
Calais’teki 
Çocuk 
Mülteciler 
İngiltere’ye 
Getiriliyor

Sayfa 2

telgraf.co.uk
HAFTALIK HABER GAZETESİ

Carşamba,
19/10/2016 542Sa

yı

İngiltere’de 
Enflasyon  
Son 2 Yılın  
En 
Yükseğinde

Sayfa 9

Koca Bir 
Yüreğin 
Umuda 
Yolculuğu: 
Konstandinos 
Erik Scurfield

Sayfa 10-11

İskoçya’dan 
Yeni 
Bağımsızlık 
Referandumu 
Sinyali

Sayfa 5

Kapatmalara 
sessiz kalan 
İngiltere 
hükümeti 
protesto edildi

Sayfa 4

Demokratik Süreç Başlamazsa 
Darbe Riski Devam Edecek
Birleşik Krallık parlamentosu Lordlar 
kamarasında düzenlenen toplantıda 
konuşan HDP Ağrı milletvekili Berdan 
Öztürk, Türkiye’de demokratik süreç 
başlamazsa darbe riskinin ortadan 
kalkmayacağını söyledi. 
Kürt Çalışmaları Merkezi 
tarafından Lordlar 
kamarasında düzenlenen 
ve ev sahipliğini Richmond 
Barones’i Angela Harris’in 
yaptığı toplantıya HDP Ağrı 
Milletvekili Berdan Öztürk ve 
Kürdistan Bölgesel Hükümeti 
Parlamentosu milletvekili 
Salar Mahmood konuşmacı 
olarak katıldı. 

Fethullah Gülen bahanesiyle 
kamu kurumlarında bir kıyım 
yapıldığını ve AKP’li olmayan 
herkesin saldırılara maruz 
kaldığını ifade eden Öztürk, 
Türkiye’nin parlamenter 
demokrasiden tek kişiye bağlı 
bir sisteme geçiş yapmış 
olduğunu belirtti. Öztürk, 
OHAL sonrasında 93 bin 
kişinin açığa alındığını, 40 
bin kişinin halen gözaltında 
olduğunu söyledi. 

Kürdistan Bölgesel Hükümeti 
Parlamentosu milletvekili 
Salar Mahmood ise yaptığı 
konuşmada Syces Picot 
antlaşmasıyla Britanya’nın 
Kürdistan topraklarının 
parçalanmasındaki payını 
hatırlatarak, bölgede yüz 
yıldır neden istikrarın 
yakalanmadığı konusunda 
herkesin kendisini 
sorgulaması gerektiğini 
ifade etti.

Mahmood, Türkiye’nin Irak 
sınırlarını, DAİŞ ile mücadele 
bahanesiyle ihlal ettiğini ifade 
ettikten, Türkiye, Britanya 
ve Amerika ve diğer büyük 
ülkelerin, bölgede kendi 
çıkarları, doğal kaynaklar ve 
zenginlikler için mücadele 
ettiklerini ifade etti. 

Haberin devamı sayfa 6’da
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Calais’teki Çocuklar İngiltere’ye Getirilecek
Fransa ile İngiltere 
arasındaki geçiş 
noktası olarak bilin-
en Calais’deki mül-
teci kampında bulu-
nan 14 çocuk bugün 
İngiltere’de aileleri ile 
buluşacak.

Çocuklar, İngiltere İçişleri Bakanlığı’nda 
kayıtları yapıldıktan sonra, daha önce ülkeye ge-
len aileleriyle hasret giderecek.

Avrupa Birliği yasalarına göre mülteciler ilk 
ayak bastıkları ülkede iltica başvurusu yapmak 
zorunda.

Ancak akrabaları İngiltere’de yaşayan çocuk-
lar İngiltere’ye iltica etmek için başvuru yapa-
biliyor.

14 çocuğun ülkeye giriş süreci gecikmiş, 
Help Refugees adlı İngiltere merkezli yardım 
kuruluşu geçen hafta İçişleri Bakanlığı aleyhine 
dava açmıştı.

Calais’deki mülteci kampında bulunan 86 
çocuğun daha önümüzdeki günlerde İngiltere’ye 
gelmeleri bekleniyor.

Calais’deki kampta yaklaşık 10 bin mülteci 
yaşıyor.

İngiltere’ye kaçmak isteyen mülteciler her 
gün kamyonlara atlamaya çalışırken hayatlarını 
tehlikeye atıyorlar.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande 
en geç yıl sonuna dek mültecileri Fransa’daki 
merkezlere gönderip kampı yıktırmak istiyor.

Bu sürecin gelecek hafta başlatılmasının 
planlanması nedeniyle, İngiltere’de yaşama 
hakkına sahip olmalarına rağmen hala kampta 
olan çocukların güvenliğine yönelik kaygılar 
artıyor.

Londra merkezli Citizens UK adlı yardım 
kuruluşundan Beth Gardiner-Smith, “Bir hafta 
içinde kampın yıkımına başlanacak olması 
oradaki çocukları tehlikeye atıyor. Bugün aileler-
iyle bir araya gelen çocuklar için güzel bir gün. 
Ancak İçişleri Bakanlığı’nın görevlerimizi yer-
ine getirebilmemiz için gelecek hafta bundan çok 
daha sıkı çalışması gerekiyor” dedi.

LONDRA MERKEZDE MÜLTECİ 
ÇOCUKLAR İÇİN EYLEM

‘Help Refugees Worldwide’ ve ‘One Human 
Race’ kuruluşlarının düzenlediği eyleme katılan 
binlerce kişi, ‘Sığınmacıların ve göçmenlerin 
başımızın üzerinde yeri var’, ‘Hiçbir insan yasa 
dışı değildir’ yazılı pankartlar taşıyarak parla-
mento önünde  bakanlıklara ve başbakanlığa 
doğru yürüdü.

Bazı protestocular giydikleri kıyafetler ve 
yaptıkları makyajlarla, Suriye’deki bombalama-
lar sonucu enkaz altından çıkarılan insanlara dik-
kati çekmeye çalıştı.

FRANSA’DA YARGI CALAİS’İ 
BOŞALTMA KARARINI ONADI

Fransa’da yıllardır mültecilerin sağlıksız 
koşullarda yaşadığı Calais ve çevresinde-
ki derme çatma kampların boşaltılmasına 
yargıdan onay çıktı.

İngiltere’ye açılan Manş Tüneli’nin de 
olduğu Calais kenti çevresindeki ormanlık 
alanlarda yaz aylarına kadar 10 bin civarında 
mülteci yaşıyordu. Fransa’da ‘Jungle (Vahşi 
orman)’ olarak da adlandırılan alanın 
hükümet tarafından boşaltılmasına başlanmış, 
ancak bazı yardım kuruluşlarınca yürütmeyi 
durdurma talebiyle dava açılmıştı.

Paris’te görülen davada mahkeme, Calais 
ve çevresinde mültecilerin kaldığı alan veya 
kampların hızlıca boşaltılmasının ‘insani ol-
mayan şartlardaki bir yaşama son vermeyi 
amaçladığı’ savunuldu. Mahkeme, boşaltma 
kararının ‘insanlık dışı ve zarar verici uygu-
lama’ olarak görülemeyeceğine dikkat çekti.

Karara ilişkin İçişleri Bakanı Bernard 
Cazeneuve tarafından yapılan açıklamada, 
hükümetin bölgedeki yasadığı kampları 
boşaltma kararlılığının ‘desteklendiği’ sa-
vunuldu.

Calais’deki mültecilerin bir kısmının 
ülkenin değişik bölgelerindeki yurtlara 
taşınması işlemleri geçtiğimiz aydan bu yana 
hızlanmıştı.

mailto:editor@telgrafnews.com
mailto:haber@telgrafnews.com
mailto:editor@telgrafnews.com
mailto:reklam@telgrafnews.com
mailto:director@telgrafnews.com
http://www.telgraf.co.uk
http://www.hurriyet.com.tr/index/suriye
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Kapatmalara sessiz kalan İngiltere 
hükümeti protesto edildi

Başkent Londra’da Başbakanlık Ko-
nutu önünde Türkiye’de televizyon 
ve radyoların kapatılmasına sessiz 
kalınması protesto edildi.
Haber: Arif Bektaş

Türkiye’de televizyon kanalları ve 
radyoların kapatılmasına yönelik tepkiler 
sürüyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da 
Başbakanlık Konutu önünde yapılan pro-
testoda, İngiltere’nin bu uygulamalar 
karşısında sessiz kalması protesto edildi.

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma 
Merkezi (DAY-MER) tarafından düzenle-
nen protestoya çok sayıda İngiliz gazeteci 
de katılarak destek verdi. Türkiye’deki 
antidemokratik uygulamalar ve basına 
yönelik saldırılar karşısında sessiz ka-
lan İngiltere hükümetinin tutumunu 
değiştirmesi istendi. 

Başbakanlık önünde yapılan eylemde, 
Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ) 
adına konuşan Barry White, İngiltere 
Parlamentosu’nun konuyu gündemine 
alması gerektiğini belirterek, gerçekleri 

kamuoyu ile paylaşan televizyon ve 
radyoların kapatılmasının kabul edile-
mez olduğunun altını çizdi. White, 
NUJ’un Türkiye’deki medya çalışanları 
ve saldırıya uğrayan medya organlarıyla 
dayanışma içerisinde olmaya devam 
edeceğini söyledi.

Mültecilerin İngiltere’ye gelmeler-
ini talep eden bin kişilik bir grubun gös-
terisi ile birleştirilen etkinlikte konuşan 
Hayatın Sesi TV Muhabirlerinden Çağdaş 
Canbolat, televizyonlarının Erdoğan ve 
AKP’nin politikaları doğrultusunda yayın 
yapmadığı için, talimatla kapatıldığını be-
lirterek dayanışma çağrısı yaptı. Canbolat, 
İngiltere’de de Hayatın Sesi kamerasının 
kimsenin görmediği, görmek istemediği, 
işçi ve emekçilerin sorunlarını anlatan 
haberler yaptığını hatırlatarak, “Ger-
çeklerin ortaya çıkmasını istemiyorlar” 
sözlerini kullandı.

İskoçya’dan Yeni Bağımsızlık Referandumu Sinyali

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollanda, İngiltere’nin 
Avrupa Birliği’nden çıkmasının, AB’nin serbest dolaşım 
ilkesini tehlikeye atmaması gerektiğini söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollanda, 
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasının, 
AB’nin serbest dolaşım ilkesini tehlikeye 
atmaması gerektiğini söyledi.

Paris’te Avrupa konulu bir konferansta 
konuşan Hollande, “İngilizler, AB’den ayrılma 
yolunda kararı aldı. En kötü davranış onların bu 
seçimine karşı çıkmak veya AB kurumlarının 

doğruluğunu sorgulamak olur” dedi.
İngiltere ile artık üyelikten çıkış müzakereler-

inin sürdürüleceğini aktaran Hollande, “Bundan 
sonra, serbest dolaşım gibi AB’nin ilkelerini 
korurken, bu müzakereler nasıl sonuçlanacak 
bakmamız gerekecek” dedi.

Bu arada İngiltere Başbakanı Theresa May, 
muhalefetin Avrupa Birliği referandumu Brexit 

sonucunun parlamentonun onayına sunulması 
çağrısını reddederek, “Halkın AB’den ayrılma 
yönündeki kararını hayata geçireceğiz. Ayrılık 
müzakerelerinde İngiliz halkı için mümkün 
olan en iyi anlaşmayı elde etmek konusunda 
azimli olacağız” şeklinde konuşmuştu.

İskoçya’dan yeni bağımsızlık referandumu 
yasa tasarısı

İskoçya bölgesel hükumetinin Başbakanı ve 
ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisi’nin (SNP) lideri 
Nicola Sturgeon, İskoçya’nın bir gün bağımsız 
bir ülke olacağı konusunda şüphesi olmadığını 
belirterek “Bugün buna her zamankinden daha 
güçlü inanıyorum.” dedi.

Partisinin İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da 
düzenlenen yıllık kongresinde konuşan Stur-
geon, yeniden Birleşik Krallık’tan ayrılma 
yönünde bağımsızlık referandumu sinyali verdi.

İskoçya Başbakanı, “Sert bir AB’den çıkışı 
önlemek için çalışacağız. Birleşik Krallık 
AB’den ayrılsa bile İskoçya’yı ortak pazarda 
tutabilmek için yeni yetkiler isteyeceğiz. Mu-
hafazakar Parti hükümeti tüm bu çabaları red-
dederse, hayat standartlarımızı düşürürse, açık, 
kucaklayıcı ve çeşitlilikleri barındıran ülke 
saygınlığımıza ve ekonomimize zarar verirse, 
İskoçya’nın daha iyi bir gelecek seçme şansı 
olmalıdır. İskoçya’nın bu şansa sahip olmasını 
sağlayacağım” ifadelerini kullandı.

Nicola Sturgeon ayrıca, İskoçya’da yeni bir 
Bağımsızlık Referandumu yasa tasarısının ge-
lecek hafta tartışmaya açılacağını açıkladı.

Sturgeon, AB’de kalmak için tüm seçenekleri 
değerlendireceklerini belirterek yeni bir 
bağımsızlık referandumu için yasal hazırlık 
yapacaklarını, ikinci bir referandumun masada 
olduğunu söyledi.

Nicola Sturgeon geçen ay da Brexit ile 
İskoçya’da yeni bir bağımsızlık referandumu 
konularında halkın ne düşündüğünün tespit 
edilmesi amacıyla 3 ay sürecek bir kampanya 
başlatıldığını duyurmuştu.

Sturgeon, Birleşik Krallık’ta 23 Haziran’da 
yapılan AB referandumundan birlikten ayrılma 
yönünde sonuç çıkmasından duyduğu üzüntüye 
işaret ederek İskoçya’nın Avrupa’nın kalbinde 
kalmaya devam etmesi için Berlin’de daimi ti-
cari temsilciliği açacağını duyurdu.

İskoçya’da seçmenler, 23 Haziran’da 
yapılan AB referandumunda yüzde 62 ile bir-
likte kalınması yönünde oy vermişti.
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HDP’li Öztürk: Demokratik Süreç 
Başlamazsa Darbe Riski Devam Edecek

Londra merkezli Centre for Kurd-
ish Progress önceki gün HDP Ağrı 
Milletvekili Berdan Öztürk ve Kuzey 
Irak Bölgesel Kürt Parlamentosu 
Milletvekili, İnsan Hakları Komisy-
onu Başkanı Salar Mahmood’un 
konuşmacı olarak katıldıkları bir 
panel düzenledi. 

İngiliz Parlamentosu Lordlar 
Kamarası’nda 11 Ekim 2016’da 
gerçekleşen, “Türkiye’de darbe 
girişimi sonrası demokrasi ve Kürt 
Bakış Açısı” konulu panelin ev 
sahipliğini ve başkanlığını  Rich-
mond Barones’i Angela Harris yaptı.

Harris’in açılış konuşmasından 
sonra sözü alan HDP Ağrı Millet-
vekili Berdan Öztürk, Türkiye’de 
bugün yaşananların idrak edilm-
esi için geçmişin anlaşılıp, ana-
liz edilmesi gerektiğini, özellikle 
demokratikleşme ve Kürt sorununa 
değinmeden bugün yaşanılanların 
anlaşılmasının mümkün olmadığının 
altını çizdi.

Öztürk, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın 7 Haziran seçimleri 
sonrasında HDP’nin başarısını ka-
bul etmeyerek, erken seçime gidilm-
esi kararı aldığını ve buna rağmen 2 
Kasım’daki seçimlerde de HDP’nin 
yine %10 barajını geçtiğini söyledi.

Öztürk şöyle devam etti; 
“Türkiye’de kalan son demokratik 
rejimin kırıntılarının da HDP mil-
letvekillerinin dokunulmazlıklarının 
kaldırılması ile tehlike altında 
olduğunu görüyoruz. Aynı zaman-
da Alevi ve diğer azınlık gruplara 
yapılan saldırılarda, Türkiye’de artık 
politik olarak iletişim kurulmasına 
izin verilmeyeceği mesajı veriliyor.”

HDP olarak darbeye karşı 
olduklarını  ve bunu darbe 
girişimi sonrasında derhal be-
lirttiklerini söyleyen Öztürk, 
Türkiye’de demokratikleşme süre-

ci başlatılmadığı sürece her za-
man askeri darbe riski olacağını 
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
dediği gibi bu demokratikleşme 
sağlanamadığı sürece Türkiye’de 
hâlâ askeri darbeyi umut edecekler 
olacağını dile getirdi.

Öztürk, darbe girişimi sonrasında 
ilân edilen OHAL sonrasında, dev-
let kademelerinde 40-50 sene görev 
yapmış, Fethullah Gülen’in ce-
maatine mensup üyelerin temizlen-
mesi bahanesiyle, hükümet aleyhine 
düşünen herkesin uzaklaştırılmasının 
hedeflendiğini öne sürdü.

Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Türkiye parlamenter demokrasiden 
tek kişiye bağlı bir sisteme geçiş 
yapmış durumdadır. OHAL 
sonrasında 93 bin kişi açığa alındı. 40 
bin kişi halen gözaltında. 

Üniversitelerde 5,247 akademisy-
en gözaltında. 3,392 hakim ve savcı 
görevlerinden alındı. 28.163 eğitim 
müdürü,2,018 sağlık müdürü,1,642 
finans müdürü görevden alındı. 35 
adet sağlık merkezi kapatıldı, 1.061 
eğitim kurumu kapatıldı. 

En önemlisi 11.301 öğretmen 
görevden, terörist oldukları ger-
ekçesiyle açığa alındı. Bu sayısal 
figürler olayın vahametinin görülm-
esi açısından çok önemli.”

Özellikle hapishanelerde insan 
hakları ihlali yapıldığını belirten 
Öztürk, insanların kendi memle-
ketlerinden çok uzak şehirlerde hap-
ishanelere koyulduğunu ve ekono-
mik durumları iyi olmayanların 
ailelerinin ve avukatlarının onları 
görmeye gidemediklerini belirtti. 
Avukat görüşmelerinin kayıt altına 
alındığını söyleyen Öztürk, böyle 
bir uygulamanın demokratik bir 
ülkede olmaması gerektiğini, 4 
kişilik koğuşlarda tutukluların 12 
kişi kaldığını ve dönüşümlü olarak 

uyuduklarını dile getirdi.
HDP’nin demokratik seçimle 

kazandığı 24 belediye başkanının 
tutukladığını ve bu belediyelere AKP 
hükümetinden kişilerin atandığını 
söyleyen Öztürk, yasalara göre bu 
belediyelere HDP’nin havuzundan 
kişilerin atanması gerektiğini belirtti.

Öztürk sözlerine şöyle devam 
etti; “Darbe girişimi sonrasında 
Kürt kasabalarındaki belediye 
başkanlarına saldırılar düzenlendi. Bu 
kasabalardaki insanların iradesi göz 
ardı edildi ve AKP mensubu kişiler 
bu kasabaların idaresine atandı.” 

Muhalif olan yerel televizyon ve 
radyo kanallarının kapatıldığını be-
lirten Öztürk, bunların arasında Alevi 
kanalının da olduğunu ileri sürdü.

Son olarak Türkiye’deki, hap-
ishanelerdeki baskının son bulması 
ve demokratik sürecin başlatılması 
gerektiğinin altını çizen Öztürk, 
Öcalan’ın serbest kalmasının milyon-
larca Kürt’ün ortak arzusu olduğunu 
belirterek bu baskının son bulması 
gerektiğini belirtti.

Kürtler yerine Araplar desteklen-
di...

Salar Mahmood konuşmasına 
Britanya’nın Kürt sorunlarında 
oldukça pasif kaldığını belirterek 
başladı. Osmanlı İmparatorluğunun 
çöküşü sonrasında, Kürt ulusu-
nun dörde ayrıldığını öne süren 
Mahmood, dönemin başbakanı Lloyd 
George’un Avam Kamarası’nda 
yaptığı konuşmasında Kürtlerin ken-
di özerk bölgelerini kurma hakları 
olduğunu dile getirdiğini, o dönemde 
birçok umut aşılandığını fakat 
1920 sonrasında yapılan anlaşma 
sonrasında Büyük Güçlerin etkisiyle 
bu anlaşmaların geçersiz kılındığının 
altını çizdi.

“O dönem Türkiye, Irak ve İran 
birlikte hareket ederek, Kürt ülküsü 

hareketinin ve devriminin önünde 
durdular. Bölgede yeni bir haritanın 
kurulmasının karşısındaydılar. 
Sykes Picot Anlaşması 100.
yıldönümünde Kürt insanına çok şey 
borçludur. Diğer uluslar Sykes Picot 
anlaşmasında yapılan hataları düzel-
terek, Kürtlerin haklarını tanımaları 
gerekmektedir. Bu bizim geçtiğimiz 
100 yıl içerisindeki tarihimiz ve bu 
nedenle bölgede bir türlü istikrar 
sağlanamıyor. Bu istikrarsızlığın se-
beplerini sormamız gerekiyor.”

Mahmood, Türkiye’nin Irak 
sınırlarını, DAEŞ ile mücadele ba-
hanesiyle ihlal ettiğini ve sadece 
geçen hafta Irak Parlamentosu’ndan 
bir deklarasyon yayınlanarak 
Türkiye’nin sınır ihlali yaptığının 
açıklandığını söyledi.

Türkiye, Britanya ve Amerika 
ve diğer büyük ülkelerin, bölgede 
kendi çıkarları, doğal kaynaklar ve 
zenginlikler için mücadele ettiklerini 
ileri süren Mahmood, bu ülkelerle 
ekonomik ilişkilerin önem taşıdığını 
fakat geçmişe dayanan tarihi ve ul-
usal sorunlar olduğunun da bilinmesi 
gerektiğini belirtti.

Çok Uluslu Proje’ye Kürtler ve 
diğer etnik kökenler de dahil...

Mahmood sözlerine şöyle de-
vam etti; “Uzun süredir Rojova ve 
Başur’da DAİŞ’le mücadele ediliyor. 
Kürt kadınları DAİŞ’le savaşırken ef-
sanevi bir mücadele veriyorlar. Tür-
kiye, Irak ve Suriye’deki hükümetler 
bilindiği gibi oldukça zayıflar ve 
büyük güçler bunları iktidarda tutarak 
daha küçük kültürlerle uğraşmalarına 
izin veriyorlar. Kürtlerin şuan 
çok uluslu bir projesi var. Sadece 
Kürtlerden bahsetmiyoruz, Türk-
menler ve diğer etnik kökenler de bu 
proje dahilindedir.”

Ulusal işbirliği ve kendi davaları 
için mücadele ettiklerini, demokrasi 

ile problem yaşadıklarını dile getiren 
Mahmood, bu sorunun uluslararası 
toplumun sorumluluğunda olduğunu, 
Kürdistan’daki demokratik süre-
cin gözlemlenip, desteklenmesi 
gerektiğini sözlerine ekledi.

Güney Kürdistan’da bu zama-
na kadar uygulanmamış bir model 
olduğunu ileri süren Mahmood, Irak 
Parlamentosu sözcüsünün dünyadaki 
tüm parlamentolarda konuşabildiğini 
fakat kendi parlamentosuna 
giremediğini belirtti. Mahmood, 
Kürdistan bölgesinde sınırlı poli-
tik elit bir grubun bulunduğunu ve 
her şeyi kontrol ettiğini ve bunun 
demokratik ilerleme için bir yük 
olduğunu dile getirdi.

Kürdistan’da demokratik 
süreç için büyük çaplı bir değişim 
yapılması gerektiğine dikkat çeken 
Mahmood, halk olarak hem büyük 
bir riskin hem de büyük bir başarının 
önünde olduklarını belirtti. 

Sivil toplum örgütlerinin Kürt to-
plumunu desteklemesi gerektiğinin 
altını çizen Mahmood sözlerine şöyle 
devam etti; “Batı’ya baskı uygula-
yarak onlardan sadece silah yardımı 
değil, ayrıyeten demokrasi inşası ve 
barış için destek almalıyız. Şengal’de 
2 yıl öncesinde yapılan soykırım 
sonrasında şunu belirtmek isterim 
ki Kürtler , Kürdistan’ın diğer üç 
bölgesinde hâlâ katliam riski ile karşı 
karşıyadır. Soykırım uluslararası bir 
suçtur ve bununla ilgili uluslararası 
bir yasa çıkarılması gerekmektedir.”

Mahmood konuşmasına, 
uluslararası toplumun özellikle 
Kürtlerle ilişkisi bulunanların, 
politikalarında radikal değişimler 
yapmadığı takdirde Orta Doğu’nun 
huzur göremeyeceğini, Kürtler-
in, bölgedeki diğerleri gibi kendi 
bağımsız devletlerine ihtiyaçları 
olduğunu söyleyerek bitirdi.
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DUYURU
Düzenleyeceğimiz 
Aşure etkinliğine tüm 
halkımız davetlidir.

Tarih: 22 Ekim Cumartesi
Saat: 13:00
Yer:  Halkevi (31-31 
Dalston Lane - E8 3DF)

Halkevi Yönetimi

Avrupa’daki Basın Kurumlarından Türk Elçiliğine Mektup
Türk devletinin başta 
Kürt medyası olmak 
üzere sol sosyalist basın 
kurumlarına yönelik 
saldırıları Avrupa basın 
örgütlerinin de gün-
deminde. Avrupa’daki 
basın örgütlerinden 
bu saldırılarla ilgili 
kaygılarını dile getirdikleri 
mektuplar Türk hüküme-
tine ve Türkiye’nin Lon-
dra büyükelçiliğine gön-
derildi. 

Erem Kansoy

Avrupa kökenli ve dünya 
tarafından kabul gören başta Avru-
pa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), 
Uluslararası Gazeteciler Federasy-
onu (IFJ), NUJ (İngiliz gazeteciler 
sendikası) Türkiye’de özgür basının 

karartılmasına yönelik çabalara 
ilişkin acil birer bildiri yayınladılar. 

Türkiye’de basın ve düşünce 
özgürlüğü alanlarında günlük gö-
zlemler yapan Avrupa’nın  en büyük 
basın emekçileri kurumları son 
olarak Med Nuçe TV ve Evrensel 
basın yayın organlarının karartılması 
ile harekete geçti.

Dünyanın en önemli Avrupa 
kökenli uluslararası basın kurumları 
yaptıkları açıklamalarda Türk dev-
letinin basın emekçilerine uyguladığı 
şiddet ile basın organizasyonlarını 
susturmaya çalıştığı politikaların yanı 
sıra düşünce ve ifade özgürlüğüne 
mani olmaya çalışması da şiddetle 

kınandı. Ayrıca kurumlar, Türkiye’de 
televizyon kanalları ve radyoların 
kapatılmasıyla ilgili yarın Brüksel’de 
açıklama yapacak olan basın 
örgütleri, “OHAL’e son verilsin ve 
kapatılan yayın organları geri açılsın” 
çağrısını yaptı.

IFJ ,EFJ ve NUJ adına ortak 
açıklama içeren ve Genel Sekreter 
Michelle Stainstreet imzasıyla Lon-
dra TC elçiliğine gönderilen mek-
tupta görüşme istemi de talep edildi. 
Gönderilen mektup ayrıca Başbakan 
Binali Yıldırım ve RTÜK’e ayrı 
ayrı gönderilerek basın üzerindeki 
saldırıların son bulması talep edildi. 

NUJ Genel Sekreter Michelle 

Stainstreet imzasıyla gönderilen ve 
EFJ ile IFJ tarafından da onaylanan 
mektuplarda, kapatılan televizyon ve 
radyoların isimleri de verilerek, bu 
yayın organlarının faaliyetlerine dön-
mesi istendi. 

Mektupta, “Bir gerekçe göster-
ilmeden, televizyon ve gazetelerin 
kapatılması hangi koşullarda olursa 
olsun kabul edilemez. Hep birlikte 
şahit olduğumuz gibi, hükümete 
eleştirel yaklaştığı için yayın 
organlarına ve meslektaşlarımıza 
yapılan uygulamalar şok edi-
ci. Gazeteci arkadaşlarımızın 
tutuklanması ve basın kartlarının 
elinden alınması kabul edilecek bir 
uygulama değil, hangi koşullarda 

olursa olsun” ifadelerine de yer ver-
ildi.

Londra Büyükelçisi Bilgiç’e gön-
derilen mektupta randevu da talep 
edildi. Görüşmeye NUJ, IFJ ve EFJ 
gideceğinin de altı çizildi. 

Evrensel Londra muhabiri Arif 
Bektaş’tan edinilen bilgiye göre, 
NUJ Genel Sekreteri Michelle 
Stainstreet, Türkiye’deki basına 
dönük saldırıların ciddi boyut-
lara ulaştığını, hangi koşullarda 
olursa olsun, televizyon, gazete 
ve radyoların kapatılması kabul 
edilemeyeceğini vurgulayarak, IFJ, 
EFJ ve NUJ olarak konunun takip-
çisi olacaklarını da belirtti.

Eutelsat Önündeki Çadır 
Eylemi Sürüyor

Kürt televizyonlarını 
kapatan Eutelsat 
şirketi Paris’te pro-
testo ediliyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te, 
Kürt televizyonlarını kapatan 
Eutelsat’ı protesto etmek için 
başlatılan çadır eylemi, ikinci 
gününde devam ediyor. 

Eutelsat binası önünde de-
vam eden eylemde, Türk dev-
letiyle işbirliği soucu Med Nuçe 
ve Newroz televizyonlarının 

kapatılması protesto ediliyor.
Villiers Le Belle ve Drancy 

Toplum Merkezi üyeleri, ey-
lem sırasında Türk devleti ile 
Eutelsat’ın kirli çıkar ilişkilerini 
içeren bildiriler dağıttılar.

Kapatılan televizyon kanalları 
ile ilgili döviz ve pankartların 
açıldığı eylemde, Fransa kamuo-

yuna seslenilerek, Türkiye’nin 
Avrupa kurumlarını etkisi altına 
almasına karşı çıkılması istendi.

Eyleme katılan Kürdistanlılar, 
“26 Ekim’de görülecek mahkeme 
sürecine kadar eylemlerimize 
devam ederek, Eutelsat şirketini 
teşhir edeceğiz” açıklamasında 
bulundu.

‘Türk Devletinin Bu Ayıbına 
Dur Demeliyiz’
Avrupa Gazeteciler Federasyonu 
(EFJ) eski yönetim kurulu üyesi ve 
NUJ (İngiliz gazeteciler sendikası) 
yönetim kurulu üyesi Barry White, 
Türkiye ziyaretinin ardından gaze-
temize açıklamada bulunarak muha-
lif basına yönelik AKP hükümetinin 
hukuk dışı tutumunu değerlendirdi. 

Erem Kansoy

Üç hafta önce tutuklu gazetecilerin mahkemes-
ini takip etmek üzere IFJ Uluslararası Gazeteciler 
Federasyonu adına Türkiye’ye giden Barry White, 
baskı altındaki bazı radyo ve televizyonları da zi-
yaret etmişti. White gazetemize yaptığı açıklamada 
Erdoğan’ın kendisinin demokrasiye darbe vurduğunu 
ifade etti;

‘‘Türkiye’deki gerçek şudur ki, darbe girişimi 
aslında demokrasiyi yok etmeye çalışanları ortadan 
kaldırması gerekiyordu, ama Erdoğan ve onun 
hükümeti demokrasiyi yok etme çabalarına kendileri 
devam ediyor. Çünkü özgür ve çeşitli seslerde medya 
olmadan halk yeterince geniş, detaylı bilgi alamıyor 
ve bütün ülkenin bir diktatör tarafından yönetilme 
tehlikesi var şuanda Türkiye’de, Erdoğan’ın dik-
tatör olabilmesi için her şeyden önce özgür basını 
susturması gerekiyor bizim görevimiz onları bunu 
yapmaktan alı koymak engellemektir.’’ 

‘Erdoğan’ın basına yönelik saldırılarını engelle-
mek için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz’ sorumuza, 
daha fazla dayanışma ve mevcut durumu kendi ül-
kelerimizdeki hükümetlere ifade etmek şeklinde ce-
vap veren White şunları belirtti;

 “Bu sorunların üzerine giderken 2 odak noktamız 
var. Birincisi tek kelime ile dayanışma. Avrupa’da 
biz gazeteci sendikaları ile hem Avrupa parlamento-
sunun ilgisini olanlara doğru çekmek için ve onların 
ifade özgürlüğü için desteklerini almak için hem de 
kendi parlamentomuz ile bu sorunları paylaşıyoruz 
çalışıyoruz ki insan hakları önceliklerini uygulamaya 
geçirebilelim. İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğü 

bilinsin ki azınlığın işine gelen ticaret ve turizmden 
önceliklidir. Bunun mücadelesini vermek ve özgür-
lüklerini meslektaşlarımıza kazandırmak için çaba 
sarf edeceğiz.”

Türk devletinin bu ayıbına dur demek için 
çabaladıklarını ve baskı altındaki meslektaşlarının 
yalnız olmadığını ifade eden White, mücadeleye de-
vam edeceklerini belirtti;

‘‘Özgür ve bağımsız bir basının olmadığı ye-
rde demokrasiden söz etmek mümkün değildir. 
Türkiye’deki özellikle Kürt gazeteciler ve tüm mu-
halif basın insanları aslında halkın gözü kulağıdır 
O’nlar sosyal ve siyasi yaşamın gözlemcileridir. 
Kendi ülkemizde, Türkiye’deki Kürt ve muhalif 
gazetecilerle dayanışma içinde olmamız gerekiyor. 
Parlamento üyelerimize aralıksız yazılar yazarak 
onları bilgilendirmeye ve Türkiye’nin bu ayıbına dur 
demeye zorluyoruz. 

Elimizden geldiğince, işimi kaybeden, ailesi tehdit 
edilen, baskılara maruz kalan tutuklanan, alı koyulan 
ve eziyet edilen Kürt gazeteciler ile iletişim kurmaya 
çalışıyoruz. Şuan için özellikle İngiltere’de bulunan 
Türkiyeli ve sizin gibi Kürt gazeteci arkadaşlarımızın 
ülkelerine giriş çıkışında sorun yaşamamak için elim-
izden geleni yapıyoruz. 

Gazeteci dostlarımız yalnız değildir, Erdoğan ve 
hükümetinin demokrasi dışı yaptırımlarının önüne 
geçmek için hep birlikte sizlerle dayanışma içerisinde 
mücadeleye devam edeceğiz.”

İngiltere’de Enflasyon Son 
2 Yılın En Yükseğinde
İngiltere’de eylül ayında 
tüketici fiyat endeksi yıllık 
bazda yüzde 1 seviyesine 
yükseldi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi 
(ONS) verilerine göre ülkede ağustos 
ayında yüzde 0,6 olan yıllık tüketici 
fiyat endeksi eylül ayında yüzde 1’e 
çıktı. Beklenti eylül ayında enflasyonun 
yüzde 0,9 artması yönündeydi.

İngiltere’de çekirdek tüketici fi-
yat endeksi ise yıllık yüzde 1,4 olan 
beklentinin üzerine çıkarak yüzde 1,5 
seviyesine yükseldi.

Eylül ayı itibarıyla İngiltere’de en-
flasyon 2014 yılının kasım ayından 
itibaren en yüksek seviyesini görmüş 
oldu.

İngiltere’de enflasyon oranındaki 
artışta ağırlıklı olarak giyim ve 
akaryakıt fiyatlarındaki artış etkili oldu.

ONS açıklamasında aylık bazda 
tüketici fiyat endeksinin ise yüzde 0,2 
artış kaydettiği belirtildi.

İngiltere’de eylül ayında üretici fi-
yat endeksi (ÜFE) aylık bazda 0,2 artış 
kaydederken, yıllık bazda 1,2 yük-
seldi. Perakende fiyat endeksi ise eylül 
ayında aylık bazda yüzde 0,2 yükselirk-

en, yıllık bazda yüzde 2 artış kaydetti.
Verilere ilişkin olarak IHS Global 

Insight’ın Başekonomisti Howard Arch-
er eylül ayı itibarıyla aslında enflasyon 
artışının daha da fazla olma potan-
siyelinin olduğunu belirterek, “Tüketici 
fiyatlarının eylül ayındaki artış hızı 
gıda fiyatlarının dip yapmasıyla büyük 
oranda engellendi.” yorumunu yaptı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) 
Başkanı Mark Carney geçen hafta 
İngiltere’de enflasyonun hedefin 
bir miktar üzerine çıkmasının tolere 
edilebileceğini söylemişti.

İngiltere Merkez Bankası ise uzun süredir 
orta vadede enflasyonun yüzde 2 seviyesine 
çıkarılmasını hedefliyordu. İngiltere Merkez 
Bankasının en son projeksiyonuna göre ise 
2018 yılında ülkede enflasyonun yüzde 2,4 
seviyesine yükselmesi beklenmekte.

Başbakan Theresa May’in ülkenin 
Birlik’ten resmen çıkış sürecini başlatacak 
olan 50. maddeyi gelecek yılın mart ayında 
yürürlüğe sokabileceğini açıklamasının 
ardından İngiliz sterlini ABD doları 
karşısında son 31 yılın en düşük seviyesini 
görmüştü. Sterlindeki oynaklığın artması 
yatırımcılar ve İngiliz ithalatçılar arasında 
endişeleri artırıyor.

Suriye Krizi 
Lozan’ın Ardından 
Londra’da 
Masaya Yatırıldı
Amerika Birleşik Devletleri 
Dışişleri Bakanı John Kerry, Lozan 
toplantılarının ardından Londra’ya 
geçerek Suriye krizini Avrupalı 
mevkidaşlarıyla masaya yatırdı.

Amerika Birleşik Dev-
letleri Dışişleri Bakanı John 
Kerry, Lozan toplantılarının 
ardından Londra’ya geçerek 
Suriye krizini Avrupalı 
mevkidaşlarıyla masaya 
yatırdı.

Toplantıların ardından 
bir açıklama yapan İngiltere 
Dışişleri Bakanı Boris John-
son, çözüm için İran ve 
Rusya’nın inisiyatif alması 
gerektiğini belirtti: 

“Korkarım bu sorunun 
çözümünü zorlaştıran 
asıl konu çok fazla yalan 
söylenmiş olması. Bunların 
büyük bir kısmı da Esad re-

jimi ile onun destekçileri 
Rusya ve İran tarafından 
söylendi. Bu çözüm fırsatını 
değerlendirme şansları da on-
lara kalmış, bakalım gerçek 
bir büyüklük ve liderlik gös-
terebilecekler mi.”

Suriye’de ateşkes için 
diplomatik girişimler hız 
kazanırken, rejim güçleri 
Rusya’nın desteğiyle 
Halep’te muhaliflere yönelik 
operasyonlarını sürdürüyor.

Son haftalardaki 
bombardımanda hastanelerin 
hedef alınması Rusya ve Şam 
yönetimine karşı tepkilerin 
artmasına yol açmıştı.
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Koca Bir Yüreğin Umuda Yolculuğu : Konstandinos Erik Scurfield
DAİŞ çetelerine karşı savaşırken Rojava’nın Til 
Berak kentinde 2 Mart 2015’te yaşamını yitiren 
Biritanyalı Konstandinos Erik Scurfield’in ailesiyle 
yaptığımız söyleşinin üçüncü bölümünde Kostas’ın 
Rojava’ya gidiş yolculuğunu konuştuk. 

Erem Kansoy

Kostas nasıl Rojavaya gitmeye 
karar verdi? Kostas’ı oradaki 
insanlara yardım etmeye 
kararlı kılan neden ne idi?

Vasiliki Scurfield (Kostas’ın An-
nesi): “Şengal dağlarında sıkışan 10 bin 
Ezidi insan ile ilgili bir haberi izlemişti, Kos-
tas o günden sonra Ezidilerin acısına yürekten 
ortak olmuştur. O dönemlerde İngiliz ordusu 
içerisinde Şengale gidip, İngiliz askerinin Ezi-
dilere yardım etmesi konuşuluyordu ve Kostas 
böylesi bir beklenti içerisine girmişti. Kostas 
İngiliz askerinin bölgeye müdahele etmesini ve 
orada daiş zulmündeki insanların kurtarılmasını 
çok istiyordu. Kostas, bir gün komutanına da 
konuyu açar ve İngiliz ordusunun oraya git-
mesi gerektiği konusunda küçük bir tartışma 
yaşarlar. Kostas, komutanın İngiliz ordusunun 
oraya müdahale etmeyeceğini söylemesi üzer-
ine oldukça sinirlenir ve tepki gösterir. 

Kostas Royal Marinlerin yardım eden birim 
olduğuna inanan birisiydi, fakat İngiliz devleti, 
Marinlere bölgeye müdahale etme konusunda yet-
ki vermiyordu. Kostas burada Batıda huzur içinde 
yaşamaktan ve Ortadoğu’da olanları haberlerden 
izlemekten çok rahatsız ve mutsuzdu, bir şeyler 
yapmak ve yardım etmek istiyordu. 

İngiliz cihatçıların bölgede katliamlar 
yapmasını televizyondan izleyip te, yine İngiliz 
ordusunun iyilik yapmak adına neden oraya 
gitmediklerini inatçı ve ısrarcı bir şekilde 
sorgulayıp sinir oluyordu. 

Kostas bizimle bu konuyu her konuştuğunda, 
bizlere bölgeye gidip insanlara yardım etmek 
istediğini söylüyordu. Bunu belirtiyordu fakat 
biz ailesi olarak buna karşıydık, tabi ki insan-
lara yadım etmesine değil bölgenin çok sıcak 
olmasından dolayı karşıydık. O dönemlerde 
Daiş’in şiddetli katliamları söz konusuydu 
ve Kostas yeterli tecrübede değildi, ona zarar 
gelmesini istemiyorduk. 

Kostas’ın bölgeye gitmek istemesi ilk his 
olarak Kürtlere yardım etmek değildi. Orada 
Kürtlerin savaştığını biliyordu fakat onun için 
öncelik insanlıktı. Bölgede yaşayan toplumların 
Daiş çetelerinden gördüğü insanlık dışı 
katliamların önüne geçmek bu kan dolu saldırıları 
engellemek istiyordu ve Daiş’ten tiksiniyordu. 

Kostas bu süreçte bölgeye gitmenin yollarını 
aramaya başlamıştı. Başta özellikle Ezidi 
insanlarını araştırıyordu, Onları merak edi-
yor daha çok şey öğrenmek ve Onlara yardım 
etmek istiyordu, elbette Ezdileri araştırırken 
Kürt’leri de öğreniyorsunuz. Kostas tüm bu 
araştırmaları yaparken aynı zamanda YPG’nin 
terör listesinde olmadığını da da öğrenmiş ve 
artık YPG’ye katılmanın yollarını da aramaya 
başlamıştı.”

Kostas Erik Scurfield, Rojavaya gidip 
insanlığa yardım etme planlarını 
yaparken bir taraftan da bölge ile 
ilgili araştırmalar yapıyor makaleler 
okuyordu. Öğrendikleri ile gün 
geçtikçe bölgedeki gerçekleri 
savunmak ve bunun için savaşmak 
gerektiğine daha da inanıyordu. 

O dönemler İngiliz ordusundaki 
görevine devam eden Kostas 
Rojava’ya gitme çabasındaki ilk 
denemesinde başarısız olur...

Chris Scurfield (Kostas’ın 
Babası): “Eylül 2014’te Kostas İngiliz or-
dusu ile Amerika’ya bir dizi eğitim için gitmişti, 
buradan da Rojava’ya gitmeye çalışmıştı. Fakat 
havalimanında polis tarafından buna engel 
olunmuş ve Kostas birliğine geri teslim edilmişti. 
Ordu Onu İngiltere’ye geri göndermişti ve yaklaşık 
2 hafta anti terör polisi tarafından sorgulanmıştı. 
Günün sonunda suçlu bulunmamıştı, çünkü 
YPG’ye katılmak suç değildi. ” 

Vasiliki: “Kostas Rojava’ya gitme ko-
nusunu her açtığında onunla ciddi tartışmalar 
yaşamaya başlamıştık. Ona illa oraya yardım 
etmek için gitmesi gerekmediğini anlatmaya 
çalışıyorduk, burada mücadele vererek oradaki 
insanlara yardımcı olabileceğini anlatmaya 
çalışıyorduk. Bizim bilgimiz dahilinde olan git-
me girişimlerine engel olmuştuk. Kostas oraya 
gittiğinde bizden habersiz gitmeyi başarmıştı.” 

Kostas Ailesinden habersiz bir 
şekilde Rojavaya insanlara yardım 
etmek üzere gitmeye karar verir ve 
bunun için planlarını hazırlar. Gerekli 
mercilerle yaptığı özellikle sosyal 
medya üzeri kontakları ile seyahatin 
yolculuk aşamasını hazırlar. Kostas’ın 
güzergahı ve amacı artık nettir. Kostas, 
İnsanlığa yardım etmek üzere ve daişi 
durdurmak üzere yola çıkmıştır.

Vasiliki: “Kostas öncelikle Almanya’ya 
sonra Türkiye’ye ve buradan da Rojava’ya 
geçti. Orduya sadece ayrılmak istediğini söyl-
edi ve ordudan onur belgesi de alarak hızlıca 
görevini bıraktı. Komutanlarına Rojava’ya 
gidip insanlara yardım edeceğini söylemişti, 
onlar bunu biliyordu. Kostas onlara isterseniz 
ben bir İngiliz askeri olarak ta oraya gidebil-
irim ama bu bir skandal olacaktır o yüzden beni 
bırakın gideyim demişti. Komutanları ona en-
gel olmaya çalışmıştı, gitmesini istemiyorlardı 
ama kendisi istediği için onu ordudan emekliye 
erken ayırmak zorundaydılar. 

Ordu Kostas’ın pasaportuna 
Yunanistan ve Türkiye’ye giriş 
yasağı koymuştu. Kostas’ Almanya 
üzerinden gitmeyi tercih etti. Kostas 
7 Kasım 2014 günü Rojavada idi. 
Peki Vasiliki,Chris çifti Kostas’ın 
Rojava’ya gittiğini nasıl öğrendi?

Vasiliki: “Kostas’ın Rojava’ya gittiğini ilk 
başta öğrenemedik, bilmiyorduk. Daha sonra 
İngiliz ordusu bizi aradı ve Kostas’ın referansını 
nereye gönderelim diye sordu. Ben onlara neden 
referans gönderiyorsunuz? Kostas halen sizinle 
çalışıyor dedim, ve ‘bana hayır artık burada değil 
buradan ayrıldı’ diye cevap verildi. Bu şekilde 
Kostas’ın orduyu bırakıp Rojava’ya gittiğini 
Chris ile 1 hafta sonrasında anlamış olduk.” 

“Anne ben Suriye Derik’teyim, insanlara 
yardım ediyorum!” Ailenin Kostas 
ile ilk iletişiminde aldığı ilk mesaj…

Vasiliki: “Kostas’a Facebook üzerinden 
ulaşmaya çalıştık ve birkaç gün sonra ancak 
bize geri döndü, Suriye’de olduğunu söylemişti. 
Haber alabildiğimiz için çok mutluyduk. Söyle-
meden gittiği içinde kızgındık sadece. Ona 
bir şey olmasını istemiyorduk. Kostas bize 
gönderdiği mesajda, ‘güvendeyim, Suriye’de 
Derikte’yim burada insanlara ilk yardım ile il-
gili kurslar veriyorum.’ Sözlerini yazmıştı.” 

Aile: geri dönmesini istiyorduk.
Chris: “Kostas oradayken ilk başta geri 

dönmesini istedik, geri dönmesini söylemiştik. 
O da zaten 5 ay içerisinde geri dönmeye 
hazırlanıyordu, ilk önce bölge milletvekilimize 
gidip onu geri getirmek için ardım istemiştik. 
Onun yaptığı temaslarda ortaya çıktı ki, İngiliz 
devleti Suriye’de daişe katılanları biliyor fakat 
daiş’e karşı savaşanları görmezden geliyordu. 
Hiçbir rakam net olarak verilemiyordu. Millet-
vekili bize çok yardımcı olmuştu elinden geleni 
yapmıştı fakat etkili olamamıştı.

Kostas ile telefonda her konuştuğumuzda 
ve her mesaj yazdığımızda O sadece haber-
leri öğrenmek istiyordu, ne olup bittiğini 
savaşın durumunu ve her ayrıntıyı bilmek isti-
yordu, ben ona okuduklarımı ve basındakileri 
aktarıyordum. Kostas’ın Rojava’daki hayatının 
her anında İngiliz ordusunun bölgeye gidip 
müdahale edip daişi durduracağı ümidi hep 
vardı.  İngiliz ordusunun bölgeye gitmesi 
beklentisi içerisindeydi ve Kürtler ile Ezi-
dilere yardım etmesi gerektiğini, insanlık adına 
bir Royal Marinin bunu yapması gerektiğini 
sürekli söylüyordu. O dönemlerde seçimler 
yaklaşıyordu ve İngiliz hükümetinin Suriye’ye 
asker gönderme gibi bir niyeti yoktu bunu par-
lamentoya taşımak istemiyorlardı, ama her şeye 
rağmen Kostas bunun umudunu besliyordu. 

Kostas’la her konuştuğumuzda farklı bölgel-
erdeydi, Kamışlo, Derik, Şengal daha çok 
söylediği yerlerdi. YPG’nin PKK ile birlikte 
Şengale düzenlediği operasyonda görev almıştı.”

Kostas Erik Scurfield, ön cephedeki 
korkusuz savaşçı ruhuyla insanlık 
adına verdiği mücadelede 
artık Şengal dağlarında ‘Heval 
Kemal’ olarak biliniyordu… 

Vasiliki: “Kostas Şengal operasyonunda 
yar alan bir Amerikalı YPG’liyi yalnız başına 

gidip kurtarması ile de biliniyor. YPG’nin He-
val Kemal’ı korkusu bir savaşçıydı.”

Heval Kemal, daiş çetelerine 
karşı insanlık adına savaşırken 
şehit olmadan önce aile neler 
biliyordu, Heval Kemal’in ailesinin 
evindeki atmosfer neydi?

Vasiliki: “Korku içindeydik, çok korkuyor-
duk. Duyduklarımız bize çok endişe veriyordu. 
Kostas yaptığı her işi iyi yapmaya çalışırdı bunu 
biliyorduk, orada da ön planda olacağını hissede-
biliyorduk, savaş alanında en önde olmak çok 
tehlikelidir bundan dolayı korkuyorduk.”

Chris: “Korkularla yaşıyorduk, uyku-
suzduk, sanki geriye doğru sayıyorduk, bir 
sona yaklaşıyor hissi bizi çok korkutuyordu. 
Biz Kostas’ı iyi tanıyoruz hiç bir şeyden geri 
kalmayacağını gönüllü bir şekilde en önde 
savaşacağını çok iyi biliyorduk, buda bize onu 
kaybetme korkusunu yaşatıyordu, gerçekten 
çok korkmuştuk.” 

Heval Kemal’in Ailesi oğullarının 
şehit olduğunu nasıl öğrendi? 

Chris: “Kostas’ın ölümünü ben öğrendim. 
Evdeydim Sun gazetesinden bir muhabir kapıyı 
çaldı, Sun gazetesinden olduğunu söyledi ve 
onu geri gönderdim. Daha sonra Guardian 
gazetesinden bir telefon aldım, bu görüşme 
esnasında oradan beni arayan gazeteci bana 
Kostas’ın Rojava’da öldüğünü söylemesi üzer-
ine onu kaybettiğimizi öğrendim. ”

Vasiliki: “Chris’in Guardian muhabiri 
ile görüşmesinin ardından bizi Mark Campell 
aradı, ve durumu onayladı. Birkaç gün sonra 
Mark, Arzu ve Eylem ziyaretimize gelerek du-
rumu detaylı bir şekilde aktardı.” 

Chris: “ O telaş içerisinde televizyonu 
açtık, şok olmuştuk şok yaşıyorduk, saat 10 
haberlerinde tüm kanallarda oğlumuzun ölüm 
haberi vardı.”

Vasiliki: “Akşam geç saatlerde yine millet 
vekilimize danışmıştık, en azından Kostas’ın 
cenazesini geri alabilmenin yollarını araştırmak 
istiyorduk. Ayrıca bize birkaç gün içerisinde 
YPG tarafından bir zarf gönderildi ve içiresin-
deki mektupta Kostas’ın nasıl öldüğünü anlatan 
doktor raporu ve fotoğrafı da yer alıyordu.

Kostas, Tel-Hamis kentinde zırhlı araç 
ile bölgeden yaralıları ve sivilleri bir kaç 
arkadaşı ile uzaklaştırma görevindeydi, 
zırhlı aracın silah bölümündeki arkadaşı 
elinden vurulmuştu ve Kostas araçtaki 
silah bölümüne geçmek zorundaydı. 
Arkadaşları Ona yapmamasını yorgun 
olduğunu yeterince savaştığını söylese 
de Kostas silah bölümüne geçer 
ve aracı savunmaya başlar. Kostas 
silahın başına geçerken ‘eğer ben 
çıkamasam başka bir Kürt çıkacak’ 
sözleri söylemiş. Silahı kullandığı ve 
aracı savunduğu esnada Kostas RPG 
ile sol omuz bölgesinden vurulur ve 
anında hayatını kaybeder. Kostas’ın 
beraberinde araçtaki bazı kişiler 
de sağır olur ve hafif yaralanır. 

İlerleyen süreçte oğlumuzun cenazesini 
Britanya’ya getirme çabalarına odaklandık. 
İçişleri bakanlığı bize Irak’ta cenaze taşıyan bir 
firmanın telefonunu verdi, bu firma bizden 17 
Bin Dolar istemişti.”

Chris: “Bir hafta olmadan ben oraya 
gitmiştim, Talabani bize çok yardımcı oldu. 
Tüm kağıt işlemlerini yapmamıza daha hızlı 
gelişmesini sağladı. Orda kaldığımın ikinci 
gününden sonra bir süreliğine Kostas’ın cenaz-
esini de benim kaldığım otele getirmişlerdi. BBC 
gazetecisi Jim, Talabani’yi yakından tanıyordu 
O bize numarasını vermişti ve Talabani’ye öyle 
ulaşmıştık. Talabani sayesinde 6 hafta alacak  
işlemler 2 günde bitti ve Kostas’ın cenazesini 
Britanya’ya getirebildik. Oradayken Kürtlere 
büyük güven duymuştum. Ben Süleymaniye’ye 
gitmiştim, orada Amerikan Jordan Mattson ile 
buluşmuştuk, O Kostas’a bakıyordu, daha son-
ra Duhok’a geçtik ve geceyi orada geçirmiştik, 
daha sonra sınırdan cenazeyi gidip almıştık. 
O gün Kürtler cenazeyi aldığımız sınırda çok 
güçlü güvenlik önlemleri almıştı. 

Ben Rojava’da iken benimle PYD yetkilileri 
ilgilenmişti. Cenaze ile Süleymaniye’ye döndük, 
kağıt işlerini hızlıca yapmıştık. KRG ofisine 
de gitmiştik, Talabani burada da çok yardımcı 
olmuştu. Londra’daki Kürtler ben oraya gitme-
den tüm ayarlamaları yapmıştı. Uçak biletimizi 
de ödemişlerdi. Bize ilk aşamadan itibaren çok 
yardımcı olmuşlardı. Ben oraya gittiğim için her 
şey daha hızlı olmuştu.’’

Heval Kemal’in İngiltere’de yapılan 
kitlesel cenaze törenin ardından 
başta İngliz basını olmak üzere 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde İngiliz 
YPGL’li gündem olmuştu. Sayısız 
makale ve televizyon kanallarındaki 
söyleşiler ile aile Kürt’lerin mücadelesi, 
Ezidilere yapılam zülum, Kostasın 
insanlık adına verdiği mücadele adına 
konuşmalar ve açıklamalar yaptı. 

Vasiliki: “Kostas politik biri değildi. Kostas 
politikacıları sadece konuşan iş yapmayan in-
sanlar olarak görürdü. Kostas bir aktivisitti, fakat 
kendi dünyasında idi, Kostas herhangi bir ide-
olojiye veya grupsal görüşe bağlanarak hareket 
etmiyordu, kendi, doğrularını ve insanlığın daha 
mutlu olabileceğine inandığı yolda çaba veri-
yordu. İnsanların yaşama hakkı olduğunu ve eşit 
yaşamaları gerektiğine inanan bir filozifisi vardı. 
Hangi partiyi destekliyorsunuz diye sorsanız 
büyük ihtimalle hiçbiri derdi. 

Ben yaptığım araştırmalarda İngiltere’den 
Daiş’e katılan İngiliz Müslümanların rakamının 
5 Bin civarında olduğunu gördüm. İngiliz dev-
letinin buna engel olamaması ama YPG’lileri 
Kürtleri sorgulaması çok saçma. Başka ülkelerde 
de İŞİD mentalitesinde gruplar var İngiltereden 
başka ülkelere giden cihatcıların sayılarını bura-
da devlet bilmiyor bu rakam sadece Suriye ve 
ırak ile alakalı. Türkiye’yi söylemiyor. Bunu anti 
İŞİD İngiliz devleti departmanı ile görüşmüştüm. 
Yanımda YPG’li Macer Gifford’da vardı, Onlara 
neden YPG’yi desteklemediklerini sormuştum, 
politik cevaplar verip lafı dolandırmışlardı.

İngiltere’de anti-terör polisi bizimle bir süre 
ilgilendi. Bizlere yardımcı da oldular, aileyi 
olası bir saldırıdan korumak için çalışmışlardı. 
Evimize güvenlik kameraları yerleştirdiler, panik 
düğmesi verdiler ve gittiğimiz her yerde polis 
vardı. Kostas Rojava’ya ilk gidiş denemesinden 

sonra İskoçya’ya döndüğünde anti-terör polisine 
konuşmuştu ve bende onlara konuştum, Kostasın 
herhangi bir suç işlediğini sormuştur onlarda hayır 
kesinlikle O bir suçlu değil dediler o sırada YPG’de 
görevindeydi. Ardından Kostasa sosyal medyadan 
mesaj göndererek dikkatli ol, YPG sorun değil 
ama PKK ile orada savaşırsan bu İngiltere’de 
suç sayılıyor demiştim, O da bana İngilizlere ter 
olacak, yasadışı bir şey yapmadığını söylemişti. 
Oraya gitmeden kendisi bu araştırmaları yapmıştı. 

Yaşadığımız tüm süreçlerde Kürt’ler bize çok 
yardımcı oldu ve destekçi oldu. Ben Kürt’ler 
hakkında bilgi edinmeye Kostas Suriyeye gidince 
başlamıştım. Kostası kaybedince Londra’daki 
Kürt dostlarımız evimize de geldi, çok iyi ve 
yürekten sevgi dolu insanlar. 

Kostas’ın ölümünün ardından internet üz-
erinden bir imza kampanyası başlatmıştım, bu 
imza kampanyasında başta PKK’nin terör listes-
inden çıkarılması ve Ezidi insanlarına yardımcı 
olunması maddeleri vardı, 8 Bin den fazla imza 
topladık ve Onu Başbakanlığa göndermiştik. Bize 
bir mektupla cevap verdiler, cevaplarında her za-
man yazdıkları politik şeyler vardı. Diyordu ki; biz 
İngiliz devleti olarak zaten Kürt’leri destekliyoruz, 
Peşmergeyi destekliyoruz. Ben her Peşmerge sözü 
duyduğumda Onlar YPG ile ayni şey değil diye 
kendi kendime isyan ediyordum ama İngiliz dev-
leti bunu anlamak istemiyor. 

Biz aile olarak birçok kesimden destek gördük 
İngiliz basını yanımızda oldu, sadece Türk basını 
bize karşıt çirkin haberler yaptı.”

Vasiliki: “İngiltere’deki Kürtler Kürdistan’ın 
sesi olmalıdır, politik olarak çok aktif olmalılar 
ve lobi çalışmaları yapmalıdırlar. Örnek teşkil 
edecek çalışmalar yürütmelidirler. İngiltere’de 
yaşayan genç Kürtlerin bir politik parti kurmalarını 
görmeyi çok isterdim. Bu şuanda mevcut politik 
partilere alternatif olacaktır. Ekolojik, eşitlikçi to-
plum anlayışını İngiltere’ye böyle taşıyabilirsiniz 
ancak. Bu prensiplerde bir parti İngiltere’de taban 
yaratır ve Kürdistan’a da büyük katkısı olur. Gen-
çlerin bunu yapması gerekir. Kürt hareketi kendine 
daha çok yabancıları da katması gerekir. Ayrıca 
Kürt gençleri kuracakları oluşum ile İngiltere’de 
de yeni bir sistemi yaratma çabası göstermelidir.”

Chris: “ Kürtler çok iyi iş yapıyor. Daiş 
belasının Kürdistan’da olmadığını düşünebiliyor 
musunuz, eğer olmasaydı, Kürtler bugüne kadar 
dünyaya örnek olacak bir noktaya gelmişti. Kürtler 
olmasaydı, Daiş Ortadoğu’yu saracaktı. Kürt 
insanları ailemize çok yardımcı oldu, teşekkür 
ederiz. Kürtlere tüm insanlık adına verdikleri mü-
cadeleleri için teşekkür ederiz.”

Macer Gifford :(YPG saflarında 
beraber savaştığı yoldaşı)

“Kostas tanıştığım en kararlı savaşçılardandı. 
Suriye ve Rojava’da neler olup bittiğini çok iyi 
okuyabilen birisiydi. Kostas Kürtleri çok iyi 
anlamıştı ve neden ne için mücadele verdikler-
inide iyice algılayıp o yolda yürüyordu. Kos-
tas demokratik konfederalizm için mücadele 
veriyordu. Kostas Rojava’ya gittiği andan iti-
baren Kürtlerle dayanışma için bir insan olarak 
yapabileceği herşeyi yaptı. Herkesle eşit hareket 
edip kendisini asla ön planda tutmadı. Kostas 
sadece konuşan değil söylediklerini yapan bir 
aktivist idi. Kendisi her zaman, ‘Kürt’lerle be-
raber ne kadar dayanışıp birlikte mücadele edi-
yorsam o kadar mutlu oluyorum’ derdi, Kostas 
tanıyabileceğiniz en iyi insanlardan birisiydi.”

-Son-
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Yenilen haklar 
üzerine...

Son altı aydır sıklıkla ve inatla 
Britanya’nın Avrupa Birliğinden 
çıkışı üzerine yazıyorum. Ben 
dahil bir çok kişinin bu kon-
uda ağır derecede haksızlığa 
uğradığını düşünüyorum. Emi-
nim hissettiklerim konusunda 
yalnız değilim. Yani hiç ter-
cih etmediğim bir konu ile il-
gili, benim uzaktan yakından 
alakamız olmayacak bir şekilde, 
evinde oturan ve durmadan Sun, 
Mirror, Daily Mail gibi ırkçı 
gazeteleri okuyup çaylarını içen 
bir grup seçmenin kararının 
benim hayatımı etkiliyor olması 
hiç adil değil.

İngiliz Pound’unun son 60 
yılın en düşük durumuna gelm-
esi aslında herşeyin başlangıcı. 
Pound çok yakın zamanda Euro 
ile eşit duruma gelecek. Hemen 
ardından Euro daha değerli du-
ruma gelecek. 

İskoçya Birleşik Krallık 
bünyesinden ayrılmak için ikin-
ci bir referanduma hazırlanıyor. 
Bu sallantılı  geçen günlerden 
sonra büyük ihtimalle Brexit 
referandumuna ‘hayır’ di-
yen İskoçya halkı, Birleşik 
Krallıktan ayrılmaya ‘evet’ 
diyecektir. Desinlerde zaten. 
Birgün Londra’yı da krallıktan 
ayırmak için bir referan-
dum düzenlense tabikide evet 
diyeceğim. 

Daha yaşayacak 50 yılı 
olan bir gencin kaderini 80li-
90lı yaşlarında olan insan-
lar belirledi. Hemde oturup 
uzun uzun düşünmeden. Yani 
kendi düşünceleri bile değildi 
belki. Yıkanmış beyinleri on-
lara o kararı vermesini söyl-
edi. Eşini mutlu etmek isteyen, 
‘nasıl olsa hayır çıkacak bi-
raz eğleneyim’ diyen, ‘ya kal-
mak için hayırı mı yoksa eveti 
mi işaretliyorduk’ gibi sorular 

soran… İşte bunların hepsinin 
oyları bir sayıldı. Hatta üşengeç 
kalalımcılar bile bu önemli ka-
rarda büyük rol oynadı.

İngiltere’nin (Britanya demi-
yorum, çünkü bu referandum 
çok şey değiştirecek) yine iyi 
denebilecek bir noktaya gelmesi 
en az 15-20 yıl sürecek. Öm-
rümüzü okullarda, yoğun der-
sler arasından koşturup öte yan-
dan harçlık kazanarak geçrdik ki 
‘sonra rahat edelim’ diye. Ama 
bize rahat edecek bir ‘sonra’da 
bırakmadılar.

Tabiki yakın zamanda ırkçı 
saldırılara uğramamak için 
aynı mahallelerde yaşamak, 
kalabalıklar halinde gezinmek, 
çocuklarımızı yabancıların çok 
olduğu okullara kaydettirmek, 
kafe-restoran gibi yerlerde bile 
yabancıların gittiği yerleri tercih 
etmeye başlamamızdan hiç bah-
setmiyorum bile. Abarttığımı 
düşünüyor olabilirsiniz fakat 
polis raporları ırkçı saldırılarda 
gözle görülür bir artış olduğunu 
gösteriyor. Her ırkçı saldırı 
sonrası muhalefet sesini yük-
seltip kınarken, hükümet 
kanadı ya sessiz kalıyor 
yada bir mırıldanma yolu ile 
‘keşke olmasaydı’ diyor. Tabi 
henüz resmii olarak AB’den 
çıkmadığımızı hatırlatmak is-
terim.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde 
çalışan Britanyalılar yavaş yavaş 
geri dönmeye başlayacaklar. 
İşsizlik artacak. AB’den çıktık 
diye yapılan bütün sosyal 
yardım kesintileri, sağlık kes-
intileri, ulaşım zamları, üni-
versite harçları arttırımlarıda 
geri alınmayacak. Hem AB’den 
çıktığımızla hemde yenilen 
hakkımızla kalacağız.

Yazık olacak hepimize çok 
yazık...

Köşe Yazısı

TOM 
WEBB

Enfield Belediyesinden 
Ücretsiz Çocuk Koltuğu Testi
Enfield Belediyesi, 
yol güvenliğini 
a r t t ı r m a 
ç a l ı ş m a l a r ı n ı 
k a p s a m ı n d a , 
25 Ekim Salı 
günü, ücretsiz 
olarak aracınızda 
k u l l a n d ı ğ ı n ı z 
çocuk koltuklarını 
test edecek.

Kanunlara göre, 1m35cm 
boyunun altında olan çocuk-
lar araçlarda özel koltuk ya da 
yükseltici koltukta oturmaları 
gerekmekte.

Belediyenin yaptığı 
açıklamaya göre, araştırmalar 
her beş çocuktan dördünün 

koltuğunun doğru 
yerleştirilmediğini gösteriyor.

Belediye encümeni Daniel 
Anderson, ‘‘Çocuklarımızın 
araç koltuklarının %80’inin 
doğru yerleştirilmediği verisi 
hepimizi endişelendirmeli’’, 
diyerek, şöyle devam 
etti: ‘‘Enfield Belediyesi 
yollarımızda yaşanan ölüm ve 

ağır yaralanmaları azaltmaya 
kararlı ve bu ücretsiz hizmet 
ebeveynlerin çocuklarının 
arabada seyahat ederken güv-
ende kalmalarını sağlamaya 
destek sunacak.’’

Hizmet, 25 Ekim 
Salı, 10:00-14:00 arası 
Southgate’deki Asda’da 
gerçekleşecek.

Tottenham’da Modern 
Dijital Bilgiler Koleji Açıldı

Tottenham Hale’de bölge gen-
çlerinin kariyerlerinde fayda 
sağlayacak dijital bilgi ağırlıklı 
kolej açıldı. Ada National Col-
lege for Digital Skills 16 yaş 
üstü öğrencilere yetenekleri ve 
ilgileri doğrultusunda, modern 
çağda en çok ihtiyaç duyulan 
kabiliyetlerden olan, dijital alan-
da eğitim sunacak.

Kolejin hedefi üst düzey teknik bilgiler 
öğreterek, büyüyen dijital ekonomiye destek 
sunup gençleri gelecekte ihtiyaç duyulacak ka-
riyerlere hazırlamak.

Bank of America, IBM ve Deloitte gibi 
büyük şirketlerin ortak kurucu olduğu kolej, 
Haringey Belediyesinin desteği ile Broad 
Lane’deki geçici yerinde açıldı.

Haringey Belediyesi kabine üyesi Joe Gold-
berg, Ada Koleji’nin Tottenham’da açılmasını 
memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Gold-
berg şöyle konuştu: ‘‘Ada Dijital Koleji’nin 
Tottenham’ı tercih etmesinden dolayı çok 
onurluyum. Bölgeyi Londra’nın en hızlı 
gelişen ve en dinamik dijital buluş merkezine 
dönüştürme hedefimiz için çok önemlidir. Kings 
Cross’a yakın olmasından yararlanarak hızlı in-
ternet bağlantılarını bölgeye getirmek istiyoruz 
ve Haringey’i fen, teknoloji, mühendislik ve 
matematikte öncü yapmak istiyoruz.’’

Kolejin web sayfasında, teknoloji dalında 
yılda 130 bin çalışma pozisyonunun dolması 
gerektiği belirtiliyor.

Ada Koleji, 1800’lü yılların kadın matema-
tikçi ve yazarı Ada Lovelace’e adandı. Kolejin 
açılışı fen, teknoloji, mühendislik ve matematik 
dallarında çalışma yapan kadınların başarılarını 
kutlayan Ada Lovelace günü olan 11 Ekim’e 
denk getirildi.

Kolej ile ilgili daha fazla bilgi isteyen 
öğrenciler http://www.adacollege.org.uk adres-
inde ulaşabilirler.

    ha.twebb                       @hatwebb

http://www.adacollege.org.uk
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Fotoğraflarla Suriye’nin ‘Banksy’si

Ebu Malik 
el-Şami’nin 
Deraya’daki son 
resmi, Halep’teki 
hava saldırılarına 
gönderme yapıyor. 
X’ler Rusya ve 
Suriye savaş 
uçaklarını, O’lar ise Suriyeli çocukların duman perdesi 
yapmak için yaktıkları lastikleri temsil ediyor.

“Anneler Günü kutlu olsun” 
yazan ironik bir duvar resmi. 
Arap ülkelerinde Anneler 
Günü 21 Mart’ta kutlanıyor.

“Güllerimiz onları kanlarıyla 
sulayan ölülerimiz için”

Resimde Suriye’deki savaşın başladığı 2011’den sonra geçirdiği değişim anlatılıyor.

Resimde “Bu yıl Bayram’ı nasıl 
kutlayacağız?” yazıyor.

Gündüzleri muhalif bir savaşçı, geceleri du-
varlara resim yapan Suriyeli bir sokak sanatçısı.

Ebu Malik el-Şami gündüzleri rejime karşı 
silah kaldırırken, geceleri boyalarını savaşa 
karşı bir silah olarak kullanıyor.

Suriye’nin başkenti Şam’ın 10 km dışında, 
durmaksızın atılan bombalardan yerle bir 
olmuş, elektrik, gıda ve hatta suyun bile 
olmadığı Deraya’da yaşayanlar, 2014 yazında 
bir sabah uyandıklarında gerçek hayatla tezat 
oluşturan bir duvar resmi gördüler.

Bir binanın yıkılmış duvarında, kuru 
kafaların üstünde yükselen ve duvara “umut” 
yazan bir kızın resmiydi bu.

Bu resim, sokak sanatçısı el-Şami’nin, si-
yasi ve eleştirel resimleriyle dünya çapında 
tanınan İngiliz sokak sanatçısı Banksy’ye ben-
zetilmesine yol açtı.

Onun da resimleri Banksy’ninkiler gibi bir 
gecede ortaya çıkıyor, ama çizdikleri sadece 
Suriye’deki dehşet verici savaşla ilgili.

2013 başında ise muhalif Özgür Suriye 
Ordusu’na katılmak için Deraya’ya gitti, ama 
çizim defterlerini ve kalemlerini de yanında 
götürdü.

Şami, Deraya’daki ilk gününde ona silah 
kullanmayı öğrettiklerini söylüyor. İkinci gün 
ise doğrudan çatışmaya gönderilmiş.

Ancak 2014’te tanıştığı “Deraya’nın Gözü” 
lakaplı sanatçı Majd, onu sokak sanatı yapması 
için cesaretlendirmiş.

Büyük bir evin yıkılmış duvarlarına yaptığı 
ilk resimde, küçük bir kız savaşa gitmeye 
hazırlanan bir askere hedef tahtasına çizilmiş 
bir kalbi gösteriyor, sevgiyi “öğretiyor”.

Şami’nin boya bulması ilk etapta zor olmuş.
“Deraya’ya ilk geldiğimde şok oldum. Her 

yer yıkılmıştı. O zamanlar ordu Deraya’yı sürek-
li olarak bombalıyor, insanlara saldırıyordu. 
Halimiz perişandı. Dayanamıyorduk. Her şey 
yıkılıyordu” diyor.

Deraya’nın sanat malzemeleri satan tek 
dükkanı da yıkılan yerlerden biriydi. Ama dük-
kan sahibinden izin alarak, Majd, Shami ve 
diğer sanatçılar yıkıntılar arasına dalarak boya 
ve fırça aradı.

Duvar resmi yaparken bir keskin nişancı 
tarafından vurulma ya da bombalanma riski 
var. Şami özellikle çatılarda çalışmanın çok 
tehlikeli olduğunu söylüyor:

“En iyi zaman kasabanın sakin olduğu gün 
batımı ya da gün doğumu zamanları. Bazen 
de geceleri resim yapıyorum, dolunay zamanı 
ay ışığını, bazense cep telefonumun ışığını 
kullanıyorum.”

“Aslında çok yorucu. Her gün cephede 
savaşıp, serbest vaktim olduğunda da duvar 
resmi ve çizimler yapıyordum”.

Zamanla Şami ve arkadaşlarının elindeki 
boyalar azaldı. Sonunda Şami’nin elinde sad-
ece kırmızı, siyah, fıstık yeşili, fosforlu sarı ve 
kahverengi boyalar kaldı.

2015’te savaşırken aldığı yara nedeniyle bir 
süre hiçbir şey yapamadı.

Deraya’da geçirdiği iki yıl boyunca 30’dan 
fazla duvar resmi çizdi.

Suriye ordusu Ağustos ayında Deraya’yı 
muhaliflerden aldı. Şami de diğer yüzlerce mu-
halif gibi buradan ayrılarak kuzey kenti İdlib’e 
gitti.

Sokak sanatı, özellikle duvar resmi, çok 
kısa ömürlü. Ordunun eline geçen Deraya’da 
Şami’nin resimlerinin zamana direnebilmesi 
çok zor.

Bu yüzden Deraya’dan ayrılmadan önce 
Şami tüm resimlerinin fotoğraflarını çekti. 
Sokak sanatına da İdlib’de devam ediyor.

KAYNAK:BBC

‘Avrupa’da Aleviler’ Kitabının Tanıtımı Yapıldı
Dr. Tözün İsa tarafından 
kaleme alınan ve birçok 
farklı yazarların destek 
verdiği “Alevis in Europe” 
(Avrupa’da Aleviler) kitabı 
geçtiğimiz hafta Metro-
politan Üniversitesi Hol-
loway kampüs binasında 
gerçekleşti.

Tanıtım gecesine; Üniversite Rektörü Prof. 
Dr. John Raftery, Haringey Belediye Başkanı 
Ali Özbek, Britanya Alevi Federasyonu (BAF) 
Başkanı İsrafil Erbil’in yanısıra geçen yıl 
yaşamını yitiren Tözün İsa’nın ailesi. dernek 
temsilcileri ve toplum üyelerinden kalabalık 
bir katılım oldu.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Prof. 
Dr. John Raftery, kitabın, Alevilerin göçmen-
lik serüveni ve nedenlerine ışık tuttuğunu be-
lirterek kitabın yazılmasında emeği geçen ve 
aramızda olmayan Dr. Tözün İsa başta olmak 
üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Prof. Dr. John Raftery, “öğretmek” keli-
mesini “devrimci” olarak niteleyerek, “Bütün 
dünyayı ancak böyle değiştirebiliriz” dedi.

Kendisinin de İrlandalı bir göçmen 
olduğunu belirten Prof. Dr. John Raftery, 
“İrlanda’dalı ikinci kuşak göçmenler, göç 
serüveninde ne tür bedeller ödendiğini bilmi-

yorlar.  İrlanda’daki ruh sağlığı bozuklukları, 
eğitimdeki olumsuzluklar, intiharlar gibi pek 
çok olumsuz toplumsuz grafiklerle göçmen 
İrlandalıların grafikleri kıyaslandığında bu be-
del bilimsel olarak da kanıtlanmaktadır. Alevis 
in Europe gibi çalışmalar bu bedelin tarihini 
anlatma açısından çok önemli” diye konuştu.

Avrupa’da Aleviler kitabının yayın 
koordinatörlüğünü üslenen Prof. Dr. Alistair 
Ross da, İsa Tözün’ün emek verdiği kitabın 
yayınlandığını görememesinden büyük bir 
hüzün duyduğunu söyledi. Prof. Dr. Alistair 
Ross, kitabın ortaya çıkmasına kadar Alevil-

erle ilgili ayrıntılı bilgisi olmadığını belirterek, 
“İyi bir ekiple kalıcı bir eser ortaya çıktı. Kut-
luyorum” dedi.

Kitabın bölüm yazarları Filiz Çelik, Hü-
seyin Mirza Karagöz ve Burcu Şentürk Gökpek 
de kitapta kaleme aldıkları bölümü özetleyerek 
Alevilerin tarihine ışık tutmaktan memnun 
olduklarını dile getirdiler.

BAF Başkanı İsrafil Erbil de “Alevis in Eu-
rope” kitabının yalnızca Alyevilerin değil göç-
menlerin bir rehberi olduğunu belirterek, “Ki-
taba emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. 
Kitabın editörü değerli dostumuz İsa Tözün to-

plum için büyük bir kayıp. Onun eserini geniş 
okur kitlesine ulaştırmak için elimizden geleni 
yapacağız. Devri daim olsun” dedi.

ALEVIS IN EUROPE?
Routledge yayınlarından çıkan kitap Tözün 

İsa tarafından edit edildi. Alevilerin kimliğini an-
latan kitap, Alevilerin Türkiye’deki konumları ve 
Avrupa’daki serüvenlerini anlatan farklı makalel-
erden oluşuyor. 252 sayfa ve 8 illistürasyonun 
yer aldığı kitabın kapağında, Vehbi Koca’nın 
çektiği Londra’daki Trafalgar Meydanı’nda se-
mah dönerek barış güvercini uçuran  Alevilerin 
fotoğrafı yer alıyor.
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CHP İngiltere seçimlerinde neler yaşandı

Öncesinde 4 adayın başkanlık için  yarıştığı seçimde, son gün seçim-
ler 2 aday arasında geçti. Demokrasi Birliği grubunun başını çeken 
Hasan Dikme, İngiltere’nin tanınan, unlu is adamı Cafer Mahiroğlu’nun 
açık bir şekilde destek gösterdiği Dursun Boran ile yarıştı.

208 oy alan Hasan Dikme rakibine 
26 oy fark atarak seçimi kazandı.

Sürece yönelik eleştiri
Özellikle Suna Akartuna’nın 

desteğini alan Davut Karataş ve si-
yaset bilimci Erol Başarık yaptıkları 

konuşmada seçim yöntemini 
eleştirirken, sürecin kurulan seçim 
komisyonu tarafından sağlıklı bir 
şekilde yönetilmediğini söylediler. 
Konuşmasında daha sonra toplu üye-
liklere de değinen Davut Karataş; CHP 
gibi koklu bir siyasi kuruluşta toplu 

üyeliklere dikkat edilmesi gerektiğini 
vurguladı.

Suna Akartuna 
gerginlik yarattı

Hem konuşmasının başında hem de 
Kongre salonundaki soğuk tutumu ve 

seçim sonuçları açıklandığında mikro-
fonu Divan kurulunun izni ve onayı ol-
madan alması salonda 
eleştirilere yol açtı. 
Seçilen başkan adayı 
kaybeden başkan 
adayıyla el sıkışıp 
kucaklaşırken,  görevi 
bırakan başkan Akar-
tuna “bu seçimde 
şaibe var. Bu seçime 
şerh koyuyorum “ 
diyerek yine çirkin 
bir tutum sergiledi ve 
herkesin tepkisini aldı.

Başkan 
adayları seçim 
propagandalarını  
yapamadılar

Salonda bulunan bir takım par-
tililer tarafından aldığımız bilgiye 
göre başkan adaylarına seçmen lis-
tesi verilmemiş. Her siyasi partide 
olduğu gibi başkan adaylarına seçim 
propagandalarını yapabilmeleri için 
verilen seçmen listeleri sürecin en 
başından beri başkan adaylarıyla 
paylaşılmamış. Doğal olarak, başkan 
adayları da Suna Akartuna’ya 
yaptıkları üyelikleri son güne kadar 
vermek istememişler. 

 Ayrıca, salona Kılıçdaroğlu’nun 
bayrağının sonradan gelmesi, mühür 
ve zarfların başkaları tarafında tedarik 
edilmesi, görevi iade edecek olan Suna 
Akartuna’nın ekip arkadaşlarını sa-
lonun hiçbir yerinde görevlendirmem-
esi tepkilere yol açtı.

Listelerde isim eksikliği
Online üye olan bazı isimlerin 

listede olmamaları üyeler tarafından 
eleştirildi. Ayrıca, geçmişte üye olan 
ama seçim gününe kadar aidatını 
yatırmayanlar seçimde oy hakkı elde 
edemediler.

ÇAM ve MAHIROGLU 
gerginliği

Bu arada Partinin en genç Parti 
Meclisi üyesi Emre Çam ve ünlü iş 
adamı Cafer Mahiroğlu arasında da 
soğuk rüzgarlar estiği gelen bilg-
iler arasında. Mahiroğlu’nu mad-
di gücünden ötürü CHP İngiltere 
Birliği’ne hâkim olma isteğiyle 
geçmişte eleştiren ÇAM, CHP İngiltere 
Birliği’nin sağlam bir yönetim kadro-
suyla daha üst noktalara gelebileceğini 

ve bunun içinde birliğin iç meselelerine 
karışan hiçbir iş adamına ihtiyaçları 

olmadığını 20 Şubat 
2016 dayanışma 
e t k i n l i ğ i n d e 
vurgulamıştı.

Sürecin başında 
Sabri Özaydın ve 
Dilek Gerçek’e 
adaylık teklif eden, 
sonrasında İlhan 
Kale’yi ve seçime 
bir gün kala da 
Dursun Boran’ı 
aday gösteren ünlü 
iş adamı Cafer 

Mahiroğlu, Genç Parti Meclisi üyesi 
Emre Çam tarafından desteklenen 
Hasan Dikme’ye karşı kaybetti. 

Genel Merkezi İngiltere’yi dizayn 
etmekle suçlayan ve bunu salonda bulu-
nan birçok kişiyle çekinmeden paylaşan 
Mahiroğlu, burada kendisinin de 
önemli bir faktör olduğunu ve dikkate 
alınması gerektiğini vurgulamak istedi. 
Ancak sandıkların açılması ve Hasan 
Dikme’nin kazanmasıyla kendisinin de 
kaybedebileceği orada bulunan partililer 
tarafından şaşkınlıkla karşılandı. 

Bundan sonra
Yaklaşık 500 kişinin katılımıyla 

gerçekleşen seçimde yeni bir başkan ve 
bir de yönetim kurulu seçildi. Kazananın 
kaybedeni hor görmediği, tam tersine, 
başkan adayları aralarında birleştirici 
ve kucaklayıcı bir tutum sergilemeleri 
salonda güzel bir hava estirdi.

Yeni Başkan Hasan Dikme’nin ilk 
hedefi CHP İngiltere Birliği’ne yakışır 
bir büro tutması olacaktır. Sonrasında, 
gerçekleştireceği ziyaret ve etkin-
liklerle aylardır pasif durumda kalmış 
CHP İngiltere Birliği’ni toparlamasına 
yetecektir. Genç olması ve İngilizceye 
hâkim olmasını da göz önünde bulun-
durursak; İngiliz siyasilerle de mut-
laka düzenli bir şekilde çalıştaylar ve 
paneller düzenlenebilir.  

Kısa bir süre sonra Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun da İngiltere’ye 
geleceği ve bunun gerçekleşmesi 
için PM Üyesi Emre Çam ve Hasan 
Dikme’nin önümüzdeki günlerde 
Ankara’ya gidip Kılıçdaroğlu ile özel 
bir görüşme gerçekleştireceği gelen 
bilgiler arasında.

Zeliha Gökpınar- Londra, 
freelance gazeteci

‘Hormonlu’ Kongrede Hasan Dikme Başkan Seçildi
Kurulduğu günden bu yana iç tartışmaların 

ve hizipçiliğin bitmek bilmediği CHP İngiltere 
Birliği dün kongresini gerçekleştirdi. Kongreye 
‘hormonlu büyüme’ tartışması damgasını vur-
du. İki adayın yarıştığı seçimde Hasan Dikme 
birliğin yeni başkanı olarak seçildi. 

CHP İngiltere Birliği’nin dün Hackney 
bölgesinde bulunan Epic Dalston salonunda 
gerçekleştirdiği kongreye, üyelerle birlikte 
CHP’nin örgütlemeden sorumlu genel başkan 
yardımcısı Tekin Bingöl de katıldı. Önceden 
başkanlık için adaylıklarını açıklayan Erol 
Başarık, Davut Karataş ve İlhan Kale başkanlık 
yarışından çekilirken, kongre günü adaylığını 
açıklayan Dursun Boran ve Hasan Dikme 
yarıştı. 

‘350 ÜYENİN PARASI ORTADA YOK’
Birlik başkanı Suna Akartuna kongreye dönük 

rahatsızlığını dile getirerek, “Tüzüğe göre genel 
kurulda toplam üyelerin yarısından 1 fazlasının 
hazır olması gerekiyordu. Ancak çoğunluk 
sağlanmadan hatta sayım bile yapılmadan oyla-
ma başladı. Toplu üyelikler yapıldı. 350 üyenin 
parası da ortada yok” şeklinde konuştu.

‘BU HORMONLU BİR BÜYÜMEDİR’
Kongrenin favori başkan adaylarından birisi 

olan Davut Karataş, son haftalarda çok sayıda 
yeni üyenin kaydedilmesine tepki göstererek 
başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı. Kongr-
eye damgasını vuran konuşmada Karataş, uzunca 
marketlerdeki organik ve hormonlu gıdalardan 

örnekler verdikten sonra, ‘‘CHP İngiltere Birliği, 
son bir hafta hatta son iki üç gün içerisinde üye 
sayısında organik olmayan bir büyüme gösterdi. 
Bu hormonlu bir büyümedir, sağlıklı değildir, 
güzel bir tadı olmayacaktır. Ben bunu demokra-
tik bulmuyorum. Bu her şeyden önce eski üyeler-
imizin iradesine haksızlıktır.’’ dedi.

‘GRUPLAŞMA VE AYRIŞTIRMAYA SON 
VERECEĞİZ’

Tartışmalı kongrede başkan seçilen 
Hasan Dikme, “Amacımız ayrıştırmak değil 
birleştirmektir ve birlikte daha güçlü, daha büyük 
bir CHP yaratmaktır” dedi. Kendilerinin 
CHP’nin kapısını herkese sonuna kadar açık tu-
tarak gruplaşma ve ayrıştırma politikasını tama-
men bitireceklerini kaydeden Dikme, “CHP’nin 

ihtiyacı olan büyük birliği tesis edeceğiz” 
şeklinde konuştu. Seçim çalışmaları çerçeves-
inde hazırladıkları seçim manifestosunu da üyel-
er ve basın mensupları ile paylaşan Hasan Dikme 
CHP’nin Londra’da hak ettiği çalışma merkezine 
kavuşacağını da sözlerine ekledi.

KONGREDE BLOK LİSTELER YARIŞTI
406 üyenin oy kullandığı kongrede, 16 oy 

geçersiz sayılırken, 390 geçerli oydan 208’ini 
Hasan Dikme, 182’sini ise Dursun Boran’ın lis-
tesine verildiğini açıklandı. Hasan Dikme’nin 
başkanlığında Sibel Özçelik, Elif Gelirli, Sibel 
Alp, Seyit Gencay, Kazım Gül, Sidar Yıldırım, 
Ayhan Peker ve Latif Balcı yönetim kuruluna, 
Seher Giyer, Şükrü Gülşen ile Seyda Aksu ise 
yedek üye olarak seçildiler. 

Hasan Dikme
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Rojhilat (Doğu Kürdistan) Günleri İngiliz Bankası, Rus Televizyon 
Kanalının Hesaplarını Kapattı
İngiliz bankası The 
National Westmin-
ster Bank, Rus 
televizyon kanalı 
Russia Today’in 
hesaplarını kapattı.

İngiliz bankası The National 
Westminster Bank (Natwest), Rus 
televizyon kanalı Russia Today’in 
(RT) hesaplarını kapattı. RT’nin 
genel yayın yönetmeni Marga-
rita Simonyan, Twitter hesabından 
paylaştığı mesajla bankanın kanalın 
hesaplarını kapattığını açıkladı. 
“İngiltere’deki banka hesaplarımız 
kapatıldı. Bütün hesaplar” ifades-
ini kullanan Simonyan, kararı 
“Yaşasın ifade özgürlüğü!” sözleri-
yle eleştirdi.

Bankanın kanala gönderdiği 
yazıda “Bizimle bankacılık 
ilişkilerinizi gözden geçirdik ve artık 
size bu hizmeti veremeyeceğimiz so-
nucuna ulaştık” denildiği bildirildi.

Kanaldan yapılan açıklamada, 
Natwest’in de parçası olduğu 
bankacılık grubu Royal Bank of 
Scotland’ın bir bütün olarak RT’ye 
hizmet vermeme kararının kend-
ilerine iletildiği kaydedildi. RT, 
kanala iletilen yazıda alınan kararın 
‘nihai’ olduğunun vurgulandığını 
aktardı.

İngilizce yayınını Londra 
merkezli olarak yürüten RT, yayın 
hayatına 2014’te başlamıştı. Rus 
devletinin desteğiyle yayın hayatını 
sürdüren kanal, İngiltere’ye karşı 
sert muhalefet içeren haber ve 
programlarıyla gündeme gelmişti. 
İngiliz siyasetinin önde gelen mu-
halif isimlerinden eski İşçi Partili 
milletvekili George Galloway de 
kanalda düzenli olarak program 
yapıyordu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Bo-
ris Johnson geçen hafta Rusya’nın 
Halep’teki hava operasyonlarını 
sert bir şekilde eleştirmiş, İngiliz 
sivil toplum kuruluşlarını Rusya’nın 
Londra Büyükelçiliği önünde 
protesto eylemleri düzenlemeye 
çağırmıştı. Johnson, dün Londra’da 
yapılan Suriye konulu toplantının 
ardından ABD’li mevkidaşı John 
Kerry ile düzenlediği ortak basın 
toplantısında da Rusya’ya karşı yeni 
yaptırımların gündeme geleceğini 
duyurmuştu.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı RT’nin 
banka hesaplarının kapatılmasıyla 
ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, 
konunun Hazine Bakanlığının 
alanına girdiğini kaydetti. Haz-
ine Bakanlığı da henüz açıklama 
yapmadı.

Paris’ten Londra’ya Kurbağalı 
Finans Merkezi Göndermesi

Birleşik Krallık’ın Avrupa 
Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinin 
gerçekleşmesinden sonra ülkenin 
başkenti Londra’nın yerine geçecek 
finansal merkezin neresi olacağı 
tartışılıyor.

Frankfurt, Paris, Dublin, Milano 
ve Lüksemburg gibi şehirler 
İngiltere’den ayrılacak bankalara ev 
sahipliği yapmak için kolları sıvadı.

Onlardan Fransa’nın 
başkenti Paris, başlatılan tanıtım 
kampanyasıyla bu konuda iddialı 
olduğunu gösterdi. La Defense fi-
nans bölgesi merkez olarak ön plana 

çıkıyor.

Tanıtım reklamında İngiltere’nin 
sisine ve Fransa’nın kurbağasına 
gönderme yapan afişler “Tired of 
the fog? Try the Frogs” Londra’daki 
Heathrow Havaalanı’na ve Eurostar 
trenlerine asıldı.

Londra’da finans sektörüyle 
bağlantılı yaklaşık 700 bin kişinin 
çalıştığı biliniyor.

Ön plana çıkan diğer şehirler:

Frankfurt, Almanya: Avrupa 
Merkez Bankası’na (ECB) ev 
sahipliği yapıyor.

Dublin, İrlanda: Şirket gelir vergi 
dilimi yüzde 12 ile rekor düşük sevi-
yede. Altyapı yetersiz.

Amsterdam, Hollanda: Finansta 
çalışanların ek gelirlerine yüzde 20 
oranında yasal kesinti uygulanıyor.

Lüksemburg, Lüksemburg: 
Gevşek finansal düzenlemeye sahip. 
Vergi cenneti olarak biliniyor.

Milano, İtalya:Altyapısı zayıf, 
ancak tarihi yapısı ve zengin şehir 
kültürüyle ön plana çıkıyor.

Başkent Londra’da Doğu 
Kürdistan’ın tarihi ve kültürünü 
tanıtma amaçlı ‘Doğu Kürdistan 
Günleri’ adı altında iki günlük bir et-
kinlik düzenlenecek.  

Bir grup gönüllü Kürdistanlı tarafından 
düzenlenecek olan ‘Rojhilat Günleri’ etkinliği 
programında panel, film gösterimi ve müzik yer 
alacak. 29 Ekim’de başlayacak olan etkinlik iki gün 
devam edecek. 

Koçgiri Toplum Merkezinde düzenlenecek olan 
etkinliğin ilk gününde yapılacak açılış konuşmalarından 
sonra üç tane kısa film  gösterimin yanı sıra Nahid 
Ghobadi’nin yönetmenliğini yaptığı‘111 Girls’ adlı uzun 
metrajlı filmi gösterilecek. 

Etkinliğin ikinci gününde ise Doğu Kürdistanlı 
akademisyenler Bayan Kailmi ve Hemn Seyedi’nin 
konuşmacı olarak katılacağı, akademisyen Deniz 
Çiftçi tarafından yönetilecek bir panel düzenlenecek. 
Panelde Doğu Kürdistan’ın tarihi ve kültürü konu-
sundan sunumlar yapılacak. 

Etkinlik Londra’da yaşayan bir grup yerel 
sanatçının vereceği konserlerle son bulacak. 

PROGRAM:
29 Ekim Cumartesi: Saat 14.00
Açılış konuşması 
111 Girls Film gösterimi
30 Ekim Pazar: Saat 14:00
Panel: Bayan Kailmi, Hemn 
Seyedi, Deniz Çiftçi
Saat 16:00
Müzik: Bergüzar Erdoğan,  
Salman Aybars, Genco Özkan
Yer: Koçgiri Toplum Merkezi (4 Booker 
Road, N18 2US, 02088878945)

111 Girls Filminden bir kare Hemn Seyedi (Akademisyen Bayan Kailmi (Akademisyen)
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Bozca-Der Dayanışma Gecesi 
Gençlerin Eğitimlerine Katkı Sunacak

Bozca-der her yıl gerçekleştirdiği 
geleneksel dayanışma gecesini 
eğitim ve sosyal çalışmalarına 
destek olmasını hedefliyor.

İrfan Sağır’ın 
başkanlığındaki dernek, bu yıl 
eğitim ve sanat çalışmalarına 
öncelik vererek, geceden elde 
edeceği geliri bu çalışmaların 
devamına yatırım yapmayı 
hedefliyor.

Genel sekreter Ergül 
Kömür’ün öncülüğünde 
yürütülen eğitim çalışmaları 
akademik ve sanatsal kurs-
lardan oluşuyor.

Derneğin kurulmasındaki 
temel hedefin gençlere hizmet 
olduğunu hatırlatan Kömür, 
şöyle konuştu: ‘‘İngiltere’de 
büyüyen toplumumuzun en 
büyük sorununun eğitim 
olduğunu düşünüyoruz. Ku-
rumumuza düşen bu görevin 
farkında olarak, Bozca-
der, altyapı çalışmalarını 
tamamlayıp eğitimde 
halkımıza hizmet vermeye 
başlamıştır.’’

Dernek, ek hizmet olarak, 
kurslara katılan bütün 
öğrencilere, ücretsiz olarak 
mentoring hizmeti sunuyor. 
Öğrenci koçluğu olarak 
da bilinen, bu danışmanlık 
hizmeti Rafet Dügencili 
tarafından veriliyor.

Akademik alanda 5. ve 
6. sınıf öğrencilerini Sats 
sınavlarına hazırlık dersleri 
ve orta okul sonu sınavları 
olan GCSE hazırlık dersleri 

verilmektedir.
Derneğin sanatsal eğitim 

programı, Mersin Üniver-
sitesi orkestra şefliği ve 
kompozisyon bölümü me-
zunu ve eski öğretim görev-
lisi, Murat Sığırcı tarafından 
yürütülüyor. Sanat eğitimi 
kapsamında bağlama, gitar, 
piyano ve perküsyon dersleri 
verilmekte.

Ayrıyeten, tiyatro dersleri, 
Dalston’da bulunan Arcola Ti-
yatrosunda çalışma yürüten, 
Tuncay Akpınar tarafından ver-
ilmekte.

Bozca-der eğitim alanı 
yanı sıra, sosyal alanda da 
çalışmalara yer veriyor. 
Dernek yönetimi, en son, 
Dalston’da bulunan Ce-
mevinde Hasan Ergisi dede 
ile Birlik Cemi organize etti.

Eğitim kursları için 
kayıtlar devam etmekte.

Bozca-der’in geleneksel 
dayanışma gecesi, 26 Ekim 
Çarşamba, saat 18:00-23:00 
arası, Kervan Düğün Sa-
lonunda gerçekleşecek.

Gecede Grup Abdal, Emre 
Saltık ve Zuhal sahne alacak.

Sivas’ın Gürün ilçesine 
bağlı Bozhüyük ve Camili-
yurt köylelerine ait Bozca-
der, 2008 yılında kuruldu.

 � EV ALIM-SATIMI
 � İŞYERİ ALIM-SATIMI
 � GÖÇMENLİK VE VİZE 

BAŞVURUSU
 � ANKARA ANTLAŞMASI
 � EV SAHİBİ VE KİRACI 

DAVALARI
 � KAZA DAVALARI-ARABA 

TEMİN EDİLİR

 � BOŞANMA VE ÇOCUK 
DAVALARI

 � BORÇ DAVALARI VE İFLAS 
İŞLEMLERİ

 � TİCARİ DAVALAR VE 
ANLAŞMAZLIKLAR

 � VASİYETNAME HAZIRLAMA  
VE MİRAS DAVALARI

 � İŞÇİ VE İŞVEREN DAVALARI

UZMANLIK ALANLARIMIZ

London Solicitors LLP 
Unit 3 Fountayne Business Centre, Broad Lane, Tottenham, London N15 4AG - DX 58510 Tottenham 

Tel: 0208 808 1285 | Fax: 0208 808 4216 | Mobil: 0780 972 8495 
Email: info@thelondonsolicitors.co.uk | Website: www.thelondonsolicitors.co.uk
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Düşüşteki küreselleşmeyi yeniden 
canlandırma hazırlığı

IMF görüşmelerinin havası, 
dünya ekonomik düzenine güçlü 
karşı çıkışlarla bulutlanmış du-
rumda… Politik karar alıcı elitler, 
bu hafta Washington’da, yarattığı 
eşitsizliklere karşı büyüyen tepkil-
erle başı dertte olan küreselleşmenin 
somut bir örneği olan toplantılarda 
bir araya geliyorlar. İngiltere’nin 
Brexit’inden Donald Trump’ın ‘Önce 
Amerika’ savunusuna dek karşı 
yöndeki basınçlar, 70 yıldır IMF ve 
Dünya Bankası toplantılarının karak-
teri olmuş ekonomik entegrasyonun 
geriye sarması anlamına geliyor. – 
Bloomberg

‘Küreselleşmeye karşı popülizm’ 
sloganı bir kez daha gündem. İlk 
kez Brexit sonrasında saptadığımız 
bir ‘mem’ (meme; Türkçe’de tam 
karşılığı olmasa da mem olarak 
kullanılıyor, ç.n.) bu. Bu saptamanın 
ardından şu öngörüde bulunmuştuk: 
Popülizm, anaakım medya tarafından 
sayısız ekonomik, politik ve askeri 
sıkıntının müsebbibi olarak gösteri-
lecekti. Ardından da popülizmin teda-
visi olarak küreselleşme önerilecekti.

Bloomberg’deki şu makalenin so-
nunda, bu retorik meşrulaştırmanın 
ilk adımlarını buluyoruz:

1997-2010 yılları arasında 
IMF’de görev yapan Standard Char-
tered Bank Greater Chine Ekonomik 
Araştırmalar Başkanı Ding Shuang, 
“Politika oluşturma çevrelerindeki 
ortak kanı, daha fazla ticaretin daha 
iyi ekonomik büyüme anlamına 
geldiğiydi” diyor ve devam ediyor-
du: “Ancak faydalar adil bir şekilde 
paylaşılmadı, böyle olunca da etrafı 
şimdiki gibi küreselleşme karşıtlığı, 
serbest ticaret karşıtlığı sardı. 
Küreselleşme şimdilik hız kesmiş 
durumda; biz açığa çıkan faydaları 
paylaşmanın bir yolunu bulmayı 
becerene dek.”

Anlaşılan, ilerleyen vakitlerde 
giderek daha yüksek sesle dil-
lendirilecek olan argüman bu. 
“Küreselleşme popülizm lehine red-
dediliyor çünkü ortaya çıkan faydayı 
adil bir şekilde paylaştırmadı.”

Peki ya çözüm ne? Küreselleşmeyi 
daha yaygın ve adaletli hale getirmek. 
Küreselleşmenin aşama kaydetmesini 
ve genişlemesini meşrulaştırmak için 
gündeme sokulacak argüman bu.

Mem’ler elitler için işte bu 
yüzden önemli. “Güdümlü bir tarih” 
şekillendirecek biçimde aşama aşama 
yeniden yapılandırılabiliyorlar. 

Mem’ler ifade edilir edilmez, onlara 
uygun şekilde harekete geçmenin 
kapısı aralanıyor. Bu mem yayılmaya 
devam ederse, burada da olacak şey 
şüphesiz bu.

Dahası:
Ekonomik durgunluğun ve artan 

güvencesizleşmenin beslediği pop-
ülist başkaldırı, Uluslararası Para 
Fonu Başkanı Christine Lagarde’ın 
halihazırda “zayıf ve kırılgan” 
olduğunu söylediği dünya ekono-
misini kuvvetten düşürme tehdidi arz 
ediyor. Daha az entegrasyon ve daha 
fazla ticaret duvarı içerikli çağrılar, 
Frankfurt merkezli Deutsche Bank 
AG’nin finansal durumuna ilişkin 
son saptamaların da altını çizdiği 
üzere, yatırımcı hassasiyetlerindeki 
ani sallantılara duyarlılığını sürdüren 
yükseltilmiş finans piyasaları için 
riskler doğuruyor.

Hong Kong’daki Oxford Eco-
nomics Asya Ekonomileri Bölüm 
Başkanı ve eski bir IMF yetkilisi 
olan Louis Kuijs, “Küreselleşmeye 
karşı çıkış, kendisini giderek artan 
biçimde dış dünya karşıtı ve izolasy-
onist milliyetçi hassasiyetlerle ortaya 
koyuyor. Nasıl bir dünyaya sahip 
olmak istediğimiz konusundaki fikir 

birliğimizi yitirirsek dünya muhteme-
len daha yoksul hale gelecek” diyor.

Bu artık ezbere bildiğimiz bir 
yöntem: Önce bir mem yarat -ki bu 
her zaman bir sorunun ifade edilm-
esidir: küresel ısınma, kaynak kıtlığı, 
ziyan vb- sonra da adım adım bunun 
panzehirini hazırla ve sun.

Mem başarılı olursa, seçilmiş 
aktivistler ve politikacılar harekete 
geçme çağrısında bulunmaya 
başlarlar. İşte mem’ler münasip 
çözüme giden yolu böyle açar.

Mem’leri takip etmek faydalıdır, 
çünkü ne çözüm önerileceğini tahmin 
edebilir ve böylece gelişen trendleri 
çoğu zaman önceden görebilirsi-
niz. Bu örnekte, bu mem’in, bundan 
hemen etkileneceklere genişleyecek 
küreselleşme formları üzerinden ifade 
edileceği varsayımında bulunacağız. 
Doğrusu bu, elit mekanizmanın nasıl 
işlediğini ve onun bölgesel ölçekte 
nasıl uygulandığını iyi bilenler için 
kârlı olabilir.

Örneğin küresel ısınma bir 
mem’dir – bir gerçek dışılıktır. Fakat 
buna gerçekmiş muamelesi yapma 
girişiminde yüz milyarlar, belki 
de trilyonlar harcandı. Birçok kişi, 

aslında ortada böyle bir sorun olmasa 
da veya olsa bile insan yapısı çözüm-
ler onu etkilemeyecek olsa da, küre-
sel ısınmayı durdurma faaliyetlerine 
dahil olup devasa kârlar elde etti.

Küreselleşmeci cepheden, ‘pop-
ülist geri tepme’ iddiası ile ger-
ekçelendirilecek başka adımların 
da yolda olduğuna şüphe yok. IMF 
Başkanı Christine Lagarde’ın bizzat 
kendisi, Bloomberg’deki makales-
inde “IMF’in 7-9 Ekim’deki yıllık 
toplantısına katılacak karar alıcıların 
iki görevi olduğunu” belirtmişti:

Öncelikle, ticarete korumacı 
bariyerler getirmenin cazibesine 
kapılarak elimizdekileri de yitirme-
meli, bulunduğumuz noktadan geri 
düşmemeliyiz. İkincisi, cansız küre-
sel büyümeyi ivmelendirmek ve daha 
kapsayıcı hale getirmek için harekete 
geçmeliyiz.

Sonuç? Sonuç bariz. Gördüğünüz 
üzere küreselleşme, sadece 
kaçınılmaz olarak değil, zorunluluk 
olduğu kadar ‘popülizm’ ile karşıtlığı 
üzerinden akıllı bir tercih olarak da 
yeniden tanımlanıyor.

Kaynak: Daily Bell / 
Çeviri: Erkan Çınar
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Bir Diaspora Romanı: AR
Önce kentler-
imizi yerle bir 
ettiler... Hitler 
dönemini ara-
tan yasaklar 
bitmek nedir 
bilmiyor.

Kürt’ün asırlardır bit-
meyen varoluş mücadelesi 
devam ederken, çete demok-
rasisi bugünlerde televizyon 
kanallarını kapatıyor ve aydınlar, 
gazeteciler, yazarlar, siyasetçiler 
hapse atılıyor. Toplumsal yaşam 
bir kabusa dönmüş.

Ölümlerin, yıkımların 
çoğaldığı bu süreçte film ve 
kitaplara ilginin olduğunu id-
dia etmek naiflik olur. Savaş ve 
yıkım günlerinde de romanlar 
yazılıyor ve filmler yapılıyor. 
Son günlerde okuduğum 
kitapların arasında Orhan 
Çelik’in Belge Yayınları’ndan 
çıkan Ar adlı kitabı da var.

Ar romanı, adını 
kahramanından alıyor. Orhan 
Çelik, tiyatroya ilgisinden 
olsa gerek, sinematek bir dil 
kullanıyor. Alman mahkemeler-
indeki ifade sahnesiyle roman 
başlıyor. Flaşbek yöntemini 
kullanıyor. 

Konusu:
Yerinden yurdundan olan mülte-

ci yaşam, Ar’ı serseme çevirmiştir. 
Avrupa’nın o kahredici yalnızlığını 
yaşamaktadır. Kabuğuna çekilmiştir. 
Kız arkadaşıyla bile konuşmak is-
temez. Ülkesinin sorunları ve mü-
cadele kalbinin derinliklerinde kök 
salmıştır. Gördükleri, duydukları 
onu çılgına çevirmiştir. Yabancı 
bir dili öğrenmek, yeni bir kültüre 
alışmak ve entegre olmak hiç de 
kolay değildir.

Varoluşuyla çatışma halinde olan 
Ar, hiçlik duygusuyla boğuşur. 

Alfred Hitchcock’un Kuşlar 
adlı filmi, insan ile doğanın 
çatışkısını anlatır. Ama insanın 
doğası değiştirildiğinde nelerin 
olabileceğini anlatan yapıtlar 
müstesnadır. Kürtlerin doğasıyla 
oynandı ve hala oynanmaya devam 
ediliyor. 

Yazar Orhan Çelik de Kürd-
istan gerçekliğinde şekillenmiş. 
Dengbêjlerin davudi sesi Bingöl 
dağlarında yankılanırken, Kürtçe 
sözcükler gürül gürül akarken, 
yasakların, baskıların ve darbeler-
in atmosferinde Bingöl Eğitim 
Enstitüsü’nü bitirerek öğretmen 
olur. Oradan oraya sürülür. 

Çelik, 1984 yılında Büyük 
Dağda Küçük Köy adlı romanı 
yayımlar. Bu arada yurtdışına 
çıkmak zorunda kalır. Bir sonbahar 
yaprağı gibi uzaklara savrulur ve 

gelip rönesans ve reformun ünlü 
liman kenti Hamburg’a yerleşir. 
Sonra Sağırtaş, Kumluk Diyar adlı 
kitapları yayımlanır. Tiyatroyla ilg-
ilenir. Kürtçe tiyatro oyunu yazar, 
yönetir ve seyirciyle buluşturur.

Yazar Orhan Çelik’in Ar adlı 
romanını okurken, satır aralarında 
yazarın hayat hikâyesini aradım. 
Şunu gördüm: anlatılan Kürt’ün 
hikâyesi: İşkence, tehdit, köy yak-
malar ve dinmeyen feryatlar, di-
aspora yaşamının o travmalı hal-
leri, kaygılı karakterler ve uyum 
süreçleri...

Hamburg’da da olsa...
Hamburg kentinde mülteci ruh-

lar ve geride kalanlar yansımasını 
bulur. Hamburg’da da olsa, 
ruhu tanrının yetim çocuklarının 
coğrafyasındadır. 

“Coğrafya kaderdir.” Kürt 
coğrafyasında doğanların kaderiyse 
içli bir ağıt gibidir. Orada yaşayanlar 
zulmün binbir çeşidine maruz kalır. 

Roman karakteri Ar’ın arkadaş 
çevresi de yaralı ruhu gibi karmaşık 
olsa da o, daha aykırı bir tiptir. Bu 
aykırılığı kimi zaman onu gülünç 
duruma düşürür, belki de gülünç 
olmayı seçmek Ar’a göre bir isyan 
ve öfkedir.

Dayısının yanına gider. Dayısı 
dincilerden kazık yemiş biridir. Bu 
nedenle de kafayı yemiştir. Kırk 
yıllık kazancını dincilere kaptıran 
emekçi, nasıl kafayı yemesin... 

Damadı Mehmed, dincilerin 
kazık atabileceğini idrak edemey-
ecek kadar meczuptur. Dayısının 
diğer damadı Evdal, kar aydınlığında 
ışıltılı bir yüreğe sahip... Kalbi ül-
kesinde atmaktadır. Adı gibi tutku-
ludur aşkına. O kahredici kaderin 
önünde durabilmek ve var olmak 
için dağlara yönelir. 

Ar’ın durumu daha da kötüleşir. 
Deliliğin sınırlarında dolaşmaktadır. 
Ülkesinde okuyup veteriner 
olmasına karşın, Almanya’da dikiş 
tutturamamaktadır. Yerel basında 
yazıları çıkmıştır. Tek amacı ust-
aca yazılar yazmaktır. Kısacası 
Orhan Çelik, günümüze ayna 
tutmuştur. Yarattığı karakterlerle 
Kürt gerçekliğini ve diasporayı 
anlatmaktadır. 

Bu kitap okunmalı bence. Yazar 
Orhan Çelik’in Fistan Sor adlı 
Kürtçe tiyatro eseri de önümüzdeki 
günlerde Belge Yayınları tarafından 
yayımlanacak. Herkesin Kürtçe 
yazması ise temennimiz.

Avrupa’nın ıssız ve dile gelmey-
en her köşesinde binlerce Ar’lar 
var. Gittikçe de sayıları çoğalıyor. 
Savrulmak, ülkesiz ve mülteci ol-
mak, Ar’laşmak değil de nedir...

Mehmet Söğüt
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“İlla bir devlete başkan olacaksan, 
Devlet Bahçeli’ye başkan ol”
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin grup 
toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demirtaş, başkanlık tartışmaların ilişkin, 
Şimdi Türkiye’nin gündemi başkanlık olabilir 
mi? Türkiye’nin gündemi demokrasi ve barış 
olmalıdır. Şu anda kullanamadığın hangi yetki 
var ki başkan olunca kullanacaksın? ‘İlla başkan 
olacağım’ diyorsan, illa bir devlete başkan 
olacaksan, Devlet Bahçeli’ye başkan ol, za-
ten peşinden ayrılmıyor. Bizden ne istiyorsun? 
Sen başkanlık hevesini al, öbürü de Devlet’in 
başkanıdır diye böbürlensin” ifadelerini kullandı.

Musul operasyonuna Türkiye’nin dahil 
edilmemesine de değinen Demirtaş, “Musul 
meselesinde de başından beri yanlış aktörlerle iş 
tutmasaydınız, en önemlisi de Türkiye’deki de 
içi barışı sağlasaydınız, bir tarafınıza PYD’yi, bir 
tarafınıza PKK’yi alsaydınız, akıllı olsaydınız, 
siz de biraz aklınızı kullansaydınız, Kürtleri 
yanınıza alsaydınız; hem Suriye’de hem Irak’ın 
genelinde hem Musul’da çok daha etkili bir ülke 
olacaktınız” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel 
Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin Meclis 
Grup Toplantısı’nda gündemdeki gelişmelere 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş’ın 
konuşmasının satırbaşları şöyle:

‘MUSUL’DA SAVAŞ YAŞANIYOR, 
İNSANLAR ÖLÜYOR’ 

“Musul’un siyasi bakış açısıyla neleri getirip 
neleri götüreceğini konuşacağız ama belki de 
hiçbir siyasi aklın ifade etmediği bir başlıktan 
başlamak istiyorum. Musul’da savaş yaşanıyor. 
Savaş teknik bir mesele değil, bilgisayar başında 
oynanan bir oyun değil. İnsanlar ölüyor, on bin-
lerce insan bu savaşta yaşamını yitirecek. İki yıl 
önce IŞİD tarafından Musul işgal edildiğinde 
binlerce insan öldü. Ondan önce Irak işgal 
edildiğinde de binlerce insan öldü. Tarihinde de-
falarca olduğu gibi bir kez daha ölümle, acıyla 
karşı karşıya. Bu zulüm karşısında olanlara sabır, 
direnenlere de başarılar diliyoruz.

‘BİZİM KARŞI OLDUĞUZ, AKP’NİN 
ORTADOĞU’DAKİ REZİL POLİTİKALARIDIR’ 

“Türkiye tabi ki Suriye, Mısır, Irak ve 
Rojava’yla ilgili politika üretmek zorundadır. 
Tabi ki söz söyleme hakkına sahiptir. Böyle bir 
devletin Ortadoğu yangın yerine dönmüşken 
sessiz kalması düşünülemez. HDP olarak 
AKP hükümetinin bu konuda sessiz kalmasına 
karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz, bu rezil 
politikalardır.

Böyle ırkçı, şövenist bir politika ile olmaz. 
14 yıldır bunu anlamadınız. Halen yapılan 
açıklamalara bakın ‘Musul bizimdir, Musul 
Türk’tür’ böyle bir politika olur mu? Ortadoğu’da 
bunlar geçer akçe değildir, hata ırkçılıktır.

‘TÜRKİYE’Yİ DENKLEM DIŞI BIRAKAN 
POLİTİKANIN MİMARI DAVUTOĞLU’DUR’ 

Davutoğlu hazretleri AKP’yi 14 yıldır çuku-
rdan çukura soka soka Türkiye’yi denklem dışı 
bırakan bir hatta çekti. Bu dış politikanın mimarı 
odur. Ama asıl hatayı yapan da Saray’daki zattır. 
Bu hatalarından ders çıkardı mı, hayır. Sen 
‘Musul’da sahada da masada da olacağız derken’ 
ikisini de kaybettiğini itiraf etmekten korkuyor-
sun aslında.

‘YANINA IŞİD’İ EL NUSRA’YI 
ALANLARLA KİMSE İŞ YAPMAZ’ 

“Kimi aldınız yanınıza? El Nusra’yı, IŞİD’i 
aldınız yanınıza. Bu örgütlerle ittifak kuranlarla 
dünyada kimse iş yapmaz. Dünyanın neresine 
giderseniz gidin hükümetler ya da topluluklar, 
Türkiye’yi bir IŞİD destekçisi devleti olarak 
biliyor. Musul meselesinde de başından beri 
yanlış aktörlerle iş tutmasaydınız, en önem-
lisi de Türkiye’deki de içi barışı sağlasaydınız, 
bir tarafınıza PYD’yi, bir tarafınıza PKK’yi 
alsaydınız, akıllı olsaydınız, siz de biraz aklınızı 
kullansaydınız, Kürtleri yanınıza alsaydınız; 
hem Suriye’de hem Irak’ın genelinde hem 
Musul’da çok daha etkili bir ülke olacaktınız. 

Kendi yurttaşı olan 20 milyon Kürdü kazanmış 
bir ülke istikrar ve barış konusunda güven veren 
bir ülke olacaktı. Kürdün barış elini havada 
bırakmak yerine diktatörlük peşinde koşmak 
yerine bugün Musul’un düştüğü duruma 
düşmezdiniz.

‘ÖNCE ANTEP’İ IŞİD’DEN TEMİZLE, 
SONRA MUSUL’U TEMİZLERSİN’ 

A planları var mı, B planları var mı, planları 
hikaye. İç kamuoyunu yönlendirme, gaz almadan 
başka bir şey değil. AKP hükümeti Türkiye’ye 
kaybettirdi. Musul meselesinde de topu taca 
atmanın anlamı yok. ‘IŞİD ile mücadele ediyo-
rum’ diyorsun ama sen önce Antep’i IŞİD’den 
temizle de sonra git Musul’u temizle. Sen 
Antep’in bazı mahallerine IŞİD’i bırakmışsın. 
Kontrol dışı mahalleler var, devlet giremiyor.

‘ALLAH DİRENENLERİN 
YANINDA OLSUN’ 

Ortadoğu’nun tarihi yeniden çizilirken, halk-
lar kendi hakları için IŞİD barbarlarına karşı 
da, işgalciye karşı da, emperyalistlere karşı da 
direnecektir. Allah direnenlerin yanında olsun. 
Peşmerge kuvvetlerinin yanında olsun.”

‘ŞIRNAK HARİTADAN SİLİNMİŞ BİR ŞEHİR’ 
Şırnak’ın etrafında çadırlarda yaşamak zorun-

da kalan 400-500 aileye kenttin girişinde geçici 
konut yapmak istedik. Bir ayda da yaparız dedik. 
Kış, kar soğukta en azından o insanlar başlarını 
sokabilecekleri bir ev yapsın. Valilik reddetti. 
Buna izin vermediler.

‘ŞIRNAK’TA GANİMET 
KARŞILIĞI İHALE VERİLMİŞ’ 

Şırnak’taki bütün yıkılan binalarla ilgili bir 
şirkete ihale vermişler, yarım kalanlar tamamen 
yıkılacak. İhalede para karşılığı verilmemiş, 
ganimet karşılığı verilmiş. Yıkım karşılığı halkın 
özel eşyaları ganimet diye şirkete verilmiş. 
Halen Şırnak’ta yaşanan barbarlıktan bah-
sediyorum. Utanmadan demokrasi nutukları 
atıyorlar. Bu insanlık suçunun hesabının verme-
den, demokrasiden bahsedemezsin. Her onurlu 
yurttaşımıza şu çağrıyı yapıyorum; buna ses-
siz kalanlar buna ortak olurlar. Bunu normal 
karşılayanın da canı cehenneme. Kardeş dediğin 
senin acında yanında olandır.”

‘BOTAN HALKI YALNIZ DEĞİLDİR’ 
Onurlu Şırnak halkı! Siz mademki o 

toprakları terk etmeme sözü verdiniz, bizim de 
size sözümüzdür. Ceketimizi satarız, sizin oradan 
çıkmamanız için her şeyi yapacağız. Botan 
halkının sahipsiz olmadığı görülecektir. Şırnak’ı 
yakıp yıkanlar darbecilikten tutuklu. Cizre, Sur 
komutanı darbecilikten tutuklu. Peki bunlar 
yakıp yıktıysa, siyasi sorumluluğu sizde, değilse 
çıkıp özür dileyin. Bizim nazarımızda o darbeci 
komutanların Başbakan’dan bir farkı yok. Darbe 
savuşturuldu, ama yaptıkları bu suçlar ortaya 
çıkmasın diye tam bir sivil darbe anlayışıyla 
Türkiye’yi bunlar teslim almaya çalışıyor.

DARBE KOMİSYONU 
Darbenin siyasi ayağı nerede? diye soruy-

oruz. Sormaya devam edeceğiz. Sormaya devam 
edeceğiz 80- 90 milletvekilinin darbeden haberd-
ar olduğu konuşuluyor. Niye açıklamıyorsunuz? 
Garibandan hesap sorabiliyorsunuz. Peki, kaç 
AKP’li milletvekili darbecidir?

‘DARBENİN SİYASİ AYAĞI ORTAYA 
ÇIKARSA SİYASİ KRİZ OLUR’ 

Darbe Araştırma Komisyonun içine Fetullahçı 
milletvekili koymuşlar ya! Hesap şu, erken seçime 
gidilecek, bunlar aday yapılmayıp tutuklanacak. 
Şimdi dokunmuyorlar, siyasi kriz çıkar çünkü. 
Siyasi kriz çıkar diye darbenin siyasi ayağına do-
kunmuyorlar. Her gün soracağız. Hanginiz darbe-
den haberdardınız? Darbe başarılı olsaydı hangi-
niz başbakan olacaktınız? Nerede bunlar? Dikkat 
edin, bize en çok bağıranlara dikkat edin, onlardır. 
Kendilerini gizlemek için daha çok saldırıp, 
biat etmeleri gerekiyor. Bunu ben biliyorum da, 
Saray’daki beyefendi bilmiyor mu? Arkasında 
koca eniştesi var, istihbaratını vermiştir”

‘TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ BAŞKANLIK 
DEĞİL, BARIŞ VE DEMOKRASİ OLMALIDIR’

Önce MHP ile iş tutacak, sonra AKP grubu-
nun içine operasyon çekmeye başlayacak. 
Şimdi Türkiye’nin gündemi başkanlık olabilir 
mi? Türkiye’nin gündemi demokrasi ve barış 
olmalıdır. Tepede bir başkan var diye demokra-
si olmaz ki. İçi demokrasiyle dolu olmayan bir 
sistem otoriterleşir. Şu anda kullanamadığın 
hangi yetki var ki başkan olunca kullanacaksın? 
‘İlla başkan olacağım’ diyorsan, illa bir devlete 
başkan olacaksan, Devlet Bahçeli’ye başkan ol, 
zaten peşinden ayrılmıyor. Bizden ne istiyorsun? 
Sen başkanlık hevesini al, öbürü de Devlet’in 
başkanıdır diye böbürlensin.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI 
Farz edelim seçim olacak, yaptığımız 

konuşmayı yayınlayacak bir TV kanalı var mı, yok. 
Gazete var mı, yok. Mitinglerimiz yasaklanıyor. 
Devletin parasını pulunu, milyonlarını kendi 
kampanyası için harcasa bunu denetleyecek 
Sayıştay var mı, yok. Ne adil seçimi? Kim kimi 
kandırıyor? Seçim eşittir demokrasiymiş. Sevsin-
ler sizin yalanınızı. Demokrasi sokaktır. Direniştir. 
Erken seçim mi istiyorsunuz? Haydi OHAL’i 
kaldıralım. Kapatılan TV’ler açılsın. Saray 
harcamalarına Sayıştay denetimi gelsin, sonra her 
hafta seçim yapalım”

‘EĞER CEZAEVİNDE İŞKENCE 
YOKSA İSTİFA EDERİM’ 

Cezaevlerinde gece gündüz işkence var, Ada-
let Bakanı çıkıp “İşkence yok” diyor. Bak bu 
sözün kendisi suçtur. İşkencecilere açıkça siz 
devam edin, ben yanınızdayım diyor. Ey Ada-
let Bakanı, kendine güveniyorsan, yönetimim 
altındaki cezaevlerinde işkence yok diyorsan 
birlikte işkence iddiası olan cezaevine gidip 
işkence mağduru iddiası olan kişiye soralım. 
Eğer işkence yoksa onur sözü, cezaevi çıkışında 
siyaseti bıraktığımı açıklayacağım. Ey Bekir 
Bozdağ, yok eğer işkence varsa ve sende de biraz 
haysiyet varsa çıkışta da sen istifa edersin.
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Dün Fethullahçılara, 
bugün MHP’ye
AKP iktidarı içeride Fethullahçılar ve PKK karşıtlığı, dışarıda 
ise Suriye ve Irak’a yönelik işgal girişimi üzerinden toplumu 
ve siyasi partileri kuyruğuna takarak iktidarını ayakta tutma-
ya çalışıyor. Aslında AKP iktidarı kendini yansıttığı gibi güçlü 
değil. Ancak Türkiye’nin tüm imkanlarını, potansiyellerini, si-
yasi, askeri ve diplomatik gücünü bir macera içine sokup Nas-
rettin Hoca gibi “ya tutarsa” diyerek Türkiye’yi istediği gibi 
şekillendirmeyi hedefliyor. Bunun için her yol ve yöntemi deni-
yor. Herhalde şu anki AKP iktidarı kadar amaca ulaşmak için 
her şey mubahtır yaklaşımı gösteren başka bir siyasi iktidar 
bulunmamıştır. 
Hüseyin Ali

AKP iktidarının ileri sürdüğü yalanlar, hem bu 
iktidarın ne kadar zayıf olduğunu, hem de karakterini 
ortaya koymaktadır. Birkaç gün önce AKP iktidarının 
düşük profilli ve her gün mikrofon karşısına geçip bay-
ram törenlerindeki ilkokul çocukları gibi “vatan millet 
Sakarya” diyen Başbakanı Binali Yıldırım, 15 Tem-
muz darbesini Fethullahçılarla PKK birlikte planladı 
demiştir. İşte AKP iktidarının yalancılığı buraya kadar 
varmıştır. 10 Ekim 2015 Ankara katliamı için de “bu 
kokteyl terördür” diyerek PKK’yi de IŞİD’le birlikte 
göstermeye çalışmıştır. Peki bu kadar yalanı neden 
söylüyor? Tabii ki kendi suçlarının üstünü örtmek, 
dikkatleri başka tarafa toplamak için!

Dünya alem de biliyor ki Fethullahçıları bu kadar 
büyüten, iktidar çatışmasının içine çekecek kadar güç 
haline getiren AKP iktidarıdır. Nitekim Tayyip Erdoğan 
“ne istediniz de vermedik” diyerek Fethullahçıları bu 
düzeye kavuşturanın kendileri olduğunu itiraf etmiştir. 
Aslında böyle bir darbe girişimine yardım ve yataklık 
yapan bir iktidarın bir gün bile yerinde durmaması 
gerekirken, şimdi hem suçlu, hem güçlü misali herkesi 
Fethullahçılarla işbirliği kurmak ile suçluyor. AKP’nin 
iktidarda kalmaması gerekirken, bırakalım iktidarı 
bırakması, herkesi suçlaması tamamen CHP’nin mar-
ifetidir. CHP AKP’ye içeride ve dışarıda bu meşruiyeti 
kazandırmış ve kendini de AKP’ye ipotek etmiştir. 

Her gün bir biçimde PKK’yi Fethullahçılarla 
ilişkilendirerek kendilerinin Fethullahçılarla yaptığı 
suç ortaklığının üstünü örtmeyi ve bu suç ortaklığını 
unutturmayı hedefliyor. Fethullahçıların işledikleri 
tüm suçlardan kendileri de sorumlu olduğu için şimdi 
Fethullahçıları PKK ile yan yana gösterip toplumdaki 
algıyı tersine çevirmeye çalışıyor. Halbuki yıllarca 
PKK’yi nasıl tasfiye edebiliriz diye ortak planlama 
yapmışlardır. Hatta daha beceriklidirler, daha iyi ya-
parlar diyerek Kürdistan’da PKK’yi etkisizleştirme 
görevini Fethullahçılara vermişlerdir. Bizzat Tayyip 
Erdoğan ve AKP Kürdistan’ı Fethullahçılara teslim 
etmiştir. Dikkat edilirse Kürdistan’daki tüm vali, kay-
makam ve emniyet müdürlüklerine Fethullahçılara 
yakın isimler getirmişlerdir. İdris Naim Şahin 
Erdoğan’ın eskiden beri yakın çalışma arkadaşı 
olduğu için İçişleri Bakanlığına getirilmiştir. Kürtler-
in hakkından en iyi İdris Naim Şahin gelir denilerek 
İçişleri Bakanı yapılmıştır. 

7 Haziran öncesi iç güvenlik paketi yasalaştırılarak 
askere ve polise tam yetki veren Tayyip Erdoğan’dır. 
Öyle ki CHP, hatta MHP’nin muhalefetine rağmen bu 
yasa çıkarılmıştır. Böylece 7 Haziran seçim sonrası 
başlatılacak kirli savaşı yasaya, hukuka dayandırma 
yetkileri asker ve polise verilmiştir. Daha sonra kend-

ini hiçbir yasaya ve mevzuata bağlamayan zihniyet 
ve pratik bu yasayla ortaya konulmuştur. Mevzuata 
uymayın denilerek bu iç güvenlik yasasının da el 
vermediği her yetkiyi kullanın ve uygulamayı yapın 
demiştir. Bu yetkiyi kullananların çoğunluğu daha 
sonra Fethullahçı diye tutuklanmadı mı? 

Şimdi ne istediniz de vermedik pratiğini MHP ve 
Hüdaparlılar için yapıyor. Türkiye’de Fethullahçılardan 
boşalan tüm yerleri MHP’lilere tahsis ediyorlar. 
Kürdistan’da ise Fethullahçılar ve HDP’lilerden 
boşalan yerlere Hüdaparlıları yerleştiriyorlar. Bunun 
anlamı, Türkiye’de demokrasi güçleri ve Kürtlere 
karşı savaşı MHP’lilere dayanarak, Kürdistan’da 
Kürt halkının Özgürlük Mücadelesi’ne karşı savaşta 
Hüdapar’ı, yani halkın Hizbulkontra dediği güçlere 
dayanarak yürütmek istiyor. 6-7-8 Ekim olaylarında 
40’tan fazla HDP’li ya da yurtsever Kürt katledilmesine 
rağmen Tayyip Erdoğan’ın sürekli bu olaylar sırasında 
ölen 3 Hüdapar sempatizanından söz etmesi de tama-
men bu politikayla bağlantılıdır. Kürdistan’da sıkışan, 
daralan AKP, Hizbulkontra Hüdapar’a dayanmak iste-
mektedir. Önceleri Kürdistan’da Fethullahçılarla kirli 
savaş ortaklığı yaparken, şimdi bu ortaklığı Hüdaparla 
yapmak istemektedir. 

Kürt Özgürlük Hareketi’ne karşı savaşan ik-
tidarlar her zaman Kürdistan’da bazı işbirlikçilere 
dayanmışlardır. Zaten Kürdistan’daki soykırımcı 
sömürgecilik şimdiye kadar kendini böyle ayakta 
tutmuştur. Osmanlı döneminde de bu politika yürütül-
mekteydi, şimdi de bu politika yürütülmektedir. Öyle 
ki AKP iktidarı Hizbulkontra olarak tanımlanan kes-
ime bir televizyon açtırmış, ancak çok az bir mu-
halefet yapan ya da AKP’nin borazanlığını yapma-
yan televizyon ve radyolar kapatılmıştır. Tüm bu 
gerçekler AKP’nin dün Fethullahçılarla, bugün MHP 
ve Hüdapar’la yaptığı suç ortaklığının üstünü örtmek 
istediğini ortaya koymaktadır. 

AKP iktidarı MHP ve tüm Kürt düşmanlarına 
dayanarak Türkiye’de kendi hegemonyacı soykırımcı 
sömürgeci sistemini kurmak istemektedir. Bu konuda-
ki en temel destekçileri Türkiye’de CHP, dışarıda ise 
KDP’dir. CHP, AKP’nin dünden daha fazla yanlış dış 
politikalarına destek vermekte, KDP de dış politikada 
tamamen AKP ile hareket etmektedir. CHP Türkiye’de 
demokrasi güçlerinin birliğini, KDP ise Kürtlerin 
birliğine önleyerek AKP iktidarına karşı mücadeleyi 
zayıf kılmakta ve AKP’nin soykırımcı faşist sömürge-
ci sistemine en büyük hizmeti yapmaktadırlar. En tra-
jik olanı ise demokrasi güçleri ve Kürtleri yok etmek 
isteyen bu politikalara bazı demokrasi güçlerinin ve 
Kürtlerin de alet olmasıdır.

Robert Fisk: Türkiye’nin 
Kürt Başkentindeki Yıkım 
Suriye’ye Eşdeğer

“Erdoğan’ın ‘terörle mücadeles-
inde’ o kadar yakıp yıktılar ki zaferin 
yerini ulusal utanç aldı”

Independent Gazetesi’nin deney-
imli Orta Doğu muhabiri Robert 
Fisk, 7 Haziran’ın ardından başlayan 
çatışmalı süreci ve Diyarbakır gö-
zlemlerini yazdı.

Fisk, “Geçtiğimiz Kasım ayının 
sonundan bu yılın ilk aylarına ka-
dar bu şehri yiyip bitiren çatışmalara 
bakın. Diyarbakır merkezinin bir 
kısmını, Halep’in pazar yeri yıkımının 
küçük bir versiyonu gibi yıkmakla 
kalmadılar, savaşı da bir kez daha 
normal bir şey haline dönüştürdüler.” 
İfadelerini kullandı.

Robert Fisk’in Dünyadan Çevi-

ri sitesinde yer alan “Türkiye’nin 
Kürt başkentindeki yıkım Suriye’ye 
eşdeğer” başlıklı yazısı şöyle:

Diyarbakır’ın siyah, volkanik 
duvarları içindeki çamurlu yolda 
koca beyaz kamyonlar gece gündüz 
çalışıyor. Eski şehre giriyor ve 
moloz dolu olarak çıkıyorlar. Akşam 
karanlığında aynı yolu yürürken, iki 
devasa parlak projektör yanmaya 
başlıyor.

Göze batan parıldamaya rağmen, 
yıkılmış bir evi, ezilmiş bir çatıyı göre-
biliyorum. Ve ardından elinde AK-47 
ile çelik yelekli bir polis öne çıkıyor. 
“Buradan ileriye geçemezsin,” diyor 
bana Türkçe, sıkılmış, yorgun. Bu 
emri Kürtlere binlerce kez vermiş. Bir 

16. yüzyıl sarayı çay evi ile tarihi bir 
İslam medresesinin ayakta kalabildiği 
ardımdaki dar yollarda, kurşunlarla 
delik deşik edilmiş, camları param-
parça olmuş, pencerelerinin üstü 
yangın isiyle kararmış yüzlerce ev 
var. Bir tanesinin yıkılmış girişinden 
içeri yürüdüğümde, iç duvarların dev-
letin keskin nişancılarından sakınmak 
isteyen savaşçılar tarafından binalar 
arasında hareket edebilmek için 
yıkıldığını görüyorum.

Aynı savaşçıların yakalanmamak 
için açtıkları tünellerden geriye kalan-
lar var. Tanıdık mı geldi? Hayır, burası 
Halep değil. Humus da değil. Şam’ın 
yıkık dökük mahalleleri de değil. 
Burası bugün güneydoğu Türkiye’nin 
Kürt başkenti, Suriye trajedisinin 

karanlık bir ayna yansıması; Washing-
ton ve Moskova Ortadoğu’nun kade-
rini belirleme hakkı için savaşırken, 
bu bölgenin diğer tüm unutulmuş 
acılarına – işgal altındaki “Filistin” 
geliyor akla – eklenen ve çoğunlukla 
kimsenin bilmediği bir yıkım.

Gerçi bugün Türk askerine ve 
polisine karşı savaşan, elbette, sadece 
Kürdistan “işçi partisi” PKK – her za-
man işçiden ziyade korkunç biçimde 
itaatkar olduklarını düşünmüşümdür. 
Diyarbakır’ın aynı anda hem biçim-
siz ve soğuk şekilde yeni, hem de 
son derece eski versiyonları arasında 
yürürken, kendine özgülüğünü fark 
etmememiz imkansız. Bu mücadeleye 
hiçbir İslamcı savaşçı katılmaz.

Hatta, Kürtlerle gerçekten umut 
veren bir barış sürecini terk ederek 
bu eski savaşı yeniden başlatan ve 
partisi AKP’nin – bağımsızlık mü-
cadelesi sevdalıları için bir sıkıntı – 
“Kürdistan”da diğer tüm Kürt partiler-
inden daha fazla takipçisi olan Erdoğan 
hükümetinin safını bile seçebilirler. 
Ateşkesin, Erdoğan’ın milliyetçiliğin 
barıştan daha mühim olduğuna dair 
kibirli faraziyesi ile bitmesine dek, 
bu topraklardaki birçok Kürt, Türk 
komşuları ile sonunda barışmanın 
mümkün olduğuna inanmıştı. An-
cak şehirdeki ve ülke çapındaki 
gündelik saldırılar arasında – PKK 
savaşçılarına, polis karakollarına, 
ordu devriyelerine karşı – Kürtlerin 
meclise girmesi ile elde edilen tüm 
kazanımlar şimdi olmamışa çevriliyor. 
Kürt gazeteleri ve televizyon kanalları 
kapatılıyor.

Dicle Üniversitesi bile Kürtçe 
bölümüne halen “Yaşayan Diller 
Bölümü” demek zorunda ama en 
azından hala açık. Geçtiğimiz Kasım 
ayının sonundan bu yılın ilk aylarına 
kadar bu şehri yiyip bitiren çatışmalara 
bakın. Diyarbakır merkezinin bir 
kısmını, Halep’in pazar yeri yıkımının 
küçük bir versiyonu gibi yıkmakla 
kalmadılar, savaşı da bir kez daha nor-
mal bir şey haline dönüştürdüler.

Halen Dicle nehrine akan sefil ka-
nalizasyon boyunca büyümüş meyve 
bahçeleri arasındaki bir çatışmanın 
ardından, resmi makamların şehrin 
biyolojik akciğerini kesmesi – Ameri-
kan askerlerinin Irak’ta ve İsrail ask-
erlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da 
ve Suriye askerlerinin Lazkiye’nin 
kuzeyinde yaptığı gibi – kitlesel pro-
testolarla tepki gösterileceği söyle-
nerek ancak önlenebildi.

Böylece ağaçlar hem PKK için bir 
örtü, hem de ordu için pusu noktaları 
olarak kalmayı sürdürüyor. Ateşkes 
meyve bahçelerini kurtarır. Son 
dramatik olayı herkes hatırlayacaktır 
– Kürtler ve Türkler birbirine çok 
benzer hikayeler anlatıyorlar – PKK 
ile ordu arasındaki sokak savaşlarının 
zirvesiydi.

Geçtiğimiz yıl 28 Kasım’da, 
yerel baronun başkanı Tahir Elçi, 
Diyarbakır’ın merkezindeki dört ayaklı 
minarenin dibinde bir basın açıklaması 
yapıyordu. Söylenene göre ona suikast 
düzenlemek için iki PKK savaşçısı yola 
koyulmuştu. Görünen o ki polis takib-
indeydiler. Bir çatışma çıktı ve iki PKK 
üyesi – filmlerde hep gördüğümüz 
gibi – nasıl olduysa mesai dışındaki 
bir polis memurunun kullandığı bir 
taksiyi kaçırdı. Polis, merkezle te-
masa geçmeyi başardı ve ardından 
üniformalı polisler taksiyi durdurdu. 
Silahlı adamlar hem üniformalı hem de 
mesai dışındaki şoför polisi öldürdüler 
ve Elçi’nin basın açıklaması yaptığı 

yere doğru kaçmaya başladılar. O va-
kit daha fazla polis PKK’lilere ateş aç-
maya başladı ve iki adam ateşe karşılık 
verdi ve Elçi bu esnada kafasından 
– bir tanığın eylemin ne kadar bilin-
çlice gerçekleştirildiğini vurgulamak 
istercesine bana söylediğine göre “iki 
kaşının arasından” – vurularak öldürül-
dü. Bir serseri kurşun muydu? Öyle ise, 
kim ateş etti? Böylelikle, daha Elçi’nin 
cenazesi bile kalkmadan, kaçınılmaz 
soru dönüp dolaşmaya başladı: polis 
tarafından mı yoksa PKK tarafından mı 
öldürülmüştü?

Sonrasında çatışmalar şehir 
merkezinde devam etti ve resmi 
makamlar PKK savaşçılarını – PKK 
elbette Erdoğan’ın “terörle mücade-
lesinde” kesinlikle IŞİD’den daha 
önemli bir “terörist” güç – yok etmek 
isterken burayı o kadar yakıp yıktılar 
ki zaferin yerini ulusal utanç aldı. Po-
lis, tarihi binaların yıkımı görülmesin 
diye Elçi’nin minarenin dibinde öldüğü 
sokağa kocaman bir plastik perde 
astı. Kelimelerin yerini plastik perde 
almıştı. Enkaza doğru yürüdüm ve per-
dedeki deliklerden arkasını görmeye 
çalıştım. Ama arkasında başka perdeler 
vardı. Oradaki sivil polis “Daha fazla 
bakamazsın,” diye bağırdı.

Ardından kucağında bebekle bir 
kadın çıktı, polisin eşi ve çocuğu; 
görünen o ki aile ziyareti yıkıntılar 
arasında devriye gezen polislerin 
moralini yüksek tutmak için önemli 
bir şey. Bu gerçeküstü olmanın da 
ötesinde.

Ana caddenin dışında Kahvaltıcı 
Kadri’nin tarihi han binası 
Diyarbakır’ın en iyi kahvaltılarını 
veriyor – avlu çay içen ailelerle, 
paketlenmiş Kürt kahvesi satanlarla 
veya önde gelen Kürt şahsiyetlerin yü-
zleri dokunmuş halılarla dolu; Mustafa 
Barzani var, Rıza Seyit Talabani var, 
1990’larda cezaevinde intihar eden bir 
Kürt komutan var ve Erzurumlu Deniz 
Gezmiş var, 70 darbesi ardından 
1972’de devlet tarafından idam edilen. 
Kürt olmadığı muhakkak olan İmam 
Ali’nin bile bir portresi var. Satıcının 
bile niye bu portreler arasında 
olduğunu açıklayamadığı daha birçok 
yüz. Girişin hemen dışında iki büyük 
zırhlı polis aracı bekliyor.

Bir oyuncak mağazasında plastik 
AK-47’ler ve evet, mavi beyaz boyası 
ve yandaki POLİS yazısı ile miny-
atür bir zırhlı polis aracının mükem-
mel bir seti satılıyor. Güneş gözlüklü 
ve çelik yelekli genç erkekler eller-
inde tüfeklerle kaygısızlığa yakın bir 
şekilde kalabalıkları izliyorlar. Bu 
savaş sanırım o kadar uzun sürdü ki, 
değişime dair tüm duyguları tümüyle 
tüketti.

Aşağıda yıkıntılar içinde bir başka 
sokak arasında, orta yaşı bir kadın ve 
ailesi bir kahve dükkanından bize el 
ediyorlar. Bir öğretmenmiş. “Eninde 
sonunda polis gidecek” diyor kas-
vetli bir havayla ama gülümseyerek. 
“Burası bizim, polis gidince biz hala 
burada olacağız.” Bir Shakespeare 
oyunun yerel Kürtçe performansını 
duyuran bir sokak ilanını geçerken bu 
aşikar hakikati düşünüyordum. “Ol-
mak ya da olmamak” demişlerdi adına 
– gerçek adını biliyorsunuz – ben de 
düşündüm ki Danimarka prensi şimdi 
Diyarbakır’ın kahramanı olmalı. Kralı 
öldürdü elbette. Ama o da öldü so-
nunda. Ve en iyi satırı şu: “Kelimeler, 
kelimeler, kelimeler.”
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Bağdat’ta Türkiye’ye ‘Musul’ protestosu: ‘Osmanlı işgali sona erdi’

Bağdat’ın Türkiye Büyükelçiliği 
önünde bir araya gelen bin-
lerce Iraklı, Türkiye’nin önceki 
gece başlayan Musul opera-
syonunda yer alma ısrarını ve 
Başika’daki askeri varlığını 
protesto etti.

Irak’ın ikinci büyük kenti Musul’u elinden 
tutan IŞİD’in bölgeden çıkarılması için yerel 
güçler, Irak ordusu ve uluslararası koalisyondan 
oluşturulan ordu uzun süren bir hazırlık dönemi-
nin ardından önceki gece operasyona başlamıştı.

Irak ile Türkiye arasında Musul’daki opera-
syon konusunda hararetli bir tartışma sürerken, 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı 
Haydar el Abadi’nin Türk askerlerinin Musul’a 
giremeyeceğini söyleyip ‘rest’ çekmesine, “Ya 
nasıl girmeyeyim? 350 kilometre sınırım var 

benim. Alakası olmayanlar giriyor. Neymiş 
Bağdat onlara ‘Gel’ demiş. Arzu ederlerse 
Misak-ı Milli’yi okurlar. Operasyonda da, mas-
ada da olacağız” diyerek yanıt vermişti.

Irak ordusunun büyük bölümünü oluşturan 
ve farklı birlik olarak Musul operasyonuna 
katılan Şiilerin lideri Mukteda es Sadr, daha önce 
Türkiye’nin Başika’daki varlığına atıfla “Erdoğan, 
kovulmadan önce askerini şerefiyle çıkarsın” demiş, 
geçen gün de Bağdat’taki Türkiye Büyükelçiliği 
önünde yandaşlarına toplanma çağrısı yapmıştı.

Çağrı üzerine elçilik önünde sabah saatlerin-
den itibaren binlerce kişi toplandı.

Protestocular, geniş güvenlik önleminin 
alındığı elçilik önüne arama yapıldıktan sonra 
alındı. Irak bayrakları ve Türkiye karşıtı dövi-
zler taşıyan Iraklılar, Türk askerlerinin ülk-
eden çekilmesini talep ederken, “İşgalci dışarı” 
sloganları attı.

Erdoğan’ın çiziminin yer aldığı dövizlerde 
“Osmanlı işgali sona erdi” ifadeleri de yer aldı.

http://www.diken.com.tr/musul-operasyonu-basladi-bes-pesmerge-hayatini-kaybetti-10u-yaralandi/
http://www.diken.com.tr/erdogana-gore-turkiye-musulda-olacak-ya-nasil-girmeyeyim/
http://www.diken.com.tr/irakli-sii-lider-es-sadrdan-erdogana-kovulmadan-serefinizle-topraklarimizdan-cikin/
http://www.diken.com.tr/sii-lider-erdoganin-pesini-birakmiyor-bagdattaki-buyukelcilik-onunde-protesto-cagrisi/
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3 İnanç, Aynı Kazan ve 3 Ali
Yaşlı dünyamız; inançlar, 
mezhepler ve devletler arası 
savaştan çok çekti, yoruldu 
ama tanrı adına savaşanlar 
yorulmadı, hayallerindeki cen-
net uğruna, gerçeği cehenneme 
dönüştürmekten yorulmadılar. 

Aladdin Sinayiç

Tek tanrılı dinlerin ortaya çıkmasıyla beraber, 
aynı tanrının gücünü paylaşamayanlar mezhe-
plere ayrılıp yıllarca birbirleriyle savaştılar, on 
yıllar boyunca toprakları kanlarla suladılar. Sonra 
Tanrı’nın gücü daha da bölündü, ve bu sefer din-
ler çoğaldı. Tabi ki bu sefer dinler, Tanrılarının 
gücü sadece kendisi olsun adına savaşacaktı. 
Ve savaştılar. Yorulmadan, bıkmadan savaştılar. 
Sonra da bu muazzam Tanrı’nın gücünü aynı din-
den olanlara da yetmedi, bu sefer de oluşturulan 
soysuz ulus devletler arasında savaşlar başladı. 
Yüzyıllarca bu kara bulut yeryüzünün üzerin-
den gitmek bilmedi.. Katoliklerle Protestanlar 
arasındaki 30 yıl savaşları, Haçlı seferleri, İslami 
fetihler, Şii Sünni çatışması, birinci ve ikinci 
dünya savaşları... 

En sonunda da sert kışa dönüşen Arap 
baharıyla Tanrının gölgeleri olan diktatörlere 
karşı verilen savaş... 

Bu karabulut ‘kör İslam’ın’ esir aldığı 
Ortadoğu coğrafyasına asılı kaldı. 

Şimdi, karabulutların altında, geleceğe umut 
eken bu üç Ali’ye dönersek;

Bu topraklarda doğan farklı inançlar hep or-
tak kültürden beslendi. Birbirlerinden koparak 
farklılaşsalar da ortak değerleri hep vardı. ‘Ali’ 
ismi bu ortak yanlardan birisi... 

Bugün sosyal medyaya düşen aynı fotoğraf 
karesindeki 3 Ali bize çok şey anlatıyordu;

Ali Atalan: Êzidi…  Êzîdî Dernekleri Fed-
erasyonu (FKÊ) eski Eş Başkanı.. HDP Batman 
Milletvekili

Ali Aslan: Müslüman… Mıhallemi 
Derneği’nin kurucu başkanı. HDP Batman Mil-
letvekili…

Ali Kenanoğlu: Alevi… Hubyar Sultan 
Alevi Kültür Derneği kurucu başkanı… Erdoğan 
darbesine maruz kalan 7 Haziran 2015 seçimleri 
HDP İstanbul Milletvekili..

Bu üç Ali de kendi inançlarında liberal 
değiller, aksine her biri kendi inançları için ak-
tif çalışan, emek veren ve bu konuda radikal 
olan insanlar... Ama nedense farklı inançlardan 

olanların kafalarını kesmiyorlar, hakaret etmi-
yorlar, yok saymıyorlar. Çünkü başka bir şeye 
de inanıyor bu Ali’ler; farklı inançların, dillerin, 
renklerin bir arada yaşayabileceğine de radikal 
bir şekilde inanıyorlar. 

Ve bu radikal inanç 
HDP’de ruh buluyor. 

Bu üç Ali dün, HDP’nin Süryani milletvekili 
Erol Dora, Yezidi milletvekili Feleknas Uca, 
Sünni milletvekili Dilek Öcalan ile aynı kazan-
dan Aşure dağıttılar. 

Bir yandan bu umutlu tablo dururken 
karşımızda ve geleceğe dair birazcık güzel-
lik bahşederken, diğer tarafta kendisi dışındaki 
herkesi hain ilan eden, ‘adam gibi’ ölmek istey-
en bir diktatör var. Bu ‘adam’ bir haftadır yatıp 
kalkıp kendi dindaşına düşmanlık edip, Mu-
sul operasyonuna Şiiler katılmasın diye .ötünü 
yırtıyor. Ve utanmadan, katliamcı dedesi Yavuz 
Sultan Selim’in Safevilere (Şiilere) karşı verdiği 
işgal muharebesini (Çaldıran muharebesi) 
gündemleştiriyor. Kendince İran ve Irak’ın Şii 
yapısını tehdit ediyor. 

Kısacası tekrardan Mezhep savaşları 
naralarının atıldığı bu günlerde bu 3 Ali’nin 
duruşu hak yolundaki en hakiki duruştur, ve 
bu duruştur geleceğimize rehber olacak olan. 
Din faşizmine, Irk faşizmine inat bu üç Ali’nin 
duruşudur geleceğimizi inşa edeceğimiz temel...

Yiyene helal, yedirene delil ola.
Hak saklaya, Hızır bekleye.
Gerçeğe Hû... Mümine Ya Ali

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=FK%C3%8A&action=edit&redlink=1
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£10
0742 948 1490

İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz. İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

SERi iLANLAR SERi iLANLARBu sayfada
1 kutu ilan

Personel Aranıyor
Cash and Carry firmamızda kasa ve 

kontrol pozisyonlarında çalışabilecek 
gece ve gündüz vardiyaları için 

personel alınacaktır.

info@artosfoods.com email 
adresinden iletişime geçebilirsiniz.

£10
0742 948 1490

Bu sayfada
1 kutu ilan

TOPCU MOBILE CAR MECHANIC
Her türlü araba tamiri işleriniz yapılır

REPAIRS 
SERVICING 
DIAGNOSTICS 
PRE-MOT/FAILURES

AHMET TOPCU
07415106521 
07405756462

İletişim: 0796 053 0714 (Mahmut)

İş İlanı
Tecrübeli Coffee Shop 

Şefi aranıyor
Mille End bölgesinde

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

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

Bakıcı 
Aranıyor

‘53 yaşında fiziksel özürlü 
bayanım, Camden da 

yaşıyorum.

Hafta’da 18 saat ve saat’i 
£12.50 olmak üzre Kürtçe 

(Kurmanci) / Türkce  konuşan 
bayan bakıcı arıyorum.Referans 

gerekli.’

Kontak:l.aslan0@outlook.com

PSYCHE CONSULTANCY
Psikolog Dr. Duygu Cantekin

• Psikoterapi
• Araştırma
• Eğitim
• Danışmanlık
www.duygucantekin.com
info@duygucantekin.com

mailto:Kontak%3Al.aslan0@outlook.com
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Bi hezaran kes li Bexdayê li dijî 
dagirkeriya Tirk dimeşin

Ji bo şermezarkirina da-
girkeriya artêşa Tirk a li 
Iraqê, bi hezaran kes duh 
li Bexdayê daketin kolanan 
û berê xwe dan Konsolosx-
aneya Tirkiyeyê.

Li ser banga lîderê Tevgera Sadr 
Muqteda El Sadr, ji bo şermezarkirina 
dewleta Tirk bi hezaran kes duh danê si-
behê daketin kolanan.

Girseya gel dirûşma “Bila dewl-
eta Tirk a dagirker ji axa Iraqê derkeve” 
diqîre û ber bi Konsolosxaneya Tirkiyeyê 
ya li Bexdayê ve meşiyan.

Hamas: Gava ku em hemû 
rastiyan ragihînin hemû 
cîhan wê matmayî bimîne

Baskê çekdar ê Hamasê Lî-
wayên Îzettîn El Qassam dax-
uyand ku ew ê ji bo rizgarkirina 
Filîstiniyên girtî yên di girtîge-
hên Îsraîlê de ‘hemû rastiyan’ 
ragihînin.

Di daxuyaniya Lîwayên 
Îzettîn El Qassam de hat gotin 
“gava ku em di demeke guncaw 
de ji bo azadkirina dîlan hemû 
rastiyan daxuyinîn wê hemû 
cîhan, gelê me û dîlên me mat-
mayî bimînin.” Di daxuyaniyê 
de hat dest nîşan kirin ku Îsraîl ji 

teqeskirineke nû ya dîlan direve û 
hat gotin “Îsraîl bi bangewaziyê 
sixte gelê xwe dixapîne. Ev rev 
wê tu sûdê nede Îsraîlê û dem wê 
hîç ne li aliyê wê.” Her wiha di 
daxuyaniyê hi bo girtiyên Filistînî 
yên di girtîgehên Îsraîlê de jî hat 
gotin “Îsraîl teqez wê berdêlê bide 
û hemû Filîstin wê kêfxweş bibe.” 
Di navbera Hamas û Îsraîlê de 
bi peymana guherandinê ya 18ê 
Cotmeha 2011a di sala 2006a de li 
hemberî leşkerê Îsraîlê yê bi navê 
Gilad Şalit hezar û 27 Filîstînî ser-
best hatibû berdan.

Dadgeriya Fransayê biryara 
valakirina Calaîsê pejirand

Li Fransayê darazê biryara valakirina 
wargehên qerqote yên ku bi salan e pen-
aber bi şertên herî giran lê dijîn pejirand

Weke li Tûnela Manşê ku li Îngiltereyê 
vebûyî li qadên daristanê yên li derdora 
bajarê Calaîsê jî heta nîvê havînê nêzî 10 
hezar penaber dijiyan. Li Fransayê destpê 
kiribûn qadên Jungle (Daristana Dirinde) 
ji hêla hikûmetê ve were valakirin lê hin 
saziyên alîkariyê doz vekiribûn da ku 
neyê valakirin.

Di dadgehê de ku li Parîsê hate dîtin, 
hate gotin, valakirina bilez a wargeh û 
qadên ku penaber lê dimînin ên li derdora 
Calaîsê, ’’Armanc dike ku dawî li van 
şertên jiyanê bîne ku dûrî şertên însanî 
ne’’ Dadgehê diyar kir biryara valakirinê 
nikare weke ‘’Dijî mirovî û kirine zirardar 
were dîtin’’

Têkildarî biryarê li ser navê Wezareta 
Karê Hundir Bernard Cazenûeve got, ew 
destekê didine biryara valakirina warge-
han a ji hêla hikûmetê ve hatiye dayin.

Ji meha bihurî ve beşek ji penaberên 
ku li Calaîsê diman ber bi herêmên cihê 
yên welêt ve diçûn.

Awûstûryayê biryar da: 
Mala Hîtler lê ji dayik bû 
wê bê xerakirin

Nîqaşên li ser mala dîktatorê 
Nazî Adolf Hîtler lê ji dayik bû, ku 
bi mehan e di rojeva Awûstûryayê 
de ye, bi dawî bû. Wezîrê Karên 
Hundir Sobotka ragihand, ev mala 
ku nîjadperest tên dîtina wê, wê bê 
xerakirin.

Biryara li ser mala li bajarokê 
Braûnaû am Inn, ku Adolf Hîtler 
lê ji dayik bû, ji aliyê Wezîrê 
Karên Hundir Wolfgang Sobotka 
yê ji Partiya Gel a Awûstûryayê 
(OVP) ve hat dayîn. Sobotka 
ji rojnameya Dîe Presse re ax-
ivî û anî ziman, qatê zemînê yê 
xanî wê neyê xerakirin û li ser vî 
zemînî avahiyeke nû dikare were 
avakirin.

Sobotka da xuyakirin, ku li ser 
pêşniyara komîsyona pisporan a 
di vê mijarê de lêkolîn kiriye, wan 
ev biryar dane û diyar kir, avahiya 

nû bê lêkirin wê weke saziyeke 
civakî yan jî daîreyên fermî were 
bikaranîn. Sobotka destnîşan kir, 
tevî ku xwedî erê nekiriye jî bi 
biryara Meclîsa Federal wê xanî 
bê desteserkirin.

Berdevkekî Wezareta Karên 
Hundir jî ragihand, xaniyê Hîtler 
lê ji dayik bû, wê bi rengekî ku 
careke din neyê naskirin, ji nû ve 
bê çêkirin.

Mala li bajarokê Braûnaû am 
Inn, ku demeke dirêj ji aliyê Neo-
naziyan ve weke ‘hec û navenda 
bîranînê’ dihat dîtin, gelekî dihat 
rexnekirin. Ev xanî di salên 1950’î 
de ji aliyê şexsekê ve hatibû kirîn.

Ji ber zexta gelek derdoran, 
hikûmetê pêşniyar li jina xwediyê 
xanî kir, ku xanî bifiroşe, lê xwed-
iya xanî da xuyakirin, ku ew xanî 
nafiroşe.

Şerê li Afganîstanê 
dijwar dibe

Li Afganîstanê hate diyarki-
rin ku di şerê navbera artêş, 
yekîneyên polîsan û çeteyên 
Talîbanan yên ku li gelek herê-
man dewam dikin de jimara 
miriyan ji sedî derbas kiriye.

Hat diyarkirin ku tevî bajarê 
Kûndûz ê Bakûrê welat di kon-
trola artêşê de ye jî ji ber şer 10 
hezaran kes bajar terikandin.

Tê zanî ku artêşa Afgan kon-
rola xwe ya li ser herêmê winda 
kiriye, li Wîlayeta Helman a li ser 
sînorê Pakîstanê jî bi dehan leşker 
hatine kuştin. Hat eşkerekirin ku 
di êrîşa Talîbana a li ser navçeya 
Nawah a li Başûrê paytexta 
Wîlayetê Laşkar Gahê 50 leşkerên 
artêşê jiyana xwe ji dest dane, bi 
qasî wê jî ‘Windane.’

Li gorî agahiyên Endamê 
Parlementoyê Şîr Muhammed 

Akhûnzad têkildarî êrîşên 
çeteyên Talîban ên li ser bajarê 
Laşkar Gah ku bixin destê xwe, 
diyar kir ku hê jî metirsî dewam 
dike. Akhûnzade diyar kir ku li 
navçeya Nad Alî ya nêzî Laşkar 
Gahê nêzî 70 polîs û leşkerên 
Talîbanan teslîm bûne.

Hate destnîşankirin ku li 
Tarîn Khot ê girêdayî Wîlayeta 
Ûrûgan a li Bakurê Helmandê 
nêzî 150 erkdarên ewlekariyê ji 
aliyê Talîbanan ve hatine girtin. 
Têkildarî mijarê Endamê Meclî-
sa Wîlayetê Muhammed Zhîr 
Nadîrî agahî da û diyar kir ku 
li gel leşkerên ku dibêjin teslîm 
bûne nêzî 20 wesayîtên Hamer 
ên DYA’yê dan jî ketine destê 
Talîbanan.

Li gorî hinek çavkaniyan jî 
jimara Hamerên ku ketine destê 
Talîbanan 70 ne. 

Gerîlayên FARC’ê bi biryarên xewn 
û xeyalên xwe ji civakê re vebêjin

Kovara Time, bi gerîlayên FARC’ê 
re hevdîtin kir, ku ji bo şerê 52 salan bi-
qedîne û aştiyê pêk bînin, rîskek mezin 
dan pêş çavên xwe.

Peymana Aştiyê, ku di navbera Hêzên 
Çekdar ên Şoreşger ên Kolombiyayê 
(FARC) û Serokdewlet Jûan Manûel San-
tos de roja 26’ê Îlonê hat îmzekirin, di 
referandûma 2’ê Cotmehê de ku tevlîbûn 
di asteke kêm de bû, bi rêjeyeke gelekî 
kêm hatibû redkirin. Lê belê gerîlayan û 

hikûmeta Santos dabûn xuyakirin, ku ew 
ê ji peymanê venegerin.

Tevî ku ne diyar e danûstandinên têkil-
darî referandûma nû ya li ser peymana 
aştiyê ne misoger jî bin, gerîla dibêjin ew 
ê bi ti awayî ji felsefeya xwe ya aştiyê û 
doza xwe ya siyasî venegerin.

Kovara Time, li kampeke li başûrê 
welêt, gerîlayên FARC’ê ziyaret kir. Ger-
îlayan di vê hevdîtinê de nîşan dan, ku ew 
di vê mijarê de bi biryar in.

Li vê kampê, li ser detayên peymana 
aştiyê ya bi hikûmetê re hat mohrki-
rin, nîqaş tên kirin. Gerîla li ser pîvanên 
bingehîn ên vê peymanê perwerdeyê 
dibînin.

‘EM NEÇAR IN XEWN Û XEY-
ALÊN XWE JI GIRSEYÊN GEL RE 
VEBÊJIN’

Li gorî nûçeya Time, gerîla bi taybetî 
li ser xalên bêçekbûyînê disekinin, nîqaşê 
dikin. Nûçegihanê kovarê di dema perw-
erdeyê de vê gotina yek ji fermandarên asta 
navîn Federîco Narîno dinivîsîne: “Em 
neçar in xewn û xeyalên xwe ji girseyên 
gel re vebêjin. Ev ê bibe serketina me.”

Di nûçeyê de hat ragihandin, piştî ref-
erandûma bi beşdariyeke qels û redkirina 
peymana aştiyê, rewşa ne diyar bandor 
li gerîlayan kiriye û gotinên gerîlaya 27 
salî Mîlene Reyes hat ragihandin. Reyes 
dema qala kêliya eşkerekirina encamên 
referandûmê dike, dibêje, “Tiştek di ber 
min de ma, ji ber ku min got ‘xewn û xey-
alên me li ber avê çûn’.”

Di nûçeya Time de hat destnîşankirin, 
ku gerîla wê nêrînên xwe ji gel re ragi-
hînin û ji bo ‘parastina cewhera’ peymana 
aştiyê, di danûstandinan de bikevin nava 
hewldanan.

Li Kolnê li dijî hevkariya Eûtelsat 
û AKP’ê çalakiya nobedê

Li Kolnê ji bo Eûtelsatê 
protesto bikin, nobedên 
kon ên hatibûn destpêki-
rin dewam dikin.

Çalakiyên nobeda kon ên Kurdan ku 
li dijî kargeha Eûtelsat a reşkirina Med 
Nûçe TV û Newroz TV ya li bajrê Koln 
ê Elmanayê dabûn destpêkirin dewam 
dikin. Îro çalakiya kon PYD û Kurdis-
taniyên ji Bonn,Troîsdor, Meckenheîm û 
Eûskîrchenê hatin dewir girtin. Di teva-
hiya çalakiyê de balavok hatin belavki-
rin, dosyayekî têkildarî mijarê pêşkêşî 
navenda kargeha Eûtelsat a li Elmanayê 
kirin. Nameyên ku ji bo bişînin navenda 
Eûtelsatê ya li Fransayê hatin amadekirin.

Wê sibehê CÎK û Kurdistaniyên ji 
Dortmûnd û derdorî wê bên çalakiya 

nobedê dewir bigirin. Roja Pênçemê 
jî wê li gel Kurdistaniyên li Dûssel-
dorf û derdorî wê dijîn TEV-ÇAND 
nobedê dewam bikin. Di heman rojê 

de saet 11:00’an wê daxuyaniyekî 
çapemeniyê ku rêveberên televîzyon 
û çapemeniya Elman jî beşdar bibin li 
dar bixin.

Goran û Tevgera Azadî li dijî 
hebûna hêzên tirk in

Şandeyek Tevgera Azadî 
serdana Tevgera Goranê ki-
rin û di dema serdanê de hate 
destnîşankirin ku her du alî jî 
li hemberî hebûna hêzên tirk 
in li Iraqê û Herêma Kurdis-
tanê ne.

Şandeyek Tevgera Azadî di 
bin serokatiya Alîkara Hevs-
erokatiya Tevgera Azadiyê 
Tara Hisên de li Silêmaniyê 
serdana Tevgera Goranê kir. 
Şandeya Tevgera Azadî, ji 
hêla şandeya Goranê ve hate 
pêşwazîkirin ku ji Endamên 
Rêveberiya Tevgera Goranê 
Aras Welî, Peyam Mihemed û 
Reza Cebar ve pêk dihat.

Piştî hevdîtina her du 
şandeyan civîneke çapemeni-
yê hate lidar xistin. Di civînê 
de Alîkara Hevserokatiya 
Tevgera Azadiyê Tara Hisên 
behsa destpêkirina opera-
syona Mûsilê kir û wiha got: 
“Me pêwîst dît ku metirsiyên 
li ser Başûrê Kurdistanê bên 
nîqaşkirin. Divê planên me 
yên hevbeş ji bo têkoşîna bi 
van metirsiyan re hebe. Em 
hatina hêzên tirk weke metir-
siya li ser destkeftiyên Başûrê 
Kurdistanê dibinin. Helwesta 
me ya hevbeş ew e ku em li 
dijî dagirkeriya dewleta tirk 
in. herwiha em li ser vê hem-
fikirin ku nabe Tirkiye beşdarî 

operasyona Mûsilê bibe.” 
Li ser navê şandeya Tevgera 
Goranê jî Endamê Rêveberiyê 
Aras Welî got ku, nêrîna wan 
bi ya Tevgera Azadiyê re ye 

û ew bi wan re hemfikir in. 
Welî herwiha diyar kir ku 
ew dixwazin bi hemû hêzên 
demokrat re li ser çareserki-
rina krîzan nîqaşên cidî bikin.

Erdogan: Em ê di 
operasyona Mûsilê 
de bin û li ser 
maseyî jî bin

Erdoganî got Tirkiye 
dê di Operasyona 
Mûsilê de be, ji bo 
Sûriyeyê jî gotiye 
‘’qusûrê efû bikin 
em ê biçin [Sûriy-
eyê] û em çûne jî.’’

Recep Tayyîp Erdoganê se-
rokkomar di Kongreya Hiqûqê 
ya Stenbolê de axivî.

Erdoganî gotiye:‘Eve ope-
rasyonên li ser Mûsilê hatine 
dest pê kirin. Niho Seroker-
kanê Leşkerî li Amerîkayê ye. 
Ew û muxatabên xwe dicivin. 
Ji beriya sietekê jî bi tele-
fonêez bi wî re axivîm û min 
pirsî ka em dikarin çi bikin. 

Min ev tişt ji wî re jî got. Em 
ne berpirsiyarên encama ope-
rasyonekê ne ku Tirkiye ne tê 
de be, qusûrê efû bikin. Em ê 
di operasyonê de bin û li ser 
maseyî jî bin. ‘’

‘Bila ti kes ne li bendê bin 
ku em ji Başîkayê derbikevin.’

‘Niho li mûsilê xuşk û bi-
rayên me hene. Ereb, Tirkmen, 
Kurd... Çênabe hêvîyeka welê 
hebe ku em ê vê mijarê bi ser 
guhê xwe re biavêjin. Bila ti 
kes ne li bendê bin ku em ji 
Başîkayê derbikevin.’

‘Em ji şerê Sinnî û Şi’îyan 
re nabêjin ‘erê’

‘Tê xwestin welatê me li 
derveyî operasyonê be. Ev 
ji ber wê yekê ye ku dizanin 
em ê nehêlin bi hêceta DAIŞê 
hewildana şerê mezheban bi 
ser bikeve.’

Li Kolnê li dijî hevka-
riya Eûtelsat û AKP’ê 
çalakiya nobedê

Li Kolnê ji bo Eûtelsatê 
protesto bikin, nobedên kon 
ên hatibûn destpêkirin dewam 
dikin.

Çalakiyên nobeda kon ên 
Kurdan ku li dijî kargeha Eû-
telsat a reşkirina Med Nûçe 
TV û Newroz TV ya li bajrê 
Koln ê Elmanayê dabûn dest-
pêkirin dewam dikin. Îro çala-
kiya kon PYD û Kurdistaniyên 
ji Bonn,Troîsdor, Meckenheîm 
û Eûskîrchenê hatin dewir 
girtin. Di tevahiya çalakiyê 
de balavok hatin belavkirin, 
dosyayekî têkildarî mijarê 
pêşkêşî navenda kargeha Eû-

telsat a li Elmanayê kirin. 
Nameyên ku ji bo bişînin nav-
enda Eûtelsatê ya li Fransayê 
hatin amadekirin.

Wê sibehê CÎK û Kurdis-
taniyên ji Dortmûnd û derdorî 
wê bên çalakiya nobedê dewir 
bigirin. Roja Pênçemê jî wê li 
gel Kurdistaniyên li Dûssel-
dorf û derdorî wê dijîn TEV-
ÇAND nobedê dewam bikin. 
Di heman rojê de saet 11:00’an 
wê daxuyaniyekî çapemeniyê 
ku rêveberên televîzyon û 
çapemeniya Elman jî beşdar 
bibin li dar bixin.
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Demîrtaş: Tu pêşî Dîlokê ji DAIŞ’ê paqij 
bike û piştre biçe Mûsilê

Demîrtaş di Civîna Koma Partiyê de li 
Meclîsê axivî û gote Erdogan, ‘’Tu pêşî 
Dîlokê ji DAIŞ’ê paqij bike’’

Hevserokê Giştî yê HDP’ê Sela-
hattin Demîrtaş, helwesta Serokomarê 
Tirk Erdogan a li dijî Mûsilê rexne kir 
û wiha got: “Tu berê biçe Dilokê ji 
DAIŞ’ê paqij bike.” Demîrtaş der barê 
helwesta Erdogan a serokdewletbûnê 
de jî wiha got: “Ger ku teqez dibêjî ez 
ê bibin serokê dewletekê bibe serokê 
Devlet Bahçelî” 

Hevserokê Giştî yê HDP’ê Sela-
hattin Demirtaş, di koma Partiya xwe 
ya meclîsê de axivî û geşedanên dawî 
nirxand. Demirtaş, ewil der barê ope-
rasyona Mûsilê de axivî, helwesta Er-
dogan rexne kir û wiha got: “Niha li 
Mûsilê şer heye. Şer ne karekî teknîk 
e. Li wir mirov tên kuştin. Di vî şerî de 

wê bi deh hezaran mirov bên kuştin. 
Beriya bi salekê jî DAIŞ’ê li Mûsilê 
bi hezaran mirov kuştin. Dema Iraq 
hat dagirkirin jî bi hezaran mirov hatin 
kuştin. Wekî dîrokê bi dehan caran şer 
pêk hatin û her carê bi hezaran mirov 
hatin kuştin. wê niha jî bi hezaran mi-
rov bên kuştin. Em ji bo kesên ku di 
nava şer de ne jî berxwedan û sebrê ji 
wan re dixwazin. Erdogan li ser masê 
seha winda kir. Bêguman divê Tirkiye 
der barê Sûriye, Iraq, Misir û Rojava de 
nirxandinan bike û polîtîkayan bike. Bê 
guman xwedî mafê gotinê ye. Divê tu 
kes li hemberî şewata Rojhilata Navîn 
bêdeng nemîne. Em wekî HDP’ê jî ne 
li dijî bêdengiya AKP’ê ne. Lê dema 

dengê xwe bilind dike ne ji bo sorkirina 
şer, divê ji bo vemirandina agir be. Lê 
ne wisa ye. Hêj di daxuyaniyên xwwe 
de dibêjin ‘Musil ya me ye’ Dibêjin 
Mûsil a Tirkan e’ polîtîkyek wisa nabe. 
Ev nijadperestî ye.

Serokomar, AKP 14 salan li çal û 
koncalan xist û di polîtîkaya derve de 
pûç kir. Niha jî li Qesrê rûniştiye û 
dixwaze bibe serokdewlet. 

‘KU ME PYD BİDA MILEKÎ 
Û PKK BIDA MILEKÎ HÛN 
Ê NIHA NE WIHA BÛNA’

Demirtaş, polîtîkaya dewletê ya li 
hemberî hêzên herêmê jî rexne kir û 
wiha got: “We El Nusra, û DAIŞ kir 
alîgirê xwe. We bi wan re kar kir û 
hûn ketin nava îtîfaqê. Ger ku li şûna 
wan we PYD bida milekî û PKK bida 
milekî xwe wê îro rewşa we ne wisa 
bûya. Ger ku we Kurd bikirana hevkar 
û şirîkê xwe wê îro rewşa we ne wisa 

bûya. Ger ku we 20 milyon Kurd 
qezenç kiri bûya Wê îro istîkrar û ar-
amî bêtir xurt bûya. Li şûna hûn destê 
Kurdan ê aştiyê bigirin we dîktatorî li 
ser serê Kurdan meşand.” 

‘’BERÎ DÎLOKÊ JI 
DAIŞ’Ê PAQIJ BIKE’

Demîrtaş, helwesta Erdogan a li 
hemberî Mûsilê jî bi zimanekî tund 
rexne kir û got: “Plana te ya A heye? 
Plana te ya B heye? Hikûmeta AKP 
Tirkiye winda kir. Li aliyekî dibêje ez 
bi DAIŞ’ê re têdikoşim, li aliyê din li 
şûna bi DAIŞ’a nava xwe re şer bike 
berê xwe dide Mûsilê. Berê DAIŞ’ê 
ya li Dîlokê paqij bike û piştre biçe 
Mûsilê.” 

ŞIRNEX JI XERÎTEYÊ 
PAQIJ KIRIN

Demîrtaş, destnîşan kir ku Bajarê 
Şirnexê ji xerîteyê hatiye paqijki-
rin û wiha berdewam kir: “Niha di 
nexşeya Tirkiye de ne 81, 80 bajar 
hene. Niha dorpêça Şirnexê didome. 
Li der û dorê Şirnexê 400-500 mal-
bat di konan de dijîn. Me xwest 
em ji nû ve warên wan ava bikin û 
konbajarekî ava bikin. Lê Waliyê 
Şirnexê ev yek jî red kir. Warên ku 
xera kirine dane îhaleyê û yên nîvco 
jî xera dikin. Hemu malê taybet ên 
gel desteser kirine û pêşkêşî mutahît 
û şîrketan kirine. Bêyî şerm bikin 
behsa demokrasiyê dikin. Ez bang li 
hemû welatiyan dikim li hemberî vê 
rewşa gelê Şirnexê bêdeng nemînin. 
Gelê Şirnexê soz da, warê xwe terk 
nekir û di ber xwe da. Em jî soz di-
din. Em çaketê xwe jî bifiroşin em 
wê heta dawî alîkariya we bikin û we 
li holê nahîlin. 

YÊN KU ŞIRNEX XIRA KIRIN 
JI DARBEYÊ HATIN GIRTIN

Demîrtaş, helwesta li hemberî 
kesên ji darbeyê tên girtin jî rexne 
kirû wiha got: “Kesên Şirnex û ba-
jarên Kurdistanê xera kirin ji dar-
beyê hatin girtin û tên darizandin. 

Ger ku vana xera kirin berpirsiyariyê 
wan ê siyasî hûn in. Divê hûn derk-
evin û lêborîna xwe bixwazin. Li 
gorî me ti cudahiya darbekaran û Se-
rokwezîr ji hev tune ye. Ji bo sûcdar 
neyên darizandin darbeya sivîl pêk 
anî. Tê gotin ku 80- 90 wekîl ji dar-
beyê agahdar bûn. Çima navê van 
hevkarên darbeyê nayê aşkerekirin. 
Çima hesap ji wan nayê pirsîn. Ji 
bo hûn xwe veşêrin hûn bêtir êrîş 
dikin.” 

‘GER TEQEZ DIXWAZÎ 
BIBÎ SEROKDEWLET 
BIBE SEROKÊ 
DEWLET BAHÇELÎ’

Demirtaş, bal kişand ser pergala 
Serokdewletiyê jî û wiha got: “Di 
vê pêvajoyê de div rojeva Tirkiye 
ne Serokdewletî be. Divê rojeva 
Tirkiye aştî û demokrasî be. Ger ku 
Serokomar Erdogan îlla dixwaze 
bibe serokê dewletekê bibe Serokê 
Dewlet Bahçelî. Niha li pişt perdê 
amadekariyê hilbijartina pêşwext 
dike. Anketan amade dike. Em ferz 
bikin hilbijartinek pêşwext çêbû. 
Qanala tv ya axaftinên me biweşîne 
heye. Rojnameya axaftinên me 
biweşîne hene na. Mîtîngên me tên 
qededexekirin. Hûn pereyê dewletê 
ji bo kampanya û xebatên xwe xerç 
dikin. Ev wê hilbijartinek çawa be. 
Hilbijartin wê ya kê be. Ger ku hûn 
wê hilbijartina pêşwext pêk bînin 
berî her tiştî Rewşa Awarte rakin. 
Qanalên televizyonan ên hatin girtin 
vekin. Bila lêçûnê we yê Qesrê bên 
Sayiştayê. 

Binpêkirin û zextên li Girtîgehan 
bînin rojeva meclîsê. Wezîrê Dadê 
dibêje ‘Li Girtîgehan îşkence tune.’ 
Ev bixwe sûc e. Ger ku îşkence 
tune be destûr bidin bila parazvanên 
mafên mirovan biçin li girtîgehan 
lêkolîn bikin” 

Nûnerên KESK, Egîtim Sen, 
Tum-Bel Sen û Lisa Çalan a di 
komkujiya 5’ê Hezîranê 2015’an de 
birîndar bû jî beşdarî civînê bûn.

Şîrketa ku Şirnexê kavil dike, alavên gel talan dike
Wekîla HDP’ê Leyla Birlîk 
diyar kir, şîrketa mitahît ku 
Şirnexê xira dike alavên 
gelê Şirnexê talan dike.

Hevserokê HDP’ê Selahattîn Demîrtaş îro 
li meclîsê di civîna koma xwe de bal kişande 
ser talan li Şirnexê û got, şîrketa ku îhaleta 
kavilkirina Şirnexê standiye ne bi perey-
an îhale girtiye lê bi talankirina malê gelê 
Şirnexê îhale standiye. Demîrtaş got, ‘’Ên ku 

xira dikin firax wê ji wan re bin. Firaxên mi-
rovan weke xenîmetê dibînin.’’

Wekîla Şirnexê ya HDP’ê Leyla Birlîk 
jî got, malbatên ku dixwazin firaxên xwe ji 
malê bistînin têne asteng kirin û got, ‘’gelek 
malbat di vê rewşê de ne. Mala bavê min 
xira kirin û nehiştin ku ew jî firaxên xwe 
derxînin.’’

Bîrlîk got, ‘’Ji Hezîranê ve li bajêr şer tine. 
Lê hê jî qedexeya derketina derve nehatiye 
rakirin. Li bajêr pirsgirêka ewlkehiyê nîn e. 
Çend roj beriya niha Walî bi qeyûman re li 
bajêr civînek kir. Lê dîsa jî qedexe ranekirin û 
destûr nedan ku gel biçe bajarê xwe.’’

Bîrlîk gotina Walî Alî Îhsan bi bîr xist 
ku gotibû, ‘’kesên ku dixwazin firaxên xwe 
derxînin bila serî li qeymeqamiya bajarên ku 
lê ne, bixin’’ û bi berdewamî wiha got, ‘’Piştî 
vê daxuyaniyê me berê gel da qeymeqamiyê. 
Malbatan ji bo firaxên xwe bistînin daxwa-
zname dan lê bersiv jî nehate dayin. Kêm 
malbata hene ku firaxên xwe derxistine ev 
jî malbatên qorîciyan in an jî malbatên ku bi 
awayekî bi dewletê re di nav danûstandinekê 
de ne.’’

Bîrlîk diyar kir berpirsê hemû tiştên ku li 
Şirnexê têne jiyîn waliyê Şirnexê Alî Îhsan 
Sû ye û got, ‘’Di serê vê operasyonê de walî 

hebû. Berpirsê vê hilweşînê waliyê AKP’ê 
ye. Ku waliyê gel bûya wê heta niha ji bo ça-
reseriyê wê daxuyaniyek ji bo gel bida. Ev 8 
meh in em nikarin pê re axaftinekê bikin. Ev 8 
meh in tenê bi alîkarê walî re min hevdîtinek 
kiriye.’’

Bîrlîk got, ‘’Em tim bi gel re ne ku niha 
konan de dijîn. Niyeta kesekî ji wan nîn e 
ku bajêr biterikînin. Gel wê van tiştên ku 
hatine kirin ji bîr neke. Hesabê van hemû 
tiştên ku hatine kirin wê were pirsîn. 40 sal 
in polîtîkayên şer çareserî neanîn û wê niha 
jî neyînin.’’

Pirtûka bilûrê
1.
Bêhna jiyanê ji kenê te tê
Bêhna evînê ji xewnên te tê.
Û bêhna te 
ji gulistana giyanê min tê.
2.
Ne ku ez riya goristanê nas nakim.
Ne ku ez pasvanên şevê nas nakim?
Ne ku ez rûbarên eşqa xwe û te nas nakim.
Ne ku ez hemî dizên xewna xwe û te nas 
nakim?
Lê bi tenê min dixwest
Rondikên dîroka te
Bi rondikên xwe bişom.
3.
Berê min li welatê rondikên te bû.
Berê min li çirisîna gerdeniya  te bû.
Berê min li rengên pîrozbahiya te bû. Berê 
min li naveroka dilbijîna te bû. Berê min li 
peravên bîranîna 
te bû.
De ji min re bibêje;
Ka kilîta dergehê heyva sînga te
Li ku ye?
4.
Di çavên te de hêlanên evîna min
Di sînga te de nepeniya birîna min
Di destên te de qiblenameya firîna min
Li ser hinarikên te rondikên min
Li ser lêvên te ferhenga qîrîna min.
Û di kûrahiya dilê te de,
Kêlîkên dijwar ên reşeşîna min…
5.
Hemî tiştên te 
li ber çavên min kesk dibin,

Pêlên bêrîkirina te, 
Xewnên hevdîtina te,
Efsaneyên pirtûka te,
Stran, govend û êvarên tenhatiya te jî kesk 
dibin.
darbesta te ya li ser milên min jî
kesk dibe.
6.
Vê şevê
Çîroka te ji peşkên baranê re dibêjim.
Şkestinên xwe jî ji kêlên goristana te re.
Piço piço, gulava te li stêrkan belav dikim.
Dilê xwe jî,
Li wê naverastê dihêlim
Da bi hatina te re vêkeve.
7.
Bo Şeroyê Qasim.
Nepeyive, lo bilûrvano nepeyive.
Bilûra min welatê min e, nebêje.
Bîna birînê ji bilûra min difûre, nebêje.
Tiliyên min neviyên rojê ne, ji kesî re ne-
bêje.
Ma tu gurmegurma êşê dibihîzî?
Ma tu ji bêdengiya goristanan hez dikî?
De darbesta bilûrê jî bi xwe re bibe.
De dilopên xunavê berhev bike,
De bilûrvano de.
De keysa xwe,
Li çavkaniyên evînê xweş bike.
De bilûrvano de.
De di navbera me û xwe û bilûran de, 
Welatê êşê dabeş bike.

Ehmed Hûseynî

HACİYÊ KURD
Kurdê me li ser rêya hecê ye. 
Di sînorê Siûdî Erebîstanê de polês 

lêgerînê (kontrol) dikin. 
Polês di çenteyê haciyê me de 

şûşeyek wîskî û bombeyekê digirin.
 “Ev çi ne, ya hecî ?!”
 “Ew…! Hacî li dora Beyta Şerîf 

vizzz dibin. Ez kal bûme, nikarim 

vizzz bibim. Dê wîskiya xwe vex-
wim, da Beyta Şerîf li dora min vizz 
bibe.”

-“Ev bombe?” 
“Ew…! Hacî keviran davêjin 

şeytanî . Ewqas salin hîn safî nekirine. 
Ez ê bombe bavêjim û di carekê de 
safî bikim.”
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