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Zalime yakışır karşılama. Baskın 
seçim öncesi İngiltere’ye gelen Erdo-
ğan Başbakanlık Konutu önündeki 
kitlesel eylemle protesto edildi. “Ka-
til Erdoğan” sloganı atan eylemciler 

Theresa May’e de tepki gösterdi: “İn-
giltere diktatörü kabul etmemeliydi.”

Türk Cumhurbaşkanı R.Tayyip 
Erdoğan, Pazar gününden itibaren 
İngiltere’nin başkenti Londra’da pro-

testo gösterilerinin gölgesinde te-
maslarda bulunuyor. Erdoğan’ın dün 
Başbakanlık Konutu’nda İngiltere 
Başbakanı Theresa May ile gerçekleş-
tireceği görüşme öncesinde de yak-

laşık 600 kişinin katıldığı kitlesel bir 
protesto gösterisi gerçekleştirildi.

Haberi sayfa 6 ve 7’de

Erdoğan’a huzur yok

HDP’ye tam destek İngiliz silah devi 
Airbus işgal edildi

Rojava’ya yönelik Tıbbi Yardım 
Kampanyası çerçevesinde düzen-
lenecek olan konserde Metin Kemal 
Kahraman kardeşler sahne alacak.

Haberi Sayfa 23’de

Bristol silah endüstrisi öldürdü-
ğü insanların hikayeleri olmadığı-
nı iddia ediyor. Bu yüzden onlara 
arkadaşlarımızın yüzünü ve ilham 
veren kahramanları getirdik. 

Haberi Sayfa 5’te

Türkiye ve Kürdistan’da yapı-
lacak seçimlere 38 gün kala, Bri-
tanya’da demokrat ve sosyalist 
kesimlerin HDP’nin başarısı için 
yaptıkları seçim çalışmaları hız ka-
zandı.

Haberi sayfa 4’de

Metin Kemal Kahraman 
25 Mayıs’ta Londra’da 

£

İngiltere’nin başkenti Londra’da 
Ciwanen Azad UK gençliği Erdoğan’ın 
sabah saatlerindeki İngiliz Başbakan 
Theresa May’i ziyareti öncesinde Par-
lamento yakınındaki Westminister 
köprüsüne  TAMAM yazılı pankart ve 
YPG bayrağını astı. 

Haberi sayfa 8’de

Gençler de 
TAMAM 
dedi!
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Ulusal Kürt Kadın Çalıştayı Hazırlık 
Komitesi: Avrupa’da yaşayan Kürt ka-
dınları olarak 20-21 Mayıs tarihlerin-
de çalıştayımızı gerçekleştireceğiz.

Yazılı bir açıklama yapan Ulusal 
Kürt Kadın Çalıştayı Hazırlık Komi-
tesi, TJK-E, YNK, Goran, Komala, 
Yekgirtu ve KDP’li kadın temsilciler, 
Yaresan ve Feyli kadınlar, Êzidî Ka-
dın Hareketi (TAJE), Kürdistan İslami 
Topluluğu (CİK), PYD, Kongra Star, 
KNK kadın üyeleri, Kürdistani kadın 
dernekleri, akademisyenler, parla-
menterler ve bağımsız şahsiyetlerin 
katılımı ile Avrupa Ulusal Kürt Kadın 
Çalıştayı’nın yapılacağını belirtti.

Açıklamada şunlara yer verildi: 
“Hegemonik güçlerin Ortadoğu ve 
Kürdistan coğrafyasında yeniden 
dizayn etme çalışmaları halkların 
ve özelde de kadınların yarattığı de-
ğerleri yok etmeye yöneliktir. Yüz 
yıllardan beri kadim Kürdistan coğ-
rafyasında katliam, talan ve işgaller 
günümüzde de yoğun olarak yaşan-
maktadır. Her savaşın ve işgalin ilk 
ganimeti olarak görülen kadınlardır.

Kürdistan’da hedeflenen işgal tüm 
halkların ve kadınların sadece fiziki 
işgali hedeflemiyor. Aynı zamanda 
kültürel, inançsal ve yer altı, yer üstü 
zenginliklerle birlikte tarihsel belle-
ğini de yok etmeyi hedefliyor. Şen-
gal’de, Rojava’da, Sine’de Duhok’ta 
Cizre’de Sur’da, Nusaybin’de ve son 
olarak da Efrîn’de yaşanan işgal aynı 
zamanda tarihten günümüze gelen 
imha politikaların devamıdır.

Bakur’da Sayın Abdullah Öcalan 
üzerinde geliştirilen uluslararası 
komplo ve İmralı tecrit ideolojisi baş-
ta olmak üzere tüm halkın üzerinde 

Kürt dilbilimci Celadet Ali Be-
dirxan’ın 1932’de çıkardığı Kürtçe 
Hawar dergisinin yayına başladığı 
gün olan 15 Mayıs Kürt Dili Bayramı 
olarak kutlanıyor. Kürt Dil Bayra-
mı’na ilişkin konuşan Barış Anneleri, 
Kürt ailelerine “Çocuklarınızı kendi 
dilinizle büyütün” çağrısı yaptı.

‘Direnişle ispatladık’
 Dilin halklar için önemli olduğu-

na dikkat çeken Barış Annesi Güler 
Buğday, “Biz dilimizden dolayı çok 
acı gördük. Yıllardır kendi dilimiz için 
varız. Eğer bir halk varsa onun dili de 
vardır. Yıllarca Kürtlerin, Kürtçe diye 
bir dilinin olmadığını söylediler. Ama 
21’inci yüzyılda Kürtler çalışmalarıy-
la, direnişleriyle ve mücadeleleriyle 
Kürt dilini dünyaya ispatladılar” ifa-
delerini kullandı.

‘Her ev bir okul gibi olsun’
 Özellikle kadınlara çağrıda bulu-

nan Buğday, “Her işinizi Kürtçe ya-
pın. Çocukları Kürt diliyle büyütün. 
Ninnileri Kürtçe söyleyin. Bunları ya-

uygulanan baskılar, Rojhılat’ta reji-
min başta kadınlar olmak üzere ge-
nel olarak yapılan idamlar, Başur’da 
Duhok’da, Şengal’de Êzidî toplumu 
ve kadınlara yönelik saldırılar ve 
Rojava’daki katliamlar da katliamcı 
zihniyetin ürünü ve devamındır. 3. 
Dünya Savaşı’nın Kürdistan merkezli 
olması bizim nasıl bir savaş konsepti 
ile karşı karşıya kaldığımızın somut 
göstergeleridir.

Tüm bu saldırıların yanı sıra her 
dönemin konsepti farklı olsa da göç 
politikasında bir farklılık olmamış 
sistematik olarak Kürtler metropoller 
ve Avrupa başta olmak üzere dünya-
nın her tarafına zorunlu göçle tabii 
tutulmuştur.

Kürtler üzerinde geliştirilen politi-
kalardan en fazla etkilenen kadınlar-
dır. Dolayısıyla da toplumda baskı-
nın, şiddetin ve katliamın uygulama 

parsanız o zaman devlet mecbur ka-
lır, bu dilin varlığını kabul eder ve ya-
saklayamaz. Her ev bir okul gibi olsun 
ki dilimiz resmi bir dil olsun” dedi.

‘Devlet Türkleştirmek istiyor’
 Devletin Kürtleri Türkleştirmeye 

alanı maalesef her zaman kadınlar 
olmuştur.

Avrupa’da yaşayan Kürdistan 
toplumunun Kürdistan halkları ve 
Kürtlere yönelik zoraki asimilasyon 
politikalarının yanı sıra göç ve göçün 
yarattığı sonuçlar eklenince sorunlar 
daha fazla katmerleşmektedir.

Kürdistan üzerinde geliştirilen iş-
galci ve katliamcı saldırılar, kadına 
yönelik her türlü şiddet, küçük yaşta 
ve zorla evlilik, berdel, başlık parası, 
göç ve göçün yarattığı sorunları tartı-
şıp ulusal birlik esprisi ile çözümleri 
üretmek hedeflenmelidir. Ataerkil 
zihniyetin yaratmak istediği köle, 
kimliksiz ve parçalı Kürde karşı özgür 
Kürdün yaratılmasında kadınlar ola-
rak öncülük misyonumuzun gereğini 
yerine getirmekle mükellefiz. Ayrıca 
yapılacak olan Çalıştayda 3. Ulusal 
Kürt Kadın konferansının yapılma 

çalıştığının altını çizen Barış Annesi 
Sultan Bozkurt da, “Biz 1994’te İz-
mir’e göç ettik. 2 yıla yakın İzmir’de 
yaşadık. Ardından İstanbul’a geldik. 
İnsanın kendi memleketinden göç 
etmesi ve farkı bir dilin konuşulduğu 

kararı hedeflenmelidir. Çünkü Ulusal 
Kürt Kadın birliği beraberinde genel 
Kürt birliğinin zeminini güçlendire-
cektir. Aynı zamanda kadınların var 
olan örgütlü zemininin birliğini oluş-
turmak da hayati derecede önem arz 
etmektedir.

Tüm bu nedenlerle Avrupa’da yaşa-
yan Kürt kadınları olarak 20-21 Mayıs 
tarihlerinde çalıştayımızı gerçekleşti-
receğiz.

Avrupa Ulusal Kürt Kadın Çalış-
tayına TJK-E, YNK, Goran, Komala, 
Yekgirtu, ve KDP’li kadın temsilciler, 
Yaresan ve Feyli Kadınlar, Êzidî Ka-
dın Hareketi (TAJE), Kürdistan İslami 
Topluluğu (CİK), PYD, Kongra Star, 
KNK kadın üyeleri, Kürdistani kadın 
dernekleri, akademisyenler, parla-
menterler ve bağımsız şahsiyetler ka-
tılacaktır.”

yere gelmesi çok zor. Ben şu an Arap-
ları gördüğümde onlara çok üzülüyo-
rum. Çünkü biz de o şeyleri yaşadık. 
İstanbul’a geldiğimizde tek başıma 
markete bile gidemiyordum. Çünkü 
hiçbir şeyin adını bilmiyordum. Türk-

çeyi çok fazla bilmiyorduk, ailemizle 
Kürtçe konuşuyorduk” diye konuştu.

Bozkurt, özellikle metropollerde 
yaşayan Kürtlerin çocuklarıyla kendi 
anadilleriyle konuşması gerektiğini 
söyledi.

Avrupa Ulusal Kürt Kadın Çalıştayı 
20-21 Mayıs’ta yapılacak

Barış Anneleri: Ninnileri Kürtçe söyleyin
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Kasıtlı olmayan suçlardan 
tutuklanıyor İran’da her yıl 
250 dolayında kadının kasıtlı 
olmayan suçlardan tutukla-
narak cezaevine konulduğu 
belirtiliyor. ISNA ajansının 
haberine göre kadın ve aile 
işleri koordinasyon ve prog-
ramlanmasından sorumlu 
başkan yardımcısı Athareh 
Nejadi, kasıtlı olmayan suç-
lardan tutuklananların duru-
muna dikkat çekti. 

Nejadi, “Cezaevi kuru-
munun tahminlerine göre 
ülkede her yıl kasıtlı olma-
yan suçlardan ortalama 250 
kadın cezaevine konuluyor” 
dedi. “Serbest bırakıldıkla-
rında, neredeyse aynı sayıda 
kadın yerlerine konuluyor” 
diye ekleyen Nejadi, kadın 
tutuklular için kefaletin de 
yüksek olduğu eleştirisinde 
bulundu.

İran’da her yıl 
250 kadın
Kasıtlı olmayan 
suçlardan 
tutuklanıyor 
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Minicab sürücüleri için aynı gün PCO lisanslı kiralık araç temin edilir*

DAVALARINIZ SERPİL ERSAN YÖNETİMİNDE ÖZENLE TAKİP EDİLİR

KAZA DAVALARI
Araba / Minicab Kazaları

İşyeri Kazaları
ve Diğer Kazalar

GÖÇMENLİK DAVALARI
Evlilik / Nişan Vizesi
Ankara Antlaşması

Turist Vizesi
Sürekli Oturum Başvurusu

CONVEYANCING
İşyeri Alımsatım 
Ev Alımsatımı

AİLE HUKUKU
Aile Hukuku

Boşanma davaları
Ayrılık
Çocuk

Aile içi şiddet 

ERSAN&CO SOLICITORS

KAZA Ml YAPTlNlZ ?
Binlerce Pound Tazminat Alabilirsiniz

*Terms and Conditions apply

İngiltere Barosu’nun verdiği 
Lexcel Kalite Belgesi ışığında 
hizmet vermektedir.

Avukat Serpil Ersan ile hukuk 
programı Euro Star ekranlarında
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HDP’ye tam destek

Britanya’da da Erdoğan faşizmine 
ve zulme karşı halkların tarafında ke-
netlenen kurum, kuruluş ve yöre der-
nekleri bir ağızdan HDP diyor. Önce-
likle seçim çalışmalarına, Demokratik 
Güç Birliği Britanya çatısı altında baş-
latan kurumlar hafta sonu bir ara-
ya gelerek, Emek Barış ve Özgürlük 
platformunu oluşturdu. Platformda 
sağlanan fikir birliği Britanya’da ikin-
ci aşamasına girilen seçim çalışmala-
rına büyük hız kazandırdı. Kurumlar, 
Emek Barış ve Özgürlük için Oylar 
Demirtaş‘a sesini duyurdu. Platforma 
Britanya Alevi Federasyonu ve ayrıca 
özgün seçim komiteleri de destek ve-
rerek demokrasi cephesinde yerlerini 
alıyor.

Ortak bildiride fikir birliği
Emek Barış ve Özgürlük Platfor-

mu-Britanya bileşenlerinin ortak im-
zasıyla hazırlanan basın bildirisi de 
düzenlenen toplantıda basına okun-
du. Bildiride şu vurgular yer aldı: 
“Britanya’da yaşayan Türk, Kürt, Ale-
vi, Sünni bütün milliyet ve mezhep-
lerden toplumumuza çağrımızdır. 
Türkiye tarihinin en kritik seçimle-
riyle karşı karşıya. Kararlaştırılacak 
olan, kurulmaya çalışılan faşist tek 
adam-tek parti rejiminin püskür-
tülmesinin dayanaklarının yaratılıp 
yaratılamayacağıdır. Tek adam-tek 
parti rejimine ‘Hayır’; Halk iradesine 
dayalı demokratik bir iktidar. OHAL’e 
Hayır. KHK’ler İptal Edilsin! Dinsel 
ve Aleviler başta olmak üzere azınlık 
mezheplere yönelik baskılara son, 
herkese inanç özgürlüğü, laik devlet. 
Bağımsız ve tarafsız yargı. Kadına 
toplumsal hak eşitliği. Kadına yönelik 

şiddete son. Dinci eğitim dayatması-
na son. Gençlere parasız ve demok-
ratik eğitim hakkı. Parasız, eşit ve 
erişilebilir sağlık hakkı. Erdoğan, AKP 
ve müttefiki MHP’nin bugüne kadar 
yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. 
Halkın elinde kullanabileceği demok-
ratik hak kırıntısı bırakmayıp ülkeyi 
KHK’larla yönetmek ve emeğin sö-
mürüsünü yoğunlaştırırken halka yö-
nelik şiddeti ve savaşı tırmandırmak 
bugüne kadar uyguladıkları ve uygu-
lamayı sürdürecekleri programlarıdır. 
Bu tekçi halk düşmanı faşist ittifaka 
tek oy verilmemesi bu seçimlerin bi-
rincil hedefi olmalıdır: ‘Erdoğan’a oy 
yok’, ‘AKP-MHP İttifakına oy yok!’.”

Çalışmalar Britanya genelinde
Başkent Londra’da oluşturulan 

Platform, özellikle Londra merkezli 
İngiltere çalışmalarına yoğunlaşır-

ken ayrıca Londra dışındaki ve diğer 
bölgelerdeki özgün seçim komitele-
ri, halk meclisleri ve kurumlarla da 
seçim çalışmalarını koordineli bir 
şekilde yürüyor. Başta Nottingham, 
Reading, Cardiff, Kent, Sussex, Can-
terbury, Brighton ve Edinburgh daha 
birçok bölgede Londra merkezdeki 
uygulanan 4 aşamalı seçim çalışma-
ları aynı şekilde devam ediyor. 24 Ha-
ziran seçimlerinde İskoçya’da çalış-
malar Britanya’dan ayrı yürütülecek.

Britanya’da seçimlere 1 ay kaldı
Britanya genelinde halk 16, 17, 18 

ve 19 Haziran’da kurulacak sandıkla-
ra gitmeye hazırlanıyor. Geçen seçim-
lere göre oy oranlarını yükselterek 
HDP’nin yüzde 70 ulaşmasını hedefli-
yor. 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP 
yüzde 59.2 oy oranıyla Birleşik Kral-
lık’ta birinci parti olurken, CHP yüz-

de 20.86 ile ikinci, AKP yüzde 14.49 
üçüncü parti olmuştu.

1 Kasım seçimlerinde ise HDP yüz-
de 54.5, CHP yüzde 21.4, AKP yüzde 
20.2 oy almıştı. 16 Nisan Referandum 
oylamasında Londra’da 20.1 Evet, 
yüzde 79.9 Hayır, Edinburg’da ise 
yüzde 74.9 Hayır, 25.1 Evet oyu çık-
mıştı.

27 kurumdan demokrasi çatısı
Demokratik Güç Birliği Britanya 

bileşenlerinden oluşan kurumların 
çok büyük bölümü 24 Haziran seçim-
lerinde Emek Barış ve Özgürlük çatısı 
altında birleşerek, diktatörlüğe karşı 
demokrasi cephesini oluşturdu.

Emek Barış ve Özgürlük Platformu; 
Britanya Demokratik Kürt Halk Mec-
lisi, Day-mer, Göçmen İşçiler Kültür 
Derneği (Gik-Der), Yüz Çiçek Açsın 
Kültür Merkezi, Tohum Kültür Merke-
zi, Roj Kadın Meclisi, Croydon Taybet 
Ana Kadın Meclisi, Sosyalist Kadınlar 
Birliği, HDK İngiltere, Halkevi, Kürt 
Toplum Merkezi, Kırkısraklılar Daya-
nışma Derneği, Nurhak Kültür Evi, 
El-Com, Zedikanlılar, Alxas-Com, Qa-
şanlılar Dayanışma Derneği, Dersim 
Der, Tilkililer, Paz-Der, Koçgirililer 
Dayanışma Derneği, Demircilik Da-
yanışma Derneği, Kürecik Dayanışma 
Derneği, Barış için Akademisyenler 
UK, Adıyamanlılar Dayanışma Grubu 
ve 16 yöre derneğinden oluşuyor.

Türkiye ve Kürdistan’da ya-
pılacak Cumhurbaşkanlığı ve 
Milletvekili Genel Seçimle-
rine 38 gün kala, Avrupa’nın 
birçok bölgesinde olduğu gibi 
Britanya’da da demokrat ve 
sosyalist kesimlerin HDP’nin 
başarısı için yaptıkları seçim 
çalışmaları hız kazandı.

Erem Kansoy
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İngiltere’nin Bristol kendinde bu-
lunan Airbus silah firmasının binası, 
İngiliz aktivistlerce işgal edildi. Pazar-
tesi sabah başlayan ve 24 saat süren 
işgal eylemi sırasında YPJ şehitlerin-
den Anna Campbell ve Arîn Mîrkan’ın 
dev posterleri binanın çatısından sar-
kıtıldı. Gece boyunca İngiliz polisine 
direnen eylemciler posterleri sabaha 
kadar çatıda tutmayı başardı. Anna 
Campbell’in arkadaşları ve Bristol 
Kürtlerle Dayanışma Kampanyası ta-
rafından düzenlenen eylemde, İngil-
tere’nin Türkiye ile silah ticaretinin de 
derhal durdurulması da talep edildi.

İlham veren kahramanları getirdik
Anna’nın arkadaşları ve dostları 

Bristol firmasının, küresel silah tica-
retindeki rolüne dikkat çekmek ama-
cıyla böylesi işgal eylemi yaptıklarını 
duyurdu. İşgal eylemine katılanlar-
dan Liz isimli aktivist, Kablo Bristol 
Organizasyonu websitesinde şu açık-
lamayı yaptı: “Bristol silah endüstrisi 
öldürdüğü insanların hikayeleri olma-
dığını iddia ediyor. Bu yüzden onlara 
arkadaşlarımızın yüzünü ve ilham 
veren kahramanları getirdik. Anna 
Campbell, Sara Merdîn, Serhildan, 
Arîn Mîrkan, Barîn Kobanê, sizi onur-
landırıyoruz ve sizi özlüyoruz.”

Türkiye’yi silahlandırmayı bırakın
Bir diğer eylemci olan Paul ise web 

sitesindeki açıklamasında şöyle dedi: 

“Erdoğan hükümetinin eski DAiŞ 
ve El-Kaide ile ortak hareket ettiği-
ne dair kanıtlar ortada. Theresa May 
insan hakları ihlalleri ortadayken, 
daha fazla silah satmak için Erdoğan 
ile masaya oturuyor. Anna’nın, YPJ 
savaşçılarının ve yüzlerce Kürt sivil-
lerinin ölümüne kendisi de karışıyor. 
Çok basit, Türkiye’yi silahlandırmayı 
bırakmalıyız. Hemen şimdi.”

Campell’in babası ırkçılara karşı
İşgal eylemi, Türk Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın Londra’da İngiliz Başba-
kan Theresa May ile görüştüğü Salı 
gününe kadar sürdü. Anna Camp-

bell’in babası Dirk Campbell de iki-
linin görüştüğü Başbakanlık binası 
önündeki eylemde elinde Anna’nın 
fotoğrafıyla yer aldı. Dirk Campbell’in 
işgal eylemi sırasında binanın etrafın-
da toplanan ve etrafa küfürler savuran 
faşist Türk grupla karşı karşıya geldiği 
anlar objektifimize takıldı. Irkçı grup 
karşısında dik duruşuyla dikkat çeken 
ve diyalog kurmaya çalışan Campell, 
eylem esnasında yaptığımız röportaj-
da “Ben barıştan yanayım, diyalog ile 
herşeyin çözülebileceğini savunuyo-
rum, Kürtlerle olduğu gibi Türklerle-
de konuşmayı isterim” demişti.

Bristol silah endüstrisi öl-
dürdüğü insanların hikayele-
ri olmadığını iddia ediyor. Bu 
yüzden onlara arkadaşlarımı-
zın yüzünü ve ilham veren 
kahramanları getirdik.

Anna’nın arkadaşları eylemde
İngiliz silah devi Airbus işgal edildi

Erem Kansoy

Airbus ne üretiyor

Airbus silah şirketi sivil uçak üret-
menin yanı sıra, birlikleri ve ekipman-
ları taşımak amaçlı A400M çok yönlü 
nakliye askeri uçaklarının kanadını 
üretmekte. Türkiye’nin şu anda top-
lamda 10 adet olmak üzere, dört adet 
A400M uçağı bulunuyor ve Airbus ya-
pımı oldukları biliniyor.

Daha önce Kablo organizasyonu 
tarafından da bildirildiği gibi, Türkiye 
tedarik amaçlı Bristol, Filton’da füze-
ler, savaş jeti bileşenleri ve diğer tek-
nolojileri satın almakta.

Türkiye, Temmuz 2016’dan bu 
yana n 650 milyon sterlin değerindeki 
silahla İngiltere hükümeti tarafından 
‘öncelikli pazar’ olarak tespit edilmiş-
ti.
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Zalime yakışır karşılama
Türk Cumhurbaşkanı R.Tayyip 

Erdoğan, Pazar gününden itibaren 
İngiltere’nin başkenti Londra’da pro-
testo gösterilerinin gölgesinde te-
maslarda bulunuyor. Erdoğan’ın dün 
Başbakanlık Konutu’nda İngiltere 
Başbakanı Theresa May ile gerçekleş-
tireceği görüşme öncesinde de yak-
laşık 600 kişinin katıldığı kitlesel bir 
protesto gösterisi gerçekleştirildi. De-
mokratik Güç Birliği tarafından orga-
nize edilen eyleme Kürdistanlılar ve 
Türkiyelilerin yanı sıra İngilizler de 
katıldı. “Hırsız, Katil Erdoğan”, “Bijî 
berxwedana Efrîn e” sloganları atılan 
eylemde “Tamam” yazılı dev pankart 
dikkat çekti. Eylemciler, gözlerine 
bant çekili üzerinde “Terörist” yazan 
dövizler taşıdı.

Basın geniş yer verdi
Sloganlar eşliğinde saatlerce süren 

eylemi İngiliz basınında da geniş yer 
aldı. Daily Mail, Evening Standard, 
Daily Star, Channels TV, RT gibi ana 
akım basında da eylem geniş yer bul-
du.

Sabah saatlerinde başlayan pro-
testo gösterisi günboyu etkili bir şe-
kilde devam ederken, ellerinde Türk 
bayrakları bulunan yaklaşık 50 kişi-
lik grup ise provokatif yaklaşımlar 
sergileyerek, eylemcilere hakaret ve 
küfürler de bulundu. Eylemcilerin 
tepkisiyle karşılanan grupla zaman 
zaman gerilimli anlar yaşandı. İki 
grup arasında polisler etten duvar 
örürken sert tutumuyla dikkat çeken 
İngiliz polisi Erdoğan’ı protesto eden 
4 eylemciyi gözaltına aldı.

İngiltere diktatörü ağırlama-
malıydı!

Eyleme katılan Guardian Gazetesi 
yazarı Owen Jones burada yaptığı ko-
nuşmada provokatif grubu kastede-
rek “Karşı tarafta duran gözünü kan 
bürümüş Türklere hep birlikte ses 
verelim; Kürdistan, Kürdistan Kür-
distan!” dedi.

Jones, Efrîn’de şehit düşen YPG’li 
İngiliz savaşçı Anna Campbell’i de 
anarak şöyle devam etti: “Burada ha-
yatını kaybeden Anna Campbell’i de 
anmak istiyorum. Anna, demokrasi 

için yaşamını yitirdi, Türk uçakları 
tarafından öldürüldü. Bizler barışı 
desteklemeye devam edeceğiz fakat 
fakat Türklerin kanlı saldırılarını da 
asla unutmayacağız. İngiltere, Erdo-
ğan gibi bir diktatörü ağırlamamalıy-
dı.”

Danışıklı dövüşün açık örneği
Gazetemize konuşan eylemcilerin 

görüşleri ise şöyle:
– Göçmen İşçiler Kültür Derneği 

(GİK-DER) Yöneticisi Ali Aktaş: Er-
doğan, Türkiye ve Ortadoğu’da kay-
bettiği itibarını seçim öncesi İngiltere 

emperyalistleri ile silah ticaretinin 
yanı sıra farklı ticaretler ve seçim 
üzerinden kazanmaya çalışıyor. Ama 
Erdoğan diktatörünün sonunun gel-
diğini çok iyi biliyoruz. Kürt halkı, 
gençler, kadınlar, işçi-emekçiler ka-
til Erdoğan’a TAMAM diyecek ve 16 
yıllık saltanatını tarihin çöplüğüne 
atacaktır. Ondandır ki, İngiliz emper-
yalistlerinin polis güçleri Erdoğan’ı 
protesto eylemine azgınca saldırıyor. 
Birçok arkadaşımız gözaltına alındı. 
Bunlar danışıklı dövüşün açık örne-
ğidir.”

Demokratik hakkımızı kullan-
dık

– İşçi Partili Belediye Meclis Üyesi 
Makbule Güneş: Erdoğan’ın İngiltere 
ziyaretinden memnun değiliz. Erdo-
ğan, Türkiye’de basını susturmuş ve 
diktatöryal bir rejim getirmiştir. Bu-
gün burada demokratik eylem hakkı-
mızı kullanıyoruz. Erdoğan, İngilte-
re’ye hiç kabul edilmemeliydi.

Kendi ülkemden utanıyorum
– İngiliz şehit YPJ’li Anna Camp-

bell’in babası Dirk Campbell: Erdo-
ğan’ın İngiltere ziyareti belli ki yeni 

Baskın seçim öncesi İngil-
tere’ye gelen Erdoğan Başba-
kanlık Konutu önündeki kit-
lesel eylemle protesto edildi. 
“Katil Erdoğan” sloganı atan 
eylemciler Theresa May’e de 
tepki gösterdi: “İngiltere dik-
tatörü kabul etmemeliydi.”

Erem Kansoy
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Zalime yakışır karşılama

işbirlikleri getirecek, kendi ülkemden 
utanıyorum. Böyle bir diktatörü ağır-
ladıkları için. Ben barıştan diyalog-
dan yanayım, Türklerle de Kürtlerle 
de diyalog kurulabilir. Diyalogla barı-
şın yolu açılır. Erdoğan çok agresif ve 
saldırgan. Bu şekilde barış sağlana-
maz. Erdoğan’ın tavrı ortada olması-
na rağmen biz buna karşı halen barış 
diyebiliyoruz.

Acıların tek nedeni diktatör 
Erdoğan

–  İşçi Parti Milletvekili Russel Moy-
le: Erdoğan burada bulunmamalıydı, 

Kürdistan ziyaretimde oradaki acıları 
gördüm. Acıların tek nedeni diktatör 
Erdoğan yönetimidir. Barış için Erdo-
ğan ve Türkleri diyaloğa çağırıyorum. 
Burada eylemcilerin arasında bulun-
maktan gururluyum.

Gazetemiz yayıma hazırlanırken 
protesto gösterisi devam ediyordu. 
İki grubun eylemi de karşılıklı slo-
ganlarla devam ederken; Erdoğan’ın 
İngiltere saatiyle 16.00’da Başbakan-
lık Konutu’na gelmesi bekleniyordu.

Photos: Can Mehmethanoglu
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Sadece Kuzey, Doğu, Güney ve Batı Londra”yı değil, aynı zamanda 
İngiltere ve Avrupa'nın tamamını da kapsayan nakliye servisi!

• 24 saat içinde tüm nakliye, paketleme işlemleriniz tamamlanır.
• Rakipsiz Hizmet
• Ev Taşıma
• Ticari Nakliye
• Man & Van (Şoför & Nakliye) Servisi
• Ülke İçi Nakliyat
• Gece Nakliyesi
• Avrupa Nakliyat
• Acil Taşıma
• Paketleme ve Depolama Hizmeti

Güvenilir ve profesyonel
bir Nakliye şirketi mi arıyorsunuz?
24 Saat Nakliye Hizmeti

Yükleme, paketleme ve boşaltma, sizin için zaman alıcı ve zahmetli olacaksa, bizi arayın
Şimdi Kuzey Londra'daki ofisimiz hizmetinizde

info@24hRemovals.co.uk | www.24hremovals.co.uk

Tel: 020 8226 4440

Londra’da gençlerde TAMAM dedi!
İngiltere’nin başkenti Lond-

ra’da Ciwanen Azad UK genç-
liği Erdoğan’ın sabah saat-
lerindeki İngiliz Başbakan 
Theresa May’i ziyareti önce-
sinde Parlamento yakınında-
ki Westminister köprüsüne  
TAMAM yazılı pankart ve YPG 
bayrağını astı. 

Gençlerin eylemi çevredekilerin 
büyük ilgisini çekti, sabah saatlerinde 
binlerce nsanın bölgede iş merkezle-
rine ulaştığı dakikalarda gerçekleşti-
rilen eylemde bölgeden geçen hemen 
hemen herkes gençlerin yanına gelip 
birlikte sloganlar attı. 

Gençle Erdoğan Not Welcome ‘ er-
doğan hoşgelmedin sloganını attı. 
Ardından gençler grup halinde Baş-
bakanlık önüne Erdoğanı karşılama 
protestosuna yürüdü.

Erem Kansoy
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Türkiye`nin en büyük silah tüc-
carı ve kandan beslenen Ortadoğu 
politikalarında yandaşı İngiltere ayni 
zamanda İngiliz polisi ikilisi kapi-
talist polis devleti örneğini yeniden 
ortaya koydu. Yaklaşık 3 yıldır İngiliz 
polisinin başta Kürtler olmak üzere 
göçmenlere karşı kriminalizasyon 
politikaları, hemen hemen her eylem 
ve etkinlikteki provokatör tavırları 
ayrıca yapılan müdahaleleri işkence-
ye çeviren saldırgan tutumları, Türk 
Cumhurbaşkanı Erdoğanın protesto 
edildiği eylemde tavan yaptı. 

İngiltere’de yaşayan halkların en 
doğal ve demokratik hakkı olan eylem 
hakkına yönelik saldırılar ve eylemci-
lere yönelik işkenceye varan gözaltı 
biçimleri ile İngiliz polisi kapitalizmin 
gardiyanlığı konusundaki başarısını 
birkez daha gösterdi. 

11 gözlatı
İngiliz polisi çeşitli gerekçeler öne 

sürerek Erdoğanın Başbakan May ile 
görüştüğü dakikalarda düzenlenen 
eylemde tam 11 gözaltı yaptı. Eylem 
sırasında yapılan gözaltıların çok sert 
ve gereksiz olarak yapıldığı tüm çev-
reler tarafından rahatca gözlemlendi. 
İngiliz polisinin bir diğer samimiyet-
sizliğide gözaltına aldığı Kürt vatan-
daşlarını farklı farklı polis merkezle-
rine götürmesi oldu. Bunun en büyük 
nedeni ise eylemcilerin göz altın alı-
nan arkadaşlarının serbest bırakılana 
kadar polis istasyonu önünde hemen 
hemen her eylem sonrasında yeni bir 
eylem koymasıdır. 

Gözaltına alınan vatandaşlardan en 
sonuncusu gece saat 23:30 olacak şe-
kilde tamamı serbest bırakıldı.

Saldırı tamtamlarını gece yarısına 
kadar çaldılar

İngiliz polisinin aslında İngiltere’de 
demokratik bir  hak olan eylem hak-
kını saldırgan bir tavırla engellemeye 

çalışması, İngiltere genelinde başta 
Kürtler olmak üzere tüm göçmen top-
lumlara yönelik kriminalizasyon ve 
ötekileştirme politikalarını gösteriyor. 
İngiliz polisi yine demokratik hakkını 
kullanan eylemcileri yasa dışı olarak 
gözaltına alıyor ve gözaltına aldığı es-
nada aşırı sert müdahalde bulunuyor. 

Gözaltıların gereksiz ve yasadışı 
olmasından kaynaklı, polis istasyon-
larında gözaltına alınanların tutanak-
larının tutulmasının ardından İngiliz 
polisinin saat gece 00:00’da değişen 
mesayisi gelmeden özellikle ‘daha 
fazla iş yapmamak için’ olmaası netce 
görülse de, yaptıkları gözaltıları saat 
23:30’da serbest bırakıyorlar. Yapılan 
tutuklamaların mahkemeye taşına-
mayacak kadar gereksiz ve aşırı şidet 
uygulamalarından kaynaklı polisin 
kazanamayacağı ve haksızlığı ortaya 
çıkacağı için gece 23:30’a kadar hücre-
lerde psikolojik işkence ile gözaltılar 
tutuluyor ve serbest bırakılıyor. Özel-
likle son dönemlerde geçmiş çeşitli 
eylemlerde serbest bırakma saatleri 
tam ayni olmuştur, ardından polisle-
rin vardıyalarını değiştikleride açıkca 

gözlemlenmiştir. 
Karşıt gruplara müdahale yok
Erdoğan eyleminde, Londra’da 

yaşayan küçük bir grup Türk faşis-
tide Kürtlere karşı çok ağır küfürler 
ve içerisine taş doldurdukları su şi-
şelerini fırlatmasına rağmen, defalra 
el hareketlerinede kendi gözleriyle 
tanık olmasına rağmen İngiliz polisi 
Türk faşistlerine yöenilk herhangi bir 
uyarı veya müdahalede bulunmaması 
ortada yaşanan çifte standartı ve iki 
yüzlülüğü birkez daha bu şekilde so-
mutlaştı.

3 yıldır gözleri dönmüş
Özellikle son 1 yıl içerisinde İngil-

tere’de yaşayan Kürt göçmenlerine 
yönelik İngiliz polisinin kriminalize 
etme politikaları giderek artıyor. Baş-
ta, ‘PKK’ye katılacak’ gerekçesiyle 
yaklaşık 2 yıl tutuklanan genç Kürt 
kızı olmak üzere, bir çok sorgulama 
ve yine eylemlerde proveke girişimle-
ri ile İngiliz polisi halkları düşmanlaş-
tırmaya ve kriminalize etmeye yoğun 
çaba harcadığı artık gözle görülür hale 
geldi. Geçtiğimiz yılda, Halk Cephesi 
ve Andolu Kültür Derneği çadır eyle-

mine çevik kuvvet ile baskın yapan 
İngiliz polisi bununla kalmayıp Halk 
Cphesi üyelerinin evlerinede baskın-
lar düzenlemişti.  Baskınlardan akıl-
larda kalan görüntüler ise küçük bir 
kız çocuğunun gösleri önünde anne-
sinin İngiliz polisi tarafından saçların-
dan tutularak yerlerde sürüklendiği 
zulmü ve küçük çocuğu feryadı kal-
mıştı.

Yine ayni tutum içerisinde İngiliz 
polisi, Türk eski Başbakanı Davutoğlu 
protestosu ve Halk Cephesi baskın-
larında olduğu gibi 18 yaş altı çocuk-
larıda zor kullanarak tutuklamış ve 
‘saatler sonra 18 yaş altı olduğunu 
gördük’ gereçesiyle serbest bırakarak 
dehşet dolu anları güzel çocukların 
temiz yüreklerine kazımıştı. İngiliz 
polisinin başta Türk soluna yönelik ev 
baskınların da insanlık dışı uygulama 
ve yöntemler içerdiği de bilniyor.

Her fırsatta başta Kürtler olmak 
üzere, sosyalist, demokrat ve devrim-
ci her kesimi kriminalize etme çabası 
içerisinde olan İngiliz polisi öyle görü-
lüyor ki stratejik provekelerini hızlan-
dıracaktır.

Geçtiğimiz gün Erdoğan’ın 
ingiliz Başbakan Theresa 
May’in elini sıkdığı dakikalar-
da başbakanlık binası önün-
de eylemde bulunan Kürtlere 
‘gereksiz ve aşırı sert müda-
halede’ bulunması, İngilizle-
rin çıkarcı ve iki yüzlü politi-
kalarını birdaha gözler önüne 
serdi.

İki yüzlü İngiliz polisi

Erem Kansoy

Erdoğanın hoş gelmedin eylemin-
de gözaltına alınan isimler ve polis 
istasyonları şöyle;

Brixton polis istasyonu
Emre Yavuzaslan 
Bedirhan Kasakol  
Cameron Shwani 
Mehmet Avcil
Hüseyin Öztürk
Fırat Amara
Zinar Nasih

Wansworth Polis İstasyonu
Ali Genc
Onur Akgül

Charing Cross Polis İstasyonu
Fikret Cinko
Hüseyin Dere

Hüseyin Öztürk
“Tayibbin yüzünden dökülen kan-

ları protesto etme amaçlı içerisinde 
kırımzı renkler bulunan küçük balon-
ları kan emici Erdoğanın konvoyuna 
atıp protesto etmek istedim. Çocuk 
katilinin döktüğü kanlar yanında de-
mokratik eylem hakkımı kullanmam 
ve şiddete başvurmamam bir suçsa 
suçumu abul ediyorum. İngiliz polisi 
beni mülke zarar vermekten gözaltı-
na altı, üzerime 4 polis dizleri ile çö-
kerek canımı yakmaya da çalışarak 
ters kelepçe yaptılar, kelepçeleri aşırı 
sıkı bağlayarak elleriminde birsüre 
acı çekmesini sağladılar. Yine ingiliz 
polisi etrafta bulunan kameralara ye-
niden bakacaklarını ve benimle iligili 
yapacakları işlemi yeiden değerlendi-
receklerini söylediler.”

Fırat Amara
“İngiliz polisinin sert müdahalesi 

ve kürtlere yönelik bu şekilde krimi-
nalizasyon politikaları ile saldırgan 
bir tavır içerisinde olması asla kabul 
edilir değildir. Bu yapılanlar aslında 
Erdoğan faşizmi ile İngiliz faşizan zih-
niyetinin ortaklığı da göstermektedir. 
İngiliz polisi bizleri provoke etmeye 
çalışan bizlere küfürler yağdıran bir 
Türk faşistini bulunduğumuz yerden 
uzaklaştırmaya çalıştığımız için iro-
nic bir biçimde beni gözaltına almış-
tır. Oysa orada saldırgan ve faşizan 
bir şekilde küfürler yağdıran Kürt düş-
manı Türk faşistini uzaklaştırmaları 
gerekiyordu. İngiliz ve Türk faşizmi-
nin ortaklaşmasını esefle kınıyorum.”
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Başkent Londra’da 
Diktatör Erdoğan’ı 
‘Allahuekber’ slogan-
ları ve bozkurt işa-
retleri ile destekle-
meye gelen faşistler. 
Tüm gün boyunca 
yaşlı, kadın, çocuk 
demeden ağzından 
salyalar fışkırarak 
ana, bacı avrat, kü-
fürler yağdıran çok 
terbiyeli  ve ahlaklı 
Türkiye vatandaşları! 
Savurdukları küfür-
ler, iğrenç söylemler 
ve gözlerini bürüyen 
düşmanlık hırsları ile 
gazetemizde AK yüz-
leri ile yer buldular.
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ŞEF
ARANIYOR

City bölgesinde
(Merkez Londra’da)

haftanın 5 günü çalışacak
Kadın veya Erkek

ŞEF aranıyor. 

İletişim: 07809 480 783
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Türkiyeli Rum bir annenin ve Erme-
ni bir babanın 4 çocuğundan biri olan 
Hayko Bağdat, 2015 Mart ayı itibariyle  
İstanbul’da bulunan Beşiktaş Kültür 
Merkezi Mutfak Sahne’de sahneleme-
ye başladığı Salyangoz adlı gösteri-
sinde seyircisine “Müslüman mahal-
lesinde Salyangoz olmayı” anlatıyor. 
Hayko Bağdat sanki yemek masasında 
bir arkadaşıyla sohbet edermişcesine 
sergilediği tek kişilik oyunda seyirciye 
çocukluk evinin kapılarını, ada mace-

ralarını, gençliğini, evliliğini, kendi 
tabiriyle “gollik halleri”ni anlattıyor. 
Hayko Bağdat’ın oyunu herkesin ken-
dinden bir parça bulacağı, bazen ke-
yifli bazen de hüzünlü, ama dolu dolu 
iki saatlik bir performans içeriyor. 

Hayko Bağdat’ın Salyangoz isimli 
özgün oyununu kaçırmak istemi-
yorsanız biletlerinizi internet üze-
rinden  www.millfieldtheatre.co.uk 
websitesini ziyaret ederek veya size 
en yakın olan yerel bilet satış nokta-

larından kolaylıkla elde edebilirsiniz. 
Oyun biletlerini temin edebileceğiniz 
yerel bilet satış noktaları şunlardır : 
Edmonton’da Kervan Cafe ve Bistro, 
Tottenham’da Kitabevi, Dalston’da 
Evin Cafe, Stoke Neington High Street 
üzerinde bulunan Babel Art House / 
Cafe ve Restaurant, ile Stoke Newin-
gton Church Street üzerinde bulunan 
Petit Coin Cafe ve Harringay’de Green 
Lanes üzerinde bulunan Music and 
Beans Cafe.

Siyasi görüşleri sebebiye 
karşılaştığı baskı ve soruştur-
malar sebebiyle 2016 yılından 
buyana yaşamını Almanya’da 
sürgünde sürdüren gazeteci 
ve yazar Hayko Bağdat 2015 
yılından itibaren Türkiye’de 
sergilemeye başladığı tek ki-
şilik tiyatro oyunu Salyangoz 
ile 24 Mayıs 2018 tarihi saat 
20.00’de Edmonton’da bulu-
nan Millfield Tiyatrosunda 
Londra’da seyirciyle buluşa-
cak.

Hayko Bağdat Salyangoz oyunuyla 
Londra’ya geliyor

Suna Alan
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Seçime hazırlıkları nasıl değer-
lendiriyorsunuz, neler yapılması ge-
rekiyor, bu seçim ile ne hedefleniyor, 
seçim sürecini nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

“Türkiye özellikle 2015 sonrası, çö-
züm sürecinin sona erdirilmesi mü-
zakere, siyasi yollarla veya diyalogla 
Kürt sorununun çözümüne ilişkin 
yaşanan iki yıllık süreçten sonra yani, 
görüşmeler ve diyalog süreci içeri-
sinde müzakere süreci sona erdikten 
sonra o günden bugüne Kürt halk 
önderi Sayın Öcalan’ında ifade ettiği 
gibi darbe mekaniğinin devreye gir-
diğini o günden beridir işleyen süreç 
aslında peş peşe darbelerin devam 
ettiği aslında olağan üstü koşulların 
savaşın şiddetin tutuklanmanın yani 
zindanın sürgünün yaşandığı bir sü-
reç başladı.  O süreç halen devam edi-
yor. Hatta bugün Ortadoğu sahası Ku-
zey Suriye’de Afrin işgali gerçekleşti. 
Halen bu işkal kapsamlı bir biçimde 
devam ediyor, güney Kürdistan’a yö-
nelik kapsamlı operasyonlar varç her 
gün o günden beridir 2 yılı aşkındır 
hava saldırıları yapılarak Kürdistan’ın 
her tarafı bombalanıyor. Kısacası 
şunu deyebiliriz, Kürt düşmanlığı 
üzerinden yürütülen bir konsept bir 
siyaset izleniyor.”

Buna benzer bir süreç yine refe-
randum döneminde de yaşamıştık...

“Evet referandum süreci de böyle 
olağan üstü bir süreçti, Türkiye refe-
randuma giderkende büyük bir ha-
yır bloku oluşmuştu yani buna karşı 
genel itibariyle bu faşizan rejimden  
rahatsız olan onun politikalarını siya-
setini uygulamalarını rededen geniş 
bir hayır paltformu oluşmuştu, bu 
platformunda birleşen tüm kesimle-
rin hepsininde genel anlayışı hayırın 
aslında üstün geldiği idi fakat bunu 
hile ile metazori zoraki yöntemler 
kullanarak hukuk dışı formullerle 
ysk’yı zoraki bir baskıyla açıklama 
yapmaya zorlayarak oldu bittiye ge-
tirip resmileştirdi ve zafer ilan etmiş 
gibi kendini lanse etti, oysa yüzde 
49 bucuka yüzde 51 gibi bir sonuç 
vardı yani arada yarı yarıya bir fark 
var. O zamanda aslında üsdün gelen 
başaran, bu rejim karşısında tutumu 
faşizm karşısında tutumu tavrını net 
olarak Kürdistan ve Türkiye halkları 
bir bütün olmuştu. 

Bugün ki seçim açısından bakacak 
olursak geçmişteki birleşmeler iyi bir 
miras iyi bir gelenek olarak olmuş-
tur. Bugün ki seçim koşullarında yine 
oldu bittiye getirmek hazırlıksız bir 
biçimde muhalefeti etkisiz kılarak 
seçime gittiği bir süreçte referandum 
sürecini dahada aşan bir ittifakın fa-
şizm karşısında ortak tutumun ve 
tavrın sergilenmesi gerektiği günleri 

yaşıyoruz dolayısıyla, önümüzde kısa 
vadeli bir maraton koşusu var, her-
kesin kendini buna hızla hazırlaması 
gerekiyor.”

Bu baskın seçimi ilan etmekle Er-
doğan neyi hedefliyor, özellikle Dev-
let Bahçelinin’de desteğini alarak 
bu baskın seçimi gündeme getirdi, 
amaçları nedir, planladıkları nedir?

“Türkiye son dönemlerde olağan 
üstü bir sürece girmiştir, Kürt hare-
ketiniş tasfiye, demokratik devrimci 
demokrat muhalif olan tüm kesim-
leri nefes aldırmadan gözaltılar sor-
gulamalar işten çıkarmalar zindana 
atmalar, bakınız partimizin örgüt ya-
pısı neredeyse tutsak edilmiş millet-

vekilleri belediye başkanları seçilen 
eşbaşkanlar bütün siyasi muhalifler 
şuan tutuklu. Bu koşullar içerisinde 
Türkiye yine olağan üstü bir kararla ki 
önceden bunun yasal düzenlemesini 
Devlet Bahçeli ile oluşturarak. Geç-
mişte hileyle hırsızlıkla yaptıkları her 
şeyi bugün yasallaştırarak yapıyorlar. 

Türkiye aslında çok derin bir eko-
nomik krizin içerisinde çıkmazı ya-
şıyor, Türkiyenin önünde çok büyük 
bir dalganın ve kırılmanın yaşanabi-
leceği görülüyor, iki yıldır durmadan 
yürütülen bu savaş bedavadan yürü-
tülmüyor. Erdoğanın kendisinin baş-
bakanlığı döneminde söylediği şeyler 
vardı kendisi söylemişti savaşta 450 

Milyar Dolar harcanmıştı ve kendi-
si söylemişti bunla bilmem kaç tane 
Türkiye inşa edilirdi diye. Dolayısıyla 
Türkiyenin ekonomisi gücü bu biçim-
le heba edildi. Ve bu konsept halada 
devam ettiriliyor, Kürt düşmanlığı 
üstünden yürütülen bir savaş var ve 
bu çnümüzdeki seçimlerde aslında 
bunun bir parçası olarak görülmeli. 
Devlet Bahçeli’de bunlara ortak olu-
yor, bu derin ekonomik siyasi krizleri 
aşmaya çalışan Erdoğan ile bir anam-
da bu noktada ortaklık ediyor.”

Salih Muslim’in  Erdoğan ile ilgiii 
fırtınalı denizde sarhoş bir gemi-
nin kaptanı benzetmesi olmuştu, 
Ortadoğu siyasetinde Erdoğan gün 

geçtikçe batağa saplanıyor, iç politi-
kada da KHK ve OHAL’ler devam ed-
dikçe,  bu gün demokrasiden söz ede-
meyeceğimiz seçimlerde HDP olarak 
somut olarak ne gibi kazanımlar 
elde edilecek?

“Evet gerçekten Türkiye iki yıla 
aşkındır hiçde normal olan süreç-
lerden geçmiyor, ve gerçekten sayın 
Muslim’inde belirttiği sizin dikkati-
nizi çeken sözü gibi her gün Türkiye 
büyük bir çıkmaza ve tehlikeye sü-
rüklenmeye devam ediyor, Ortadoğu 
politaksı ilede bunu çok daha güncel 
yaşıyor ki bunu Afrin örneğinde de 
görebiliyoruz. Başta Kürt düşman-
lığı üzerinden Kürtleri hedef alarak, 
Kürtler statü sahibi olmasın Kürtler 
söz sahibi olmasın, Kürtler herhan-
gi bir oluşumun içerisinde olmasın, 
kazanımları tarumar edilsin, bunun 
siyasetini hızla yürütüyorlar. En son 
yaratılan denge değişiklikleri içerisin-
de de sürecin nasıl ilerleyeceğini hep 
birlikte göreceğiz. 

Belirgin lan şey şu; Afrine giriş as-
lında Ortadoğu politikasının nekadar 
suni bir siyaset üzerine kurulu oldu-
ğunun gösterergesidir. Fetihci yayıl-
macı politikalarla, kimlikleri halkları 
reddeden, müslümasnlık kisvesiyle 
görünen ama hiçbir alakası olmayan 

HDP Milletvekili Kemal Ak-
taş ile hem seçim sürecini, se-
çim hazırlıklarında Avrupa’da 
yaşayan Kürdistanlıların san-
dığa gitmesindeki önem ve 
Türkiye’nin Kürtlere yönelik 
saldırılarını konuştuk.

Erem Kansoy
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çetelei kullanarak böylesine harekete 
geçiyor. Bunlarla ittifak yapıyor. Afrin 
işgali ve Ortadoğu politikaları gittikce 
gün geçtikçe aslında sarmalayarak 
ve büyük bir bataklığa dönüşecektir 
Türkiye için.

Hem dışa hem içte aslında AKP ve 
Erdoğanın ülkeyi yönetemediklerinin 
göstergesidir, daralmış ve zorlanmış 
durumdadırlar ülkeyi yönetemedik-
leri artık ortadadır. Kürtlerde boydan 
boya 4 parça Kürdistan ve Avrupa’da 
bir direniş içerisindedir, HDP bu dire-
nişe de ses olacaktır ve ülkeyi sürük-
lendiği kaosdan çıkaracak tek parti-
dir. Halklarda aslında artık çözümün 
demokratik yollarda olduğunu anla-
mıştır.” 

Hızla ilerleyen seçim sürecine dair 
son olarak  mesajınızı alalım.

“Hayır ekseninde birleşen bütün 
güçlerin referandum sürecindeki 
tecrübe ve deneyimlerini de, kendile-
rine temel alarak daha üstün bir bir-
leşmeyle bu sürece kilitlenmelerini 
ve hızla organize olmaları gerektiği-
ni görüyoruz. Başarmak için faşizmi 
yenilgiye uğratmak için diktatörlüğü 
yenmek ve halkların zaferini geniş-
letmemiz için faşizm karşısında ortak 
cepheleşmeyi başarabilmeliyiz.”

1958 yılında Urfa’nın Suruç (Pirsus) İlçesi Sewrimezin Köyü’nde 
doğan Aktaş, ilk okulu 1968-1972 yılları arasında Urfa’nın Akçaka-
le İlçesi Fişenge Yatılı Bölge Okulu’nda, ortaokulu 1973-1975 yılları 
arasında Antep’in Kilis İlçesi Yatılı Bölge Okulu’nda, liseyi ise 1973-
1979 yılları arasında Urfa EML Elektrik bölümünde okudu. 1977 
yılında siyasetle tanışan Aktaş tanışmasını, “Bütün gençler gibi 
o zamanlar ben de bir arayış içindeydim. Çevremde olup bitenler 
beni de etkiliyordu. Kendime bir yön bulmaya çalışıyordum. Sosyal 
kesim olarak ezilen, sömürülen taraftaydım. Topraksız yoksul bir 

ailenin mensubuydum. Toprak ağalarının yanında yarıcılık yaparak 
yaşayan ailenin ferdiydim. Bu yüzden baskıya, sömürüye, zulme 
ve haksızlığa karşı mücadele eden çağrılar, sloganlar, sözler bana 
daha gerçekçi, daha sıcak, daha cezp edici, geliyordu. Dolayısıyla 
sosyalizme emeğin kurtuluşuna daha bir sempatiyle bakıyordum. 
Urfa’da Devrimci Demokratik Kültür Derneği’nde verilen bir semi-
nerden sonra o zamanlar ‘Apocular’ olarak adlandırılan gruptaki 
arkadaşlarla tanıştım ve her geçen gün siyasal çalışmalarımı ge-
nişleterek devam etti” sözleriyle özetliyor.

Kemal Aktas kimdir?
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“Öncelikle ülke içerisinde ve di-
asporada yaşayan tüm halklarımızı ve 
inançlarımızı saygıyla sevgiyle selam-
layarak başlamak istiyorum 

Akp’nin baskın seçim kararı alma-
sındaki nedenlerin arkasında tam 
anlamıyla her geçen günün oy kay-
bına evrildiği bir dönemden geçtiği 
ve kaybetme korkusunun gittikçe 
kendilerini sarıp sarmaladığının yanı 
sıra bölgede ve dünyada yaşanan eko-
nomik siyasal sosyal vede kültürel 
karmaşanın karsısında duramaması 
olarak görülse de özünde içerde ya-
şanan siyasi tıkanıştır. Gelinen süreci 
sağlıklı değerlendirmek için aslında 
cumhuriyetin kuruluşundan beri 
üstü örtülmeye çalışılan sorunların 
artık örtülemez oluşudur. Kurtuluş 
savaşında ülkeyi birlikte omuz omu-
za savaşarak kurtaran halkların ve 
inançların sonradan inkarı yıllardır 
acı ve gözyaşından başka bir eser bı-
rakmadığı gibi yürütülen asimilasyon 
politikalarıda deyim yerindeyse iflas 
etmiştir. Son 20 yılı bile baz alırsak 
AKP ve öncesi hükümetler yüzde 10 
barajınıda kaldırmayarak farklı kim-
lik ve inançlarda olan tüm halkların 
kendi partilerinde olmaları çabası 
içinde olmuşlardır. Partimiz HDP’nin 
büyük insanlık şiarıyla ilk defa parti 
olarak 7 Haziran seçimlerinde barajı 
yıkarak parlamentoya girmesi diğer 
statükocu partilerin asimilasyoncu 
hesaplarını altüst etmiştir.” HDP yüz-
de 10 barajını Türkiye de aşmakla as-
lında otomotikmen İranda da Irakta 
da suriyede de aşmıştır! ”

Özellikle Türkiye ve Ortadoğu da 
tüm halklar ve inançlar Eşitçe Adaletli 
birarada yaşamı için umut olmuştur.!

Buda diğer alışılagelmiş tekçi parti-
lerin korkulu rüyası olmuştur

Sn Eşbaşkanlarımız Selahattin De-
mirtaş Figen Yüksekdağ ile birlikte 
belediye eşbaşkanlarımız ile binlerce 
parti çalışanlarımızın tutuklanması-
da demokrasiye olan tahammülsüz-
lük tendir!

İster akp ister yürütmede olan mhp 
olsun bu tip zihniyetler inkarcı oldu-
ğu sürece insanlıktan uzak ve kay-
betmeye mahkum olacaktır. AKP’nin 
baskın seçim kararı almasının kısaca-
sı salt bir AKP tıkanışı değil aslında 
dedelerimizin birlikte omuz omuza 
savaşarak kurduğu bu güzel ülkeyi 

çirkince yönetmeye çalışan zihniye-
tin tıkanışı ve kaybetme korkusu ola-
rak açıklamak sadece nedenlerden bir 
tanesidir.

İngiltere ziyaretine ise kısaca deği-
nirsek bununda az önce açıklamaya 
çalıştığım nedenler gölgesinde alışı-
lagelen inkarcı geleneklerle beslenen 
statükonun varlığını bir dönem daha 
sürdürebilmesi için bir destek ara-
yışından öteye gitmediği ortaya çık-
maktadır. Ülkeler arası çıkarlar ticari 
ilişkiler gelişse de aslında bu sadece 
sorunların çözümünü ertelemekten 
öteye gidemez.

HDP den milletvekili aday adayı 
olan içinizden biri olarak partimizin 
sunduğu aslında tamda bu süreçte ül-
keye siyasal sosyal kültürel ve ekono-
mik projelerin yanı sıra bir anlamda 
da Adalet ve Eşitlik adına büyük bir 
umut olup deyim yerindeyse büyük 
insanlığa nefes aldıracak oksijen ola-
cağız. Özellikle ezilen tüm halkları-
mızla birlikte Tüm inançlara eşitçe 
adil bir yaşam sunabilmek için vargü-
cümüzle çalışacağız.

Kendim Urfa’ya bağlı Ceylanpınar 
kasabasında 1965 yılında dünyaya 
geldim.ilk orta ve lise eğitimimi yine 
Ceylanpınar da tamamladım. İki yıl 
kadar Kıbrıs’ın şirin kasabası olan 
Girne’de yaşadıktan sonra İngilizce 
dil ve edebiyatı eğitimi için Londra’ya 

1983 yılında geldim. İşçi sınıfından at 
arabacı olan bir babanın oğlu olarak 
ezilmiş tüm halkların ve inançların 
ezikliğini hep yaşadım ve bu değerli 
halklar ile inançların özgürlüğü için 
girdiğimiz bu onurlu yolu bir deniz 
olarak düşünürsek bir damla bile 
olabilmeliyiz.Köklerinden koparılıp 

diasporalarda yaşayabilme zorunda 
bırakılan halklarımız içinde daha faz-
la kültürel kayba uğramadan gerçek-
liğimiz ile özümüz olan ülkemizdeki 
halklarımızın yanında olmak onlara 
destek olabilmek aynı zamandada 
biz Avrupa’da yaşayanlarında kur-
tuluşu olacaktır.Avrupada yaşayan 

tüm seçmenlerimize çağrım yüzyılda 
bir gelen bu tarihi umuda sahip çık-
malarıdır.Avrupadaki seçim çalışma-
larının bizzat içinde yer aldığımdan 
ötürü gelişmeleri yakından izleyebi-
liyorum. Büyük bir heyecan ve tarihi 
bir sorumlulukla çalışmalar yürüten 
tüm emekçilerimizi kadınlarımızı 
gençlerimizi barış ve demokrasi plat-
formlarını esnaflarımızı ve sivil top-
lum kuruluşlarını saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. HDP yalnız ülke içinde 
yaşayanların değil tüm dünya halk-
larının ve inançlarınında geleceğinin 
sigortasıdır. Yoğun çalışma trafiğinin 
içerisinde sizlere bugünlük kısacası 
partimizin bir ferdi olarak Avrupa in-
san temel hak ve özgürlükleri kapsa-
mındaki tüm halkların inançların ve 
cinsiyetlerin eşitçe Adil ve özgürce 
yaşayabileceği bir manifestoyu her-
kesin hak ve hukukunu korumak için 
mücadelede yer almaya ve bu onurlu 
davada olmaya davet ediyorum. 

Bugünlük Son olarak seçimlere çok 
kısa bir süre kala değil özgürlüklere 
çok kısa bir süre kala canla başla birlik 
ve beraberlik içerisinde bir daha acı-
ların yaşanmaması için Sen Le değişir 
diyorum 

Selamlar saygılar sevgiler sunuyo-
rum

Ne yurt içinde nede yurtdışında 
ikinci sınıf vatandaş olmayacağız!”

Güçlü ve örgütlü geliyoruz
HDP Avrupa’da da güçlü 

çalışmalarını Haziran seçim-
lerine yönelik hızlandırarak 
devam ediyor.  HDP Milletve-
kili aday adaylarından Mus-
tafa Doğalcile HDP’nin halka 
somut olarak sunduklarını, 
Avrupadaki seçim çalışmala-
rını, HDP eş başkanları ve mil-
letvekilleri tutukluyken seçim 
koşullarının anti demokratik 
şartlarda sağlanması ve ayrıca 
seçime yönelik mesaj ile de-
ğerlendirmelerini konuştuk. 

Mustafa Doğal
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Rojava’ya yönelik Tıbbi Yardım 
Kampanyası çerçevesinde düzenle-
necek olan konserde Metin Kemal 
Kahraman kardeşler sahne alacak. 25 
Mayıs Cuma akşamı İslington’da bu-
lunan Union Chapel Klisesi’nin salo-
nunda yapılacak konserde Kahraman 
kardeşlerin yanı sıra Harp (arp) ustası 
Tara Jaff ve ekibi de ‘Reflection Of Si-
lence’ projesiyle sahne alacaklar. 

Uzun bir süredir Londra merkezli 
çalışmalarını yürüten Re-Build adlı 
vakıf tarafından organize edilen kon-
serin tüm gelirleri Rojava’daki bir 
hastahane için Ortopedik Scan ma-
kinası alımında kullanılacak. 2015 yı-
lında Londra merkezde bir grup insan 
hakları savunucusu tarafından kuru-
lan Re-Build başta Rojava merkezli 
olmak üzere eğitim ve sağlık alanında 
yürüttüğü çalışmalarla biliniyor. 

İslington’da bulunan tarihi Union 
Chapel Klisesinde 25 Mayıs Cuma 
akşamı düzenlenecek olan konsere 
katılım çağrısı yapan vakıf yönetimi; 
‘hem bu eşsiz konsere katılarak bir 
müzik ziyafeti yaşayın, hem de sağ-
lık kampanyasına katkıda bulunun’ 
dedi. 

Konserin biletleri Dalston’da bulu-
nan Evin Cafe, Haringey’de bulunan 
Music And Beans cafe, Edmonton’da 
bulunan Fairchild Print’ten temin edi-
lebilir. Ayrıca biletinizi online olarak 
www.eventbrite.co.uk/e/afrin-medi-
cal-aid-concert-tickets-45454015183 
adresinden ya da kapıdan temin ede-
bilirsiniz. 

Metin Kemal Kahraman 
25 Mayıs’ta Londra’da 

Evin Cafe
Dalston

Music & Beans
Haringey

Fairchild Print
Edmonton

BİLET SATIŞ NOKTALARI
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Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan se-
çimlerin ilanının ardından ilk yurt 
dışı seyehati İngiltere’de adım atamı-
yor. Kürtler ve dostları Erdoğan’ın her 
adımında korkulu rüyası oluyor. 

Kurdistan Solidarity Campaing ön-
cülüğünde ve Kürt halk meclisi ile 
Demokratik güç Birliği Britanyanın da 
desteği ile yürütülen 3 günlük eylem 
planlamasında Erdoğan’ın İngiltere 
ziyareti hem Türk Cumhurbaşkanı ve 
eşi Emine Erdoğan’a hem de beraber-
lerinde heyet halinde dolaşan yağver-
lerine de zehir ediyor. 

Aralıksız eylemler
AKP uzantısı olan ve Londra dı-

şında aktif buluan Tatlı Dil formu-
nun düzenlediği bir etkinlikte öğle 
yemeğine katılan Erdoğan’ı Kürtler 
karşıladı. Londra’ya yaklaşık 1 buçuk 
saatlik uzaklıktaki Reading bölgesin-
de bulunan Wokfield Park otel girişini 
kapatan eylemciler Erdoğana geçit 
vermedi. 

Türk Cumhurbaşkanının otelin ana 
girişinden bölgeye ulaşmaya çalışan 
konvoyunun önü kısa süreliğine ke-
sildi. Konvoy da bulunan araçların 
çok hızlı ve agresif bir şekilde süratle, 
otelin ikinci girişine yöneldikleri göz-
lemlendi. 

Londra Merkez’de de hafta başında 
Erdoğana yine rahat yok. Londra’nın 
ünlü Picadilly Circus bölgesinde 

bulunan Cheltham House’da Türki-
ye’nin genel ve global vizyonu isimli 
panelde sabah 10-11 saatleri arasında 
bir konuşma yapmak üzere bölgeye 
ulaşan Erdoğan burada da üzernde 
‘terörist’ yazılı kendi fotoğraflarıyla 
karşılandı. Pazartesi sabahı yapılan 
eylemde onlarca Kürdistanlı ve dost-
ları Erdoğanı ‘katil, faşit Erdoğan’ slo-
ganlarıyla karşıladı. 

Kengsington’da  kuyruk acısı
Türk Cumhurbaşkanı Erdoğanın 

İngiltere izyareti süresince yandaşla-
rı ve Emine Erdoğan ile konakladığı 
otel Londra’nın turistik Kengsington 

bölgesinde bulunuyor. Bölgede so-
kaklarda yüzlerce İngiliz polisi, he-
men hemen her adım başında siyah 
Jip araçlarla bekleyen Erdoğan’ın ko-
rumaları ve onlarca sivil polis otelin 
etrafında fır dönüyor.

Yine Erdoğan’ın otele ulaştığı Pazar 
günü de , yaklaşık 400 AKP yandaşı 
otelin bulunduğu bölgede Erdoğan 
ile buluştu. Sadce şov amaçlı  olduğu 
rahatça gözlemlene bilen buluşmada 
dahi Erdoğanın korkaklıı ve kuyruk 
acılarının peşini bırakmaması gözler 
önüne serildi. Kendi yandaşlarıyla 
yaptığı buluşmada dahi, insanları 

demir bariyerlerin  ardında tutan ve 
İngiliz polisinide araya koyara güven-
lik önlemlerini iki katına çıkarması, 
Erdoğan’ın dokağa dahi huzurlu bir 
şekilde çıkamadığını gösteriyor. 

İki yüzlü İngiliz polisi
İngiltere Türkiyenin en büyük silah 

tücarı. Darbe girişimindne buyana 1 
Milyar Dolar’lık silah anlaşmalarıyla 
Türkiye İngiltere için önemli bir Pazar 
haline dönüştü. Dünya siyasetinin 
belirleyici devletlerinden İgiltere şu 
sıralar  kandan ve Kürt düşmanlığın-
dan beslenen Erdoğan hükümetine, 

‘Ortadoğunun hınzır ama sevilen ço-
cuğu’ gözüyle bakıyor. 

Bu siyasi düzlemde de İngiliz dev-
letinin başta Kürtler olmak üzere 
Erdoğan karşıtı tüm demokrrat ke-
simlere yönelik kriminalizasyon poli-
tikaları da ortada. 

Erdoğan’ın her adımında şuana 
kadar eylemlerine aralıksız devam 
eden Kürtlere ve dostlarına yönelik 
İngiliz polisinin sert müdahaleleri ve 
yine provokatif yaklaşımları da İngil-
tere’de giderek artan tepkiler neden 
oluyor. 

Erdoğana rahat yok
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Bu hafta kış aylarının gözdelerin-
den, eşkimtrak tadı, insanın içini 
rahatlatan, ruhunu ısıtan, mutevazi 
ama bir o kadar lezzetli tarhana çor-
bası tarifi ile beraberiz. 

Keşk yani tarhana,  Kürtlerin tari-
hi kadar uzun bir geçmişi olan, Kürt 
mutfağının en temel gıda maddele-
rinden ve en önemlilerinden biridir. 
Tarhananın Kürt topraklarında keş-
fedilmiş buğday ve yoğurt gibi iki 
ana maddenin karışımından meydan 
geldiğini düşünecek olursak geçmişi-
nin neden bu kadar eskiye dayandığı 
daha iyi anlaşılır. 

Keşk de ona benzer pek çok yiyecek 
gibi yiyecek saklama tekniklerinin 
geliştirilmesi sonucu bulunmuş bir 
yemek çeşididir. Soğutucuların he-
nüz gelişmediği dönemlerde yiyecek 
saklama tekniklerinden en yaygını 
güneşte kurutmak veya tuzlamak idi. 
Keşk in de yoğurt gibi doğal ortam-
larda hemen bozulacak bir yiyeceğin 
uzun süre saklanması ve sütün az 
olduğu, dolayısıyla taze süt ürünleri-
nin hazırda kolayca bulunmadığı kış 
aylarında da bulundurmanın bir yolu 
olarak bulunduğu tahmin etmek güç 
değil. 

Dövülmüş buğday kaynatılıp so-
ğutulduktan sonra süzme yoğurt,  
pûng (yarpuz) catir (kekik) veya nane 
(nane) gibi otlar ile beraber yoğrulur 
ve topaklar şeklinde veya ince bir ta-
baka şeklinde temiz bezlerin üzerine 
serilip güneşte kurutulur.  Kendine 
has o nadide lezzeti de güneşte ku-
rurken ekşiyerek kuruyan yoğurt tan 
gelmektedir. 

Tarhana çeşitleri yöreden yöreye 
farklılıklar ve çeşitlilik gösterir. Yuka-
rıda bahsettiğim tarhana tarifi Maraş 
usulu olarak bilinen tarhana çeşitle-
rindendir. Kürdistan la beraber, Orta 
Doğu, Orta Asya Balkanlar ve Turki-
yenin batısında da tarhanın çeşitleri 
yapılır. Örneğin Türkiyenin batısında 
buğday yerine un kullanılırken do-
mates püresi hatta soğanda eklendiği 
görülür. 

Burda verdiğim tarif maraş usulu 
tarhana ile yaptığım top tarhanalar-
dan yaptığım bir tarif.

Gelecek hafta yeni bir lezzette bu-
luşmak dileği ile yorumlarınızı bekli-
yorum.

Afiyet olsun!

Şorbeya kêşk - Tarhana çorbası
Fadime Tiskaya

4 Top tarhana (140 gr)
Kaynamış su
Tuz & karabiber
1 Yumurta sarısı
1 Tatlı kaşığı ince mısır unu
250 Gr. (1 Bardak) süzme yoğurt
4 Yemek kaşığı tereyağı
1 Tatlı kaşığı nane ve/ya kekik
Yarım veya çeyrek tatlı kaşığı kırmızı biber
Çeyrek tatlı kaşığı haspir + üzeri için

1. Tarhanayı kaynatacağınız tencereye alın ve üzerini geçecek kadar sıcak suda 1 saat kadar bekletin. Daha sonra 
ocağa alıp tuz ve karabiber ekleyip orta ateşte arada bir karıştırarak yumuşayana kadar 15 dakika kadar pişirin.

2. Bu arada geniş bir kasede yumurta sarısını çırpın, üzerine yoğurdu ve unu ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana 
kadar iyice çırpın. Kaynamakta olan tarhanaya çırpıcı ile sürekli karıştırarak yavaş yavaş ekleyin.  Kaynama 
noktasına gelene kadar sürekli olarak çırpın ve 5 dakika kadar daha kaynatıp ateşten alın. Gerkirse biraz kay-
namış su ekleyin.

3. Tereyağını eritin, köpurmeye başladığında naneyi kekiği. biberi ve haspiri ekleyin ve hemen ateşten alın. Ya-
ğın ısısı kavrulmaları için yeterli olacaktır. Bu karışımı çorbanın içine dökün karıştırın. Tuz ve karabiberini 
kontrol edin 5 dakika dinlenmeye bırakın ve servise alın. 

Şorbeya kêşk - Tarhana Çorbası
(4 kişilik)

Malzemeler:

Yapılışı:
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AİHM, savaş uçaklarının bombar-
dımanı sonucu 34 kişinin katledildiği 
Roboski Katliamı için yapılan başvu-
ruyu, talep edilen bir belgenin 2 gün 
geç ulaştırılması nedeniyle iptal etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait 
savaş uçaklarının bombardımanı so-
nucu 19’u çocuk 34 kişinin hayatını 
kaybettiği Roboski Katliamı ile ilgili 
Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ret 
kararıyla iç hukuk yollarının tüken-
mesi üzerine dava dosyasının taşın-
dığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM), skandal bir karara imza attı.

Mahkeme, yapılan başvuru sonra-
sı talep edilen bir belgenin avukatlar 
tarafından 2 gün geç ulaştırılması 
gerekçesiyle başvuruyu iptal etti. Ka-
rarı, başvuruda bulunan isimlerden 
biri olan Hukukçu Kerem Altıparmak, 
sosyal medya hesabı Twitter’dan du-
yurdu.

Altıparmak, şu paylaşımlarda bu-
lundu:

“-AİHM, Encu/TR kararında avu-
katların AYM’ye iki gün geç belge yol-
laması nedeniyle çoğu çocuk 34 ki-
şinin katledildiği Roboski katliamını 
tarihe gömdü. Mahkemenin adını ar-
tık Avrupa Kabul Edilemezlik Mahke-
mesi olarak değiştirmek lazım, çünkü 
en iyi yaptıkları şey o!!

– Roboskî davasında AYM ve 
AİHM’in yaptığı adaletsizlik kadar ca-
nımı yakan bir vaka olmamıştı. İçim 
kaynıyor. Çoluk çocuk 34 kişi katle-
dildi, 7 yıl hiçbir şey yapılmadı. Şimdi 
bu 7 yıl unutuldu, avukatların 2 gün 
gecikmesi nedeniyle dava reddedildi. 

Söyleyecek söz bulamıyorum!”
Dava Geçmişi
Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ro-

boski köyünde, 28 Aralık 2011 tarihin-
de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
ait savaş uçaklarının bombardımanı 
sonucu 19’u çocuk 34 kişi hayatını 
kaybetti.

11 Haziran 2013’te Diyarbakır Cum-
huriyet Başsavcılığı, “taksirle ölme 

sebebiyet vermekten dolayı” Roboski 
katliamıyla ilgili soruşturma dosyası 
hakkında “görevsizlik” kararı verip 
dosyayı Genelkurmay Askeri Savcı-
lığı’na gönderdi.Genelkurmay Askeri 
Savcılığı, 7 Ocak 2014’te “takipsizlik” 
kararı verdi.

Mağdurların ailelerinin avukatla-
rının karara itirazı reddedildi. Dosya 
bunun üzerine 18 Temmuz 2014’te 

Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Di-
lekçe ve eklerinin idari yönden Ana-
yasa Mahkemesi’nde yapılan ön ince-
lemede, başvuruda eksiklikler tespit 
edildi, tamamlanması istendi. Ancak 
başvuru, “eksikliğin süresinde gide-
rilmemesi” nedeniyle, 24 Şubat 2015 
tarihli kararla reddedildi.

Mahkeme üyesi Osman Paksüt ise 
karara şerh düştü: “Başvurunun red-

dine ilişkin karara, sürenin geçirilmiş 
olmasının ve mazeretin kabulünün 
aşırı bir şekilcilikle incelenip incelen-
mediği noktasından tereddüt duydu-
ğumdan katılmamaktayım.” İç hukuk 
yollarının tükenmesi üzerine yaşamı-
nı yitiren 34 kişinin yakını olan 281 
kişi adına Ağustos 2016’da Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) 
bireysel başvuru yapılmıştı.

AİHM Roboski Katliamı başvurusunu iptal etti
Dava Geçmişi

Şırnak’ın Uludere ilçesine 
bağlı Roboski köyünde, 28 
Aralık 2011 tarihinde Türk Si-
lahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait 
savaş uçaklarının bombardı-
manı sonucu 19’u çocuk 34 
kişi hayatını kaybetti.

11 Haziran 2013’te Diyar-
bakır Cumhuriyet Başsavcı-
lığı, “taksirle ölme sebebiyet 
vermekten dolayı” Roboski 
katliamıyla ilgili soruşturma 
dosyası hakkında “görevsiz-
lik” kararı verip dosyayı Ge-
nelkurmay Askeri Savcılığı’na 
gönderdi. Genelkurmay As-
keri Savcılığı, 7 Ocak 2014’te 
“takipsizlik” kararı verdi.
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SERi iLANLAR Reklam rezervasyon: reklam@telgrafnews.com ya da 0742 948 1490

        ARE YOUR BOOKS
 GETTING OUT OF CONTROL!

NEED AN INTERVENTION?

Call us for BOOKKEEPING services. 

Account payable       

Bank reconciliations       

Cheque preparation       

Expense reports       

Payroll       

Financial statements       

1

2

3

4

5

6

SMYRNA
B O O K K E E P İ N G  S E R V İ C E S

gsm  07902 79 5524 

KEBENC BOOKKEEPING

0745 9115606
kebencsehriban@hotmail.com

Şehriban Kebenc
Bookkeeping

Hatun USTA
Red Nose CLOWN

Professional Clown Services

For Wedding, Birthday parties
and all other special parties
Feel Free Contact:
34 Bexley Gardens, London, N9 9BX
0744 818 5815
www.rednoseclown.co.uk

478 Green Lanes Palmers Green
Enfield, London
07491258829

44 Prescott Road Waltham Cross, 
EN8 0PG

07459646883
g.cicek38@hotmail.com

Bookkeeping Servisi
Guler CICEK

Kartal Food

İletişim: 
07926 751328 - 079 61 97 3631
www.kartalfood.co.uk
order@kartalfood.co.uk

Sakine Kartal’dan sağlıklı ev yemekleri
Evlere ve işyerlerine servis yapılır. 

Kiralık Ofisler

İletişim: 07939534519  

North Middlesex hastane-
sinin alt sokağında, N18 
bölgesinde, industrial esta-
te içerisinde yeni yapılmış 
ofisler
1 ad. 28 m2  / 2 ad. 22m2 ofis

GCSE & All levels
Matematik dersi verilir
Mobile: 07939201953

Zehra Ayse

ZAY DESIGN
zehrayildirim@zaydesign.net

07465973614

designer
YILDIRIM

EDU-NEST

İrtibat: 07413815884

15 yıllık eğitim tecrübesiyle
Türkçe dersi verilir.

Education, Research and
Translation Service

Mutfak Elemanı 
Aranıyor

İletişim: 0207 686 8184

Stoke Newington bölgesinde bulunan 
Babel Café Restaurant’ın mutfak bölü-
münde çalışacak yardımcı personel alına-
caktır. 

C.O.K Gardening Services
Horticultural Services 
Landscaping Services 
Gardening Services  
Training and Consulting

Cemal Özgür Koray
07397008997 - ozgurkoray83@gmail.com
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BMGK Gazze için toplandı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-

seyi (BMGK), İsrail’in saldırısı sonucu 
Gazze sınırında 61 Filistinlinin haya-
tını kaybetmesi üzerine Kuveyt’in ta-
lebiyle acil toplandı.

Bir dakikalık saygı duruşuyla baş-
layan toplantıda ABD’nin BM Daimi 
Temsilcisi Nikki Haley, Ortadoğu’daki 
şiddet olaylarından ve hayatını kay-
bedenler nedeniyle endişe ve üzüntü 
duyduklarını söyledi. ABD’nin büyü-
kelçiliğini Kudüs’e taşıyarak doğru 
bir karar verdiğini savunan Haley, 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanı-
manın barış sürecine katkı sağlayaca-
ğını öne sürdü.

İran’ı Suriye, Yemen ve Lübnan’ı 
istikrarsızlaştırmakla suçlayan Haley, 
Konsey’in dikkatini ‘’bölgede şiddete 
neden olan’’ İran’a da çevirmesi ge-
rektiği değerlendirmesinde bulundu 
ve İran’ı ‘terörist’ olarak nitelendir-
diği HAMAS’a destek vermekle eleş-
tirdi.

Rusya’dan Moskova’da zirve 
önerisi

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yar-
dımcısı Dmitry Polyansky ise İsrail 
ve Filistin’e Moskova’da görüşmeleri 

önerisinde bulundu.
Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi 

François Delattre de şiddet olayları-
nın sınırın ötesine yayılarak tüm böl-
geyi sarabileceği uyarısında bulundu. 
Delattre, Ortadoğu’daki durumun 
“büyük bir fırtınaya” benzediğine 
dikkati çekerek, “Gazze’de yaşanan-
lar bölgede sadece radikal ve potan-
siyel terör örgütlerini güçlendiriyor” 
ifadelerini kullandı.

Toplantıda Bolivya İsrail’in vurdu-
ğu Filistinliler için Uluslararası Ceza 

Mahkemesi’nin göreve çağırırken, 
Çin’in BM Daimi Temsilcisi Ma Zha-
oxu, özellikle İsrail’e itidal çağrısında 
bulundı. Polonya’nın BM Daimi Tem-
silcisi Joanna Wronecka da Gazze’de 
61 Filistinlinin hayatını kaybetmesine 
ilişkin bağımsız bir soruşturma yürü-
tülmesi çağrısı yaptı. BM Ortadoğu 
Barış Süreci Özel Koordinatörü Niko-
lay Mladenov ise Gazze sınırında 61 
kişinin ölümüne neden İsrail güven-
lik güçlerinin şiddetinin en güçlü şe-
kilde kınanması gerektiğini ifade etti.

GELECEĞİNİ KENDİN YARAT

Yaklaşık bir yıldır deneyimli öğretmenimizin eşli-
ğinde başarıyla devam ettirdiğimiz dikiş kursumu-
zu Hackney bölgesinde yaşayan kadınlarımız için 
devam ettiriyoruz. 17 hafta boyunca haftada iki 
gün sürecek olan kursumuz dikiş deneyimi olan ya 
da olmayan tüm kadınlarımızın katılımına açıktır. 
Amacımız hep birlikte öğrenerek yeteneğimizi ge-

Başlama Tarihi: 11 Haziran 2018 | Kurs Günleri: Pazartesi ve Salı saat 10.30 - 14.30 arası
(Okul tatili dolayısı ile Ağustos ayında kursa ara verilecektir.)

İletişim: 020 3302 9879 | rojwomen@gmail.com

KURS DETAYLARI
Chocolate Factory, The Chocolate Factory, Clarendon Road, London N22 6XJ 

(Wood Green Alışveriş Merkezi’ne yürüme mesafesinde)
Yemek ve yol ücreti karşılanacaktır.

Günlük katılımcılara £10 pound gönüllü ücreti ödenecektir.

Roj Kadın Vakfı

liştirmek ve  geleceğimizde kendimize hem kişisel 
hem de ekonomik olarak katkı sağlayacak fırsatlar 
elde etmektir. 
Kurs kapsamında farklı dikiş çeşitleri, kalıp kesmek, 
kalıptan giysi dikimi ve dikilen giysi için gerekli ek iş-
lemler (ilik açmak, cep kesimi, yaka yapılışı), giysiler 
üzerinden istenilen tamirat işlemleri öğretilecektir.

ÜCRETSİZ DİKİŞ KURSUMUZ BAŞLIYOR
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Koordînasyona Hilbijartina Ewro-
payê bal kişand ser hevkariya bi 
HDP’ê re ya li dijî rejîma AKP-MHP’ê. 
Koordînasyonê banga bihêzkirina xe-
batan li gelan kir.

Koordînasyona Hilbijartina Ewropa 
îro tekîldarî hilbijartinên 24’ê Hezî-
ranê daxuyaniyeke nivîskî weşand.

Daxuyanî wiha dest pê dike; 
“Rawestandina dîktaroriya Erdogan 
û bloka faşîst ya AKP-MHP’ê ku bûye 
belaya gelên Kurdistan û Tirkiyeyê. Bi 
çûyina HDP’ê  ya li meclîsê pêşiya vî 
tiştî dikare were girtin.”

Di daxuyaniyê de ev peyam hate 
dayîn;

‘Jibo jiyana azad û wekhev...’
“Kesên ku nikarin bi şêweyek azad 

fikrên xwe, baweriya xwe nasnameya 
xwe, tiştên dihizirin nikarin binivî-
sin, îro li welatê me kesên ku ji aliyê 
dîktatoriyê ve hatine mexdûrkirin di-
karin bi hilbijartinên 24’ê Hezîranê re 
vê rewşê biguherînin û sererast bikin. 
Eger em gavên pêwîst neavêjin wê 
desthilatdariya heyî bi sîstema înkar, 
qetilker û zextan hebûna xwe ji nû ve 
ava bike. Ji bo vê jî divê hemû parêz-

Endama Parlamena Ewrûpayê Julie 
Ward got, divê şert û merc bên afi-
randin da ku Efrînî karibin bi rengekî 
ewle li cih û warê xwe vegerin.

Heyeta Brîtanî ku di çarçoveya 
kampanya “Jin ji bo Efrînê li ser piyan 
in” ya Kongreya Star çû Rojavayê Kur-
distanê, serdana xwe qedand. Heyetê 
serdana Kobanê, Cizîr û Tebqayê kir, 
lê nekarî xwe bigihîne Şehbayê. En-
dama Koma Çep a Parlamena Ewrû-
payê Julie Ward ku di nava heyetê 
de cih digire, çavdêriyên xwe parve 
kirin.

Ward diyar kir ku serdana wê Roja-
va ji bo wê bûye tecrûbeyeke mînak 
û got, “Jin li navenda berxwedanê 
ne. Ez mejiyê wan ê parastinê fêhm 

Derhênera filma ‘Keçên Rojê’ Eva 
Husson di Festîvala Filman a Navne-
teweyî ya Cannes a 71’emîn de axivî 
û got ,”Jinên Kurd berxwedêr in. Qet 
teslîm nabin û xurt in.”

Filma Eva Husson ji bo ‘Palmiyeya 
Zêrîn’ bi filma xwe ya bi navê ‘Keçên 
Rojê’ ya li ser jinên Kurd e, têra xwe bi 
îddîa ye. Derhêner Eva Hûsson, lîstik-
van Gulşîfteh Farahanî, Emmanûela 
Bercot, Zubeyde Bûlût û çêker Dîdar 
Domehrî tevlî civîna çapemeniyê ya 
li Cannesê bûn. Eva Husson têkildarî 
çêkirina filmê got, “Du sedem hene 
ku me ev film çêkir. Yek jê malbatî 
ye, ya din jî bandora jinên Kurd e. Ez 
neviya eskerekî komarparêz im ê ku 
li dijî faşîzma Franco têkoşiyaye. Di 
malbata min de kevneşopiyeke wisa 

Rêxistina Qedexekirina Çekên Kîm-
yewî (OPCW) piştrast kir ku li herêma 
Sarakeb a Îdlibê meha Sibatê çeka 
kîmyewî ya bi gaza klorê hatiye bika-
ranîn.

Heyeta OPCW a li herêmê lêkolîn 
kir, du gundor dît. Li gorî daxuyaniya 
rêxistinê, hate tespîtkirin ku di hun-
dir gundoran de klor hebû. Rêxistinê 
diyar kir ku di eşantiyonên li herêmê 
hatin bidestxistin de, “hebûna klorê 
ya ne asayî ya li derdorê” hatiye 

Kampanya hashtag a ‘#Alevilik-
Haktır’ (Elewîtî maf e) ku ji aliyê Ko-
ordînasyona Hilbijartinê ya HDP’ê ya 
Ewropayê ve li medya civakî dest pê 
kir, bi beşdariya bi milyonan dewam 
dike.

Kampanya hashtagê ya bi navê “Şe-
hir şehir inadına HDP diyoruz” (bajar 
bi bajar em dibêjin; dîsa dîsa HDP) 

heye. Sedema din jî bandora jinên 
Kurd a li ser min e.”

Ji bo ragihandina serfiraziya 
jinên Kurd

Derhêner Husson di axaftina xwe 
de qala berxwedana jinên Kurd kir û 
got, “Ligel zilma DAIŞ’ê ya li dijî jinên 
Kurd, têkoşîn û berxwedana jinên 
Kurd, bandor li min kir. Ew ti carî 
teslîm nebûn, bi berxwedana xwe 
bandor li min kirin. Azweriya wan a 
têkoşînê zêde ye, tekane hedefa wan 
serfirazî ye. Vê yekê bandor li min kir. 
Bi vê filmê min xwest têkoşîn û ser-
firaziya jinên Kurd ragihînim cihanê. 
Berxwedana jinên Kurd nayê dîtin. Ji 
ber vê jî min xwest vê berxwedanê di 
sînemayê de bi cih bikim.”

tespîtkirin.
OPCW di çarçoveya wezîfeya xwe 

de eşkere nekir bê gaza klorê ji aliyê 
kê ve hatiye bikaranîn. Di êrîşa meha 
Sibatê de li gorî Saziya Çavdêriya 
Mafên Mirovan a Sûriyeyê bêhn li 11 
kesan çikiyabû.

Heyeteke din a OPCW’ê jî êrîşa 7’ê 
Nîsanê ya li bajarê Dûmayê lêkolîn 
kir. Tê îdîakirin ku di vê êrîşê de 
gazên klor û sarînê hatine bikaranîn. 
Di êrîşê de herî kêm 40 kes miribûn.

14’ê Gulanê li ser medya civakî dest 
pê kir. Kampanya  wê heta 23’ê Hezî-
ranê bidome.

Kampanyaya ku bi sernavê “Elewîtî 
maf e” dest pê kir, gelekî bal kişand. 

Kampanyayê li gorî dema Ewro-
payê danê êvarê saet 19:00 dest pê kir 
û di nava 4 saetan de 5 milyon û 654 
hezar kes tevlî bûn.

dikim; bi perwerde, tevlikarî, helw-
danên aborî û şer, jin cihê xwe di nava 
parastinê de digirin. Weke pasîfîstekê 
vê yekê gelekî bandor li min kir. Ser-
meselê, Anna Campbell jî ji welatê 
min hat vê derê, ji bo parastina van 
nirxan.”

Di şexsê malbateke Efrînî de
Julie Ward got, wan gelekî dixwest 

serdana kampên li Şehbayê bikin, lê 
belê şert û merc nebûn û got, wan li 
Kobanê malbatek ji Efrînê nas kiriye, 
wiha qala çavdêriyên xwe kir: “Me 
jinek, hevserê wê, xwişk û dayika 
wê nas kir. Zarokên cêwî yên jinê ku 
nû ji dayik bûbûn û zarokeke wê ya 
piçûk hebûn. Dayika wê ketibû ber 
dest û lingan, û hevserê wê jî birîndar 

bû. Em bi wan re li ser Efrînê axivîn. 
Me tirsa mezin a ku dewleta Tirk rê li 
ber vekiriye, dît. Got, em neçar man 
darên xwe yên zeytûnan, malên xwe, 
sewalên xwe li pey xwe bihêlin.”

Ward da xuyakirin ku ew ê çavdê-
riyên xwe li Parlamenê jî bîne ziman 
û got, “Tişta ku ev mirov dixwazin, 
vegera li cih û warê xwe ye. Divê karê 
me yê sereke afirandina van şert û 
mercan be.”

Qirrkirina etnîk heye
Julie Ward wekî din destnîşan kir, 

tişta ku herî zêde rê li ber tirs û fika-
ran vedike ew e ku mirovên ji deverên 
din li cihên hatine valakirin, hatine 
bicihkirin û got, “Di asta paqijiya et-
nîk de demografî tê guhertin.”

vanên wekhevî, demokrasiyê dengê 
xwe bidin HDP’ê û rêzdar Demîrtaş. 
Divê kesên din bidin bawerkirin û bi 
hev re jiyana azad û wekhev ava bi-
kin.”

‘Yek bi yek hevdîtinan em bi-
kin’

Di daxuyaniyê de tê gotin ku ji bo 
bihêzkirina tempoya xebatên hilbijar-
tinê yên li Ewropayê divê yek bi yek  
bi hilbijêran re hevdîtin bê kirin û ser-
dana hilbijêran were kirin. Daxuyanî 
wiha didome; “Divê li serdana hemû 
şexsiyetên bandor, rûsipiyên baweri-

yan, li herêman were kirin û tevlî xe-
batan bê kirin”

‘Kurdên akp’yî, hilbijêrên de-
mokrat ne razî ne’

Di daxuyaniyê de tê gotin ku Kur-
dên berê dengê xwe dane AKP’ê, Mi-
silmanên demokrat li dijî desthilatda-
riyê ne razî ne û ev beş wê berê xwe 
bidin HDP’ê.

Di dawiya daxuyaniyê de tê gotin 
ku hêrsa gel ya li  dijî komkujiyan wê 
di sindoqan de were dîtin û wiha hate 
gotin; “Em bi hev re kar bikin, bi hev 
re bi ser bikevin.”

Koordînasyona Hilbijartina Ewropayê: 
Bi HDP’ê re em jiyana hevpar ava bikin

Heyeta Brîtanî: Efrînî bila 
ewle li warê xwe vegerin

Jinên Kurd teslîm nabin

OPCW piştrast kir ku li 
Îdlibê klor hatiye bikaranîn

Bi milyonan kes tevlî kampanya 
‘#AlevilikHaktır’ bûn



Telgraf • 18 Mayıs 2018, Cuma  | 31Nûçeyên Kurdî

Serdana Erdogan ya Brîtanya rastî 
protestoyên curbecur hat. Serokê 
AKP diktator Recep Tayip Erdogan 
di serdana xwe ya sê rojan de rastî 
protestoyên mezin hat. Roja Yekşemê 
li bajarê Reading, Duşemê li pêşiya 
Chatham House û roja Sêşemê jî li 
pêşiya avahiya serokwezaretê bi awa-
yekî girseyî hat şermezar kirin. 

Erdogan di serdana xwe ya Brîtan-
ya tevî hevdîtinên bi karsazan re, bi 
serokwezîra Brîtanya Theresa May û 
Qralîçe Elizabeth re hevdîtin pêkanî. 
Tevî nerazîbûnên ji Partiya Karker, 
Lîberal Demokrat û Partiya Keskan li 
dijî Theresa May, dîsa jî hevdîtin pêk 
hat. 

Li dijî serdana Erdogan çalakiya 
yekemîn li bajarê Reading pêk hat. 
Erdogan jibo tevlîbûna Forûma Tat-
li dil roja Yekşemê hat Readingê. Li 
pêşiya avahiya forûmê sere sibehê 
gelek kes kombûn û Erdogan protesto 
kirin. Jibo demeke kurt rê hat girtin 
û konvoya Erdogan hat sekinandin. 
Polêsan mûdaxaleyî çalakgeran kir û 
alozî di navbera polês û çalakgeran de 
derket. 

Roja Duşemê jî Erdogan tevlî pa-
nela Chatham House ya li Londonê 
bû. Komek çalakger li pêşiya avahiyê 
kombûn û Erdogan şermezar kirin. 
Jiber protestoyan Erdogan mecbûr 
ma di deriyê paş re bikeve hundir û 
derkeve. 

Bi sedan kes bi hev re gotin 
“Terorîst Erdogan”

Roja Duşemê çalakiya protestoyê 
ya mezin beriya hevdîtina Serokwezî-
ra Brîtanî Teheresa May û Erdogan li 
pêşiya avahiya Serokwezirtiyê hate 
lidarxistin. Çalakiyê tevahiya rojê 
berdewam kir.

Çalakî li ser banga Kurdistan Soli-
darity Campaign û Rêxistina Rojna-
mevanên Sînornenas (RSF) ve hate 
kirin, Kurdan jî piştgirî da çalakiyê. 
Çalakgerên Kurd bi pankarta ‘Te-
rorîst’ ku wêneyê Erdogan li ser e 
beşdarî çalakiyê bûn. Li aliyê din Kur-
distaniyan wêneyê Rêberê Gelê Kurd 
Abdullah Ocalan hildan.

Berpirsa RSF a Qralyeta Yekbûyî 
Rebecca Vîncent wiha got; “Divê 
hikûmeta me bizane ji azadiyên bin-
gehîn bi guman in. Hilbijartinên 24’ê 
Hezîranê yên li Tirkiyeyê nêz dibin. 
Di çarçoveya Rewşa Awarte de mirov 

nikare xwe bigihîne agahiyên xweser. 
Hilbijêr berî ku hemû agahiyan hîn 
bibin wê bi kampanyayeke demkurt 
biçin ser sindoqan.”

Vîncent got, vexwendina Erdogan 
a Qralyeta Yekbûyî û xaliya sor ya li 
pêşiya wî hatiye danîn cihê ‘şermda-
riyê’ ye.

Roja Duşemê jî serdana Erdogan bi 
çalakiyekê hatibû protestokirin. Di vê 
navberê de komeke nîjadperest ku 
dixwestin piştgiriyê bide Erdogan gef 
li çalakgeran xwaribû.

“Ez ji welatê xwe şerm dikim”

Bavê Anna Campbell endama YPJ 
ya li Efrînê jiyana xwe ji dest dabû 
tevlî çalakiyê bû axaftinek kir. Dirk 
Campbell di axaftina xwe de neraî-
bûna xwe li dijî serdana Erdogan anî 
ziman û got ku ew jiber vê serdanê ji 
welatê xwe şerm dike. “Tê xûya kirin 
ku bazarên nu dê vê serdanê de werin 
kirin. Jibo ku welatê min malavaniya 
dîktatorekî wiha dike ez şerm dikim.”

“Sedema êşan Erdogan e”
Parlamenterê Partiya Karkeran 

Russel Moyle jî tevlî çalakiyê bû ser-
dana Erdogan protesto kir. Moyle 

wiha axivî; “Diviyabû hikûmeta Brî-
tanî Erdogan qebûl nekiriba. Ez çûm 
Kurdistanê û min êşên li wir tên ki-
şandin dîtin, sedema van êşan tenê 
Erdogan e.”  

“Kurdistan, Kurdistan, Kurdistan”
Nivîskarê rojnameya Guardianê 

Owen Jones jî tevlî çalakiyê bû. Jones 
di çalakiyê de axaftinek kir û bertek 
nîşanî nîjadperestên li wir çalakî diki-
rin kir. “Ez dixwazim li vir careke din 
Anna Campbell yak u li Efrînê jiyana 
xwe ji dest dayî bibîr bînim. Anna jibo 
mafên mirovan û wekheviyê jiyana 

xwe ji dest da. Balafirên şer ên dew-
leta Tirk Anna qetil kirin. Em ê her 
tim banga aşitiyê bikin lê em ê êrîşên 
hovane yên dewleta Tirk qet jibîr ne-
kin. Ez dixwazim carek din bangî van 
faşîstên li hemberî me bikim:Kurdis-
tan, Kurdistan, Kurdistan!”

6 Kes hatin binçav kirin
Di çalakiyê de komek faşîst jî bi alên 

AKP û dewleta Tirk çalakî derxistin. 
Di provakasyonên  faşîstan de alozî 
derketin. Di aloziyan de 6 ciwanên 
Kurd hatin binçav kirin û saetên êvarî 
serbest hatin berdan. 

Dîktator Erdogan li Londonê hat şermezar kirin
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Looking for a fast, flexible short-term 
property loan? Look no further.

Bridging finance with Ulus ınvest allows you to quickly secure a property, 
generate short-term cash flow or fund works. Get certainty of funding now, 
before selling on or securing longer-term refinancing.

Bridging rates from
0.90 % monthly

               the detail
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              E ltV up to 75%
              E terms up to 12 months
              E no exit fees

               the Benefits
             E lending on securities in UK
             E non-regulated loans
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