
Birleşik Krallık’ta en üst 
emek hareketi TUC, Kürt 
halkıyla aktif dayanışma 
kararı aldı. Daha önce 
Mandela için etkili 
kampanya yürüten TUC, 
barış sürecinin tekrar 
başlaması için Öcalan’ın 
özgürlüğünün şart 
olduğunu belirtti.

Farklı iş kollarından 52 sendikanın bağlı 
olduğu TUC’un 6 milyon üyesi bulunuyor. 
Geçtiğimiz hafta İngiltere’nin Brighton 
kentinde yapılan ve bir hafta süren TUC 
yıllık konferansında Unite The Union, GMB, 
NASUWT ve NUT sendikaları tarafından 
sunulan önerge kabul edilerek, Türkiye’deki 
sendikal hareketler ve Kürt halkıyla aktif 
dayanışma, kongrede karar altına alındı. 
Konferansta kabul edilen önergede, son 
dönemde Kürt halkı başta olmak üzere 
Türkiye’deki muhalif kesimlere dönük 
saldırıların kaygıyla izlendiğini ve bu 
saldırıların derhal durdurulması çağrısı 
yapıldı. Önergede ayrıca Kürt Halk Önderi 

Abdullah Öcalan’ın durumuna da dikkat 
çekilirken, Türk devleti tarafından tek taraflı 
olarak durdurulan barış sürecinin tekrardan 
başlatılması ve başarıya ulaşması için de 
Öcalan’ın özgür kalması çağrısı yapıldı. 
Brighton’da yapılan TUC yıllık konferansında 
önerge lehine konuşma yapan Unite the 
Union sendikası yetkilisi Tommy Murphy 
gazetemize yaptığı açıklamada Erdoğan 
diktatörlüğüne karşı yaşanan sessizliğin 
kabul edilemez olduğunu ifade ederek, bu 
rezaletin derhal son bulması gerektiğini 
ifade etti. 

Haberin devamı sayfa ....’de
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Londra’da Onbinler Mülteciler 
İçin Tek Yürek Oldu

Bu yıl ikincisi düzenlenen 
‘Refugees Welcome’ 
yürüyüşünde yaklaşık 
25 Bin kişi Britanya 
hükümetini mülteciler 
konusunda uyardı. 
Birleşmiş Milletler genel 

kurulundan iki gün önceye 
denk getirilen yürüyüşte 
on binler, mültecilerin 
yaşadıkları dramın 
görülmesi için haykırdı.

Haberin devamı  
sayfa 10 & 11’de

Herkesin Tekin 
Hevali Gözyaşları 
arasında Doğduğu 
Topraklara 
Uğurlandı
Tedavi gördüğü UCL hastanesinde Cuma 
sabahı hayatını kaybeden Kürdistanlı 
Yurtsever Tekin Yağmur dün(salı) 
Haringey’de bulunan Kürt Toplum 
Merkezinde yapılan merasimden sonra 
gözyaşları arasında doğduğu topraklara 
uğurlandı. 

Haberin devamı sayfa 6’da

İngiltere Ana Muhalefet Lideri: 
Öcalan Özgür Olmalı

Britanya’nın son bir 
yılda en çok konuşulan 
isimlerinden birisi olan 
ana muhalefetteki İşçi 
Parti’nin lideri Jeremy 

Corbyn, çözüm için Kürt 
halk önderi Abdullah 
Öcalan’ın özgür olması 
gerektiğini belirtti.

Haberin devamı sayfa ....’de
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İşçi Parti’nin Yeni Lideri 
Cumartesi Günü Açıklanacak

Mevcut genel başkan Jeremy Corbyn ve Owen Smith arasında devam eden İşçi Parti genel 
başkanlık yarışının sonucu, Cumartesi günü başlayacak yıllık Parti konferansında açıklanacak. 
Esra Türk’ün haberi sayfa 23’de...

Londra’dan Kayyuma Tepki
AKP Hükümeti tarafından halkın iradesine dönük saldırılar başkent Londra’da protesto 

edildi.  AKP hükümeti tarafından Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) elinde bulunan 24 
belediyeye kayyum atanması Pazar günü Londra’nın Trafalgar meydanında protesto edildi.

Haberin devamı sayfa 15’de...

Galler’de Öcalan Eylemi
Galler’in başkenti Cardiff’te Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünü talep 

eden bir yürüyüş düzenlendi. 

Haberin devamı sayfa 8’de...

PYD Eşbaşkanı ve TEV-DEM 
Yöneticisi Londra’da

PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah ve TEV-DEM Yürütme Kurulu üyesi Aldar Xelîl bir dizi 
temasta bulunmak üzere başkent Londra’ya geldiler. İki günlük ziyaret kapsamında İngiltere 
dışişleri ofisi ve çeşitli düşünce kuruluşları ile görüşmeler gerçekleştirdiler. 

Haberin devamı sayfa 14’de...



3  ÇARşAMBA, 21 EYLÜL 2016



Britanya Parlamentosu Önünde
‘Can Yeleği Mezarlığı’
Mülteci dramına dikkat çekmek 
amacıyla başkent Londra’da bulunan 
Britanya parlamentosu önünde 3 bin 
tane can yeleği dizildi. 

Parlamento meydanına dizilen 3 bin adet 
can yeleği mültecilerin Ege ve Akdenizi 
geçerken giydikleri yelekler. Meydana dizilen 
yeleklerin tümü eylem için Yunanistan’dan 
getirildi. 

Uluslararası Kurtarma Komitesi (International 
Rescue Committee) adlı vakıf tarafından organ-
ize edilen ‘can yeleği mezarlığı’ özellikle bugün 
Newyork’ta yapılmakta olan Birleşmiş Milletler 
genel kurulu ile aynı güne denk getirildi. 

Yunanistan getirilen ve mülteciler 
tarafından kullanılmış olan can yeleklerinin 
hemen hepsinin sahte materyallerden yapıldığı 
ve botun batması halinde giyeni kurtarmaya-
cak oldukları görüldü. 

Bugün Newyork’ta yapılan BM Genel 
Kurulunda dünya liderleri mülteci krizini de 
tartışacak. 

Bu sene içerisinde 300 bin mülteci 
Avrupa’ya ulaştı. 

ab bır YılDa saDeCe 4 
bıN 700 MÜlteCıYı alDı

Avrupa Birliği’nin (AB) İtalya ve 
Yunanistan’dan almayı taahhüt ettiği 160 bin 
mülteciden sadece 4 bin 700 kadarının üye 
ülkelerce kabul edildiği duyurulurken, hali 

hazırda alınabilecek mülteci sayısı ise 13 bin 
500’de kalıyor.

AB Komisyonu’nun önerisiyle geçtiğimiz 
yıl kabul edilen ve Eylül 2017’ye kadar 160 
bin Suriye, Irak ve Eritreli mültecinin üye ül-
kelerce kabul edilmesini öngören plandaki he-
defin sadece yüzde 3 kadarı tutturulabildi.

AB Komisyon Başkanı Jean-Claude 
Juncker tarafından verilen son bilançoya göre, 
bugüne kadar bin 64’ü İtalya’dan, 3 bin 677’si 
de Yunanistan’dan olmak üzere sadece 4 bin 
741 mülteci diğer ülkelere alındı. Juncker, 
üye ülkelerin 12 Eylül itibariyle Komisyon’a 
ilettiği yeni mülteci kapasitesinin ise 13 bin 
500 ile sınırlı kaldığını da kaydetti.

İtalya ve Yunanistan’dan en fazla mülteci 
alan ülke bin 662 kişiyle Fransa olurken, Hol-
landa 617, Finlandiya 599 ve Portekiz ise 
478 Suriye, Irak ve Eritre’li mülteciyi kabul 
etti. 27 bin mülteciyi almayı taahhüt eden 
Almanya’nın bugüne kadar aldığı mülteci 
sayısı ise 215’te kaldı.

AB’nin tüm itirazlara rağmen AKP 
hükümetiyle yaptığı Mülteci Kabul Anlaşması 
kapsamında Yunanistan’daki 60 bin mülteci-
den sadece 502’si Türkiye’ye geri gönderilirk-
en, Türkiye’den AB ülkelerine alınan mülteci 
sayısı ise bin 583’te kaldı.
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Oxford Academy: Öğrencilerimizin 
Başarısı Bizim İçin Çok Önemli
Oxford Academy, yılların birikimi ve kurumsal 
gücü ile öğrencilerini The Latymer School gibi 
seçkin devlet okullarına ve üniversiteye giriş için 
gerekli koşullardan GCSE ve A-Levels sınavlarına 
başarı ile hazırlıyor.

 Oxford Academy dershanelerinde geçen yıl 
öğrenim gören GCSE öğrencilerinin 92%’lik bir 
bölümü English Language, English Literature, Math-
ematics and Triple Science (Biology, Chemistry, Phys-
ics) dersleri gibi 5 adet zorunlu ve temel dallarda (Core 
Subjects) 2016 yılı GCSE sınavlarında, söz konusu 
sınava ilk kez girmelerine rağmen A* ile B arasında 
not almayı başardılar.

Üniversiteye doğru giden yolda ‘A’ Levels sınav 
sonuçları tek belirleyici olduğu için, liseye (Sixth 
Form veya College) devam eden öğrencilerin ilk uğrak 
yeri olan Oxford Academy, AS ve A-2 türü ‘A’ Lev-
els sınavlarına hazırlık alanında zengin bir deneyime 
ve uzmanlığa sahip. Ortalama 5, maximum 8 kişilik 
sınıflarda eğitim veren okulun öğretmenleri, her bir 
öğrencinin gelişimi ile doğrudan ve daha ayrıntılı ilg-
ilenme fırsatı sunmaktadır. 

ÜNİVERSİTE HEDEFİNDE Economics, Fi-
nance, Engineering, Architecture, Medical Sciences, 
Dentistry, Pharmacy (Ekonomi, Finans, Mühendislik, 
Mimarlık, Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık) 
gibi bilim dalları olan öğrencilerin, Year-12’de mutlaka 
ve zorunlu olarak Mathematics dersi alması gerekiyor.

OrtaOkUl sıNıflarıNDaN 
ÜNİVersİteYe YOlCUlUk

GCSE sınavlarında Higher Tier sınavlarına giren 
ve yüksek seviyede A* - A gibi notları elde eden 
bir öğrenci dahi Lise-1’e başladığında bunun en iyi 
ihtimalle Grade B-C düzeyine inebileceğini hesaba 
katmalıdır. Özellikle, Year-12’de Core-1 ve Core-2 
Mathematics dersinde yeni ve oldukça zor konu-
larla tanışacak olan ortaokuldan yeni mezun olmuş 
öğrencilerimizi mutlaka specialist sınıflarımıza bekli-
yoruz. Benzer biçimde, AS sınavlarını bitirip de Year-
13’e geçen öğrencilerimiz için de Core-3 ve Core-4  
güçlendirme dersleri sunuyoruz.

Bu tür özel sınıflarda, GCSE’den AS ve A-2 
düzeyine bilinçli ve disiplinli geçiş sağlıyoruz. 
2017 yılı Mayıs ve Haziran aylarında yapılacak olan 
sınavlara hazırlanan öğrencilere yoğun ders bilgisi, 
soru çözüm yöntemleri ve sınav teknikleri konusunda 
ustalık becerisi ve özgüven duygusu kazandırıyoruz. 

Lise birinci sınıf (Year-12) ve lise son sınıf 
(Year-13) öğrencilerini, sınav kurumlarına (exami-
nation boards: EDEXCEL, AQA ve OCR) ve hedef 

notlarına (Grade A ve B) göre ayrıştırarak, iddialı 
biçimde AS ve A-2 sınavlarına hazırlayan Oxford 
Academy dershaneleri, geçen sene onlarca A-Lev-
els öğrencisine grade A*, A ve B notları kazandırdı. 
Mevcut AS ve A-2 sınıflarında, çoğunluğu Core – 
1, Core – 2, Core – 3 & 4 Mathematics, Chemistry, 
Biology, Physics, English Language, English Lit-
erature, Economics, Business Studies, Statistics, 
Mechanics derslerine kayıtlı olan onlarca öğrenci 
öğrenim görmektedir. Retake ve BTEC (Level 2 & 
3) öğrencileri için de ayrı sınıflarda öğretim ver-
ilmektedir. 

Oxford Academy dershanelerinde öğrenim 
gören lise öğrencileri arasında, Kuzey Londra’nın 
önde gelen devlet liselerinden olan The Latymer 
Sixth Form, Enfield County, Highlands, South-
gate, Chace, Edmonton County, Kingsmead, Lea 
Valley High, Winchmore (ENFIELD)  Fortismere, 
Alexandra Park, Highgate Wood, Hornsey for Girls 
(HARINGEY) Ashmole, Woodhouse (BARNET), 
Highbury Fields, City & Islington College (IS-
LINGTON), Mossbourne Academy, Stoke Newing-
ton, The Skinner’s Academy (HACKNEY), High-
ams Park, Leyton Sixth Form, Sir George Monoux 
College (WALTHAM FOREST) gibi okullardan 
çok sayıda öğrenci bulunmaktadır.

İNGİlİz ÖĞretMeNlerle 
ÇalıŞaN ve İNGİlİzCe 
eĞİtİM VereN İlk ve tek 
ÖNCÜ DersHaNe

İngiliz ulusal eğitim müfredatına (National Cur-
riculum) bağlı olarak çalışan Oxford Academy der-
shanelerinde, temel ve zorunlu tüm dersler konusun-
da uzman ve deneyimli İngiliz öğretmenler tarafından 

verilmektedir. Haftanın 7 günü sabah 9:30’dan 
akşam 9’a kadar eğitim verebilme esnekliğine sahip 
kurumsal gücü ile Oxford Academy, yüksek başarı 
hedefi tutturmak isteyen öğrencilerin gözdesi olma-
ya devam ediyor. 

Bazıları halen devlet okullarında görevli olan, 
hatta Matematik, Fen ve Edebiyat dallarında bölüm 
başkanı (Head of Department) düzeyinde müdürlük 
yapan ve özenle seçilen öğretmenlerimizin tümü 
üniversite sonrası PGCE (Post Graduate Certificate 
of Education), QTS (Qualified Teacher Status), yani 
Eğitim Fakültesi Uzman Öğretmenlik formasyo-
nuna sahiptir. Ayrıca, pedagojik eğitimi tam olan 
öğretmenlerimizin tümü polis-savcılık temiz sicilin-
den (CRB-check) geçmiştir. 

eDMONtON GreeN ve stOke 
NeWİNGtON’Da İkİ ŞUbesİ Var

Edmonton Green ve Stoke Newington semtler-
inde iki şubesi olan okulun Genel Müdürü Mehmet 
Ağca, University of London ve London Metropolitan 
University Ekonomi bölümünde uzun yıllar öğretim 
üyesi olarak görev yaptı. Üniversite öğretmenliğinde 
geçirdiği 7 senelik tecrübesi ile yönettiği Oxford 
Academy, geliştirdiği özgün ve etkin bir eğitim mod-
eli ile öğrencilerine girdikleri tüm sınavlarda çok 
başarılı sonuçlar elde etmesine katkı sunuyor.

Çocuklarının daha iyi bir eğitim alıp, İngiltere’de 
en iyi üniversitelerde ve bilim dallarında okumasını 
düşleyen aileler için Oxford Academy Dershaneleri 
son derece ideal çözümler sunuyor. Ayrıntılı bilgi 
almak isteyenler 0208-8074 316 (Edmonton) veya 
0772- 340 2412 (Stoke Newington) numaralı tel-
efondan Türkçe konuşan eğitim danışmanlarına  
ulaşabilirler.



Tekin Heval Gözyaşları Arasında 
Doğduğu Topraklara Uğurlandı
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Tedavi gördüğü UCL hastane-
sinde Cuma sabahı hayatını kaybe-
den Kürdistanlı Yurtsever dün(salı) 
Haringey’de bulunan Kürt Toplum 
Merkezinde yapılan merasimden son-
ra gözyaşları arasında doğduğu to-
praklara uğurlandı. 

Yaklaşık 20 yıldır Britanya’da 
mülteci olarak yaşayan Tekin 
Yağmur son bir senedir akciğer 
kanseri teşhisi ile tedavi görüy-
ordu. Aslen Bitlis-Tatvanlı olan 
Yağmur uzun yıllar Londra’daki 
Kürt kurumlarında aktif yöneti-
cilik yaptı. Kansere karşı verdiği 
mücadelede yenik düşen iki çocuk 
babası Tekin Yağmur için Salı 
günü Kürt Toplum Merkezinde 
yapılan törene yüzlerce seveni 
katıldı. 

Salı günü sabah saatlerinde 
güllerle  süslenmiş tabutuyla Kürt 
Toplum Merkezine getirilen Tekin 
Yağmur için bir tören düzenlendi. 
Törende ailesi ve dostları hazır 
bulunurken, Tekin Yağmur’un 
fotoğraflarından oluşan bir sinev-
izyon gösterimi yapıldı. 

Herkesin Tekin Heval olarak 
bildiği Yağmur için yapılan 
törende Kürt Halk Meclisi 
eşbaşkanı Ali Poyraz ve dostları 
birer kısa konuşma yaptı. 
Konuşmalarda Tekin Yağmur’un 
kişiliği ve yaşamı ile örnek olduğu 

ve inandığı değerler uğruna büyük 
mücadele verdiği belirtildi. 

Yapılan törenden sonra yıllarca 
yöneticilik yaptığı Kürt Toplum 
Merkezinden sevdiği kürtçe 
şarkılar eşliğinde Kürdistan’a 
uğurlandı. 

Tekin Yağmur’un cenazesi 
vasiyeti üzerine doğduğu toprak-
lar olan Bitlis’in Tatvan ilçesinde 
defnedilecek. 

kürt Halk meclisinden 
taziye mesajı

Yağmur’un vefatından son-
ra Britanya Kürt Halk Meclisi 
eşbaşkanlığı tarafından yayınlanan 
taziye mesajında, ‘Yağmur’un 
yaşamı boyunca Kürt halkının haklı 
mücadelesinin her aşamasında ak-
tif bir şekilde yer alarak yurtsev-
erlik görevlerini layıkıyla yerine 
getirmiştir’ denildi. Ailesine ve 
yoldaşlarına başsağlığı dilekler-
ini belirten meclis eşbaşkanlığı 
Yağmur’un vefatını büyük bir 
kayıp olarak değerlendirerek, 
kendisinin özgürlük ideallerine 
bağlı kalacakları belirtildi.
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İngiltere Ana Muhalefet Lideri: Öcalan Özgür Olmalı
Britanya’nın son bir yılda 
en çok konuşulan isimler-
inden birisi olan ana mu-
halefetteki İşçi Parti’nin li-
deri Jeremy Corbyn, çözüm 
için Kürt halk önderi Abdul-
lah Öcalan’ın özgür olması 
gerektiğini belirtti.

İşçi Parti içerisinde devam liderlik yarışı 
kampanyası çerçevesinde dün Kuzey Londra’da 
yapılan toplantıda konuşan İşçi Parti lideri Jer-
emy Corbyn, Kürt halkının kendi kendisini yönetme 
hakkının tanınması gerektiğini ifade etti. Britanya 
Kürt halk meclisinin öncülüğünde gerçekleştirilen 
toplantıya çok sayıda Kürdistanlı ve Türkiyeli katıldı. 
Kuzey Londra’nın Edmonton bölgesi milletvekili ve 
gölge kabine üyesi Kate Osamor tarafından yönetilen 
toplantıda Corbyn, ülke içi ve uluslararası konularda 
değerlendirmelerde bulundu. 

ÖCalaN ÖzGÜr OlMalıDır
Uzun yıllardır Kürt halkının mücadelesinin 

yanında duran Corbyn, Kürdistan’da devam eden 
savaşın sonlanması ve barışın sağlanması için Kürt 
halk önderinin özgür olması gerektiğini söyledi. 
Corbyn şöyle konuştu; ‘‘Sürekli dile getirdim, eğer 
bir çözüm ve barış süreci olacaksa, Öcalan özgür ve 
masada olmalıdır. İşçi Parti gölge dışişleri bakanlığı 
üzerinden bu konuda çalışmalarımız olacaktır. Ülk-
enin tüm sendikalarının üst yapılanması olan Trade 
Uninon kongresi çok önemli bir karara imza attı. Kürt 
halkı ve Öcalan’ın özgürlüğü için büyük bir kampan-
ya yürütüyor. Bu çok önemli bir gelişme.’’

sUrİYe’De ÇÖzÜM 
OlaCaksa kÜrt HalkıNıN 
HAKLARI TANINMALI

Ortadoğu’da devam eden savaşa da değinen Cor-
byn, Suriye’deki savaşta yüzbinlerce insanın hayatını 
kaybettiğini, milyonlarca insanın göç etmek zorunda 

kaldığını ifade etti. Corbyn konuşmasına şöyle devam 
etti; ‘‘Suriye savaşında bir siyasi çözüm bulunmalı. 
Suriye’deki farklı halkların hakları güvenceye 
alınmalı, Kürt halkının hakları tanınmalı.

Yıllardır Kürtleri yakından takip ederim, tarihler-
ini bilirim. 1920’lerle beraber kimlikleri red edildi. 
O topraklarda gözü olan Uluslar arası güçlerin başını 
çektiği Sykes Pickot ve diğer antlaşmalarla Kürt 
halkının ulusal hakları inkar ve red  edildi. Ve biz 
halen bunların sonucunun getirdiği sorunlarla yüz 
yüzeyiz. 

Ve bugüne kadar hep inkar edildiler. Eğer bölgede 
bir barış isteniyorsa, Kürt halkının kendi kendisini 
yönetme hakkı Kabul edilmelidir. Bizim bu konuda 
temel sloganımız; barış, insan hakları, adalet ve 
demokrasidir. 

Birçok defa kendim Kürdistan’a gittim, yaşanan 
adaletsizliklere tanık oldum. Bu konuda Britanya 
hükümeti dış politikasının temeline insan haklarını 
almalıdır. Kültürel ve politik halklar ile birlikte, 
halkların kendi kendilerini yönetebilmesi için çalışma 
yürütmelidir.’’

JereMY COrbYN;
Uzun yıllardır Kürt halkının yakın bir dostu 

olarak bilinen Jeremy Corbyn 33 yıldır parlamento-
da bulunuyor. Eski sendikacı ve sosyalist kimliğiyle 
tanınan Jeremy Corbyn 1983 yılından beri Londra’nın 
İslington bölgesinden milletvekili seçiliyor. 

7 Mayıs 2015’te Birleşik Krallık’ta yapılan 
parlamento seçimlerinde yaşanan başarısızlıktan 
kaynaklı İşçi parti lideri Ed Milliband istifa etmişti. 
Milliband’ın istifası sonrası İşçi Parti liderliği için 
yaşanan yarışta, Corbyn Britanya siyasetine adeta 
yeniden bir soluk yaşattı. Yüz binden fazla insan Jer-
emy Corbyn’i desteklemek için İşçi partiye kaydoldu. 
12 Eylül 2015’te yapılan seçimlerde Corbyn diğer 
adayları geride bırakarak yüzde 60 oyla İşçi Parti’nin 
genel başkanı seçildi. 

Seçildiği günden bu yana parti içi muhalefetten 
kaynaklı zor günler geçiren Corbyn parti içindeki tüm 
baskılara rağmen istifa etmeyerek görevine devam 
etti. Avrupa Birliği referandumu sonrası isyan bayrağı 
açan partisine mensup 172 milletvekilinin güvensi-
zlik oyu nedeni ile yeniden liderlik yarışına girmek 
zorunda kalan Corbyn’in karşısında Owen Smith bu-
lunuyor. 25 Eylül’de yapılacak yıllık konferansta İşçi 
Parti’nin yeni lideri belirlenecek.  

Galler’de Öcalan Eylemi
Galler’in başkenti Cardiff’te Kürt 
Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın 
özgürlüğünü talep eden bir yürüyüş 
düzenlendi. 

Cardiff merkezinde yapılan ey-
leme Kürdistan’ın dört parçasından 
Kürtler katıldı. Yürüyüş boyunca 
Öcalan’ın özgürlüğü talep eden 
sloganlar atılırken, üzerinde 
‘Öcalan’a Özgürlük’ yazılı pankart 
taşındı. 

Eylemde Galler Kürt Halk in-
siyatifi adına yapılan açıklamada 
Türk devletinin Kürt halkına yöne-
lik saldırılarını durdurması ve 
Öcalan’ın son mesajına uygun bir 
politika sergilemesi çağrısı yapıldı. 
Kürdistan’daki belediyelere yöne-
lik kayyum atamaları kınanırken, 
Türk devletinin bu saldırılarının 

daha fazla savaşa hizmet edeceği 
belirtildi. 

Eylemde yapılan konuşmada 
Türk devletinin Rojava’ya yönelik 
saldırıları da protesto edildi. 

Eylem boyunca hazırlanan 
bildiriler dağıtıldı.
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Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Refugees 
welcome’ yürüyüşünde yaklaşık 25 Bin 
vatandaş, İngiliz hükümetini mültecilere, 
İngiltere kapılarını açmaya çağırdı. Büyük 
yürüyüş, Pazartesi günü NewYork’ta dün-
ya liderlerinin, mülteci sorunu için Barrack 
Obama-Teressa May ikilisinin organizasy-
onunda bir araya geleceği United Nations 
toplantısından önce düzenlenerek İngiliz 
hükümeti konu ile ilgili ciddiyete davet 
edildi. 

Haber-Fotoğraf: Erem Kansoy

İngiltere hükümetinin ’20 Bin 
mülteci alınacak’ sözünü hatırlatmayı 
amaçlayan mitingde, Calais liman 
kentine bekletilen ve İngiltere’ye 
girişi yasal olan mültecilerin derhal 
ülkeye alınması çağrısı da yapıldı. 

 İngiltere’nin başkenti Londra’da 
burjuva kesimin yaşadığı Park 
Lane bölgesinde başlayan büyük 
yürüyüş, ünlü Trafalgar meydanı ve 
Başbakanlık güzergahını takip ederek, 
İngiliz parlamentosu meydanında 
sonlandırıldı. İngiliz polisinin ‘aşırı’ 
güvenlik önlemi aldığı, yaklaşık 3 
kilometre uzunluğundaki kortejin 
önünde, bu yıl ‘Refugees welcome’ 
yazılı pankart taşındı. 

Solidarity With Refugees (Mül-

tecilerle dayanışma grubu) tarafından 
organize edilen yürüyüşe, Am-
nesty International, Care for Cal-
ais, Oxfam, Stop the War Coalition, 
The refugee Council, Stand up to 
Racism, International Solidar-
ity Movement,NUT Öğretmenler 
Sendikası, save the Children, Halk-
lar Meclisi,English PEN, Help 
Refugees, Sınır Tanımayan Dostlar, 
Mülteci Hakları Ağı, Fransız kurum 
Medecins Sans Frontieres ile Suri-
ye Dayanışma Hareketi’de kitlesel 
katılımları ile destek verdi. Ayrıca, 
Manchester,Glasgow, Liverpool 
ve Londra çevresinde aktif kurum, 
kuruluş ve sendikalardan da yürüyüşe 
destek gelirken, Londra’daki Kürt, 

Türk ve Kıbrıslı ilerici-demokrat-so-
syalist kurumların büyük yürüyüşte 
yer almaması ise düşündürücü… To-
plumumuzdan çok az sayıda duyarlı 
vatandaşın yürüyüşe bireysel katılım 
iile destek geldi. 

Yürüyüşe katılan binlerce savaş 
karşıtı ve mülteci destekcisi in-
san, ‘mültecilere kapımız açık, 
insanlara yardım edelim, kimse 
yasadışı değildir!, savaşları durdu-
run, sevgiyi seç insan ol, mülteci 
ölümlerini durdurun.’ yazılı pankart-
lar taşıyarak, “açık ve net söylüy-
oruz! Mültecilere kapımız açık! 
Teressa May ‘sen’de mültecileri 
kucaklayacaksın!,Mültecileri ülkeye 
alın!” sloganlarını aralıksız attı. 

Düzenlenen büyük yürüyüşte ayni 
zamanda İngiltere yeni başbakanı 

Londra’dan ses yükseldi: ‘mültecilere kapıları açın’
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muhafazakar Teressa May’de 
tutarsız,çıkarcı ve yandaş mülteci 
politikalarından dolayı da protesto 
edildi. Eski başbakan David Cam-
eron geçtiğimiz yıl Eylül ayında 
yaptığı beklenmedik bir açıklamada 
İngiltere’nin 5 yıl içerisinde 20 Bin 
mülteci alacağını söylesede hükümet 
bu konuda hiç bir adım atmadı. 
Özellikle Fransa’nın liman kendi ve 
ingiltere’nin yanıbaşındaki Calais 
mülteci kampı ile ilgili ‘iyi niyetli’ hiç 
bir yaklaşım göstermeyen İngiltere 
hükümeti son zamanlarda Fransa 
sınırına ‘mültecileri engellemek için’ 
duvar örme kararıda tepkilerin gi-
derek artmasına neden oluyor. 

Geçtiğimiz yıl yine Eylül ayında 
Britanya tarihinde ilk olarak düzen-
lenen ve küçük Alan Kurdi’nin Ak-

deniz sularında yaşamını yitirdiği 
döneme denk gelen ‘refugees wel-
come, (mültecilere kapımız açık)’ 
yürüyüşüne 100 Bini aşkın duyarlı 
vatandaş katılımıyla desteklemişti. 
Başta Fransa-Calais mülteci kampı 
ve İngiltere Dower sınırı arasında 
yaşanan mülteci ölümleri ile Alan 
Kurdi’nin ölümüne dikkat temesıyla, 
geçtiğimiz yılki yürüyüş İngiliz tari-
hindeki kitlesel yürüyüşler listesine 
girmişti. 

Bu yıl da düzenlenen ‘mültecilere 
kapımız açık’ yürüyüşünde, binlerce 
kişi, hükümetin daha çok mülteciye 
sahip çıkmasını talep ederken, bu yıl 
yürüyüşün teması başta Suriye olmak 
üzere çatışmalı bölgelerden gelen 
mültecilere yönelik bariyerlerin der-
hal kaldırılmasını ve özellikle Calais 

liman kentinde bulunan ‘The Jungle’ 
mülteci kampındaki mültecilerin 
ülkeye alınması çağrısı şeklinde 
hazırlandı. 

Yürüyüşün tamamlanması ile 
parlamento meydanında toplanan 
coşkulu kalabalık burada kurulan 
sahnede, İngiltere’de özellikle mül-
tecilere destek olan çalışmalarıyla 
ön plana çıkan siyasiler, kurum 
temsilcileri ve ünlü aktörlerin 
konuşmalarını dinledi. 

Konuşmacılar arasında yer alan 
7 yaşındaki Ahmed kendisini din-
leyenlere duygusal anlar yaşattı. Bir 
tırın arkasında aile ve arkadaşları ile 
İngiltere’ye gelen Ahmed, herkese 
yürüyüşe katıldıkları ve mültecilerin 
sesinin duylmasına yardımcı olmak 
istedikleri için teşekkür edip, halen 

Calais ve dünyanın diğer yerlerinde 
mahsur kalan mültecileri hatırlattı. 
Ahmed konuşmasında, “Beni kabul 
etdiğiniz için teşekkür ederim, ama 
ben şanslı olan ender insanlardanım, 
dünyada binlerce benim kadar şanslı 
olamayan arkadaşım var onlarada 
yardımcı olmalısınız, İngiltere’ye 
beni kabul edip ülkesine aldığı için 
teşekkür ederim.” Ifadelerine yer 
verdi. 

Yürüyüşe katılamayan İngiltere 
İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’de 
kitleye bir mesaj gönderdi. Corbyn 
mesajında, ‘Bazı Avrupa ülkeleri mül-
tecilere yardım eli uzatmışken, inlgil-
tere dahil olmak üzere, diğer ülkeler 
yeterince yardımda bulunmamıştır. 
Bu xenaphobia ve suçlama kültürü 
ayrımcılık ve nefreti besliyor. Bu 

günki eylem birlikte çalışmak için 
muazzam bir birlik olduğunu gos-
terir. Dünyada kimse illegal değildir, 
herkesin eşit haklara sahip olması 
gerekir.’ Sözlerini kullandı.  

Liberal Demokrat’lar adına 
konuşma yapan Shas Sheehan ise 
‘liderlerimiz insani adımlar atmak 
yerine paranoya ve en kötüsüde 
xenophobiya’yı yayıyor. Avrupa ül-
kerleri arasında duvarlar örülüyor 
ve Türkiye ile tehlikeli anlaşmalar 
yapılıyor’ dedi.

Düzenlenen ‘mültecilere kapımız 
açık’ büyük mitinginde parlamento 
meydanındaki müzik dinletisinin 
ardından kitle sessizce dağıldı. Or-
ganizasyon yine geçenyıl olduğu gibi 
İngiliz basınından büyük ilgi gördü. 

Londra’dan ses yükseldi: ‘mültecilere kapıları açın’
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    ha.twebb                       @hatwebb

‘Hür Dünyanın Diktatörlüğü...’
Hayır, bu yaşanan darbe miydi değil-

miydi, Tayyip’in işimiydi, Amerika des-
teklimiydi, bunların hiç birinden bahset-
mek istemiyorum. Zaten bu konularda 
yeterince yorum yapan var. Ben size 
önemini sıklıkla unuttuğumuz başka bir 
konudan bahsedeceğim.

İranlı yazar Bahman Nirumand 
başlıktada adı yazılı olan ‘Hür Dünyanın 
Diktatörlüğü’ isimli kitabını yazdığı 
dönemleri konu alan bir yazı yazmıştı. 
Yazının size çok tanıdık gelecek 
bölümleri olacaktır. Lafı uzatmadan 
yazıdan kesitler alarak devam etmek 
istiyorum.

‘‘Evet, Humeyni yeryüzünde cenneti 
vaat etti bize. Demokrasi gelecek, kimse 
fikirleri ve siyasal görüşleri yüzünden 
tutuklanmayacak, işkence yapılmaya-
cak, kadınlara eşit haklar verilecek, gi-
yim serbest olacaktı...’’

Yukardaki kesit ne kadarda 2002’ye 
ait gibi görünüyor değilmi. Tayyip’te 
ülkeye demokrasi vaat etmiş, insanla-
rın dil, din, ırk haklarını savunacağı-
nı açıklamıştı. Buna inanmayan birisi 
olarak gelişmeleri büyük bir merak ile 
takip etmiştim. İlk hareketi Kürtçe eği-
tim veren kurumları sudan bahanelerle 
açtırmamak olmuştu. Ardından Diyanet 
–ki varlığını halen sorgularım bu ku-
rumun- ülkede ciddi bir çoğunluk olan 
Alevilik dahil birçok inanışı din olarak 
görmemiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin di-
nini Sunni İslam olarak belirlemişti. Sa-
vunma bakanlığından sonraki en büyük 
bütçe halen Diyanet İşleri bakanlığının-
dır. Parası vergilerimizle ödenen imam-
ların gece yarıları kafa kesmek için yan-
daşlarını sokağa dökmek üzere çağrılar 
yapması ve insanların beyinlerini gerici 
düşüncelerle doldurmasından başka bir-
şey yaptıklarını görmedik. Tabiki son 
olarak Türk’ün ululuğu, Türk diyenin 
ne mutlu olduğu, Türkiye’nin Türklerin 
olduğu gibi konularda ısrarcı oluşunuda 
unutmamak lazım. Bana, o ülke toprak-
larında nefes alma hakkı vermesi ırkıma 
saygı duyduğu yada bana eşit haklar 
verdiği anlamına gelmez.

‘‘... Şah, İran’ı terk etti. ... Ertesi gün 
bir hırsızın genç mollalar tarafından ya-
kalanıp, adına ‘İslam Mahkemesi’ deni-
len mahalli heyet tarafından 35 kamçı 
cezasına çarptırıldığı haberini okuduk. 
Haberi ciddiye almadık, ‘üç beş sapsı-
zın işi’ dedik. ... Bira-şarap farbrikaları-
nın yakılması, sinemaların tahrip edilip 
filmlerin sokaklara atılması gibi olayla-
rın üzerinde hiç durmadık. ‘Ufak tefek 
şeyleri’in toplumun demokrasi ve ulusal 
bağımsızlık yolundaki çabaları etkile-
mesini istemiyorduk.’’

Taksim’de ve İstanbul’un bazı semt-
lerinde, ayrıca ülkenin bazı şehirlerin-
de meyhane ve diğer içkili mekanların 
çalışma saatlerinin kısıtlanmasını ha-

tırlarsınız. Sokaktan geçenleri etkiliyor 
bahanesi ile dışarıda bulunan masaların 
kaldırılması, okul müdürlerinin ken-
di kafalarına göre oruç dönemlerinde 
öğretmen kafeteryalarını kapattırması, 
ayrıca televizyonlarda alkollü içecek 
reklamlarının kaldırılmasıda cabası. 
Çok kültürlü olarak gördüğümüz büyük 
şehirlerde meydana gelen ‘ramazan sı-
rasında sokakta sigara içme’ kavgaları 
yazıda geçen kırbaç olayına ne kadarda 
benziyor.

‘... Mollalar tarafından, kadın ve 
erkeklerin yan yana yüzemeyecekleri, 
okullarda aynı sınıflarda olamayacak-
ları, birlikte spor yapamayacakları gibi 
gerici kararlar ardı ardına alınmaya baş-
landı. ‘Müslüman kadınların yanında 
fahişelerin yeri yoktur’ denilerek kadın-
lara örtünme zorunluluğu getirildi. ... 
Humeyni, ‘bütün sorunlarımızın sebebi, 
cemiyetimizdeki ahlaksızlıklardır. Bun-
ların kökünü kazımalıyız’ diyor, genç 
mollalar terör estiriyordu.’

İmamhatipler okulları aktif olarak 
geri döndü. Buda yetmezmiş gibi üst 
düzey eğitim verilen, öğrencileri sınavla 
alınan Anadolu Liseleri, Anadolu 
İmamhatip Liselerine dönüştürüldü. 
Tabikide sınıflarda kadın ve erkekler 
ayrıldı. Hatta üniversitelerdeki öğrenci 
evlerinde ‘kızlı-erkekli’ kalınıyor diye 
evlere baskınlar yapıldı. Kahkaha 
atan kadına, çocuk aldıran kadına, 
evlenmeden hamile kalan kadına türlü 
türlü sıfatlar yakıştırıldı. Büyük şehirler 
dışında ki şehirlerde örtünen kadın 
namuslu, açık kadın tacize-tecavüze da-
vet çıkaran olarak nitelendirildi. Bunlar 
molla değildiler, bunlar kendilerini ‘ak’ 
ilan edenlerdi.

‘... Üç ay önce Humeyni, Paris’te 
komünistler de dahil olmak üzere her 
görüşün rahatça örgütleneceği bir de-
mokrasiden, özgürlükten bahsederken, 
şimdi tüm solcu, milliyetçi ve liberalleri 
İslam düşmanı ilan etmişti. ... Mollala-
rın en iyi siyasi stratejileriydi, işlerine 
gelmediği zaman hemen gündemi de-
ğiştiriyorlardı...’

Sözde her görüşe kucak açacaklardı. 
2002’de böyle söylemişlerdi. Ama bu-
gün öyle olmadığı açık. Sadece kendi-
lerine alkış tutanlara saygı gösteriyorlar. 
Tabi o da alkış tuttukları müddetçe. 

Ve bunlarda her fırsatta gündem de-
ğiştiriyorlar. Her işlerine gelmediğinde 
gündem akıp gidiyor. Çalıp çırptıkları, 
sıfırladıkları paralar, MİT tırlarındaki 
onca savaş malzemesi, Diyarbakır, An-
kara, Taksim, havalimanı patlamalarının 
sorumluları, Tayyip’in olmayan ve hiç 
olmayacak diploması. Hepsinde gün-
dem değişti durdu. Ve asıl sorumuzuda 
unutturduklarını sandılar...

‘Hurşit Külter nerede?’

Köşe Yazısı

Tom 
Webb

Birleşik Krallık’ta en üst 
emek hareketi TUC, Kürt 
halkıyla aktif dayanışma 
kararı aldı. Daha önce 
Mandela için etkili kam-
panya yürüten TUC, 
barış sürecinin tekrar 
başlaması için Öcalan’ın 
özgürlüğünün şart 
olduğunu belirtti.

Birleşik Krallık’ın en üst emek örgütlenmesi 
olan Sendikalar Birliği Kongresi-TUC (Trade 
Union Congres), yıllık konferansında Kürt 
halkıyla dayanışma kararı alarak aktif dayanışma 
çalışması başlattı. 

Farklı iş kollarından 52 sendikanın bağlı 
olduğu TUC’un 6 milyon üyesi bulunuyor. 
Birleşik Krallık’ta sosyal, siyasal ve iş alanında 
en etkili örgüt olan TUC, 1868 yılında kuruldu. 

Geçtiğimiz hafta İngiltere’nin Brighton 
kentinde yapılan ve bir hafta devam eden TUC 
yıllık konferansında Unite The Union, GMB, 
NASUWT ve NUT sendikaları tarafından sunu-
lan önerge kabul edilerek, Türkiye’deki sendikal 
hareketler ve Kürt halkıyla aktif dayanışma karar 
olarak konferanstan geçti. 

Konferansta kabul edilen önergede, son 
dönemde Kürt halkı başta olmak üzere 
Türkiye’deki muhalif kesimlere dönük 
saldırıların kaygıyla izlendiğini ve bu saldırıların 
derhal durdurulması çağrısı yapıldı. Önergede 
ayrıca Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın 
durumuna da dikkat çekilirken, Türk devleti 
tarafından tek taraflı olarak durdurulan barış süre-
cinin tekrardan başlatılması ve başarıya ulaşması 
için de Öcalan’ın özgür kalması çağrısı yapıldı. 

Mandela için etkin kampanyalar yürütmüştü
Birleşik Krallık’ın en etkin emek hareketi olan 

TUC, 1971 yılındaki konferansında aldığı kara-
rla Nelson Mandela için de etkin kampanyalar 
örgütlemişti. Kampanya kapsamında yapılan 
büyük yürüyüş ve mitinglerle beraber Güney Af-
rika hükümetine karşı etkin çalışmalar yürüterek 

Mandela’nın özgürlüğüne kavuşmasında etkin 
rol almıştı. 

Brighton’da yapılan TUC yıllık konferansında 
önerge lehine konuşma yapan Unite the Union 
sendikası yetkilisi Tommy Murphy gazetemize 
yaptığı açıklamada Erdoğan diktatörlüğüne karşı 
yaşanan sessizliğin kabul edilemez olduğunu 
ifade ederek, bu rezaletin derhal son bulması 
gerektiğini ifade etti. 

Murphy “Suriyeli mültecileri Türkiye’de 
tutmak ve Avrupa’yı rahatsız etmelerini engel-
lemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan 
kirli pazarlık doğrultusunda dünyanın Erdoğan 
diktatörlüğü karşısında sessiz kalması tamamen 
bir rezalet. Bu utanç verici sessizliğin derhal son 
bulması gerekir” dedi. 

baskı ve sindirme dalgası 
‘Acil önerge’ adı ve ‘Kürt Halkıyla 

Dayanışma’ başlığıyla TUC yıllık konferansına 
sunulan önergede şunlar belirtildi: “Başarısız 
askeri darbe girişiminden sonra uygulanan 
olağanüstü hal ile birlikte sendikacı, akademisyen 
ve öğretmenlere dönük saldırılar kongremizi de-
rinden kaygılandırmaktadır. Kongremiz özellikle 
11 bin 285 Kürt öğretmenin görevden alınmasını 
Kürt halkına karşı yeni bir baskı ve sindirme 
dalgası olarak ele almaktadır. Haziran 2015’teki 
genel seçimlerde başarısız olan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan kendisine muhalif tüm 
kesimlere karşı tümden sindirme ve bastırma 
planına girişerek, muhalif gazeteler kapattı, in-
san hakları savunucularını tutukladı. Avrupa 
Birliği’ne üyelik süreci yaşayan bir ülkenin 
böylesi bir pratik içerisinde olması kesinlikle ka-
bul edilemez” denildi.

Talepler
Önergenin son bölümünde 5 maddelik talep 

sıralandı.
Önergede “Gelişen tehlikeli ve kaygı verici 

süreci gözönünde bulundurarak, kongremiz 
aşağıdaki maddelerin uygulanmasını talep eder 
ve aktif çalışmasını yürütür” denildi. Talepler 
şunlar:

* Başarısız darbe girişiminden sonra görevden 
alınanların haklarının iade edilmesi, Türk dev-
letinin uluslararası emekçi hareketi temel hakları 
ve düşünce özgürlüğü, sendikal haklar ve basın 
özgürlüğüne bağlı kalması çağrısı yapar,

* Türkiye’deki Kürt halkı, ilerici ve muhalif 
sendikal hareketler ile dayanışma çalışmalarının 
artırılması ve kendilerine maddi ve pratik destek 
sunulması, 

Kürt halkıyla dayanışmadayız
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* Birleşik 
Krallık ve Türk 
hükümeti nezdinde 
girişimlerde bulu-
narak kongremi-
zin kaygılarını 
ifade eden, Kürt 
halkı, sivil toplum 
ve sendikalara 
dönük saldırıların 

durdurulmasını talep eden ve Türk hükümetinin 
uluslararası yükümlülüklerine saygı göstermes-
ini, yasadışı eylemlerini durdurması için aktif 
çalışma yürütmek,

* Avrupa, uluslararası sendika 
federasyonlarını ve uluslararası kurumları 
Türk hükümetine baskı uygulayarak tavır 
değiştirmesini sağlamak,

* Haziran 2015’te Türk hükümeti tarafından 
tek taraflı olarak durdurulan barış sürecinin 
yeniden başlatılması ve böylesi bir sürecin 
başarıya ulaşması için Kürt lider Abdullah 

Öcalan’ın serbest bırakılması çağrısını yapar.”  

britanya Parlamentosu’nda 
kampanya başlamıştı

Britanya’nın en büyük sendikalarından 
Unite ve GMB’nin öncülüğünde Kürt Halk 
Önderi Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü için 
başlatılan kampanyanın startı 25 Nisan’da Brit-
anya Parlamentosu’nda verilmişti. 

Kısaca Unite olarak bilinen Unite The Un-
ion sendikası resmi olarak kayıtlı 1.5 milyon 
üyesiyle İngiltere ve Galler’in en büyük eme-
kçi örgütü pozisyonunda. Onlarca farklı emek 
alanlarından üyelerinin bulunduğu ve 650 bin 
üyesiyle İngiltere’nin üçüncü büyük emek 
örgütü olarak bilinen GMB(Genel İş Sendikası) 
daha önce de Kürt sorununun demokratik yol-
lardan çözümü için çalışmalar yürütmüştü. Pan-
ele katılan Unison sendikası İskoçya yetkilisi 
de kampanyaya destek verdiklerini açıkladı. 
Unison sendikası da 1.3 Milyon üyesiyle 
Britanya’nın ikinci büyük sendikası. 

Kürt halkıyla dayanışmadayız
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PYD Eşbaşkanı ve TEV-DEM 
Yöneticisi Londra’da

PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah ve TEV-DEM 
Yürütme Kurulu üyesi Aldar Xelîl bir dizi te-
masta bulunmak üzere başkent Londra’ya 
geldiler. İki günlük ziyaret kapsamında 
İngiltere dışişleri ofisi ve çeşitli düşünce 
kuruluşları ile görüşmeler gerçekleştirdiler. 

Abdullah ve Xelil İngiltere 
dışişleri ofisinden yetkilil-
erle yaptıkları görüşmeden 
sonra Uluslararası İlişkiler En-
stitüsünde (Chatham House) 
düzenlenen bir seminere 
katıldılar. 

‘Rojava bölgesel hükümeti 

ve uluslararası alana yanıtı’ 
adıyla organize edilen semi-
nerde Rojava’daki siyasi, to-
plumsal, Demokratik Özerk-
lik Yönetimi, YPG’nin teröre 
karşı yürüttüğü savaş anlatıldı.

İki gün süren ziyaretler 
kapsamında Haringey’de bu-

lunan Kürt Toplum Merkezini 
de ziyaret eden Rojava heyeti 
halkla bir araya gelerek halkın 
sorularını yanıtladılar. 

Aldar Xelîl konuşmasında 
Türk devletinin Rojava 
yönelik saldırılarını da işgal 
girişimi olarak değerlendirdi; 
“Suriye egemenliğini 
çiğnemek, topraklarını işgal 
etmek, DAIŞ’ın Minbic 
yenilgisinin intikamını al-
maya ve Demokratik Özerklik 
Yönetimi ile Demokratik Fed-
eral Sistem projesinin inşasını 
aksatmaya yönelik savaş ilanı, 
bütün Suriye halklarına karşı 
savaş ilanıdır.”

V4 Grubu Serbest Dolaşım 
Hakkı Tanınmazsa 
Britanya’yı Veto Edecek
Büyük Britanya’nın 
Avrupa Birliği’nden 
(AB) çıkma 
kararı ardından 
gerçekleşen Brati-
slava Zirvesi 
sonrasında Doğu 
Avrupa ülkelerin-
den serbest dolaşım 
hakkına yönelik 
uyarı geldi.

Slovakya, Çek Cum-
huriyeti, Polonya ve 
Macaristan’dan oluşan Viseg-
rad Grubu (V4) ülkeleri, 
vatandaşlarına serbest dolaşım 
hakkı tanınmaması halinde 
Britanya’nın AB pazarında 
kalmasını veto edeceklerini 
duyurdular.

Son AB Zirvesi’ne ev 
sahipliği yapan Slovakya 
Başbakanı Robert Fico, 
Britanya’nın AB iç pazarında 
kalabilmesi için vatandaşlarına 

serbest dolaşım hakkı vermesi 
gerektiğini vurguladı. Bu kon-
uda herhangi bir anlaşmaya 
kapalı olduklarının altını çi-
zen Fico, “V4 ülkeleri, hiçbir 
şekilde uzlaşmayacak” diye 
konuştu.

Fico, Britanya’nın bu hakkı 
tanımaması durumunda olası 
müzakere sonuçlarını ‘veto 
edecekleri’ şeklinde uyardı.

Britanya’da 23 Haziran’da 
yapılan referandumda 
halkın yüzde 52’si AB’den 
çıkış (Brexit) yönünde oy 
kullanmıştı. Başbakan Theresa 
May’in bu yılın sonuna kadar 

birlikten çıkış başvurusunu 
yapması beklenirken, AB-
Britanya ilişkisinin geleceğine 
dair tartışmalar devam ediyor.

Bratislava’da Britanya 
haricindeki 27 AB ülkesinin 
katıldığı zirve sonrasında 
Alman medyasına konuşan 
AB Komisyon Başkanı Jean-
Claude Juncker de benzer 
açıklamalar yapmıştı. Juncker, 
Britanya’nın AB iç pazarında 
kalmasının ancak tüm AB 
vatandaşlarına serbest dolaşım 
ve çalışma hakkı tanınması 
durumunda mümkün olacağı 
uyarısında bulundu.
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Violence against Women and Girls (VaWG) advice Worker
 (Maternity Cover) Part time 21hrs per week - fixed term until March 2017 - salary: £23,337
We are a women only organisation pro-
viding a number of services to Turkish/
Kurdish/Turkish Cypriot women and 
women from other backgrounds. IMECE 
is looking for two new members of staff 
to join its small and friendly team. You 
will be well organised, have excellent 
communication, IT and admin skills, and 
enjoy a demanding and varied workload. 

This post is created to improve women’s 
access to generic and specialist domes-
tic violence support services across Lon-
don Boroughs. Post holder is expected 
to provide one to one crises intervention 
support service to survivors of abuse and 
some time-limited case work. The post 
holder is also expected to organise and 
facilitate workshops and discussion ses-

sions with English and Turkish speaking 
women. 

IMECE’s advice service’s quality is as-
sured through CAADA and Advice Qual-
ity Standards framework. Some experi-
ence of working with Turkish/Kurdish/
Turkish Cypriot women experiencing vio-
lence and experience of providing advice 
are essential.

Violence against Women and Girls (VaWG) advice Worker
Part-time 28hrs per week - fixed term until March 2017 - salary: £23,337
We are a women only organisation pro-
viding a number of services to Turkish/
Kurdish/Turkish Cypriot women and 
women from other backgrounds. IMECE 
is looking for two new members of staff 
to join its small and friendly team. You 
will be well organised, have excellent 
communication, IT and admin skills, and 
enjoy a demanding and varied workload. 

This post is created to improve women’s 
access to generic and specialist domestic 
violence support services across London 
Boroughs. Post holder is expected to pro-
vide one to one crises intervention support 
service to survivors of abuse and some 
time-limited case work. The post holder 
is also expected to organise and facilitate 
workshops and discussion sessions with 

English and Turkish speaking women. 

IMECE’s advice service’s quality is as-
sured through CAADA and Advice Qual-
ity Standards framework. Some experi-
ence of working with Turkish/Kurdish/
Turkish Cypriot women experiencing vio-
lence and experience of providing advice 
are essential.

HOW TO APPLY
For an application 
pack, please e-mail: 
recruitment@
imece.org.uk

Closing date for 
application: 5pm on 
26th August 2016

The interviews will 
be held on:  week 
beginning September 
19th of September  

Charity Registration 
No: 1056696 

Open to women only 
(exemption under 
the Equality Act 2010 
Schedule 9, Part 1)

IMECE job VaCanCıes

Londra’dan Kayyuma Tepki

AKP Hükümeti tarafından halkın iradesine dönük 
saldırılar başkent Londra’da protesto edildi. 

AKP hükümeti tarafından Demokratik Bölgel-
er Partisi’nin (DBP) elinde bulunan 24 belediy-

eye kayyum atanması Pazar günü Londra’nın 
Trafalgar meydanında protesto edildi. Britanya 

Demokratik Güçbirliği öncülüğünde yapılan 
eylemde Kürt belediyelerine Kayyum atanması 
demokrasiye saldırı olarak ifade edildi. 

Eylemde üzerinde İngilizce olarak ‘Kürtler 
Türkiye’de büyük saldırı altında. Belediyelere el 
konuldu, politikacılar tutuklandı, tüm bir toplum 
saldırı altında’ yazılı büyük pankart açan grup, 
sık sık ‘Terörist Türkiye’ sloganları attı. 

Britanya demokratik güçbirliği adına yapılan 
açıklamada AKP hükümeti tarafından başta 
Kürtler olmak üzere kendisine muhalif tüm 
kesimlere dönük saldırılarını arttırdığını belir-
terek, ülkeyi büyük bir kaosa sürüklediği ifade 
edildi.  Açıklamada şöyle denildi; ‘‘Türk devleti 
20 milyonluk Kürt halkına karşın kirli bir savaş 
yürütüyor. Türkiye’de devam eden saldırılar tüm 
uluslararası sözleşmelere aykırı. Bu saldırılar 
karşısında Kürtlerin ve demokrat çevrelerin 
direnmek dışında bir seçeneği yoktur. Kürt halkı 
belediyeleri için, öğretmenleri için mücadele et-
meye devam edecek. AKP hükümeti bu halkın 
iradesini esir alamaz.’’

Eylem boyunca meydandan geçenlere yü-
zlerce bildiri dağıtıldı. 
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Hangi Tür Arbitration 
(Adhoc veya Intitutional)

Arbitration Maddesinde her iki 
tarafın kararında, hangi tür Arbitrationa 
gitme kararı verilir.  Iki tür Arbitration 
vardır; Ad, hoc ve Institutional.  Ad Hoc 
seçilirse her iki taraf, etki Yapacak ka-
nunu, (applicable law including proce-
dure) mahkemenin yerini,  (seat of Ar-
bitration), hakemlerin sayısını (number 
of arbitratrors), duruşma olması gerekir 
mi veya duruşma olmadan evrak üzerin-
den karar vermeli midir  karar verirler.  
Kısacası her iki taraf bağımsız olarak 
her şeye karar verirler. 

Institutional Arbitration; bu tur Ar-
bitraton, her iki tarafın anlaşmadığı 
insitutitionun kurallarını devreye 
girmesini kabullenmişlerdir.  Örneğin 
London Court of International Arbitra-
tion (LCIA) seçilirse, LCIA’nın kuralları 
devreye girer.  Veya International Court 
of Arbitration (ICC) seçilirse ICC’nin 
kuralları devreye girer. 

arbitration da Hakem seçimi 
(constitution of tribunal)

Her iki  taraf kaç hakemin davada 
oturması gerektiğine arbitration mad-
desinde karar verebilir, veya daha 
sonrada karar verebilir.  Her iki taraf 
davada oturacak hakemi seçer.  Bazı 
davarda bir, bazı davalarda ise taraflar 
uç hakem seçimine karar verir.  Bir 
Hakemin seçimini iki tarafta ayni hake-
mi onaylamalıdır.  Üç kişilik hakem 
sisteminde, her taraf kendi hakemini 
seçer, üçüncü hakem ise diğer iki hakem 
tarafından seçilir.  Bütün hakemler her 
iki taraftan bağımsız olmalıdır. 

 Davayı etkileyen Hukuk’u kim 
seçer ?(“applicable law”)

Davayı etkileyen hukuku her iki taraf 
seçme hakkına sahiptir, eğer, Ad Hoc 
Arbitration ise, her iki taraf anlaşarak 
etkileyen hukuku seçerler.  Bu secim, 
Arbitrationi tercih eden, arbitration 
maddesinde belirtilmiş olmalıdır.  

Institutional Arbitration tercih 
edilmişse, her iki taraf yine, davayı 
etkileyen hukuku seçme hakkına sa-
hiptir.  Eğer, taraflar hukuku seçmezler 
ise, seçilen institution devreye girecek 
hukuku seçer.   

Duruşmanın Olacağı yeri 
kim seçer veya nasıl seçilir? 
(seat of arbitration)

Davanın olacağı yeri her iki taraf 
anlaşarak seçme hakkına sahiptir.  Eğer 
her iki taraf bu hakki kullanmazsa, 
eğer taraflar institutional Arbitration 
seçmişler ise, seçtikleri instititiona 

bağlı, seçilen institutionin kuralları bu 
konuda yardımcı olmaktadır.

arbitrationda duruşmanın 
olması mecburi midir? 

Davacı ve davalının, yani her iki 
tarafın anlaşması belirler, duruşmanın 
olup olmaması iki tarafın anlaşmasına 
bağlıdır.  Isterlerse, Hakem veya 
hakemler, sadece evrakları, diğer adıyla 
delilleri inceleyerek, durusmaya gerek 
kalmadan karar verebilirler.  Davacı 
ve davalı isterse, duruşma olur, olması 
gerekir.  Davacı ve davalı duruşmanın 
olmasını istemezlerse duruşma olmaz, 
olması gerekmez.  Bu durumda 
duruşmanın olması mecburi değildir, 
duruşmanın olup olmaması iki tarafın 
isteğine bağlıdır. 

arbitration Mahkemesi ve 
duruşma hakkını kim belirler? 
(kompetence kompetence)

Davayı getiren taraf Arbitration 
Mahkemesine başvuruyu yapar, Arbitra-
tion mahkemesi Arbitration Maddesine 
ve diğer etkenlere bakarak, davayı duy-
ma hakkına sahip olup olmadığı kararı 
verme hakkına sahip olarak, bu kararı 
vermek için davaya bakar ve kararını 
verir. 

arbitration Mahkemesi davayi 
duyma hakki (“arbitrability”)

Ülkeler bazı davalarının Arbitrationa 
gitmesine engel koymuşlardır, örneğin; 
Kriminal davalar arbitrationa gitmez, 
sadece devlet mahkemelerinde görülür. 
Bu durumda davanın söz konusu olduğu 
ülkeye bakarak, bu dava arbitration 
mahkemesinde görülebilir mi diye bilgi-
sine sahip olmak gerekir.  Her ülkenin 
bu konuda secimi farklıdır ve farklı 
olması tamamen doğaldır.

arbitration Mahkemesi 
Hangi tur davaları duyar

Yukarıda paylaştığımızı göz önünde 
bulundurulurarak, arbitration mahkeme-
sine giden davalar genellikle, ticari, ya-
tırım ve inşaat anlaşmazlıklarıdır.  Her 
iki taraf isterse mahkemeye, (devletle-
rin hukuku engel vermediği surece)her 
hangi bir davayi arbitrationa götürebilir.  
Bu konuda geniş kapsamlı olarak ileriki 
dönemlerde yazacağım.  

Nuri Ahsak, Applerose Solici-
tors, Juxon House, 2nd Floor, 100 
St. Pauls Churchyard, London 
eC4m 8bU; nuri@applerosesoli-
citors.com veya 07949095193

Hukuk Köşesi

Nurİ AhsAk
AVUKAT  VE HAKEm

DAY-MER Bisiklet Kursları
Hackney Beledeyesi ile hazırlanan ortak projede kadınlarımıza 
özel bisiklet kursunda yeni dönem kayıtları başladı. 

Kurs başlangıç tarihi: 26 Eylül 2016 
Kurs süresi: 12 Hafta
(Kadına şiddetten kurtulan kadınlarımız 
öncelikli olacak, kısıtlı yer imkanınızı 
kaybetmemek için hemen başvurun)
Başvuru için: Ms Banu Aydinoglugil, 
Domestic Violence Volunteer Manager, 
DAY-MER Community Centre, Tel : 020 
7275 8440 - Email : banu@daymer.org 
Path into Life Project

May: Vatandaşlarımızı 
Yasadışı Mülteci Girişine 
Karşı Koruma Hakkımız Var
Cumartesi günü 30 binden fazla 
insanın Londra merkezde mültecil-
erle dayanışma yürüyüşü ve dün 
parlamento önünde yapılan ‘can 
yeleği mezarlığı’ başbakan The-
resa May’in mülteci konusundaki 
fikirlerini değiştirmeye yetmedi. 

Başbakan Theresa May, göçmen ve sığınmacı 
hareketlerinin kontrollü olması gerektiğini belirterek, 
“Kontrol dışı sığınmacı ve göçmen hareketleri kim-
senin yararına değil.” dedi.

BM Mülteci ve Göçmen Zirvesi’nde konuşan May, 
mültecilerin ilk sığındıkları ülkede desteklenmesi ve 
özellikle Suriye’nin komşuları Türkiye, Ürdün ve 
Lübnan’a yardım edilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkelerin sınırlarını kontrol hakkı olduğunu da an-
latan May, “Tüm ülkelerin sınırlarını ve vatandaşlarını 
yasa dışı göçmen ve sığınmacı girişine karşı koruma 
hakkı vardır.” diye konuştu.

Sığınmacı ve göçmenlerin kontrollü şekilde kabul 
edilmesini isteyen May, “Kontrol dışı sığınmacı ve 
göçmen hareketleri kimsenin yararına değil.” ifadeler-
ini kullandı.

Zirvede konuşan Yunanistan Başbakanı Aleksis 
Çipras, Avrupa’nın 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana 
ilk kez bu kadar büyük bir baskıyla karşı karşıya 
olduğunu belirterek, Yunanistan’a son bir kaç yılda 
1,2 milyon sığınmacının girdiğini kaydetti.

Türk ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle Türkiye 
ve AB arasındaki sığınmacı anlaşmasının uygulanması 
için çalıştıklarını ifade eden Çipras, “Anlaşma ile Ege 
Denizi’nden Yunanistan’a geçişler ve ölümler büyük 
ölçüde azaldı. Yunanistan’a verilen sözlerin tutulması 
ve mültecilerin diğer AB ülkelerine yerleştirilmesi 
gerekiyor.” dedi.

Çipras, bugün kabul edilen New York 
Deklarasyonu’na uyulması gerektiğini de vurgulayarak, 
mülteci sorununun çözülememesi halinde uluslararası 
toplumun başarısızlığa uğrayacağına ve ırkçılık ile 
yabancı düşmanlığının artacağına dikkati çekti.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe de konuşmasında 
ülkesinin küresel mülteci krizinin çözümüne 
destek amaçlı üç yılda 2,8 milyar dolar yardımda 
bulunacağını aktardı. ?

NeW YOrk DeklarasYONU
Bugünkü zirve kapsamında kabul edilen New York 

Deklarasyonu’nda somut taahhütlerden ziyade genel 
tavsiyeler yer alıyor.

Tüm ülkelerin onaylamasıyla kabul edilen deklar-
asyonda, mülteci ağırlayan ülkelerin sorumluluğunun 
paylaşılması ile yabancı düşmanlığı ve zararlı söylem-
lerle mücadele edilmesi vurgulanıyor.

Deklarasyonda, ülkelere, sığınmacı kabul etme-
leri ve komşu ülkelerde bulunan Suriyeli mültecilerin 
yeniden yerleştirilmesinde sorumluluk alma çağrısı 
yapılıyor.

Sığınmacı ağırlayan ülkelerden mültecilere 
çalışma hakkı ile çocuklara eğitim imkanı sağlaması 
da istenilen deklarasyonda, sığınmacı ve göçmenlerin 
şiddetten ve cinsel saldırılardan korunması istendi.

Sığınmacı ve göçmen çocukların tutuklanmaması 
talebi de yer alan deklarasyonda, sığınmacı ve göç-
menlere yönelik uygulamaları düzenleyecek rehber 
niteliğinde bir sözleşme hazırlanması da kabul edildi.

Deklarasyon metninin ilk halinde sığınmacı kab-
ulü için belli bir kota yer alırken, birçok ülkenin itirazı 
üzerine son halinde bu konuda sadece genel bir tavsiye 
cümlesi kullanıldı.
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Hackney’in Yeni Belediye Başkanı Philip Glanville: 
Bölgedeki Tüm Toplumları Temsil Edeceğim

Geçtiğimiz hafta, yapılan ve sonuçların Cuma 
günü açıklandığı seçimde katılım sadece 
%18.6 oldu. Düşük katılımın olması yıl içer-
isinde diğer seçimlerin olmasına bağlandı. İşçi 
Parti’li, 36 yaşındaki Glanville 22,595 oy alarak 
Londra’nın en genç belediye başkanı oldu.

Esra Türk

15 Eylül Perşembe günü yapılan 
seçimde, İşçi Parti bölgedeki hakimiyetini 
güçlendirirdi. Yeşil Parti ikinci parti ol-
maya devam ederek Muhafazakar Parti’yi 
bölgedeki üçüncü parti konumunda bıraktı. 
Yeşil Parti adayı Samir Jeraj %13, Mu-
hafazakar Parti adayı Amy Gray %11, Lib-
eral Demokrat Parti adayı Dave Raval %6 
ve Tek Sevgi Parti adayı Dawa Ma %2 oy 
aldılar.

Eski Hackney Belediye Başkanı, Jules 
Pipe’ın- bu yıl Londra Büyükşehir Bel-
ediye Başkanı olarak seçilen- Sadiq Khan 
tarafından başkan yardımcısı seçilmesinin 
ardından 14 yıl sürdürdüğü Hackney Bel-
ediye Başkanlık görevinden istifa etmesi 
üzerine ara seçim yapıldı. Pipe 2014’te 

yapılan yerel seçimlerde %60 oy ile Bel-
ediye Başkanı seçilmişti.

Hoxton bölgesinde 10 yıldır beledi-
ye encümeni olan Glanville, sonuçların 
açıklanmasının ardından belediyenin tar-
ihi meclis odasında, Hackney belediyesi 
yönetim başkanı Tim Shields eşliğinde, 
imzasını atarak resmi olarak Belediye 
Başkanı oldu.

Belediye başkanı seçildikten sonra 
görüştüğümüz Glanville, oyunu kullanan 
seçmenlere teşekkür ederek, ‘‘Sonuçtan 
dolayı şahane hissediyorum. Hackney 
İşçi Parti’si ve benim bölgedeki sorunlara 
ilişkin söylediklerim için gerçek bir teyit-
tir’’ dedi.

Hackney’de yaşayan farklı toplumların 
bölgeye büyük değer kattığını ifade 

eden Glanville, seçim kampanyasında 
dile getirdiği konular üzerinde hemen 
çalışmaya başlayacağını söyledi. Glanville, 
‘‘Hangi partiye oy vermişlerse, ben tüm 
Hackney’i temsil etmek için buradayım. 
Burada yaşayan her farklı toplumun, bel-
ediyenin varlığı için ne kadar önemli 
olduklarını daha öncede söyledim. İleriye 
giderken, hepsini temsil etmek istiyorum’’ 
dedi.

Seçim kampanyası süresince söz verdiği 
konular üzerinde çalışmalarına hemen 
başlayacağını söyleyen Glanville, şöyle 
devam etti: ‘‘İlk günden konut sorunu üz-
erinde yoğunlaşacağım. Şimdiden, gerçek 
anlamıyla uygun fiyatta olan konutlar inşa 
ettiğimiz alanlar var. Ama, Londra Yaşam 
Kirası dahilinde yapacağımız 500 konutun 
çalışmalarının temellerinin atılmasını isti-
yorum. Evsizler için belediye hizmetlerini 
geliştirmeye yönelik de yapmamız gereken 
çok şey var. 

‘‘Şimdi ve Noel arası bu önemli konu-
lara ilişkin net bir yön belirlemek istiyo-
rum.

‘‘Geçici evlerde yaşayanlar için 
hizmetlerimizi nasıl geliştireceğimiz konu-
sunda şimdiden görüşmelerimiz var. Londra 
Belediye Başkanlığı (GLA) ile de görüşüp 
oradan yapılan çalışmaların Hackney’de 
daha belirli olmalarını sağlayacağım. 
Benim için önemli olan, insanların ihtiyacı 
olduğunda- gerek kiralarını ödemeyenler, 
gerek aile içi şiddet mağdurları- gereken 
desteği almalarıdır.’’

londra büyükşehir belediye 
başkanı sadiq khan ile 
yakından çalışılacak

Hackney’in eski Belediye Başkanı 
Pipe’ın GLA’de görev almasının bölge için 
avantaj olacağını ifade eden yeni Belediye 
Başkanı, ‘‘Hackney’in Sadiq ile şimdiden 
mükemmel bir ilişkisi var- hem benim 
kişisel olarak, hem de yönetim olarak. 
Bisiklet ve sürdürülebilir ulaşım konu-
sundaki bağlantılarla, Hackney, Sadiq’ın 
nasıl bir Büyükşehir Belediye Başkanı ol-
mak istediğini göstermesi için, en iyi yer. 
Hackney gibi belediyelerle çalışması GLA 
için güçlü bir ortaklık olur’’ dedi.

Gray ve Jeraj bölgedeki 
çalışmalarına devam 
edecekler

Muhafazakar Parti’li eski öğretmen, 
Gray, Hackney’de yaşadığını ve bölge si-
yasetinde aktif olarak katılmaya  devam 
edeceğini söyleyerek, 2018’de yapılacak 
yerel seçimlerde tekrar belediye başkanlık 
seçimi olacağını hatırlattı ve o zamana 
kadar belediyenin çalışmalarını gözlem-
leyip verilen sözlerin tutulması için takipte 
bulunacaklarını dile getirdi. 

Gray şöyle devam etti: ‘‘Benim öncelik 
verdiğim konular konut sorunu, eğitim ve 
suç oranları ve bunlar Hackney’de yaşayan 
çoğu kişi tarafından önemsenen konular. 
Kampanya süresinin güzel taraflarından 
birisi diğer partiler ile ortak fikirde 
olduğumuz bir çok konunun olmasıydı. So-
runlarla nasıl mücadele edeceğimiz konu-
sunda çok anlaşmasak da partiler arasında 
üzerinde çalışabileceğimiz belirli konular 
var. Farklılıklarımızı ön planda tutuyoruz 
ama aynı fikirde olduğumuz konular da 
var. Örneğin bisiklet kullanımının iyi bir 
şey olduğuna ve daha güvenli olması için 
daha fazla şeyler yapabileceğimiz konu-
sunda hem fikiriz.’’

Race Equality Foundation için çalışan 
Yeşil Parti’li Jeraj, ‘‘Hızlı bir kampanyaydı 
ama yapabildiğimiz kadar seçmene 
ulaşmaya çalıştık. Seçim sonrasında da 
yerel sorunlara ilişkin çalışmalarıma de-

vam edeceğim. Özellikle konut sorunu 
beni endişelendiren bir konu. Londra ve 
ülke genelinde bir sorun ama Hackney’de 
yapılabilecek belirli şeyler var. Örneğin 
ev yapım şirketleriyle mücadele etme ko-
nusunda. Bunun riskleri var tabii, yasal 
karşılığı gibi. Hackney farklı kimliklerden 
insanların yasadığı bir yer olarak mı kala-
cak? O zaman bunu savunmaya değer’’ 
dedi.

katılım düşük
İki yıl önce yapılan yerel seçimlerde 

katılım oranı %40 olurken, bu ara seçimde 
katılım %18.6’da kaldı.

Glanville, bölgede Mayıs’tan bu 
yana ara seçimler yanı sıra Londra Bel-
ediye Başkanlık seçimi ve AB referan-
dumun olmasının düşük katılıma katkıda 
bulunduğunu ifade etti. Yeni Belediye 
Başkanı ayrıyeten, seçim kampanyasının 
yaz aylarında olmasının da etkisinin 
olduğunu ekledi. ‘‘Daha fazla insanın oy 
kullanmasını tabii ki de isterim ama zor 
bir süreç; bir çok kişi tatilden yeni dönüy-
or ve seçimde oylarını kullanmayı yeni 
düşünüyorlar’’ dedi.

Yeşil Parti’li Jeraj, seçim sürecinin kısa 
ve yaz aylarında olmasının katılıma büyük 
etkisi olduğunu ifade etti: ‘‘Üst üste üç 
secim oldu Hackney’de: Londra secimi, 
hemen arkasından AB referandumu, ve 
yine kısa bir zaman sonra bu secim oldu. 
Secim kampanyası bir çok insanın tatilde 
olduğu Ağustos ayında oldu. Secim günü 
geldiğinde de bir çok kişi olduğunu bilmi-
yordu.’’

Gray de katılımın düşük olmasında 
dolayı üzgün olduğunu ifade ederek, 
üst üste seçimlerin olmasının katkısının 
olduğunu söyledi: ‘‘Seçim çok hızlı oldu. 
Bölgede yaşayan bazı insanlar için bu 

yıl dördüncü seçimleri oldu. O yüzden 
insanların bu yıl biraz fazla demokrasi-
lendiklerini düşünüyorum.’’

Oy pusulalarında gecikme
Belediyenin oy pusulalarında yaptıkları 

yazım hatası sonucunda tekrar basılmaları 
gerekmesi posta yoluyla oy kullanan seç-
menlerin ellerine oy pusulalarının geç 
ulaşmaları anlamına geldi.

Gray, Muhafazakar Parti olarak bu kon-
uda belediyeye şikayette bulunacaklarını 
ifade etti. Oy pusulalarında ‘Conserva-
tive’ (Muhafazakar) yerine ‘Conversative’ 
yazıldığını söyleyen Gray, ‘‘Hükümet par-
tisi ve dünyanın en eski partisi olduğunu 
düşündüğümüzde, doğru yazmalarını 
beklerdim. Yazım hatasıdır ama hiç bir 
ciddi seçim yetkilisinin yapacağı bir hata 
olmamalıdır’’ dedi.

‘‘Oy pusulaları bir hafta kala ulaştı 
seçmene. Bu yeterli bir süre değildir. 
Bu hatadan dolayı çok üzgünüz çünkü 
Hackney belediyesinin seçim konusunda 
iyi bir sicilleri yok. Daha önce de so-
run yaşadık. İnsanlar oylarını kullana-
bileceklerini bilmeliler’’ diye konuşan 
Gray bu konuda atabilecekleri adımları 
değerlendireceklerini ifade etti.

Konuya ilişkin, Glanville ‘‘Posta yoluy-
la kullanılan oylara ilişkin olan bazı konu-
lardan dolayı üzgünüm. Bunun insanların 
oylarını kullanmalarına engel olma ihti-
mali çok üzücü bu konudaki kızgınlıkları 
anlıyorum. Ama sonucu etkilediğini 
düşünmüyorum. Tabii ki, ileride bunu daha 
iyi yapmamız için ders çıkarılacak hususlar 
var. Bu konuya ilişkin nasıl çalıştığımız 
konusunda bir gözden geçirmeye ilişkin 
görüşmelerim oldu. Oy pusulalarının doğru 
olmaları çok önemli.

Philip Glanville 
%69 oy ile yeni 
Hackney Belediye 
Başkanı seçildi.

Hackney Belediye Başkanı Seçim Sonuçları
Philip Glanville, İşçi Parti: 22,595 - 69%
Samir Jeraj, Yeşil Parti: 4,338 - 13%
Amy Gray, Muhafazakar Parti: 3,533 - 11%
Dave Raval, Liberal Demokrat Parti: 1,818 - 6%
Dawa Ma, Tek Sevgi Parti: 494 - 2%

Amy Gray

Oylar Hackney belediye salonunda sayıldı

Hackney İşçi Parti

Samir Jeraj
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Fransa’da Plastik Yasağı
Yeşiller partisinin meclise 

getirdiği ve 2020 yılında 
yürürlüğe girecek olan yasayla 
plastik kaplar, tek kullanımlık 
bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık 
gibi plastiklerin kullanımı ‘bi-
yolojik materyalden yapılmadığı 
müddetçe’ yasak olacak.

Plastik yasağı ülkede, iklim 
değişikliğinin önüne geçilm-
esi için alınan önlemlerden birisi. 
İngiliz Independent’ın haber-
ine göre, çevrebilimciler yasağı 
desteklerken, bazı kesimler ise 
kararın Avrupa Birliği kurallarına 
aykırı olduğu görüşünde.

Avrupalı paketleme üreti-
cilerini temsil eden Brüksel 
merkezli bir organizasyon olan 
Pack2Go, yeni yasaya karşı 
geleceklerini söyledi ve bunun 
tüm kıtaya yayılmasından endişe 
duyduklarını belirtti. Fransa’da 
bu yıl süpermarketlerde plas-
tik poşet kullanılması da 
yasaklanmıştı

New York’ta Terör Saldırısı
ABD’nin New York kentin-

de hafta sonu meydana gelen ve 
biri ağır olmak üzere 29 kişinin 
yaralandığı patlamanın bir 
terör eylemi olduğu açıklandı. 
Eylemin uluslararası terörizm 
bağlantı olduğuna ilişkin 
henüz bir kanıt bulunmadığını 
belirtildi. Patlamanın olduğu 
alanın birkaç blok ötesinde 
bulunan şüpheli bir cihaz da 
ortadan kaldırıldı. Cep tel-
efonuna bağlı düdüklü tencere 
ile bir not ele geçirildi. Bu 
arada New Jersey’nin Seaside 
Park kasabasında bağış to-
plamak için düzenlenecek bir 
yarış öncesi küçük bir bomba 
patladı. Yaralanan olmazken, 
yarış iptal edildi.

Afganistan doğumlu 
ABD vatandaşı Ahmed Khan 
Rahami, düdüklü tencer-
eye yerleştirilmiş bomba 
düzeneğini patlattığı şüphesiyle 
gözaltında.

28 yaşındaki Rahami, New 
York’un komşu eyaleti New 
Jersey’de ailesiyle beraber bir 
kızarmış tavuk restoranında 
çalışıyordu.

Evleri de restoranın üst 
katındaydı.

Minnesota eyaletinde ayrı 
bir saldırı

Minnesota eyaletinin Saint 
Cloud kentindeki bir alışveriş 
merkezinde bıçaklı saldırı 
düzenleyen bir kişi, 8 kişiyi 
yaraladı. Bu sırada tesadüfen 
olay yerinde bulunan bir po-
lis saldırganı öldürdü. 5 yaralı 
taburcu edilirken, hastanedeki 
diğer 3 yaralıdan birinin duru-
munun ağır olduğu belirtildi. 
Saldırıyı ise terör örgütü DAEŞ 
üstlendi. Saldırganın “DAEŞ 
askeri” olduğunu belirten 
örgüt, “DAEŞ karşıtı koalisy-
ondaki ülkelere yönelik saldırı 
çağrısına uyduğunu” savundu.

Donal Trump’ın Oğlundan Mültecilerle İlgili 
Çirkin Şeker Benzetmesi

ABD›de Cumhuriyetçi Parti›nin 
başkan adayı Donald Trump›ın 
büyük oğlu Donald Trump Jr, mül-
tecileri bon bon şekerlerine benzetti. 
Trump Jr, sosyal medyada eleştiri 
yağmuruna tutuldu.

Ülkesinin daha fazla mülteci 
kabul etmemesi gerektiğini söyle-
mek isteyen Trump Jr, Twitter›da 
paylaştığı resmin altına «Bir kâse 
Skittles (bir şeker markası) olsa 
ve üçünün sizi öldürebileceğini 
söylesem, bir avuç alır mıydınız? 
İşte bizim Suriyeli mülteci sorunu-
muz» diye yazdı.

Trump Jr ayrıca «Bu resim her 
şeyi özetliyor. Amerika›ya öncelik 

vermeyen siyaseten doğru gündeme 
son verelim» diye de ekledi.

Ancak Trump Jr›ın tweetinden 
sonra Skittles marka şekerleri üreten 

Wrigley şirketi devreye girdi.
Wrigley America’nın Kurumsal 

İlişkiler Başkan Yardımcısı Denise 
Young, “Skittles şeker, mültecilerse 
insan. Bunun uygun bir benzetme 
olmadığını düşünüyoruz. Bu konuda 
başka yorum yapmayacağız çünkü 
söyleyeceğimiz her şey pazarlama 
uğraşı diye yanlış anlaşılabilir” 
dedi.

Donald Trump açıklama 
yapmadı

Donald Trump›ın kampanya 
ekibinden henüz bir açıklama 
yapılmadı.

Hillary Clinton›ın Basın 

Sözcüsü Nick Merrill ise Donald 
Trump Jr›nin tweetinin «iğrenç» 
olduğunu söyledi.

Trump Jr’ın tweetine kızan bir-
çok kullanıcı da çocuk mültecilerin 
fotoğraflarını paylaştı.

Washington Post gazetesinden 
Philip Bump ise bir Amerikalının 
ülke dışında doğan bir «terörist» 
tarafından öldürülme ihtimalinin 
3 milyar 609 milyon 709›da bir 
olduğunu yazdı.

Bump bu hesapla, üç katil 
bulmak için bir buçuk olimpik 
yüzme havuzu dolusu şeker olması 
gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore Roket Motoru Denediğini Açıkladı
İki hafta önce yeni bir nükleer 

deneme yaptığını duyurarak 
uluslararası toplumun tepkisini 
çeken Kuzey Kore, bu kez de roket 
motoru denediğini açıkladı.

Pyongyang yönetimi, Kuzey 
Kore lideri Kim Jong-un gözeti-
minde yapılan denemenin başarılı 
olduğunu bildirdi.

Ülkenin resmi medyasına göre, 
Kuzey Kore yeni roket motoru 
sayesinde uzaya çeşitli uydular gön-
derebilecek.

Kore Merkezi Haber Ajansı›na 
göre (KCNA) Kim Jong-un, uzaya 
uydu gönderilmesi için en kısa 
sürede hazırlık yapılması yolunda 

talimat verdi.

Kuzey Kore uzay programlarının 
tamamıyla bilimsel amaçlı 
olduğunda ısrarlı.

ABD ve Güney Kore ise Kuzey 

Kore›nin esasında kıtalar arası balis-
tik füze (uzun menzilli) geliştirmeye 
çalıştığı görüşünde.

Güney Kore, 5.3 
büyüklüğündeki bir depreme de yol 
açan Kuzey Kore›nin son nükleer 
denemesinin bugüne kadarkilerin en 
büyüğü olduğunu iddia etmişti.

ABD ve Çin işbirliğini arttıracak

Öte yandan, ABD ve Çin 
yönetimleri, Kuzey Kore’nin 
son girişimlerine karşı Birleşmiş 
Milletler›de (BM) işbirliğini 
arttırmayı kararlaştırdı.

Reuters haber ajansı, iki ülke 
yetkililerin BM›nin Kuzey Kore›ye 

yeni yaptırımlar uygulamasını 
tartışmaya başladıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Barack Obama 
ile Çin Başbakanı Li Keçiang 
New York›taki BM Genel Ku-
rulu toplantıları sırasında bir araya 
gelmişlerdi.

Çin, Pyongyang yönetiminin 
en büyük müttefiği ve ticari ortağı 
olmasına karşın, Kuzey Kore lideri 
Kim Jong-un›un sertleşen söyle-
minden rahatsız.

BM Güvenlik Konseyi de 
daha önce aldığı kararlarla, Kuzey 
Kore›nin herhangi bir nükleer ya da 
balistik füze denemesi yapmasını 
yasaklamıştı.
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Irkçı Parti UKİP’in 
Başına Kadın Lider
Göçmen ve Irkçı 
p o l i t i k a l a r ı y l a 
bilinen Birleşik 
Krallık Bağımsızlık 
Partisi’nin (UKIP) 
liderliğine 57 
yaşındaki kadın si-
yasetçi Diane James 
seçildi.

Partinin yıllık sonbahar 
kongresinde genel başkanlığa 
8451 oyla Diane James seçildi. 
James’in liderlik yarışındaki 
en yakın rakibi Lisa Duffy 
4581 oy aldı.

L i d e r l i ğ i n i n 
kesinleşmesinin ardından 
konuşan James, “Avrupa 
Birliği’nden yüzde 100 çıkışa 
‘evet’ diyorum. Daha ne ka-
dar açık konuşabilirim? Tam 
bağımsız Birleşik Krallığa 
evet. İsteği zaman istediği 
ülkeyle isteği şekilde ticar-
et anlaşması yapacak olan 
Birleşik Krallığa evet. Bu 
ülkenin ihtiyaç duyacağı yet-

eneklere sahip insanların nere-
den olduğuna bakılmaksızın 
göçmenliğine olanak tanıyan 
bir göç politikasına evet.” 
ifadelerini kullandı.

Başbakan Theresa May’e 
seslenen James, “Eğer bu 
öğleden sonra bizi izliyorsan, 
bu muhalefet partisinin bekle-
mede olduğunu görüyorsun-
dur. İşinin başına dön ve 50. 
maddeyi uygula.” dedi.

Birleşik Krallık’ta 23 
Haziran’da yapılan AB ref-
erandumunun ardından UKIP 

Partisi eski Genel Başkanı 
Nigel Farage, temmuz ayının 
başında görevinden istifa 
etmişti.

Farage, “Siyasetteki 
amacım Britanya’yı AB’den 
dışarı çıkarmaktı. İki hafta 
önceki referandumda halk 
bu yönde karar verdi. Üzer-
ime düşeni yaptığımı ve daha 
fazlasına ulaşamayacağımı 
düşünüyorum. Ayrıca, UKIP 
liderliğinden ayrılmam 
gerektiğini düşünüyorum.” 
ifadelerini kullanmıştı.
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Dışı ‘ÖSO’ ama içi DAİŞ
Türkiye’nin ‘ÖSO’ diye pazarladığı çeteler 

bileşkesinin içinde yer alanların önemli bir 
bölümü DAİŞ elemanları. Ele geçirilen görüntü 
ve dokümanların da olduğu belgeler, Türkiye’nin 
DAİŞ’e elemanlarını kamufle ettiğini ortaya 
koyuyor.

AKP yönetimindeki Türk devleti, Cerablus’u 
işgale yönelirken besleyip büyüttüğü çeteler-
den oluşturduğu gücü ‘ÖSO’ diye dünyaya tak-
dim etti. Ancak MİT bünyesindeki Türkmen 
ve Sünni unsurlardan oluşturulan farklı isim-
lerdeki çete gruplarının içinde önemli sayıda 
DAİŞ elemanının da bulunduğu biliniyor. 
Dünya basınına konuşan kimi DAİŞ elemanları 
da Cerablus’daki varlıklarını açıkça ifade edi-
yor. Buna rağmen Türk devleti, Cerablus’u 
‘Türleştirme’ çabası eşliğinde işgal alanının 
genişletmeye çalışıyor. Rojava güçlerinin ele 
geçirdiği belgeler, bazı DAİŞ elemanlarının nasıl 
kamufle edildiğini ortaya koyuyor.

DAİŞ’in mahkeme reisiydi
Ahmet Ğafur, Cerablus’a bağlı ve Cerablus 

ile Rai arasında kalan Erep Êzê köyünden. İki 
amcasının oğlu ile birlikte DAİŞ’e katılmıştı. 
DAİŞ’in Cerablus, Rai, Ezaz hattında hüküm 
sürdüğü dönemde Cerablus Şeirat Mahkemesi 
başkanlığını yapıyordu. Cerablus’un Türk dev-
leti tarafından işgalinden yaklaşık bir ay önce 
Türkiye’ye geçti. DAİŞ’in Şeriat Mahkemesi 
Başkanı, şimdi MİT’in kurduğu Sultan Murad’ın 
bir komutanı olarak yeniden Cerablus’ta.

Hepsi Sultan Murad’ın gözdeleri
Ahmet Ğafur’un amcasının oğlu Mıhemmed 

Ğafur da DAİŞ’in elemanlarından biriydi. Erep 

Êze köyünden olan Mıhemmed Ğafur gibi 
diğer amca oğlu Abdulğeni Ğafur da DAİŞ’in 
savcılarından biriydi. Her üç amca çocuğu da 
şimdi Sultan  Murad’ın göz bebekleri. Türkiye, 
onları ‘ÖSO savaşçıları’ olarak sunuyor.

DAİŞ’in Rai Sorumlusu
Ele geçirilen belgelerde, DAİŞ Rai so-

rumlusunun ‘Türk mucizesi’ ile dönüşümüne 
de tanık oluyoruz. Rai Sorumlusu, ‘Raili Ce-
bon’ olarak bilinen Mıhemmed Kelhesen’dir. 
Baba adı Mustafa, ana adı Adle’dir. Uzun 
süre DAİŞ’in Rai Sorumluluğunu yaptı. İşgal 
hazırlıkları sırasında Türkiye’ye geçti. Yaklaşık 
bir ay kadar Türkiye’de kaldıktan sonra Cera-
blus işgali başladı. Kelhesen de Türkiye’nin 
adını ‘ÖSO’ koyduğu çeteler koalisyonunun 
bir komutanı olarak yeniden Cerablus’a girdi. 
Halen Cerablus’un içinde yeni komutanlığının 
tadını çıkarıyor. Mıhemmed Kelhesen’in yörede 

yüzlerce insana acı çektirdiğni, malına, evine, 
arabasına el koyduğunu bilmeyen yok. O yüzden 
yöre halkı tarafından çok iyi tanınan, bilinen 
biridir. 

Cafer ailesinin yeni etiketi
Türk devletinin ÖSO savaşçıları diye Cera-

blus işgali ardından Rai’ye kadar sürdüğü 
çeteler arasında yer alan DAİŞ elemanlarından 
sıyrılanlardan biri de Cafer ailesi. Raili Cafer-
giler, DAİŞ’in vurucu elemanlarıydı. İsmail 
Cafer, Welid Haci Cafer ve Doçkacı Ebu Hes-
en olarak bilinen üçlü şimdi yeni etiketleriyle 
‘hizmetleri’ne devam ediyorlar.

Türk askerleri arasında ‘bozkurt’
Ezaz’a bağlı Şıvêrin köyünden Zekeriya 

Walid de DAİŞ’in emektarlarından. DAİŞ Ezaz, 
Rai ve Cerablus hattını işgal etmeye başladığı 
2013 yılından bu yani DAİŞ’in değişik kade-

melerinde görev almış biridir. Zekeriya Walid’i 
Şıvêrin ve Ezaz çevresinde bilmeyen yoktur. Ele 
geçen dokümanlar içindeki fotoğraflarda Ze-
keriya Walid de yeni bir ambalaja sarılmış. İki 
Türk askerinin arasında ‘bozkurt’ işareti yapacak 
kadar ilerlemiş.

Ceke köyünden Mecit ve Taha
Macit Tapuş ve Taha El Eşqer, Ezaz’a 

bağlı Ceke köyündendirler. O bölgeye girdiği 
günden beri DAİŞ’e katılarak Ezaz çevresinde 
gerçekleştirilen katliam, talan, tutuklama görev-
lerini ‘büyük bir özveri’yle gerçekleştirdiler. 
Şimdi ise Sultan Murad’ın bayraklarını 
Cerablus’un içinde yanlarındaki diğer eski 
DAİŞ‘lilerle birlikte salıyorlar. Onlar şimdi 1. 
Fırka’nın gözdeleri.

Ğendura Sorumlusu
İbrahim Salih Hoca’nın oğlu olarak bilinen 

DAİŞ’in Ğendura sorumlusuna ait bir fotoğraf, 
basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada 
çokça gündem oldu. O sorumlu artık Türk dev-
letinin ‘ÖSO’sunda. 

Şimdi El Hamza’nın sorumlusu
Cerablus işgalinin komutanlarından biri 

olarak yansıtılan Seyf Ebubekir, Şehba 
mıntıkasında DAİŞ‘in dönemin Cephet El Ekrad 
güçlerini saldırıp Şehba köylerini talanında yer 
alan biriydi. Ebubekir, Şehba’nın Qıbbesin köyü 
DAİŞ tarafından işgal edildikten sonra DAİŞ 
emiri tarafından bildiri okunduğunda hemen 
yanında poz veriyordu. Şimdi Sultan Murad 
içindeki en etkili grup olan El Hamza çetesinin 
sorumlusu. İşgalin bir nevi komutanı olarak 
görev yapıyor. 

Bunlar gibi daha onlarcası var. Zaten DAİŞ’li 
biri ‘biz Cerablus’tan çekilmedik, sadece 
sakallarımızı kestik’ demiyor muydu? Bazılarını 
sakallarını  kesme gereği bile duymadı. 
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İşçi Parti’nin Yeni 
Lideri Cumartesi 
Günü Açıklanacak

Mevcut genel başkan Jeremy 
Corbyn ve Owen Smith arasında de-
vam eden İşçi Parti genel başkanlık 
yarışının sonucu, Cumartesi günü 
başlayacak yıllık Parti konferansında 
açıklanacak.

Yerel parti yönetimleri ve 
genel üyelerden büyük destek alan 
Corbyn’nin tekrar lider seçilmesi 
bekleniliyor.

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği 

üyeliği referandumunda çıkan ayrılma 
kararı sonrasında, gölge kabinesinin 
büyük bir sayısının istifa etmesiyle 
Corbyn’nin liderliği milletvekilleri 
tarafından güvensizlik oyu almıştı. 
Partinin milletvekillerinin çoğunun 
istifa etmesini istedikleri mevcut lider 
Corbyn’e karşı Smith aday olarak, 
parti genel başkan seçimine gitti.

Corbyn, geçen hafta Parlamen-
toda başbakan Theresa May’e karşı 
grammar okullarına ilişkin yaptığı 
konuşmayla, uzun bir aradan sonra, 
partisinin büyük bir bölümünden 
övgü alsa da milletvekillerinin 
çoğunluğundan hala destek alamıyor.

Parti’nin sol kanadından olan Cor-
byn geçen yıl yapılan genel başkanlık 
oylamasında %60 oy ile lider 
seçilmişti.

Son bir yıl içerisinde Parti’nin 
üye sayısı artarak 550 bine ulaştı, 

fakat merkez sol kanadı Corbyn’nin 
genel seçim kazanabilecek bir lider 
olmadığını savunuyor.

Corbyn’e karşı yarışan Smith, 
mevcut liderle bir çok konuda 
aynı fikirde olduğunu, fakat seçim 
kazanamayacağını savundu.

Genel başkanlık yarışı çerçeves-
inde mitinglere katılan Corbyn’nin 
halk arasında yoğun destek aldığı 
görünüyor.

Gölge sağlık bakanı Hackney 
milletvekili Diane Abbott ve gölge 
kalkınma bakanı Edmonton millet-
vekili Kate Osamor Corbyn’i destekle-
meye devam ediyorlar.

enfield North milletvekili 
Joan ryan smith’i 
desteklediğini açıkladı.

Londra Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sadiq Khan da geçtiğimiz 
ay bir yazı yayınlayaak Smith’i 
desteklediğini açıkladı. Khan’ın bu 
açıklaması kendisine oy veren Corbyn 
destekçileri tarafından büyük tepki 
almıştı.

Corbyn’i Unite, Unison ve 
İtfaiyeciler Sendikası dahil ülkenin 
çoğu sendikası desteklese de, diğe 
büyük bir sendika, GMB Smith’i 
desteklediğini açıkladı.

Corbyn’nin tekrar genel 
başkan seçilmesi Parti 
için ne anlama gelir?

Corbyn’nin kazanması durumun-
da, Parti içerisinde ayrımların olup 
olmayacağı tartışma konusu olmaya 
devam ediyor. İşçi Parti’li çok sayıda 

milletvekilinin Corbyn’e karşı olması, 
Parti içerisindeki sorunların devam 
edebileceğinin anlamına geliyor.

Bir olasılık, Corbyn’i çoğunlukla 
destekleyen yerel parti yönetimler-
inin Corbyn’i desteklemeyen millet-
vekilini tekrar seçilmesini önlemeleri 
(deselection). Bu yöntem partinin 
seçim kazanmasını zorlaştırabilir.

Diğer bir olasılık Parti’nin bölü-
nerek yeni bir merkez sağ parti 
oluşması, fakat Parti içerisindeki 
merkez sağ milletvekillerinin böyle 
bir olasılık olamayacağını savunuy-
orlar.

Liberal Demokrat Parti de bu 
krizden yararlanarak İşçi Parti’nin lib-
eral kesiminden oy toplamayı umuyor.

Üyelik kuralları değişti
Parti’nin üst düzey kurulu, Na-

tional Executive Committee’nin 
oy kullanabilecek üyelerine ilişkin 
değiştirmişlerdi. Böylece, liderlik 
yarışında oy kullanabilecek parti 
üyeleri: Ocak 2016’dan önce partiye 
üye olanlar, 18 Temmuz saat 17:00 
ve 20 Temmuz 17:00 saatleri arasında 
kayıt olan ‘Registered Supporter’, ve 
İşçi Parti’nin bağlı olduğu sendikalara 
üye olanlar. Corbyn’nin destekçileri 
bu kuralara itiraz etmişlerdi, fakat 
Yüksek Mahkeme yeni uygulamadan 
yana karar almıştı.

Bu tarihler dışında partiye üye 
olanların oylama dışında kalmaları 
Corbyn’nin lehine işlediği tahmin 
ediliyor, fakat İşçi Parti’nin tabanından 
büyük destek almaya devam eden 
Corbyn’nin yarışı kazanması bekle-
niliyor.
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Sağlıklı Olmak İçin 
Yapılması Gereken 25 Şey

Modern yaşamda yüzlerce farklı diyet listesi, 
yine yüzlerce egzersiz programı ve aleti, her gün 
internette ve televizyonlarda yayınlanan binlerce 
tavsiye, bitkiler, yağlar, sular… Derken kafamızın 
karışması ve ne yapacağımızı tam olarak bileme-
den her şeyden biraz denememiz normal. Ancak 
bu bilgi kirliliğinden sıyrılıp bazı noktalara dikkat 
ederek daha sağlıklı olabileceğimiz de bir gerçek. 
Bu yazıda sağlıklı olmak için yapılması gereken 
şeyler hakkında kısa bilgiler bulabilirsiniz.

1. Dengeli Bir Egzersiz Programı
Her gün ortalama hızda (ama yavaş değil) 

30 dakika yürümek size 1500 kalori yaktırır. 
Yılda 78 bin kaloriden bu kadar kolay kurtu-
labilirsiniz. Yaş ve vücut yapınıza uygun daha 
ağır egzersiz programları ise kalp ve damar 
sağlığınızı, ciğerlerini korumanıza yardımcı olur. 
Vücudunuza şekil vermek için bir kaç set ağırlık 
çalışabilirsiniz.

2. Aileyle Spor Yapmak
Sadece düzenli egzersizler ile yetinmeyip tün 

ailenizin sağlığı için haftalık spor turları düzen-
leyebilirsiniz. Bu ormanda bir keşif yürüyüşü ya 
da aile arası bir basketbol maçı olabilir.

3. İp Atlamak
Her zaman en iyi vücut çalıştırma yöntem-

lerinden biri olan ip atlamak bel çevresi gibi 
kurtulmanın zor olduğu yağları yakmanızı sağlar. 
Fazla değil günde 10 dakika ip atlayın.

4. Egzersiz Arkadaşı Bulun
Çoğu insan tek başına spor yapmaktan sıkılır 

ve düzen zamanla bozulur. Bunu engellemek için 
arkadaşlarınızdan yardım alabilir ve spor için ger-
eken motivasyonu sağlayabilirsiniz.

5. Su Egzersizleri
Eğer bir havuza üye olmak gibi bir imkanınız 

varsa seçeceğiniz su hareketleri ile bel ve sırt 
ağrılarından kolayca kurutulabilirsiniz. Üstelik 
suda yapılan egzersizler vücudu en iyi biçimde 
şekillendirir.

6. Ofiste Aktif olmak
Molalarda ya da bulabildiğiniz her arada masa 

başından kalkıp yürüyün ve kollarınızın esne-
tin. Bilgisayar başında ise karın kaslarınızı sıkıp 
bırakarak egzersiz yapabilirsiniz.

7. Daha Sık ve Hafif Öğünler
Büyük ve ağır 3 öğün yemektense bunu 

6’ya bölüp azar azar yemek daha iyi. Bu küçük 
öğünlerle birlikte midenizde küçülecek ve daha 
çabuk doyacaksınız.

8. Su İçmek
Günde en az 8 bardak su için. Kahve ve çayla, 

şekerli meyve sularıyla aldığınız sıvılar buna da-
hil değil.

9. Vücudu Temiz Tutmak
Sigaradan ve tütünün her türlüsünde kaçının. 

İlaç alırken 2 kere düşünün ve alkolü kontrollü 
tüketin.

10. Kahvaltı
Diyet yapanların çoğu kahvaltıyı pas geçer. 

Ancak araştırmalar düzenli olarak kahvaltı eden-
lerin daha az kilo aldığını ortaya koyuyor.

11. Sağlıklı Yemekler
Yemekleri kızartmaktan vazgeçin. Bunun 

yerine haşlama veya ızgara tercih edebilirsiniz. 
Kızartma yemeklere ekstra kalori eklemekten 
başka bir işe yaramıyor.

12. Yavaş Yemek
Yemekleri yerken tadına varın ve iyice 

çiğneyin. Ne kadar çok çiğnerseniz o kadar çabuk 
doyarsınız.

13. Erken Kalkmak
Güne erken başlayın. Güneşle birlikte kalk-

mak vücut saatinizi sıfırlar. Bu daha iyi uyku 
alışkanlığına dolayısıyla gün boyu enerjinizi 
korumanıza yardımcı olur.

14. Güneşten Korunmak
Güneşin zararları hakkında hepimizin aşağı 

yukarı bilgisi var. Cildinizi, saçlarınızı ve gözler-
inizi güneşten koruyun. Mutlaka yüksek faktörlü 
güneş kremleri kullanın.

15. Duygu Durumunu Korumak
Üzgün ya da sinirli olduğumuzda bağışıklık 

sistemimiz de zayıflıyor. Sıkıntılı günlerinizde 
rahatlayabileceğiniz, yapmaktan hoşlandığınız 
aktivitelere katılın ya da arkadaşlarınızla buluşun.

16. Diş Sağlığı
Her gün dişlerinizi fırçalayın ve ağız 

sağlığınıza özen gösterin. 35 yaşından sonra 
yaşanan diş kayıplarının büyük kısmı diş eti 
sorunları nedeniyle olmakta.

17. Meyve Yemek
Günde en az 3-4 kap taze meyve yiyin. Mey-

veleri dolapta kapağı açınca hemen görünecek 
bir yere koymanız daha çok meyve yemenizi 
sağlayacaktır.

18. Stresi Azaltmak
Stres pek çok sağlık sorununa ve mevcut 

hastalıkların kötüleşmesine neden oluyor. Küçük 
sorunları dert etmeyin.

19. Kalıtımsal Hastalıkları Bilmek
Kanser, kalp hastalığı, şeker gibi büyük or-

anda kalıtımsal özelliklere bağlı hastalıklardan 
korunmanın en iyi yolu ailenizin tıbbi geçmişini 
bilmek. Düzenli kontroller yaptırarak bu 
hastalıklardan korunabilirsiniz.

20. Ruh Sağlığını Korumak
Depresyon en kısa sürede uzman yardımı 

almanız gereken ciddi bir sorun. Depresyona 
girmeniz sizin suçunuz değil ve bir doktorla 
konuşmaktan çekinmeyin.

21. İyi Uyku
Az uymak ya da düzensiz uyku strese neden 

olur ve pek çok hastalığa davetiye çıkartır. Her 
gün aynı saatte yatıp kalkmaya dikkat edin.

22. Göğüs Kontrolü
Kadınlar için düzenli olarak yapılan meme 

kontrolleri hayati önem taşıyor. Adet döneminden 
1 hafta sonra elle kontrol yapın.

23. Şekerleme
Gün içinde imkanınıza varsa ve özellikle öğle 

yemeğinden sonra çok uykulu hissediyorsanız 
5-25 dakika arası şekerleme yapın. Bu uyku taze-
lenmenizi ve stresin azalmasını sağlar.

24. Akciğerleri açmak
Duşta ya da araba yüksek sesle şarkı söyle-

mek hem stresi alır hem de akciğerlerinizi açar.
25. Hayatın Tadını Çıkarmak
İyi bir işe sahip olup güzel para kazanmak da 

önemli ancak ailenizi de vakit ayırmalısınız. On-
larla birlikte gevşeyip, eğlenmek hem size hem de 
ailenize keyif verecektir.

Aspirinin Faydaları
Aspirin, fazla yoğun olma-

yan ağrılar ve sızılar için içilen, 
ağrı kesici ve ateş düşürücü 
özellikte bir ilaçtır. Kanı 
seyreltici etkiye sahip olmakla 
birlikte kalp krizine karşı da ko-
ruma sağlar. Bu nedenle uzun 
süreler boyunca az dozajlarda 
alınabilir.

Aspirin’in ilk versiyonu-
nun Hipokrat tarafından söğüt 
ağacı kabuğu ile yapıldığı ve 
etkisinin 3 bin yıldan fazla 
zamandır bilindiği söylenir.

Eken maddesi asetilsali-
silik asit (kısaca “ASA” diye 
bilinir) olan Aspirin’i ilk 
olarak kimyager Felix Hoff-
mann bulmuştur. Babasının 
romatizmal ağrılarıyla baş et-
mesi için uğraşan Hoffmann, 
1897 senesinde salisilik asit 
ile asetik asitle sentezleyerek 
saf asetilsalisik asit üretmiştir. 
Asetilsalisilik asit, düz veya 
çivi şeklinde kristale benzer bir 
halde bulunur. Aynı zamanda 
toz halde de görülür. Aspirin, 
aynı zamanda sirke asiti gibi 
kokar.

Kimyager Hoffmann, 
kaynağı söğüt ağacı olan bu 
ilacın keşfettikten sonra bir 
süre sonra ise aynı şekilde dia-
setilmorfini sentezleyerek eroi-
ni bulmuştur.

Kısa sürede etken mad-
desi yerine marka adıyla 
akılda kalmaya başlaya Aspi-
rin, 1900’lerde Avrupa’daki 
grip salgınını bertaraf etmeye 
yardım etmiştir. Aspirin’in 
en etkili olduğu hastalık 
ve rahatsızlıklar, ağrılar, 
sızılar, yüksek ateş ve soğuk 
algınlığıdır. Sonraki yıllarda, 
Aspirin’le ilgili yeni keşifler 
dikkat çekmiştir. Aspirin, fa-
zla yoğun olmayan ağrılar ve 
sızılar için içilen, ağrı kesici 
ve ateş düşürücü özellikte bir 
ilaçtır. Kanı seyreltici etkiye sa-
hip olmakla birlikte kalp krizine 
karşı da koruma sağlar. Bu ned-
enle uzun süreler boyunca az 
dozajlarda alınabilir. Aspirin’in 
ilk versiyonunun Hipokrat 
tarafından söğüt ağacı kabuğu 
ile yapıldığı ve etkisinin 3 bin 
yıldan fazla zamandır bilindiği 
söylenir.

Eken maddesi asetilsali-
silik asit (kısaca “ASA” diye 
bilinir) olan Aspirin’i ilk 
olarak kimyager Felix Hoff-
mann bulmuştur. Babasının 
romatizmal ağrılarıyla baş et-
mesi için uğraşan Hoffmann, 
1897 senesinde salisilik asit 
ile asetik asitle sentezleyerek 
saf asetilsalisik asit üretmiştir. 
Asetilsalisilik asit, düz veya 
çivi şeklinde kristale benzer bir 
halde bulunur. Aynı zamanda 
toz halde de görülür. Aspirin, 
aynı zamanda sirke asiti gibi 

kokar. Kimyager Hoffmann, 
kaynağı söğüt ağacı olan bu 
ilacın keşfettikten sonra bir 
süre sonra ise aynı şekilde dia-
setilmorfini sentezleyerek eroi-
ni bulmuştur.

Kısa sürede etken mad-
desi yerine marka adıyla 
akılda kalmaya başlaya Aspi-
rin, 1900’lerde Avrupa’daki 
grip salgınını bertaraf etmeye 
yardım etmiştir. Aspirin’in 
en etkili olduğu hastalık 
ve rahatsızlıklar, ağrılar, 
sızılar, yüksek ateş ve soğuk 
algınlığıdır. Sonraki yıllarda, 
Aspirin’le ilgili yeni keşifler 
dikkat çekmiştir.

1971 senesinde, İngiliz 
farmakolog John R. Vane, 
Aspirin’in metabolizmada-
ki ağrıyı durdurduğunu 
kanıtlayarak Hoffmann’dan 
sonraki en önemli adımı 
atmıştır. Vane, bu çalışmasından 
sonra 1982 Nobel Tıp Ödülü’nü 
kazanmıştır.

1940’lı yıllardan itibaren, 
Apsirin’in kalp krizi ve felç ris-
kini de azalttığı fark edilmiştir. 
Ancak bunun kanıtlanması 20 
seneyi bulmuştur. Kanadalı 
profesör Henry J. M. Barnett, 
Aspirin’in beyinde gerçekleşen 
geçici dolaşım sorunlarını ve 
ikinci kez felç geçirip felç se-
bebiyle oluşan ölüm riskini 
azalttığını kanıtlamıştır. 1985 
yılında ise dönemin sağlık 
bakanı Margaret M. Heckler, 
kalp krizi geçiren insanların 
Aspirin’i düzenli olarak alırlarsa 
ikinci kez kriz geçirme ihti-
mallerinin yüzde 20 oranında 
gerilediğini duyurmuştur. 
Amerika’da 22 bin doktorun 
katıldığı bir araştırmada ise, 
Aspirin kullanımının kalp 
krizi riskini yüzde 44 gibi bir 
oranda gerilettiği sonucu or-
taya çıkmıştır. Bu araştırma 
Newsweek’in 8 Şubat 1998 
tarihinde çıkardığı sayıda 
işlenerek Aspirin akut kalp 
krizi riski taşıyan insanlara 
önerilmiştir.

Aspirin, Avustralyalı pro-
fesör Gabriel A. Kune tarafından 
yapılan bir araştırmaya göre 
kolon kanserini önlemek ko-
nusunda da etkilidir. Kune’a 

göre, ilacı düzenli olarak içen-
lerde kolon kanseri riski yüzde 
40 oranında gerileyebiliyor. Bu 
araştırmanın sonuçları, Ameri-
kan Kanser Derneği tarafından 
da doğrulanmıştır.

Aspirin, Bayer’in 
tescilli markasıdır ve 
günümüzde 80’den fazla ül-
keye ulaştırılmaktadır. Üret-
ici Bayer, Aspirin’in etki 
ettiği diğer rahatsızlıkların 
araştırılmasını ve bu etkiyi 
nasıl gerçekleştirildiğiyle ilgili 
yapılan çalışmaları destekleme-
ktedir.

Mucizevi bir ilaç olarak 
kabul edilen aspirinin pek çok 
faydası vardır. Ancak bazı du-
rumlarda dikkatle kullanılması 
çok önemlidir.

Aspirinin Faydaları Neler-
dir?

Genel Faydaları
Ağrı kesicidir. Özellikle baş 

ağrılarında ve diş sızılarında 
etkilidir.

Siyatik ağrılarını keser.
Kanı sulandırıcı ve incelt-

ici bir etkiye sahiptir. Aspirin, 
trombositlerin kana bıraktığı, 
başka trombositleri aktif du-
ruma geçiren ve yaranın olduğu 
bölgeye gelip yapışmalarına 
neden olan maddelerin üreti-
mini durdurur. Böylece pıhtı 
oluşumunu engellemiş olur.

Regl söktürücüdür ve bu 
dönemde oluşan sancıları 
azaltır.

Boğaz ağrılarının geçmes-
ine yardımcı olur.

Migrenin semptomik teda-
visi için birebirdir.

Ateş düşürücüdür. Ateşli 
hastalıklarda, grip ve soğuk 
algınlığı gibi durumlarda ateş 
düşürür.

Romatizmada ve lumbago-
dada enflamasyonu azaltır.

Kadınları, ilk hamilelikler-
inde tehdit eden, prematüre 
doğumlara ve doğarken ölüm-
lere sebep olan preeklempsi 
hastalığını engellemek konu-
sunda yardımcıdır.

Kalp ve tansiyon 
hastalıklarına iyi gelir.
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BM oturumunda Türkiye’ye şok: 
Desteklenen çeteler insanlık suçu işliyor
Cenevre’de süren BM 
toplantılarında konuşan 
Uluslararası Soruşturma 
Komisyonu Başkanı 
Paulo Sêrgio Pinheiro, 
Türkiye’nin desteklediği 
çetelerin Suriye’de kimy-
asal silah kullanımına 
varan insanlığa karşı 
suçlar işlediğini söyledi.

İsviçre’nin Cenevre kentinde 
devam eden Birleşmiş Milletler 
(BM) İnsan Hakları Komisyonu 33. 
İnsan Hakları Oturumları’nda dün 
Suriye’deki insan hakları durumu 
ele alındı. Oturumlara davet edilen 
Uluslararası Bağımsız Soruşturma 
Komisyonu Başkanı Paulo Sérgio 
Pinheiro, Suriye ile ilgili raporunu 
sundu. ABD ve Rusya arasında varılan 
ateşkes anlatmasının devam etmesi ve 
kalıcılaşması temennisinde bulunarak 
sözlerine başlayan Pinheiro, sunduğu 
raporunda yaşanan savaş nedeni-

yle Suriye’de milyonlarca insanın 
yerinden edildiğini ve yüz binlerce 
insansının ise acil yardım beklediğine 
dikkat çekti. Özellikle DAİŞ ve El 
Nusra’nın ülkede insanlığa karşı 
büyük suçlar işlediğini ifade eden Pin-
heiro, Esad rejiminin ise özellikle has-
tane, okul gibi alanları bombaladığını 
belirtti. 

DaİŞ’i QsD durdurdu
“Suriye Demokratik Güçleri (QSD) 

uluslararası koalisyonun da desteği ile 
bölgede büyük ilerlemeler kaydetti ve 
birçok bölgeyi kurtararak DAİŞ’in fiili 
başkenti olan Rakka yakınlarına ka-
dar ilerledi” diyen Pinheiro, DAİŞ’in 
özellikle Haseke ve benzeri alanlara 
yönelik saldırılarına dikkat çekti. 

el Nusra terörist
QSD’nin bu ilerleyişi sayesinde 

DAİŞ’in Türkiye’ye giriş yaptığı bir-
çok kapının kurtarıldığını söyleyen 
Pinheiro, Türkiye’nin ‘terörist’ olarak 
görmediği El Nusra’yı “insanlığa 
karşı suç işleyen’ terörist bir organi-
zasyon” olarak tanımladı. Pinheiro, 
yine Türkiye’nin destek verdiği Ehrar 
El Şam ve Sultan Murad Tugayı’nın 
da insan kaçırma, işkence vb. birçok 

insanlık suçu sayılabilecek suçları 
işlediğini kaydetti.

kürtlere karşı kimsayal 
kullandılar

Soruşturma Komisyonu Başkanı, 
çetelerin Halep’in Kürt mahal-
lesi Şex Mexsud’da kimsayal silah 
kullandığına dair ellerinde veri ve bilg-
iler olduğuna dikkat çekerek, “Has-
taneye kaldırılan insanlarda kimyasal 
silah kullanıldığını kanıtlayan semp-
tomlar ortaya çıktı” dedi.

Şubat ve Mart ayı süresince Şex 
Mexsud mahallesinin rejim karşıtı 
örgütler tarafından birçok kez 
bombalandığını da belirten Pinheiro, 
saldırılarda aralarında çocuklarında 
olduğu birçok insanın yaşamını 
yitirdiğini söyledi. 

YPG kıyafetleri giyip 
katliam köyde yaptılar

Pinheiro, sunumunda DAİŞ üyeler-
inin Halk Savunma Birlikleri’nin 
(YPG) elbiselerini giyerek Hammam 
El-Turkman köyüne saldırdığını, rehin 
alınan QSD savaşçıların ise işkence 
edildiğini belirtti. Haseke’ye yöne-
lik DAİŞ’in saldırılarına da değinen 

Pinheiro, benzer yöntemlerin Ehrar El 
Şam, Sultan Murad ve El Nusra gibi 
çetelerce de kullanıldığını vurguladı.

Êzidî kadınlar 
pazarlarda satıldı

Pinheiro, raporunda Êzidîlere 
yönelik saldırılar üzerinde de durdu. 
Birçok Êzidî kadın ve çocukların 
DAİŞ tarafından kaçırıldığını, 
tecavüze uğradığını ve pazarlar kuru-
larak satıldığını söyledi. 

türkiye yine çeteleri savundu
Pinheiro’nın sunumunu 

tamamlaması sonrası sırasıyla dev-
let yetkilileri söz alarak rapor ile il-
gili görüşlerini bildirdi. Birçok devlet, 
DAİŞ’i ve Êzidîlere yönelik saldırıyı 
sert bir dille eleştirirken, Türkiye ise 
El Nusra, DAİŞ, Sultan Murad ve Eh-
rar El Şam gibi örgütlerin insanlığa 
karşı suçlarını görmezden gelerek 
YPG’yi adam kaçırmak ve etnik temi-
zlik yapmakla suçladı.



31  ÇARşAMBA, 21 EYLÜL 2016

Ada Windows ile 
kaliteyi yakalayın

Kapı, Pencere, Camlı oda ve her türlü cam ve ayna işlerinizde Ada 
Windows’dan fiyat almadan işe başlamayın. 

Sektörün tecrübeli isimlerinden Ada Win-
dows yeni imalathanesinde yüzlerce çeşit kapı, 
pencere ve conservatory ürünlerini çok uygun 
fiyatlara hizmetinize sunuyor. Özellikle yüksek 
kalite malzemeler ile tüm siparişlerinizi en kısa 
sürede kendi imalathanesinde üreten Ada Win-
dows , montaj ve tamir işlerinizde de pro-
fesyonel personeli ile yanınızda. 

Ada Windows imalathanesine girdiğinizde 
ilk hissetiğiniz şey bir aile ortamı oluşudur, 
özellikle personelin müşteri memnuyiye odaklı 
ve güler yüzlü hizmeti ile evinizin kapısını, 
penceresini yaptırırken ayni samimiyeti his-
sediyorsunuz. 

Standart, sürgülü, sash ve tilt-turn pencerel-
er, kompozit,sürgülü, panel kapılar, cam ve 

ayna işleri, iş yerlerine ayna, ocakbaşı cam, 
shopfront cam, masa camı, ve güvenli am 
seçenekleriyle Ada Windos evini ve işyeriniz 
için gerekli herşeyi üretip özenle monte ediyor. 

Tam 10 yıl sigorta destekli garantiyide 
ürünleriyle sunan Ada Windows deyim yer-
indeyse ‘sağlam iş’ yapıyor. Hızlı üretim ile 
Fensa sertifikalı montaj çalışmalarında Ada 
windows’dan fiyat almadan işe başlamayın. 

Ada Windows Unit G, 1 Anthony Way, 
London N18 3QT adresinde bulunan imala-
thaneyi ziyaret edip ürünlerin kalitesini yer-
inde inceleyebilir veya daha fazla bilgi almak 
için 0208 803 8004-07956 260 367 numaraları 
telefonları ziyaret edebilir ya da www.adawin-
dows.com internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Uzun yıllardır Londra’da mobilya sektörünün önde gelenisimler-
inden İpek Mobilya’da %50 indirim fırsatını kaçırmayın. 

Edmonton Angel Corner’de bulunan İpek 
Mobilya, sezonluk kampanyasında %50’ye 
varan  indirimleri ile büyük ilgi görüyor. Oda 
ve oturma grupları, sayısız masa ve sandalye 
çeşitleri ile İpek Mobilya’nın kaliteli ve geniş 
ürün yelpazesinde indirimli fiyatlarla yüksek 
kalite ürünlere ulaşabiliyorsunuz. 

Güler yüzlü ve profesyonel personeli, 
müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarını 
sürdürürken İpek Mobilya yetkililerinden to-
plumumuza ev eşyalarını lırken büyük kolaylık 
sağlayacak bir diğer imkan ise tam 4 yıla varan 
faizsiz taksit olanakları. Günümüzde çok az 
firma 4 yıla varan faizsiz taksitlendirme uygu-
larken İpek Mobilya, taksitli alışverişlerinizde 
çalışıyor olmanızı gerektirmeyen uygulaması 

ile de sektördeki farkını ortaya koyuyor. 
Çocuk ve genç odaları, yata odası setleri, 

şilte çeşitleri, yatak,sofa, ve yemek masası 
takımları ile geniş ürün yelpazesine sahip İpek 
Mobilya haftanın 7 günü hizmet veriyor. 

İpek Mobilya ayni zamanda dünyaca ünlü 
markalar Weltew, Çilek, Elif mobilya ve Pierre 
Cardin ürünlerinide hizmetinize sunuyor. 

Sınırsız ürün seçenekleri ve %50’ye varan 
indirimerden hemen yararlanmak için, 174-178 
Fore Street Upper Edmonton, Enfield London 
N18 2JB adresinde bulunan  İpek Mobilya’yı 
ziyaret edebilir veya daha fazla bilgi almak için 
020 8807 7999 numaraları telefonu arayabilrin-
iz. Ayrıca www.ipekuk.com internet stesinden 
de tüm ürünlere ulaşabilirsiniz. 

İpek Mobilya’da 
kaçırılmaz fırat
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İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

£10
0742 948 1490

İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

SERi iLANLAR bu sayfada
1 kutu ilan

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

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

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828

MERCAN FRUIT AND 
VEGETABLE

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

07440 041 718

İletişim: Ruslan Usta 07710583091

Eleman aranıyor
Waterloo’daki restorana

- grill şefi
- et hazırlıkçısı/kasap 

olarak çalışacak elemanlar aranıyor
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SERi iLANLAR £10
0742 948 1490

bu sayfada
1 kutu ilan

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 ACİLEN
Deneyimli Resoran şefi ve 
servis elemanı aranıyor.

Yatma yeri verilir.
Adres:Cutty Sark Café and Restaurant

38 Greenwıch Church Street
SE10 9BL London

ELINArosa
Graphic and Web Design Services

Selda Kayan 
Phone +44 (0)74 35682350

Satılık Restaurant
80-90 oturma yeri olan, bölgesinin en iyi Türk 

Restaurantı ünvanına sahip
Lease: 20 yıl - Kira:13.250 (bütün bina)

Business Rate : 0 - Üstünde 3 daire
Hasting şehir merkezinde
Licence; Gece 1’e kadar

Can: 07729430689 
Ciddi alıcılar arasın lütfen

Personel aranıyor
Hastings bölgesindeki 

restaurantımızda baş garson olarak 
çalışacak, deneyimli eleman aranıyor.

07729430689 (Remzi)
Not: Kalacak yer temin edilir.
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Oxirbe Heval Tekin

“Tu yê her tim di dilê me de bijî”
Meclîsa Gel Ya Kurd
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Li pêşiya parlamentoyê 
´Goristana Êlekên Jiyanê´
Li pêşiya parleme-
na Brîtanî jibo bal 
kişandina ser rewşa 
penaberên ku li 
deryayê xeniqîn 3 
hezar êlek hatin rêz 
kirin. 

Çalakiya bal kişandina 
ser rewşa penaberan rastî 
eleqeyeke mezin hat. Roja 
duşemê tevahiya rojê êlek li 
wir hatin hiştin û bang li ray-
edarên neteweyên yekbûyî hat 
kirin ku rêyên ewledar jibo 
penaberan werin vekirin. 

Sê hezar êlekên li qada 
parlamentoyê hatîn rêzkirin 
ji Yewnanîstanê jibo çala-
kiyê anîn Londonê. Êlek ji 
aliyê penaberan ve hatibûn bi 
karanîn. Hat dîtin ku piraniya 
êlekên jiyanê ji meteryalên 
sexte hatine çêkirin û di dema 
noqbûnê qet alîkariya pena-
beran ya rizgarkirinê nake. 

Li Behra Spî ji her 
hezarek penaberan 
dehan jiyana xwe 
ji dest dan

Li gor Neteweyên Yek-
bûyî, îsal hejmara penaberan 
ku di ser Behra Spî re derbasî 
welatên Yekîtiya Ewropa di-
bin kêm bûne, di mirinan de jî 
zêdebûnek cîdî heye.

Li gor daneyên ku Komî-
sertiya Bilind a Penaberan 

a Neteweyên Yekbûyî (UN-
HCR) weşandî, piştî hevpey-
mana ku bi dewleta Tirk re 
hatiye îmzekirin, di hejmara 
penbaran de ketinek mezin 
çêbûye. Li gor UNHCR’ê, di 
9 mehên destpêkê yên vê salê 
de hejmara penaberên ku ji 
ser Ege û Behra Spî derbasî 
welatên YE bûne 300 hezar 
bihurandine, sala bihurî di he-
man pêvajoyê de ev hejmar 
520 hezar bû.

Li gor statîstîkên 
UNHCR’ê, her çiqasî di hej-
mara penaberan de kêmbûnek 

ji sedî 40 çêbibe jî, di mirinan 
de zêdebûnek mezin heye. 
Sala 2015’an bi giştî 3 hezar û 
771 penaberî dema hewldana 
derbaskirina Behra Spî jiyana 
xwe ji dest dabûn, ji serê vê 
salê ve hejmara penaberên ku 
jiyana xwe ji dest dane 3 hezar 
û 211 e.

Li Behra Spî ku sala bi-
hurî ji her hezarek penaberên 
ku berê xwe didan Ewropayê 
7’an jiyana xwe ji dest didan, 
di vê salê de ji her hezarek 
penaberî zêdetirî dehan jiyana 
xwe ji dest dan.

Welatparêzê Kurdistanî Tekîn Yagmûr 
ber bi welêt ve hat oxir kirin
Welatparêzê Kurdistanî Tekîn 
Yagmûr ê ku demeke dirêj bû li 
Londonê dijiya, li nexweşxaneya 
ÛCL a lê dihat dermankirin roja 
înê jiyana xwe ji dest da. Yag-
mur duh piştî merasîmekê ber bi 
Kurdistanê ve hat oxir kirin.

Tekîn Yagmûr ê ku nêzî 20 sal bûn li Brîtan-
yayê penaber bû, vê sala dawiyê ji ber penceşêra 
pişikê dihate dermankirin. Yagmûr ê bi eslê xwe 
ji Tetwana Bedlîsê ye, demek dirêj e li saziyên 
Kurd ên Londonê bi awayekî çalak rêvebertî 
dikir.

Yagmûr ê 2 zarokên wî hene, li nexweşxaneya 
Zanîngeha ÛCL a li navenda Londonê roja Înê 
sibehê saet 06.00’an çû ser dilovaniya xwe.

Jibo Tekîn Yagmur li Navenda Civaka Kurd 

ya li Haringeyê ye duh merasîmek hat li dar xis-
tin. Bi sedan hezkiriyên Tekin Yagmur li kome-
leyê cenaze pêşwazî kirin. Merasîm di nav hê-
sirên malbat û hevalên wî de hat li dar xistin. 

Di destpêkê de sînevîzyonek ku ji wêneyên 
Tekin hatî amade kirin hat nîşandan. Paşê hevs-
erokê Meclîsa Gel Ali Poyraz axaftinek kir. 
Poyraz di axaftina xwe de bal kişand ser jiyana 
Tekin Yagmur û da zanîn ku Tekin Yagmur xwedî 
şexsiyetek mînak û welatparêzekê hêja bû. Piştî 
Poyraz çend hevalên wî Tekin Yagmur jî axaftin 
kirin.

Piştî axaftinan cara dawîn Tekin Yagmur di 
nav hêsirên hezkiriyên wî de ji Navenda Civaka 
Kurd ber bi Kurdistanê ve hat oxir kirin. Yagmur 
dê li Tetwanê li ser wesiyeta wî were binax kirin.

Piştî wefata Yagmûr, Hevserokatiya Meclî-
sa Gelê Kurd a Brîtanyayê peyamek nivîskî 
weşand, ji malbat û hezkiriyên Yagmûr re sersaxî 
xwest. Hevserokatiyê soza girêdana bi xeyalên 
azadiyê yên Yagmûr da.

Asya Abdullah û Aldar 
Xelîl Li Londonê Bûn

Hevseroka PYDê Asya Abdullah û Rêveberê TEV-DEMê Aldar 
Xelîl li paytext Londonê hin hevdîtin pêkanîn.

Hevseroka Partiya Yekitiya Demokratîk 
(PYD) Asya Abdullah û Endamê Desteya 
Rêveber a Tevgera Civaka Demokratîk (TEV-
DEM) Aldar Xelîl piştî ku bi nûnerên karên 
derve yên dewleta Brîtanî re hin hevdîtin pê-
kanîn tevlî semînerekê bûn. 

Semîner ji hêla Peymangeha Melekî 
ya Têkiliyên Navdewletî ya Londonê ve 
(Chatham House) hate birêxistinkirin. Xelîl û 
Abdullah li vir beşdarî vê semînerê bûn ku bi 
ser navê ‘Hikûmeta Herêmî ya Rojava û Ber-
siva Navdewletî’ birêve çû. 

Piştî hevdîtinan Asya Abdullah û Aldar 
Xelîl li Navenda Civaka Kurd ya Harîngeyê bi 
gel re hatin cem hev û pirsên gel bersivandin. 

Aldar Xelîl di axaftina xwe de bal kişand 
ser êrîşên dewleta Tirk û wiha got; “Binpêki-
rina desthiladariya Sûriyê, dagirkirina axa 
wê, hewldana rakirina tola binketina pro-
jeya DAIŞ’ê piştî têkçûna Minbicê, her wiha 
îlana şerê li hember Rêveberiya Xweseriya 
Demokratîk û projeya Federaliya Demokratîk, 
tên wateya şerê li hember hemû pêkhateyên 
Bakurê Sûriyê”.



Ji TUC ya ku nûnertiya 6 milyon kedkar dike: 
Em piştgiriyê didin gelê Kurd
Mezintirîn tevgera kedê ya 
Brîtanyayê TUC, biryar da ku bi 
rengekî çalak piştgiriyê bide gelê 
Kurd. TUC, ku beriya niha ji bo 
Mandela kampanya meşandibû, 
destnîşan kir ku ji bo pêvajoya 
aştiyê ji nû ve destpê bike, divê 
Ocalan azad be.

Kongreya Yekîtiya Sendîkayan-TUC (Trade Union 
Congres) ku mezintirîn rêxistinbûna kedê ya Qraliyeta 
Yekbûyî ye, di konferansa xwe ya salane de biryar da, 
bi rengekî çalak piştgiriyê bide gelê Kurd.

Tevî 52 sendîkayên ji qadên cuda yên kar, 6 mîlyon 
endamên TUC’ê hene. TUC ku rêxistinbûna herî bi 
bandor a li qada civakî, siyasî û kar a li Brîtanyayê ye, 
di sala 1868’an de ava bû.

Konferansa salane ya TUC’ê hefteya debasbûyî li 
bajarê Brîghton ê Îngilîstanê destpê kir û hefteyekê de-
wam kir. Pêşniyarnameya ji aliyê sendîkayên Unite The 
Union, GMB, NASUWT  Û NUT ve hat pêşkêşkirin, 
hat qebûlkirin. Biryara piştgiriya çalak a bi gelê Kurd û 
tevgerên sendîkayî yên li Tirkiyeyê, ji aliyê konferansê 
ve hat qebûlkirin.

Di pêşniyarnameya hat qebûlkirin de hat ragihan-
din, ku êrîşên demên dawî yên li dijî gelê Kurd û hemû 
mûxalîfên li Tirkiyeyê bi fikar tên şopandin û bang hat 
kirin, ku ev êrîş derhal werin sekinandin. Her wiha bal 
hat kişandin ser rewşa Rêberê Gelê Kurd Abdullah 
Ocalan û bang li dewleta Tirk hat kirin ku pêvajoya 

aştiyê ya bi awayekî yekalî hatiye sekinandin ji nû ve 
bide destpêkirin û ji bo serketina vê pêvajoyê jî xwest, 
Ocalan azad bibe.

Tevgera kedê TUC, di konferansa xwe ya sala 
1971’ê de biryarek standibû û ji bo Nelson Mandela 
kampanya bi rêxistin kiribû. Di çarçoveya vê kampan-
yayê de meş û mîtîngên mezin hatibûn lidarxistin û li 
dijî hikûmeta Afrîka Başûr xebateke berfireh hatibû 
meşandin. Vê yekê di azadiya Mandela re roleke mezin 
lîstibû.

Di konferansa salane ya li Brîghtonê de, rayedarê 
sendîkaya Unite The Union Tommy Mûrphy li ser 
pêşniyarnameyê axivî û destnîşan kir, ku bêdengiya li 
pêşberî dîktatoriya Erdogan ne ya qebûlkirinê ye. Mûr-
phy da xuyakirin, ku bêdengiya li pêşberî dîktatoriya 
Erdogan, rezalet e û xwest dawî li vê şermê were anîn.

Di pêşniyarnameya bi sernavê ‘Pêşniyarnameya 
lezgîn’ û ‘Piştgiriya gelê Kurd’ de hat gotin, “Ji ber 
xeteriya heyî û pêvajoya bi guman, kongreya me dax-
waza bicihanîna van xalên li jêrê dike. Di vî warî de 
wê xebateke aktîf bimeşîne.” Daxwazên tên kirin ev in:

-Bangê dike ku yên piştî hewldana darbeyê ji 
wezîfeyê hatine girtin, mafên wan radestî wan bên ki-
rin, bang li dewleta Tirk dike, ku li gorî mafên miro-
van ên tevgera kedê ya navneteweyî, azadiya ramanê, 
mafên sendîkayî û azadiya çapemeniyê tevbigere,

-Dixwaze xebatên piştgiriya bi gelê Kurd û tevgerên 
sendîkayî yên mûxalîf û pêşverû werin zêdekirin û 
desteka madî û pratîkî ji wan re bê dayîn,

-Ji bo Qraliyeta Yekbûyî li nava hikûmeta Tirk 
bikeve nava hewldanan, fikarên kongreya me ji wan 
re ragihînin, daxwaza rawestandina êrîşên li dijî gelê 

Kurd, civaka sivîl û sendîkayan bike, ji hikûmeta Tirk 
bixwaze ku hurmetê nîşanî berpirsyariyên xwe yên 
navneteweyî bide û dawî li çalakiyên xwe yên li der-
veyî qanûnan bîne, wê bi rengekî çalak bixebite,

-Wê hewl bide ku saziyên navneteweyî û federa-
syonên sendîka yên Ewropa û navneteweyî zextê li 
hikûmeta Tirk bikin, ku helwesta xwe biguherîne,

-Ji bo pêvajoya aştiyê ya di Hezîrana 2015’an de ji 
aliyê hikûmeta Tirk ve bi rengekî yekalî hat qedandin 
ji nû ve were destpêkirin bang dike. Ji bo serketina vê 
pêvajoyê daxwaza azadiya Lîderê Kurdan Abdullah 
Ocalan dike.”

Kampanya ji bo azadiya Ocalan, bi pêşengiya yek 
ji mezintirîn sendîkayên Brîtanyayê Unite û GMB ve 
di 25’ê Nîsanê de li Parlamenta Brîtanyayê hatibû dest-
pêkirin.
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Lîderê muxalefeta sereke ya Îngilîstanê: Divê Ocalan azad bibe

Lîderê Partiya Karker a 
Îngilîstanê Jeremy Cor-
byn got, divê Rêberê Gelê 
Kurd Abdullah Ocalan 
azad be. Corbyn her wiha 
xwest, mafê Kurdan ê 
xwerêveberiyê bê nasîn.

Di pêşbaziya kampanyaya lîdertiya 
Partiya Karker de, duh Lîderê Partiya 
Karker Jeremy Corbyn li civîneke ba-
kurê Londonê axivî û got, divê heqê 
Kurdan ê xwerêveberiyê were nasîn.

Li civîna ku bi pêşengtiya Meclî-
sa Kurd a Brîtanyayê pêk hat, gelek 
Kurdistanî û Tirkiyeyî amade bûn. 
Civîn ji hêla Wekîla Herêma Edmon-
ton û endama Kabîneyê Kate Osamor 

ve hat birêvebirin. Corbyn di vê civînê 
de mijarên navxweyî û navneteweyî 
şîrove kir.

Corbyn diyar kir, ji bo şerê li Kurd-
istanê bi dawî bibe û aştî pêk were 
divê Ocalan azad be û got:’ ‘Min gelek 
caran got, eger wê çareserî û aştiyek 
pêk were divê Ocalan azad be û li dora 
maseyê be. Di vê mijarê de wê xebatên 
me hebin. Avaniya herî bilind a hemû 
sendîkayên Kongreya Trade Unîon 
îmza xwe li bin biryareke girîng danî. 
Ji bo azadiya Kurdan û Ocalan kam-
panyayeke berfireh dide meşandin. Ev 
geşedaneke pir girîng e.”

‘DıVÊ HeQÊ kUrDaN 
Were NasÎN’

Corbyn têkildarî şerê Rojhilata 
Navîn jî got, di şerê Sûriyeyê de bi sed 
hezaran mirov mirine û bi mîlyonan 

mirov neçar mane ku ji welatê xwe 
koçber bibin. Corbyn wiha domand, 
‘‘Divê çareseriyeke siyasî ji bo şerê 
Sûriyeyê were dîtin. Divê heqê gelên 
cihê yên Sûriyeyê werin misogerkirin, 
divê heqê Kurdan were nasîn.”

Corbny wiha bi nav gotinên xwe 
de çû: “Bi salan e ku ez Kurdan ji nêz 
ve dişopînim û dîroka wan dizanim. Ji 
sala 1920’an ve nasnameya wan hate 
înkarkirin. Ji hêla hêzên ku çavê wan 
li wan xakan bû, bi Sykes Pîcot û pey-
manên din heqê neteweyî yê Kurdan 
hate înkarkirin. Û em bi encamên van 
kêşeyan re hevrû ne. 

Û heta niha hatin înkarkirin. Eger 
li herêmê aştî tê xwestin divê mafê 
Kurdan ê xwerêveberiyê were nasîn. 
Di vê mijarê de dirûşma me ya sereke 
ev e; aştî, heqê mirovan, dadmendî û 
demokrasî.

Gelek caran ez çûme Kurdistanê û 
min neheqiyên li wir dîtin. Di vê mi-
jarê de hikûmeta Brîtanyayê divê mafê 
mirovan bike hîmê polîtîkaya xwe ya 
derve. Li gel heqê çandî û polîtîk divê 
ji bo ku bikaribin xwe bi rê ve bibin jî 
xebatan bike.”

JerMY COrbYN kÎ Ye?
Jeremy Corbyn ku ji mêj ve weke 

dostekî nêzîk ê Kurdan tê naskirin, ev 
33 sal in li parlamentê ye. Corbyn bi 
nasnameya xwe ya sendîkavanê berê 
û sosyalîstî tê nasîn. Di 1983’an de li 
herêma Îslîngton a Londonê dibe par-
lamenter.

Di Kraliyeta Yekbûyî de, di hil-
bijartinên parlamentê yê 7’ê Gulana 
2015’an de ji ber ku bi ser neketibû 
Ed Mîllîband xwe ji bo Lîdertiya Par-
tiya Karker danîbû. Piştî Mîllîband di 

pêşbaziya lîdertiyê de Corbyn rengekî 
nû da siyaseta Brîtanyayê. Bi sed 
hezaran mirov ji bo piştevaniyê bidine 
Corbyn qeyda xwe li partiyê kirin. Di 
hilbijartinên 12’ê Îlona 2015’an de 
Corbyn berandamên din li paş hiştin 
bi sedî 60 dengê ku standî bû serokê 
giştî yê Partiya Karkir.

Ji roja ku hatî hilbijartina heya niha 
ji ber muxalefeta navxweyî gelek ro-
jên giran derbas kirine lê dîsa jî îstîfa 
nekir û dev ji peywira xwe neqeriya. 
Piştî referandûma Yekîtiya Ewropayê 
ji ber sedema dengê pênebaweriyê ya 
172 wekîlên ku li hemberî partiya xwe 
serî rakirin, Corbyn dîsa neçar ma ku 
têkeve pêşbaziya lîdertiyê û li pêşberî 
wî Owen Smîth heye. Di konferansa 
25’ê Îlonê de wê lîderê nû yê partiyê 
were hilbijartin.
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî Pênokek

Lawik Hêdî Dimeşiya
Mamoste ji xwendeka-

ra xwe ya keç dipirse:

- Tu çima dereng mayî?

- Mamoste, gava ku ez diha-
tim dibistanê lawikek li pey min 
bû, hema bela xwe li min dida, ji 

ber wê ez hinekî dereng mam.

- Ê te jî lez bikira?

- Lê lawik hêdî dimeşîya! 

Bi ser êşa xwe de dikevim..

Tiliyên te min ji Rojava 
direvînin,

Birîna xwe di birîna te de ji 
bîr dikim...!

Di êşa te de werdibim!!

Ehmed Huseynî
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Mezintirîn tevgera kedê ya 
Brîtanyayê TUC, biryar da ku bi 
rengekî çalak piştgiriyê bide gelê 
Kurd. TUC, ku beriya niha ji bo 
Mandela kampanya meşandibû, 
destnîşan kir ku ji bo pêvajoya 
aştiyê ji nû ve destpê bike, divê 
Ocalan azad be.
Rêxitina ku ji 52 sendîkayên ji qadên 
cuda yên kar, 6 mîlyon endamên we hene 
di kongerya xwe ya salane ya li bajarê 
Brightonê li dar xistî, daxwaznameyek ji 
pênc xalan  pê tê pejirand. Pênc daxwazên 

pêşnûmeya hatî hilbijartin ev in;
1- Bangê dike ku yên piştî hewldana darbeyê 
ji wezîfeyê hatine girtin, mafên wan radestî 
wan bên kirin, bang li dewleta Tirk dike, 
ku li gorî mafên mirovan ên tevgera kedê 
ya navneteweyî, azadiya ramanê, mafên 
sendîkayî û azadiya çapemeniyê tevbigere,
2- Dixwaze xebatên piştgiriya bi gelê Kurd 
û tevgerên sendîkayî yên mûxalîf û pêşverû 
werin zêdekirin û desteka madî û pratîkî ji 
wan re bê dayîn,
3- Ji bo Qraliyeta Yekbûyî li nava hikûmeta 
Tirk bikeve nava hewldanan, fikarên 
kongreya me ji wan re ragihînin, daxwaza 
rawestandina êrîşên li dijî gelê Kurd, civaka 
sivîl û sendîkayan bike, ji hikûmeta Tirk 

bixwaze ku hurmetê nîşanî berpirsyariyên 
xwe yên navneteweyî bide û dawî li 
çalakiyên xwe yên li derveyî qanûnan bîne, 
wê bi rengekî çalak bixebite,
4- Wê hewl bide ku saziyên navneteweyî 
û federasyonên sendîka yên Ewropa û 
navneteweyî zextê li hikûmeta Tirk bikin, ku 
helwesta xwe biguherîne,
5- Ji bo pêvajoya aştiyê ya di Hezîrana 
2015’an de ji aliyê hikûmeta Tirk ve bi 
rengekî yekalî hat qedandin ji nû ve were 
destpêkirin bang dike. Ji bo serketina vê 
pêvajoyê daxwaza azadiya Lîderê Kurdan 
Abdullah Ocalan dike.” 

Berdewama nuçeyê di rupelê 3´yan de ye

Ji Mezintirîn tevgera kedê 
Ya brîtanya biryara Dîrokî

Li pêşiya parlamentoyê 
´Goristana Êlekên 
Jiyanê´
Li pêşiya parlemena Brîtanî jibo bal kişandina ser rewşa 
penaberên ku li deryayê xeniqîn 3 hezar êlek hatin rêz 
kirin.  Rûpel 4

Lîderê muxalefeta 
sereke ya Îngilîstanê: 
Divê Ocalan azad bibe
Lîderê Partiya Karker a îngilîstanê Jeremy Corbyn 
got, divê Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan azad be. 
Corbyn her wiha xwest, mafê Kurdan ê xwerêveberiyê 
bê nasîn. Rûpel 3

Welatparêzê kurdistanî tekîn Yagmûr 
ber bi welêt ve hat oxir kirin
Welatparêzê Kurdistanî 
Tekîn Yagmûr ê ku 
demeke dirêj bû li 
Londonê dijiya, li 
nexweşxaneya ÛCL 
a lê dihat dermankirin 
roja înê jiyana xwe ji 
dest da. Yagmur duh 
piştî merasîmekê ber bi 
Kurdistanê ve hat oxir 
kirin.

Berdewama nuçeyê di 
rûpelê 4´an de ye


