en önemli sebebidir. 

Muhamere günün her saatinde her 
öğününde tüketilebilecek bir yiyecektir. 
Kahvaltıda taze ekmeğe sürebilir, yada 
salatanıza sos yapabilirsiniz. Et ve balık 
ürünlerinin yanında da sos olarak da kul-
lanabilirsiniz.

Bir çok tarifte içine ekmek koyulması 
öneriliyor fakat ekmek koyulmadan 
yapılanını daha fazla tercih ediyorum. 
Tercih sizin ama ekmek koymayacaksanız 
ceviz miktarını arttırmanız gerekebilir. 

Bu tarif uzun denemeler sonucunda 
vardığım en son versiyon.  Umarım 
beğenir ve zevkle yersiniz. Yorumlarınızı 
ve önerilerinizi bekliyorum.

thekurdishcook@gmail.com    ThekurdishCook           @ThekurdishCook

THE KURDISH COOK

Fadime  
TiSKaYa

Muhemara:
6 kişilik

6 uzun tatlı kırmızı biber.
100 gr. ceviz içi
1 yemek kaşığı karışık salça
6 yemek kaşığı saf zeytinyağı
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1 -2 diş dövülmüş sarımsak
Yarım limon suyu
1 tatlı kaşığı kimyon
1/2 1 tatlı kaşığı kırmızı biber
Tuz ve karabiber
1. Eğer gaz ocağınız varsa biberleri tüm olarak üzerine yerleştirip yüksek 

ateşte her yanı siyahlaşana kadar çevirerek közleyin ve soğumaya bırakın. Gaz 
ocağınız yoksa fırını 180 C ısıtıp biberleri tepsiye yerleştirin ve 30 dakika kadar 
üzerleri hafif yanana ve yumuşayana kadar grilin altında pişirin. 

2. Ekmek koyacaksanız yumuşaması için biraz su ile ıslatın ve fazla sularını 
sıkın.

3. Biberler soğuyunca yanmış olan dış zarını dikkatlice soyun ve musluk al-
tında hafif yıkayın. Suları iyice süzüldükten sonra iç çekirdeklerini temizleyin. 
(Biberlerin sulu kalması mezenizin kıvamını bozar, o yüzden kağit havlu ile 
nemini alabilirsiniz.)

4. Ceviz içlerini mutfak robotunuzda ufalayın, ardından biberleri ve diğer 
bütün malzemeleri ekleyin koyu bir kıvam alana kadar robotu çalıştırmaya de-
vam edin. Tuz karabiber ve acısını kontrol edin ve 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

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

BAZ Fresh Fruit & Veg

Free Delivery
Mazlum: 07859 999 958
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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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Sibe (Pêncşem) tevahiya Brîtanya jibo 
refarandûmê diçe ser sindoqan. Di 
referandûmê de dê pêşeroja endamtiya 
Brîtanya ya Yekîtiya ewrûpa-Ye were 
destnîşan kirin. meclîsa gelê Kurd ya 
Brîtanya jibo referandûmê bang li gelê Kurd 
kir ku biçe ser sindoqan û jibo Brîtanya 
endamê Ye bimîne dengê xwe bikar bîne. 

Li ser navê hevserokatiya meclîsa Gelê Kurd 
a Brîtanya jibo referandûmê daxûyaniyek 
hat weşandin û di daxûyaniyê de dan zanîn 
ku jibo koçber û penaberan mayîna di nav 
Ye de pir girîng e û pêwîste hemû kesên 
koçber li aliyê mayînê dengê xwe bikar bînin.  
Di daxûyaniyê de hat gotin ku, gelek aliyên 

Ye yên ku werin rexne kirin hene lê ev nayê 
wateya ku dema ku Brîtanya ji Ye derkeve 
dê pir demokratîktir bibe û mafê karker 
koçberan pirtir bibe. Wekî din daxûyaniyê 
de bal kişandin ser zêdebûna nîjadperestiyê 
li Brîtanya û hat gotin ku ger Brîtanya ji Ye 
derkeve dê nîjadperestî zêdetir bibe. 

Parlementera Brîtanî Jo Cox ya ku roja 
Pêncşemê ji aliyê kesekî nîjadperest ve hat 
qetil kir jibo Brîtanya di nav Ye de bimîne 
qempanya dimeşand. Tevî vê bûyera hovane 
jî hîna anketên lêkolînê alîgirên derketinê 
(brexit) li pêş didin xûya kirin. Lê tê gotin ku 
gelek kesên bê biryar hene hîna û dê ev 
kesên biryar nedayî encamê diyar bikin.

Referandûm:Li 
dijî Nîjadperestiyê 

´reMAYÎN´

Berdewama rûpelê 3´yan de ye

Ji Sendîqaya mamosteyên Brîtanî 
piştgiriya azadiya Ocalan

Jibo zarokên mexdûrên şer li 
Londonê konsera mezin

NY alîkariyê nade 800 hezar 
penaberanKûjerê 

nîjadperest: 
“Navê min ji 
xayînan re mirin, 
ji Brîtanya re 
azadî”
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Di sînga xwe de
Pêjna gavên hilatina te

dibihîzîm
Hey Rojavayê!!!

Ehmed Huseynî
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Kûjerê nîjadperest: “Navê min ji xayînan re mirin, 
ji Brîtanya re azadî”
Kûjerê nîjadperest bi navê Thomas Mair yê ku roja pêncşemê 
parlamentera Îngilîz Jo Cox qetil kiribû di dadgehê de nîjad-
perestiya xwe berdewam kir. Nîjadperest Mair li dadgehê pir-
sa dadger jibo navê wî wekî “Navê min ji xayînan re mirin, ji 
Brîtanya re azadî” bersivand. 

Roja Pêncşemê li bajarokê Brîstall a nêzîkî 
bajarê Leîchersterê, parlemenetera Partiya 
Karkeran Jo Cox  di encama êrîşa çekdarî de ji-
yana xwe ji dest dabû. Kûjerê Cox piştî êrîşê ji 
hêla polêsan ve hatibû girtin.  

Cox a ku 41 salî bû, roja pêncşemê di saetên 
danê nîvroyê de li bajarokê Brîstall ji aliyê nî-
jadperestekî bi navê Thomas Mair yê 52 salî ve 
bi êrîşeke çekdarî hevrû  hatibû û piştî rakirîn 
nexweşxaneyê jiyana xwe ji dest dabû. 

JINÊN KURD COX BIBÎRANÎN
Roja Înê li pêşiya parlemena Brîtanî bîranînek 

hat li dar xistin û di nav de gelek parlementer 
û siyasetmedar jî heyî bi sedan kes tevlî bûn. 
Komek jinên Kurd yên endamên Meclîsa Roj 
women jî di bîranînê de amade bûn û kûlîlk danîn 
cihê bîranînê. 

Jinên Kurd yên ku li cihê bîranînê wêneyên 
Sakîne Cansiz, Leyla Şaylemez û Fidan Dogan 
jî rakirin peyameke nivîskî jî danîn cihê bûyerê. 

Di peyamê de soza xwedî derketina li têkoşîna 
Cox hat dayîn. 

Jo Cox di sala 1974 dayik bûbû dayika du 
zarokan bû. Cox di hilbijartina Gûlana 2015´an 
wekî parlementera Partiya Karkeran hatibû hil-
bijartin. Cox bi piştevaniya xwe ya bi koçber û 
penaberan re dihat naskirin.   

Berdewama nûçeya rûpelê pêşîn

Alîgirên Brexitê hîna 
li pêş dixûyin

Li Îngilîstanê, li gorî anketên dawî alî-
girên Brexitê (alîgirên derketina Îngilîstanê 
ji nava Yekîtiya Ewropayê) li pêş in.

Li gorî anketên dawî yên beriya ref-
erandûma 23’ê Hezîranê bê lidarxistin 
hatin kirin, rêjeya alîgirên derketina ji nava 
yekîtiya Ewropayê (Brexit) hîna gelekî zêde 
ye. Parlamenter Jo Cox ji aliyê kesekî nîjad-
perest ve hatibû qetilkirin û dihat texmînki-
rin ku ev bûyer dengê alîgirên Brexitê kêm 
bike, lê ev texmîn pûç derket. Lê tê zanîn ku 
hîna hejmareke mezin bêbiryar e. 

Rojnameya The Times a li ser xeta naven-
dî-rastgir e, bi daxuyaniyekê ragihand, ku ew 
alîgirê mayîna li nava Yekîtiya Ewropayê ye.

Cameron gotina 3 hezar 
sal dûbare kir

Serokwezîrê Brîtanya yê ku jibo mayîna 
Brîtanya di nav YE de qempanya dimeşîne 
li dijî argûmanên Brexitê yên di derbarê Tir-
kiye de carek din anî ziman ku ketina Tir-
kiye ya Yekîtiya Ewrûpa xeyal e. Cameron 
di televîzyona BBC de tevlî bernameyekî bû 
û pirsên beşdarvanan bersivand. Cameron di 
axaftina xwe de anî ziman ku alîgirên Brex-
itê yên di derbarê endamtiya Tirkiye de di-
axivin derewan dikin û da zanîn ku li gorî 
rewşê, Tirkiye encex di sala 3 hezaran de 
dikare bikeve YE. 

Ji Sendîqaya Mamosteyên Brîtanî 
piştgiriya azadiya Ocalan
Piştî qempanya azadiya Oca-
lan ya ku ji hêla sendîqayên 
herî mezin yên Brîtanya 
Unite û GMB ve hatî dest pê 
kirin, niha jî piştevaniyek 
ji mamosteyên Brîtanî hat. 
Sendîqaya Neteweyî ya Ma-
mosteyan-NUT bi daxûyani-
yekî piştgiriya xwe ya jibo 
azadiya Ocalan diyar kir.  

Li ser navê navenda NUT daxûyaniyeke 
nivîskî bi sernivîsa “em qempanya azadiya 
Ocalan piştgirî dikin” hat weşandin û daxûy-
aniyê de bang li dewleta Tirk hat kirin ku jibo 
çareseriya pirsgirêka Kurd bi Ocalan re dest bi 
mûzakerayan bike. 

NUT li tevahiya Brîtanya 400 hezar en-
damên wê yên mamoste hene. 

Jibo zarokên mexdûrên şer yên 
Sûrî û Iraqê li paytext Londonê 
konsereke mezin hat li darxistin. 
Koma mûzîkê ya navdar Kam-
kars û Senfoniya Docklands di 
konserê de derketin ser dikê û bi 
performansa xwe bala gûhdar-
vanan kişandin. 

Li konsera ku êvara 
Yekşemê li Barbican Cen-
tre hat li darxistin rastî 
eleqeyeke mezin hat. Hemû 
dahata konserê dê bi rêya 
Save the Children biçe ji 
zarokên mexdûrên ji şer re. 
Berî konserê nûnerê Kurdis-
tana herêmî yê Brîtanya Kar-
wan Jamal û berpirsê Save 

the Children axaftinek kirin. 
Di axaftinan de rewşa pena-
berên zarok hat vegotin.  

Koma ji Kurdên rojhilat 
Kamkars ji sala 1965´an ve 

rêvîtiya xwe ya mûzîkê berde-
wam dike. Bi mûzîka xwe ya 
giranbûha û serkeftî heta niha 
li derdora cîhanê  layiqî gelek 
xelatên navneteweyî bûne. 

Jibo zarokên mexdûrên şer 
li Londonê konsera mezin
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Goç-Der: 
Milyonek welatî 
bi zorê dan 
koçkirin; em 
piştgiriyê bikin
Goç-Derê encama komxebata xwe ya bi 
navê “Em koçberiya bi zorî careke din bifiki-
rin” eşkere kir. Hevserokê Goç-Derê Yilmaz 
Kan got ku bi êrîşên dawî re milyonek welatî 
bi zorê ji warên wan hatin koçkirin.

Komeleya Kesên Koçber-
bûyî re Alîkariya Civakî û Çandî 
(Goç-Der) li Amedê dawiya 
hefteyê komxebata bi navê “Em 
koçberiya bi zorî careke din 
bifikirin” li dar xist. Komeleyê 
îro jî encamnameya komxebatê 
eşkere kir. Hevserokê komeleyê 
Yilmaz Kan destnîşan kir ku bi 
êrîşên dawî re milyonek welatî 
ji warên xwe koçber bûne. Kan 
diyar kir ku ji avakirina komarê 
heya îro koçberî bi awayekî 
sîstematîk pêk tê.

‘KOÇBERIYA BI 
DARÊ ZORÊ HÊ JÎ 
BERDEWAM DIKE’

Kan da zanîn ku piştî rawes-
tina pêvajoya aştiyê rêjeya koç-
beriya careke din bilind bûye û 
axaftina xwe wiha berdewam 
kir: “Piştî êrîşên li ser bajarên 
Kurdan yên bi hewayî û bejajî 
mîlyonek welatî ji warên xwe 
koçber bûne. Ji ber ku pevçûn 
berdewam dikin koçberiya ji 
bajarên Kurdan jî hê berde-
wam dike. Dewletê di bin navê 
‘ewlehiya gelemperî’ bi çekên 
giran êrîş kirin û zerarek gelek 
mezin da bajarên Kurdan. Xala 
hevpar a van bajaran ew e ku 
welatiyên ku salên 90’î ji gun-
dan koçber bûne careke din 
hatin koçberkirin.”

‘DI KOÇBERIYÊ DE 
MAFÊ WELATIYAN 
BI AWAYEKÎ DIJDAR 
HATIN BINPÊKIRIN’

Kan herî dawî bal kişand 
ser tramvaya koçberiyê û ax-
aftina xwe wiha berdewam kir: 
“Welatiyên Kurd ku bi darê 
zorê hatin koçberkirin di rêya 
koçberiyê de gelek astengî 
kişandin. Her wiha wê ji îro pê 
ve jî gelek astengiyan bikşînin. 
Di vê koçberiyê de mafê 
welatiyên bi awayekî giran 
hatin binpêkirin û ev yek wê 
pêşiyê li ber gelek tramvayên 
civakî veke.”

Kan emcamnameya komx-
ebatê wiha rêz kir:

“* Li hemberî binpêkirinên 

mafan ên di pêvajoya dawî de 
pêk hatine saziyên sivîl ên ku 
di qada binpêkirinên mafan 
de bi hev re dixebitin, divê xe-
batan bidin meşandin û bi hev re 
tevbigerin.

* Divê baro li hemberî 
hewldanên hikûmetê yên di hin 
navê ‘îstimlaqê’ de dest datîne 
ser milkên welatiyan, komîsy-
oneke navendî ya ji hiqûqnasên 
Saziyên Civaka Sivîl ava bikin û 
pêşî li van dozên dijhiqûqî bigi-
rin û van dozan bidin betalkirin.

* Divê ji bo kesên bi zorê 
ji cih û warên xwe hatine 
koçberkirin (jin û zarok) 
yekîneya pîsko-sosyal bê ava-
kirin.

* Divê kampanyaya ji hêla 
Komeleya Rojava ve hatiye li-
darxistin ji hêla hemû saziyên 
civaka sivîl ve bên destekkirin.

* Divê di pêşengtiya plat-
forma koçberiyê de, bi hevka-
riya rêxistinên mafên mirovan 
bajarên ku bûne hedefa êrîşan, 
hemû zanyarî û agahiyan ber-
hev bikin.

* Hemû dane, paror û 
çavdêriyên di komxebatê de 
ji hêla siziyên civaka sivîl ve 
derketine holê bên berhevkirin 
û ji raya giştî re bê parvekirin, 
dîsa bigihînin saziyên netewî û 
navneteweyî.

* Divê der barê mafên kesên 
ku bûne mexdûrê koçberiyê de 
pirtûkeke rêber ya rê dide nîşan 
bê amadekirin û be belavkirin.

* Divê di pêşenktiya KCD’ê 
de konferanseke berfireh bê 
amadekirin û bê lidarxistin.

* Divê ev pêkanînên derveyî 
mirovahiyê yên li bajrên Kurd-
istanê pêk hatine, hemû zanyarî 
û belge bên berhevkirin û bên 
amadekirin.

* Ev sûcên ku di çarçoveya 
sûcên mirovahiyê de pêk hatine 
divê wekî dozeke stratejîk bi-
bin qada navneteweyî û bên 
dozdarkirin.”

Kan herî dawî bang li teva-
hiya saziyên navneteweyî kir 
ku piştgiriyê bidin jiyana ze-
hmet a bajarên Kurdistanê.

Ji bo Çîlem Dogan biryara berdanê
Ji bo Çîlem Dogan a ku 

bi armanca xweparastinê bi 
neçarî hevjînê xwe kuştibû, 
biyara berdanê hate dayîn.

Li Edeneyê ji bo Çîlem 
Dogan a hevjînê wê destavêjî 
dikir û lêdida, bi neçarî 
hevjînê xwe kûştibû û ji aliyê 
dadgehê ve 15 sal ceza hatibû 
dayîn, bi kefaleta 50 hezar 
TL’yan hate berdan.

Serlêdana Parêzerê Dogan 
a ji bo 10. Dadgaha Cezayê 
Giran a Edeneyê hate qebûlki-
rin û heta ku pêvajoya darazê 
temem bibe bi kefaleta 50 
hezar TL biryara berdanê da.

Dikarin Dogan bi biryara 
ji aliyê darazê ve dîsa bişînin 
girtîgehê.

Ji Rêxistina Efûyê ji bo koçberan 
banga ‘Derî vekin’

Rêxistina Efûyê ya 
Navneteweyî, ji bo pirsgirêka 
koçber û daxwazên wan di 
nava çalakiyan de bû.

Şaxê Rêxistina Efûyê ya 
Tirkiyeyê, 20’ê Hezîranê bi 
wesîlaya roja Koçberan a 
Cihanê li pêşiya Amedeyiya 
Galatasarayê daxuyaniyek 
a çapmeniyê da. Pankart û 
dowîzên di çalakiyê de pey-
amên mîna “Mafê koçberan 
sînoran nas nakin”, “Parastina 
mafekî mirovan e.” û “ Ji bo 
koçberan mafê xwedîlêderket-
inê” dan.

Di çalakiyê de Pelîn Ata-
kan axivî û diyar kir ku di sala 
2015’an de milyonek koçber û 
penaber bi awayekî bêrêkûpêk 
ber bi welatên endamên Yekîti-
ya Ewropayê ve çûne, YE 
li beramber mirina hezaran 
koçberan, bi Tirkiyeyê re bê 
hiqûqî li hev kirin û xwestin ku 
koçberan asteng bikin.”

Atakan, bang li rayedarên 
hikûmetê kir ku ‘Sînorên 
Erdnîgariyê’ yê di Peymana 
Cinêwê de hatine xêzkirin 
rakin, xwest ku Tirkiye ya 
îdîa dike ku vê polîtîkaya derî 
vekirinê hê jî di meriyetê de ye, 
lê di pratîkê de pêk nîne, polîtî-
kayên derî vekirinê pêk werin.

Di çalakiyê de ev daxwaz 
hatin kirin:

“Koçberê û bêxwediyên ku 
li Tirkiyeyê dijîn ji çavkani-
yên jiyanê sûdê werbigirin û 
dewlet alîkariyê bidin. Koçber 
û bêxwedî jî di nav de ji bo 
komên xwedî pêdîvî avahiyên 
jiyanê û xwedîlêderketineke 
mîna rûmeta mirovahiyê lê 
bê nêrîn. Yekîtiya Ewropa bi 
hinceta ku ‘Welatê sêyem ê 
ewlekariyê’ yan jî ‘Derbaski-
rina welatê yekem yê jê hatî’ 

vegerandina Tirkiyeyê demild-
est dawî lê bînin. YE û Civaka 
Navneteweyî ji bo hê baştir li 
koç û koçberan xwedî derk-
evin, alîkariyê bidin welatê 
ku jimara koçberan lê zêde û 
Tirkiyeyê. YE, divê derfetan 
ava bike ku kesên li Tirkiy-
eyê pêdiviya wan bi parastina 
navneteweyî hene bi rêkên 
qanûnî û ewle xwe bigihînin 
Ewropayê.”

‘Gerînendeyên Nobedar ên Weşana 
Giştî’ yên Ozgur Gundemê hatin girtin

Der barê Fîncanci, Nesîn 
û Onderoglû yên ku piştgiriya 
Ozgur Gundemê kirin de bir-
yara girtinê hate dayîn.

Seroka TÎHV’ê Prof. Dr. 
Şebnem Korur Fîncanci, 
nivîskar Ahmet Nesîn û roj-
nameger Erol Onderoglu yên 
piştgirî dabûn kampanyaya 
Ozgur Gundemê û peywira 
Gerînendetiya Nobedar a 
Weşana Giştî girtibûn, ji ber 
nûçeyên ku di rojnameyê de 
derketin bi îdîaya «Propagan-
daya rêxistinê kirine» li Edliy-
eya Stenbolê îfade dan.

Piştî îfadeya li dozgeriyê, 
Fîncanci, Onderoglu û Nesîn 
bi daxwaza girtinê sewqî 
dadgehê hatin kirin û dadge-
hê jî bi îdiaya “propagan-
daya rêxistinê kirine» biryara 
girtinê da.
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Bi sed hezaran mirovên ji şerê li 
Sûriyeyê û hovîtiya DAIŞ›ê reviyan, 
xwe li Rojava girtin. Rojava hewl 
dide bi derfetên xwe vî barî rake.

Di nava şer û krîza 5 salan a 
Sûriyeyê de, tevî hemû êriş û ambar-
goyên aborî, yekane cihê herî aram 
Rojavayê Kurdistanê ye. Herikîna 
koçberan a ber bi vê herêma ewle ve 
dewam dike.

Koçberên ji herêmên çeteyên 
DAIŞ›ê û çeteyên Koalîsyona Sûri-
yeyê direvin xwe li Rojavayê Kurd-
istanê digirin. Her weha ji Mûsil û 
gelek herêmên din ên Iraqê jî pena-
beran berê xwe daye Rojava. Rojava 
jî hewl dide bi derfetên xwe yên kêm 
van penaberan bihewîne û bersivê 
bide pêdiviyên wan.

Li şeş kampan  zêdeyî 
40 hezar penaberî dijîn

Li wargehên ji bo koçberan hatine 
amadekirin, Rêveberiya Xweseriya 
Demokratîk a Rojava hewl dide 
bersiva pêdiviyên weke stargeh, av 
û xwarinê bide. Li şeş kampên sê 
Kantonan, bi deh hezaran penaber 
dijîn û ev hejmar roj bi roj zêde dibe.

Bi taybetî ji herêma Şehba, Hel-
eb û Mûsilê rojane mirov koçî Ro-
javayê Kurdistanê dikin. Lê belê 
Rojava ya ku hewl dide van pena-
beran bi derfetên xwe vehewîne, bi 
tenê tê hiştin.

Ewrûpa ya ku ji bo koçberan bi 
milyara dolaran alîkariyê dide Tir-
kiyeyê, di vî warî de Rojava ya di 
bin ambargoyê de naxwaze bibîne. 
Tevî miracaetan hemûyan jî saziyên 
li qada navneteweyî yên ji bo pena-
beran dixebitin, bêdeng in.

Yek ji şeş kampên li Rojavayê 
Kurdistanê kampa Holê ye. Rêve-
berên Xweseriya Demokratîk qala 
pirsgirêk û pêdiviyên koçberan kir.

Bi giştî 800 hezar 
penaber hene

Ji ber kiryarên ne exlaqî û 
ne însanî yên çeteyên DAIŞ›ê û 
Koalîsyona Sûriyeyê, zêdeyî 800 
hezar koçberan koçî kantonên Ro-
java kir. Ev hejmar roj bi roj zêde 
dibe. Koçber bi derfetên xwe li Ro-
java mal kirê kirine yan jî li cem 
xizmên xwe bi cih bûne. Yên der-
fetên xwe nînin jî li kampên ji aliyê 
Rêveberiya Xweseriya Demokratîk 
ve hatine amadekirin, tên bicihkirin. 
Li van kampan niha zêdeyî 40 hezar 
mirovî dijîn û beşeke mezin a van 
koçberan hatine ji herêma Şehbayê 
û herêmên din ên di bin dagirkeriya 
DAIŞ›ê de.

Serokê Desteya Karên Hundir a 
Kantona Cizîrê Kenan Berakat bi bîr 
xist, ku Rojava êrişên çeteyan şikandine 
û piştî ku bû xwedî sîstemeke ewle, 
gelên Rojava li cih û warên xwe vege-
riyan e. Berakat got, «Ji herêmên din 
ên Sûriyeyê mirov koç dikin. Koçber 
berê xwe didin cihên ewle û aram. 
Hejmareke zêde koçî Kantonên Cizîr, 
Efrîn û Kobanê dikin. Em jî hewl didin 
bersivê bidin pêdiviyên wan û jiyana 
wan ewle dikin.”

Herî zêde koçî Efrînê dikin
Koça herî zêde ji herêma 

Şehbayê tê kirin. Bi sed hezaran mi-
rovan berê xwe da Kantona Efrînê. 
Li gorî lêkolîneke meha bihurî ya li 
kampa Rûbarê ya li Kantona Efrînê, 

li vê kampê zêdeyî 30 hezar koçberî 
hene. Ji ber rewşa li herema Şehbayê 
ev hejmar kêlî bi kêlî zêde dibe.

Li kampa Miştenûrê ya Kobanê 
jî, niha bi giranî welatiyên ji Reqqa, 
Minbic, Cerablûs û Şamê dijîn.

Endama Desteya Karên Derve ya 
Kantona Cizîrê Sena Deha da zanîn ku 
bi qewimînên li Babê û Şehbayê re pêla 
koçberiyê zêde bûye û weke Rêveberi-
ya Xweser a Rojava ew hewl didin ji 
pêdiviyên koçberan re bibin bersiv.

4 kamp li Kantona Cizîrê ne
Ji 6 kampên li Rojavayê Kurdis-

tanê, 4 jê li Kantona Cizîrê ne. Piştî 
ku PDK’ê deriyên xwe li koçberên 
li Iraqê girt, bi sed hezaran kesî 
berê xwe da Rojavayê Kurdis-
tanê. Li ser vê yekê di 21’ê Nîsana 
2016’an de kampa Holê hat vekirin 
û niha zêdeyî 5 hezar kesî lê dijîn. 
Bi koça ji Mûsilê re, ev hejmar zêde 
dibe. Wekî din li Kampa Rojava ya 
li Kantona Cizîrê ye, penaberên ji 
Iraqê hatine bicihkirin.

Li Kampa Newrozê ya li Kan-
tona Cizîrê malbatên Êzîdî yên 
di 3›ê Tebaxa 2014›an de ji aliyê 
PDK›ê ve di nava lepên DAIŞ›ê de 
hatî hiştin, hatine bicihkirin. Li vê 
kampê niha 3 hezar 400 kes dijîn.

Kampa Mebrûka
Li bajarê Serêkaniyê yê Kan-

tona Cizîrê jî di 25’ê Gulanê de 
Kampa Mebrûka hat vekirin. Li vê 
kampê pirraniya wan ji Reqqayê 
zêdeyî 300 kesî dijîn.

‘Endamê Desteya Karên Hundir 
a Civakî ya Kantona Cizîrê Mah-
mût Karo ragihand ku ew hewl 
didin ku bersivê bidin pêdiviyên 
koçberan û got: “Lê belê ji ber ku 
derfetên me kêm in, bi qasî em dix-
wazin em nikarin xizmetê bidin. 
Ji ber ku li xaka Rojava hînê şer 
dewam dike û ambargo li ser heye. 
Tevî vê yekê jî em karên xwe di-
domînin.

Li kampên me, herî zêde pêwîstî 
bi av, xwarin û kelûmelên tenduris-
tiyê heye. Ji ber şert û mercên em 
tê de, herçend em hewl didin ber-
sivê bidin pêdiviyên gelê xwe jî, 
di warê peydakirinê de pirsgirêk 
derdikevin pêşiya me.»

‘Rexmê miracaetê jî 
alîkarî nayê dayîn’

Endama Desteya Karên Derve 
ya Kantona Cizîrê Sena Deha ji 
ragihand, ji bo sererastkirina mer-
cên jiyanê yên penaberan derfetên 
wan ên aboriyê têrê nake û bi bîr 
xist, ku wan daxwaza alîkariyê li 
Neteweyên Yekbûyî (NY) kirine. 
Deha got, «Ambargo li ser me 
heye. Deriyê Sêmalka girtî ye, 
sînorên Tirkiyeyê girtî ne. Eger 
zehmetiyê dikişînin ku kelûmelên 
alîkariyê ji ber van şertan bigihînin 
me, hingî dikarin ji aliyê fînans-
manê ve alîkariyê bidin me. Me ev 
daxwaza xwe ji rayedarên Netew-
eyên Yekbûyî re ragihand. Lê belê 
di vê mijarê de alîkariya em li 
bendê bûn, nehat dayîn.”

Sena Deha bal kişan ser şert û 
mercên havînê û wiha dawî li ax-
aftinên xwe anîn: “Pêkan e gelek 
nexweşî bibin der. Û dermanên li 
ber destê me jî li ber qedandinê ne. 
Ji ber vê yekê em bang li Netew-
eyên Yekbûyî û saziyên alîkariya 
însanî dikin da ku derhal zend û 
benda badin.”

BÊRÎTAN SARYA/CÎLO 
JÎNDAR/ANF/QAMIŞLO

NY alîkariyê nade 800 hezar penaberan
Ji ber çeteyên DAIŞ›ê û Koalîsyona Sûriyeyê, 
zêdeyî 800 hezar koçberan koçî kantonên Ro-
java kir. Endama Desteya Karên Derve ya Kan-
tona Cizîrê Sena Deha bang li Neteweyên Yek-
bûyî û saziyên alîkariya însanî kir da ku derhal 

bikevin nave tevgerê. 




