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Londra’da Coşku Dolu Festival
Türk-Kürt Toplum 
Merkezi Day-
Mer 27. Kültür 
Sanat Festivalini 
gerçekleştirdi.

D a y - M e r ’ i n 
f e s t i v a l i 
toplumların farklı 
kesimleri bir araya 
getirme geleneğini 
bozmadı. 

|  Haberin devamı  
sayfa 24 ve 25’te…

Ciwanen Azad UK 
gençliğinden yerinde eylem

Ciwanen Azad UK geçtiğimiz haftalarda 
yaşanan Almanya hükümetinin insanlık dışı 
Kürt’lere karşı saldırılarını Londra’da Alman 
Elçiliği önünde protesto etti.
Haberin devamı sayfa 17’de...

Britanya Alevi Federasyonu ve İngiltere 
Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi tarafından 
düzenlenen etkinlikte Madımak Otel’de 
yanarak öldürülen 33 kişi hatırlandı.
Haberin devamı sayfa 10’da…

Heyva Sor’dan Savaş 
Mağdurları Yararına Anlamlı 
Etkinlik

Kürdistan’da devam eden savaşın 
yaralarını sarmak amacıyla Heyva Sor A 
Kurdistan yardım vakfı zengin programlı 
etkinlik düzenliyor. Haberin devamı sayfa 16’da...

Sivas katliamı  
Londra’da anıldı

Gürkan: “Kürt halkının 
taleplerini savunmak bizim 
görevlerimizdendir”
EMEK Partisi genel Başkanı Selma Gürkan 
gazetemize son dönemlerideki gelişmeler, 
HDP milletvekillerinin dokunulmazlıkları, 
İngiltere’nin AB’den çıkıyor olması Türkiyeyi 
nasıl etkileyecek ve ayrıca devletin aralıksız 
baskı uyguladığı aydın,akademisyan ve 
gazetecileirn ülkedeki son durumuna ilişkin 
konuştu. 
Haberin devamı sayfa 7’de...

Can Dündar: İstanbul Saldırısı 
Benim Hapse Girme Nedenimle 
Doğrudan Bağlantılı 
Britanya parlamentosundaki 
panelde konuşan Cumhuriyet 
gazetesi genel yayın yönetmeni 
Can Dündar, İstanbul Atatürk 
Havalimanı’nda meydana gelen 
saldırının, kendisinin hapse 
girmesine neden olan haber 
ile doğrudan ilgili olduğunu 
söyledi.

Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin (CEFTUS) 
tarafından Britanya parlamentosunda yapılan 
panelde konuşan gazeteci Can Dündar 
Türkiye’deki son siyasal gelişmelere ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. İskoç Miliyetçi 
Parti’den Lord Jeremy Purvis moderatörlüğünü 
üstlendiğini bu toplantıda Can Dündar ‘Quo 

Vadis Türkiye?’ ana başlığı altında Türkiye’nin 
siyasi ve sosyal gidişatını, Türkiye-AB ilişkilerini 
ve özellikle mülteci krizi çözümü amacıyla 
varılan anlaşmayı ve Türkiye’de artan insan 
hakları ihlalleri ve basın özgürlüğünün aldığı 
darbeleri değerlendiren bir konuşma yaptı.  
| Aleddin Sinayiçin haberi sayfa 4’de…
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Birleşik Krallık’ta yapılan Avrupa 
Birliği (AB) referandumunda birlik-
ten ayrılık (Brexit) kararı çıkması, 
İngiltere’nin başkenti Londra’da bin-
lerce kişi tarafından protesto edildi.

‘Avrupa için marş’ adlı gösteri 
yürüyüşü için her yaş grubundan 
katılımcılar, ülkenin en büyük parkı 
Hyde Park yakınında toplandı.

 Farklı kentlerden AB taraftarlarının 
da destek verdiği gösteride protestocu-
lar, tarihi İngiliz Parlamentosu’na kadar 
yürüdü.

 Yaklaşık 5 saat süren protestoda, 
AB destekçisi binlerce kişi, yürüyüş bo-
yunca Brexit kararına yönelik tepkilerini 
‘Yüzde 48 AB’yi istiyor’, ‘48’iz, daha 
fazla yalan, daha fazla nefret yok’, ‘Bir-

likte daha güçlüyüz’ 
gibi sloganlar atarak dile getirdi, ‘Ben 
Avrupa’mdan çıkmıyorum’, ‘AB benim 
geleceğim’, ‘Bizim geleceğimiz, bi-
zim tercihimiz’ ve ‘Ben İngilizim, ben 
Avrupalıyım’ yazılı pankartlar taşıdı.

 Göstericiler Parlamento Meydanı’na 
geldiklerinde, birlik mesajı taşıyan bazı 
popüler şarkıların sözlerini AB’ye uyar-
layarak seslendirdi.

 Yaklaşık 35 bin kişinin gösteriye 
katıldığını bildiren Londra polisi, olaysız 
geçen yürüyüşü helikopterler ile takip etti.

 ‘İstİkrar Ve barıŞ İÇİN 
AB’DE KALMALIYIZ’

Gösteriye katılanlardan emekli 
öğretmen 58 yaşındaki Francis Harriet, 6 

ay önce emekli olduğunu ve emekliliğini 
İspanya’da geçirmeyi planladığını belir-
terek, “AB birçok eğitim faaliyetlerine 
kaynak oluşturuyor. Bu sayede ayakta 
olan birçok kuruluş var. Ayrıca elimizde-
ki fırsatları değerlendirme bakımından, 
mesela ben artık başka bir AB üyesi ül-
kede hayatıma devam etmek istiyorum. 
Belirsizlikler ve istikrarsızlık hayatımızı 
planlamamıza engel oluşturuyor. 
İstikrar ve barış için AB’de kalmalıyız.” 
değerlendirmesinde bulundu.

‘sOrUNlarıN 
kaYNaĞı ab DeĞİl’

İngiltere AB’den ayrılmayı seçti, 
Cameron görevi bıraktı

Bir hasta bakım şirketinin ku-

rucusu 31 yaşındaki Robert Ste-
phenson da, ABD doğumlu an-
cak Britanya vatandaşı olduğunu 
kaydederek, AB’nin hem ekonomik 
hem de sosyal bakımdan kendi-
sine ve işletmesine birçok faydası 
olduğunu dile getirdi.

Birleşik Krallık’ın, AB içinde 
daha güçlü olduğu inancını ifade 
eden Stephenson, “AB’nin tabii ki de 
kendi problemleri var ancak Brexit 
yönünde oy verenlerin, kampanya 
sürecinde iç sorunlarla kandırılarak, 
yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. 
İnsanlar ülke içindeki sorunlardan 
dolayı mutsuz oldukları için Brexit 
oyu verdi ancak bu sorunların kaynağı 
AB değil.” dedi.

Hem ABD’li hem de Avrupalı bir 
birey olarak, entegrasyon, özgürlük, 
dayanışma ve insan hakları değerleri 
için AB’de kalınması gerektiğini vur-
gulayan Stephenson, “Hükümete 
mesajım, ‘Birleşik Krallık için en iyisi 
neyse onu yapmalarıdır’. Hüküme-
tin aynı zamanda hızlı karar vermesi 
gerek çünkü belirsizlik bulutu Birleşik 
Krallık’ta hepimizin üzerine çöktü. 
AB’den çıkmanın sadece bu ülke için 
değil, diğer AB üyesi ülkeler, güven-
lik ve küresel ekonomi için de kötü 
olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

DİĞer ab Ülkesİ 
VataNDaŞlarDaN 
GÖsterİYe Destek

Londra’daki gösteri için Cambridge 
kentinden gelen Fransız vatandaşı 36 
yaşındaki Vincent Barry de, referan-
dumda AB’de kalınması için oy veren 
yüzde 48’lik kesime destek vermek 
üzere yürüyüşe katıldığını kaydederek, 
“4 yıldır bu ülkede AB’nin sağladığı 
fırsatlarla yaşıyor ve tercüman olarak 
çalışıyorum. Benim gibi Avrupa ülkeler-
inde bulunan Britanyalı vatandaşlar var. 
Bu muhteşem bir olanak. AB mükemmel 
değil ancak sorunlara çözümler buluna-
bilir. AB’nin en büyük başarısı, uzun 
yıllardır barış sağlaması.” dedi.

Brexit İngiltere’yi ‘böldü’: Londra 
Belediye Başkanı Han özerklik istiyor

Bu arada, başka şehirlerde düzen-

lenen gösterilerde de sandıktan çıkan 
Brexit kararı protesto edildi, Birleşik 
Krallık’ın AB üyesi olarak kalması is-
tendi.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey 
İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta 
23 Haziran’da yapılan AB referandu-
mundan, yüzde 52 ile ülkenin AB’den 
ayrılması yönünde sonuç çıkmıştı. 
İskoçya, Kuzey İrlanda ve başkent 
Londra’da seçmenler ezici çoğunlukla 
AB’de kalma yönünde oy kullanmış, 
İngiltere ve Galler’de ise ayrılma 
yönündeki oylar daha fazla çıkmıştı.

Referandum sonucunun yasal olarak 
İngiliz hükümeti açısından bağlayıcılığı 
bulunmuyor ancak hükümetin halkın 
kararını görmezden gelmemesi ve AB’den 
çıkış prosedürünü başlatması öngörül-
üyor. Başbakan David Cameron’ın istifa 
edeceğini açıkladığı İngiltere’de hüküme-
tin, AB’den çıkma sürecini başlatacak 
Lizbon Antlaşması’nın 50. maddes-
ini yeni başbakan göreve gelene kadar 
devreye sokması beklenmiyor. Avrupalı 
yetkililer ise 50. maddenin bir an önce 
işleme konulması çağrısında bulunuyor. 
İngiltere’nin Lizbon Antlaşması’nın 50. 
maddesini işleme koymasıyla AB’den 
ayrılış anlaşmasının şartlarının belirlenme-
si için iki yıllık süreç de başlamış olacak.

akaDeMİsYeNDeN 
ÇıPlak PrOtestO

Öte yandan Cambridge Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. Victoria Bateman, 
İngiltere’deki AB referandumu sonu-
cunu protesto etmek için üniversitenin 
iktisat fakültesindeki bir toplantıya 
çıplak katıldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, 
öğretim üyesinin göğüslerinde ve 
karnında ‘Brexit ekonomik felaket de-
mektir’ yer aldı. Bateman yaklaşık iki 
saatlik toplantı boyunca çıplak olarak 
oturdu.

Toplantının diğer katılımcılarından 
hiçbiri toplantı sırasında bu durumla 
ilgili herhangi bir şey söylemedi. Bate-
man geçen yıl, İngiliz ressam Anthony 
Connolly’nin yaptığı nü tablosu önünde 
poz vermişti.

Kaynak: Haber Vitrini

Londra`da Halk AB`den Yana!
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Can Dündar: İstanbul Saldırısı Benim Hapse 
Girme Nedenimle Doğrudan Bağlantılı
Britanya parlamentosundaki 
panelde konuşan Cumhuriyet 
gazetesi genel yayın yönet-
meni Can Dündar, İstanbul 
Atatürk Havalimanı’nda mey-
dana gelen saldırının, kend-
isinin hapse girmesine neden 
olan haber ile doğrudan ilgili 
olduğunu söyledi.

Aledin Sinayiç

Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin (CEFTUS) 
tarafından Britanya parlamentosunda yapılan pan-
elde konuşan gazeteci Can Dündar Türkiye’deki 
son siyasal gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. İskoç Miliyetçi Parti’den Lord Jeremy Pur-
vis moderatörlüğünü üstlendiğini bu toplantıda Can 
Dündar ‘Quo Vadis Türkiye?’ ana başlığı altında 
Türkiye’nin siyasi ve sosyal gidişatını, Türkiye-
AB ilişkilerini ve özellikle mülteci krizi çözümü 
amacıyla varılan anlaşmayı ve Türkiye’de artan in-
san hakları ihlalleri ve basın özgürlüğünün aldığı dar-
beleri değerlendiren bir konuşma yaptı.

Gazeteci Yazar Can Dündar konuşmasına; 
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda meydana gelen 
saldırının, kendisinin hapse girmesine neden olan 
haber ile doğrudan ilgili olduğunu söyleyerek başladı. 
Dündar, Türkiye’nin yanlış politikalarının ülkeyi 
felaketlere sürüklediğini söylemek zorundayım dedi.

Gazeteci Dündar’ın konuşmasından öne çıkanlar;

tÜrkİYe DOĞUYa DOĞrU 
Hızla GİDİYOr

‘‘Türkiye hızla doğuya doğru gidiyor. Aslında 
Erdoğan bunun böyle olduğunu çok önceden 
söylemişti. ‘Demokrasi bizim için amaç değil, 
araçtır; zamanı geldiğinde trenden ineriz’ demişti. 
Sanırım Erdoğan için trenden inme vakti geldi. 
Bu niyeti baştan biliyorduk. Erdoğan söyledikleri-
yle birçok Avrupalı lideri ve liberalleri kandırmayı 
başardı. Orduyu siyasetten uzaklaştırdı. Böylece hem 
Avrupa’nın desteğini aldı, hem de sorunu ortadan 
kaldırdı; ve orduyu bertaraf ettikten sonra yerine po-
lis gücünü koydu. Süngü yerine copla dayak yemeğe 
başladık.

saVaŞ YeNİDeN tetİkleNeCek
Sivil savaş görüntüsü var. Kentler yıkılıyor, 

bombalanıyor. Siviller yaşamını yitiriyor. Dünya ve 
Türk basınında yeterli yer verilmiyor. Avrupa’nın ses 
çıkartmaması Türkiye ile yapılan antlaşmanın bir so-
nucu olabilir. Kürt sorunu Cumhuriyet tarihi boyunca 
çözüm bekleyen en büyük kanayan yarası. Müzak-
erenin gücüne inanıyorum. Bizi bekleyen tehlike ci-
ddi. Dokunulmazlığın kaldırılması ile beraber eğer 
HDP’li vekillerden tutuklamalar olursa savaş yeniden 
şekillenecek. Hepimizin uyanık olması gerek.

tÜrkİYe, DÜNYaNıN eN bÜYÜk 
GazeteCİ HaPİsHaNesİ

İngiltere’nin başkenti Londra’ya, dünyanın en 
büyük gazeteci hapishanesinden geliyorum. 40 
gazeteci şu anda hapiste. Çin ile yarışıyoruz bu nok-
tada. 35 yılı aşkın gazetecilik hayatımda Türkiye’nin 
gazeteciler için cennet olmadığını ancak hiç bir za-
man da bu kadar cehenneme dönmedi. Hapse ilk 
defa girdim ve yine ilk defa silahlı saldırıya uğradım. 
Tüm bunlar beni şaşırtmadı, asıl beni şaşırtan nokta 
Avrupa Birliği’nin tutumu oldu.

ab raPOrU seÇİM 
sONrasıNa bırakılDı

Şimdi biraz bu anlaşmanın, perde arkasından 
söz etmek istiyorum. Birkaç ay geri gideceğim, 18 
Eylül’de Türkiye’de ilginç bir yürüyüş oldu. Suriyeli 

mülteciler balkan sınırına doğru yürüyüşe geçtiler. 
Yüzlercesi sonra 1000’lere dönüştü bu. Günlerce 
sürdü bu yürüyüş türkiye’yi hepimiz biliyoruz üç 
kişi bir araya gelip yürümeye kalktığında polis 
anında gazı sıkar, binlerce mülteciye hiçbir müda-
hale olmadı dört gün boyunca. Bu yürüyüşten bir 
buçuk ay sonra türkiye’de seçimler yapılacaktı 1 
Kasım’da. Ondan hemen önce 14 Ekim de Avrupa 
Birliği ilerleme raporu açıklanacaktı ve bu ilerleme 
raporunda çok ağır eleştiriler vardı türkiye’ye yöne-
lik, özellikle basın özgürlüğü konusunda. Bu rapo-
run açıklanmasından 10 gün önce Erdoğan; Avrupa 
Birliği yetkilileri ile görüştü ve raporun seçim 
sonrasına ertelenmesini istedi. Avrupa Birliği yetkili-
leri de bunu kabul ettiler. ”

tarİHİN eN UtaNÇ 
VerİCİ aNtlaŞMası

Bu anlaşma, AB tarihinin en utanç verici 
anlaşmalarından biridir. AB, kendi sınırlarını koru-
mak için bütün bildiği, inandığı değerlerden vazgeçti. 
Tabi ki referandum sonucunu da buna katmak lazım. 
Korkular söz konusu olunca Avrupa’nın nasıl temel 
değerlerinden vazgeçtiğini gördük. Bu bizim gibi 
batılı değerlerle yetişmiş insanlar için hayal kırıklığı. ”

erDOĞaN aVrUPaYı 
teHDİt eDİYOr

Tam üyelik meselesine gelince Avrupa daha 
beklememiz gerektiğini söyledi. Oldukça da bekl-
edik ancak iyi bir muamele görmedik. Şimdi de 
Cameron tarafından 3000 yılına randevu verildi. Bu, 
AB ile iplerin koptuğunu gösteriyor.

Şimdi Avrupa nasıl bir liderle müzakere ettiğini 
anlamıştır. Erdoğan’ın elinde şimdi çok önemli bir 
anahtar var. ‘Kapıları açarsam gününüzü görürsünüz’ 
diye Avrupa’yı tehdit ediyor. Avrupa Birliği de aman 
açma parası neyse verelim diyor. Vize serbestisi ver-
mek istiyor.

Türkiye’nin çoktan hak ettiği bir hak yeni bir şey 
gibi masaya sunuluyor. Vize özgürlüğü ne anlama 
gelir, bilemiyorum; kendisi özgür olmayan bir ülk-
enin vizesi özgür olsa ne olur, bilemiyorum.

Baştan beri bu anlaşmanın yalan olduğuna 
inanıyorum. Ne Türkiye; terör ve yolsuzluk yasaları 
gibi önemli yasaları değiştirmeye hazır, ne de AB bu 
serbestiyi vermeye razı. Bu iki yasa da Erdoğan’ın 
iktidarına hizmet ediyor. Türkiye terör yasasını bize 
karşı, muhaliflere kullanarak, bizi terörist ilan edi-
yor diğer taraftan da yolsuzluk ile ilgili kanunları 
değiştirmeyerek kendi çevresindeki yolsuzlukların 
kontrol altında olmasını sağlıyor. ”

brİtaNYa referaNDUMUNDa 
kOrkU kazaNDı

Batılı değerler için batılı işgalcilerle savaşan 
bir ülkeden geliyoruz; aynı batılı değerler için yine 
batılılarla savaşmaya hazırız. En büyük düşman Avru-
pa. Mültecilerden, AB’nin işgalinden, müslümanların 
çoğalmasından korkuyoruz. İngiltere’deki son 
referandumda da korkular kazandı. Türkiye’deki 
baş mücadelemiz de kendi korkularımız önce-
likle. Umarım Avrupa Türkiye’nin faşist bir rejime 

düşmesine izin vermeden demokratik güçlerle bir-
likte olmayı seçer. Yoksa kaybeden sadece Türkiye 

değil, Avrupa ve Dünya da olacak. Panel soru cevap 
kısmından sonra sona erdi.
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Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi’nin çağrısıyla 
Avrupa’da Kürtler ve dostlarının ‘Öcalan’a Özgürlük, 
Kürdistan’a Statü’ sloganıyla gerçekleştirdiği çadır eylem-
leri kapsamında Londra, Reading, Brighton ve Cardiff’te 
çadırlar açıldı.
lONDra’Dakİ ÇaDır 
eYleMİNe bÜYÜk İlGİ

On gün boyunca Londra’nın farklı merkezler-
inde devam eden çadır eylemi yabancı kesim-
lerden büyük ilgi gördü. Her gün farklı bir ku-
rumun devir aldığı eylemi son gününde Ciwanen 
Azad gençleri çadırı devir aldı.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan üzer-
indeki tecrit ve savaş karşıtı olarak yürütülecek 
büyük kampanyanın başlangıcı olan çadır ey-
lemi başkent Londra’da büyük ilgi görürken, 
eylemi Ciwanen Azad öncülüğünde gençler 
devraldı. Çadır eylemi Londra’nın en kalabalık 
merkezi meydanlarından birisi olan Trafalgar 
meydanında gerçekleşti. Eylem boyunca mey-

danda bulunan insanlara bildiriler dağıtılırken, 
Öcalan’ın özgürlüğü için imzalar toplandı.

brıGHtON
Brighton’da Kürt Halk Önderi Abdullah 

Öcalan’a Özgürlük kampanyası çerçeves-
inde, Britanyalıları kampanya hakkında bilg-
ilendirmek amacıyla stant açıldı.

Sussex Kürt Toplum Merkezi tarafından ku-
rulan stantta Britanyalılara Öcalan’ın durumu 
ve AKP hükümetinin Kuzey Kürdistan’daki 
katliam politikaları hakkında bilgi verildi. Bilg-
ilendirme standında Öcalan üzerindeki tecridi 
kınayan ve Türk devletinin Kuzey Kürdistan’da 
gerçekleştirdiği katliamları anlatan bildiriler 
dağıtıldı.

NeWPOrt
Cardiff’in Newprot bölgesinde açılan 

çadırda Kürt halk önderi Abdullah Öcalan’ın 
özgürlüğünü talep eden bildiriler dağıtılırken, 
Türk devletinin Kürdistan’da yürüttüğü savaş 
ile ilgili de bilgilendirmeler yaptı. Üç gün 
sürecen olan eylemin ilk gününden itibaren 
Öcalan’ın özgürlüğünü talep eden yüzlerce 
imza toplandı.

reaDİNG
Öcalan’a özgürlük eylemleri kapsamında 

stand açılan bir diğer kent Reading. Read-
ing kent merkezinde açılan standta çocuklar 
da İngilizce bildiriler dağıtarak Öcalan üzer-
indeki tecrit politikalarına dikkat çekti. 3 Gün 
boyunca insanlarla birebir konuşularak Kürt 
sorunu ve Öcalan’ın durumu hakkında bilg-
ilendirmeler yapıldı.

6   ÇArşAMBA, 06 TEMMUZ 2016

Öcalan’a Özgürlük Eylemi 
Britanya’nın Birçok Kentine Yayıldı
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Gürkan: “Kürt Halkının Taleplerini 
Savunmak Bizim Görevlerimizdendir”
EMEK Partisi genel Başkanı Selma 
Gürkan gazetemize son dönem-
lerideki gelişmeler, HDP millet-
vekillerinin dokunulmazlıkları, 
İngiltere’nin AB’den çıkıyor 
olması Türkiyeyi nasıl etkileyecek 
ve ayrıca devletin aralıksız baskı 
uyguladığı aydın,akademisyan 
ve gazetecileirn ülkedeki son du-
rumuna ilişkin konuştu. 

Erem Kansoy

londra’da toplumlarımız sizi kucakladı, 
buradaki sosyalist ve yurtsever halkımız 
nasıl bir atmosfer içerisinde buldunuz?

Gürkan: “Londra’da sıcak mücadelenein üzerine 
geldim. İngiltere’nin AB’den kalıp çıkma tartışmalarının 
üzerine buraya geldik. Londra’da farklı kesimşerin 
AB referandumu ile ilgili ortak fikirler ürettiğini 
birlikte sokakata yürüdüğünü gördük. Önemlibir 
süreçti bu süreçte Londra’da çeşitli irade güçlerinin 
dayanışmasınada tanık olduk. 

İngiltere’nin ab’den çıkıyor olması 
türkiye’yi nasıl etkileyecektir?

Gürkan: “Öncelikle şunu belirtmek gerekir, bu sa-
dece İngiltere hükümetinin AB’de ayrılış yada kalış 
tartışması  değil Avrupa işçi sınıfı ve emekçilerinin 
AB’nin ekonomik sosyal yasalarına arşı itirazı diye 
okumak gerekir İngiltere’de çıkan hayır cevabını. 
Sonuçta biliyoruz ki diğer ülkelerde de AB’nin ortaya 
koyduğu politikalara karşı bir itiraz söz konusudur. 
Yunanistanda örneğin kemer sıkma politikalarına karşı 
Yunanistan işçi ve emekçileri mücadele ediyor, Fransa-
da yine ayni durum söz konusu, bu açıdanda bu kararlı 
Avrupalı evetçilerin Avrupa sermayesi politikalarına 
itirazı olarak görmekteyim. 

Türkiye ile İngiltere’nin egemen siyasetei, örneğin 
Türkiyenin olduğu yerde milliyetçiler ve ırkçılar 
açısından söyleyecek olursak, ‘Türkiyenin olduğu 
yerde biz de olmayız’ gibi mesele ele alınıyor. Ama 
mesele bu değil, tam tersine AB ülkeleri içerisinde 

emek sömürüsü ve işçi haklarını gasp eden yasaları 
görmemezlik edemeyiz. Hükümetlerin tutumlarından 
ziyade işçi sınıfının tutum ve duruşunu etütü ederek 
Türkiye’nin nasıl etkilenebileceğini anlayabilirz.”

Özellikle başta HDP milletvekilleri 
olmak üzere, ‘dokunulmazlık olayı’ ile 
ilgili fikirleriniz...? Nasıl bir süreçten 
geçildi, şuanki durum nedri...?

Gürkan: “Dokunulmazlıkların kaldırılmasının, 
her nekadar içerisinde AKP’li CHP’li vekillerin 
de olsada esas olarak HDP’li vekillere yönelik bir 
hamle olduğunu biliyoruz. Yargı sürecinin işleyeceği 
söyleniyor ama sonçuta tarafsız bir yargı süreci 
olmayacağınıda biliyoruz. Dokunulmazlık süre-
cini biz demokratik bir Türkiye mücadelesinin bir 
parçası olarak görüyoruz. HDP’li vekillere yapılan, 
yapılabilecek bir salıdıryı yada yapılabilecek bir hak 
ihlalini, kabu etmemiz mümkün değildir, demokrasi 
mücadelesinin bir parçası olarak buna karşı da mü-
cadele edeceğiz. Ancak dokunulmazlık tartışmaları 
bize AKP nin dokunulmazlık tartışmaları üzerinden 
de muhalif partileri yada muhalefetteki partilerin içer-
isindeki siyaseti nasıl dizayn ettiğinide gösterdi. 

Nitekim işte CHP’nin anayasaya aykırıdır yani evet 
diyeceği refleksi çok açık göstermektedir. Yani mesele 
devlet düzeni ve sistemi olunca AKP’si ile MHP’si 
ile CHP’si ile kaldıki hani bence CHP’nin içerisinde 
bu duruma itiraz eden daha demokrat daha özgür-
lükçü olan kesimleri bir kenara bırakarak bunu ifade 
etmek istiyorum. CHP’nin resmi politikası açısından 

da tüm bu unsurların birleştirilmesi bir sakınca ile 
karşılaşmamaktadır. Birkere daha gerçek demokraki, 
gerçek hak ve özgürlüklerin savunulması açısından 
bir kristal olma görevi görmüştür günümzdeki 
dokunulmazlıklar meselesi.”

türkiye’de aydın kesim diyebileceğimiz 
ve içerisinde akademisyen ile özellikle 
gazetecilerin bulunduğu bu kitleye 
yönelik nasıl bir baskı var? Özellikle Can 
Dündar ardından sayın fincancı’nın da 
tutuklanması gazeteci ve akademisyenler 
çevresinde nasıl bir ortam yarattı?

Gürkan: “Tabiki AKP ve Cumhurbaşkanı 
Erdoğan fiili başkanlığını ilan etti ve Türkiyeyi hızla 
çok daha gerici ve faşizme inanan bir şekilde re-
jimin yeniden inşaasını hedeflemektedir. Bu hede-
feni gerçekleştirirkende toplumun tüm kesimlerine 
saldırmaktadır. Dolayısıyle bu hükümetin baskıları 
söz konusu ama bir taraftanda bu baskılar çoğaldıkca 
mücadele iradeside söz konusu dolayısıyla Türki-
yenin geleceğini ezilenlerden yana çok daha iyiye 
götürecek olan işte bu mücadeleci güçlerin azmi ve 
ortak mücadele platformudur. Önemli oln bunu iyi 
değerlendirmek ve ortak yürütebilmektir. Bunu yapa-
bilirsek hem demokrasi hem de barış kazanacak. 

kürt halk önderi sayın Öalan 
üzerinde uygulanan tecrit sizce 
bugün kaldırılmalımıdır?

Gürkan: “Tabiki kaldırılmalıdır. Sonuçta şunu bili-
yoruz ki Kürt sorununun demokratik çözümü Kürtlerin 

halk olmaktan kaynaklı en doğal haklarının verilmesi 
ile mümkün olacaktır ama esas olarakta onun siyasi 
iradesini tanımakla mümkün olacaktır. Bu nedenlede 
Abdullah Öcalan başta olmak üzere Kürt siyasi hareketi 
bu sorunun çözümü ile muattaptır ve bu muhattaplık 
ilişkisinin kurulması gerekir. 

Esas olarakta sadece Kürt halkı sahipleneceği tale-
pleri Türkiye’deki bütün kimlikler ve halkların bütün 
ulusların saiplenmesi gereken taleplerdir. Bu sonuç-
ta birdemokrasi taleibidir. Eğer dempkratikleşme, 
demokratik hak ve özgürlüklerimiz ile yaşamak isti-
yorsak, Kürt sorununun demokratik çözümünü savun-
mak Kürt halkının taleplerini savunmak onun verilm-
esi için mücadele etmek bizim temel görevlerimizden 
birisidir.”

avrupa’da yaşayan toplumlarımıza, 
türkiyede yaşayan ve ezilen 
yoldaşları için  eyllemler dışında neler 
yapabileceğini söylemek istersiniz?

Gürkan: “Sermayenin saldırıları bütün dündayada 
benzerdir. Bugün Türkiyedeki işçi sınıfının sosyal ve 
siyasal sorunları Avrupa emekçilerinin de sorunları 
ve dertleridir. Bu nedenle enternasyonal dayanışma 
ve enternasyonal mücadele çok önemlidir. Özel-
likle lobi çalışmaları çok önemlidir ve özellikle bi-
zlere gelen dayanışma mesajları dayanışma etkin-
likleri Orada TC hükümetinin demokrasi ve barış 
güçlerine yönelik baskınısını hafifletiyor. Eğer bugün 
Şebnem Hanımla birlikte tutuklanan arkadaşlar 10 
günde serbest bırakılmısşa bunda uluslar arası ölçek-
teki dayanışmanın örneğidir. Uluslarası platforumlarda 
dayanışma gösterilmesi oldukça önemlidir.”
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Gik Der olarak Heryıl organize etiğimiz 
geleneksel pikniğimiz bu yılda 

gerçekleştiriyoruz. 
10 Temuzda Cambridge parkına gidilecek.Herkes Kendi 

arabasıyla gidecek.

Not HDP Eşgenelbaşkan yardımcısı Alp Altınörs pikniğimize 
katılacak.Bütün üye ve dostları pikniğimize bekliyoruz.                                

Adres: Cherry Hinton Hill Park, Cambridge CB1 8DW
Başlama Saati sabah: 10

Tarih:10 Temuz Pazar
Proğram: Kahvaltı, Sportif Kültürel etkinlikler Yemek & Çekiliş

Gik Der yönetim Kurulu

PİKNİKİĞİNE DAVET

Kürt Genci Bilardo şampiyonu

İsviçre’de yapılan Bilardo 
şampiyonası’nı Kürt genci Be-
hzat Çetin kazandı. Aynı zaman-
da Zürih Bilardo Takımı kaptanı 
olan Çetin, Kasım ayında 
Fransa’nın Bordaux kenti ile 
gelecek yılın şubat ve Nisan 
aylarında Almanya’da yapılacak 
Dünya Ulusal Takımlar ile Avru-
pa şampiyonası’nda İsviçre’yi 
temsil edecek. Daha önce de Bi-
lardo Dünya şampiyonası’nda 
İsviçre’yi iki kez temsil eden 
Çetin, bilardo ile amatör olarak 
ilgileniyor.

Aslen Adıyaman kökenli olan, Konya’da doğup 
büyüyen İsviçre vatandaşı Çetin’in Bilardo’ya 
ilgisi küçük yaşlarda başlamış. Karambol olarak 
bilinen 3 top 4 band tarzıyla tarif edilen kategoride 
C-B-A klasmanlarını hızla yükselerek tamamlayan 
Behzat Çetin, kısa süre içinde İsviçre Bilardo Milli 
Takımına kadar yükselmiş.

kardeş aile edindi
İsviçre şampiyonluğunu kazandıktan sonra 

gazetemize konuşan Behzat Çetin, bir Kürt gen-
ci olarak Kürt basınının ilgisinden büyük onur 
duyduğunu belirterek şunları söyledi: „İsviçre 
vatandaşı olmam ve İsviçre Milli Takımını temsil 
etmeme rağmen, her zaman Kürt kimliğimi öne 
çıkardım. Zira biliyorum ki, bizim halkımızın 
inkar edilen kimliği, yaşadığı acılar ve sürdürdüğü 
özgürlük mücadelesini her alana taşımak bizim 
görevimizdi. Ben bunu gururla yaptım. Kendi 
çapımda her zaman halkımın yanında yer aldım. 
Halkımızın mücadelesini yakından izliyordum. 
Bir de Kardeş Aile edindim, gücüm oranında on-
lara destek sunuyorum.“

Joan Ryan’dan 
Hükümete Manbij Sorusu

İşçi Parti’li Enfield North milletvekili 
Joan Ryan, Daiş’in Suriye’de Kürtlere karşı 
saldırılarına ilişkin endişelerini Birleşik Krallık 
savunma bakanına parlamentoda iletti.

Ryan, parlamentoda, Michael Fallon’a 
Manbij’te yaşanan gelişmelere ilişkin soru sor-
du ve Hükümetten bir yanıt istedi. Ryan, özel-
likle Daiş’in Manbij’te kaçırdığı Kürtlere ilişkin 
cevap istedi.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ryan 
şunları belirtti: ‘‘Kürt güçleri ve Kürt halkı 
Daiş’e karşı ön cephedeler.

‘‘Manbij’teki durum, Kürtlerin bu teröris-
tleri yenmek için verdiği fedakarlığın bir örneği 
daha. Manbij ele geçirilirse, Daiş’in Suriye’de 
yaşadığı en büyük stratejik yenilgisi olacak.

‘‘Bu yüzden, Birleşik Krallık ve uluslararası 
müttefiklerimizin, savaştan etkilenenlere ger-
eken insani desteği sunmaları ve sivil halkın 
zarar görmesini olabildiğince önlemeleri çok 
önemlidir.’’

Fallon, Ryan’a cevabında Demokratik 
Suriye Güçleri’nin, Daiş’in Rakka ile Türkiye 
sınırı arasındaki bağlantısını keserek, ilerleme 
kaydettiğini ve ‘‘bir gün Manbij ele geçirilirse, 
aynı güçlerin Rakka’ya doğru ilerleyebilecekler-
ini’’ ifade etti.

Genellikle YPG’ye bağlı Kürt güçleri ve Arap 

savaşçılarından oluşan Suriye Demokratik Güçleri 
Daiş’i Manbij ve çevresinden kovmak için Mayıs 
2016’dan itibaren operasyon yürütüyor. Operasy-
onlara ABD hava saldırılarıyla destek veriyor.

Ryan, bu süreçte, bölgedeki sivillerin Daiş 
tarafından kaçırılmalarından endişe duyduğunu 
ifade etti ve aldığı bilgiye göre bu sayının bine 
yakın olabileceğini belirtti.

Britanya Referandum 
Sonrası Vergi Cenneti 
Olma Yolunda
23 Haziran’daki ref-
erandumda Avrupa 
Birliği’nden (AB) ayrılma 
kararı çıkan Büyük Bri-
tanya, neredeyse vergi 
cennetlerindeki vergi 
oranlarıyla yabancı 
şirketleri elde tutmaya 
çalışacak.

Financial Times gazetesine konuşan 
Britanya Maliye Bakanı George Os-
borne, ülkesinin şirketlere yöne-
lik ciddi bir vergi indirimi yapması 
gerektiğini söyledi. Halen yüzde 20 
olan kurumlar vergisinin yüzde 15’in 
altına indirileceğini belirten Osborne, 
ülkesinin ‘üstün rekabet gücüne sahip 

bir ekonomi’ olması için düşük verg-
ilerin gerekli olduğunu savundu.

David Cameron’dan sonra göreve 
gelecek yeni başbakanın Britanya’nın 
AB pazarına daha fazla girebilmesi için 
çabalaması gerektiğini vurgulayan Os-
borne, şirketlerin yanı sıra bireylerin 
serbest dolaşım hakkının korunmasının 
önemine dikkat çekti.

Dünyanın önde gelen finans merke-
zlerinden olan Londra’nın bu önemini 
AB’den çıktıktan sonra kaybetmes-
inden endişe ediliyor. Yine bir çok 
üretici şirketin 23 Haziran referan-
dumu sonrasında yatırım yapmaktan 
vazgeçmesi endişesi bulunuyor.

AB genelinde şirketlerin yüzde 
15’in altında olan tek ülke yüzde 
12,5’luk bir oran uygulayan İrlanda. 
Bu oran Fransa’da yüzde 34’ü bulurk-
en, Almanya’da yerel vergilerle birlikte 
yüzde 30 civarında. 
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Sivas Katliamı Londra’da Anıldı
Madımak Otelinde 33 Ale-
vi, aydın ve sanatçının 
yanarak öldürülmesinin 
23. yılında, Londra’da, 
Britanya Alevi Federa-
syonu ve İngiltere Alevi 
Kültür Merkezi ve Cemevi 
tarafından düzenlenen et-
kinlikle anıldı.

Sivas’ta 2 Temmuz 1993 yılında, Pir Sul-
tan Abdal şenliği kapsamında düzenlenen 
etkinliğin olduğu Madımak Otel’e saldırılıp 
ateşe verilmesi üzerine, iki otel görevlisi ile 
toplamda 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Pir Sultan anıtının bulunduğu, Stoke 
Newington Common’da, 2 Temmuz Cumar-
tesi günü yapılan anmada, olayda hayatlarını 
kaybedenler tek tek, şiir ve demeçlerle 
anıldılar.

İAKM ve Cemevi başkanı Tugay Hur-
man, Emek Partisi genel başkanı Selma 
Gürkan ve gazeteci Fehim Taştekin birer 
konuşma yaptılar.

İlk olarak bir konuşma yapan Cemevi 
başkanı Tugay Hurman örgütlenmenin 
önemine değindi: “Sivas’ta insanların canlı 
canlı öldürülmesi bir kinin göstergesidir. 
İnsanları din adına katledenlerin bir iştahla 
bağırdığını videolarda  görebilirsiniz.

‘‘Alevi inancını ve felsefesini insanlara 
anlatmak için çaba gösteriyoruz. Bizlerin 
örgütlenmeye ihtiyacımızın olduğunu 

görüyorum. Daha ne kadar yakılacağız, 
daha ne kadar bu toplumda baskı altında 
kalacağız bilmiyorum. Ama, bizler bir 
birimize sahip çıkmadığımız sürece: 
Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, 
Sünnisiyle, toplumun tüm katmanları ezilm-
eye ve sömürülmeye devam edecektir.’’

Hurman, BAF başkanı İsrafil Erbil’in 
de Türkiye’deki Sivas katliamı yürüyüşüne 
katıldığını belirtti.

Gürkan, konuşmasında adalet 
arayışının devam ettiğini söyleyerek, 
şöyle konuştu: “23 yıl önce katledilen 
canlarımızı saygı ve özlemle anıyorum. 
23 yıldır adalet arayışımız devam ediyor 
ve devam edecektir. Öfkemiz ve acımız 
hiç bitmedi. Katliamın büyüklüğünü an-
latmaya gerek yok bütün dünya bunu 
gördü. Devletin ve siyasi iktidarın bu 
katliamı gerçekleştirenleri koruması bi-
zim vicdanlarımızı yaralamaktadır. 
Bugünkü hükümetin çalışanları bu katliamı 
gerçekleştirenlerdir. Katliamın arkasında 
duranları araştırdığımızda adalet mahkem-
esinin koridorlarında görüyoruz.”

Gazeteci yazar Fehmi Taştekin 
şöyle konuştu: “Hicap hissediyorum 
ve utanıyorum. Bu katliamın ateşini, 
yüreğimizde yanan ateşe dönüştürseydik bu-
nun hesabını sorabilseydik farklı bir yerde 
olacaktık. Bugün birçok  katliamı işleyen 
IŞİD zihniyetinin 23 yıl öncede bu katliamı 
işlediğini görebiliyoruz. Türkiye’de yaşayan 
farklı kesimler olarak birlik mücadelemizi 
sürdürmemiz gerekiyor” 

Britanya Alevi Gençlik 
Federasyonu’ndan, Ruhi Altun sazı 
eşliğinde değiş seslendirdi.

Anma, Cemevi semah ekibinin Semah 
gösterisinin ardından sona erdi.

AB’den Ayrılmak En Çok Tüketiciye Zarar Verecek

Birleşik Krallık’ın Avrupa 
Birliği’nden ayrılma kararı, ref-
erandum sonucunun açıklandığı 
ilk günden itibaren şok etkisi 
yaratmaya devam ediyor.

Londra’daki meyve, sebze ve gıda sektöründe 
önde gelen firmalardan Cyprofood’un sahibi, Sül-
eyman Çağın, referandum kararından itibaren sek-
törde ne tür etkiler olduğunu değerlendirdi.

Aynı zamanda Avrupa Kürt İşverenler 
Birliği Britanya başkanı olan, Çağın, kararın ilk 
şokuyla piyasada belirsizliğin oluştuğunu, fakat, 
nasıl sonuçlara yol açacağının, uzun vadede, 
netleşeceğini ifade etti.

Fiyat ya da vergi artışlarının ürünlerin son satış 
fiyatlarına yansımasıyla, tüketicinin en çok zarar 
göreceğini ifade eden Çağın, kendi sektöründe 
Sterlinin Avro karşısında değer kaybetmesinin fiyat 
artışına yol açtığını belirtti: ‘‘Gıdada,  hem ihracat, 
hem de ithalat yapıyoruz, dolayısıyla, Sterlinin Avro 
karşısında güç kaybetmesi fiyatlara yansıdı. Daha 
önce, Sterlinin güçlü olması, İngiltere’deki tüketici 
için fiyatların daha düşük olması anlamına geli-

yordu. Fakat, referandumdan sonra otomatik olarak 
bunun tersi oldu. Geçen sezonki rakamlarımıza 
baktığımızda, çok tüketilen bir ürün örneği olarak, 
domatesin kasa fiyatında ciddi bir artış oldu.’’

Çağın şöyle devam etti: ‘‘Ayrıca, bizim ticarette, 
bir aylık kredilerle çalışan firmalarız. Bir ay önce bir 
ürün almışsam ve stok olarak tutuyorsam, bu ürün 
için bir fiyat üzerinde anlaşmışsam ve onu da Avro 
ve Sterlin tarifesiyle almışız, şimdi ödeme zamanı 
geldiğinde zarar eder bir noktadayız. Çünkü o za-
man, özellikle kuru gıdada, bir Avroya aldığımız bir 
üründe, şimdi en az yüzde 20 zararımız var.’’

Çağın, önümüzdeki süreçte tüketici fiyatlarında 
artışların devam edeceğini, fakat uzun vadede bu 
durumun nasıl gelişeceğinden emin olmadığını 
ifade etti. 

Referandumda ayrılık kararını beklemediğini 
söyleyen Çağın, karara hazırlıksız yakalandıklarını 
belirtti. ‘‘Ama bu durumu bir süreç olarak 
değerlendiriyoruz; önlemlerimizi almaya 
çalışıyoruz. O anlamda yeniden bir düzenlemeye 
gidiyoruz, sattığımız ürünleri temin ettiğimiz firma-
larla bu dengeleri korumaya çalışıyoruz’’, dedi.

AB’den çıkmanın zaman alacağını vurgu-
layan Çağın, sonuç olarak gümrük vergilerinin 
artmasının büyük bir olasılık olduğunu belirtti: 
‘‘AB’den çıktıktan sonraki süreçlerde tüketici 
daha yüksek fiyatlarda ürün tüketecektir. Bunun 
sebebi ise, AB’den çıktıktan sonra yeni anlaşmalar 
doğrultusunda gümrüklerde yeni vergiler olacaktır. 
Bu vergiler tüketiciye yansıyacaktır çünkü bu ver-
giyi biz fiyatlarımıza ekleyeceğiz. O anlamda yine 
tüketici zarar eder duruma gelecek.’’

Çağın, halkın AB’den çıkma kararının kend-
ilerini nasıl etkileyebileceği konusunda doğru 
bilgilenmediklerini ifade ederek, tükettikleri ürün-
lerin fiyatlarının nasıl değişebileceğinin farkında 
olmadıklarını dile getirdi.

Halkın bazen de yanlış bilgilere sahip olduğunu 
söyleyen Çağın, şöyle devam etti: ‘‘İş dünyasının 
dışında görüştüğümüz insanlar AB’den ayrıldığında 
ev fiyatlarının düşeceğini, sosyal yardımların 

güçleneceğini düşünüyorlar, fakat bizim 
gördüğümüz kadarıyla, durum böyle değil. Aynı in-
sanlar şu an öyle düşünmüyorlar. Oylamadan sonra 
bile olumsuz etkileri görmeye başladı bir çok insan. 
Ama bunu gecikmiş bir farkındalık olarak görüyo-
rum.’’

Birleşik Krallık’ın önümüzdeki süreçte AB 
ile müzakerelerinin ülkenin geleceğine yön 
vereceğini söyleyen Çağın, iş dünyasının bu kon-
uda zarar görmesini önlemek için baskı uygulaması 
gerektiğini ifade etti: ‘‘İş dünyası baskı uygulamalı. 
İngiltere’nin Avrupa’dan ithal ettiği çok sayıda 
ürün var. Bundan dolayı, gümrük anlaşmalarının iş 
dünyası üzerinde olumsuzluklarla karşılanacağını 
düşünüyorum. Doğru anlaşmalar yapılıp, iş 
dünyası korunmazsa- ki bu da toplumun korunması 
anlamına geliyor- sorunlar yaşanabilir. Eğer, verg-
iler ödenecekse, bu vergiler son olarak tüketiciye 
yansıyor ve tüketici bu yükü taşıyor. Genel toplum 
için olsa da bu ticari ilişkiler korunması gerekiyor.’’

Çağın, toplum içerisinde belirli kesimlerin 
savunduğu, AB’den ayrılmanın olumlu olabileceği 
düşüncesine katılmadığını ifade ederek, şöyle 
konuştu: ‘‘Bizim, etnik demokratik çevrelerde biraz 
buna yönelik AB’den çıkalım diye kampanyası da 
vardı, ben birey olarak buna karşıydım. Günümüzde 
kapitalist sermayeden bahsediliyor, ki biz göbeğinde 
yaşıyoruz. Avrupa’dan kopuş, içe doğru dönmeye 
yol açacaktır ve bununla birlikte ırkçılık artacaktır. 

‘‘Kendi içerisinde milliyetçi duyguların 
gelişmesi ve bunu engelleyebilecek AB’den 
uzaklaşması ciddi bir tehlike.  AB’de kalınması 
ırkçılığın artmasını engelliyor.’’

Çağın, AB’nin insan hakları ihlallerini de 
engellediğini ifade etti.

Çağın, son olarak, referandum kararını bir 
demokratik karar olarak algılamadığını söyledi: 
‘‘Yüzde 52’lik bir oy ayrılma taraftarı olabilir, ama 
yüzde 48’de kalmaktan yana. Yüzde 48’e o zaman 
ne diyeceğiz, bu insanlar da memnun edilmeli. Bu 
da çoğunluğun, azınlığın üzerindeki bir ezilme 
anlamına geliyor.’’ 
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Arap baharının çetin kışa dönüştüğü toprak-
larda umutsuzluk halen en hakim duygu. Batılı 
güçlerin Suriye politikası, Türkiye’nin Kürt fobisi 
odaklı siyasetinin yarattığı felaketler, Rojava’nın 
geleceği, Amerika’nın Kürtlerle olan ittifakı, 
Kürtlerin kendi aralarında yaşadıkları sıkıntıları 
gazeteci yazar Fehim Taştekin ile konuştuk.  

*Hükümetin Suriye politikasının 
bedelini toplum ödeyecek
*İşid Türkiye’nin Suriye ile ilgili kırmızı 
çizgilerinin ortadan kalkmasından rahatsız
* Suriyelilere vatandaşlık meselesini siyasi 
kaygılarla yapıyorlarsa bu felaket olabilir
*Erdoğan’ın Suriye politikası Türkiye’yi 
Pakistanlaşma sürecine soktu
*Özgür Suriye Ordusu artık savaşın 
esas taşıyıcı kolonu değil
*Kürtler adına tarihsel bir kazanım var
* Rojava’nın başarısının temel unsurları göz 
ardı edilirse bu başarı hızla duvara toslar
* Amerika’nın oyununda yer alırlarsa, 
Kürtlerin aleyhlerine sonuçlanabilir
* KDP için Şengal başlı başına büyük 
bir utanç kaynağı haline geldi.
* YPG 1500 kişi ile başlayıp 50 
bine varan bir güce ulaştı
*ENKS davaya Ankara’nın baktığı ye-
rden baktı. ENKS kaybetti artık
*Musul konsolosluğu çalışanları serbest 
bırakıldığında İşid ile yapılan anlaşma..

Sayın Taştekin, sorduğunuz 
bir soru ile başlayalım isterseniz: 
‘sadece ilk 2 yıl 2000 TIR silah 
gönderdiğiniz örgütlerle bundan sonra 
ne yapacaksınız? O silahlar bize dön-
meye başladı bay pişkin!’ demiştiniz. 
Ne olacak şimdi?

Şuanda hükümet hem içerde hem dışarıda 
ciddi bir baskı altında. İşid saldırısından sonra 
bu baskı daha da artacak. Dışarda da hem müt-
tefikleri nezdinde hem de komşularla ilişkilerin 
bozulması nedeniyle artan bir baskı ile karşı 
karşıya. Bunun için bir manevra yapma ve Suri-
ye siyasetini değiştirmek zorunda. Bu çok sancılı 
bir şey. 

Hangi açıdan sancılı?
Birincisi bizim sınır hatlarımızdan besle-

nen çok sayıda örgüt var. Bunlar lojistik 
olarak, askeri olarak, insan kaynağı olarak 
desteklendiler, silahlandırıldılar. Siz bunları 
bir maceraya sürüklemiş oldunuz, ve bu 
macera içerisinde zamanla bu grupların içer-
isinde insanlar çok fazlasıyla radikalleşip, El 
Kaide ile, İşid ile ve bunlara yakın ideolojileri 
paylaşan gruplara kaydılar. Bunlar özü itibari-
yle tehlikeli gruplar. 

ORTAKLIK BİTERSE 
DÜŞMANLIK OLUR

Şimdi onlara ‘oyun bitti, ben desteği kes-
tim’ diyeceksiniz. Muhtemelen o zaman böyle 
bir senaryo devreye girecek, biz bunu başka 
coğrafyalardan biliyoruz. Bu gruplar sizinle 
ortaklığı bitirdikten sonra, sizi de düşman ilan 
edeceklerdir ve sizinle de savaşacaklardır. 
Çünkü şöyle bir hata yaptılar; Suriye’de El 
Kaide’yi desteklerken, Kaide onlara bir güvence 
verdi; Kaide’den kastım Nusra cephesi: ‘Bizim 
gündemimiz Suriye ile sınırlı, biz Suriye’de 
savaşıyoruz, ve savaşı başka coğrafyalara 
taşımayacağız’. Bu güvence onları destekleyen 
ülkeler açısından da çok kritik ve önemli. 

Oyun bitmeden önce 
nasıl bir ilişki vardı?

Bunlar kirli bir antlaşma yaptılar. An-
cak bunun bir garantisi yok. Pakistan veya 
Pakistanlaşma süreci diye benim birkaç yıldır 
hep uyarısını yaptığım, yazdığım süreç maalesef 
bize bu realiteyi hatırlatıyor. Yani Kaide sizin 
için bu güvence verebilir, ben sadece Esad ile 
savaşacağım diyebilir, Ama oyun bitti dediğin 
anda o savaş sana da dönecektir. Bumerang et-
kisi mutlaka olacaktır. Bu yüzden Türkiye’de 
ister AK Parti ister Ak parti gitsin başka bir parti 
gelsin, iktidar değişse bile Suriye siyasetinin be-
delini bu toplum ödeyecek. 

Şimdi kendileri bir bedel ödemeden, 
tereyağından kıl çeker gibi siyaseti değiştirip 
sıyrılmak istiyorlar. Ama bunu kendilerini kurtar-
mak için yapıyorlar, bu toplumun içinde yer aldığı 
havzayı, coğrafyayı değil. Tehlikeli olan budur. 

Bu noktada danışıklı dövüş 
belirlemeleri var, bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Bu saldırıların hepsi için söylenemez ama 
ilk başlangıçtaki saldırılarda devletin ihmalinin 
elverişli bir tercih olabileceğine dair şüpheleri 
doğurdu, yani ben Suruç, Ankara, Diyarbakır 
katliamlarını doğrudan devlet organize etti 
diyemem, çünkü elimizde böyle bir done yok; 
Ancak hedef çok seçilmiş bir hedef, ve Ak Par-
tinin bölgesel politikalarına karşı çıkan, direniş 
gruplarını, partileri, sivil toplum örgütlerini ve 
gençleri hedef alan bir saldırıydı. Bu saldırılar 
Ak Partinin belli bir kesiminde sanki böyle bir 
memnuniyetle karşılandı. Diğer taraftan ben 
sizin beklediğiniz gibi bu terörler mücadele 
etmeyeceğim demekti. O yüzden yaktığı canlar 
çokta Ak Partinin önemsediği bir şey değil. 

Uluslararası baskılar yüzünden Ak Parti İşid 
ile ilgili bazı tedbirler almak zorunda kaldı. Ve 
o noktadan sonra saldırıların hedefi değişti. 
Öncesinde hedefte Rojava’ya destek veren Ak 
Partinin Rojava politikasını eleştiren insanlara 
dönüktü, sonra yabancıları hedef alan saldırılar 
oldu; Taksim’de, Sultanahmet’te, arkasından 
Gaziantep ve İstanbul’da daha çok Türkiye dev-
letini ve toplumunu birlikte hedef alan saldırlar. 
Demek İşid burada Ak Parti ile bir çıkar işbirliği 
varsa da, bunun bozulmasından rahatsız. İncirlik 
üssünün açılması, sınırda geçişlerle ilgili ted-
birlerin yükseltilmesi, son altı ayda yaklaşık 
bin kişinin gözaltına alınması (tabi ne kadarı 
tutuklandı bilmiyoruz), tabi göstermelik bir takım 
boyutlar da illa var, İşte ABD’nin baskısıyla 
Kürtleri engellediği için bizzat kendisinin İşid ile 
mücadele etmesi gereğinin ortaya çıkması, belli 
grupları işid’e karşı yönlendirmesi, İşte Azez’de 
Al Raye doğru..

Peki Minbic kuşatması ile beraber 
Türkiye ile nefes borusunun 
kesilmesi nasıl etkileyecek?

Fıratın batısına Kürtler geçemez diyorlardı, 
bu İşid’in işine yarayan bir deklarasyondu. Son-
radan bundan vazgeçmiş oldu. Yani el mahkum 
bir şekilde istemeye istemeye vazgeçmiş oldu. 
İşid bundan dolayı da Türkiye’ye kızmış olabilir. 
O hattın kesilmesi durumu ortaya çıktı. Bunlar ya 
Türkiye’ye gelecekler, ya da Irak veya Suriye’de 
Raqqa ve Deyruzor tarafına geçecekler. 
Türkiye’den geçişler engelleniyorsa bir öfke 
birikiyor demektir. İçeride işid’in eskiden olduğu 
kadar rahat olmadığı söyleniyor. Türkiye üzerin-
den Avrupa’ya gidişler zorlaştı. Türkiye’de bir 
sıkışma oluşuyor ve bu sıkışmışlık bir saldırı 
şeklinde kendini gösterebilir, Bundan sonra da 
bu saldırılar artabilir. 

Bir de üzerinde çok durulmayan bir şey; 
İşid üyelerinin aileleri Türkiye’de rahattılar. 
Musul konsolosluğunun çalışanlarının ser-
best bırakıldıkları zaman, bunların ailelerinin 
Türkiye’de rahat yaşamaları konusunda güvence 
verildiği söyleniyor. Benim konuştuğum farklı 
kaynaklar bu iddiaları dillendiriyorlar. Şimdi 
aileler de çok rahat değiller artık, gözaltı 
operasyonlarında onlar da bir şekilde hedefteler. 
Haliyle Erdoğan’ın kendilerine ihanet ettiğini 
düşünüyor olabilirler. 

Fehim Taştekin: Erdoğan’ın  
Suriye Politikasının Bedelini
Toplum Ödeyecek
2011 yılından bu yana Suriye’de yüzbinlerce insanın ölümüne, milyonların göçmesine ve 
kentlerin yok olmasına neden olan iç savaş her gün biraz daha içinden çıkılmaz hal alıyor. İç 
savaşın başladığı günden bu yana güç dengeleri sürekli değişirken, batılı aktörlerin siyasetinde 
de dönem dönem değişiklikler yaşandı. İşid denen dönemin en barbar örgütün ortaya çıkmasına 
neden olan siyaset aynı zamanda yüzlerce cihatçı silahlı örgütün türemesine neden oldu.
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Suriyelilere vatandaşlık açıklaması 
bunun tersi bir bağlantısı olabilir mi?

Erdoğan’ın kendi  siyasi hesapları olmalı 
burada. Erdoğan’ın başkanlık hesapları halen de-
vam ediyor, bunun için de sağlam oy kitlelerine 
ihtiyacı var. Hepimizin kafasındaki soru, acaba 
vatandaşlığa alınanları kendisine birer seçmen 
olarak mı düşünüyor. Bu haklı bir soru, bunun 
yanıtını vermeleri gerekir. Bu insanlar kısa 
vadede ülkelerine dönemeyecekler, Türkiye’de 
de bunlar sorun olmaya devam edecek. Tedbir 
olarak ta bunlarla ilgili yasal çözümler gerekiyor. 
Ancak bu insani olarak değerlendirildiği zaman 
anlamlı. Bunu siyasi kaygılarla yapıyorlarsa bu 
felaket olabilir. 

Yine bununla bağlantılı olarak Alevi 
ve Kürt nüfusunun yoğun olduğu 
bölgelere kamp kurma çalışmaları 
var, bunu nasıl yorumlayacağız?

Bunu düzgün yapmazlarsa, ki düzgün 
yapacaklarına dair inancım hiç yok; Alevi ve 
Kürt nüfusunun olduğu yerlerde böyle tampon 
bölge konuşlandırır gibi yaparlarsa bu içeride 
rahatsızlıklara neden olur ve ileride kriz alanları 
yaratılmış olur. Gerek Osmanlı’nın gerek sonra 
Türkiye cumhuriyeti devletinin sicilinin bu nok-
tada çok iyi olmadığını biliyoruz. Yani sürgün 
veya göç hareketlerinde siyasi kaygılar güdül-
erek yerleştirme iskan etme politikaları, önceden 
de tecrübe edildiği için haliyle kaygılarımız 
artıyor. Bir de bu hükümet samimi değil. Bu 
hükümet yatırım yaparken de samimi değil, ken-
di çıkarlarını düşünüyor, ve her şeyi oy hesabıyla 
yapıyor, bir çok şey bu yüzden sağlam değil, 
hizmetinin de iğreti olması, Suriyeliler ilgili 
politikasında da bizi kaygılandırıyor. 

İşid’ katılan çok sayıda Türkiye 
vatandaşı olduğunu biliyoruz. 
Bunda AKP’nin payı nedir?

Tabiki Türk devleti Suriye siyasetini bu 
gruplar üzerinden bir savaşa inşa etti. Savaş 
savaşçıyı üretir, savaş zamanla radikalleşmeyi 
getirir. Ve bu radikal unsurlar, bugün sizin müt-
tefikinizdir yarın düşmanınız olabilir.  Haliyle 
Erdoğan hükümeti bunun birinci dereceden so-
rumlusudur. 

İnsanlar teşvik edildi. İnsanlar kutsal bir 
savaşa gönderildi. Cumhurbaşkanı neredeyse 
günde 3-5 kez bu savaşı kutsayan, teşvik eden 
demeç veriyordu. Bir tarafta da MİT sahada bu 
işi organize ediyor, militanlar taşınıyor, gemi-
lerle, uçaklarla, dünyanın her yerinden.. bu rol 
tehlikeli bir rol. 

İnsanları ya parayla savaştırırsınız ya da ide-
olojik saiklerle, şimdi buraya getirilenler hali-
yle küresel cihad deneyimi olan insanlar, bunu 
öngörmemek büyük ihanettir, kasıtlı olarak bu 
yapılmıştır. Ya da ciddi bir cehalettir, öngörüsü-
zlüktür. Ben bunu öngörmediler diyemem, sonuç-
ta onlar öngörmediyse benim gibi birçok yazar 
ve gazeteci uyardı. Ben daha başlarda bu işin bir 
Pakistan’laşma sürecine Türkiye’yi götüreceğini 
yazdım. Bunun da bedelini ödedim. Yani bugün 
işimden atıldıysam bu yazılarım yüzünden 
atıldım. Bunları yazdım diye bu hükümet bana 
bedel ödettirdi. Haliyle bilmiyoruz diyemezler. 
Burada ciddi sorumlulukları var. 

Bir de Türkiye üzerinden yaşanan 
yabancı savaşçı akışı var?

Evet buraya gelenleri önce Özgür Suriye 
Ordusu diye bize yutturdular, kısa sürede ÖSO 
denen bu şapka kalktı. Bu topraklarda 30 binin 
üzerinden savaşçı oluştu. Bunlar bu hükümet 
yüzünden oluştu. Bu savaşçı akışının yüzde 
yetmişi Türkiye topraklarından oldu. Gaziantep, 
Hatay ve Kilis’ten oldu. Asker bana yardımcı 
olmazsa ben şimdi sınırdan rahat geçebilir miy-
im? Bu geçişler karakollar, gözetleme kulelerin 
olduğu yerlerden oldu. Biliyorum oraları tırlar 
geçiyordu. Böyle bir savaş düzeni oluşturuldu. 
Bu yüzden hükümet birinci derecede bu savaşın 
sorumlusudur. Bu cihatçı yapıların bu kadar 
palazlanması ve bu bölgeye kamp kurmalarından 
sorumludur hükümet. 

ÖSO’dan bahsettiniz, ne oldu 
bunlara, nedir şuan durumları?

Belli bazı yerlerde varlık gösteriyorlar. Ama 
onlar artık savaşın esas taşıyıcı kolonları değiller. 
Şam ve Dera kırsalında, Halep’in belli bölgeler-
inde varlar. Bunların büyük bir kısmı da Suriye or-
dusuyla anlaştılar, silahlarını teslim etmediler ama 
savaşı bitirdiler, Suriye ordusu onlara saldırmıyor, 
onlar da bulundukları bölgelerde duruyorlar. Bazı 
yerlerde de Suriye ordusu ile birlikte hareket edi-
yorlar. ‘Bu savaş artık bizim savaşımız olmaktan 
çıktı’ diyorlar ama silahı bıraktıklarında başlarına 
ne geleceğini bilmiyorlar, o yüzden böyle bir 
pazarlık sürecine girmiş oldular. 

Asıl savaşı yürüten bizim sınırlarımızda, 
İsrail sınırlarında Nusra Cephesi ve onun en 
büyük müttefiki Ahrarur Şam. Bir de Türkiye’nin 
desteklediği irili ufaklı çok sayıda gruplar var. 
Türkmen gruplar, Nurettin Zengi,  bunların asıl 
besleyen Türkiye, Suudi ve Katar paraları. Bu-
nun dışında İşid. Bir de hem Suriye ordusuna 
hem de İşid’e karşı cephe almış Fetih ordusu, 
şimdi İslam ordusu diye bir grup oluşturdular. 
Bunlar sahanın etkili grupları. 

Batılı güçlerin bunlara desteği 
devam ediyor mu?

Batılı güçler oyunda kalmak için nispeten 
bunlara destek veriyor halen. Nusra dışında 
diğerlerine halen silah akışı var. ABD tarafının 
silah akışı çok etkili değil. Ama Türkiye üz-
erinden gönderilen çok sayıda etkili silahların 
olduğunu biliyoruz. 

Kürtlerin durumuna gelirsek. 
Kürtler mevcut pozisyonunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kürtler tarihin en kritik döneminde üste-
lendikleri bir rol var. Bu rol kendisini dayattı. 
Ve Kürt realitesini ve İşid’e karşı savaşan en et-
kili güç olarak kendilerini kabul ettirdiler.  Hem 
Avrupa’da önemli bir meşruiyet alanı açıldı, 
Amerika ile bir ortaklık gelişti. Bu Kürtler adına 
tarihsel bir kazanımdır. Bir de Kürtlerin farklı bir 
siyasi alandan gelmiş olmaları yeni bir durum 
yarattı. 

Bu noktada Kürtlerin yarattığı sistem 
bir model olabilir mi Suriye için?

Ortadoğu’da bir değişim sancısı yaşanırken, 
birden bire bunun alternatifi olarak cihatçı se-
lefiler ve İşid ortaya çıktı. Karanlık bir model 
bu. Kürtler ise bu karanlık ortamda farklı bir 
model ile, Ortadoğu açısından son derece il-
eri sayılabilecek bir çıkışta bulundular. İleriye 
dönük te Suriye’nin geleceğinde örneklik teşkil 
edebilmesi açısından da heyecan verici bir boyut 
arz ediyor. Kürtlerin bu başarısı 80’lerden beri 
olan ciddi önyargıların ötelenmesini sağladı ve 
toplumsal bir mutabakat zemini oluşturdu. Hem 
kendinizle ilgili önyargıları kıracaksınız, hem 
tarihsel olarak bir biriyle sorunlu olan halkları 
bir pota içerisinde buluşturacaksınız. Bunlara 
ortak bir gaye vereceksiniz, bunlar çok önemli 
başarılar.

Bu başarının kalıcı hale gelmesinin önünde 
engel ve riskler var. Bu riskleri hem dış güçler 
hem de Rojava’daki aktörler iyi analiz edilmeli. 
Rojava’nın bugünkü başarısının temel unsurlarını 
göz ardı ederlerse bu başarı hızla duvara toslar. 
Yani ordaki işbirliğini sağlamak, yereldekileri 
merkeze taşımak, paylaşmak, insanların kültürel 
haklarını korumak çok önemli. 

Bunun dışında etnik mezhebi kırılgan hatlar 
üzerinden bir model oluşturuyorsunuz, bu birliğin 
nedenini unutmadan hedefi ona göre büyütmek 
lazım. Eğer Kürtler sadece ve sadece kendileri 
için bu modeli bir kazanca dönüştürürlerse, diğer 
halkları görmezden gelirlerse, maalesef feci 
şeyler olabilir. 

Böyle bir risk var mı?
Belli kötü sinyaller geldi, ancak bununla 

hesaplaşıp yüzleştiler. Belli hatalar yapıldı, 
ama bu hatalar politikaya dönüşmedi. Taktiksel 
dönemsel hatalar oldu.Politikaya dönüşmesi teh-
likeli olurdu. 

Kürtler çok daha realist bu konuda. Kendi 
poziyonlarını, kapasitelerini, sınırlarını bili-
yorlar. Çünkü bölgenin gerçekliğini iyi ana-
liz etmek lazım, o bölgedeki Arap varlığının, 
Hristiyan varlığının, o bölgede rejimin kurduğu 
kanalların, Kürtler gayet farkında. Eğer oyun 
tersine dönerse, Kürtler diren Suriye ordusuyla 
savaşma tercihinde bulunurlarsa, bu savaşın 
yansıması Rojava’da bazı çadırtamalara yol 
açabilir. 

Ya Kürtlerin Tercihi dışından 
böyle bir savaş gelişirse?

Evet bu risk var. Ben ABD’nin sad-
ece İşid çerçevesinde Kürtler ile ittifak 
kurduğunu söyleyemem. Kısa vadede İşid 
var. Orta ve uzun vadede farklı bazı hede-
fleri var. Bölgenin yeniden şekillenmesinde 
Kürtlere atfettikleri, veya Kürtler üzerinden 
gerçekleştirdikleri ittifakın önemli olduğunu 
düşünüyorlar. Kürtler Amerika’nın oyunun-
da yer alacaklar mı almayacaklar mı? Eğer 
Amerika’nın oyununda yer alırlarsa bu dava 
hızlı bir şekilde aleyhlerine sonuçlanabilir ve 
kendi iradeleri dışında bir göbeğinde kend-
ilerini bulabilirler. Bu tehlike bugün için var 
demiyorum, ama sonuç itibariyle yarın İşid 
ve diğer gruplarla bu savaş biterse Kürtlerin 
statüsünün geleceği masaya gelecek. O zaman 
Suriye yönetimiyle de bir müzakere süreci 
başlayacak. Bu müzakere süreci çok kritiktir. 
Kürtlerin ya da Suriye yönetiminin izleyeceği 
politika burada savaş mı ya da müzakere ile bir 
barış mı, bunu tayin edecek. Ayrıca Türkiye de 
burada bir küresel aktör olarak Kürtlerle ilgili 
kazanımları hazmedemeyen bir aktör olarak 
bozucu bir etken olarak devreye girmek için 
fırsat kollayacaktır. 

Geçmişte Barzani üzerinden bir takım müda-
haleler oldu. İşid ve Nusra gibi gruplar üzerinden 
doğrudan müdahaleler oldu. Türkiye içerisin-
den örgütlenen bir takım Fırat Cezire kurutuluş 
cephesi gibi birtakım askeri yapılanmalarla 
Rojava’ya müdahale etme girişimleri oldu, bun-
lar başarılı olamadı. Bu devletin Kürt fobisin-
den beslenen ideolojik yaklaşımı değişmezse bu 
denemeler devam edecek. 

Başka bir şey eğer Suriye siyaseti değişir de 
Şam-Ankara arası bir barış sağlanırsa, bu du-
rumda da Şam’ın politikalarını Kürtlere karşı 
etkilemek için de Türkiye’nin bir takım den-
emeleri olacaktır. Hepsi risktir. Bu riskler ned-
eniyle Rojava’daki özerkliğin bir sınanmaya 
ihtiyacı var. Yani bu ihtiyaç kendi dinamikler-
inden kaynaklanan bir ihtiyaç değil, bölgenin 
kendi dinamiklerinden kaynaklanan risklerden 
dolayıdır. 

Bir sınav verecek, bu sınav olacak onu bilm-
iyoruz. Ama çok önemli bir tecrübe oluştu, çok 
önemli bir dinamik ortaya çıktı. Hiç kimse bu 
dinamiği göz ardı edemiyor. Suriye de edemez, 
Türkiye de edemez. Amerika zaten bu dinamiği 
değerli bulduğu için Türkiye’ye rağmen hemen 
Kürtlerle ortaklık kurdu.  Esasen Barzani 
yönetimi de bu gerçekliği kabullenmek zorunda 
ve kabul ediyor da.

Ama halen Barzani’nin 
Rojava Politikasında ciddi 
bir değişiklik göremiyoruz. 
Kabullenmiş gözükmüyor?

Bunun iki nedeni var, birinci farklı bir 
model. Güney Kürdistan’daki modele özü 
itibariyle  uymuyor. Bu  model tabana hi-
tap eden bir model. İşin içine taban girdiği 
zaman klasik güç dengelerini etkileyen bir 
sonuç çıkıyor. Şimdi Aşiret ya da aile bağları 
üzerinden gelişen siyasetler bu tür taban 
hareketleri ya da ideolojik daha perspektifleri 
olan hareketler karşısında kendilerini güv-
ende hissetmiyorlar.

Bir de önemli ölçüde Türkiye etkisi var. 
Barzani Bağdat’la kavga ettiği zaman Türkiye 
onlar için ekonomik ve benzeri nedenlerle bir 
nefes borusu.  Türkiye’yi göz ardı edemiyorlar. 
Hem içerden hem de türkiye’den baskı var, ama 
bir taraftan da esasen  içeride korku var. Goran 

hareketi, YNK ve diğerleri Rojava siyasetini 
önemli ölçüde eleştirdi ve meclisi de arkalarına 
alarak Rojava lehine bir takım adımların atmasını 
sağladı. Bu durum Barzani üzerinde müthiş bir 
baskı yarattı. 

Şengal başlı başına büyük bir utanç kaynağı 
haline geldi. Orada YPG’nin HPG’nin üstlendiği 
rol, Kürdistan halkını çok etkiledi, Ezidileri çok 
etkiledi. İşid Erbil’e geliyor diye insanlar panik 
halindeyken Gerilla davet edildi ve gerilla moral 
vermek için şehre geldi. Bunlar haliyle Barzani 
üzerinde siyaseten baskıyı artırdı. 

Bir de Rojava Peşmergesi 
meselesi var?

Barzani burada süreci etkileyebilmek için bu 
gücü oraya göndermek için çok uğraştı. Ama 
bu gücün sayısı kapasitesi tabi ki abartılıyor. 
Bu güç YPG içerisinde olmak kaydıyla gitmiş 
olsaydı bu iş bu noktalara gelmezdi. Tabi burada 
YPG de yegane güç olmak istiyor, Yani Güney 
Kürdistan’daki gibi YNK peşmergesi, KDP 
peşmergesi gibi ikili bir güç istemiyor. Ama 
bana göre bu çok büyük bir mesele değil.Şu bir 
gerçek YPG o bölgede 1500 kişi ile başlayıp 50 
bine varan bir güce ulaştı. Şimdi bu güç kend-
isini ispat ettikçe meşruiyeti ile ilgili sorular 
anlamsızlaşıyor. Türkiye bu Rojava Peşmergesi 
meselesini çok köpürtüyor. Ama sayıları bile ha-
len net değil. 

Son olarak, PYD muhaliflerinin 
Urfa’da yaptığı bir toplantı vardı. 
Bu gruplar ne yapmaya çalışıyor? 

Benim bildiğim kadarıyla oradaki unsur-
lar doğrudan ENKS’ye bağlı unsurlar değil. 
ENKS’nin baştan beri tutumu Rojava’daki 
oluşumun dışında kalmalarına yol açtı. Kend-
ilerinin Türkiye ile aynı dalga boyuna düşmeleri, 
orada savaş olurken, İşid saldırırken, El Nusra 
saldırırken, onların meseleye Ankara’nın baktığı 
yerden bakmaları kendilerinin kaybetmes-
ine yol açtı. Trene binmek için şansları vardı 
Duhok anlaşması ve Erbil anlaşması vardı, 
bu şansı da değerlendiremediler. Bunları iyi 
değerlendiremediler.

Ben tarihsel olarak PYD ile farklı yerdeler, 
programları farklı, çözüm önerileri farklı, ancak 
bir şekilde PYD ile ilişkileri geliştirip bu süre-
cin bir ortakları olabilselerdi, belki Rojava’nın 
geleceğinde daha iyi bir yerleri olabilirdi. Ama 
bu tarihi dönüm noktasında Rojava’da kaybet-
tiler. Zaten ENKS’nin birçok bileşeni de artık 
ENKS ile hareket etmiyor. Bir kısmı kanton 
yönetimlerine katıldı. Ben bu saatten sonra 
onların bir aktör olarak varlık göstereceklerini 
sanmıyorum. 
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Öğretmenler neden greve gidiyor? 
 İngiltere Ulusal Öğretmenler Sendikasına 

bağlı öğretmenler 5 Temmuz günü yaptıkları 
grev ile hükümetin eğitim reformları konu-
sundaki rahatsızlıkları dile getirdiler. Daha fa-
zla özelleştirme, okul bütçerindeki kesintiler, 
çocuklar için daha fazla sınav ve öğretmenlerin 
çalışma ve ücret koşullarında koötüleştirilme 
bu reform paketin başında gelen meseleler. Bu 
konudaki taleplerimizi hükümete sürekli anlat-
maya çalışmamıza ragmen karşımızda sürekli 
eğitim sistemini anlamayan ve eğitimi tama-
men bir kar amaçlı endüstriye çevirmek isteyen 
bir anlayış ile karşılaştık. Öğretmenler için 
çalışma koşulları aynı zamanda çocuklarımızın 
öğrenme koşullarını oluşturuyor. Bu anlayış 
ile baktığımızda aslında yapılan reformların 
en temelde çocuklarımızın kaliteli bir eğitim 
almasını engeleyeceğini görebiliriz. Benimde 
üyesi ve yönetici olduğum ve aynı zamanda 
Avrupa’nın en büyük eğitim sendikası olan Ul-
usal Öğretmenler Sendikası olarak bir dizi grev 
kararı aldık. Bu grevlerin ilki 5 Temmuz’da 
olurken diğerleride Ekim ve Kasım aylarında 
olması bekleniliyor. 

Daha önceki yazılarımda greve gitme 
konusundaki sebeblere şu veya bu şekilde 
değinmiştim. Bunlara kısaca değinmek ger-
ekirse şöyle sıralıyabiliriz.

Akademi okulları – Bu model okullar son 
günlerde tekrar gündeme geldi. Bu konuda aile 
ve öğretmenlerin sıkıntı ve kaygılarını dile ge-
tirmesi ile geri adım atan hükümet, eşit ve ka-
liteli bir eğitim için felaket sayılabilinilecek bu 
fikrinden tamemen vazgeçmiş değil. Akademi 
okulları ne ve ne anlama geliyor?

Akademi okulları yerel belediyelere ve to-
pluma bağlı olmayan fakat ödenen vergiler ile 
kurulan ve finanse edilen okul modelidir. Aka-
demi okullarının bir çoğu özel şirketlere veya 
Akademi zincirleri tarafından yönetilir. Okul 
hakkindaki tüm kararlar bu şirket veya kuruluş 
tarafında belirlenir.

Akademi okullarına öğrenci alma ve 
yerleştirme konusundaki kriterleri kendi 
kendisine belirleyebiliyor. Hükümet aka-
demilerin İngiltere genelinde kullanılan krit-
erleri uygulamalarını istiyor. Fakat şu ana ka-
dar yapılan araştırmalarda görülen akademiler 
kendi bulundukları bölgeleri tam olarak tem-
sil etmedikleri – yane bulundukları bölge 
dışında sırf başarılı diye öğrenci seçebiliyor 
ve alabiliyorlar. Böyle olunca o bölgede okul 
yeri sıkıntısı yaşanabiliyor ve çocuklar başka 
bölgelere eğitim almak için gitmek zorunda 
kalabiliyor.  

 Akademi okullarında öğretmenler için 
çalışma koşulları ve ücret konusu kaygı verici. 
Akademi modelindeki okullar özel bir kurum 
olarak geçtiği için öğretmenlerim ücret ve 
çalışma koşullarını kendisi belirleyebiliyor. 
Diğer devlet okulları bakanlık tarafından be-
lirlenen çalışma koşulları ve ücretleri takip 
ederken akademilerin çoğu bunu görmezden 
geliyor. Bu durumda akademi okullarında 
öğretmen değişikli çok daha fazla oluyor. 
Akademi okulları kötü çalışma koşulları ve 
ücretten dolayı öğretmen bulmakta zorlanıyor. 
Bu durumda öğretmenlik diplomasi olmayan 
bireyleri hiç bir pedagojik eğitim vermeden 
çalıştırabiliyor. Unutulmaması gereken önemli 
nokta, öğretmenlerin çalışma koşulları aynı 
zamanda cocuklarımızın öğrenme koşullarını 
belirliyor. İyi koşulda çalışan bir öğretmen iyi 
bir eğitim ortamı sağlar.

Akademiler ailelere ve yerel belediyelere 
danışmadan kendi açılış/kapanış saatlerini ve 
dönem takvimini belirleyebiliyor. Tatillerin 
süresini yada ne zaman olabileceğini kendisine 

göre belirleyebilir. Bu konuda kimseye danışma 
gibi bir yükümlüğü yok.

Akademilerin eğitim başarısını artıran hiç 
bir genel bilgi yok. Akademilerin başarı oranı 
diğer okul modellerinden daha iyi olduğu konu-
sunda somut olan bir bilgi yok. Hatta bazılarının 
daha da kötü olduğu gerçeği var. Yine geçen 
haftalarda okul müfettiş liderleri akademi 
okullarının devlet okulları ile aynı derecede 
başarılı olduğunu, akademi okullarının daha 
başarılı oldugunu gösteren hiç birsey bilginin 
olmadığını açıkladılar. 

Okul bütçelerine yapılan kesintiler – Eğitim 
bütçesinin ödenmesi konusunda yapılan yeni 
uygulamaya göre bölgelere ödenekler ihti-
yaçtan daha çok belirlenen bir rakam üzer-
inde yapılacak. Bu durumda zengin ve yoksul 
semtler aynı eğitim fonuna sahip olacak. Bu 
uygulamanın hayata geçmesi Hackney ve 
Londra’daki bir çok bölge için okul bütçesin-
den 20% kesinti yapılacağı anlamına geliryor. 
Bunun yanında okul öncesi eğitim bütçesin-
den 22% ve Yüksek Eğitim ihtiyacından 38% 
gibi bir kesinti önümüzdeki günlerde hayata 
geçecek. Bu kesintiler okullar için daha az 
öğretmen, daha az araç gereç ve daha kısıtlı 
olanaklar anlamında geliyor.

Sınav fabrikaları haline gelen okullar ve 
öğretmen krizi – İlk ve orta öğretimde artan 
sınav sayısı çocukları ve eğitmenleri okull-
ardan soğutuyor. Okul hayatlarının ilk yılından 
itibaren uygulanmaya başlanılan sınavlar, 
eğitim ve öğrenimden zevk almayan, tama-
men sınav dayalı bir eğitim alan çocukları 
eğitimden soğutuyor. Bu koşullarda eğitim 
vermek istemeyen binlerce öğretmen mesleği 
bırakıyor. Bu sorunu çözmek konusunda ciddi 
bir yaklaşıma girmeyen hükümet, öğretmen 
açığını diplomasız ve hiç bir pedegojik eğitim 
almamış kesimlere öğretmenlik yolunu açarak 
yapmayı planlıyor. Bu anlayışta başta eğitim 
olmak üzere çocukların güvenilir ve sağlıklı bir 
eğitim almasını engelliyor.

Anne/Baba/Veli olarak bu sorunlara karşı 
neler yapabilirsiniz? 

Eğitimde yaşanılan bu sorunlara hakkındaki 
endişelerinizi dile getirmek için aşağıdaki kişi 
ve kurumlar ile iletiseme geçebilirsiniz:

Nicky Morgan
Eğitim Bakanı 
Sanctuary Buildings
Great Smith Street
London SW1P 3BT 
Email: ministers@education.gsi.gov.uk
Twitter: @nickymorgan01

Nick Gibb
Okullardan Sorumlu Bakan
Email: gibbn@parliament.uk
Twitter: @nickgibbmp

Sadiq khan
Londra Büyüksehir Belediye Başkanı
City Hall, The Queen’s Walk
London SE1 2AA
Twitter: @SadiqKhan
https://www.london.gov.uk/contact-us-form

Milli Eğitim Müdürlüğü 
Piccadilly Gate, Store Street, 
Manchester M1 2WD
Tel: 0370 000 2288
Twitter: @educationgovuk
https://www.gov.uk/contact-dfe

Ayrıca yaşadığınız bölgelerde bu konuda 
çalışma yürüten aile birlikleri ile bir araya gelip 
ortak çalışmalarda yer alabilirsiniz. Daha fazla 
bilgi için benim ile irtibata geçebilirsiniz. 

El-Com’dan anlamlı ziyaret

Türkçe ve Kürtçe 
konuşan topluma uzun 
süredir hizmet veren 
Elbistanlilar Communi-
ty Center El-Com kısa 
süre önce Harringey 
belediye başkanlığına 
seçilen Kürt başkan 
Ali Özbek’i ziyaret etti.

Öncelikle yeni görevinde 
başarılar dilemek ve makamında 
ziyaret etmek amacıyla düzen-
lenen buluşmada El-Com yet-
kilileri çalışmalarını Başkan 
Özbek’e aktardı. Gençlerin 
eğitimi ve sosyal yaşam ile il-
eride birlikte yapılacak projeler 
üzerine kısa süreli bir sohbet 
gerçekleştiren dernek yöneti-
cileri ve Başkan Özbek ortaklaşa 
bir dayanışma mesajı verdi. 

El-Com’da verilen eğitim ve 
hizmetlerile ilgili bilgilendir-
ilen Özbek ayrıca El-Com’un 
gelecekteki projeleri hakkında 
da fikir sahibi edinildi. Ziyarette 
Özbek’de El-Com’a hertürlü 
desteği sunacağıno ve böylesi 
önemli bir toplum merkezinin 
çalışmalarına yol açmanın 
önemli olduğunu belşrterek, zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. 
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    ha.twebb                       @hatwebb

Normalleşmek…
Artık birbirine çok benzer 

şeyler yazmaktan yorulduk. Son 
iki yıldır ardı ardına patlayan 
bombalar artık ülkeyi cehen-
neme çevirdi. Normalleşmesin 
diyoruz, normalleşmemeli diyor-
uz, normalleşirse bu patlamalar 
sonumuz olur diyoruz. Korkarım 
normalleşme yolunda büyük bir 
hızla ilerliyor. 

Bakınız geçtiğimiz Pazar 
günü Bağdat’ta büyük bir 
saldırı oldu. Şu an itibarı ile 
kaybedilen hayat sayısı 213. 
Bu rakamın korkunçluğunun 
farkında bile olamıyoruz. Neden 
biliyormusunuz? Çünkü Irak’ta, 
Suriye’de, Filistin’de yaşanan 
tüm saldırılar ve sonrasındaki 
ölümler normalleştirildi. Sosyal 
medyada profil fotoğraflarını 
Irak bayrağına çeviren kimseler 
gördünüz mü? Peki televizyon 
ekranlarının köşelerinde siyah 
kurdele? Peki ya Irak bayrak ren-
klerine bürünmüş Eyfel Kulesi, 
Boğaz Köprüsü, Amstardam 
Kraliyet Sarayı, Kuveyt Kuleleri, 
Mostar Köprüsü, Tiflis Kulesi, 
Meksika Dışişleri Binası? Hangi 
dünya parlementosu acil olarak 
bir araya gelip bu gidişe bir ‘dur’ 
demek istedi? Peki ya hangi fut-
bol karşılaşmasında maç öncesi 
saygı duruşu yapıldı? Hiç biri! 
İşte bunlar normalleşen ölümlerin 
bir göstergesidir.

Bizler bu cümleleri kaç kez 
sarfettik bilemiyorum. Tony 
Blair’in başlattığı Irak istilası 
sonrası yazdığım yazıları kon-
trol ettim az önce. Hemen hemen 
benzer cümleler kurmuşum. Yani 
aradan geçen onca yılda, o kadar 
gelişen dünyaya ve eğitilen in-
sana rağmen yine aynı cümleler 
kurulmuş. 

Patlamalar sonrası sıradan 
açıklamalar, MİT’in yine olaydan 
haberdar olmamış olması, ‘biz 
biliyorduk ta elimizde kanıt yok-
tu’ açıklamaları, yayın yasakları, 
sosyal medya sansürleri, bunun 
Amerika ve diğer dış düşmanların 
oyunun olduğunun söylenmesi, 
nispet yapmak amaçlı kutlama-
lar yapılıp konfetiler eşliğinde 
köprü açılışları yapılması. Neden 
hiç birisi bize yabancı gelmiyor 
acaba. Şu anda bunlardan bir 
kısmının, mümkünse hepsinin 

bize çok yabancı gelmesi için 
herşeyi verebilirim.

Ama o üstüne alınması ger-
eken, insan olmayı berecememiş 
yaratıkları özgürlüğü için 
savaşan insanlarla kıyaslama 
ahmaklığında bulunan insan 
olmayı hiçbir zaman becere-
meyecek varlıklara söylüyorum 
bunları; canını okudunuz ülkenin, 
tebrik ederim. Bugün çekilseniz, 
yok olsanız, dünya yüzeyinden 
tek bir molekülünüz kalmaya-
cak şekilde silinseniz bile bu 
yıkımı geri toplamak en azından 
bir kuşak sürecek. O da nere-
den baksanız 50-60 yıl edecek. 
Almanya ve Çin nükleer füzyon 
üretmek üzerinden yarışıyor, 
diğer dünya ülkeleri uzayın 
kolonileştirilmesine, Mars’ta 
yaşama ihtimaline, Dünya benz-
eri gezegenlerin varlığına, meteor 
madenciliğine hazırlanıyor, ül-
kemiz ise sizin silahlandırdığınız, 
-onu bile beceremeyip bu aşağılık 
davranışınızı ortaya döken 
gazetecileri yargıladığınız-, papaz 
eriğini imam eriğine çeviren, ayet 
okunarak daha hızlı büyümüş 
fasulye deneyi, kenseri dua ile 
yenme projelerini alkışlıyoruz. 

Sözde Osmanlı Devletini 
geri getirmeye çalışıp, başlattığı 
dönemin aslında çöküş dönemi 
olduğunun farkına varamayan, 
danışmansız ve promptersız cüm-
le dahi kuramayan, kare desenli 
lacivert ceketin herşeyi çözeceği 
düşüncesine inanıp kendine has bir 
çizgisi bile olmayan, sürüsünün 
‘dünya lideri’ diye andığı çobanın 
aslında dünyanın umursamadığı, 
hırsız, tacizci-tecavüzcü destekçi-
si insanlar koca bir ülke yöneti-
yor. Bundan daha da vahimi ise 
bu insanları destekleyen, her 
yaptığını sorgulama ihtiyacı bile 
duymayan, karanlık bir geleceği 
varken pahalılığından dolayı hiç 
geçemeyeceği köprüye sevinen, 
kendi cebinden çalınan paraları 
normalleştirmeye çalışan insanlar 
var.

Normalleşmeyin! Sıradan, 
düşünmeyen, sadece yönetilen, 
her söyleneni yapan, herşeyi 
olduğu gibi kabullenen, ezilmeye 
alışmış, yokullaşmaya alışmış, 
öldürülmeye alışmış bireyler 
olmayın!

Köşe Yazısı

TOM 
WEbb

Heyva Sor’dan Savaş 
Mağdurları Yararına 
Anlamlı Etkinlik

kürdistan’da devam eden 
savaşın yaralarını sarmak 
amacıyla Heyva sor a 
kurdistan yardım vakfı 
zengin programlı etkinlik 
düzenliyor. 

9 Temmuz Cumartesi günü 
Dalston’da bulunan Halkevinde 
yapılacak etkinlikte, canlı müzik, 
fotoğraf sergisi ve panel gibi pro-
gramlar yer alacak. Etkinliğin 
panel programında insan hakları 
savunucusu Avukat Muharrem 
Erbey Türkiye ve Kürdistan’daki 
son gelişmeleri ve insan hakları 
ihlalleri ile ilgili sunum yapacak.

the Pomegranete 
tree (Nar ağacı) kitabı 
yazarı da etkinlikte 

The Pomegranate Tree-Nar 
Ağacı kitabının yazarı Vanessa 
Altın da etkinlikte kitabın hi-
kayesini ve Kürt mültecilerle 
çalışma deneyimlerini anlatacak. 
İngiliz gazeteci yazar Vanessa 
Altın’ın yeni kitabı Nar Ağacı 
Daiş çetelerinin saldırılarından 
sonra parçalanan ailesinin izini 
süren genç Kürt savaşçı Dilvan’ın 
hikayesini anlatıyor. Yazar Vanes-
sa Altın’ın kitabı ilk baskısından 
sonra büyük yankı uyandırmıştı. 
Nar Ağacı kitabının gelirlerinin bir 
bölümü Heyva Sor A Kurdistan’a 
aktarılıyor. İngiliz gazeteci yazar 
Altın Kuzey Kürdistanlı bir Kürt 
ile olan 15 yıllık evliliğinden iki 
kızı bulunuyor. 

Altın, etkinlikte romanın 
arkasındaki hikayeyi ve uzun 
bir süredir Türkiye’deki mül-
teci kamplarında yürüttüğü 
çalışmalarını katılımcılarla 
paylaşacak. 

Dayanışma zamanı
Heyva Sor a Kurdistan vakfı 

yetkilileri tarafından yapılan 
açıklamada etkinlikten elde edilen 
gelirin tümünün son dönemde 
Türk devletinin saldırılarından 
zarar gören ihtiyaç sahipler-
ine gönderileceği ifade edildi. 
Açıklamada Cizre, Şırnak, Yük-
sekova, Sur ve Nusaybin gibi 
Kürdistan kentlerinde on bin-
lerce insanın evlerinin yıkıldığı, 
farklı kentlere göç etmek zorunda 
kaldığı belirtilirken, Avrupa’da 
yaşayan insanlarımızın da böylesi 
hassas bir süreçte dayanışma duy-
gusuyla hareket etmelerinin ne 
kadar önemli olduğu dile getirildi. 

Cumartesi günü Saat 12’de 
başlayacak etkinlikte Kürt 
mutfağından yemekler de misa-
firlere takdim edilecek. 

Halkevi 31-33 Dalston Lane 
London E8 3DF adresinde bulu-
nuyor.  
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Ciwanen Azad UK geçtiğimiz haftalarda yaşanan Almanya 
hükümetinin insanlık dışı Kürt’lere karşı saldırılarını 
Londra’da Alman Elçiliği önünde protesto etti.

Erem Kansoy

Öğlen saatlerinde düzenlenen eylem, Londra’nın 
merkezinde bulnana Alman Elçiliği çevresindeki 
vatandaşlardan büyük ilgi gördü. İngiliz polisinin ey-
lemin başında protestoculara yaklaşarak PKK bayrakları 
ve broşurlerini kaldırmalarını istesede bu etkili olmadı, 
protestocular bayrakları sallayıp broşurleri dağıtmaya 
devam etti. Eylem süresince İngilizce olarak ‘Alman-
ya faşist saldırılarını durdur” sloganı atılarak yüzlerce 
İngilizce hazırlanan bildiri dağıtıldı.

Alman elçiliğinden çağırılan bir yetkiliye konu ile il-
gili hazırlanan dosya da Elçiye iletilmesi üzere verildi. 
Alman yetkili ise binanın sadece bir elçilik olduğunu 
konuya dahil olamayacağını fakat dosyayı Almanyadaki 
ilgili bakanlığa ileteceğini belirtti.

Alman Elçiliği önünde tamamlanan eylemin ardından 
protestocular yine Alman elçiliği ile ayni bölgede bulu-
nan Türk Elçiliği önünde de protesto gerçekleştirdi.

türk elçiliği önünde de eylem!
Türk elçiliği önünde toplanan kitle burada da bildi-

riler dağıtarak “terörist türkiye2 sloganı attı ve gerilla 
marşını okudu.

Eylemlerin tamamlanmasının ardından kitle sessizce 
dağıldı.

Protesto ile ilgili Ciwanen Azad UK yaptığı 
açıklamada “Bizler İngiltere’de yaşamakta olan, Ül-
keleri Kürdistan’dan uzak yaşayan Kürt gençleri bu 
saldırıları durdurmak için dayanışma içinde olup, dik du-
rup onurlu bir duruş sergileyip, Almanya’da halkımıza 
karşı yürütülmekte olan faşist saldırıları durdurmalıyız. 
Almanya hükümetinin Kürtlere karşı yürüttüğü faşist 
saldırıları, ifade özgürlüğüne ve Kürt kültürüne kadar 
dayatılmakta olan bu faşist saldırıları ses kınamak için 
protestoda bulunacağız. Bu saldırıların Türkiye sınırları 
içerisinde gerçekleşen faşist saldırılar ile bir farkı yok-
tur.” ifadelerine yer verdi.

Ciwanen Azad UK 
Gençliğinden Yerinde Eylem
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DUYURU!
Roj Kadın Vakfı olarak kadın 
emeğini pekiştirmek ve kadın 
dayanışmamızı güçlendirmek 
amacı ile gerçekleştireceğimiz 
kahvaltı etkinliğimize tüm kadın 

arkadaşlarımızı bekliyoruz.

Tarih: 14 Temmuz - Perşembe
Saat: 11.00

Yer: Kürt Toplum Merkezi bahçesi 
(Kurdish Community Centre)
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YÇKM’de çocukların mutlu günü

Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezinin 10 yıla 
yakındır sürdürdüğü çocuklara ve gençlere 
yönelik Matematik ve İngilizce dersi kursları 
bu yılki öğretim yılını düzenlediği etkinlikle 
sonlandırdı. 

Her yıl düzenli olarak sürdürülen 
dersler 2016-2017 eğitim ve öğretim 
yılnda da devam etmek üzere Eylül 
ayında yeniden başlayacak. Kurs kor-
dinatörü Elife Ergül’ün verdiği bilgiye 
göre düzenli olarak verilen derslerin 
çocukların derslerine katkısının çok 
olduğunu ve ailelerin bu konuda 

çocuklarını yönlendirme adına da artık 
bilinçli bir çalışma içinde olduğunu 
gözlemlediğini söyledi.

 Çocukların bu ortamda aynı 
zamanda sosyalleştiğinide söyley-
en Elife Ergül, bu işi bilen pro-
fosyönel eğitmenlerin çocukların 
başarılarında önemli bir yerde 

durduğunu ve bu anlamda da yıllardır 
beraber çalıştıkları öğretmenlerinin 
bu noktada çok değerli çalışmalar 
yaptıklarını belirterek kendiler-
inede bir kez daha teşekkür et-
tiklerini yinelediler. Derslerin 2016 
Eylül ayında yeniden başlayacağını 
belirten Elife hanım kayıt olmak 
isteyenlerin Edmonton’da bulunan 
Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezine 
ulaşarak kayıtlarını yaptıra bi-
leceklerini söyledi. 

Yıl sonu etkinliği hazırlanan 
yiyeceklerin eşliğinde müzik din-
letisiyle devam etti ve çocukların 
öğretmenlerine sundukları hediyeler 
ve temennilerle etkinlik sona erdi.
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Britanya tarihi bir gün olan 23 Haziran AB Referan-
dumunda Avrupa  Birliğinden çıkmaya yönelik oy 
kullandı. AB referandumunda göçmen toplumların 
oyları özellikle Londra bölgesinde belirleyici en 
önemli etkenlerden oldu. Özellikle Kürtçe ve Türkçe 
konuşan gömen toplumlarımızın çok büyük oranını 
temsil eden Demokratik Güç Birliği bileşenlerinin hem 
fikir olamadığı referandum süreci sonrasında dernek 
kurum ve kuruluşlarda referandumda ‘hayır’ kararı 
çıkmasına rağmen halen fikir birliği sağlanamadı. 

Avrupanın başkenti diye nitelendi-
rilen Londra’da AB referandumu süre-
cinde, göçmen Kürt ve Türk toplumları 
olarak ortak bir karar sağlanamaması ile 
sürecin lobi çalışmalarına yönelik iyi 
değerlendirilememesi ise düşündürücü.

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

Referandumda AB’den ayrılma 
yanlılarının oyu %51,9 olurken AB’de 
kalma taraftarları %48,1’de kaldı. Ref-
eranduma katılım oranı yüzde 72 oldu. 

Referandumda İskoçya ve Kuzey İrlanda 
‘kalalım’ derken, İngiltere ve Galler 
‘çıkalım’ dedmişti.

londra’da referandumda 
toplumumuzun Yoğunluklu 
Yaşadığı bölgelerdeki sonuç

Ayrılıkçıların zaferi ile sonuçlanan 
referandumda toplumumuzun yoğunluklu 
olarak yaşadığı bölgelerdeki sonuçlar 
kalma yanlıların büyük fark ettiğini gös-
teriyor.

LONDRA GENELİ: Başkent Lon-
dra yüzde 59.9 ile kalma kararı verdi, 
CROYDON: Toplumumuzun yoğun 
olarak yaşadığı Croydon’da 9 puan farkla 
kalma yanlıları önde. ENFİELD: Göç-

men kitlesinin yoğun yaşadığı Enfield’te 
çıkma yanlıların sayısının yüksek olması 
manidar. HACKNEY: İngiltere genel-
inde kalma yanlıların en yüksek olduğu 
bölge olarak kaydedildi. HARİNGEY: 
Haringey’de Hackney gibi yüksek bir oy 
ile kararını Kalma yönünde verdi.

İngiltere ve özellikle Londra’da 
yaşam sürdüren Türkçe-Kürtçe konuşan 
toplumumuz bünyesindeki  kurumlarda 
üst düzey görevli yöneticimilerimize 
AB referandumu ile çıkan ‘hayır’ kararı 
ardından fikirlerini sorduk.

arif bektaş- Day-Mer Yönetim 
kurlu: tüm hakların ortak 
mücadeleyi yükseltmelidir

“Birleşik Krallık’ta, Avrupa 
Birliği’nden çıkma kararının verilm-
esinin en büyük sebebi, son 8 yıldır 
süren kemer sıkma politikalarıdır. 
Hayat standartı düşen emekçiler, bu 
politikalardan artık isyan etmiş ve par-
lamentodaki partilerin tersine bir karar 
vermiştir. Halkın vergileri ile bankaları 
kurtaran Cameron hükümeti, her tür so-
syal servisi ve kamu hizmetlerini yok 
etmeye çalıştı. Bu partiler aynı zamanda, 
göçmenleri de hedef göstermekten geri 
durmadılar.

Krizden çıkmak ve bu krizin yükünü 
halkın cebinden çıkarmak için sıkça 
kullandıkları göçmenlik kartını bu kam-
panyalar döneminde de kullandılar. Bu 
politikaları yürüten Cameron’a ve bu 
politikalara adeta koltuk deyneği rolü 
gören AB’ye Birleşik Krallık halkları, 
“AB’ye Hayır” diyerek cevap verdi.

Kemer sıkma politikaları, göçmen ya 
da yerli işçi ayırımı yapmıyor. Göçmen-

ler de en az diğer halklar kadar saldırı 
dalgasına mahruz kalıyor. AB’den çıkma 
kararı alan Birleşik Krallık halkları ve 
emekçileriyle ortak mücadele etmek-
ten başka bir çözüm yoktur. Sosyalist 
kimliği ile İşçi Partisi lider olan Jer-
emy Corbyn’e karşı yapılmaya çalışılan 
darbe de gösteriyor ki; aslında sermaye 
ve onun politik temsilcileri, kişilere 
değil düşüncelere savaş açıyor. O dah-
de, göçmenler için tek seçenek kalıyor; 
Tüm Birleşik Krallık halklarıyla ortak 
mücadeleyi yükseltmek. Bu mücadele 
verilerek hem, emperyalist bir klüp olan 
AB’ye ve hem de dünyanın en büyük 
emperyalistlerinden biri olan Birleşik 
Krallık’a karşı daha yaşanır bir sistem 
ve dünya yaratılır.”

abdullah Gürler- tohum kültür 
Merkezi Yönetim kurulu

“Ingiltere’nin Avrupa Birliğinden 
çıkmasından yana oy kullanan biri 
olarak, ırkçıların propaganda yaptığı 
sınırların kontrol edilmesi, göçmenlerin 
ülkelerine gönderilmesi yönlü ırkçı 
söylemler üzerinden oy kullanmadığımı 
belirtmek isterim. 

AB den çıkmasıyla birlikte ülkede 
ırkçılığın yükseleceği doğrudur fakat 
bu ülkede halihazırda göçmen karşıtı ve 
ırkçı bir yönelim mevcut zaten. Bizlere 
düşen görev ırkçı politikalara karşı daha 
fazla kitlemizi bilinçlendirmek, diğer 
göçmen örgütlere ortak mücadele yürüt-
me çabasına daha fazla girmektir. henüz 
bunu yapmış değiliz.”

Yusuf açıl- Yüz Çiçek açsın 
kültür Merkezi Yönetim kurulu

“Irkçlık daha çok yükselecek. 
Irkçı saldırilar ve yabancı düşmanlığı 
artacaktır. Britanya’daki bu gelişme 
Fransa ve Avrupa’nın diğer ülkelerde 
de etkisini göstermekte ve kapitalizmin 
krizi yabancılara yıkılarak gizlenm-
eye çalışılacaktır! Yapılacak şey şudur. 
Göçmenler, yerli ilerici- devrimci 
hareketlerle ortaklaşarak ırkçı ve faşist 
yükselişe karşı mücadele edeceklerdir. 
Başka bir yol yoktur! İngiliz sermaye 
sınıfı, Avrupa’dan kopmayacak ancak 
yeni bazı tavizler koparmanın yolunu 
arayacaktır. “Globalizmin gücünü 
parçalayalım” diyerek “hayır” diyen 
ilerici kesimlerin nasıl yanıldıklarını 
görecegiz! ABD Globalizmin başını çe-
kiyor ama AB üyesi değil!”

İsrafif erbil- britanya alevi 
federasyonu başknaı

“Britanya’da yaşayan göçmenler ref-
erandum sonrası endişe ve kaygı içine 
girdi. Çünkü İngiliz toplumunda ref-
erandum sonuçları “yabancılara karşı 
yürütülen mücadele kazandı” gibi bir 
algı oluştu. Bu nedenle son birkaç gün 
içinde ülke genelinde ırkçılık arttı. 

Bizler tüm göçmenler olarak 
kurumlarımızla, bireylerle bir araya 
gelerek göçmenlikten kaynaklı ortak 
sorunlarımıza ortak çareler aramalıyız”

Hüseyin kılınç- el-Com 
Yönetim kurulu

“İngiltere’de AB’den çıkış de-
mek İngilterenin göçmenler üzerinden 
yapmak istediği ekonomi politikasını 
yürütecek. Göçmenler olarak, 
İngiltere’de bizim için hayatın biraz 

Britanya AB Referandumunda Yine
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daha zorlaşacağı artık kesinlik 
kazandı. Aslında İngiltere’nin 
AB’den çıkması burada yaşayan 
herkesimi derinden etkileyecek-
tir fakat İngiliz politikacılar biz 
böçmenleri gerekçeler sunarak 
zaman zaman ırkçı söylemlere 
kadar varan yanlış  yaklaşımlarla 
bize saldırıyor. Biraz hayat burada 
bizim için zorlaşacaktır. Bana 
göre göçmenler bir duruş sergile-
melidir. İngiltere’deki göçmen-
ler AB’den çıkmama yönünde 
bir duruş sergilemeli. AB’nin 
İngiltere üzerinde yasal anlamda 
bazı sosyal düzenlemeleri dayatan 
bir baskısı var. 

Bu sosyal ve ekonomik düzen-
lemeler ile İngiltere’de eşit ve 
demokratik bir ortam sağlandı. 
İngiltere’yi göçmenler üzerinden 
politika üretmekten vazgeçtirmel-
iyiz. İngiltere AB’den çıkarsa 
sosyal yaşamdaki standartı kay-
bedecek. 

Bizim kurumlarımızın 
insanaları yeterince politik 
değil bu yüzden bir fikir birliği 
sağlanamadı. Biz politik görünen 
ama politik olmayan yapılara sa-
hibiz. Burada hayatımızı nasıl 
düzenler nasıl çocuk yetiştirirz 
derdine düşdik. Insanlarımız 
burada yüzünü Türkiye’ye döndü 
malsef burada sosyal ve politik 
yaşamda çok zayıfız bu yüzden 

ortak kararlar üretip leyhimize 
kullanamıyoruz.”

ali Poyraz – kürt Halk 
Meclisi eşbaşkanı

“23 Haziranda yapılan ref-
erandumda İngiltere’nin AB’den 
çıkma yönünde eğilim çıktı.
Bu karar tartışmalara neden 
oldu . Önümüzdeki dönem bu 
tartışmalar daha da şiddetlenecek 
.Tahminim odurki bu tartışma 
zaman zaman ırkcı saldırılara 
kadar varacaktır Bunun yanında 
bu dönem bile Sterlin son 30 
yılın en düşük dönemini yaşıyor 
yani uzmanların belirttiğine 
göre 30 yıldır ilk defa bu kadar 
hızlı düşüş oluyor . Önümüzdeki 
süreçte bu emonomik kriz daha 
da derinleşecektir. Bunun yanında 
siyasi kriz de kaçınılmaz olacaktır. 
Hatta şimdiden İngiltere’de siyasi 
boşluk başladı istifa edeceğini 
söyleyen bir başbakan ve istifalar-
la çalkalanan bir muhalefet var. 

En başta “evet” , yada “hayır”  
diyen herkesi ayni kefeye koy-
mamak lazım. Bir ırkçının red 
gerekcesiyle bir solcunun red ger-
ekçesinin farklı olduğunu görmek 
gerekiyor.

Bana göre sonuçları iyi he-
saplanmayan bir refarandum 
oldu. Hele hele AB ülkeleri bazı 
şeylerde gümrük uygulamaya 
başlarsa bunun faturası çok ağır 
olur. Yine daha bugündan re-
faranduma bağlı olarak Ankara 
Antlaşmasına uymayacaklarını 

açıkladılar. Bundan ne kadar 
insanın olumsuz etkileneceğini 
kim kestirebilir?

  AB’nin bir  kapitalist proje 
olduğunu herkes biliyor . Fakat bu 
tek başına red gerekcesi olamaz. 
Her şeyden önce AB bünyes-
inde var olan sosyal ve insani 
hakların geliştirilme mücadelesi 
temel alınmalıdır. Günümüzde 
“karşıyız” deyip kestirmek kolaycı 
ve saçma bir yöntemdir Kapital-
ist oluşumdur deyip karşı çıkmak 
doğru ise,o zaman bu kapitalist ül-
kelerde kalmak da yanlıştır. Sorun 
bu değildir. Sorun ,bulunduğun 
her zeminde doğruların için mü-
cadele edebilmektir. 

 Sonuç olarak; bu refarandu-
mun  sonuçlarından  daha çok 
emekci ve yoksul kesimler et-
kilenecektir. En başta gelir düzeyi 
ayni kalsa bile(bu bile çok zor) 
alım gücü düşecektir

 Yine bir noktayı önemli ve 
trajik görüyorum. Referandum 
sonrası bir çok kişi ile görüş aliş-
verişi yaptım. Bana en acı ve-
reni şudur: Red oyu veren kimi 
iarkadaşlar , “dışarıdan çok insan 
geliyor ve burayı bozuyor”  di-
yor. Bu ülkeye dışarıdan gelen 
kimi kişilerin böyle düşünmesi 
herşeyen önce doğru ve ahlakı 
değildir.  Herşeye rağmen  umarım 
sonuçlar bizler yani halk açısından 
ağır bir faturaya neden olmaz  ve 
yaşam koşullarımızı zorlaştırmaz. 
Saygılarımla”

Fikir Birliği Yok
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Haber: Erem Kansoy-Arif Bektaş 

Fotoğraflar: Erem Kansoy

Day-Mer 27. Kültür Sanat Festivali çerçevesinde bir 
ay boyunca yapılan çocuk ve gençlik şenliği, birçok panel 
ile etkinliğin ardından son olarak gerçekleştirilen park 
şenliğinin ardından son buldu. Pazar günü düzenlenen 
festivalin zengin programında İngiltere İşçi Partisi Li-
deri Jeremy Corbyn, EMEK Partisi Genel Başkanı Selma 
Gürkan,Gazeteci yazar Fehim Taştekin NUT Öğretmenler 
Sendikası Lideri Christine Blower, kamu ve ticaret sek-
tör sendikası PCS yardımcı genel sekreteri Chris Baugh, 
Day-Mer başkanı Aslı Gül, Harringey belediye başkanı 
Ali Özbek’in yanında Day-Mer gençlik komisyonu adına 
Oktay Cinpolat, çeşitli sendika temsilcileri ve Demokratik 
Güç Birliği Britanya adına konuşmacılar hazır bulundu. 

Gelenekselleşen ve Londra’nın Hackney bölgesinde en 
uzun soluklu festival olma özelliği taşıyan Day-Mer Kül-
tür Sanat Festivali bu yıl 27. Kere düzenlenmesi ile İngiliz 
kurum ve kuruluşlarından da büyük destek gördü. Çcocuk 
ve kadın halk dansları gösterileri, bilinen sanatcı Canan 
sağar ile Grup Sudden Exit ve grup Avesta’nın konser-
leri, açılan onlarca stand, çocuklara ayrılan özel oyun 
alanı, kurm ve derneklerin bulunduğu standların yanısıra 
yöresel yiceceklerin servis edildiği bölüm ile festivale 
katılanlar bu yıl renkli programa ortak oldu. 

Özel ve gündemde olan zengin konuşmacı listesi ile de 
festival zaman zaman miting alanına dönüştü. Başta İşçi 
Partisi Lideri Jeremy Corbyn olmak üzere, EMEK Partisi 
Genel Başkanı Selma Gürkan büyük ilgiyle karşılanırken, 
festivali sonlandıran coşkulu konseri ile Şevval Sam’da 
büyük alkış topladı. 

“Güçlerimizi birleştirmeliyiz”
Oldukça çoşkulu başlayan şenlikte konuşan Emek 

Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, sadece Türkiye’de 
değil, tüm dünyada gericiliklere ve saldırılara karşı 
güçlerimizi birleştirme çağrısı yaptı. “Kürt halkı, barış ve 
statü talebinde ısrar ediyor. 

Başta Metal işçileri olmak üzere, bütün sanayi 
havzalarında işçi sınıfı ve emekçiler direniyor” diyen Gür-
kan, kirli bir savaşın parçası olarak selefilerle kurdukları 
ilişkiler sonucu ülkenin kan gölüne çevrilmiş durumda 
olduğunu söyledi. “Ülkenin her bir tarafında bombalar 
patlıyor. Biliyoruz ki, bu bombaların sorumlusu sadece 
pimi çekenler değildir. Bu pimi çekenlerin politikalarını 
üreten AKP hükümetidir. Emperyalist güçlerle birlikte 
Türkiye hükümetinin ortağı olduğu savaşın maduru olan 
Suriye halklarıyla enternasyonal dayanışma içinde ol-
mak durumundayız” diyen Gürkan, düne göre demokrasi 
güçlerinin ortak mücadelesi çok daha önemli ve zorunlu 
olduğunu söyledi. Ortak mücadeleyi sadece Türkiye’de 
birleştirmenin yeterli olmayacağını söyleyen Gürkan, 
Avrupa’nın da dört bir tarafında direniş ve mücadele-
lerin olduğunu belirterek, dayanışmanın büyümesi ile 
kazanımların olacağının altını çizen Gürkan “Güçler-
imizi birleştirelim” çağrısı yaptı.

Londra’da Coşku Dolu FestivalTürk-Kürt Toplum 
Merkezi Da-Mer 27. 
Kültür Sanat Festivalini 
gerçekleştirdi. Day-Mer’in 
festivali toplumların farklı 
kesimleri bir araya getirme 
geleneğini bozmadı.
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Corbyn kemer sıkma 
politikalarına karşı ortak 
mücadele çağrısı yaptı

Geçtiğimiz yıl İşçi Partisi liderliğine seçilen ve 
parti içindeki Blairciler tarafından istifaya zorlanan 
Jeremy Corbyn de festivale katılarak destek verdi. Ül-
kenin tek gündemi haline gelen Corbyn, kemer sıkma 
politikalarına ve zenginlerin daha fazla zengin olduğu, 
işçi sınıfı ve emekçilerin daha da fakirleştiği bir düzene 
karşı mücadele etmek için istifa etmeyeceğini söyleyen 
Corbyn, DAY-MER Festivali’ne katılmanın kendisini 
onurlandırdığını söyledi. Yaşanan mülteci krizinin so-
rumlusunun o mülteciler olmadığını ve mültecilere 
sahip çıkmak gerektiğini de belirten Corbyn, göçmen 
karşıtı politikaları birlikte yok etme çağrısı yaptı.

DAY-MER Festivali’nin her zaman kendisi için 
bir ilham kaynağı olduğunu söyleyen Corbyn, sağlık, 
eğitim, konut ve iş konularında daha iyi duruma gelmek 
için bu festival alanında olduğu gibi bir araya gelmeye 
devam etmek gerektiğini söyledi. “Türkiye, Irak, Suri-
ye gibi ülkelere baktığımızda görüyoruz ki, daha fazla 
savaşlara değil, insan hakları temelinde yeni ve barışçıl 
bir dış politika izlememiz gerekiyor” diyen Corbyn, 
“Birlikte olduğumuz sürece ne kadar güçlü olduğumuz 
ortadadır” dedi.

festivalimiz birlik ve 
mücadele platformudur

27. kez aynı coşku ve kararlılıkla yaprıkları festiva-
lin emekçiler için bir araya gelmenin büyük bir fırsat 
olduğunu belirten DAY-MER Başkanı Aslı Gül “Fes-
tivalimizin gelişen politik gelişmelerin tartışıldığı, 
çocuğundan gencine kültürel ve sanatsal çalışmalarını 
birlik duygusuyla paylaşıldığı, toplumumuzun kültür ve 
sanat aracılığıyla hem kendi içinde, hem de yerli halkla 
kaynaşmasını ve birliğini hedef alan bir birlik ve mü-
cadele platformudur” dedi.

Tiyatro oyuncusu Mert Fırat da yaptığı konuşmada, 
böyle buluşmaların halkların kardeşliği ve savaşsız bir 
dünya için önemli olduğunu belirterek, Hayatın Sesi 
Televizyonu üzerindeki ceza ve kapatma tehditler-
ine karşı daha fazla dayanışma ve destek çağrısı yaptı. 
Gazeteci yazar Fehim Taştekin de konuşmasında, savaş 
politikalarını eleştirerek, gazeteci ve akademisyenler üz-
erindeki baskıların son bulmasını istedi.

birlikte daha güçlüyüz
Festivali destekleyen sendikalar da birer konuşma 

yaptılar. Öğretmenler Sendikası (NUT) Genel Sekreteri 
Christine Blower, Kamu ve Ticari Sectör İşçileri Sendikası 
(PCS) Genel Sekreter Yardımcısı Chris Bough, DAY-MER 
Geçlik Komisyonu üyesi Oktay Cinpolat, Haringey Bel-
ediye Başkanı Aligül Özbek ve Demokratik Güç Birliği 
adına konuşan yazar Ahmet Güven, ortak mücadeleyi 
büyüterek, birlikte daha güçlüyüz mesajı verdiler.

DAY-MER, çocuk, gençler ve kadın halk oyunları 
ekiplerinin de gösterilerinin olduğu şenlikte, Cana Sağar, 
Müzik Avesta, Sutten Exit ve Şevval Sam da sahne aldı. 
Oldukça coşkulu geçen şenliğin sonunda ise yüzlerce kişi 
parkın her köşesinde halaya durdu.

Londra’da Coşku Dolu Festival
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Referandum ve 
AB Gerçeği
Yaşadığımız İngiltere’de, ref-
erandumdan dolayı bazı aşırı 
ve sert eleştirilerden dolayı 
bildiğim kadarı ile AB ve Ref-
erandum ile ilgili bilgilerimi 
paylaşmak istedim. 

İbrahim Taş

İngiltere’deki referandum ile AB’den çıkması üzere 
Türk ve Kurt toplumunun yoğun yaşadığı Londra’da bir 
çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Tartışmalar öyle 
bir hal aldı ki, çıksın diyen herkes sanki ve özellikle 
sol-sosyalist kesimin, İngiltere’nin sağcı, faşist ve milli-
yetçi düşünceye, İngiltere’de gelişecek ırkçı oluşumlara 
hizmet edecek platformda yer aldılar gibi çok ağır 
eleştirilere uğruyorlar ve gün geçtikçe de artıyor.

Bu konuda doğruyu söylemek ve anlayabilmek için 
AB oluşum süreci ve nedenini iyi bilmek ve araştırmak 
gerekiyor. Avrupa Birliği öncelikle Emperyalistler arası 
bir birliktir. Dünya ezilen halklar için oluşturulmuş 
bir birlik değildir. Uluslararası sömürü alanlarını 
genişletmek, yeni sömürecekleri pazar alanları 
yaratmaktı. AB ülkelerinde yaşayan ve AB dışında 
kalmış ülkelerin ezilen en geniş halk kesimi, emekleri 
ile bu ülkeleri yaratan işçi sınıfının çıkarına kurulmuş 
bir oluşum değildir. Kurulduğunda bugüne kadar bu ül-
kelerde yaşayan işçi ve emekçi kesimlerin yararına olan 
hiç bir şey söz konusu olmamıştır. Sendikasızlaştırma, 
işçi ücretlerin düşürülmesi, sosyal kesintiler, eğitim 
alanında kesintiler, sosyal konut alanındaki kesintiler 
v.b. bir çok şey sıralanabilir. Az gelişmiş AB ülkelerinin 
birçoğunun ülke ekonomisini yerle bir ettiler. Bunun en 
yakın örneği Yunanistan’dır.

Almanya’da bir örnek vermek gerekirse, 2000 
yılında ortak para birimine geçeceği dönemde halk çok 
istekli idi ve para birimi ortaklaştırıldı ve EURO oldu. 
Bir işçinin örneğin aylık ücreti 2500 mark iken Euro’ya 
geçtiğinde direk €1250 ya indi. Fakat günlük hayatları 
için gerekli bütün şeylerin fiyatları olduğu gibi kaldı, 
700 Mark olan ev kiraları en fazla €500-600’ya indi. 
Kısacası gizli bir devalüasyon yapıldı ve halk bunu 2003 
den sonra anladı ama çok geç olmuştu. Araştırıldığında 
Almanya’da 2003 de büyük bir kriz olmuştu.

Bu birliklerin (AB) sömürmek için başlattığı 
savaşlarda, doğup büyüdükleri kendi topraklarında 
göçmek zorunda bırakılan milyonlarca insan denizlerde, 
TIR’larda can verirken hiç umurlarında değildi. İngiltere 
referandumda önce kaç tane mülteci kabul etti? Hiç ka-
bul etmedi. Bir soru daha, AB’ye yeni katılan Polonya, 
Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerin ezilen halkları, 
niye bu ülkelere gelip çalışmak zorunda bırakılmıştır? 
Kendi ülkelerinde çalışma koşulları yaratılmamıştır? 
Bu ve bunun gibi bütün sorunlar bu sömürü sisteminin, 
Emperyalistler arası oluşturulmuş birliğinin ürünleridir. 
Dolayısıyla böyle bir birliği savunmak az çok sosyal-
izmi savunan sol kesimin yapması mümkün değildir.

Yasadığımız İngiltere’de;
1. İngiltere’nin AB’de çıkmasına özellikle karşı çıkan 

Türkiyeli toplumda bahsedersek, eleştirinin mutlaka 
olması gerekiyor. Fakat eleştiri seviyesini doğru ayar-
lamak gerekiyor. Çok bilinçsizce ve seviyesi düşük üslu-
plarla hayır oyu kullanan kesime eleştirilerini anlamakta 
zorlanıyorum ama aslında onları da anlamak gerekiyor. 
Niye, İngiltere’de çoğunluk küçük esnafta oluşmakta. 
Mülkiyet sahiplerinin, kiraya verilerek yüksek gelir 
elde eden ev sahipleri, market sahipleri, Restoran sa-

hipleri gibi küçük esnaf kesimi ağırlıkta. İngiltere’nin 
AB’de çıkması sonucu olarak, yabancı göçmenlerin 
geri gönderilmesi durumunda işlerin düşük olması ihti-
mali, yabancılar gönderildiğinde talebin azalması so-
nucu kiraların düşmesi ihtimali gibi sonuçları hesaba 
katıldığında kendi kişisel çıkarlarının zararına olacağı 
için endişelerinden dolayı hayırcılara hakaret edici 
boyutta bir üslup kullanılıyor, çünkü kişisel çıkarları 
on planda. En geniş, ezilen halk kesimlerinin çıkarı ik-
inci planda oluyor. İngiltere devletinin ülkedeki bütün 
hak kesintilerinin sorumluların kendilerinde dolayı 
olduğunu söylemlerinde pek haberleri yok çünkü üretim 
içinde yer almamaktadırlar. Küçük esnaf, küçük burjuva 
hayat koşullarını yaşıyorlar.

2. Devletin bütün ekonomik, sosyal, sağlık, eğitim 
ve bütün alanlardaki kesintileri yaparken bunun ned-
enini yabancı, göçmen işçileri sorumlu göstererek 
yapıyordu. Diyelim ki AB’den çıktı (ki ben çıkacağına 
pek inanmıyorum) bundan sonraki yapacağı kesintiler-
inden kimi sorumlu tutacak? Kendi halkına ne bahane 
üretecek?

3. İngiltere’nin AB’de çıkma istemi Orta Doğuda 
ve Dünyada daha fazla Pazar payı almak gibi bir devlet 
politakası gereği, ülkedeki gerici, faşist ve muhafaza-
kar kesimin milliyetçi düşünceyi de epeyce güçlendiren 
bir politika izlenmiş oldu ve güçlendirdi de . Yukarıda 
bahsettiğimiz bakış açınsından dolayı karşı çıkarak 
AB’ye hayır demediler. Milliyetçi ve gerici bir anlayışla 
karşı çıkmışlardır. Milliyetçi ve gericilerle Sol-Sosyalis-
tler arasında bakış acısı farkı vardır bunu iyi ayırt etmek 
gerekir.

4. Ülkedeki gelişen, bu sadece İngiltere için geçerli 
değil tüm Avrupa ülkeleri için geçerlidir, ırkçılığın, 
milliyetçiliğin, yabancı düşmanlığının ve bu türden 
saldırı ve baskı politikalarının geri püskürtülmesi için 
tek çözümün; yabancı, göçmen ve ezilen halk kesim-
lerin yerli muhalif, sol-sosyalist muhalif kesimlerle aynı 
platformda örgütlenerek karşı bir mücadele yürütmekten 
geçtiğini bilmek gerek. Öbürü küçük ve kişisel çıkarların 
ötesinde bir şey değildir. Bizlerin toplumun, ezilen geniş 
halk kesimlerin çıkarlarını savunan ve önceliğine alan 
bir politikaya sahip olmamız gerekmektedir.

Son olarak şunu belirtmek isterim. Toplumumuzun 
her kesiminin bana göre eksik ve yanlış bir tartışma 
platformunda olmasına rağmen bu tür toplumsal sorun-
lara duyarlı davranması ve tartışması çok ileri bir du-
rumdur. Bu ve bunun gibi sorunlarımızı tartışalım. Bu 
bizi doğruya götürecektir. Tartışalım ama lütfen seviyeli 
tartışalım. Zaman, doğru politik tespitleri veya yanlış 
tespitleri gösterecektir.
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Day-Mer Panelinde Ortadoğu’daki 
Gelişmeler ve Türkiye Konuşuldu

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma 
Merkezi (DAY-MER) 27. Kültür 
ve Sanat Festivali kapsamında 
yapılan “Ortadoğu’daki gelişmeler 
ve Türkiye” konulu panelde, 
son gelişmeler değerlendirilerek 
“Güçlerimizi birleştirmek tek 
çözümdür” mesajı verildi.
ARİF BEKTAŞ

Londra Toplum Merkezi’nde dün yapılan panele, Emek 
Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, HDP Bitlis 
milletveliki Mizgin Irgat, gazeteci yazar Fehim Taştekin ve 
DAY-MER Başkanı Aslı Gül konuşmacı olarak katıldı.

DAY-MER Başkanı Aslı Gül, festival çalışmaları 
hakkında da bilgi verdiği panelin açılışında, son dönemlerde-
ki gelişmeler ve Türkiye dış politikasında gelinen son durum 
ve katliamların yarattığı taribatlardan söz etti.

tek çözüm demokrasi güçlerinin 
birlikte mücadelesi 

Yoğun ilginin olduğu ve yaklaşık 300 kişinin katıldığı 
panelde konuşan EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, 
Türkiye’nin dış politikasında gelinen noktanın, katliamları 
içinde barındırdığını ve bu saldırıların sona erdirilmesi için 
tüm demokrasi güçlerinin birleşmesinin tek çözüm olacağını 
belirtti. İç politikadaki baskı ve şiddet rejiminin dış politikayla 
bağlantılı olduğunu söyleyen Gürkan, son zamanlarda Rusya, 
İsrail ve Mısır’la ilşkilerin ve görüşmelerin tekrar başlaması, 
Suriye ile de aynı yakınlığın gösterilebileceğini belirtti.

“Kürt sorununda sadece inkarcı bir süreç değil, aynı 
zamanda imha politikalarında ısrar ediliyor” diyen Gür-
kan konuşmasına şöyle devam etti: Sadece basın ve ifade 
özgürlüğü üzerindeki baskılara baktığımızda nasıl bir rejimle 
karşı karşıya olduğumuzu anlarız. Toplu sözleşme hakkı AKP 
tarafından işçilerin elinden alınmaya çalışılıyor, sendikalar 
teslim alınıyor. Bütün bunlara karşı tüm demokrasi güçleri, 
inanç grupları, sendikalar, meslek örgütleri, kadın örgütleri, 
Kürtler ve diğer azınlıkların ortak hareket etmesinin önemine 
değinen Gürkan, bir soru üzerine, HDK ve HDP deneyim-
lerinden sonra, nerelerde sorunların olduğu ve gelişmenin 
önünde engellerin neler olduğunun daha iyi anlaşıldığını be-
lirterek, Rejim sadece Kürtlere saldırmıyor. İzlediği politika 
gereği, başta işçiler olmak üzere, çevreciler, kadın ve meslek 

örgütlerine, akademisyenlere, gazetecilere saldıranın da aynı 
politika olduğunu söyledi.

“12 eylül rejimini aratır bir 
rejimle karşı karşıyayız”

HDP Bitlis milletvekili Mizgin Irgat ise konuşmasında, 
dokunulmazlıkların kaldırılmasına değinerek, HDP millet-
vekillerinin hiç bir zaman dokunulmazlıklarının olmadığını ve 
sürekli bir baskı uygulandığını söyledi. Kürt illerinde devletin 
yarattığı taribatın çok büyük olduğunu ve bir gün bu yetkili-
lerin savaş mahkemelerinde yargılanacaklarını belirterek, “Bu 
işin peşini bırakmayacağız, mutlaka hesap verecekler” dedi.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yeniden başlatılan savaşın 
tek sorumlusunun Erdoğan ve AKP olduğunu söyleyen Ir-
gat, en temel sebebin ise, darbe rejiminin koyduğu yüzde 10 
barajını HDP tarafından aşılmış olduğunu belirtti. 12 Eylül 
rejimini aratır bir rejimle karşı karşıya olduklarını söyleyen 
Irgat, savaşın sivil halka yönelik olduğunu, sokak sokak, köy 
köy yok edilmeye dönük bir saldırının söz konusu olduğunu 
belirterek, Erdoğan ve AKP’nin tüm toplumu dizayn etmeye 
çalıştığını söyledi. Irgat, Rojova’daki kadınların mücade-
lesinin de tüm dünya tarafından bilindiğinin antını çizerek, 
“Artık şu soruyu sormanın zamanı geldi; Demokratik Bloku 
nasıl güçlendireceğiz” dedi.

“Dışarıda barışıp içeride daha büyük 
bir yumruk vurmaya çalışılıyor”

Panelin bir diğer konuşmacısı gazeteci yazar Fehim 
Taştekin’di. Ortadoğu ve Türkiye’nin dış politikasına ilişkin 
açıklamalarda bulunan Taştekin, son 100 yıl içinde Kürtlerin 
çeşitli katliamlar sonrasında Suriye’ye göç ettirildiğini ve 
Kürtlerin varoluş mücadelesinde Rojava’nın önemli bir 
sembol olduğunu söyledi. Rusya ve İsrail’le barışma ham-
lelerinden sonra Suriye ile de böyle bir hareket olabileceğini 
belirten Taştekin, “Dışarıda barışıp içeride daha büyük bir 
yumruk vurmaya çalışıyor. Bu yumruk Kürtlere ve muhal-
iflere vurulacaktır” dedi.

Suriye yönetiminin eninde sonunda Kürtlerle masaya 
oturacağını söyleyen Taştekin, Kürtlerin ABD ile geliştirdiği 
ilişkilerin Suriye yönetimini rahatsız ettiğinin altını çizdi. 
Rusya’nın Kürtlerden, Şam ile birlikte hareket etmesini 
istediğini ve Türkiye’nin de Şam’la ilişkilerini geliştirmesi 
durumunda Kürtlere saldırı zemini üzerinden olacağını 
söyleyen Taştekin, Türkiye’nin mutlaka bir gün Kürtlerle 
tekrar müzakerelere başlayacağını, fakat bunun henüz 
şimdi olmayacağını belirtti. İsrail ile Türkiye’nin aslında 
hiç bir zaman ilişkilerinin bozulmadığını belirten Taştekin, 
Rusya’nın mutlaka Türkiye’den tavizler aldığını ve bunun 
da, Türkiye’nin Suriye politikasının iflaz etmesi anlamına 
geldiğini de sözlerine ekledi.



Referandum Ankara Anlaşması’nı da Vuracak 
23 Haziran’da yapılan referandumda Britanya halkının 
yüzde 52 ile AB’den çıkma yönünde oy kullanması 
ekonomik ve politik anlamda deprem etkisi yaratırken, 
ülkenin kırk yıldan bu yana AB yasa ve kurallarıyla 
şekillenmiş sisteminde de köklü değişikliklere yol 
olacak. Referandumdan çıkan AB’den ayrılma kararı 
Britanya’da halen Ankara Anlaşması kapsamında ka-
lan ve Ankara Anlaşması’na yeni başvuracak olan Tür-
kiye vatandaşlarını da doğrudan etkiyecek. 

Konu ile ilgili bir açıklama yapan 
Kılıç & Kılıç Avukatlık Bürosu Göç-
menlik Uzmanı Taçgül Kılıç son birkaç 
gündür Britanya’da yaşayan Türkiye 
vatandaşlarından referandumun An-
kara Anlaşmasına etkisi ile ilgili çok 
yoğun telefon ve mail aldıklarını söyl-
edi. Britanya’nın AB’den ayrılmasıyla 
Ankara Anlaşması’nın da muhteme-
len ortadan kalkacağını dile getiren 
Kılıç, ancak referandumun sonucunun 
kendi başına AB’den çıkış anlamına 
gelmediğini ve Ankara Anlaşmasının 
bir süre daha yürürlükte kalacağını 
söyledi. Kılıç şöyle konuştu:     

“Vatandaşlarımıza ilk önerim 
panik yapmamaları yönünde ola-
cak. Çünkü Britanya AB’den resmi 
olarak ayrılıncaya kadar Ankara 
Anlaşması kuralları tıpkı eskisi gibi 
geçerli olacağını tahmin ediyor-
uz. Ayrılma süreci uzun bir süreyi 
kapsıyor. İlk olarak Britanya AB’nin 
yetkili kurullarına ayrılmak isteğini 

resmi olarak bildirecektir. Mevcut 
Başbakan David Cameron Ekim 
ayında görevden ayrılacağını açıkladı. 
Ekim ayında yapılacak Muhafazakar 
Parti kongresinde yeni başbakan belli 
olduktan sonra Britanya’nın ayrılma 
yönündeki resmi başvuruyu yapması 
bekleniyor. Bu başvurudan sonra Brit-
anya AB ile en az iki yıl sürecek (bazı 
hukukçu ve yorumcular bunun iki yılı 
geçebileceğini de söylüyor) müzak-
ereler yapacak. Bu iki yılın sonunda 
iki taraf anlaşmaya varırsa, anlaşma 
yürürlüğe girecek. Yani bu şu anlama 
geliyor, Britanya en az 2 yıl 4 ay daha 
AB üyesi olmaya devam edecek. Bu 
süre boyunca da Ankara Anlaşması 
olduğu gibi geçerli olması bekleniyor 
ve insanlarımız başvurularını yapabi-
lecekler.” 

Ancak Britanya’nın AB ile 
yapacağı ayrılma müzakerelerinde 
Ankara Anlaşması’nın korunma ihti-
malinin de olduğunu dile getiren 

Kılıç, bunun müzakereler sonunda 
netleşeceğini söyledi. Kılıç sözlerini 
şöyle sürdürdü:  

“Bilindiği gibi Ankara Anlaşması 
1963’te AB ile Türkiye arasında 
yapılmış bir anlaşma. Britanya 
1973’te AB üyesi olduğunda bu 
anlaşmayı da kabul etmiş oldu. 
Ancak AB’den çıktığında Ankara 
Anlaşması’nın kaderi Britanya’nın tu-
tumuna göre şekillenecektir. Britanya 
kendi ihtiyaçları doğrultusunda Anka-
ra Anlaşması’nı ya tümüyle kaldıracak 
ya da belli kısımlarını devam ettirme 
yoluna da gidebilir. Gelişmeleri hep 
birlikte göreceğiz.”    

Ankara Anlaşması kapsamında geç-
ici oturumu olanlar etkilenmeyecek

Deneyimli Göçmenlik Uzmanı 
Taçgül Kılıç halen Ankara Anlaşması 
kapsamında geçici oturumu olan 
vatandaşlarımızın durumunun ayrılma 
kararından etkilenmeyeceğini bekl-
ediklerini vurgulayarak bu kişilerin 
olağanüstü bir durum olmadığı tak-
dirde dört yılı tamamladıktan sonra 
normal süresiz oturum başvurularını 
yapabileceklerini ifade etti. 

Britanya vatandaşı olmayıp da 
serbest dolaşım hakkından dolayı ül-
kede yaşayan AB ülkesi vatandaşı 
Türkiyelilerin de referandumdan 
etkileneceğini hatırlatan Kılıç konu ile 
ilgili olarak söyle konuştu:

“Herhangi bir AB ülkesi vatandaşı 
Türkiyelilerin zaman geçirmeden 
Registration Certificate (kayıt bel-
gesi) veya Permanent Residence 

(kalıcı ikametgah) başvurularını bir 
an önce bir hukuk bürosu aracılığıyla 
yapmalarında yarar var. Bu başvurular 
bir anlamada formalite geçici ve kalıcı 
oturum başvurularıydı. Şimdiye ka-
dar AB ülkesi vatandaşlarına şart 
değildi. Ancak AB’den çıkmayla bir-
likte Britanya’da legal kalmak isteyen 
AB ülkesi vatandaşları bu başvuruyu 
mecburi yapmak durumunda. Bu 
başvuruların acilen yapılmasını tavs-

iye ediyoruz, çünkü bu başvuruların 
da belirli kriterleri var ve çok zaman 
alabiliyor.” 

Başta Ankara Anlaşması olmak 
üzere göçmenliğin her alanında 
hizmet veren Kılıç & Kılıç Avukatlık 
Bürosu’na 020 8888 8341 veya 
07852117730 numaralı telefonlardan 
ulaşılabilirsiniz. Firmanın adresi: 307 
West Green Road, N15 3PA, London. 

Email: tacgul@kilicandkilic.com
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 Kılıç & Kılıç Avukatlık Bürosu  
Göçmenlik Uzmanı Taçgül Kılıç
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Kebaba Albalû 
Bu hafta meyve ve kuzu eti karışımından 

yapılan çok nadide bir tarif ile beraberiz.
Kürt mutfağının en sık kullanılan 

lezzet kombinasyonlarından biri ekşi 
ve acının bir arada olduğu yemeklerdir. 
Özellikle kış aylarında yapılan çorba ve 
sulu yemeklerde en çok kullanılan tatlar 
bunlardır. Limon Kürdistan’da yetişen bir 
meyve olmadığından yemeklere ekşi tadı 
vermek için genelde meyve ve otlardan 
yararlanılmış, yada ekşi yoğurt türleri 
kullanılmıştır. Yemeklerde kullanılan ekşi 
meyvelerden bazıları erik, çağla, yabani 
elma, yeşil elma, vişne, yeni dünya ve en 
önemlisi nar ve ayrıca sumak tır. Sebze 
ve otlara bakacak olursak, Türkçe ye ekşi 
otu yada kuzu kulağı olarak çevrilmiş 
olan tırşık ve ışgın olarak geçmiş rewas ı 
sıralayabiliriz.

Bu tür ekşi yiyecekler kültürümüzde 
genelde sadece tuza banıp yense yada ince 
ekmek arasına dürüm yapılsada, yemek 
meraklıları bu tatları kullanarak ortaya 
harika lezzetler çıkarmayı başarmışlardır. 
Kürtlerin et e olan özel meraklarından daha 
önce bahsetmiştim. Bu merak eti çok çeşitli 
şekillerde kullanmalarına mahal vermiş 
ve meyveler ile yapılan yemekler de da-
hil olmak üzere, envayi çeşit et yemekleri 
yaratmalarına sebep olmuştur. Bugünkü 
tarifim kebaba albalû yada vişne kebabı 
bunun en güzel örneklerinden biri diyebil-
irim. Et ve vişne gibi iki muhteşem lezzetin 
bir araya gelmesi ile ortaya çıkan harkülade 
bir karışım. Antep ve Halep yöresinde çok 
sevilerek yenilen bir yemek çeşididir.

Meyve ve eti bir arada pek kullanmayan 
kişiler bu tadı olağan dışı bulabilirler ama 
unutulmaz harika bir lezzet olduğuna dair 
bana güvenmenizi istiyorum. 

Genelde vişne ile yapılmasına rağmen 
ben bu tarifi kiraz ile yaptım ve ekşi tadını 
dengelemek için kuzu kulağı miktarını 
arttırdım böylece acı, ekşi ve tatlının 
karışımı harika bir tat çıktı ortaya. Ayrıca 
genelde kuzu kıyma ile yapılan küçük 
köftelerle yapılır fakat burda size kuşbaşı 
etle yaptığım tarifi veriyorum. Tercih si-
zin.

Vişne ve kiraz mevsimi geçmeden bu 
yemeği yapmanızı ısrarla öneririm. Kiraz 
suyunda pişmiş et o kadar yumuşak oluyor-
ki ağızda dağılıyor. Hele de yemek sularını 
çekmiş altına servis yapılan ince ekmek 
daha başka bir lezzet katıyor. 

Bu yemeği kışın yapmak isteyenler 
için kirazların çekirdeklerini temizledikten 
sonra derin dondurucuda dondurmalarını 
öneririm. 

Fikir ve yorumlarınızı bekliyorum 

Afiyet Olsun

Kebaba albalû

• 6 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 kg. kuşbaşı yağsız kızu eti

• Tuz ve karabiber

• 800 gr. taze kiraz

• 1 büyük kırmızı soğan-
ince dilimlenmiş

• 1 tatlı kaşığı urfa biberi 
yada kırmızı biber

• 1 tatlı kaşığı yeni bahar

• 1/2 tatlı kaşığı toz tarçın

• 1 tatlı kaşığı karışık yada 
sade domates salçası

• 4 kaşık nar ekşisi 

• 200 gr. taze domates püresi

• 250 gr. tırşık (kuzu kulağı) 
veya 1-2 limon suyu.

1.  Eti geniş bir tencerede orta ateş üzer-
inde 4 yemek kaşığı zeytinyağı ile birlikte 
her yanı kahve rengine dönene kadar biraz 
pişirin. Et suyunu bırakmaya başlayınca 
tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 
kendi suyunda 20-30 dakika kadar pişirin. 
Arada bir yüzeyde birikmiş köpüğünü kev-
girle alın. 

2. Et pişerken, kirazlari yıkayın çekird-
eklerini temizleyin. 500 gr kadarını mutfak 
robotunda çekip püre haline getririn, ger-
isini sonrası için ayırın.

3. Et suyunu çekmeye başladığında 
tencerenin kapağı açık şekilde suyunu 
tamamen çekene kadar karıştırarak tekrar 
kavurmaya başlayın. Eti tencereden alın, 
soğanı tencereye ekleyip kısık ateşte 2 
kaşık zeytinyağı ile yumuşayana kadar 
5 dakika kadar kavurun. Eti soğanların 

üzerine ekleyin, baharatları, ardından 
salçayı, nar ekşisini ekleyin ve karıştırın. 
Domates püresini ve kiraz püresini ek-
leyin tuzunu kontrol edin, kaynamaya 
başlar başlamaz altını kısın ve en kısık 
ateşte 40-50 dakika kadar kapağı kapalı 
şekilde  pişirin. Yarım saat içerisinde 
mutlaka bi kere kontrol edin ve karıştırın 
altına yapışmasın diye.

4. Yemek suyu hemen hemen yarıya 
inmişse ve katılaşmıssa doğranmış kuzu 
kulaklarını veya limonu ve ayırdığınız 
kirazları ekleyin 2-3 dakika sonra altını 
kapatıp 15-20 dakika kadar dinlenmeye 
bırakın. 

5. Tabağa ince doğranmış ince ekmek 
yada lavaş ekmek üzerinde servise alın, üz-
erine nar taneleri ve ince doğranmış may-
danoz serpin ve servis yapın.

thekurdishcook@gmail.com    ThekurdishCook           @ThekurdishCook

THE KURDISH COOK

FadiME  
TiSkaya
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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

Veli Alp 07535 584 797 

İletişim: 07776266555

Eleman aranıyor

Blue Bead 
Handyman Services 

Eleman aranıyor

Waterloo’daki restorana
- grill şefi

- et hazırlıkçısı/kasap 
olarak çalışacak elemanlar aranıyor

All Aspects of home and garden maintenance covered. 
Bütün ev ve bahce dekorasyonu itina ile yapılır. 

Waterloo’daki restaurant için;
- coffee shop şefi (kahvaltı şefi)

- grill şefi - et hazırlığı/kasap 
- şef yardımcıları - mutfak ara elem
- garson (bay ve bayan) - barmen

- barista Olarak çalışacak elemanlar aranıyor.

BAZ Fresh Fruit & Veg

Free Delivery
Mazlum: 07859 999 958
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ELINArosa
Graphic and Web Design Services

Selda Kayan 
Phone +44 (0)74 35682350

+44 7517 499470
20 Hana Mews, Goulton road, London E5 8GF

onurpeken@hotmail.com | www.pekenlerltd.co.uk

PEKENLER LIMITED
CONSULTANCY SERVICES 

MARKETING
SALES PUBLIC RELATIONS SOURCIING 

ITHALAT IHRACAT LOJISTIK VE PAZARLAMA 
DANISMANLIGI

Bedran Ozkan
Freelance Journalist

07466770751
inanozkan49@gmail.com

İletişim: 0796 053 0714 (Mahmut)

İş İlanı
Tecrübeli Coffee Shop 

şefi aranıyor
Mille End bölgesinde

Tottenham’da  bulunan Meditaste 
Takeaway de çalışacak servis 

elamanı aranıyor.
Tercübe ve ingilizce istenir.

Daha fazla bilgi için  
07951033825 (Aslan bey)

10 white hart lane, Tottenham, N17

Servis Elemanı Aranıyor ALSAN MARKETING

Gülşen Alsan 07417 398371

Services provided:

Marketing & sales 
consultancy
Graphic design
Website development

Sunulan hizmetler:

Satış ve pazarlama 
danışmanlığı
Grafik dizayn
Web tasarımı

ACİLEN
Deneyimli Resoran şefi ve 
servis elemanı aranıyor.

Yatma yeri verilir.
Adres:Cutty Sark Café and Restaurant

38 Greenwıch Church Street
SE10 9BL London
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Bi Hezaran Kes Li Dijî Brexîtê 
Meşiyan

Çalakiyên ji bo azadiya 
Ocalan li gelemperiya 
brîtanyayê belav bûn  |  R3

rojeva yekane ya 
Skoçyayê Yekîtiya Ewropa 
û serxwebûn e  |  R4

bêkariya Yekîtiya 
Ewropayê kêm bû  |  R5

rêxistina Efûyê: Komên ji 
Tirkiyeyê destekê digirin, 
sûcê şer dikin  |  R5

Ciwanên Kurd li 
Londonê dewleta 
Elman şermezar kirin
Li paytext Londonê, endamên 
ciwanên azad, êrîş û dijberiya 
hikûmeta Elman a li hemberî 
Kurdan, li ber Sefaretxaneyên 

bilind ên Elmanya û Tirkiyeyê 
şermezar kirin. Dosyayeke hatî 
amade kirin radestî rayedarên 
Elman hat kirin.  |  R3

528

Li paytext Londonê bi 
hezaran kes li dijî derketina ji 
Yekîtiya Ewropayê (YE) meş 
li dar xistin. Çalakvanên ku 
piraniya xwe ji ciwanan pêk 
dihatin, li paytext Londonê 
kom bûn , heta pêşiya 
Parlamentoyê meş li dar 
xistin. Li gorî organîzatorên 
çalakiyê zêdeyî 50 hezar 
kesî tevlî çalakiyê bûn. |  R4
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Pencereyê veke!
Dixwazim biqîrim
Dixwazim bigirîm
Pencereyê bigire!
Dixwazim nivîsa li ser eniya xwe 
bikujim
Dixwazim welatekî min hebe!!

Ehmed Huseynî
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Ji endamên Ciwanên Azad li Londonê çalakiya protestoyî
Li paytexta Îngilîstan 
Londonê, endamên ci-
wanên azad, êrîş û dij-
beriya hikûmeta Elman 
a li hemberî Kurdan, 
li ber Sefaretxaneyên 
Bilind ên Elmanya û Tir-
kiyeyê şermezar kirin.

Li paytexta Îngilîstan Londonê, en-
damên ciwanên azad, êrîş û dijberiya 
hikûmeta Elman a li hemberî Kurdan, 
li ber Sefaretxaneyên Bilind ên 
Elmanya û Tirkiyeyê şermezar kirin.

Ciwanan dirûşmên «Dewleta El-
man a faşîst, polîtîkayên xwe yên 
krîmînalîzekirinê biqedîne», «Kurd 
aştiyê dixwazin, Kurd edaletê dixwa-
zin» qîriyan û belavok belav kirin.

Ciwanan, girtina bi dehan siyaset-
medarên Kurd ên li Elmanyayê pro-
testo kirin û pankarta bi nivîsa «Ji si-
yasetmedarên Kurd re azadî» vekirin.

Ciwanan dosyayek li ser polîtî-
kayên krîmînalîzekirina siyasetmedar-
ên Kurd radestî rayedarên Sefaretx-
aneya Bilind a Elmanyayê kirin. Piştre 
berê xwe dan avahiya Sefaretxaneya 
Bilind a Tirkiyeyê û êrîşên dewleta 
Tirk ên li Kurdistanê şermezarkirin.

Çalakiyên ji bo azadiya Ocalan li gelemperiya Brîtanyayê belav bûn
Çalakiyên ji bo azadiya 
Ocalan, ku ev hefteyeke 
li bajarên cuda yên 
Brîtanyayê tên lidarxis-
tin, duh li London, New-
port, Brîghton û Read-
îngê dewam kirin.

Li ser banga Kongreya Civaka 
Demokratîk a Kurdistaniyên li Ewro-
payê, di çarçoveya çalakiyên bi 
dirûşma «Ji Ocalan re azadî, ji Kurd-
istanê re statu» de li bajarên Lon-
don, Readîng, Brîghton û Cardîff ên 

Îngilîstanê kon hatin vedan.

CIWANÊN AZAD 
ÇALAKIYA KON A LI 

LONDONÊ DEWR GIRT
Çalakiya kon ku ev hefteyeke li nav-

endên cuda yên Londonê tê lidarxistin, 
belav dibe. Her hefte saziyeke cuda vê 

çalakiyê dewr digire. Di roja dawî ya 
çalkaiyê de ciwanên ji endamên Ci-
wanên Azad çalakî dewr girtin.

Çalakiya ku wê îro bi dawî bibe, li 
meydana Trafalgarê pêk hat. Di nava 
rojê de belavok hatin belavkirin û ji bo 
azadiya Ocalan îmze hatin berhevkirin.

BRÎGHTON
Li Brîghtonê jî, di çaroveya kam-

panya ji bo azadiya Rêberê Gelê Kurd 
Abdullah Ocalan de, stant hat vekirin 
û agahî ji raya giştî ya Brîtanyayê re 
hat dayîn. Di çalakiyê de tecrîda li ser 
Ocalan hat şermezarkirin û der barê 
komkujiyê dewleta Tirk li Bakurê 
Kurdistanê dikin de belavok hatin be-
lavkirin.

NEWPORT
Li herêma Newprot a Cardîffê kon 

hat vedan û belavokên ji daxwazên 
azadiya Ocalan hatin belavkirin. Her 
wiha li ser şerê dewleta Tirk li Kurdis-
tanê dimeşîne, agahî hat dayîn. Çalakî 
wê sê rojan dewam bike. Di roja 
yekemîn a çalakiyê de ji bo azadiya 
Ocalan bi sedan îmze hatin hevdan.

READÎNG
Bajarekî din ê li ê heman çalakî 

hat lidarxistin, Readîng e. Li vî bajarî 
stant hat vekirin û zarokan belavokên 
bi zimanê Îngilîzî belav kirin. Di bela-
vokan de bal tê kişandin ser polîtîkaya 
tecrîdê ya li ser Ocalan. Li ser pirs-
girêka Kurd û rewşa Ocalan agahî ji 
mirovên li derdorê re hat dayîn.
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Bi hezaran kes jibo YE meşiyan

Di çalakiyê de alên YE’yê hatin hilgirtin, banga 
betalkirina referandûma li Brexîtê hate kirin, bal 
hat kişandin ku di tevahiya kampanyayê de ji bo 
kesên ku dixwestin ji YE’yê derkevin di gelek mi-
jaran de derew hatine kirin.

Çalakvanan da zanîn ku ji beriya 
Brîtanyaya Mezin prosedûra ji der-
ketina YE’yê destpê bike, daxwaz ki-
rin ku têkevin nava tevger û xwestina 
betalkirina pêvajoyê.

Li gorî anketeke kargeha Ipsos 
Morî ya ji bo televziyona BBC’ê,  
di referandûma 23’yê Hezîranê de ji 

sedî 16’an ku deng bi kar anîn, wisa 
difikirîn ku di encamê de wê Brîtanya 
di YE’yê de bimîne. Ji sedî 48’ê din 
jî difikirîn ku ji beriya muzakereyên 
derketina ji YE’yê destpê bikin, wê 
hilbijartina giştî bihatiba kirin.

Piştî referandûmê Serokwezîr 
Cavîd Cameron diyar kiribû wê di 

meha Cotmehê de ji peywirê bikeve, 
Theresam May û Mîchael Gove yên 
weke potensiyela hedefê tên dîtin jî 
ji beriya dawiya 2016’an ragihan-
dibûn ku wê pêvajoya derketina ji 
YE’yê destpê nakin. Li gorî çavdêran 
jî dirêjkirina pêvajoyê tê wateya ku 
tawîzgirtina ji YE’yê.

Rojeva yekane ya 
Skoçyayê Yekîtiya 
Ewropa û serxwebûn e
Piştî ku Brîtanya Mezin bi 
referandûmê biryar da ji 
nava Yekîtiya Ewropayê 
derkeve, li Skoçyaya alî-
girê mayîna li nava yekîti-
yê ye, rojeva sereke bû 
serxwebûn.

Li gelemperiya Brîtanyayê ji 
sedî 52 ê gel, ji bo derketina ji nava 
Yekîtiya Ewropayê deng bi kar anî. Li 
Skoçyayê jî ji sedî 62 ê gel xwestibû, 
di nava yekîtiyê de bimîne. Piştî vê 
referandûmê, meseleya serxwebûnê 
careke din ket rojeva Skoçyayê.

Serokwezîr Nîcola Stûgeon ku en-
dama Partiya Neteweyî ya Skoçyayê 
(SNP) ye û alîgira serxwebûnê ye, di 
nava hefteyek di ser referandûmê re 
derbas bû de, gelek caran daxwaza 
mayîna li nava Yekîtiya Ewropayê 
bilêv kir. Stûrgeon çend roj berê 

li Brukselê bi Serokê Komîsyona 
Yekîtiya Ewropayê Jean-Claûde 
Jûncker re rûniştibû.

Lê belê, heta ku Skoçya bi Brîtan-
ya Mezin ve girêdayî be, ji aliyê 
hiqûqî ve zehmet e bi Yekîtiya Ewro-
payê ve bimîne. Hiqûqnasên Yekîtiya 
Ewropayê dibêjin, eger hikûmeta 
navendî ya Brîtanyayê li gorî qanûnên 
Yekîtiya Ewropayê mafê rêvebirinê 
bide Skoçyayê, wê ev yek pêkan be. 
Lê belê di wê baweriyê de ne, ku bici-
hanîna vê yekê zehmet e.

Serokwezîra Skoçyayê û partiya 
wê SNP dizanin ku bi mayîna li nava 
Brîtanya Mezin re nikarin bibin en-
damê Yekîtiya Ewropayê. Lewma 
referandûmeke nû ya ji bo serxwe-
bûnê tercîh dikin. Li gorî anketên 
dawî, rêjeya alîgirên serxwebûnê 
ku di sala 2014’an de ji sedî 40 bû, 
gihaştiye ji sedî 60’î.

Li aliyê din, biryara referandûmê 
ya sala 2014’an li Parlamenta 
Skoçyayê hatibû standin. Ji ref-
erandûmeke nû ya gengaz, pêwîstî bi 
erêkirina Londonê heye.

Ji bo PE banga ‘Skoçya 
bi tenê nehêlin’
Piştî referandûma 
Brîtanyayê ku bir-
yara ji YE derketinê 
hate erêkirin, têkîl-
darî serxwebûna 
Skoçyayê jî nîqaş 
zêde dibin.

Ji nûnerên Skoçya yê li PE Alyn 
Smîth ev bang kir: “Divê Ewropa, 
Skoçya bi tenê nehêle.”

Smîth duh êvarî di rûniştinên 
Parlamentoya Ewropa (PE) de ku 
li Brukselê hate lidarxistin, axivî, 
bi bîr xist ku li gel Bakurê Îrlan-
dayê û Londonê, Skoçyayê jî ji bo 
di yekîtiyê de bimînin dengê xwe bi 
kar anîne.

Smîth ê ku endamê Partiya 
Neteweyî ya Skoçya (SNP) ye û 
alîgirê serxwebûnê ye, destnîşan 
kir ku dixwaze welatê wan di qada 
navneteweyî de wek hevkar, havîr-

dorparêz û Ewropayî bimîne. Smîth 
got Skoçya dixwaze di YE de ku 
wek ‘malbata netewan’ bi nav dike, 
bimîne, xwest ku di muzekereyan de 
ev li ber çavan bê girtin.

Smîth, herî dawî ev bang kir: 
“Skoçya ti carî we bi tenê nehişt. Ji 
kerema xwe re hûn jî Skoçya bi tenê 
nehêlin.”

Di referandûma sala 2014’an de 
ku ji bo qutbûyina ji Brîtanyayê bû, 
ji sedî 45’ê gel ji bo serxwebûnê 
deng bi kar anîbû. Lê, piştî Brîtan-
ya ji Yekîtiya Ewropa veqetiya, di 
referandûmekê de tê texmînkirin 
ku piraniya Skoçiyan ji bo serxwe-
bûnê dengê xwe bi kar bînin.
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685 hezar welatiyên YE 
koçî Elmanyayê kirin:

Di nûçeya rojnameya Dîe Welt a li 
gorî daneyên Daîreya Koç û Penaberan 
a Federal (BAMF) de, par bi sed hezaran 
kesî ji welatên Yekîtiya Ewropaye (YE) 
koçî Elmanyayê kirine.

Li gorî vê yekê, hejmara mirovên 
di sala 2015’an de ji 27 welatên en-
damên Yekîtiya Ewropayê hatin Elman-
yayê gihîşt 685 hezar 485 kesî. Di sala 
2015’an de 303 hezar welatiyên Yekîti-
ya Ewropayê ji Elmanyayê vegeriyan 
welatên xwe. Bi giştî 382 hezar welati-

yên yekîtiyê par ji welatên xwe koçî 
Elmanyayê kirine.

Di nava van de Romanya bi 175 
hezar kesî di rêza yekemîn, Polonya 
bi 148 hezar kesî jî di rêza duyemîn de 
cih digirin. Hejmara mirovên ji Bûlgar-
îstanê koçî Elmanyayê kirine 72 hezar, 
yên ji Hirvatîstan a di sala 2013’an de 
bû endamê yekîtiyê koçî Elmanyayê 
kirine jî 50 hezar 500 e.

Li gorî daneyên BAMF’ê, ji welati-

yên Yekîtiya Ewropaye yên li Elman-
yayê bi cih bûne, bi tenê yek ji pênc 
paran ji welatên Rojavayê Ewropayê ne. 
Di heman demê de, hejmara mirovên ji 
Yewnanîstan, Îtalya, Portekîz û Span-
yayê yên di nava krîza Euro de ne hatin 
Elmanyayê, 100 hezar e.

Li gorî daneyên Daîreya Statîstîkan 
a Federal a Elman, nifûsa Elmanya ku di 
dawiya sala 2014›an de 81,2 mîlyon bû, di 
dawiya sala 2015›an de gihîşt 81,9 mîlyonî. 

Tê texmînkirin, hejmara mirovên 
welatiyên Yekîtiya Ewropayê ne, lê li 
welatekî din ê yekîtiyê dijîn, 18,5 mîlyon 
e. 4,1 mîlyonê van mirovan li Elmanyayê 
dijîn. 3,1 mîlyon koçberên li Brîtanyayê 
dijîn ji welatên Yekîtiya Ewropayê ne. 
Ji koçberên li Fransayê jî 2,2 mîlyon ji 
welatên Yekîtiya Ewropayê ne.

Li Parîsê civîna bilind 
a YE-Balkan a Rojava

Sê welatên sereke yên Yekîti-
ya Ewropayê (YE), piştî ku gelê 
Brîtanyayê biryara cihêbûna ji 
yekîtiyê da, bi welatên Balkanan 
ên dixwazin bibin endam re ‘civ-
îneke bilind a biçûk’ lidar xistin.

Serokên hikûmet û dewletên 
Sirbîstan, Makedonya, Karadag, 
Arnavût, Kosova û Bosna-
Hersek ên namzetên yekîtiyê ne 
bi serokên hikûmetên Elmanya, 
Îtalya û Fransayê re li Parîsê civ-
iyan. Di vê civîna bilind de, ku 
ji par ve hatiye plankirin û piştî 
referandûma li Brîtanyayê pêk 
hat de, perspektîfên endametiyê 
yên welatên Balkanan hatin nirx-
andin.

Di çarçoveya vê ‘pêvajoya 
Berlînê’ ya di sala 2014’an 
destpê kir de, ku armanca ber-
firehbûna Yekîtiya Ewropayê bi 
rêya endametiya welatên Bal-
kan ên Rojava ye, civîna bilind 
hat lidarxistin. Lê belê der barê 

endametiya van welatan de at-
mosfereke erênî derneket holê. 
Tê gotin, Yekîtiya Ewropa di 
vê dema ku Brîtanyayê biryara 
derneketina ji nav daye de, ji bo 
endamên nû ne amade ye.

WELATÊN DIN ÊN BALKANAN 
ÊN ENDAMÊN YEKÎTIYÊ 
NE, LI DIJ DERDIKEVIN

Serokê Komîsyona Yekîtiya 
Ewropayê Jean-Claûde Jûncker ê 
ji sal a2014’an û vir ve vê wezîfeyê 
dike, beriya niha dabû xuyakirin, ku 
heta ew vê wezîfeyê bidomîne, wê 
endamên nû nebin.

Arnavût ne di nav de, ev hemû 
welatên namzetên nû, ji komarên 
berê yên Yûgoslavya ne. Welatên 
cîranên wan ên niha endamên 
Yekîtiya Ewropayê ne, li dijî en-
dametiya van welatan derdik-
evin. Hirvatîstan, Sirbîstan û 
Yewnanîstan li dijî endametiya van 
welatan derdikevin.

Hejmara kesên di êrîşên li 
Bexdayê de mirin 200 derbas kir

Hejmara mirovên di 
êrîşên pêr bi şev ên li Bex-
dayê jiyana xwe ji dest dan, 
200 derbas kir.

Rayedarên Iraqî der barê 
êrîşan de agahî dan û diyar ki-
rin, hejmara miriyan gihaştiye 
213 kesan û zêdeyî 200 kes jî 
birîndar in.

Eger ev hejmar ji aliyê 
meqamên fermî ve were 
piştrastkirin, ev ê bibe êrîşa 
herî giran xwekujiyê ya dîro-
ka Iraqê.

Êrîş şeva Şemiyê, li nêzî 
restorant û bazarek li taxa 
Karada ya li navenda Bex-

dayê rû da. Hikûmeta Iraqê 
piştî êrîşê ji bo 3 rojan şîna 

neteweyî îlan kir. Hikûmetê 
da zanîn, wê li pêşiya Bex-

dayê tedbîrên ewlekariyê zê-
detir bike.

Bêkariya Yekîtiya 
Ewropayê kêm bû

Li gorî daneyên 
Daîreya Statîstîkan 
a Yekîtiya Ewropayê 
(Eurostat), rêjeya 
bêkariyê ya li gelem-
periya yekîtiyê ji sedî 
0,1 pûanî kêm bû û 
daket rêjeya ji sedî 
8,6. Li gorî meha 
Nîsanê 112 hezar 
bêkar bûn xwedî kar.

Li Herêma Euro ya ji 19 enda-
men Yekîtiya Ewropayê, rêjeya 
bêkariyê bi 95 hezaran kêm bû û 
daket 16,2 mîlyon kesî. Li Herêma 
Euro, li gorî meha Nîsanê bêkarî 
bi 0,1 pûanî kêm bû daket rêjeya ji 

sedî 10,1’ê. Rêjeya bêkariyê meha 
Gulanê ya li Herêma Euro ji sedî 
11 bû.

Bi rêjeya ji sedî 4,1’ê ve Malta 
welatê herî kêm bêkar lê hene ye 
Elmanya jî bi rêjeya ji sedî 4,2’an 
di rêza duyemîn de ye. Welatên 
herî zêde bêkar lê ne bi rêjeya ji 
sedî 24,1 Yewnanîstan, ji sedî 19,8 
Spanya ne.

Li Awûstûrya, Swêd, Romanya, 
Letonya û Belçîkayê rêjeya bêka-
riyê zêde bû. Li welatên din jî ya 
weke xwe ma, yan jî kêm bû.

Li gelemperiya Yekîtiya Ewro-
payê, di nava ciwanên kêm 25 salî 
de 4 mîlyon 197 hezar bêkar hene. 
Ev tê wateya ji sedî 18,6. Li Herê-
ma Ewropa jî rêjeya ciwanên bêkar 
ji sedî 20,6 e.

Bêkariya ciwanan li Maltayê ji 
sedî 6,9, li Elmanyayê jî ji sedî 7,2 
ye. Li Yewnanîstanê ji sedî 50,4, li 
Spanyayê ji sedî 43,9 û li Îtalyayê 
jî ji sedî 36,9 e.

Wezîrê Karên Hundir ê Iraqê îstifa kir
Li Bexdayê piştî êrîşa DAIŞ’ê ya ku 

200 kesan jiyana xwe ji dest da û şûn de 
Wezîrê Karên Hundir ê Iraqê îstifa kir.

Wezîrê Karên Hundir ê Iraqê, Mi-
hemed Salim Xeban îro ragihand ku 

îstîfaya xwe pêşkêşî Serokwezîr Heyder 
Ebadî kiriye.

 Der barê îstîfaya xwe de Mihemed 
Salim Xeban da xuyakirin ku ji ber êrîşa 
terorîstî ya li herêma Kerade ya roja 

Yekşemê li Iraqê pêk hatî îstîfa kiriye.
 Êvara 3’yê Tîrmehê li herêma 

Kerade ya bajarê Bexdayê teqînekê rû 
da. Zêdetirî 200 kesan hatin kuştin û kê-
mahî 200 kesên din jî birîndar bûn.

Rêxistina Efûyê: Komên ji Tirkiyeyê 
destekê digirin, sûcê şer dikin
Di rapora Rêxistina Efûyê de jî hat eşkerekirin, ku komên 
Tirkiye li Sûriyeyê destekê dide wan, sûcê şer dikin.

Li gorî nûçeya Deutsche Welle, 
di rapora Rêxistina Efûyê ya îro hat 
eşkerekirin de, sûcên giran ên qaşo 
mûxalîfan, tên ragihandin. Li gorî 
raporê, li herêmên di bin serdestiya 
van koman de ne, ‘şîdeta gelekî gi-
ran ‘ li sivîlan tê kirin. Di raporê de 
dema navbera salên 2012-2016’an hat 
nirxandin û hat ragihandin, ev komên 
‘mûxalîf’ mirov revandine, kuştine û 
îşkence li wan kirine.

Rêxistina Efûyê da zanîn, ji van 
binpêkirinên mafên mirovan pênc 
komên; Eniya El Nûsra, Ahrar uş-
Şam, Nûreddîn Sinkî, Eniya Levant û 
Tumena 16. berpirsyar in.

TIRKIYE DESTEKÊ 
DIDE VAN KOMAN

Rêxistinê diyar kir, hin ji van 
koman destekê ji welatên weke Er-
ebîstana Siûdî, Qatar, Tirkiye û DYA 

dibînin û bang li civaka navneteweyî 
kir, ku vê destekê bibire.

Rêveberê Bernameya Rojhilata 
Navîn a Rêxistina Efûyê Phîlî Lûther 
da xuyakirin, li li bajarên Heleb, Îdlib 
û herêmên din ên di bin kontrola 
mûxlaîfan de ne, komên çekdar bêyî 
ku ji darizandinê bitirsin sûcê şer û yê 
hiqûqa dewletan binpê dike, dikin.

Lûther da zanîn, ev kom sivîlên 
li gorî wan nafikirin, yan jî li gorî 
pîvanên exlaqî yên wan danîne 
tevnagerin, bi kêfa dilê xwe sivîlan 
digirin.

‘ÎŞKENCE LI KURDAN Û 
XIRISTIYANAN HAT KIRIN’

Di dewama raporê de hat ragihan-
din, li van herêman ‘dadgehên şerîatê’ 
hatine avakirin û hat gotin, komên 
mîna El Nûsra li dadgehên xwe, bêyî 
darizandineke adîl mirovan dikuje. 

Ji bo vê jî kuştina jineke ku bi îdîaya 
‘zîna bi hevzayendek 17 salî re’ weke 
mînak hat nîşandan.

Lûther got, “Gelek sivîl ditirsin ku 
eger li gorî pîvanên van koman tev-
negerin, yan jî rexne bikin, wê bên 
revandin.”

Rêxistina Efûyê destnîşan kir, 
kuştina dîlgirtiyan sûcê şer e û diyar 
kir, tevî aktîvîstên aştiyê û wezîfed-
arên alîkariya însanî, îşkence li Xiris-
tiyan û Kurdan tê kirin.


