
Türkiye’de AKP Hükümeti tarafından 
KHK’ye dayanılarak 12 televizyon kanalı 
11 radyoyu kapatması T.C Londra 
elçiliği önünde protesto edildi. Aralarında 
İmc tv, Hayat tv, Özgür Gün tv, Van 
tv, Zarok tv, Jiyan tv, Van Genç tv, Tv 
10, Azadi tv, Denge tv, Mezopotamya 
tv’nin olduğu yayın kuruluşlarının AKP 
hükümeti tarafından ekranlarının karartılıp 
stüdyolarına mühür vurulmasına tepkiler 

büyüyerek devam ediyor. 

Britanya Demokratik Güçbirliği 
öncülüğünde yapılan eyleme kurum 
temsilcileri ile beraber çok sayıda kişi 
katıldı. Pazartesi günü yapılan eylemde, 
üzerinde ‘Özgür Basın Susturulamaz’, 
‘Darbelere de, tek adam diktatörlüğüne 
de hayır’ yazılı pankartlar açılırken, sık sık 
AKP karşıtı sloganlar atıldı. 

Eylemde yapılan konuşmalarda, AKP’nin 
Türkiye’yi karanlık yarınlara sürüklediği 
ifade edilirken, saldırılar karşısında 
mücadelenin daha da büyütüleceği ve 
gerçeklerin haykırılmaya devam edileceği 
belirtildi. ‘Milyonerlerin değil, milyonların 
yani bizlerin sesi olan televizyon kanalları, 
basın organları milyonerlerin iktidarları 
tarafından susturulamaz.’

Haberin devamı sayfa 8-9’da

‘Milyonerlerin Değil, 
Milyonların Sesiyiz’
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Yılmaz Güney’in Kızı: Babamın 35 Yıl Önce Çektiği 
Filmler, Halen Bugünkü Türkiye’yi Yansıtabiliyor
Ünlü Kürt yönetmen Yılmaz Güney’in Yol filminin 
gösterim programı nedeniyle Londra’da bulunan Elif 
Güney Pütün ile, Yılmaz Güney’i onlarca yıl sonra bile 
halen filmlerinin neden bu denli ilgi gördüğü üzerine 
bir söyle gerçekleştirdik. 
Tottenham’da bulunan Bernie Grant Arts Centre’da 
yapılan Yol filminin gösterimi öncesi görüştüğümüz 
Pütün ile baba Yılmaz Güney, filmlerini ve yeni ne-
sillere aktarmak istediği değerleri konuştuk.

Esra Türk

esra türk: Yılmaz Güney’in 
filmlerine hala ilgi olması ve yeni 
jenerasyonların beğenmesini 
nasıl yorumluyorsunuz?

Elif Güney Pütün: Bunun ger-
çekten muhteşem bir şey olduğunu 
düşünüyorum çünkü Yılmaz Güney 
tamamen halka mal olmuş ender 
sanatçı ve kahramanlardan biridir. Yeni 
nesillerin Yılmaz Güney’i tanımaları 
ve taşımaları çok gurur verici bir şey. 
Böyle bir ilginin özellikle Türkiye 
dışında oluşmuş olması çok önemli bir 
şey çünkü Türkiye topraklarını aşmış 
bir sanatçı artık. Bu çok onur verici. 
Ve kendisi de bir şekilde amacına 
ulaşmış oluyor, çünkü bir yazısında 
‘okyanusları aşarak tüm dünya halkına 
sesimi duyurmak istiyorum derdi. 
Bugün, onu başardığını fark ediyorum.

Vefatından 32 yıl geçti ve 32 sene 
sonra, Londra’da böyle bir talep üzer-
ine film gösterimi yapılması ve yeni 
nesillerin ilgi göstermesi çok önemli.

Okyanusları aşarak duyurmak 
istediği mesaj neydi?

Babam için hayat aslında ikiye 
ayrılmış bir şeydi. Babam hiç bir za-
man milliyetçi olmadı ve onun davası 
şu şekilde yansıyordu: Ezenler ve 
ezilenler. Ve verdiği mesaj da zaten 
ona odaklanıyordu: ‘Ben ezilenlerin 
yanındayım ve tüm dünya ezilen-
lerinin yanındayım. Yani bu benim 
davam, mücadelem sadece Tür-
kiye topraklarına ait bir mücadele 
değil. Tüm dünya topraklarına ait 
bir mücadele ve tüm dünyada ezilen 
halkların mücadelesinin yanındayım. 
Ve burada kendime bir pay biçiyo-
rum. Ben kendim sanatımla bugün 
kendi topraklarımda bir demokrasi 
mücadelesi veriyorum, sanatımı bir si-
lah olarak kullanıyorum bu demokrasi 
mücadelesinde ama umarım ki sesimi 
bütün dünya ülkelerine, uluslarına, 
dillerine, ırklarına duyurarak böyle 
bir mücadelenin mümkünatını 
kanıtlayabilirim.’

Benim algıladığım mesaj bu.

Yılmaz Güney bir sinemacı 
olarak Yol filmi ile özellikle nasıl 
bir mesaj ve nasıl bir duygu 
uyandırmak istedi sizce?

Yılmaz Güney’in ağızından iki ke-
limeyle ifade edeceğim, çünkü bunu 
kendisi ifade ediyor ve yazıyor. Yol bir 
‘meydan okuma’ filmidir diyor.

Yol çok zor şartlar altında çekilmiş 
bir film. Bir hapishane hikayesin-
den, izin hikayesinden, mahkumların 
hikayelerinden yola çıkarak, 
aslında ülkemizin, insanlarımızın 
topraklarımızın kendi içerisinde bir 
hapishane yarattığının filmi. Ve ger-
çekten bir meydan okuma filmi. Çünkü 
yol çok zor şartlar altında yapıldı yurt 
dışına çıkarıldı, yurt dışında kurgusu 
Yılmaz Güney tarafından yapıldı.

İlk başta 11 kahraman vardı Yol’da 
ve Yol’un adı Bayram’dı. Bir takım 
sorunlardan dolayı hikaye kısaltıldı 
ve topraklarımızdaki insanların iç 
çelişkileriyle kendi dünyalarımızın 
nasıl kısıtladığımızı ortaya koyan. Ve 
aynı zamanda sistemi yargılayan bir 
film. Ve onun için en önemli direniş ve 
meydan okuma filmlerinden biriydi.

Yılmaz Güney’in başka 
hangi filmlerini Yol gibi 
değerli buluyorsun?

Umut’u. Çünkü umut 1970 yılında, 
Yılmaz Güney’in gerçekten bir dönüm 
noktası olan bir filmi. Çünkü Umut ile, 
Yılmaz Güney Türkiye sınırlarını aştı. 
O zamana kadar yapmış olduğu film-
lerle çok çarpışan bir film. Çünkü ora-
da, aynı zamanda, küçücük bir arayış, 
bir hazine hikayesiyle büyük bir toplu-
mun acısını, çelişkisini, yoksulluğunu, 
yoksunluğunu anlatıyor. Ve bir çağ 
atlıyor. Bu film mesela Cannes Film 
Festivaline gizli çıkartıldı, Berlin Film 
Festivaline gizli çıkartıldı. Ayrıyeten, 
Umut’un yurtdışına çıkmış olduğu 
için Yılmaz Güney’e dava açıldı.

Ama tabii ki Sürü, bir destan 
olarak, Yılmaz Güney’in en önemli 
filmlerinden biridir. Çünkü orada da 
Sürü’ye baktığımız zaman, bugün hiç 

bir şeyin değişmediğini görüyoruz. 
Aynı zamanda, şimdi yaşadığımız 
küreselleşme olaylarını 1978’de ne 
kadar ön görü ile ifade etmiş olduğunu 
fark ediyoruz.

bu da hala izlenilme sebeplerinden 
birisidir herhalde?

Kesinlikle. Yılmaz Güney filmler-
inde çok önemli bir unsur var: Yılmaz 
Güney filmleri eskimiyor. Bugün 
Umut, Yol, Sürü’ye baktığımız za-
man günümüz Türkiye’sini çok iyi an-
layabiliyorsunuz. Bundan 35 yıl önce 
çekilmiş filmler bugün gerçekten, hala 
Türkiye’yi yansıtabiliyor. Türkiye’nin 
‘halı altına konmuş pisliklerini’ 
yansıtabiliyor. Bu her sanatçının 
harcı değil. Böyle bir ön görüye sahip 
olmayı herkes yapamaz. Ama ben em-
inim bundan 10 sene sonra bir Yol’u 
izlediğimiz zaman yine güncel olacak, 
yine sıkılmayacağız. Ne yazık ki.

Yol’da çok önemli bir şey var 
mesela. Yol’da, Yılmaz Güney çok 
büyük bir bedel ödemiştir. Çünkü, 
Yol Cannes Film Festivali’ne gittikten 
sonra ve ödül aldıktan sonra Yılmaz 
Güney vatandaşlıktan çıkartılmıştır. 
Gazetelerde biz onu böyle okuyorduk: 
biz ona dön çağrısı yaptık, dönmedi. Bu 
sadece bir mazeret. Esas vatandaşlıktan 
çıkarılma nedeni Yol filminin orijinal 
versiyonunda, yani Cannes Film Festi-
valinde ödül alan versiyonunda Kürd-
istan tabelasının bulunmuş olmasıdır. 
Çünkü Yılmaz Güney, orada 1982 
yılında Kürdistan coğrafyasını gö-
zlerimizin önüne sergiliyor. Bu çok 
önemlidir çünkü bunu ilk ve tek yapan 
sanatçı ve dava adamıdır.

Filmlerinde ilk defa Kürtçe 
müzik kullanan bir sanatçıdır. 
Bu bir çağdır. Bunu 2016 yılında 
algılamayabiliriz ama olayları 
o zamanın tarih, sosyokültürel 
ortamlarında değerlendirdiğimiz za-
man büyüklüğünü görüyoruz.

kürdistan tabelası hala 
türkiye’de sorun yaratabilecek 
bir görüntüdür...

Tabii. Ve şöyle bir olay var. 
Mesela bugün gösterilen film Yılmaz 
Güney’in Cannes versiyonudur; ger-
çek Yol’u dur. Ama 1999 yılında 
yapılan Yol versiyonunda Kürd-
istan tabelası kaybolmuştur. Yok 
edilmiştir.

Yılmaz Güney filmin başında 
hoparlörle hapishane kurallarını 
anons eder kendi sesiyle. 1999 versi-
yonunda bu ses yok edilmiştir. Film-
in müziğiyle oynanmıştır ve film bir 
sansüre uğramıştır.

türkiye’de yayınlanması 
için mi bunlar yapıldı?

Evet. Ama, eğer babam yaşamış 
olsaydı bu şekilde hiç bir zaman 
yayınlanmazdı ve babam taviz ver-
mezdi. Yapılan bu ikinci versiyon, aynı 
zamanda Yılmaz Güney’in davasına 
ve kişiliğine bir hakarettir. Çünkü 
Yılmaz Güney bir bedel ödemiştir 
Kürdistan tabelasını koyarak.

Bu ticari bir amaçtı çünkü Yol filmi 
Türkiye’ye girdiği zaman büyük bir 
hasılat yaptı. Daha önce sinemalarda 
gösterilmiyordu. Ama sinemada gös-
terilen Yol versiyonu Yılmaz Güney 
versiyonu değil.

Yılmaz Güney yaşasaydı, Yol film-
ini Kürdistan tabelası olmadan, kendi 
sesi olmadan göstertmezdi. Çünkü 
burada safımızı belli ediyoruz. Nerede 
olduğumuzu belli ediyoruz. Kimin 
yanındayız.

son olarak, size Yılmaz 
Güney’in kızı olarak onu nasıl 
hatırlıyorsunuz? babanız 
olarak nasıl anılarınız var?

Çok mükemmeliyetçi bir insandı. 
İnanılmaz derecede siyasi bilincini, 
siyasi davasını, siyasi mücadelesini 
aktarmaya çalışan bir babaydı.

Biz babamızı tanımadan, babamızı 
yaşamadan bir siyasi mücadele ak-
tarma parantezine girdik. O bizim 
için çok ağırdı, çok acıydı. Ben kızı 
olarak sadece babamı tanımak isti-
yordum. Ve bu ne yazık ki, üç sene 
birlikte yaşamamız zamanında- ki bu 
üç senenin bir senesi hastalıkla mü-
cadeleyle geçtiği için zor bir dönem 
oldu. Eksik kaldık. Bir birimizden 
mahrum kaldık. Ve bugün ben 50 
yaşındayım ve o mahrumiyeti hala 
içimde taşıyorum.

bu da ödenen bedellere dahil?
Kesinlikle. Biz de bir bedel 

ödedik. Ama onu çok iyi anladık. 
Belki kabul etmemiz zaman aldı, 
çünkü olgunlaşmamız gerekiyordu, 
büyümemiz gerekiyordu, içimizdeki 
çocukla bütünleşmemiz gerekiyordu. 
Ama her şeye rağmen çok insani du-
ygulara sahibiz ve bu insani duygu bir 
şekilde ‘babam, benim babam’ diyor.

Yılmaz Güney’i bir kenara koy-
uyor ve benim babamı arıyor.
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İşçi Parti Konferansında ‘Kürtlerle 
Dayanışma’ Toplantısı
İngiltere’nin Liverpool kentinde yapılan ana muhalefetteki 
İşçi Parti konferansı kapsamında ‘Kürtler ile dayanışma’ 
konulu bir toplantı gerçekleştirildi.

Aladdin Sinayiç

Liverpool kentinde geçtiğimiz 
hafta sonu yapılan İşçi Parti genel 
konferansı kapsamında salı günü 
‘Kürt halkının Demokorasi, Özgürlük 
ve Eşitlik mücadelesi ile dayanışma’ 
başlığıyla bir panel düzenlendi. 

Çom sayıda İşçi Partilinin katıldığı 
toplantıda partiye destek sunan bir-
çok sendikacı da hazır bulundu. 
Unite sendikası yöneticilerinden Si-
mon Dubbins tarafından yönetilen 
panelde, HDP Amed Milletvekili 
Feleknas Uca, Avrupa Parlamentosu 
Milletvekili Julie Ward, Sinn Fein 
Milletvekili Mickey Bradley ve KNK 

temsilcisi Akif Wan birer konuşma 
yaptılar. 

kürdistan’daki 
Yıkım, kolombiya Ve 
filistin’den de beter

Toplantıyı yöneten ve açılış 
konuşmasını yapan Unite sendikası 

uluslararası direktörü Simon Dub-
bins, Kürt halkıyla dayanışmaya 
her zamankinden daha fazla ihti-
yaç olduğunu belirterek 
konuşmasına başladı. 
Dubbins, şuan Tür-
kiye ve Suriye 
Kürdistan’ında 
y a ş a n a n 
o l a ğ a n ü s t ü 
gelişmelerden 
k a y n a k l ı 
t o p l a n t ı n ı n 
daha bir önem 
k a z a n d ı ğ ı n ı 
ifade ederek 
Türk devletinin son 
dönemde Kürdistan’a 
yönelik saldırılara dik-
kat çekti. Dubbins; ‘‘Şubat ayında 
Kürdistan’daydım, Diyarbakır’ı zi-
yaret ettim. Suriye iç savaşına ben-
ziyor, oradaki çatışmaların düzeyi 
Kolombiya ve Filistin’den de 
beter şuanda. Kürt hareketi, kadın 
hakları, demokrasi, eşitlik mü-
cadelesi veren seküler, farklılıklara 
saygılı, demokratik ve eşitlikçi bir 
yapıya sahip. Bu siteme tüm böl-
genin ihtiyacı var, ve daha fazla 
dayanışma ve destek ihtiyacı var, 
bizler sendikalar olarak bu nok-
tada üzerimize düşeni yapmaya 
çalışıyoruz ve çalışmamız büyüyor, 
özellikle de Kürt lider Abdullah 
Öcalan’a özgürlük kampanyamız 
her gün biraz daha büyüyerek de-
vam ediyor.’’ dedi.

britanyalı emekçilerin 
Dayanışma amaçlı 
kampanyası 
Çok Değerli

Dubbins’in açılış konuşmasından 
sonra söz alan HDP Amed millet-
vekili Feleknas Uca da Kürdistan’da 
yaşanan son güncel gelişmelerle ilgi-
li bir sunum yaptı. Birleşik Krallık’ta 
emekçiler tarafından başlatılan Kürt 
halkıyla dayanışma ve Abdullah 
Öcalan’a  özgürlük kampanyasını 
çok değerli ve önemli bulduklarını 
söyleyerek konuşmasına başlayan 
Uca, Eylül 2015’ten bu yana Türk 
devletinin Kürt halkına karşı to-
pyekün  bir savaş sürdürdüğünü 
ifade etti. 

kürt Yoldaşlarımıza 
Her türlü Desteği 
Vermeye Hazırız

Sinn Fein Partisi Milletvekili 
Mickey Bradley de toplantıda kısa bir 
konuşma yaparak, Kolombiya’daki 
ve Birleşik Krallık ile İrlanda 
arasındaki barış görüşmeleri sonucu 
varılan çözümlerden örnekler verdi. 
Bradley, ‘Kürt yoldaşlarımıza her 
türlü desteği vermeye hazırız’ di-
yerek Kürt halkıyla dayanışmaya 
devam edeceklerini belirtti. 

kürt kadınları bizim 
İçin rol Model

Avrupa Parlamentosu 
Milletvekili Julie Ward 

ise konuşmasında, 
d ü n y a d a k i 

eşitsizliğin ve 
dengesizliğin 
geldiği düz-
eye dikkat 
çekerek, bu-
nunla mü-

cadele etmek 
edip faşizm ve 

ırkçılık karşısında 
durmanın herkes-

in önceliği olması 
gerektiğini ifade etti. 

Avrupa Parlamentosu Kadın 
hakları ve cinsiyet eşitliği kom-
itesi üyesi olan Julie Ward; ‘‘Kürt 
kadınları olağanüstü cesaretliler. To-
plumda üstlendikleri sorumluluklar ve 
görünürlükleriyle Kürt kadınları bizim 
için rol model durumundalar.’’

GMB, UNITE sendikaları ve  Peace 
in Kurdistan Campaign kuruluşu 
tarafından desteklenen panel soru ce-
vap kısmından sonra sona erdi. 

Cumartesi günü başlayan İşçi Parti 
genel konferansında liderlik yarışının 
sonuçları da açıklanmış ve İşçi Parti 
genel başkanlığına sosyalist kimliği 
ile bilinen Jeremy Corbyn ikinci kez 
yüzde 62’lik gibi yüksek bir oy ile  
tekrar seçilmişti. İşçi Parti üst yöneti-
minin tüm saldırıları ve uğraşlarına 
rağmen Corbyn, işçi parti üyelerinden 
ve destekçilerinden Britanya siya-
setinde çok fazla karşılaşılmayan bir 
destek görmüştü. 

‘Öcalan’a Özgürlük 
kampanyası’ büyüyerek 
Devam ediyor

Unite the Union ve GMB 
sendikaları tarafından Nisan ayında 
başlatılan ‘Öcalan’a Özgürlük’ 
kampanyası son olarak iki hafta 
önce Birleşik Krallık’ın en üst emek 
örgütlenmesi olan Sendikalar Birliği 
Kongresi-TUC (Trade Union Con-
gres), yıllık konferansında da karar 
altına alınmıştı. 

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

Konferansta kabul edilen önergede, 
son dönemde Kürt halkı başta olmak 
üzere Türkiye’deki muhalif kesimlere 
dönük saldırıların kaygıyla izlendiğini 
ve bu saldırıların derhal durdurulması 
çağrısı yapıldı. Önergede ayrıca Kürt 
Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın du-
rumuna da dikkat çekilirken, Türk 
devleti tarafından tek taraflı olarak 
durdurulan barış sürecinin tekrardan 
başlatılması ve başarıya ulaşması için 
de Öcalan’ın özgür kalması çağrısı 
yapılmıştı.
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Hayalinizdeki Kariyere Ulaşmak 
İçin Başarının Anahtarı
Yeni bir eğitim-öğretim yılı 
daha başlarken, farklı okul 
türlerinde eğitim sürecini 
yaşayan öğrencilerimize ve 
ailelerine kısaca şu öneriler-
de bulunabiliriz: 

İster ilkokul, isterse ortaokul öğrencisi olsun, 
anne-babaların çocukluk ve ergenlik dönem-
lerine özgü sorunları gerçekten iyi anlaması 
gerekiyor. Özellikle, ilkokul yıllarından genç-
lik dönemine geçişin her basamağında hem an-
nelerin hem de babaların, çocukları ile sağlıklı 
bir iletişim yürütebilmesi çok önemli. Her yaştan 
çocuğun önüne, ilgisi, yeteneği ve donanımı 
doğrultusunda gerçekleştirebileceği hedefler 
konulmalı ve bu konuda aile içinde yönlendirici 
sohbetler yapılmalıdır. 

Göçmen kökenli çocuklarımızın İngiliz 
eğitim sistemi içerisinde kalıcı uyum ve başarı 
elde edebilmesi için, öncelikle ailelerin okul ve 
eğitim sistemi hakkında çok ayrıntılı bilgiye 
sahip olması gerekiyor. Çocuklar, birçok te-
mel konuda eksiklerinin farkında dahi olmadan 
okula devam etmektedir. Bu noksanlar zamanla 
çoğaldıkça, aileler ve çocuklar için büyük sorun-
lar doğurabiliyor. Keza, bir öğrencinin eğitim 
geleceği özellikle, ilkokul ve ortaokul son 
sınıfları bitirirken, bu sınavlardan elde ettiği not-
lara göre şekilleniyor.

Gündelik hayatta ise, her bir öğrenci sınıf 
yılına göre, haftada en az 8 ile 12 saat arası 
ders çalışıp, keyif için kitap okuyabilecek düz-
eye getirilmelidir. Bir öğrenci ne kadar çok 
alıştırma ve pratik yaparsa, temel derslerde 
o denli gelişecektir. Ortaokul son sınıf veya 
lise çağına gelmiş bir öğrenci ise, haftalık ders 
çalışma süresini kesinlikle 15-18 saat aralığına 

çekebilmelidir. Zira, emek vermeden başarılı 
sonuçlar elde etmek imkansızdır.

Özellikle, İngilizce ve Matematik gibi en te-
mel ve zorunlu ders türlerinde, her okul yılı bit-
iminde çocukların tutturması gereken hedefler 
tayin edilmelidir. Sözgelimi, ilkokul 6. sınıfı 
bitirirken level – 5, ortaokul 9. sınıfı bitirirk-
en level – 8 ve ortaokuldan mezun olurken de 

GCSE sınavlarından A-A* gibi başarılı notları 
elde etmenin ne anlama geldiğini, çocuklara 
çok erken yıllardan itibaren kavratmak gereki-
yor. GCSE sonuclarının akademik liseye (Sixth 
Form) geçişte mutlak belirleyici olduğunu, li-
sede ise A-Levels notlarındaki başarıya göre 
hangi üniversitelerde, ne tür bilim dalları ve 
bölümlerde öğrenim görüleceğini en az birkaç 
yıl öncesinden öğrencilere kavratmak gereki-
yor.

Akademik hedeflere doğru bilinçli yön-
lendirme yaparken, çocukların sağlıklı ruhsal, 
duygusal, sosyal ve kültürel gelişimleri de 
mutlaka desteklenmelidir. Üniversiteye giriş 
yaşına erdiğinde, her bir gencimiz iyi dere-
cede en az bir tür bireysel ve bir tür de takım 
sporunda kendini geliştirmiş olmalıdır. İlgi 
duyduğu bir müzik aletini veya sanat dalını icra 
edebilmelidir. Ortaokul yıllarında öğrenmeye 
başladığı bir yabancı dili, anadilleri İngilizce 
ve Türkçe’nin (ve/veya Kürtçe’nin) yanısıra 
mutlaka okuyup konuşabilecek düzeyde kulla-
nabilmelidir.

Hem tek tek aileler hem de göçmen toplu-
mun tümü açısından, hedefimiz kesinlikle 
üniversite mezunu gençlerimizi nitelik ve 
sayıca çoğaltmak olmalıdır. Gençlerimizin, 
İngiltere’de en iyi üniversitelerde ve bilim 
dallarında okumasını arzuluyoruz. İkinci kuşak 
gençlerimizin eğitim düzeyi ne denli yüksek 
olursa, bunun hem bireysel olarak ailelerine 
hem de bir parçası oldukları göçmen toplumuna 
faydası aynı oranda cok olacaktır.  İngiltere’de  
politika üretebilecek denli ağırlıklı bir güce 
erişecektir.

Çocuklarının daha iyi bir eğitim alıp, 
İngiltere’de en iyi üniversitelerde ve bilim 
dallarında okumasını düşleyen aileler için Ox-
ford Academy Dershaneleri son derece ideal 
çözümler sunuyor. Ayrıntılı bilgi almak istey-
enler 0208-8074 316 veya 0772 340 2412  
(Edmonton) ya da 0742 2550657 (Stoke New-
ington) numaralı telefondan Türkçe konuşan 
eğitim danışmanlarına  ulaşabilirler.
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Halkevi Yeni Yönetimini Seçti
Geçtiğimiz Pazar günü Dalston’da bulunan 
binasında gerçekleşen kongrede Halkevi 
yeni dönem yönetim kurulunu seçti. 

1984 yılından bu yana 
Hackney’de topluma hizmet veren 
Halkevi’nin 27’inci kongresinde 9 
kişiden oluşan yönetim kurulu seçil-
di. Devrim şehitleri anısına yapılan 
bir dakikalık saygı duruşunun 
ardından kongre divan seçimi ile 
başladı. Britanya Kürt Halk Meclisi 
eş başkanı Ali Poyraz, Roj Kadın 
Meclisi eş başkanı Türkan Budak 
ve Berfin Kurban’dan oluşan di-
van kurulunun seçiminden sonra 
Kürdistan’daki siyasi gelişmeler 
üzerine değerlendirmeler yapıldı. 

Yapılan değerlendirmelerde 
Türk devletinin Kürt halkına 
yönelik saldırıları kınanırken, 
Avrupa’daki Kürtler olarak 
Kürdistan’da yürütülen mücadel-
eye daha fazla destek sunulması 
ve Türk devletinin barbarlıklarının 
Avrupa kamuoyunda daha fazla 
teşhir edilmesi gerektiği ifade  edil-
di.

Halkevi ile ilgili yapılan 
değerlendirmelerde, yaşanan ek-
siklikler değerlendirilirken yeni 
döneme ilişkin öneriler yapıldı. 
Halkevi eski dönem eşbaşkanı Ekin 
Fırat Kuzu, son bir yıllık faaliyet 
raporunda yaşanan eksiklikleri 
değerlendirdikten sonra şunları 
belirtti; ‘‘Kurumlarımız bizim ik-
inci evlerimizdir. Bir araya gelip 
örgütlendiğimiz, değerlerimize ve 
kültürümüze sahip çıktığımız, to-

plumsal olguyu güçlendirdiğimiz 
mekanlarımızdır. Büyük emek ve 
fedakarlıklarla bu kurumlarımız 
bugünlere gelmiştir. Bunda 
Kürdistan’da yürütülen amansız 
mücadelenin ve fedakarlığın ve 
şehitlerimizin mirası en büyük et-
kendir. Bu mirasa ve mücadeleye 
denk bir duruş ve pratiğin sahibi 
olmak hepimizin vicdani ve temel 
sorumluluğudur. 

İçinde bulunduğumuz süreç Kürt 
halkı açısından varlık ile yokluk 
anlamı taşımaktadır. Bir yandan 
Türk devleti büyük bir soykırımı 
dayatırken, Rojava aynı şekilde 
büyük tehlikelerle karşı karşıyadır. 
Avrupa devletleri de kurumlarımıza 
karşı saldırgan bir tavır içer-
isindedir, Med nuçe televizyonuna 
yönelik saldırılar da bunun bir 
parçasıdır. Ancak örgütlü bir yapı 
ile bu saldırıları boşa çıkarabilir, 
Kürdistan’daki halkımızın biz 
Avrupa’da yaşayanlardan duyduğu 
beklentiye cevap olabiliriz.’’ 

Okunan faaliyet ve mali rapordan 
sonra seçimlere geçildi. Yapılan 
seçimde yeni dönem yönetim kuru-
lu belirlendi. Buna göre; Ekin Fırat 
Kuzu, Yaşar İsmailoğlu, Yeter Kur-
ban, Mehmet Derinyer, Haci Polat, 
Dursun Laçin, Zeynep Gül ve Nuri 
Kalkan yeni dönem yönetim kuru-
lunda çalışma yürütecekler. 

Gik-der 26. Genel Kurulunu Gerçekleştirdi 

Aveg-Kon’a bağlı olarak Londra’da 
çalışmalarını yürüten Göçmen İşçiler Kültür 
Derneği (GİK-DER), 26.Genel Kurulu Pazar 
günü dernek lokalinde gerçekleştirildi. 

Öğleden sonra yapılan Gik-Der kongresinden önce, her ayın ilk Pazar 

günü yapılan kahvaltı birlikte yapıldı.
Öğleden sonra ise Gik-Der 

26.Genel Kurulu yapıldı. Devrim 
ve sosyalizm mücadelesinde şehit 
düşenler için saygı duruşuyla başlayan 
kongrede, ilk olarak divan seçimi 
yapıldı. Divan seçiminin ardından 
“Güncel ve Siyasal Gelişmeler” konu-

lu sunum yapıldı. Sunumun ardından 
ise Gik-Der’in bir yıllık çalışmalarının 
derlendiği bir sinevizyon gösterimi 
yapıldı.

Ardından sırasıyla Faaliyet Rapo-
ru, Çalışma Raporu ve Mali Raporlar 
okunarak katılımcıların görüş ve öner-
ileri alındı.  

Raporların okunması ve 
konuşmaların ardından  yeni yönetim 
kurulu seçimleri yapıldı. 

Dilek ve temenniler bölümündeyse 
kongre katılan üyelerin önümüzdeki 
dönem için görüş ve önerilerinin din-
lenmesiyle genel kurul bitirildi. 
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Türkiye’de AKP Hükümeti tarafından KHK’ye 
dayanılarak 12 televizyon kanalı 11 radyoyu kapatması 
T.C Lonrda elçiliği önünde protesto edildi. 

Britanya Demokratik Güçbirliği öncülüğünde 
yapılan eyleme kurum temsilcileri ile beraber çok 
sayıda kişi katıldı. Pazartesi günü yapılan eylemde, 
üzerinde ‘Özgür Basın Susturulamaz’, ‘Darbelere de, 
tek adam dikatatörlüğüne de hayır’ yazılı pankartlar 
açılırken, sık sık AKP karşıtı sloganlar atıldı. 

bOYUN eĞMeYeCeĞİz
Eylemde ilk konuşmayı yapan Daymer yöneticisi 

Feyzullah Cinpolat, Türkiye’de yaşanan hukuksu-
zluk ve adaletsizliğin en üst boyutlara çıktığını ve 

darbe rejiminin her gün artarak devam ettiğini ifade 
etti. Cinpolat konuşmasında, ‘Biz darbeleri önceki 
zamanlardan çok iyi biliriz, bu darbelerden bizler 
çok çektik. Darbe girişimini bahane eden saray, ül-
kede emekçilere ve muhaliflere nefes aldırmaz du-
rumda, son bir ay içerisinde 120 bin emekçi işinden 
atıldı. Tek kişilik diktatörlük karşısında asla boyun 
eğmeyeceğiz.’ dedi.

MİlYONerlerİN DeĞİl, MİlYONlarıN 
sesİ sUstUrUlaMaz

Özgür Basına Yönelik Saldırılar T.C Londra Elçiliği Önünde Protesto Edildi



Britanya Demokratik Güçbirliği adına 
basın açıklamasını BAF başkanı İsrafil Er-
bil okudu. Erbil açıklamasında; ’15 Temmuz 
darbe girişimini kendisi için fırsata dönüştüren 
AKP iktidarı, saldırı politikalarına karşı barışı, 
emeği, demokrasiyi savunan akademisyen, 
gazeteci ve öğretmenler de dahil Kürt halkını, 
Alevileri, ezilen ve ötekileşitirilen birçok kes-
imi gözaltına alarak, tutuklayarak susturmaya 
çalışmaktadır. Saldırıya en fazla uğrayan alan-
lardan biri olan basın ve ifade özgürlüğü ağır 
bir darbe daha aldı. Başbakanlığın talimatı ile 
aralarında Hayatın sesi tv, IMC tv, TV 10, Van 
Tv, Jiyan Tv ve Zarok tv’nin de olduğu 12 tel-
evizyon ve 11 radyo kanalının yayınına son 
verildi. Milyonerlerin değil, milyonların yani 
bizlerin sesi olan televizyon kanalları, basın 
organları milyonerlerin iktidarları tarafından 

susturulamaz. 
Erbil açıklamasının sonunda daha fazla 

sahiplenme çağrısı yaparken, CHP’lilerin de 
sessizliğini eleştirdi. 

HaYat’ıN sesİNe saHİP 
ÇıkMaYa DeVaM eDeCeĞİz

Hayatın Sesi televizyonu Londra temsil-
cisi Orhan Dil de eylemde bir açıklama ya-
parak, Türkiye’de basın özgürlüğünün ayaklar 
altına alındığını, haksız ve hukuksuz kararlarla 
yürütülen saldırıların kendilerini susturmaya 
yetmeyeceğini, gerçekleri haykırmaya devam 
edeceklerini ifade etti. Türkiye’nin talimatı ve 
baskılarıyla Avrupa’dan yayın yapan Med Nuçe 
televizyonunun yayının da durdurulduğuna dik-
kat çeken Dil şunları belirtti; ‘Yayın hayatın 

başladığımız günden bu yana varlığımızdan 
rahatsız olan AKP hükümeti, 15 Temmuz darbe 
girişimi sonrasında eline geçirdiği yetkiyi bir 
fırsata dönüştürerek, kendisine biat etmeyen, 
tüm baskılara ve uyarılara rağmen gerçekleri 
haberleştirmeye devam eden yayınımızı korsan 
bir şekilde kestiler. Hukuki hiçbir yanı olma-
yan bu karar basın özgürlüğünü ayaklar altına 
aldığı gibi halkın haber alma hakkına da yöne-
lik büyük bir saldırıdır. 

15 Temmuz’dan bu yana 100’den fazla 
gazeteci cezaevine atılırken, yaklaşık 3 bin 
meslektaşımız işinden edildi ve 660 gazete-
cinin basın kartları iptal edildi. AKP Hükümeti 
ve başkanlık hevesi ile gözü kararmış Tayip 
Erdoğan’a zulüm ile abad olunmayacağını 
buradan bir kez daha hatırlatıyoruz. Mü-
cadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Kurmaca 

hayatları izlemek için değil, gerçek bir hayatı 
kurmak için emeğe, barışa, demokrasiye ve 
kardeşliğe gönül verenler olarak, Hayat’ın ses-
ine ve onun renklerine sahip çıkmaya devam 
edeceğiz.’’

saDeCe erDOĞaN’ıN 
sesİNİN DUYUlDUĞU bİr 
Ülke İstİYOrlar

Britanya Kürt Halk Meclisi eşbaşkanı 
Ali Poyraz da eylemde bir açıklama yaparak, 
Türkiye’nin tüm muhalif kesimlerini ortak mü-
cadeleye çağırdı. Poyraz yaptığı açıklamada 
şunları belirtti; ‘AKP rejimi ve diktatör Erdoğan 
Türkiye’deki tüm muhalif sesleri kısarak, sad-
ece kendi sesinin duyulduğu bir ülke yaratma 
hevesinde. Bu aynı zamanda farklı seslerden 
duyduğu korkunun da bir göstergesidir. 
Ancak bu korkusu bitmeyecek, çünkü biz 
susmayacağız ve mücadeleyi büyüterek yolu-
muza devam edeceğiz.’’

ıMC tV stÜDYOlarıNa POlİs 
baskıNı; YaYıNı kesİlDİ   

OHAL ilanı ardından yayınlanan 668 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile 12 televizy-
on kanalı ve 11 radyonun kapatılmasına karar 
verilmişti. Kapatılan kanallar arasında yer alan 
İMC TV’nin yayın yaptığı binaya polis baskın 
yaptı. Baskın yapan polisler reji odasına giderek 
kanalın yayınını durdurdu, odayı mühürledi. 
Polisler binada yayını kesmeye çalıştığı sırada 
canlı yayın programının sürdüğü stüdyoda to-
planan kanal çalışanları hep birlikte “Susma 
haykır, özgür basın haktır”, “Özgür basın sustu-
rulamaz” sloganları atarak tepkilerini gösterdi.

DİĞer kaPatılaN teleVİzYON 
kaNalları Da MÜHÜrleNDİ

Zazaca yayın yapan Jiyan TV ile Çocuk 
Kanalı Zarok TV’ye giden polis ve maliye 
memurları, televizyonların kapısına mühür 
vurdu.

Daha önce yayını TÜRKSAT’tan çıkarılan 
ve yerelde yayınına devam eden Özgür Gün TV 
ile Özgür Gün Radyo mühürlendi. 

Azadi TV, Jiyan TV ve Zarok TV’nin 
bulunduğu binaya giden polis ve vergi 
memurlarının arama ve sayım işlemi yaklaşım 
3 saat sürdü. Azadi TV’de 3 saat süren arama 
ve sayım sonrası Azadî TV’nin kapısına mühür 
vurularak kapatıldı. Sayım esnasında Azadi TV 
çalışanları polis tarafından dışarıyla çıkartılarak, 
televizyon yöneticileri eşliğinde sayım yapıldı. 
TV’nin kapısına mühür vurulmasıyla binada 
bulunan mal varlığına el konulduğu öğrenildi. 

Zazaca yayın yapan Jiyan TV ve dünyada 
Kürtçe yayın yapan ilk çocuk kanalı Zarok 
TV’nin içerisindeki sayımın sona ermes-
inin ardından çilingir çağrılarak kapı kilidi 
değiştirildi.

Kapatılan Televizyon Kanalları: İmc Tv, 
Hayat Tv, Özgür Gün Tv, Van Tv, Zarok Tv, Ji-
yan Tv, Van Genç Tv, Tv 10, Azadi Tv, Denge 
Tv, Mezopotamya Tv. 

Kapatılan Radyo Kanalları: Rengin Radyo, 
Özgür Radyo, Ses Radyo, Radyo Karacadağ, 
Özgür Güneş, Yön Radyo, Patnos Fm, Dünya 
Radyo.
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Umudun Peşinden Giden Heval Kemal 27 Yaşında

Rojava’da yaşamını yitiren ilk İngiliz devrimci-YPG’li 
Konstandinos Erik Scurfield’ın insanlık için adadığı 
yaşamını araştırdık. DAİŞ çetelerine karşı direnişte, 
İngiliz vatandaşı YPG savaşçısı Konstandinos Erik 
Scurfield Rojava’nın Til Berak kentinde 2 Mart 2015’te 
DAIŞ çeteleri ile savaşırken yaşamını yitirmişti. YPG 
saflarında Daişe karşı onurlu bir mücadele veren Ko-
stas Scurfield geçtiğimiz hafta 27 yaşına girdi. Bu 
genç devrimcinin yaşamı ile ilgili ailesiyle yaptığımız 
görüşmeyi sizler için 4 sayılık bir yazı dizisi şeklinde 
düzenledik. 
Erem Kansoy

Yaşamı boyunca fedakarlıkları, samimi 
dostlukları ve özgüveni ile ön plana çıkan Ko-
stas Erik Scurfield (Heval Kemal), attığı her 

adımda ve yaşamını ortaya koyduğu insanlık 
mücadelesi ile ailesinin gurur kaynağı.

Heval Kemal’ın şehid olması ile İngiliz 
basını başta olmak üzere batılı basın İngiliz 
YPG’linin ölümüne büyük yer verirken, Vasi-

liki ve Chris çifti evinin kapılarını Telgraf’a 
açtı. Bir çok gence yaşantısıyla örnek olacak 
Kostas’ın bilinmeyen yönleri ile ölümünün 
ardından annesinin ‘Kostas Olive Tree’ (Kosta 
Zeytin Ağacı) vakfı ve çalışmaları hakkında da 
bilgi aldık. 

Heval Kemal kod adlı Konstandinos Erik 
Scurfield’ın inişli çıkışlı hayatı, ailesi ve 
çocukluğu, çevresi ile yaşantısına dair bil-
inmeyen bir çok önemli kesiti annesi Vasi-
liki Scurfield ve babası Chris Scurfield ile 
konuştuk. Ayrıca Rojava’da DAİŞ çetelerine 
karşı yürütülen bir çok operasyonda da He-
val Kemal ile birlikte mücadele veren İngiliz 
YPG’li savaşçı Macer Gifford’da  arkadaşı ile 
ilgili özel detayları okuyucularımız ile paylaştı. 

Konstandinos Erik Scurfield (Heval 
kemal)’in anne ve babasını da yakından 
tanıyarak kendi çocuklarını ve Kürt mücade-
lesine uluslararası desteği ile İngiltere’den bir 
ailenin bakışını, kendilerinden dinledik.

kısaca scurfield ailesini tanıyalım
Vasiliki (Kostas’ın Annesi): “Adım 

Vasiliki Scurfield, Ocak 1966’da, Afrika’nın 
Zimbabwe ülkesinde doğdum. Yunan 
vatandaşıyım, İngiltere’de yaşam sürdürüyo-
rum. Benim babam Yunan, annem İngiliz. 
Ben 1986 yılında İngiltere’ye 21 yaşlarında 
iken Arkeoloji üzerine üniversite okumaya 
gelmiştim. Eşim Chris ile oğlumuz Kosta’nın 
doğduğu yıl olan 1989’da evlenmiştik. 
Kosta’nın doğum günü 22 Eylül 1989.”

Chris (Kostas’ın Babası): “Ben Chris 
Scurfield, İngiliz vatandaşıyım, Yorkshire 
bölgesinde doğdum ve yaşantımı hep burada 
lokal olarak sürdürdüm. Vasiliki ile üniversite 
öncesinde tanışmıştık, eğitimi tamamlamadan 
evlenmiştik. O dönemler işsizlik ve ekono-
mik sıkıntılardan dolayı Vasiliki ile üniversite 
okumaya karar vermiştik, Kosta ve kız kardeşi 
de bizimleydi. Üniversite için Nottingham’a 
taşınmıştık. Vasiliki Arkeoloji klasikleri bense 
Arkeoloji üzerine okumuştum. Okulumuzu 
tamamladığımızda Kosta 2 buçuk yaşında idi. 
Kız kardeşi George üniversiteye başladığımızda 
6 aylık ve David’de üniversiteyi bitirdiğimizde 
6 aylıktı.” 

Üniversitenin ardından hayata 
atılan ve geçim mücadelesi veren 
aile, bir çok zorluk aşarak 3 
çocuklarını yetiştirmeye koyulur.

Vasiliki: “Bizim için o dönemlerde yaşam 
oldukça zordu, Arkeoloji üzerine okuduğumuz 
için bu alanda iş bulmak çok zordu. Kosta 5-6 
yaşlarında iken hala biz okul okuyorduk, biz 
üniversiteyi 1996 yılında bitirdik. O zaman-
larda Arkeolojide sadece geçici işler bulmak 
mümkündü, kalıcı bir iş bulmak çok zordu. 
Özellikle çocuklu bir kadınsanız neredeyse 
imkansızdı, çünkü bir yerlere gidip çadırlarda 
yaşayarak kazı yapmanız mümkün değil. 
Bu sebepten dolayı Chris her zaman uzakta 
çalışıyordu ve sürekli gidip geliyordu. Ayrıca 
Arkeolojide büyük paralarda kazanmanız müm-
kün olmadığı için bizim için en zor şey işimiz 
gereği ülkenin bir çok yerine gidip oralarda 
sürekli kısa süreliğine yaşamlar inşa etmek 
zorunluluğuydu. Chris, Nottingham’daki işinin 
ardından Lancester’de iş bulmuştu ve oraya 
taşınmıştık, ardından Weakfield.

Yazı Dizisi 1

İnsanlık uğruna bir yudum yaşam: 
Konstandinos Erik Scurfield
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Umudun Peşinden Giden Heval Kemal 27 Yaşında
Yaşantımızda yer değiştirme hiç eksik 

olmadı. Chris’in kendi işletmesini yine ayni 
alanda açması ile artık nerede yaşadığımız 
önemli değildi. Nottingham’a dönmüştük ve 
bende O dönemler çocuklara İngilizce öğretmek 
üzere eğitim almıştım.”

ailenin uzun yıllar İngiltere’nin 
çeşitli bölgelerinde yaşaması 
hayatın zorluklarını ikiye katlasa da 
olumlu yönleri de vardı. Çocukları 
İngiltere’de çeşitli bölgelerdeki 
kültürü almış, geniş bir çevre 
edinmiş ve aile toplum içerisinde 
sevgi-saygınlığı ile de yer edinmişti. 

Chris: “Yaşantımızda bir dönem sürekli 
yer değiştirmemizin olumsuz olduğu kadar 
olumlu yönleri de vardı. Çocuklarımız farklı 
çevreler edinme imkanı buldu. Bunun poz-
itif yansımalarını zaten hayatlarında sergil-
ediler.”

Vasiliki: “Çocuklarımız eğitimleri 
süresince bir çok okul değiştirdi, gençlik 
yıllarınızda biliyorsunuz arkadaşlarınız sizin 
için çok önemli oluyor, fakat oğlumuz Kosta 
için gençlik yıllarında bu çok önemli değildi. 
Kendisi özgür doğmuştu ve çocukluğunda, 
gençliğinde de kimseye veya arkadaş grubu-
na bağlı olmadan hareket edebiliyordu. Ko-
sta hiçbir zaman insanlara uyum sağlama 
konusunda veya ortama ayak uydurma ko-
nusunda kendi üzerinde bir baskı hissetme-
di. Aslında çocuklarımız her yerde arkadaş 
sahibi olunabileceğini öğrenmişlerdi. Hiçbir 
yerde bir adaptasyon sorunu yaşamamıştık. 

Kosta nereye gittiysek her bölgede pop-
üler olmayı başarmıştı. Okul yıllarında 
Nottingham’da iken burada Kürt arkadaş 
çevresi edinmişti. Kosta’nın okulu küçük bir 
okuldu fakat bölgenin en iyi okuluydu çünkü 
bölgede bulunan üniversitedeki öğretim 
görevlilerinin ailelerinin çocuklarının gittiği 
bir okuldu, burada birçok Kürt arkadaş 
edinmişti. Bununla beraber bölgedeki 
üniversite sayesinde Kosta daha çocuk 
yaşındayken bir çok farklı kültürden insanla 
tanışıp arkadaşlık kurma fırsatı yakalamıştı. 
Bu imkan aslında çocuklarımızın açık 
görüşlü yetişmesine de  yardım etti. 

Kosta eğitimi süresince koleje de gitmişti, 
fakat kolej eğitiminden memnun kalmamış 
ve A Level testlerini başarıyla bitirip koleji 
terk etmişti. Oğlumuz kolej eğitiminden 
vazgeçip o dönemler çok meraklı olduğu 
Sirk göstericiliği eğitimine gitmişti. Bu sad-
ece 3 aylık bir kurstu, fakat Kosta bunu çok 
sevmişti, 2005 yılındaydı. Kosta her zaman 
çocukluğundan beri bir aktör olmayı isti-
yordu.”

Şehirden şehre göçen 3 çocuklu 
ailenin en büyük oğlu kosta 
yaşantısını hep bağımsız 
yürütüyor ve ailesine de psikolojik 
destek oluyordu, kosta’nın 
hayali bir aktör olmaktı.

Chris: “Kostas gerçekten iyi bir ak-
tör olmak istiyordu, bu hayalinde vardı 

ve bunun için kendini hazırlıyordu. Sirk 
eğitiminin ardından, biz O’nu bir tiyatro 
okuluna yazdırmıştık, burada eğitim alırken 
bir kaç tiyatro oyununda kısa sürede sahne 
almayı başarmıştı. Daha 17 yaşlarında iken, 
bulunduğu bir kaç oyun içerisinde konuşma 
bölümleri olmasa da arka planda ek oyuncu 
olarak, Kostas kısa sürede yer edinmeyi 
başarmıştı. Kostas Okula geri dönerek yine 
Drama üzerine A Level testlerini başarıyla 
tamamlamıştı.”

Vasiliki: “Kostas aktörlük konusun-
da çok inatçıydı ve gerçekten bu alanda da 

çok iyiydi kendini kanıtlamıştı. Biz ona 
ailesi olarak bu konuda destek oluyorduk. 
Kostas’ın ayrıca doğaya karşıda bir aşkı 
vardı, evimizin arka bahçesinde her zaman 
Kostas’ın yetiştirdiği bir şeyler vardı, kuşları 
besliyordu tavuklara bakıyordu... Daha küçük 
yaşına rağmen sorumluluk alması ve bahçe 
ile hayvanlarla ilgilenmesi bizi çok sevindi-
riyordu ayrıca kendisinde ne kadar çalışkan 
olduğunu gösteriyordu. Kosta bahçede bir 
şeyler yetiştirmeyi doğayla iç içe olmayı çok 
seviyordu. Ayrıca hayvan bakıcılığından da 
büyük zevk alıyordu.”

Chris: “Biz Kostas’a doğayla ilgili sad-
ece bazı tavsiyelerde bulunuyorduk, yumurta 
toplamak için kendisi çaba göstermiş ve 
öğrenmişti, arka bahçeden sürekli bir şeyler 
ekip biçiyordu ve bunu yaparken ben ona 
öğretmiyordum kendisi zevkle keşfediyor ve 
üretiyordu. Kosta daha sonraları bir arkadaşı 
ile şehir dışında küçük bir bahçe kiralamıştı 
ve burada çeşitli sebzeler yetiştiriyordu. 
Buraya yılda sadece 15 Pound ödeyerek bir 
çok tavuk, ördek ve sebzeleri bu küçük bahç-
eye sığdırmıştı.” 

-Devam Edecek-
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    ha.twebb                       @hatwebb

16 Temmuz Darbesi
Hayır başlığı yanlış 

okumadınız. Ben tarihlerde 
şaşırmadım. 15 Temmuz’da 
yaşananların bir darbe yada darbe 
girişimi olmadığını artık hepimiz 
açıkça biliyoruz. Asıl darbe 16 
Temmuz günü yapıldı. Bu olay 
planlımıydı değilmiydi konusu 
çok uzun bir konu olduğundan şu 
anda o konuya değinmeyeceğim. 
Ama başka konularda gözlemleri-
mi yazmak istiyorum.

1980 ve öncesi darbeleri 
görenleriniz hatırlayacaktır emi-
nim, darbe sonrası yönetimlere 
el konulur, kilit noktalardaki 
kadrolar değiştirilir, bu kadrolar-
da yeni gelecek askeri yönetimi 
destekleyenler yerinde kalır, yöne-
time itirazı olan, baş kaldıran, laf 
söyleyen, biryerde aleyhte yazan, 
konuşan, çizen her birey hangi 
kesimden olduğuna bakılmaksızın 
tutuklanır, ortaya atılan olağan 
üstü hal durumunda istenilen ev 
arama izni ihtiyacı duyumadan 
alt üst edilir, istenilen kişiler 
‘devletin bütünlüğüne tehlike’ 
cümlesi altında tutuklanıp ay-
larca hapislerde tutulabilir, insan 
hakları bildirgelerine bağlılıklar 
kalmadığı için istenilen kişiye 
istenilen yerde ‘güvenlik’ ned-
eniyle işkence edilip istenilen 
kağıtlara imza attırılabilir, hatta 
ve hatta göz altına alınan kişilerin 
kayıtları bile tutulmayıp yıllar son-
ra kemikleri bir karakol bahçesine 
gömülü olarak bulunabilir.

Sahneyi tanıdınız mı diye 
sormayacağım. 2016 darbes-
ini yaşıyoruz. Fakat bir farkla. 
Bu darbede ülkeydi, bütünlüktü, 
bölünmekti gibi konular gün-
demde değil. Bu darbe sadece AKP 
ve Tayyip korunsun diye yapıldı. 
Hırsızlıklarını, yolsuzluklarını, 
tacizlerini, tecavüzlerini, 
rüşvetçiliklerini, rantçılıklarını, 
en önemliside diploması olmadığı 
halde cumhurbaşkanlığı yapan 
bir adamı kurtarmak için koca bir 
ülkeyi ve ülke üstünde yaşayan 
değişik toplumlara bağlı insanları 
hiçe saydılar.

‘Ülke elden gidiyor, bölücüler 
ülkeyi parçalamaya hazırlanıyor’ 
bahanelerine kanan köklü ve 
deneyimli olduğunu sandığımız 
fakat daha dün kurulmuş parti 

gibi davranan CHP’yi de Yenikapı 
şovuna katıp ülkedeki azınlıklara 
açıkça gövde gösterisi yapmaya 
başladılar. Doğuda birçok il ve il-
çenin yönetimine el koymakla teh-
dit ediyorlar. 

Otobüslerde, sokaklarda şortla 
gezen kadınlar saldırıya uğruyor, 
kukla başbakan durumu kınamak 
yerine ‘mırıldanın geçin’ di-
yor. Yozgat belediyesi tüm içkili 
mekanları kapattırıyor, ‘bir elek-
trik verdikl’ diyor. Aslında ikiside 
başımıza gelecekleri açıkça bize 
hatırlatıyor. Şimdilik mırıldanıp 
geçiyorlar, birkaç yıl sonra 
öldürseler kahramanlık madalyası 
alacaklar. 

Türkiye toprakları içerisinde 
TRT6 dışında Kürtçe yayın ya-
pan medya kuruluşu kalmadı. 
Ana dilde eğitime saygı filan diye 
gelmişlerdi ya hani 2002 yılında, 
işte ana dilde eğitimin geldiği son 
nokta burasıdır. Ayrıca muhalif 
yayın yapan kuruluşlarda giderek 
azalıyor. Gözle görülür Yol TV 
ve birkaç kurum daha kaldı, ki 
onlarında kapatılması yakındır.

AKP tarafından eğitilen ve 
görevlendirilen, Diyanet maaşlı 
‘Alevi’ dedelerini Avrupa’ya 
gönderdiler. Avrupa’da yaşayan 
Alevi çoğunluğunun kendilerinin 
karşısında durmasının çok yakın 
olduğunu, onların Türkiye’ye 
yapma potansiyeli olan yıllık 
izin ziyaretlerinin kesilmemesini, 
Avrupa’da olan muhalif seslere 
kulak asılmamasını söylemek için 
geliyorlar. Diyecekler ki, ‘AKP 
Alevilerin tek çıkışıdır, Alevilere 
haklarını AKP verecektir.’ Buna 
inanacak kimse olmadığını bili-
yorum. Ama bunu söylemek için 
yola çıkan ‘dede’lerin AKP git-
tikten sonra ne yüzle insan içine 
çıkacaklarını çok merak ediyorum.

Tayyip şimdide OHAL’in 12 ay 
bile sürse yetmeyeceğini, mecli-
sin aslında kendisine ayak bağı 
olduğunu filan söylüyor. Belliki 
başkanlıktanda vaz geçmiş. Ama 
suç bizde. Adama bu kadar ısrarla 
‘diktatör’ dersek, adamda isminin 
hakkını vermeye çalışır.

Köşe Yazısı

Tom 
Webb

Irkçı Polis Toplumsal 
Etkinliklerden Men 
Edildi

Geçtiğimiz Ağustos ayında 
Londra’da yapılan kitlesel 
‘Öcalan’a Özgürlük’ yürüyüşünde 
Marcus Tyson adlı polis, önce 
genç bir eylemciye ardından 
da Roj Kadın Meclisi üyesi bir 
kadına fiziksel ve sözlü saldırıda 
bulunmuştu. Polis hakkında 
yapılan şikayeti değerlendiren 
DPS soruşturma başlatarak, 
soruşturma süresince polis me-
murunun toplum ile yüz yüze 
geleceği görevlerden el çektiril-
di. Bunun üzerine polis memuru 
rapor alarak izne ayrıldı.

Yürüyüşte aktivistlere karşı çirkin tavırları, 
ırkçı söylemleri ve ağır küfürleri ile İngiliz 
basının gündemine oturan CW3206 yaka 
numaralı polis memuru Marcus Tyson’un 
soruşturma sonunda zorunlu emekliliğe 
ayrılacağı veya görevden uzaklaştırılabileceği 
belirtiliyor.

İngiliz basını olayı taraflı aktardı
Olay İngiliz basınında gündem olurken, 

İngiliz ana akım basın kaynakları The Sun, 
Metro, The Independent, Evening Standart, 
Express, Daily Mail, The Times, The Ca-
nary, gazetelerinin internet sitelerinde İngiliz 
polisini açıkça destekleyenler arasında yer-
ini aldı. İngiliz basını, olayı sadece polis me-
muru Tyson’ın açıklamalarına dayandırdı. 
Örneğin Sun gazetesi, YouTube’a Telgraf 
Gazetesi tarafından yüklenen video üzerinden 
olayı anlattı ve haberin devamında memur 
Tyson’ın The Sunday Times gazetesine yaptığı 
açıklamaya yer verdi. Sun’ın Tyson’ın “Ben 
sadece bu ülkenin benim olduğuna dair bir 
cümle söyledim. Yaşanan olayı çok abartıyorlar 
“ ifadelerine de yer verdi. Sun gazetesi ayrıca 
memur Tyson’ın ‘stres’ altında olduğunu haber-
inde vermeyi de ihmal etmedi. Metro gazetesi 
de Kürtlerin olayı abarttığını iddia etti. 

Metro gazetesi ayrıca kendi inter-
net sayfasında olayla ilgili bir de anket 
hazırladı. Metro ankette okuyucularına ‘ne 
düşünüyorsunuz? Irkçılık mı yoksa poli-
tik bir doğruluk mu?’ sorusunu yöneltti. Son 
24 saat içinde ve halen devam eden ankette 
katılımcıların yüzde 83’ü politik doğruluk ile 

alakalı olduğunu ve yüzde 17’si ise ırkçılık 
olduğu yönünde oy kullandı. Daily Mail ise ha-
berini ‘Irkçılıkla suçlanan polis sinirli‘ başlığı 
ile verdi. 

kürt Halk Meclisi’nden açıklama
Yaşanan olay saniyesi saniyesine telgraf 

gazetesi muhabirleri tarafından kayıda alınmış 
ve Youtube ile Facebook sosyal hesaplarına 
aktarılmıştı. Olay hiç de İngiliz basının yazıp, 
çizdiği gibi bir polis memurunun sinirli bir du-
rumu değil. 

Nitekim Britanya Kürt Halk Meclisi de 
yaptığı açıklamada 14 Ağustos’ta yaşanan olayı 
açıkladı ve o gün polis memurunun agresif ve 
ırkçı yaklaşımının kameralara da yansıdığını 
belirtti. 

Britanya Halk Meclisi Eşbaşkanları Evrim 
Yılmaz ve Ali Poyraz imzalı açıklama şöyle: 
“Yürüyüş başlangıcından olayın yaşandığı ana 
kadar Marcus Tyson adlı polis memuru eylem-
cilere sürekli çok agresif, sert ve provakatif 
hareketlerde bulundu. Üzerinde görevli yeleği 
bulunan genç bir kadın arkadaşımız yoldan 
geçen ambulansa yol açmaya çalışırken polis 
memuru tarafından çok sert bir şekilde kolun-
dan çekilerek fiziki bir müdahale gerçekleşti. 
Polis memuru Marcus Tyson’un bu hareketine 
yönelik arkadaşlarımızın eleştirilerine aynı 
polis tarafından ağır küfür ve hareketlerle ce-
vap verilmiştir. Polis memurunun kullandığı 
küfürlü sözler  kameralara da yansımıştır.  En 
sonunda da ‘You don’t tell me what to do in my 
country, it is my country’ (Ülkemde ne yapmam 
gerektiğini bana söyleyemezsin) diyerek ortamı 
daha da provoke etti.”

Eşbaşkanlar, polis memurunun sarfettiği 
“Ülkemde ne yapmam gerektiğini bana söyley-
emezsin” sözünün ırkçı bir saldırı olduğunu 
şu şekilde dile getirdi: “Bizler bu ülkenin 
vatandaşlarıyız. Ödediğimiz vergilerle maaşı 
ödenen polis memuru bu yaklaşımıyla Birleşik 
Krallık’ta yaşayan Kürtleri ötekileştiren ve 
dışlayan bir tavır sergilemiştir, ve bu tavrı hepi-
mizi derinden üzmüştür. Hukuki haklarımızı 
kullanarak gerekli yerlere şikayetimizi belirt-
tik. Şu an soruşturmanın sonucunu bekliyoruz.”  

14 Ağustos’ta polis memuru Marcus 
Tyson’ın hakaret ve çirkin yaklaşımlarına 
kendi meslektaşları ve çok sayıda aktivist tanık 
olmuştu. “Burası benim ülkem, neyin yanlış 
neyin doğru olduğunu bana söyleyemezsi-
niz” şeklinde ırkçı ve ayırımcı bir söylemle 
kayıtlara geçmeyi başaran polisin yaptıklarına 
kendi meslek arkadaşları da tanık oldu. Bunun 
üzerine polisin görev alanı değiştirilerek korte-
jin sonuna alınmıştı. Yürüyüş sonunda da görgü 
tanıkları ve genç kadının ifadeleri tutanağa 
geçirilmişti. 
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AB’den Ayrılmak İçin Tarih Verdi
İngiltere Başbakanı Theresa May, Birleşik Krallık’ın Avrupa 
Birliği’nden ayrılması için resmi sürecin mart ayı sonuna kadar 
başlatılacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti 
Genel Başkanı Theresa May, ülkesinin Avrupa 
Birliği’nden (AB) resmen ayrılık (Brexit) süreci-
ni başlatacak Lizbon Anlaşması’nın 50. maddes-
inin gelecek yıl mart ayı sonuna kadar devreye 
sokulacağını açıkladı.

May, partisinin Birmingham şehrinde 
başlayacak yıllık kongresi öncesi BBC’de 
yayınlanan “Andrew Marr” programına yaptığı 
açıklamada, 50. maddenin devreye sokulmasının 
ardından AB ile yürütülecek müzakerelerle ilgili 
“İngiliz halkı ve AB ile ilişkilerin geleceği için 
en iyi anlaşmaya varmak istiyorum.” dedi.

“Mart aYı bİtMeDeN 
DeVreYe sOkaCaĞız”

AB’den ayrılınca Birleşik Krallık’ın bağımsız 
bir ülke olacağını ancak birlik ile iyi ilişkilerin 
sürdürülmesinin önemli olduğunu dile getiren 
May, ülkesinin AB’den resmen ayrılık sürecini 
başlatacak Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesinin 
ne zaman devreye sokulacağına ilişkin soruya “50. 
maddeyi gelecek yıl mart ayı bitmeden devreye 
sokacağız. Biz bunu bildirdikten sonra AB üyeleri 
müzakere sürecine karar verecek.” yanıtını verdi.

ab Yasaları İNGİlİz 
YasalarıNa ÇeVrİleCek

İngiltere Başbakanı May ayrıca, ülkes-
indeki AB yasalarının yerine İngiliz yasalarının 
konulmasını sağlayacak yasa tasarısı 
hazırlayacaklarını açıkladı.

İptal Yasa Tasarısı isimli yeni yasa tasarısıyla, 
İngiltere’nin AB üyeliğiyle kabul ettiği 1972 tar-
ihli Avrupa Toplumları Yasasının feshedileceğini 
belirten May, “Böylece Birleşik Krallık bağımsız 
bir ülke olacak ve kendi yasalarını kendi düzen-
leyecek.” dedi.

Yasa tasarısının, AB’den ayrıldıktan sonra 
daha yumuşak geçiş sağlayacağını kaydeden 
May, “Avrupa yasaları, İngiliz yasalarına çevri-
lececek. Daha sonra bu yasaları tartışacağız. Bu 
yasaları değiştirmeliyi miyiz? Yürülükte tutmalı 
mıyız? bunlara parlamentoda karar vereceğiz.” 
diye konuştu.

HalkıN YÜzDe 52’sİ ab’Ye 
‘HaYır’ DeMİŞtİ

Birleşik Krallık’ta 23 Haziran’da yapılan AB 
referandumunda halkın yüzde 52’si AB’den çıkış 
yönünde oy kullanmıştı. Lizbon Anlaşması’nın 
50. maddesi AB üyesi ülkelerin birlikten çıkışını 
düzenliyor. 50. maddenin yürürlüğe girmes-
inin ardından başlayacak müzakere süreciyle 
İngiltere’nin AB’den resmen çıkmasının en az 2 
yıl sürmesi öngörülüyor.

İptal Yasa Tasarısı ise 44 yıl önce İngiltere’nin 
AB’ye girişini sağlayan Avrupa Toplumları 
Yasasının yerini alacak. AB üyeliğiyle ülkede 
yürürlükte olan yasaların hepsi İngiliz yasasına 
çevrilecek. Yeni yasa tasarısı gelecek yıl ilk-
baharda parlamentoya sunulacak ancak ülke 
AB’den resmen ayrılmadan önce yürürlüğe 
girmeyecek.
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Türk MİT’inin Londra Cinayeti Tekrar Gündemde
Türk istihbarat teşkilatı MİT tarafından katledilen 
Mehmet Kaygısız cinayeti İngiliz Times gaze-
tesi tarafından tekrar gündeme taşındı. Baş say-
fadan bugün cinayetin MİT bağlantısını veren 
Times gazetesi, Metropolitan polisinin de dosyayı 
yeniden açtığını duyurdu. 

Faili meçhullerle ilgili Susurluk 
tapelerinde Londra’da işlenen Mehmet 
Kaygısız cinayetine ilişkin ayrıntılar 
yer almış ve olay iki yıl önce Türk 
medyasında da işlenmişti. Times gaze-
tesinin yeniden gündeme getirdiği Me-
hmet Kaygısız cinayeti ile ilgili tek yeni 
bilgi İngiliz polisinin dosyayı yeniden 
açılacağı. 

Times gazetesi özel haberinde, Susur-
luk ve faili meçhul cinayetler davasında 
mahkemeye MİT tarafından sunulan 
belgelerde “Londra’daki bir kafede bir 
muhalifin öldürülmesini Türk ajanlarının 
emrettiğini ortaya koyduğunu” yazıyor. 
Times, olayın MİT’in düşmanlarını 
İngiltere’de sorunsuz hedef alabildiği 
korkularını arttırdığını da belirtiyor.

times’ın İddiası Yalan: 
kaygısız’ın Pkk İle 
Hiçbir İlişkisi Yoktu

Times, haberinde Mehmet 
Kaygısız’ın PKK ile olan ilişkisinden 
kaynaklı ölüm listesinde yer aldığı ve 
MİT’in hedefi haline geldiğini iddia 
etse de, Kaygısız’ı tanıyanlar bu iddiayı 
red ediyor. Kaygısız’ın yaşamdaki 
duruşu ve ilgilendiği işler itibariyle 

PKK ile zıt bir kulvarda olduğu ve 
kendisinin PKK ile uzaktan yakından 
hiç bir ilgisi olmadığı belirtiliyor. 

John Simpson imzalı haberde iki 
yıl önce ortaya çıkan bilgiler yeniymiş 
gibi yeniden servis edilirken, haberde 
ayrıca Londra’daki çetelerin eroin, 
haraç alma ve benzeri olayları PKK’yi 
finanse etme çalışması olarak yorum-
luyor. Daha önce de böylesi bir iddiayı 
yazan Simpson, iddiasına her hangi bir 
dayanak göstermiyor. 

Gazete Londra polisinin, 33 yaşında 
öldürülen Kaygısız’ın cinayetiyle il-
gili açılan soruşturma kapsamında, 
Kaygısız’ın ailesiyle iletişime geçtiğini 
belirtiyor.

Kaygısız, 1994 yılında Kuzey 
Londra’daki Newington Green semtin-
deki bir kafede tavla oynarken başının 
arkasından vurulmuştu. Times, cinay-
etin o dönem uyuşturucu bağlantılı 
olarak görüldüğünü ve kimseye suçlama 
yöneltilmediğini belirtiyor.

Times, MİT’in sunduğu belgel-
erde eski Malatyaspor Başkanı Nurettin 
Güven’in adının, MİT’in emriyle bu ci-
nayeti işleyen kişi olarak geçtiğini yazıyor.

Haber şöyle devam ediyor;
“Times’ın yaptığı araştırma, Kuzey 

Londra’da savaş halindeki iki Türk 
ailesine ait onlarca işyerini ortaya 
çıkarttı. Bunlar arasında kebapçılar, 
taksiciler ve bakkallar da var. O 
dönemdeki şiddet, Kaygısız cinayetini 
ve öldürülecekler listesindeki Nafız 
Bostancı adlı ikinci bir Türk mu-
halifi öldürme girişimini örtmek için 
kullanıldı. Bostancı, Doğu Londra’da 
bulunan Hackney semtindeki saldırıdan 
sağ kurtuldu. Şimdi Türkiye’ye dava 
açmaya çalışıyor. “

Haberde Kaygısız’ın ailesinin, 
Nurettin Güven’in 90’ların sonunda 
cinayet suçlamasını reddettiğini ve 
Londra polisinin o dönem de Güven’in 
ismini bildiğini ve devlet destekli ci-
nayet iddialarını bildiğini söylediği 
belirtiliyor.

Haberde MİT’in gönderdiği bel-

gelere göre MİT ajanının Nurettin 
Güven’i eski İçişleri Bakanı ve Emni-
yet Müdürü Mehmet Ağar’a götürdüğü 
ve Ağar’ın “Aslanım benim diyerek” 
teşvik ettiği de söyleniyor.

Haberde ayrıca, Nurettin Güven’in 
açıklama yapma taleplerine yanıt 
vermediği, Ağar’ın bir sözcüsünün 
de “Ağar, basına açıklama yapmıyor 
ve basının sorularını yanıtlamıyor” 
diyerek konuşmayı reddettiği 
vurgulanıyor.

Times “Uyuşturucular, casuslar ve 
bir Türk kan davası” başlıklı dosya 
haberinde de 90’lı yıllarda İngiltere’de 
hâkim olan uyuşturucu çeteleri 
savaşının bir fotoğrafını çekiyor.

Gazete “Türk casuslar, İngiltere 
sokaklarında cinayet için daha 
dayanıklı bir örtü bulamazlardı. Türk 
uyuşturucu çetelerinin İngiltere’deki 
bölge savaşının bulanık dünyası, 25 

yıldır kaynayan gerilim sırasında on-
larca cinayete neden oldu. Mehmet 
Kaygısız bu güne dek uzun kurban 
listesindeki bir isimdi. Ölümüne yol 
açtığı iddia edilen uluslararası kan 
davası, karmaşık çete savaşları ve para 
aklama ağıyla örtüldü” diyor.

Gazete şöyle devam ediyor;
“Times’ın Londra’nın eroin 

ticaretine hâkim olan iki Türk mafya 
grubundan birinin ticari varlıklarını 
haritalayan araştırması, İngiltere’nin 
NATO müttefikinin Londra’da yargısız 
infazlar emrettiği iddialarını bera-
berinde getirdi. Uyuşturucu ticareti 
şiddeti maskelemek için kullanıldı. 
Anlaşmanın bir parçası olarak Londra 
sokakları eroinle kaplandı. Çatışma 
halindeki Kürt çeteleri uzun süredir 
uyuşturucu satışı, haraç ve İngiltere’de 
hala yasaklı bir terör örgütü olan 
PKK’ya para sağlamakla biliniyorlar.”

Gazete İngiltere’de Mehmet Kaygısız 
cinayetiyle ilgili bilgilere, Tottenham 
Türkleri’nin mafya babası İzzet Eren’in 
adliye binasından hapishane aracından 
kaçırılma girişiminin soruşturulmasıyla 
ulaşıldığını belirtiyor.

Gazete Eren’in çetesinin faali-
yetlerini ve Londra’da 25 yıl öncesine 
uzanan eroin cinayetlerini izlediklerini 
yazıyor.

Tottenham Boys olarak anılan 
çetenin bir gece kulübünde atılan 
tokattan karşılıklı cinayetlere uzanan 
kan davasında 20 yıldır Hackney sem-
tindeki rakipleriyle karşılıklı cinayetler 
işlediği söyleniyor.

MEHMET KAYGISIZ NURETTİN GÜVEN
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Selahattin Demirtaş 
Londra’ya Geliyor
Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı 
Selahattin Demirtaş Londra’da toplum ile buluşacak. 

Avrupa genelinde yayın 
yapan günlük Yeni Özgür Poli-
tika gazetesi ile dayanışma 
gecesine katılmak üzere HDP 
Eşgenel başkanı Selahattin 
Demirtaş Londra’ya gelecek.

23 Ekim Pazar günü Wood 
Green bölgesinde bulunan 
Dominion Centre salonunda 
yapılacak geceye katılacak 
olan Demirtaş son güncel 
gelişmeleri de değerlendirecek. 

MeM ararat İlk 
Defa lONDra’Ya 
GelİYOr

Yeni Özgür Politika gaze-
tesi ile dayanışma geces-
inin müzikli programında da 
önemli sanatçılar yer alıyor. 
Toplum tarafından çok sevilen 
sanatçı Mem Ararat ta gecede 
sahne alacak. Gecenin müzik 
programında Grup Bajar ve 
Özkan Orman da sahne ala-
cak. 

23 Ekim Pazar günü 
yapılacak dayanışma gecesi 
saat 18:00’de başlayacak. 

Daha fazla bilgi için 075 

04 662 756 nolu numaradan organizatörlere ulaşılabilir. 

9 Ekim Komplosu 
Protesto Yürüyüşüne 
Katılım Çağrısı
Kürt Halk Önderi Abdul-
lah Öcalan’a yönelik 
gerçekleştirilen 9 Ekim 
uluslararası komplo-
sunun yıldönümünde 
Londra’daki Kürtler ve 
dostları büyük eyleme 
hazırlanıyor.

9 Ekim 1998 tarihinde 
uluslararası güçlerin desteğiyle 
Suriye rejimine baskı yapılarak Kürt 
Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın 
Suriye’den çıkması sağlandı. 
Öcalan’ın Suriye’den çıkmasıyla 
beraber uluslararası komplo 14 
Şubat 1999 tarihinde Öcalan’ın 
Kenya’da rehin alınarak Türkiye’ye 
kaçırılmasıyla devam etti.

Uluslararası komplonun 
yıldönümü başkent Londra’da 
geniş katılımlı bir protesto ey-
lemi düzenlenecek. 9 Ekim’de 
yapılacak eylem Kürt Halk Meclisi 
tarafından organize ediliyor. Tra-
falgar meydanından saat 14:00’te 
başlayacak olan eylem için Kürt 
Halk Meclisi tarafından eyleme 
katılım çağrısı yapıldı. Yapılan 
çağrıda Kürt Halk Önderi Abdullah 
Öcalan’ın 18 yıldır İmralı adasında 
büyük bir tecrit altında tutulduğu 
ifade edilerek, Kürt halkının bu 
tecrit ve tutsaklığa karşı sabrı 
kalmadığı belirtildi.

Londra’da yaşayan Kürtleri ve 
dostlarını eyleme katılmaya davet 
eden Kürt Halk Meclisi, Öcalan’ın 
özgürlüğünün başta Türkiye ol-
mak üzere tüm Ortadoğu’nun 

barışı açısından çok önemli olduğu 
ifade edildi. 

Eylem 9 Ekim 2016 tari-
hinde saat 14:00’te Trafalgar 
meydananında başlayacak. 

CEFTUS 5. Toplumsal 
Başarı Ödülleri 9 Ekim’de 
Sahiplerini Bulacak

Türkiye Araştırmalar 
Merkezi’nin (CEFTUS) her 
yıl geleneksel olarak organ-
ize ettiği ‘Toplumsal Başarı 
Ödülleri’nin beşincisi 9 Ekim 
Pazar akşamı Londra’da 
İşçi Partisi Lideri Jeremy 
Corbyn’in de katılacağı bir 
törenle sahiplerine takdim edi-
lecek.

1000’i aşkın kişinin 
katılmasının beklendiği, Park 
Plaza Westminster Otel’de 
gerçekleştirilecek ve gelenek-
sel hale getirilen ‘Toplumsal 
Başarı Ödülleri’ bu yıl yine 
İngiltere’deki Türk, Kürt ve 
Kıbrıslı Türk toplumlarının 
başarılarının kutlandığı şık bir 
törene sahne olacak.  Başta 
100’den fazla Britanya par-
lamentosu milletvekili ve 
politikacı olmak üzere Türkiye 
ve İngiltere’den yüzlerce dav-
etlinin bir araya gelmesinin 

beklediği tören için hazırlıklar 
tamamlandı.

CEFTUS 5. Yıl 
kutlamalarında sanatçı Zülfü 
Livaneli Piano ve Cello resi-
tali ile katılırken, Yaşar Kurt 
ve Olcay müzik programları 
ile katkı sunacaklar. 

CEFTUS 5. Toplum-
sal basari ödülleri için son 
aday gösterme tarihinin sona 
erdiğini açıklayan direktör 
Ibrahim Doğuş, aralarında 
Haringey belediye başkanı Ali 
Gul Özbek, İşadamları Ahmet 
Akdogan, Kemal Kaya, Metin 
Pekin, Ibrahim Ahmet, Derviş 
Aslan, Mustafa Topkaya ve 
Altan Kemal’inde bulunduğu 
Jüri üyelerinin gösterilen yü-
zlerce adaydan finale kalan-
lar arasında seçimini yapıp 
kararını törende açıklayacağını 
belirtti.

CEFTUS adına açıklamada 

bulunan Ibrahim Doğuş 9 Ekim 
Pazar gecesi gerçekleştirilecek 
etkinliğe bir çok siyasetçi ve 
işveren ile toplum liderlerinin 
katılacağını belirterek “5. Yıl 
kutlamalarına İşçi Partisi lideri 
Jeremy Corbyn, Muhafazakar 
Partili hukumetten devlet ba-
kanlari, Turkiye’den Ak Parti, 
CHP ve HDP’li milletvekili ve 
siyasetçiler ile Britanya’dan 
önde gelen Türk, Kürt ve 
Kıbrıslı Türk işverenlerin 
katılmasını bekliyoruz dedi.

Cardiff’te ‘Demokratik 
Konfederalizm ve Kürt Kadın 
Hareketi’ Konulu Toplantı

Galler’in başkenti 
Cardiff’te Kürtleri konu 
alan bir toplantı düzenlendi. 
Toplantıda Kürt aktivist Dilar 
Dirik, Demokratik Konfeder-
alizm ve Kürt Kadın Hareketi 

konulu bir sunum yaptı. 

Cardiff Halk Meclisi 
tarafından organize edilen 
toplantı Cathays Toplum 
Merkezi binasında gerçekleşti. 
Gallerliler tarafından yoğun bir 

ilginin gösterildiği toplantıda 
‘Demokratik Konfederalizm, 
Kürd Kadın Hareketi ve Ro-
java Devrimi gibi başlıklar 
aktivist Dilar Dirik tarafından 
geniş bir biçimde anlatıldı. 
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Arbitration Mahkemesinin Kararı
Arbitration mahkemesi kurulduktan sonra, 

Hakem ve hakemler her iki tarafın anlaşmalarına 
göre kararlarını verir veya verirler.  Bu anlaşma 
iki tarafı da bağlar.   

 Bu anlaşma suan 150 ülkeden fazla, New 
York Convention 1958 kanunu altında etki-
lidir, Türkiye bu ülkelerden biridir.  Arbitration 
mahkemesinin kararı New York anlaşmasından 
dolayı devlet mahkemesinin kararından çok 
daha etkilidir. 

arbitration Mahkemesinin 
kararına İtiraz Hakkı

Arbitration Mahkemesi kararına itiraz hakki 
yoktur, sadece eğer, Hakem’in yanlış hukuk 
uyguladığı düşünülüyorsa, itiraz edilebilir, bu 
durum çok nadir görülmüş bir durumdur. 

Arbitration Mahkemesinin kararının 
etkisizliğine, başvurulabilir. Hangi durum-
larda başvurulur, bunları önümüzdeki süreçte 
yazacağım.  

arbitration neden tercih edilir?
Arbitration özel mahkeme sistemidir, 

şahıslar davayı duyacak hakem veya hakemleri 
kendileri seçme hakkına, davanın görülecek 
yeri, davaya uygulanan hukuku, davanın görül-
me seklini, adhoc arbitration mi? Veya Insti-
tituonal Arbitration mi? Tamamen sahiplerdir.   
Kısacası her iki taraf bu özel mahkeme sistem-
ini tamamen kontrol etme hakkına sahiplerdir, 
Tabi secim yaptıkları hukukun bazı mecburu 
uygulanması gereken maddelerini uygulamak 
şartıyla.  (ileride bu mecburi maddeleri ifade 
edeceğim).

Bu özel mahkeme sistemi devlet mahkemes-
inden çok daha ucuz olabilir, sadece bir hakeme 
karar verildiyse, duruşma olmayacaksa, karar 
sadece evraklar üzerinde verilirse, çok daha 
ucuz olur ve ucuz olması beklenir.

Buradan çıkan karar özeldir ve bir çok ül-
kenin kanununa göre özel olarak kalmalıdır.  
Söylediğimiz gibi bu özel kalma, hangi ka-
nunun veya ülkenin kanunun uygulandığına 
bağlı.  Bunu göz önünde bulundurarak, her iki 
taraf isterse, bu kararın özel kalması ve üçüncü 
şahısların görmesine engel olabilirler.  

Arbitration devlet mahkemesi gibi uzun 
sürmeyebilir, bazı arbitration davaları bir kaç 
günde bazıları yıllarca sürebilir.  Davanın 
ne kadar zamanda sonuçlanabileceğini size 
avukatınız bilgilendirir.  Genel olarak ar-
bitration devlet mahkemesinden daha hızlı 
sonuçlanır, daha hızlı sonuçlanması beklenir. 

Arbitrationin tercih sebeplerinden biri, 
hakemlerin devlet mahkeme hakimlerinden bu 
konularda daha uzman olmasıdır veya uzman 
olması beklentisidir.  

arbitration ve Uluslararasi
Arbitration uluslararasıdır:
Konu, işlem veya Organizasyon uluslararası 
Şahıslar farklı ülkelerde bulunuyorlar
Yukardakinin karışımı veya ikisi
Arbitrationa gitmek isteyen her iki taraf 

ayni ülke içerisinde  veya uluslar arası olabilir.   
Eğer   aralarında hukuksal anlaşmazlık olan her 
iki taraf ayni ülke içerisinde yaşıyorlarsa, dava 
ülke içinde davadır.  

Eğer her iki taraf farklı ülkelerde yaşıyorlarsa 

veya işlem görüyorlarsa dava uluslar arasıdır. 

arbitration devlet mahkemesinden 
bağımsız mıdır, devlet mahkemesinin 
Arbitration üzerinde etkisi var mıdır?

 Arbitration mahkemesi karar verdikten 
sonra, bu kararı uygulamak için, davacının 
devlet mahkemesine başvurması gerekmekte-
dir.   Örneğin, arbitration mahkemesi davalının 
davacıya 500,000 sterlin ödeme yapması 
gerektiğine karar verdiyse, davalı bu ödemeyi 
yapmaz ise, davacı elindeki arbitration kararıyla 
devlet mahkemesine başvuru yapabilir ve dev-
let mahkemesinin davalının malına veya mül-
küne, bankadaki hesaplarına el koyması için 
talepte buluna bilir. 

Tıpkı devlet mahkemesinin kararının 
uygulanmasının gerektiği gibi.  Bazı durum-
larda devlet mahkemesinin yardımına ihtiyaç 
vardır, örneğin, hakemi Arbitration Mahkemes-
ine tayin ederken veya Hakemi mevcut bulunan 
davanın hakemliğinden uzaklaştırmak isterken 
(bu durumlar sadece iki tarafın anlaşmazlığı 
varsa gerekmektedir).

Bu durumlarda devlet mahkemesine her za-
man ihtiyaç vardır ve devlet mahkemesinden 
gereken destek alınmalıdır.   Bundan dolayı 
Arbitration hiç bir zaman tamamen yerli dev-
let hukukundan ve yerli devlet mahkemesinden 
bağımsız değildir, olması da beklenmeme-
lidir.  Devlet mahkemesi Arbitrationa gitmesi 
gereken davayı duymaya hakki olmamasına 
rağmen etkisi bu durumda vardır. 

Eğer Arbitration Mahkemesinin kararını 
davalı kişi uygulamadıysa veya uygulamaz-
sa, davacı devlet mahkemesine başvuru ya-
parak arbitration mahkemesinin kararının 
uygulanmasını talep edebilir, ve bu talep devlet 
mahkemesi tarafınca uygulanır. 

Davacı veya davalı, Arbitration’dan önce, 
Arbitration Mahkemesi görülürken, veya 
Arbitration mahkemesinden sonra, devlet 
mahkemesine başvurabilir ve mahkemenin 
o konu hakkında karar vermesi talebinde bu-
lunabilir.  Arbitration Mahkemesi bu konuda 
yapabileceği hiç bir şey yoktur, devlet mahkem-
esine başvurulmasına engel olamaz.  Devlet 
kanunları devlet mahkemesine bazı konularda 
başvurulmasını engelleyebilir.

Örneğin arbitrationa giden şahıs veya 
şirketlerden biri,  davanın arbitrationa gitmem-
esi gerektiğini düşünüyorlarsa, davacı arbitra-
tion mahkemesine başvurabilir.  Davalı ise, 
devlet mahkemesine bas vurabilir, bu durum 
da hem dava arbitration da görülüyor ve ayni 
zamanda devlet mahkemesinde görülüyor.  
Devlet mahkemesi ancak davanın arbitrationa 
gitmesi gerektiğine karar verirse davayı görmez 
ve davanın arbitrationa gitmesinin zorunlu 
olduğunu belirtir,  ayni, arbitration mahkem-
esi davayı görme hakki olmadığını düşünürse 
davayı görmez ve devlet mahkemesine gitmes-
ini önerir.  

Gördüğümüz örnekler vardır, dava arbitra-
tion mahkemesinde görülürken aynı zamanda 
devlet mahkemesinde görülebilir; bu durumda 
iki ayrı karar çıkar, biri arbitration mahkemesi 
kararı ve diğeri devlet mahkemesi kararı. Bu 
kararların ikisi de tamamen farklı olabilir.

Nuri Ahsak, Applerose Solicitors, Juxon 
House, 2nd Floor, 100 St. Pauls Churchyard, 
London EC4M 8BU; nuri@applerosesolici-
tors.com veya 07949095193

e: info@applerosesolicitors.com    |  T:0203 102 7400  |  m:07949095193

Hukuk Köşesi

Nurİ AhsAk
AVUKAT  VE HAKEm

Cumartesi Annelerine 
Londra’dan Destek

Britanya Demokratik Güç 
Birliği, 600 haftasında Cumar-
tesi Annelerine destek için 
Londra Trafalgar Meydanı’nda 
oturma eylemi gerçekleştirdi

600’üncü haftasına giren Cumartesi An-
nelerinin eylemine destek için Avrupa’nın 

birçok şehrinde oturma eylemleri yap-
ma kararı alan Güç Birliği Platformları 
Londra’da da bir oturma eylemi yaptı. 
Etraftan yoğun bir ilginin olduğu gözlemle-
nen oturma eyleminde Cumartesi Anneler-
inin talepleri yeniden dillendirilerek bundan 
sonrasında Türkiye’de devam edecek bu 
eylemin desteklenilmesi çağrısı yapıldı ve 
oturma eylemi sona erdirildi.
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Kate Osamor Alevilik 
Derslerinin Tanıtılmasına 
Yardımcı Oldu
Britanya ilk ve 
orta okullarında 
Alevilik Der-
sleri başlatılması 
duyarlılığı için Ed-
monton Shopping 
Centre girişinde 
broşür dağıtıldı. 

Edmonton Milletvekili 
Kate Osamor, Britanya Alevi 
Kadınlar Birliği ve Britanya 
Alevi Federasyonu yetkilileri 
Alevilik derslerinin tanıtıldığı 
broşürleri dağıtarak halkı bilg-
ilendirdi. 

Geçtiğimiz Cumartesi 
günü yağmurlu bir havaya 
rağmen yapılan etkinlikte 
sayın Osamor ‘eğitimde eşitlik 
ilkesi önceliğimiz olmalı’ diye 
konuştu.

BAF Başkanı İsrafil Er-
bil ‘bu duyarlılığı gösteren 
bölge milletvekilimiz sayın 

Osamor’a teşekkür ederiz’ 
diye konuştu.

BAKB Başkanı Özlem 
Şahin ‘annelerimize çok görev 
düşüyor, lütfen çocuklarınızın 
okullarında Alevilik derslerini 
talep edin’ dedi.

Aynı gün Labour Parti’nin 
‘ayrım değil eğitim -edu-
cation not segregation’ 
kampanyasının yapıldığı 
bölgede tüm farklılıkların 
eşitlik ilkesi ile temsil edilm-
esi mesajlarıda verildi. 

BAF: AKP’nin Avrupa’ya 
Gönderdiği Memur ‘De-
deler’ Cemevlerimizden 
İçeriye Giremez
Havuz medyasında çıkan 
haberlere Britanya Alevi Fed-
erasyonundan tepki geldi. 

Bir süre önce Yeni şafak gazetesinde çıkan 
‘Diyanet İşleri Başkanlığı doksan altı memur 
‘Dede’yi Avrupaya Muharrem, Kerbela ve 
Aşure’yi anlatmaları için gönderdi’ haberine 
tepki veren BAF, ‘Yezit oyunları binlerce yıldır 
bizi teslim alamadı, yine teslim alamayacak’ di-
yerek tepki gösterdi.

Gazete, haberi ‘Diyanet İşleri Başkanlığı, 
gurbetçi Alevi ve Caferi vatandaşların talepleri 
doğrultusunda 96 Alevi dedesini yurt dışına 
gönderiyor. Alevi dedeleri gittikleri yerlerdeki 
vatandaşları, Muharrem ayı, Aşure ve Kerbela 
olayları hakkında bilgilendirecek ve birlik be-
raberlik mesajları verecek. 12 ülkeye gidecek 
dedelerden ilk kafile dün yola çıktı’ şeklinde 
vermişti.

Britanya Alevi Federasyonu tarafından 
yapılan yazılı açıklamada şunları belirtti:

‘‘AKP’nin yetiştirdiği bu sözde De-
delerin  Cemevlerimize gelerek Alevileri 
AKP’lileştirme çalışmaları ve Aleviliğin 

içini boşaltma gayretleri geçmiş tecrübeler-
imizle sabittir. Daha önce Cem vakfı aracılığı 
ile Cami-Cemevi projesi olarak önümüze 
konulan asimilasyon faaliyeti, Fetö operasyo-
nundan sonra şekil değiştirerek Alevilere tekrar 
sunulmaktadır. 

Hiçbir Avrupalı Alevinin DİB’dan 
Dede talebi olmamasına rağmen Alevilerin 
DİB’dan Dede talebi varmış gibi gösterilm-
eye çalışılmaktadır. Sanki Umreye gönderir 
gibi ‘ilk kafile yola çıktı’ nidaları ile Avrupaya 
memur Dede göndererek Avrupalı Alevilerin 
kazanımlarını yok etmek istiyorlar. 

Bu hamle AKP’nin Alevilere karşı savaş 
açtığı anlamına gelir. AKP bu hareketi ile 
Suriye’ye karşı yaptığı askeri çıkarmanın bir 
benzerini Avrupalı Alevi kurumlarına sahte De-
deler aracılığı ile yapmaya çalışıyor. 

Burada amaçlanan ‘Alevileri İçerden 
bölmektir’. 

Avrupalı Aleviler olarak  asla bu saldırının 
karşısında boyun eğmeyeceğiz ve bu sözde ‘De-
deleri’ Cemevlerimizden içeri koymayacağız.

Yezit oyunları binlerce yıldır bizi teslim 
alamadı, yine teslim alamayacak.’’
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Paranın Kokusu Erdoğan’a 
Şiiri Unutturdu 

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren 
şiirinin Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmelerde 
gündeme gelmediğini söyledi. Şiirinde Erdoğan’ı 
sapıklıkla itham eden Johnson, üzerinden çok 
kısa bir süre geçmesine rağmen Erdoğan ile kam-
eralara gülmesi paranın ve politikanın geldiği 
düzeyi de göstermiş oldu. 

Johnson, Britanya’nın köklü 
yayınlarından haftalık The Spectator der-
gisinin düzenlediği ‘Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a hakaret şiiri yarışması’nın 
kazanan ismiydi. Şiirde, Johnson, Türk 
cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok ağır ha-
karetlerde bulunuyor.   

Geçmişte Spectator dergisinin 
editörlüğünü de yapan Johnson, linç 
edilerek öldürülen Osmanlı’nın son 
dahiliye nazırı Ali Kemal’in öz torunu 
Stanley Johnson’ın oğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’yla ortak basın toplantısında 
konuşan Johnson’a Ankara’daki 
temaslarında hakaret şiirinin gündeme 
gelip gelmediği soruldu ve “Özür 
dileyecek misiniz?” dendi.

Johnson’ın buna yanıtı 
“Aslında bu hiçbir şekilde detaylı 
konuşmalarımızda dile getirilmedi. 
Buna ben de şaşırdım. Bunu ilk dile 
getiren siz oldunuz” oldu.

Bakan şöyle devam etti: 
“Türkiye’de, Ankara’da, İstanbul’da 
bir araya geldiğim insanlar Birleşik 
krallık’ın burada olmasının 
Türkiye’nin demokrasisi için bir 
taahhüt olduğunun farkında. 
Birleşik krallık aslında Türkiye’nin 
demokrasinin kurulmasında ne ka-
dar merkezi olduğunun farkında ve 
aslında şaşırdım, hiçbir şekilde dile 
getirilmedi bu.”

Bakan akşam saatlerinde de ‘Ak 
saray’da bizzat Erdoğan tarafından ka-
bul edildi. İkilinin samimi pozu dikkat 
çekerken Erdoğan Johnson’a dönemin 
Manchester belediye başkanı Robert 
Neil’in Sultan Abdülaziz’e mektubunun 
bir replikasını hediye etti.

Erdoğan, Türkiye’de kendisine ha-
karet ettiği gerekçesiyle binlerce kişiyi 
mahkemeye vermiş, darbe girişiminin 
ardından HDP’liler dışındakini 
affetmişti.

Daha dün Pkk 
sempatizanıydı!

Geçtiğimiz yıl bir televizyon 
programında yaptığı açıklamada 
PKK’ye sempati duyduğunu söyleyen 
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris 
Johnson, mevkidaşı Çavuşoğlu ile bir-
likte düzenlediği basın açıklamasında 
PKK’ye karşı mücadelede Türk dev-
letinin yanında olduklarını ifade etti. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 

Boris Johnson’la başbaşa ve 
heyetlerarası görüşmelerinin ardından 
ortak basın toplantısı düzenledi. 
Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, 
“Bundan sonraki süreçte İngiltere ile 
ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmek 
için işbirliği alanımızı genişletmek için 
çaba sarf edeceğiz. İngiltere’nin AB’den 
ayrılması elbette bize destek veren bir 
ülke olarak bizi üzmüştür ama Birleşik 
Krallık halkının demokratik iradesine 
herkesin saygı duyması gerekiyor. Ama 
İngiltere’nin AB’den ayrılması kopması 
anlamına gelmez. Türkiye ile İngiltere 
arasındaki ilişkilerin yeni bir boyut 
kazanması için de esasen fırsat olarak 
görülebilir. Özellikle ticari ilişkilerimizi, 
ekonomik işbirliğimizi güçlendirmek 
için irademizi bir kere daha bugünkü 
görüşmelerimizde ortaya koyduk. 
İkili ticaretimizin 2009’dan bu yana 
sürekli arttığı nadir ülkelerden bir tane-
sidir. Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatı 
da düzenli şekilde artmaktadır. Ama 
biz karşılıklı yatırımların arttırılması 
ikili ticaret hacmimizin artması için 
bundan sonraki süreçte aramızdaki 
mekanizmaları hayata geçirmek isti-
yoruz. Karşılıklı üst düzey ziyaretleri 
gerçekleştireceğiz.

Maalesef bugün Suriye’de ateşkesi 
ihlal eden bir rejim var. Bugün Halep’i 
tüm ateşkes anlaşmalarına rağmen bom-
balamaya devam eden, sivilleri öldüren 
varil bombaları kullanan zalim bir Esed 
rejimi var. bu rejim konusundaki tutu-
muzda bizim İngiltere ile aynı çizgide. 
Biran evvel Suriye’nin bunlardan 
kurtulması gerekiyor. Birleşik Krallık’ın 
İngiltere’deki PKK yapılanmasına 
yönelik bugüne kadarki politikasından 
memnunuz. PKK terör örgütüne karşı 
yürüttüğümüz mücadelede de desteğini 
net bir şekilde görüyoruz. Bundan 
sonraki süreçte de bu desteği net bir 
şekilde arttırarak devam etmesi bi-
zim en büyük arzumuz. Türkiye’de ve 
Suriye’de Avrupa’daki bir anlayışın 
değişmesi gerekiyor. Türkiye’de PKK 
Kürt vatandaşlarımızı temsil etmiyor. 
Suriye’de ve Irak’ta da aslında PKK’nın 
uzantıları olan PYD YPG’de oradaki 
Kürt kardeşlerimizi temsil etmiyor. 
Bunu iyi şekilde gördüğümüz zaman 
özellikle Kürtlerle terör örgütlerini net 
şekilde ayırabiliriz. YPG ve PKK’nın 
Avrupa’daki faaliyetlerine izin veren 
başta Belçika olmak üzere bazı AB 
ülkelerini kınadığımızı vurgulamak is-
terim. Çok verimli bir toplantı geçirdik” 

açıklamasında bulundu.
Birleşik krallık Dışişleri Bakanı 

Boris Johnson ise Türkiye’de olmanın 
çok güzel olduğunu belirterek, şunları 
kaydetti: 

“Çok sıkı, çok verimli şekilde 
çalışıyoruz Türkiye’de. Benim atalarım 
buradan aslında. Benim bu bakanlık 
aslında büyük amcam sizin yaptığınız 
işi yapıyordu. Benim kuzenim Selim’de 
aynı şekilde bu bakanlıktaydı. Bu 
bakanlıkta aslında benim ailemin bir 
tarihi var. O yüzden burada olmak 
benim için çok güzel. Çok olağanüstü 
görüşmeler yaptık. bir çok konuda mu-
tabakata vardık. Birleşik Krallık kes-
inlikle Türkiye’nin, Türkiye halkının, 
hükümetinin arkasında. Kalkışmayla 
mücadelede demokrasiyi korumada ta-
mamen arkanızda. Türk halkının böyle 
bir soruna nasıl karşılık verdiğini görmek 
çok güzel. Biz şuanda verilen mücadele-
nin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. 
Türkiye halkının demokrasi mücadeles-
ini destekliyoruz. İki ülkeyi birleştiren 
çok fazla şey var. çok benzer pozisy-
onlara sahibiz, Suriye ile ilgili olarak 
diğer bölgesel meselelerle ilgili olarak. 
Benim hükümetimin, sizin hükümetimi-
zin ve dünyada birçok kişinin aslında 
şuanda olan bitenlerle ilgili olarak, 
Halep’te olan bitenlerle ilgili çok fazla 
sorumluluk üstlendiğini de biliyoruz. 
Esad rejimi ve onların destekçileri 
Rusya ve Irak tarafından verilen destek 
anlamında onların yaptıklarıyla ilgili 
olarak gerçekten çok fazla sorumlu-
luk hissediyorlar. Türkiye’nin de buna 
karşı çabaları desteklediğini biliyoruz. 
Suriye’deki çatışmanın sonuçları öze-
lilikle dün benim için belirgin hale 
geldi. Gaziantep’e gittim. Türkiye 
hükümetinin ne kadar kahramanca çaba 
gösterdiğini orada gördüm. Şuanda 3 
milyon kişi Türkiye’de bulunmakta. 
Oraya mülteci kamplarına büyük bir 
yatırım yapıyorsunuz. Birleşik Krallık 
destek verme konusunda çokta yavaş 
davranmadı 2.3 milyar sterlini insani 
yardım adına temin etti. Dün biraz daha 
para verdik mayınların arınması ve temi-
zlenmesiyle ilgili operasyonlar için.”

“DAEŞ ile mücadelemiz, Pkk ile 
ilgili olan mücadele bu konuda ortak 
bir pozisyona sahibiz”

“DAEŞ ile mücadelemiz, Pkk 
ile ilgili olan mücadele bu konuda 
ortak bir pozisyona sahibiz” diyen 
Johnson, “Türkiye gerçekten bizim 
dünyamızın güvenliği açısından çok 
merkezi bir öneme sahip. Kıbrıs’taki 
çözüm sürecinden bahsettik. Şuanda 
her iki tarafta liderlik gösteriyor. Çok 
dikkatli bir şekilde bu yolda ilerlemeye 
devam ediyorlar. Birlikte yapacağımız 
güzel şeylerden de bahsettik. Ekonomik 
etkileşim iki ülke arasında son derece 
önemli. Sadece 2.5 milyon İngiliz’in 
buraya gelmesinden bahsetmiyoruz. 
Burada çok fazla bir ilişki de var. Son 
5 yıl içerisinde ticaret hacmi çok yük-
sek oranlarda artış gösterdi. Benim 
çocukken kullandığım, yediğim bazı 
ürünlerde Türk şirketleri tarafından üre-
tiliyor. Bu da ekonomik ortaklığımızın 
önemli göstergelerinden bir tanesi iki 
ülke arasındaki ticaret. Ortak ticaret ve 
ekonomi komisyonu çalışmalarına en 
kısa zamanda başlayacak. Yeni serbest 
ticaret anlaşması Türkiye ve Birleşik 
Krallık arasındaki son derece önemli. 
Bizim AB’den bir ayrılma sürecimiz söz 
konusu olabilecek. Oradaki anlaşmaları 
bırakmamız söz konusu olabilecek. 
Ama biz Avrupa’dan ayrılmayacağız, 
Birleşik Krallık’ta olacağız. Türkiye’nin 
AB içerisindeki amaçlarının güçlü 
destekçilerinden bir tanesi olacağız” 
ifadelerini kullandı.
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‘Kar Korsanları’ Londra’da Gösterilecek
Yönetmen Faruk 
Hacıhafızoğlu’nun ilk uzun 
metrajlı filmi “Kar Korsanları”, 
7-11 Ekim 2016 tarihleri arasında, 
Londra’da gösterilecek. 

Üç çocuğun evlerini ısıtabilme uğruna, 
kömür bulmak için verdikleri mücadeleyi, 12 
Eylül darbesinin gölgesinde, Kars’ın benzersiz 
atmosferinde, şiirsel bir görsellik ve yalın bir 
anlatımla izleyiciye aktardığı “Kar Korsanları”, 
7-11 Ekim tarihleri arasında Hackney’de bulu-
nan Rio sinemasında gösterilecek. 

8 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek 
gösterimden sonra yönetmen Faruk Hacıhafızoğ-
lu ile bir söyleşi de gerçekleştirilecek. 

kar kOrsaNları
Yıl 1981. Türkiye, tarihinin en acımasız ask-

eri darbelerinden birinin henüz başlarında ve son 
yılların en ağır kışını yaşıyor. Doğunun en ücra 
köşesinde, aylarca karların kalkmadığı, tarihi bir 
kent olan Kars’ta o yıl, halk için kömür ihtiyacı 
özgürlük ihtiyacıyla yarışmaktadır. Birkaç devlet 
kurumu ve ayrıcalıklı kişi dışında parası olanlar 
için bile o kış kömüre ulaşabilmek imkansızdır. 
Darbe şehri soğukla cezalandırmaktadır. Tek 
servetleri kızakları ve hayalleri olan Serhat, 
Gürbüz ve İbo da bembeyaz karlara tezat, 
simsiyah kömürün peşinde dayanışmanın 
gücünü keşfedecekleri bir yolculuğun 
başındadırlar.  Askeri darbenin gölgesinde evler-
ini ısıtmak için başladıkları bu masum macera, 
hayatın sorumlulukları ve gerçeklerle tanıştıkları 
bir dönüm noktası olacaktır.

Rio Sinemasında yapılacak 
gösterimlerin tarih ve saatleri:

 � 7 Ekim, Cuma, Saat 23:30
 � 8 Ekim, Cumartesi, Saat 13:00 

(Gösterimden sonra yönetme ile söyleşi)
 � 11 Ekim, Salı, saar 12:30
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İngiliz Devrimcilerin Aileleri PYD Kongresine Katıldı
PYD Avrupa, 8. 
Kongresi’ni yüzlerce 
delegenin katılımıyla 
yapıldı. Rojava’da 
yaşamlarını yitiren 
iki İngiliz devrimci-
nin aileleri de kon-
greye katılarak birer 
konuşma yaptı. 

Partiya Yekitîya Demokrat-
Demokratik Birlik Partisi (PYD) Avru-
pa örgütünün 8. Kongresi, Belçika’nın 
başkenti Brüksel’de yüzlerce del-
egenin katılımıyla gerçekleştirildi. İki 
gün süren kongreye Avrupa’nın birçok 
ülkesinden 135 kadın olmak üzere to-
plam 700 delege katıldı.

Kongreye Yunanistan, Bulgaristan, 
Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, 
İngiltere ve İskandinavya ülkelerinden 
de katılım oldu.

PYD Eş Başkanları Asya Abdullah 
ile Salih Müslim, Avrupa Temsilcisi 
Zuhat Kobanê, TEV-DEM adına Al-
dar Xalil, KONGRA GEL Eşbaşkanı 
Remzi Kartal, Sriza Partisi adına An-
tonios Markopoulos, HDP adına Ke-
mal Aktaş, Parti Demokrati Kürdistan 
adına Ali Herori, TJK-E adına Dilşah 
Osman, Sinn Fein adına Emma Clan-

cy olmak üzere çok sayıda parti ve 
kuruluş temsilcisi de kongrede hazır 
bulundu.

Kürtçe, Arapça ve İngilizce “8mîn 
Kongreya Rêxistina PYD A Ewrûpa 
yê ji Bo Rojavaya azad ber bi Sûri-
yeke demokratîk ve” pankartının 
bulunduğu salona Kürt Halk Önderi 
Abdullah Öcalan’ın posterinin yanı 
sıra Arin Mîrxan, Rüstem Cudî, Xe-
bat Dêrik olmak üzere Kürdistan 

Özgürlük Mücadelesi’nde yaşamını 
yitirenlerin posterlerinin asıldığı 
görüldü. “Tekoşîna Biratiya Gelan wê 
Hewldana Dagirkirina Xaka Sûrî Pûç 
Bike”, “Projeya federalîzma mozgeri-
ya parastina yekîtiya Sûrîye” ve “Dest 
bi dest em li dijî her cûreyên teror û 
dagirkeriyê” gibi pankartlar da salona 
asıldı.

Birçok medya kuruluşunun ilgi 
gösterdiği kongre, Kürdistan Özgür-

lük Mücadelesi’nde ve özelikle 
Rojava’da yaşamını yitiren enternasy-
onalist savaşçılar anısına yapılan saygı 
duruşuyla başladı.

abDUllaH Ve MÜslİM: 
PYD ÖzGÜrlÜkÇÜ Ve 
ÇaĞDaŞ bİr Partİ

Ardından PYD Eş Başkanları 
Asya Abdullah ve Salih Müslim 

İngiliz ve Kürtçe birer konuşma 
yaptı. Abdullah ve Müslim verdikleri 
ortak mesajda, şunları ifade etti:

“Parti olarak Avrupa örgütünün 
8’inci kongresini çok hassas bir 
dönemde yapıyoruz. Bugün bir-
çok olanak ortaya çıkmıştır. Biz 
bu gelişmeler ışığında kongremizi 
yapıyoruz. PYD, 13 yılında birçok 
gelişme kaydetti. 12 Mart 2004 
direnişi gösterdi ki, Rojava’da öncü 
parti olabilir. O dönemde, partimi-
zin yöneticileri ve üyeleri Baas reji-
minin zindanında tereddütsüz direniş 
çizgisini geliştirerek, mücadeleyi 
bugüne getirdiler. Bunun ispatı 
da Suriye ve Rojava devriminde 
gösterilmiştir. PYD, Ortadoğu’da 
iktidar ve klasik bir parti değildir. 
PYD demokratik, özgürlükçü ve to-
plumsal bir partidir. Gericiliğe karşı 
mücadele eden çağdaş ve halkçı bir 
partidir. PYD ekolojik, toplumsal ve 
kadın özgürlüğüne dayalı bir mü-
cadele yürütüyor.”

HOWell aİlesİ: 
ÇOĞUĞUMUzla 
GUrUr DUYUYOrUz

Rojava’da yaşamını yitiren İngiliz 
Trancey Howell’in anne ve babasıysa 
çocuklarıyla gurur duyduklarını be-
lirterek, “Oğlumuz devrimciydi. 
İnsanlık için Rojava’da şehit oldu. O 
Rojava halkını kendi ailesi gibi görüy-
ordu, onları çok seviyordu. O YPG 
dünyasının bir parçasıdır” dediler.
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Yılmaz Güney’in 
Yol Filmi Seyirciyle 
Buluşmaya Devam 
Edecek
Dünyaca ünlü 
Kürt sinemacı 
Yılmaz Güney’in 
Yol Filmi, bu Pazar 
başlayan gösterimi 
sonrasında, seyirci-
yle dört hafta daha, 
To t t e n h a m ’ d a k i 
Bernie Grant 
Arts Centre’da, 
buluşmaya devam 
edecek.

Ünlü sinemacı Güney’in, kızı 
Elif Güney Pütün’ün de söyleşi 
için katıldığı filmin ilk gösterimi, 
2 Ekim Pazar günü, gerçekleşti.

Tottenham belediye encümeni 
Makbule Güneş ve Bernie Grant 
Arts Centre ile ortaklaşa organize 
edilen film gösterimi önümüzde-
ki dört Pazar, saat 16:00’da gös-
terilecek.

Orijinal, sansürsüz Yol film-
inin ilk gösterimi düzenlenen re-
sepsiyon ve Pütün ile söyleşi ile 
kutlandı.

‘Toplumları Buluşturmak’ 
söylemiyle gösterimi organ-
ize eden Güneş, Bernie Grant 
Arts Centre’ın Tottenham’daki 
sanatçılar için önemli bir yer 
olduğunu ve Kürt halkı için 
büyük bir değer olan Yılmaz 
Güney’in Yol eserinin böyle bir 
yerde gösterilmesinin önem-
li olduğunu söyledi. Güneş, 
Londra’daki Kürt halkının- eski 
Tottenham milletvekili adına ku-
rulan sanat merkezi- Bernie Grant 
Arts Centre ile tanışmalarını da 
hedeflediğini ifade etti.

Bernie Grant Arts Centre 
adresi: Town Hall Approach 
Road , Tottenham Green , Lon-
don , N15 4RX

Biletler https://www.
eventbrite.co.uk/e/yol-tick-
ets-25790001589 adresinden 
temin edilebilir.

Makbule Güneş, Elif Güney Pütün ve 
Bernie Grant’ın eşi Sharon Grant
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Demirtaş’tan Önemli Açıklamalar
Halkların Demokra-
tik Partisi (HDP) Eş 
Genel Başkanı Sela-
hattin Demirtaş, par-
tisinin haftalık grup 
toplantısında konuştu.

Demirtaş’ın konuşmasından 
başlıklar şöyle:

Muharrem Orucu
“Kerbela sadece Hz. Hüseyin, 

Hz. Hasan şahsında bir haksızlığın 
ötesinde yaşama karşı bir duruş 
biçimidir. Kerbela’da yaşanan 
haksızlık ne ilkti, ne de son. Yezid o 
gün ortaya çıkmadı, o gün gitmedi. 
Bugün kendisine Saray inşa etmek 
isteyen Yezid anlayışı devam ediyor.

“Kerbala’nın iki anlamı vardır; 
Zulüm ne kadar ağır olursa olsun 
teslim olmamak, direnmek. Zalim 
ne kadar gaddar olursa olsun di-
yalog kapısını kapalı tutmamak. 
Günümüzde bu anlayış devam 
ediyorsa bize düşen Yezid’e karşı 
Hasan olmak, Hüseyin olmaktır” 
dedi.

“Bugün Kerbela yası tutulacak 
da, acaba hükümet yetkilileri Sünni 
yurttaşlarımıza sunduğu hizmetin 
milyonda birini sunacak mı? Di-
yanet İşleri Başkanı’nın cemevler-
inde düzenlenen iftar programıyla 
ilgili tek bir programı var mı? Yok.

“Aldığın maaşın neredeyse yarısı 
Alevi yurttaşlardan geliyor. Sen sad-
ece Sünni yurttaşların Diyanet İşleri 
Başkanı değilsin.

“AKP dini diye bir şey icat et-
tiler. Abartmak için söylemiyorum. 
Kendi kuralları var. Örneğin AKP 
dininde hırsızlık günah değil. Yolsu-
zluk ise neredeyse madalya sebebi.

belediyelere kayyum 
atanması

“Memleketin en büyük hırsızları 
AKP’li belediyeler. Adil bir müfettiş 
girsin şu belediyelere, neler çıkacak. 
Ankara’nın, İstanbul’un yarısını 
yediler. Servetlerinin haddi hesabı 
yok. Kendileri söylemedi mi?

“Gülen cemaatine peşkeş çek-
tikleri arsaların haddi hesabı yok 
ama DBP’li belediyelere kayyım 
atadılar. Niye? Çünkü hırsız değiller. 
Hırsız olsalar baş tacı yapılırlar.

“Benim belediye eşbaşkanlarım 
tutuklanacak, mahkeme mahkeme 
süründürülecek, memleketi soyan 
belediye yöneticileri de demokrasi 

ve ahlak abidesi kesilecek, utan-
madan da ‘Şu belediyeye de kayy-
im atayın’ diyecekler. Böyle bir 
şey olabilir mi? Bunu da bize nor-
mal bir şeymiş diye yutturmaya 
çalışıyorlar.ı.

tV ve radyoların 
kapatılması

“Küfürlü yazmayana köşe ver-
miyorlar. Bazı medya kanallarını da 
kapatıyorlar. Niye? Havuz medyası 
gibi onurlarını satmadıkları için.
Onurlarını satmış olsalardı bugün 
onlara polis değil, bir bakan giderdi 
konuk olarak.

“Örneğiz Zarok TV var, Kürtçe 
çizgi film kanalı. Diyorlar ya ‘biz 
asimilasyon ve inkarı bitirdik’ 
yalanınız boyunuzu aşmış be!

“Sizin döneminizdeki asimi-
lasyon hızı cumhuriyet tarihinin 
on katını aştı. Bunu araştırmalar 
söylüyor. Bir de ‘kendi anadilimizde 
konuşmayı yapamıyoruz’ diye utan-
madan sıkılmadan bizi suçluyorlar.

“Sen Kürtçe çocuk kanalını 
kapatırsan, Kürtçe müzik söyleyeni 
içeri atarsan, asimilasyon işte böyle 
gerçekleşir. En sinsi asimilasyonu 
bunlar uyguladı. Kaba saba yöntemi 
geçmiştekiler kullandı ama bunlar 
asimilasyonun en inceltilmiş bir 
halini kullanıyor. Ne acıdır ki bunu 
İslam adına yapıyorlar.

“14 yıldır ‘İslamcı bir partiyiz’ 
diyenler bunu yapıyor. Yalanın, 
iftiranın en büyüğü de bunlarda. 
Bunun dinle imanla ne ilgisi var? 
Neymiş yüzde 50 oy alıyorlarmış. 
Haysiyetsizlik yüzde 50 ediyor-
sa kusura bakmasınlar. Bilsek ki 
yüzde 99 oy alacağız, haysiyetsizlik 
yapmayız biz.”

OHal’in uzatılması
“Böyle bir ülke altında insan-

lar böyle yaşamı hak etmiyor. Tek 

başına iktidar olmak bu hakkı ver-
mez sana. Gazeteyi, televizyonu, 
parlamentoyu kapatabilirsin ama 
yüreklerimize kelepçe vuramazsınız. 
Yıkılıp gidecek, bu düzen böyle git-
mez.

“Türkiye’de adalet ve eşitliği si-
zler, bizler temsil ediyoruz. Başka 
direnen odak direnmeye cesaret 
eden yok. Dikkat edin hepsi sarayın 
önünde süt dökmüş kedi gibi duruy-
or. Bizim minnetimiz yok. Senden 
ihale mi istedik? Hırsızlık mı yaptık? 
Millete zulüm mü ettik, neyimizden 
korkacağız.

“Bu ülkede yaşanmış bütün 
suçların siyasal sorumluluğu sizded-
ir. Biz size neden biat edelim. Hangi 
ruhta birleşirlerse birleşsinler. Dün-
yada bunun adı faşizmdir. Yaptıkları 
şeyin evrensel bir tane ismi vardır; 
faşizm.

“Hangi ruhta birleşirlerse 
birleşsinler, dünyada bunun adı 
faşizmdir. Seçimi kabul etmemiş de 
facto Führer’im demiş. Solcu mil-
letvekillerinin dokunulmazlıklarını 
kaldırmış, muhalif basını kapatmış, 
OHAL ile ülkeyi yönetmeye 
kalkmış. Tek, tek demiş. Halen 
iddialıyım.

“Hayatı boyunca başından so-
nuna okuyabildiği kitap Hitler’in 
Kavgam kitabıdır. Orada yazılanları 
şimdi bir bir uyguluyor, millete de 
demokrasi diye yutturuyor.

“Konuşmamızı 
yayınlayacak 
medya kanalı 

kalmadı”
“Şu konuşmamızı yayınlayacak 

medya kanalı kalmadı artık. 
Zannediyorlar ki halk gerçekleri 
duymayınca herkes AKP’li ola-
cak. Zannediyorlar ki televizyonlar 

kapanınca herkes Tayyipçi olacak.
“Biri bunları kandırmış her-

halde. Bunların en zayıf noktası 
kandırılma. Önüne gelen kandırdı, 
giden kandırdı. Dünyanın en saf 
hükümeti.

“Bir tek biz kandıramadık. 
Bunları kandırmak isteyen herkes 
parmağında oynatmış. Peki, suçlu 
kim biz, öğretmenler, öğrenciler. 
Devleti parsel parsel satan bunlar 
ama sonra bir cümle ile ‘kandırıldık’ 
diyerek, yırtıyorlar.

“Türkiye’nin en 
büyük kumpası ile 
karşı karşıyayız”

“Bunlar er ya da geç ortaya 
çıkacak. Darbe ile mücadele ediyor-
uz adı altında darbeye karşı direnen 
demokrasi güçleriyle mücadele 
ediyorlar. Defalarca sorduk, nerede 
darbenin siyasi ayağı. Neden bunu 
açıklamıyorsunuz.

“Öğretmeni, memuru işten 
atıyorsun. AKP’nin içinde dar-
beyi haber alan bilen, kaç kişi var 
neden açıklamıyorsunuz. Darbeyi 
eniştemden öğrendim diyor. Ya-
lan. Darbeden herkesten önce ha-
beri vardı. Her şey ortaya çıkıyor. 
Bunları konuşmanın zamanıdır.

“Darbenin tedbirini alacaksın, sırf 
sen kendi iktidarını sağlamlaştırmak 
için önlemeyeceksin. Türkiye tari-
hinin en büyük kumpaslarından biri-
yle karşı karşıyayız.

“Bu gerçeği herkes şu koridor-
larda konuşuyor da, kimse bu mik-
rofonda konuşmuyor. Darbenin 
içindeki bakanlar kim? Senin bilgin 
vardı neden insanların ölmesin göz 
yumdun? Hesabına geldi çünkü.

“Biz ne darbeden ne diktatörlük-
ten yana olmadık. Bir darbe gerçeği 
var, darbe bir senaryo değil, ama 
buna karşı alınan tedbir bir senaryo. 
Muhalefet partileri de bu senaryoya 
uymuştur.

“O nedenle Saray’da biz yokuz, 
onlar var, Yenikapı’da onlar var. 
Oyunu bozan biziz. O yüzden bizi 
hedef alıyorlar. Bunu teşhir eden tek 
parti de biz olduğumuz için işi gücü 
bırakmış bizimle uğraşıyorlar.

“Darbe girişimi 
vatana ihanetse, 
aranızda kaç vatan 

haini var”
“Darbe girişimi vatana ihan-

etse, kaç vatan haini var aranızda 
ey AKP, ey Cumhurbaşkanı? 
Nerede bunun siyasi ayağı? Neden 
açıklamıyorsunuz, neyi gizliyor-
sunuz. Tek bir siyasetçi yok muy-
du ya darbe girişiminde, numune 
olarak?

“Bunların hepsi memleketin 
başına çorap örme operasyonudur. 
32 bin kişi tutuklu. Türkiye’nin 
en kalabalık davası DEV-YOL 
davasıydı, bin 500 kişiydi. Zaman 
aşımından da düştü. 32 bin kişiyi tek 
dosyada birleştirmek istiyorlar.

“Bu, oradan bir karar çıkmayacak 
demektir. 32 bin sanıklı dosya mı 
olur? Özel mahkeme kuracaklarmış. 
Binlerce kişinin ifadesiyle o kaos 
içerisinde hakikat ortaya çıkar mı? 
Çıkmaz. Dertleri de o zaten hakikat 
ortaya çıkmasın istiyorlar.

“Biz bunların üzerine gitm-
eye devam edeceğiz. OHAL ve 
KHK’lerle memleket yönetemezsi-
niz. Şimdi parlamento açık ne gerek 
var KHK’lere. Çünkü Meclis’i artık 
ayak bağı olarak görüyor. Ne güzel 
işte istediği KHK’yi yazdırıyor.

“Meclis’e gelse tartışmalar 
yürütülecek, basına yansıyacak, 
halk öğrenecek. Bunu yapmıyor, 
yüzlerce kanun maddesi çıkarıldı. 
Anayasaya aykırı. Adalet Bakanı, 
anayasayı ihlal ettiğini kabul ediyor. 
Bütün temel hak ve özgürlükleri 
yasakladılar.

“Memlekette her şey yasak, 
kendisi hiç sıkılmadan eskiden 
topladıkları kalabalıkların onda 
birini toplayamıyor diyorlar. Ya sen 
ücretsiz döner ayranla, otobüslerle 
miting yaparsın, bizim mitingler-
imiz gazla, copla yapılıyor. Halk 
canını ortaya koyarak, direniş ortaya 
sergiliyor.

“Sokağa çağırma” 
sözleri

“Demirtaş sokağa 
çağırmışmış. Tekrar çağırıyorum; 
zulme karşı direniş haktır! Sana 
meşrudur da bize gayri meşru mu-
dur? 15 Temmuz gecesi sokağa 
çıkana meşrudur da, milletvekiline 
dokunulunca sokağa çıkana mı gayri 
meşru? Sana meşrudur, bize değil 
midir?

“Halk demokratik tepkisini her 
yerde barışçıl tepkisini gösterecek-
tir. Sokak demokrasinin en meşru 
alanlarından biridir. Sokağın gasp 
edildiği yerde demokrasi olmaz. 
Günlerce sokaklar çağrı yapanlar, 
beni suçlayarak kitlemizi baskı 
altına almaya çalışıyor.”
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Türk Devletinin Basına Yönelik 
Saldırıları Avrupa’ya Ulaştı
Türkiye’de muhalif medya 
organlarına yönelik erişim 
engeli ve kapatma kararları si-
yasi baskılar sonucu Avrupa’da 
yayın yapan MED NÛÇE’ye 
uzandı. Nûçe Tv’nin 2013 
yılında Türkiye’yle işbirliği so-
nucu kapatılması ardından 
yayın hayatına başlayan MED 
NÛÇE, kapatma kararına itiraza 
hazırlanıyor.

İkİ YÜzlÜlÜk
Eutelsat, kanalın yayın yaptığı Hotbird’e iki kez 

talimat göndererek yayının durdurulmasını istedi. 
MED NÛÇE Yayın Kurulu Üyesi Baki Gül, “MED 
NÛÇE, DAİŞ’in Türk devletiyle ilişkilerini deşifre 
eden, AKP’nin baskı politikalarını ortaya koyan bir 
televizyon. Kapatılmasının istenmesi bir ikiyüzlül-
üktür” dedi.

MED NÛÇE Yayın Kurulu Üyesi Baki Gül, 
televizyonlarının kapatılmasının Avrupa’nın iki yü-
zlü politikasının bir sonucu olduğunu belirtti. Gaze-
temize konuşan Gül, “MED NÛÇE, DAİŞ’in Türk 
devletiyle ilişkilerini deşifre eden, AKP’nin baskı 
politikalarını, Kürtlerin demokratik hak ve özgür-
lüklerini ortaya koyan bir televizyon. Kapatılmasının 
istenmesi bir ikiyüzlülüktür” dedi. 

“Düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda ken-
di ilkelerine riayet etmemiş durumdalar” diyen 
Gül, Fransa’yı Türkiye’yle benzeştirerek, “Hiçbir 
yasal, hukuki yol, yöntem ortaya konulmadan di-
rekt Türkiye’deki darbe yönetimi gibi, Kanun Hük-
münde Kararname’nin uygulanması gibi bir durum 
söz konusu. Ne lisans kurumumun ne uydu şirketinin 
yayınların içeriğine ilişkin bir uyarısı var. Hiçbir dava 
açılmamış. Televizyonun yayınının direkt kesilmes-
inin istenmesi tam bir antidemokrati uygulamadır” 
diye konuştu.  

MED NÛÇE’nin kapatılmasının Türkiye’deki tel-
evizyon ve radyolarının kapatılmasından da bağımsız 
olmadığını vurgulayan Gül, kendilerine kapatmayla 
ilgili hiçbir somut gerekçe iletilmediğinin de altını 
çizdi. Gül’ün verdiği bilgiye göre Eutelsat’ın tali-
mat gönderdiği Hotbird aracı şirketi tarafından MED 
NÛÇE’ye gönderilen yazıda, “Üzgünüz, Eutelsat’tan 
gelen direktif doğrultusunda yayınınızı kapatmak 
zorundayız” deniliyor.

Baki Gül, bundan sonraki sürecin nasıl 
işleyeceğine ilişkin ise şu bilgileri paylaştı: “Yürüt-
menin durdurulması talebiyle Eutelsat’ın bulunduğu 
Paris’te ilgili mahkemeye başvuru yapılacak. Tel-
evizyon yayınımızı sürdürmek için her türlü hukuki 
yolu kullanacak, hakkımızı arayacağız.”

kapatmalar peş peşe geldi 
Eutelsat ilk olarak 29 Eylül Perşembe günü, MED 

NÛÇE’nin yayınlarının durdurulması için uydu 
şirketine talimat yollamıştı. Bu talimat, Türkiye’de 
AKP rejiminin 20’yi aşkın televizyon kanalı ve radyo 
istasyonunun MGK toplantısı ardından Bakanlar Ku-
rulu kararıyla kapatılmasının ertesi günü iletilmişti. 
Televizyonun kapatılması kararının Türkiye 
talimatıyla alındığını belirten MED NÛÇE Yönetim 
Kurulu “Eutelsat, lisansı bulunan ve Avrupa yayın 
ilkeleri çerçevesinde yayın yapan MED NÛÇE’nin 
yayınlarını kesmek için uydu şirketine kanunsuz 
ve hukuksuz bir biçimde, Med Nuçe Tv’nin derhal 
kapatılması talimatı vermiştir. Eutelsat, hukuk dışı, 
kanunsuz ve illegal bu girişimleri ile Türk dev-

letinin ve Tayyip Erdoğan’ın suç ortağı konumuna 
düşmüştür” açıklaması yapmıştı. 

MED NÛÇE’nin yayına son verilmesi isteyen 
Eutelsat ile Hotbird arasındaki iç yazışmalarda ise 
televizyonun kamu düzenine uygun yayın yapmadığı 
savunuluyor. Söz konusu yazıda, “Televizyon kamu 
düzeni direktiflerine ve bizimle varılan şartlara uy-
gun yayın yapmamakta. Aynı zamanda televizyonu 
Avrupa’da düzenleyen kanunlara ve etraftaki ülkeler-
in de kanunlarına uygun değil” deniliyor. Muhteme-
len ‘etraftaki ülkeler’ ile ise MED NÛÇE’nin 
yayınlarından rahatsızlık duyan Türkiye kastediliyor. 

Paris’teki Eutelsat binası önünde Cumartesi günü 
yapılan protesto gösterisi sırasında görüşülen şirket 
yetkililerinin de baskının Türkiye’den geldiğini ka-
bul etti. 

MED NÛÇE, 22 Nisan 1898’de, Mısır’ın başkenti 
Kahire’de Bedirxan Bey’in oğullarından Mikdad 
Midhat Bedirxan tarafından çıkartılmaya başlanan 
“Kurdistan” gazetesi ile emeklemeye başladığı ilk 
günden bugüne 118 yılı geride bırakan Kürt basınının 
susturulmaya çalışılan son yayın kuruluşu oldu. 

30 Mart 1995 tarihinde Londra’da test yayına, 
15 Haziran’da da yayın hayatına başlayarak Özgür 
Basın’ın televizyonculuk geleneğinin öncüsü olan 
Med TV’nin lisansı, 1999 yılında Kürt Halk Ön-
deri Abdullah Öcalan’ın uluslararası komployla 
esir alınmasının ardından Türkiye’nin talebi üzerine 
İngiltere tarafından iptal edilmişti. Ardından kurulan 
MEDYA TV de Fransız devleti tarafından kapatıldı.

Geleneğin devamında Roj TV, Danimarka’dan 
alınan lisansla 1 Mart 2004’te yayın hayatına başlasa 
da, Türkiye’nin baskısı sonucu 22 Ocak 2012’de 
kapatıldı. Bunun üzerine Stêrk TV, 6 Şubat 2012’de 
yayına başladı. Stêrk TV’yi ise “Hakikat Zamanı” 
sloganıyla 4 Mart 2012 tarihinde yayın hayatına 
başlayan Nûçe TV izledi. 

Yayın lisansları iptal edildi
Ancak Türkiye’nin siyasi baskıları sonucu Dani-

marka yargısı, yayın ruhsatları bu ülkede bulunan 
Mezopotamya Brodcasting Şirketi’ne bağlı Kürt 
televizyonları MMC, Nûçe TV ile yayınları daha 
önceden durdurulan Roj TV’nin yayın lisanslarını 3 
Temmuz 2013’de iptal etti. Alınan bu kararla birlikte 
Kürt televizyonlarına yaklaşık 10 milyon Danimarka 
Kron’u para cezası da kesildi. Verilen bu cezalarla 
Kürt TV’leri, ticari işlemlerini sürdüremez duruma 
geldiklerini belirterek, iflas bildiriminde bulundu. 
Nûçe TV ile müzik kanalı MMC, 19 Ağustos’ta 
yayınlarını “Kürt milli marşı” olan “Ey Raqîp” klibi 
yayınlayarak durdurmuştu.

“Mezopotamya’nın sesi” sloganıyla Kürtçenin 
Kurmancî, Soranî ve Kirmanckî lehçelerinin yanı 
sıra Türkçe, İngilizce, Fransızca dillerinde yayın ya-
pan haber kanalı MED NÛÇE, yayıncılığı ile Kürt 
coğrafyası ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyadaki 
gelişmeleri izleyiciye ulaştıran önemli bir soluk oldu. 
Ancak Türkiye’deki muhalif kanalların kapısına kilit 
vurulmasının ardından sınırları aşan baskı politikaları 
ile MED NÛÇE’nin de ekranı karartıldı.
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Hesekê’deki Saldırıda Yaşamını 
Yitirenlerin Sayısı 34’e çıktı

Hesekê’de bir düğüne yönelik 
gerçekleştirilen intihar bombalı 
saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 
34’e çıktı. Cizre Kantonu Sağlık Kon-
seyi yetkililerinin verdiği bilgiye 
göre, şehit sayısı yaralılardan 3 kişinin 
daha yaşamını yitirmesiyle 34’e ulaştı.

rOJaVa’Da 3 GÜNlÜk 
Yas İlaN eDİlDİ 

Rojava Kantonları Genel 
Koordinasyonu, Hesekê 
katliamına ilişkin yazılı 
açıklama yaptı. Hesekê 
saldırısının, iflas eden terörist 
güçler ve onların destekçiler-
ince gerçekleştirildiği be-
lirtilen açıklamada,  “3 Ekim 
2016 tarihinde DAIŞ teröris-
tleri, korkakça ve alçakça 
bir saldırı ile Hesekê’deki 
düğünü hedef almıştır. 
Saldırıda çoğu kadın ve çocuk 
onlarca yurttaş yaralanmış ve 
şehit düşmüştür” denildi.

Açıklamanın devamında, 
“Güçlerimiz, elde ettiği 
kazanımlarla bu terör 
örgütlerine ağır darbeler 
vurmuş, Rojava ve Kuzey 
Suriye’nin birçok bölgesin-
den onları temizlemiştir. Bu 
terör örgütleri yenilgilerinin 
intikamını sivil halkımızdan 
çıkarmak istemektedir. Ro-

java Kantonları Genel Koor-
dinasyonu olarak bu alçakça 
saldırıyı şiddetle kınıyoruz” 
denildi.

 Suriye krizine çözüm 
geliştirmek için Rojava Devri-
minin yanında yer almaları 
konusunda uluslararası 
kamuoyuna ve demokrat 
halklara çağrıda bulunu-
lan açıklama, şu ifadelerle 
sonlandı: “Bu tür saldırıların, 
halklarımızın özgürlüğü ve 
demokrasisini inşa etme pro-
jelerimizin ilerleyişine engel 
olmayacağını belirtiyoruz. 
Bu günden itibaren 3 gün-
lük yas ilan ediyor ve bütün 
halkımızın saldırılara karşı 
duyarlı olması ve toplu alan-
larda bulunmaması konusun-
da çağrıda bulunuyoruz.

Bütün halkımızın 
çocuklarına ve yaşamını 
yitirenlerin ailelerine 
başsağlığı, şehitlerimize rah-
met ve yaralılarımıza acil 
şifalar diliyoruz.”
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Metin Yeğin: Kolombiya barışa neden ‘hayır’ dedi?
Gazeteci Metin Yeğin 
Kolombiya’da yapılan ref-
erandumda Hayır oyu-
nun çıkmasını 10 maddede 
değerlendirdi. 

Katılım benim 
beklediğimden bile düşük 
kaldı. Gerilla bölgelerindeki 
köylüler oy kullanamadı. 
Ama ‘Barış için evet’, ‘hayır’ 
oylarına değil, yüzde 60’lık 
oylamaya katılmayanlara 
yani, ‘umutsuzluk ve 
çaresizlik’e karşı kaybetti.

1- Si-Evet oyu yüzde 49.77 
yani- 6.373.332 oy. 

2- No-Hayır oyu ise yüzde 
50.22 yani 6.424.604 oy.  

3- Katılım benim bile 
beklediğimden az oldu 
ve sadece yüzde 37.42 
oranında kaldı. Halkın 
yüzde 60 dan fazlası halk 
oylamasına katılmadı.

4- FARC’ın ve diğer 
gerillaların etkin olduğu 
bölgelerde, özellikle köylül-
erin çoğunluğunun nüfus 

kayıtları olmadığından zaten 
oylamaya katılamıyorlar.  

5- Kamuoyu yoklamalarını 
yüzde 60-65 oranında ‘Evet’ 
oyu göstermiş olması re-
havete sürükledi. ‘Hayır’cılar 
bile kampanyalarından 
vazgeçmişlerdi.  

6- FARC baştan beri 
Plebisit’i değil, kurucu 
bir anayasa inşası ve onun 
oylanmasını savunuyor.

7- Uluslararası analistler 
‘hayır’ çıkmasının ned-
eni olarak özellikle ‘savaş 
kurbanlarıyla yeterli 
iletişimin kurulmaması’nı 
gösteriyorlar.  

8- Bu sonuç bir şeyi 
değiştirmiyor. Barış 
anlaşması sadece taraflar 
arasında değil, uluslararası 
bir nitelikte ve BM’nin 

garantörlüğünde, geçerli.

9- İki taraf da sonuçların 
ardından ‘çatışmaya dön-
meme kararı’nı yineledi. 

FARC, ‘Bu, derin kin ve 
nefret ekenlerin halkı ne 
kadar etkilediğini gösterdi 
ama bu bizi geleceğimizi 
barışla inşa etme hayalim-

izden vazgeçirmedi’ dedi.  

10- Savaş sadece insanları 
değil, yaşama sevin-
cini, umudu öldürüyor. 

‘Barış için evet’, ‘hayır’ 
oylarına değil, yüzde 60’lık 
oylamaya katılmayanlara 
yani, ‘umutsuzluk ve 
çaresizlik’e karşı kaybetti.
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Personel Aranıyor
Cash and Carry firmamızda kasa ve 

kontrol pozisyonlarında çalışabilecek 
gece ve gündüz vardiyaları için 

personel alınacaktır.

info@artosfoods.com email 
adresinden iletişime geçebilirsiniz.İletişim: 0796 053 0714 (Mahmut)

İş İlanı
Tecrübeli Coffee Shop 

Şefi aranıyor
Mille End bölgesinde

Tottenham’da  bulunan Meditaste 
Takeaway de çalışacak servis 

elamanı aranıyor.
Tercübe ve ingilizce istenir.

Daha fazla bilgi için  
07951033825 (Aslan bey)

10 white hart lane, Tottenham, N17

Servis Elemanı Aranıyor

ACİLEN
Deneyimli Resoran şefi ve 
servis elemanı aranıyor.

Yatma yeri verilir.
Adres:Cutty Sark Café and Restaurant

38 Greenwıch Church Street
SE10 9BL London

İletişim: Ruslan Usta 07710583091

Eleman aranıyor
Waterloo’daki restorana

- grill şefi
- et hazırlıkçısı/kasap 

olarak çalışacak elemanlar aranıyor

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

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

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

Can: 07729430689 
Ciddi alıcılar arasın lütfen

Satılık Fish and 
Chips

270 philip lane, Tottenham’da 
Kira; 12000 bin 

Bussines rate; yok 
Taking 2000-2500 arası

İletişim: 07453544308

Satılık Offlicence 
Islington N1 bölgesinde

Kira: 16,000
Rates: 4,000 

(Oyster ve payzone vardır) 

iletişim: 07539593605 

AIR CON & ELECTRIC
SOĞUK ODALAR, AİR 
CONDITION, ELEKTİRİK

Restaurant, market ve kasaplar başta olmak 
üzere tüm işyerlerine soğuk odalar ve air 
conditioning kurulumu, tamir ve bakımı 
profesyonel ekiplerimiz tarafından yapılır. 

Ticari, endüstriyel ve evlere sertifika verilir.

• Commercial Soğutucular
• Air Conditioning
• Cold Rooms (Soğuk Odalar)
• Fridge, Freezer
• Elektrik İşleri dahil

Elektric Sertifikası verilir. 
Approved Certificate Given

ivkaircon@hotmail.com
07792 367 306

185 Angel Place, Fore 
Street, Edmonton,  
London N18 2UD
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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

ELINArosa
Graphic and Web Design Services

Selda Kayan 
Phone +44 (0)74 35682350
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Girtina televîzyon û radyoyan ku ÎMC 
tV, tV 10, Hayatin sesî, Ozgur radyo 
jî di nav de ye û bi biryarnameyên 
rewşa awarte hatin girtin, ji hêla bi 
dehan kesî ve li pêşiya balyozxaneya 
tirk ya londonê hate protestokirin. 
Piştî radyo û tV hatin mohrkirin, 
kedkarên çapemeniyê berê xwe dan 
Qada Galatasarayê û bang kirin ku wê 
kedkarên çapemeniyê û çapemeniya 
mûxalîf û azad bêdeng nebe.
Çalakiya ku ji hêla Yekîtiya Hêza Demokratîk Ya 
Brîtanya ve hatî organîze kirin duh bi tevlîbûna 
nûnerên saziyên demokratik yên Londonê hat li dar 
xistin. Di çalakiyê de pankarta li ser bi ingîlîzî ´Wê 
çapemeniya azad bêdeng nebe´ nîvîsî hat vekirin û 
bê navber dirûşmên dijî hikûmeta AKP hatin qêrîn.

Di axaftinên di çalakiyê de hatîn kirin de banga 
bilind kirina têkoşînê hat kirin û dan zanîn ku AKP 
dê nikaribe dengê me qût bike. Wekî din hat gotin 
ku, ´Îro radyo û televîzyonên dengê Elewî, Kurd, 
kedkar, bindestan digirin. Divê em bi hev re li dijî 
vê rawestin´. 

Berdewama nûçeyê di rûpelê 3´yan de ye

Wê Çapemeniya Azad Bêdeng Nebe

malbatên 
şoreşgerên 
Îngîlîz tevlî 
kongreya 
PYD´ê bûn 

| R3

Li Kolombiyayê 
di referandûmê 
de peymana 
dîrokî nehat 
qebûlkirin 

| R4

Ji Heyva 
Sor bang: Ji 
bo şirnexê 
hişyar û 
baldar bin!  

| R5

Ji Kombûna 
Civata giştî 
ya KNK’ê 
banga 
yekîtiyê 

| R5
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Pênokek

MOZA SED SALÎ
Sed sal beriya vê, cara yekem, balafirek 

li ser asîmanên Agiriyê re derbas dibe. 
Gundiyên ji eşîra Çixurî balefirê dibînin, 
hemû hevudu re diêjin “kuro ev çiye, wusa 
mezin e?”. 

Kesek nizane ew çiye, gelekî meraq 
dikin û dibêjin “Em ê herin aqilmend 
bipirsin ka ew çiye?” Diçine cem Aqilmend 
û wî dipirsin “Eva li ser asîmanan difire 
çiye?” Aqilmend derdikeve derê malê, 
balafirê dinêhêre û dibêje; “Kuro zû birevin 
ev Mozeke sed salî ye”.

TENÊTÎ 

Di qerepera jiyanek ne diyar de
Li ber pêlên nermebayekî xerbî
Bi rêzikên helbestek westiyayî 
Dilorînim êşên xwe,
Di kerrlaliya şevê de.
Di derya evînê de.
Parsekekî,destvala 
Û 
Bêgeşt vedigerim,
Garana xeyalên xilmaş.
Mîna masiyekî,sewsî Û birçî,
Di nava okyanûsan de,
Bazikê xwe dixum,
Dibin siya tenêbûnê de.
Hêviyên çilmisî,avreşandî dikim,
Bi xwêdana , eniya 
çiyayên polayî.
Û
Kulmek hêsirên min,deyn kiri bû,ji çavên 
zarokatiya te.
Ji tirsê re , ayatê Azadiyê dixwînim, li ber newaya 
giriyê tenêtiyê de.

Sabrî Vûral
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Wê Çapemeniya Azad Bêdeng Nebe
Girtina televîzyon û radyoyan ku 
ÎMC TV, TV 10, Hayatin Sesî, Ozgur 
Radyo jî di nav de ye û bi biryar-
nameyên Rewşa Awarte hatin gir-
tin, ji hêla bi dehan kesî ve li pêşiya 
balyozxaneya Tirk ya Londonê 
hate protestokirin. Piştî radyo û TV 
hatin mohrkirin, kedkarên çape-
meniyê berê xwe dan Qada Gal-
atasarayê û bang kirin ku wê ked-
karên çapemeniyê û çapemeniya 
mûxalîf û azad bêdeng nebe.

Çalakiya ku ji hêla Yekîtiya Hêza Demokratîk 
Ya Brîtanya ve hatî organîze kirin duh bi tevlîbûna 
nûnerên saziyên demokratik yên Londonê hat li dar 
xistin. Di çalakiyê de pankarta li ser bi ingîlîzî ´Wê 
çapemeniya azad bêdeng nebe´ nîvîsî hat vekirin û bê 
navber dirûşmên dijî hikûmeta AKP hatin qêrîn.

Di axaftinên di çalakiyê de hatîn kirin de banga 
bilind kirina têkoşînê hat kirin û dan zanîn ku AKP 
dê nikaribe dengê me qût bike. Wekî din hat gotin ku, 
´Îro radyo û televîzyonên dengê Elewî, Kurd, kedkar, 
bindestan digirin. Divê em bi hev re li dijî vê rawestin´. 

Di çalakiyê axaftina yekemîn rêvebirê Daymerê 
Feyzullah Cinpolat kir, û da zanîn ku li dijî dîktatoriya 
Erdogan dê serê xwe netewînin û li dijî dîktatoriyê 
têkoşînê bilindtir bikin. 

Li ser navê Yekîtiya Hêza Demokratîk serokê 
Federasyona Elewiyan Israfîl Erbîl daxûyaniya çape-
meniyê xwend û da zanîn ku, ne dengê milyoneran ew 
dengê milyonan e. 

Di çalakiyê de nûnerê Hayatin Sesi Orhan Dil, 
Hevserokê Meclîsa Gelê Kurd ya Brîtanya Ali Poyraz, 
û nûnerê TV 10 jî axaftinek kirin. 

Malbatên şoreşgerên Brîtanî tevlî 
kongreya PYD bûn
Malbatên şoreşgerên 
Brîtanî Kosta Eric 
Scurfield û Dean Carl 
Evans yên ku li Ro-
java jiyana xwe ji dest 
dayîn, tevlî kongreya 
8´emîn ya PYD Ewrû-
pa bûn. 

Kongreay  8’an a Partiya 
Yekîtiya Demokratîk (PYD) a 
Ewropayê li paytexta Belçîka 
Brûkselê bi tevlêbûna 700 delegeyî 
ku 135 wan jin bûn hat li dar xis-
tin.  Ji Yewnanîstan, Bulgarîstan, 
Elmanya, Fransa, Belçîka, Hol-
landa, Ingiltere û Iskandinavyayê jî 
tevlêbûn ji bo kongreyê çêbû.

Li ser navê PYD’ê hevserok 
Asya Abdullah û Salih Muslim, 
nûnerê Ewropayê yê PYD’ê 
Zûhat Kobanê, li ser navê TEV-
DEM’ê Aldar Xelîl,  Hevserokê 
KONGRA-GEL Remzî Kartal, li 
ser navê partiya Srîza Antonîos 
Markopoulos, li ser navê HDP’ê 
Kemal Aktaş, li ser navê Partî 
Demokratî Kurdistan Elî Hirorî, li 
ser navê TJK-E’yê Dilşah Osman, 
li ser navê Sînn Feîn Emma Clan-
cy, nûnerên gelek partî û saziyan li 
kongreyê hazir bûn.

abDUllaH Û MUslÎM: 
PYD PartıYeke 

azaDÎXWaz Û HeVÇaX e
Piştî Kobanê hevserokên 

PYD’ê Asya Abdullah û Salih 
Muslim bi İngilizî û Kurdî axaft-
inek kirin. Peyamên hevpar ên 
hevserokan bi vî rengî bûn:

‘’Em weke partî kongreya 8’an 
a Rêxistina xwe ya Ewropayê di 
serdemeke pir nazik de pêk tînin. 
Gelek derfet bi dest ve hatine. Em 
li ber ronkahiya van geşedanan 
kongreya xwe pêk tînin. PYD di 
13 salan de gelek pêş ket. Berx-
wedana 12’ê Adara 2014’an nîşan 
da ku li Rojava dikare bibe partiya 
pêşeng. Wê demê rêveber û en-
damên partiya me li zindanên re-
jîma Baas bê dudiliyekê li ber xwe 
dan û têkoşîn gihandin vê rojê. 
İspta vê jî şoreşa Sûrî û Rojava 
ye. PYD ne partiyeke desthilat-
dariyê û klasîk ên weke yên Ro-
jhilata Navîn e. PYD partiyeke 
demokratîk, azadîxwaz û civakî 
ye. Patiyeke pêşverû û gelparêz 
e ku li dijî paşverûtiyê têdikoşe. 
PYD li ser zemîna ekolojî, civakî, 
azadiya jinê têdikoşe.’’

 ‘eM Ê PrOJeYa CıVaka 
DeMOkratÎk PÊk bÎNıN’

Abdullah û Muslim diyar kirin, 
PYD li Rojhilata Navîn û Rojava 
dixwaze diyardeya Kurd çareser 
bike û wiha dom kirin:

‘’Îro ji bo vê têkoşîn tê day-
in. Zemîna wê jî paradîgmaya 
demokratîk e. Ev hem azadiya 
jinê û hem jî azadiya gelan e. 
Pêşengê vê Rêberê Gelê Kurd 
Abdullah Ocalan e. Heta niha li 

dijî hişmendiya dij-demokratîk û 
li ser navê sîn civakê dabeş dikin 
me têkoşîn da, em ê vê têkoşînê 
bidomînin. Em ê projeya civaka 
demokratîk pêk bînin. Serkeftina 
vê projeyê serkeftina hemû Kurd û 
civakan e. Li Rojava li dijî faşîzma 
DAIŞ’ê berxwedaneke mezin pêk 
hat. Pêşengên vê YPG,YPJ ne. Li 
dijî vê faşîzmê em navnetewî bi 
hevparî têbikoşin.

 ‘JıN GaraNtOrÊ 
azaDıYÊ Ne’

Em li Sûriyê sîstemeke fed-
eraliya demokratîk dixwazin ku 
hemû çand, nasname û bawerî bi 
azadî lê bijîn. Ceribandina Rojava 
û Bakurê Sûriyê ji bo hemû Sûriyê 
dikare bibe mînak. Her kes divê 
vê baş bizanibe heta ku diyardeya 
Kurd çareser nebe kêşeya Rojhilat 
û Sûriyê çareser nabe. Kana vê 

diyardeya Kurd e. Xaleke dî ya 
girîng jî têkoşîna azadiya jinê ye. 
Şoreja jinê ya li Rojava şoreşa 
hemû jinan e. Hemû destkeftî divê 
werin parastin. Di navbera hemû 
rêxistinên jinê ên Kurd de em vê 
weke startejiyekê dibînin. Em dix-
wazin destkeftiyên di şexê Arîn 
Mîrkan de derketin holê biparêzin. 
Jin dikarin bibin garantorê azadiya 
Kurd û sîstema demokratîk.’’

Malbata HOWell: eM bı 
zarOkÊ XWe ŞaNaz ıN

Dê û bavê Dean Car Evans 
yê ku li Rojava jiyana xwe ji dest 
dabû, gotin, ew bi zarokê xwe 
serfiraz in û diyar kirin, ‘’Kurê me 
şoreşger bû. Ji bo mirovahiyê, ji 
bo Rojava şehîd bû. Wî gelê Ro-
java weke xwe didît, pir ji wan 
hez dikir. Ew parçeyeke ji dinyaya 
YPG’ê ye.’’

Malagel Kongeya 
Xwe Li Dar Xist
Malagel roja Yekşêmê li avahiya 
xwe ya Dalstonê 27´emîn kongreya 
xwe ya asayî li dar xist û rêvebiriya 
xwe ya nu hilbijart. 

Malagel ya ku ji sala 
1984´an ve li Londonê 
xebatên xwe dimeşîne, 
di kongreya xwe ye asayî 
de rêvebiriya xwe hilbi-
jart. Kongre jibo şehîdên 
şoreşê bi yek deqe rêzgir-
tin dest pê kir.  

Di kongreyê de bal 
kişand ser rewşa awarte 
ya li Kurdistanê û hat go-

tin ku divê rêxistin were 
xûrt kirin. Piştî axaftinan û 
xwendina raporan hilbijar-
tin hat kirin. 

Ekin Firat Kuzu, Yaşar 
İsmailoglu, Yeter Kur-
ban, Mehmet Derinyer, 
Haci Polat, Dursun Laçin, 
Zeynep Gul û Nuri Kalkan 
jibo heyam nû wekî rêve-
bir hatin hilbijartin. 
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Li Kolombiyayê di referandûmê de 
peymana dîrokî nehat qebûlkirin
Li Kolombiyayê di ref-
erandûmê de peyma-
na aştiyê ya navbera 
hikûmetê û FARC’ê 
hat îmzekirin, nehat 
qebûlkirin.

Peymana aştiyê, ku di hefteya bihurî 
de ji aliyê Serokdewletê Kolombiyayê 
Jûan Manûel Sasntos û lîderê FARC’ê Tî-
moleon Jîmenez ve hat îmzekirin, pêşkêşî 
referandûmê hat kirin. Li gorî encamên 
vê referandûmê, ji sedî 50,24 ê hilbijêran 
peymana aştiyê qebûl nekirin.

Encamên referandûmê her du alî xist 
nava şoqê. Li ser rê û rêbazên ji niha û pê 
ve werin bikaranîn, hê jî ti daxuyanî ne-
hatiye dayîn.

Serokdewletê Kolombiyayê Santos di 
daxuyaniya xwe ya beriya referandûmê 
de dabû xuyakirin, ku ji bo qedandina şer 
planeke wan a B nîne.

farC: em amade ne 
peymanê nû bikin

Fermandarê Hêzên Çekdar ên Şoreşger 
li Kolombiyayê (FARC) Tîmoleon Jîme-
nez careke din got, ew ê dest ji peymana 
aştiyê bernedin, ku di referandûma roja 
Yekşemê de nehatibû qebûlkirin.

Peymana Aştiyê, ku ji sala 2012’an 
û vir ve di encama danûstandinan de hat 
îmzekirin, di referandûma roja Yekşemê 
ya bi beşdariya ji sedî 37 de bi rêjeya ji 
sedî 50,2 hatibû redkirin.

Lîderê gerîla Tîmoleon Jîmenez ê bi 
navê Tîmoşenko tê naskirin, careke din 
dubare kir ku ew ê dest ji peymana aştiyê 
bernedin û got, ‘Têkoşîna aştiyê winda 
nekiriye’. Tîmoşenko da zanîn, ew ê dax-
wazên gel li ber çavan bigirin û ragihand, 
weke FARC’ê ew amade ne peymanê nû 
bikin.

Tîmoşenko da zanîn, wan dest bi ji nû 
ve nirxandina peymanê kirine û encamên 
referandûmê jî dinirxînin. Tîmoşenko 
destnîşan kir, ku encamên referandûmê 

bûye sedem ku ew hîn bêhtir bi peymana 
aştiyê ve bên girêdan.

Fermandarê FARC’ê anî ziman, ku 
encamên referandûmê garantiya parastina 
agirbesta du alî ya di dawiya Tebaxê de hat 
îlankirin, daye.

Piştî ku peymana aştiyê di referandûma 
bi tevlîbûneke qels de hat redkirin, Netew-
eyên Yekbûyî biryar da nûnerekî xwe yê 

taybet bişîne paytexta Kuba Havanayê ku 
muzakere li wir tê meşandin. Sekreterê 
Giştî yê Neteweyên Yekbûyî Ban Kî-moon 
diyar kir, ew ê bi lezgînî nûnerê xwe yê 
taybet bişîne.

Ban Kî-moon da xuyakirin, ku ew ‘dax-
waza kûr a ji bo aştiyê’ ya gelê Kolombi-
yayê silav dike û bang li vê beşa civakê kir, 
ku ji bo aştiyeke mayînde û pêşîgirtina li 
şîdetê, zextê bike.

Rêjeya bêkartiyê li YE û 
Qada Eûroyê neguherî
Li gor daneyên meha 
Tebaxê ku ji hêla 
Saziya Statîstîkê ya 
Yekîtiya Ewropayê 
(YE) Eûrostatê hate 
weşandin, rêjeya 
bêkartiyê hem li 
yekîtiyê hem jî li Qada 
Eûroyê sabît ma.

Rêjeya bêkartiyê li 28 
welatên Yekîtiya Ewropayê di 
meha Tîrmehê de 8,6 ma, bi 

giştî kêmbûnek 40 hezarî çêbû. 
Li Qada Eûroyê ya 19 welatên 
YE hene jî, her çiqasî hejmara 
bêkartiyê 8 hezaran zêde bibe jî, 
rêjeya bêkartiyê ji sedî 10,1 ma.

Li YE, welatê ku bêkartî 
herî zêde ye, bi sedî 23,4 
Yewnanîstan e. Spanya jî bi 
sedî 19,5 bû welatê duyem ê bi 
pirsgirêka bêkartiyê.

Li Komara Çekê ev rêje ji 
sedî 3,9 û herî kêm e, li Elman-
yayê jî ji sedî 4,2 ye.

Li Qada Eûroyê rêjeya 
bêkarên ciwan jî  ji sedî 24,9 e.

Li Parlamentoya Ewropayê Hevpeymana 
Avhewayê hate qebûlkirin
Êdî teqez bû ku wê hevpeyama ku li Parîsê di konferansa 
avhewayê ya COP21 hate qebûlkirin û meha Nîsanê ji hêla 
welatên NY hate îmzekirin, bikeve meriyetê. Hevpeymana 
Avhewayê ya ji hêla Parlamentoya Ewropayê (PE) jî hate 
pejirandin, bi ragihandin NY a têkîldarî 7 welatên YE qebûl 
kirine, wê meha Mijdarê bikeve meriyetê.

Di dengdana PE de 610 parlamen-
teran hevpeyman pejirandin, 38’an jî 
nepejirandin.

Ji bo Hevpeymana Avhewayê ya NY 

bikeve meriyetê, divê 55 welatên ku ji 
sedî 55 gazên serayê yên bi atmosferê 
ve tên berdan berpirs in, qebûl bikin. Tê 
payin ku Elmanya, Awûstûrya, Fransa, 

Portekîz, Macarîstan, Malta û Slovakya 
yên ku beriya niha jî ld parlamentoyên 
wan ên neteweyî de hevpeyman xistibûn 
dengdanê helwestên xwe ji NY re ragi-
hînin. Piştî vê ragihandinê jî wê di nava 
30 rojan de hevpeyman bikeve meriyetê.

Li gor Hevpeymana Avhewayê, divê 
rêjeya germbûna gerdûnî ya heta dawi-
ya vê sedsalê li gor a 19’emîn herî zêde 
di bin 1,5-2 dereceyan de bê girtin û ji 
ber têkoşîna bi germbûna gerdûnî jî her 
sal alîkariyek malî ya 100 mîlyar dolar 
ji bo welatên ku bi pêş dikevin bê razan.

Li gor anketan Clînton 
Trump derbas dike
Ji bo hilbijartinên ser-
oktiya Amerîkayê ku wê 
vê meha tê bê lidarxis-
tin, xebatên namzetan 
ên propagandayê di-
dome, li gor anketan tê 
dîtin ku Clînton li gor 
Trump hê li pêş e.

Hefteya bihurî Komar-
parêz Donald Trump û 
namzeta Partiya Demokrat 
Hillary Clînton di weşana 
zindî de derketibûn pêşberî 
hev û ji hêla zêdetirî 85 
mîlyon kesan ve hatibû 

temaşekirin. Di anketan de 
hatibû diyarkirin ku Clînton 
hê zêdetir hatiye ecibandin.

Di anketek ajansa 
nûçeyan a Reûtersê de ku bi 
enstîtuya Îpsos daye çêki-
rin, hate tespîtkirin ku Clîn-
ton bi 5 pûanan li pêşiya 
Trûmp e. Li gor anketê, ji 
sedî 43 yê hilbijêran dibêjin 
Clînton, ji sedî 38 jî dibêjin 
Trûmp.

Ferqa dengê mabeyna 
her du namzetan, li gor an-
ketên 4 hefteyan jî nêzî 5 
pûanî ye.

5 hezar 600 penaber 
li Derya Spî hatin 
rizgarkirin
Ji karesata pena-
beran a 3’ê Cotmeha 
2013’an û vir ve, ku 
li Girava Lampedûsa 
qewimî, herî kêm 11 
hezar 400 penaber 
li Derya Spî jiyana 
xwe ji dest dan. Pêla 
koçberiyê ji ber xe-
teriyên mezin jî, de-
wam dike.

Li gorî agahiyan, di ope-
rasyonên duh tenê de zêdeyî 
5 hezar 600 penaber hatin riz-
garkirin.

Yekîneyên ewlekariya per-
avên Îtalyayê dan xuyakirin, 
ku ji penaberên li peravên Lîb-
yayê bi 39 kelek û botan bi rê 

ketin, yekî jiyana xwe ji dest 
daye. Rayedaran gotin, li van 
kelek û botan bi qasî 5 hezar 
600 penaber hatine rizgarkirin.

Saziyên alîkariyê yên mîna 
Rêxistina Doktorên Sînornenas 
(MSF), Save the Chîldren, 
SOS Medîterrannee (Derya 
Spî), Proactîva Open Arms û 
Sea-Eye jî destek dan operasy-
onên rizgarkirinê.

Di 3’ê Cotmeha 2013’an 
de li nêzî Girava Lampedûsa 
ya Îtalyayê keştiyek noqî binê 
avê bûbû û bi sedan penaber li 
Derya Spî xeniqî bûn. Di vê ka-
resata mezin de 366 cenazeyên 
penaberan ji nava avê hatibûn 
derxistin.

Li gorî Neteweyên Yek-
bûyî, di nava 3 salên di ser vê 
bûyera li Lampedûsa re derbas 
bûn, herî kêm 11 hezar 400 pe-
naberên din li Derya Spî jiyana 
xwe ji dest dan.
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Jı Kombûna Civata giştî ya KNK’ê banga yekîtiyê
Kongreya Neteweyî ya 
Kurdistanê (KNK), en-
camên kombûna 16. a 
civata giştî, ku di 1-2’ê 
Cotmehê de li Bruk-
selê pêk anî, bi dan-
ezanekê eşkere kir.
Danezana encamê 
bi vî rengî ye:

“KNK’ê di rojên 1-2 Cotmeha 
2016’an de li Brukselê civata xwe 
ya 16. pêk anî. Ji hemû meydanên 
dîasporayê û Kurdistanê endam, mê-
van û çavdêr beşdar bûn. Di roja ewil 
de wekî edetê salan yê KNK’ê mêvan 
û endam li ser rewşa bi giştî ya Kurd-
istanê, Rojhilata Navîn û cîhanê raw-
estiyan, analîzên berfireh kirin. Yên 
nehatî jî mesajên pîrozbahiyê şandin. 
Di dawiya roja ewilî da beşdaran bi 
yekdengî deklarasyoneke 20 xalî qe-
bûl kirin û dane bîr û rehiya navxweyî 
û derveyî welat.

Jı bO sÛDWerGırtıNa 
Jı DerfetÊN HeYÎ, 
tıfaQa NaVXWeYÎ DıVÊ

Di behsê dinyayê û Rojhilata 
Navîn de gelek bi eşkereyî hate gotin 
ku şertên derveyî yên serketina doza 
Kurdistanê gihiştî ne û divê dînamîkên 
neteweyî bala xwe bidin ser şertên 

navxweyî ku di serê wan da jî tifaqa 
navxweyî tê, da ku ji van şert û mercên 
gihiştî yên li Dinya û navçeyê layiqen 
istifa de bê kirin.

Di civata giştî de gelek bi zelalî 
hate destnîşan kirin ku di serî de 
Amerîka û Rûsya hêzên mezin yên 
Cihanî, di meydana Rojhilata Navîn 
de bi temamî ji bo berjewendiyên xwe 
yên aborî, polîtîk û leşkerî di nav rike-
beriyê de ne û di vê prosesê de hindî 
ku hêza mezin ya yêkgirtî ya Kurdis-
tanê derkeve meydanê û bi vê tifaqê 
ve prosesa rizgarî û azadiyê bê îdare 
kirin, wê encamên baştir û serketî bi 
dest ve bêne anîn.

Di vê çarçoveyê de bi girîngî hate 
gotin ku divê Kurdistanî di gava dest-

pêkê de di warê polîtîk û leşkerî da 
hêzên xwe bi koordîne bi kar bînin.

PÊŞNıYarÊN lı reWŞa 
POlÎtÎk a NaVXWeYÎ 
Ya lı kUrDıstaNÊ

Di kombûna giştî ya KNKê da bi 
dil û bîr û hizireke bilind ya welat-
parêzane, niştimanperwerane li ser 
rewşa polîtîk ya navxweyî ya li başûr, 
rojhilat, rojava û bakurê Kurdistanê 
hate sekinîn û ev xalên jêrîn hatin 
tewsiye kirin:

- Li başûrê Kurdistanê di warê 
polîtîk û ekonomîk de tengavî û as-
tengî hene û ev aştiya civakî (sosyal) 
ya navxweyî jî tehdît dike. Divê pêkve 
cîhana polîtîk ya başûr û herwisa di 

serî de Parlemento û hemû dem û 
dezgehên sivîl û demokratîk di nav 
xwe de li ser esasê diyalogê rêya çare-
seriya maqûl peyda bikin û zûtirîn dem 
di pratîkê da bi cih bikin. Pêwîste rêz ji 
dam û dezgehên rewa (şer’î) yên îdarî 
yên herêmê bên girtin û her tişt di bin 
serweriya qanûnê de derbas bibin. Her 
wiha em vekirî dibêjin û dixwazin; 
pêwîste rojekî zûtir Parlamento kom 
bibe û hilbijartina serokatiya herêmê 
bi awayekî demokratik bê kirin. Her-
wisa di pirsa rizgarkirina Mûsilê de 
jî hêzên neteweyî divê bi hişyariyeke 
bilind û di nav şêwir û koordînasy-
oneke berfireh ya navxweyî da hereket 
bikin ku manewrayên dewleta Tirkiy-
eyê yên li ser Mûsil û bi giştî başûr û 
rojavayê Kurdistanê bêne betal kirin.

- Hêzên polîtîk yên rojhilatê Kurd-
istanê jî divê di nav xwe de diyalogê 
xurt bikin û formekî tifaqê peyda bikin 
û bi hev ra li ser programeke hevgirtî 
têkoşîna xwe bi koordîne bilind bikin.

- Li rojavayê Kurdistanê haletê 
berxwedana dijî êrîşên DAIȘ’ê, 
hêzên din ên kevneperest û rejimê 
berdewam e. Niha jî dagîriya dewl-
eta Tirkiyeyê dest pê kiriye û li ser 
destketiyên Kurdistanê gefeke mezin 
dixwin. Tehdîta dewleta Tirkiyeyê 
ya li ser rojavayê Kurdistanê divê 
bi hişyariyeke bilind ya neteweyî 
bête dîtin û beramberî vê êrişkariyê 
hemû dînamîkên neteweyî yên li ro-
javayê Kurdistanê tifaqê bikin û mil 
bi milê hev dijî dagîrkeriya Tirkiyeyê 
û êrişên hêzên kevneperest di nav 
berxwedaneke xurt da bin.

- Hemû dînamîkên neteweyî 
yên li bakurê Kurdistanê jî divê dijî 
êrişkariya berfireh a dewleta Tirkiyeyê 
hêzên xwe bikine yek û di nav koordî-
nasyoneke xurt de ber xwe bidin, 
têkoşînê bi hev ra bilind bikin.

NÛkırıN Û aktÎVkırıNa 
kNk’Ê

Li ser pêdivî û armancên dînamîkên 
neteweyî û niştimanî di deklarasyona 
Civata 16. da bi berfirehî hate raw-
estan ku ew herweha erkên hemû 
Kurdistaniyan e ku di pratîkê da bêne 
bi cih kirin.

Endam her wisa li ser nûkirin, 
xurtkirin û aktîvkirina KNK’ê jî raw-
estan ku zemînê KNK’ê bê fireh kirin 
û dînamîkên li derve mayî jî di vê 
platformê da bêne kom kirin û KNK 
bi vê xurtiya xwe ya nû ve baştir bête 
fonksiyonel kirin.

Civata Giştî her wisa ji hemû en-
dam û dînamîkên neteweyî û niştimanî 
daxwaz kir ku van xwezî û daxwazên 
Kurd û Kurdistaniyan yên di platfor-
ma KNK’ê de hatine bilind kirin, bi 
xelk, dewlet û hemû dem û dezgehên 
dinyayê ra jî rabigihînin û desteka wan 
ji bo doza Kurd û Kurdistanê temîn 
bikin.

Kombûna Giştî, civata 16. ya 
KNKê bi daxwaza herî mezin anku 
serwextkirin, agahdarkirin, hişyarkirin 
û organîzekirina Kurdistaniyan ya li 
ser doza Kurd û Kurdistanê bi dawî 
bû ku di nav prosesa nû ya Rojhilata 
Navîn de pirsa Kurdistanê bê çareser 
kirin.”

Li Hesekê kesên ku 
jiyana xwe ji dest dane 
gihişte 34’an

Hejmara kesên ku di komku-
jiya Hesekê de jiyana xwe ji dest 
dane, gihişte 34’an.

Cîgirê Hevserokatiya Desteya 
Tenduristiyê Silêman Ehmed 
destnîşan kir ku herî dawî hêj-
mara kesên ku di komkujiya Hes-
ekê de jiyana xwe ji dest dane, 

gihişte 34 kesan.
Şevê din li daweteke bajarê 

Hesekê komkujiyek pêk hat. Hêr-
jmara kesên ku jiyana xwe ji dest 
dane, gihişte 34 kesan. Her wiha 
birîndar li nexweşxaneyên ba-
jarên Hesekê, Amûdê û Qamişlo, 
têne dermankirin.

Ji bo Şirnexê hişyar û baldar bin!
Heyva Sor a Kurdistanê ji bo gelê Şirnexê 
banga alîkariyê kir û got: ”Bi hatina demsala 
zivistanê re, wê jiyana xelkê Şirnexê hê di-
jwartir bibe. Lewma pêwîstiya lezgîn bi konên 
zivistanê, betanî û sobeyan heye”

Heyva Sor a Kurdistanê ji bo gelê 
Şirnexê yê ji ber qedexeya derketina 
derve ya li bajêr li binê konan dijî, banga 
alîkariyê kir.

Dewleta dagirker a Tirk ku di bin 
serweriya partiya faşîst AKP û Erdogan 
de bajarên li bakurê Kurdistanê wêran 
kirin, bi qedexeya derketina kolanan re 
jî zextên hovîtiyê li ser gelê Kurd ferz 
dike. Gelê Kurd ji ber wan barbariyan 
dê zivistana îsal di bin sirr, serma, bir-
çîtî û dijwariyeke pir mezin de pêşwazî 
bike. Bi mebesta jişyarî û alîkariya gelên 
li herêmê bi taybetî jî li Şirnexê xebatên 
curbicur tên kirin. 

Hemû pêdiviyên jiyanê li ser gelê 
sivîl hatine birîn.

Her wiha Heyva Sor a Kurdistanê jî bi 
daxuyaniyeke nivîskî bal kişand ser şert 
û mercên giran ên gelê Şirnexê di nav de 
ye û banga alîkariyê kir. Di daxuyaniyê 
de hat gotin, “Dewleta Tirk bêtirî saleke 
li dijî bajar û navçeyên Bakurê Kurdis-
tanê bi awayekî hovane êrîş dike. Ji ber 

van êrîşan zarok û jin jî di nav de, bi se-
dan kesî jiyana xwe ji dest dan û birîndar 
bûn. Her wiha ji ber qedexeya derketinê 
ya li Cizîr, Sûr, Nisêbîn, Gever, Şirnex, 
Silopiya, Hezex, Dêrik û Kerboranê  av, 
xwarin, derman û hemû pêdiviyên jiyanê 
li ser gelê sivîl hatine birîn.”

Di nava şert û mercên 
giran de ne

Heyva Sor a Kurdistanê bibîr xist, 
di encama êrîşên dewleta Tirk de, ku bi 
tank û topan hatin kirin, bi hezaran xanî 
wêran bûn û wiha dewam kir: “Qedex-
aya derketina derve li Şirnexê ku 16’ê 
Adara 2016’an dest pê kir, 6 meh in de-
wam dike. Di encamê de 9 taxên bajêr bi 
temamî hatine rûxandin. Ji ber van êrîşên 
dewlata Tirk, xelkê Şirnexê neçarî jiyana 
koçberiyê bûye.

Li gorî daneyan, 1000 malbat li herê-
ma Dergûlê,1500 malbat li Qilebanê, 
1000 malbat li Silopiya, 400 malbat li 
Cizîrê, 400 malbat li herema Germavê 

ya girêdayî Basê, 400 malbat li Dihê û 
nêzî 2000 malbat jî li Sêrtê di nava şert û 
mercên giran de dimînin.”

Di dawiya daxuyaniya Heyva Sor 
a Kurdistanê de ev bang li xêrxwazan 
hat kirin:”Bi hatina demsala zivistanê 
re, wê jiyana xelkê Şirnexê hê dijwartir 
bibe. Lewma pêwîstiya lezgîn bi konên 
zivistanê, betanî û sobeyan heye. Sazi-
ya alikariyê Heyva Sor a Kurdistanê, 
xwedîderketina li mexdûrên êrîşên dewl-
eta Tirk, weke erk û berpirsiyareke mi-
rovahî û exlaqî dibîne û ji bo bicihanîna 
pêdiviyên xelkê Şirnexê kampanya 
alîkariya madî daye destpêkirin.

Li ser vî esasî, em bang li hemû xêrx-
wazan dikin ku li xelkê Şirnexê xwedî 
derkevin û hemû derfetên xwe ji bo bici-
hanîna pêdiviyan wan bikar bînin.”  

Lêpirsîna komedyenê 
Elman ku Erdogan doz lê 
vekiribû hate rawestandin

Dozgeriya Maînz têkildarî 
lêpirsîna bi gilhê Erdogan ku bi 
hinceta ‘heqaret li Erdogan’ kiri-
ye li Elmanya ji bo Jan Bohmer-
mann destpê kiribû, got, ji helbes-
ta satîrîk a Bohmermann pêdivî bi 
darizandinê nîn e.

Di daxuyaniyê de hate go-
tin helbesta Bohmermann ku bi 
helbesta xwe tinazê xwe bi Er-
dogan kiribû, di nav mîsogeriya 
azadiya hunerê de, li gorî xala 5. 
a Destûra Bingehîn dikare were 

nirxandin û wiha hate gotin: 
‘’Bikaranîna ji bo ku ramanek pê 
were gotin taybetmendiya hunerê 
ji holê ranake’’

Bi destûra Serokwezîra Elman 
Angela Merkel li ser Jan Bohmer-
mann lêpirsîn hatibû vekiribin bi 
hinceta ku bi zimanekî tinazokî 
polîtîkayên dîktatorê Tirk Er-
dogan ên li ser Kurd û muxalîfan 
kiribû mijara helbesta xwe. Vê 
biryarê li nav civaka Elman rê li 
ber rexneyên hişk vekiribû.


