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Halkların Demokratik Partisi eş Genel başkanı 
selahattin Demirtaş, bir dizi program için bulunduğu 
londra’da ülkedeki son gelişmeleri  değerlendirdi. 

Demirtaş, ‘Tüm zorluklara rağmen 
ülkede halkın fedakarlığı ve kararlığı 
bize moral veriyor. Hiçbir zaman 
olmadığı kadar kendimize özgüvenimiz 
var. Yenilmez olduğumuzu biliyoruz.’ 
dedi.  Türk devletinin son saldırılarını 
da değerlendiren Demirtaş; ‘‘Sona 
yaklaşıyoruz artık. Ellerindeki tüm 
saldırı mekanizmalarını, ellerindeki 

tüm fişekleri tükettiler. Eğer 
kullanabilecekleri başka yöntem 
kalmazsa, ki artık kalmıyor mecburen 
tüm dünya taleplerimizi kabul etmek 
zorunda kalacak.’’ açıklamasında 
bulundu.  

Özgür basın üzerindeki baskılara da 
değinen Demirtaş; ‘‘Dünyadaki büyük 
devletlerin Mars’ta, Ay’da şehir kurmayı, 

oralarda yeni kentler inşa etmeyi 
tartıştıkları bir dönemde Türkiye’de 
televizyon, gazete kapatıyorlar. Ortada 
büyük bir utanç var, ama bu utanç bizim 
değil, bunu yapanlarındır, Erdoğan başta 
olmak üzere AKP zihniyetinin utancıdır.’’

Demirtaş’ın gündeme ilişkin önemli 
açıklamaları sayfa 11’de  

‘Sona Yaklaşıyoruz’
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1 Kasım Dünya Kobane Gününde 
Londra’da Miting Düzenlenecek

1 Kasım Dünya Kobani 
Günü’nde dünyada birçok 
merkezde olduğu gibi Londra’da 
da bir eylem düzenlenecek. Bu 
yılki etkinliklerde Türkiye’nin 
Rojavayı işgal girişimleri de 
protesto edilecek. 

Britanya Demokratik Güçbirliği tarafından or-
ganize edilecek miting 1 Kasım Salı günü Wood 
Green’de gerçekleşecek. Demokratik Güçbirliği 
tarafından yapılan çağrıda şunlar denildi; ‘‘Em-
peryalistler, ve TC Devleti de dahil bölgedeki 
diğer gerici devletler tarafından desteklenen 
DAEŞ barbarlarına karşı, destansı bir direniş 
sergileyen Kürt halkı ve evlatları, DAEŞ’ e karşı 
muazzam bir zafer kazanarak “Kobane düştü 
düşecek” diyenlere büyük bir şamar indirmiştir. 
Bu direnişin ardından 1 Kasın Dünya Kob-
ane günü olarak ilan edilmiş Dünyanın farklı 
coğrafyalarında kutlanmıştır. Kobane zafer-
inin 2. Yılında halkımızı zaferi kutlayacağımız 
mitinge çağırıyoruz.’’

Dünya kobani Günü
Kobane’ye destek vermek için aralarında 

Nobel Barış Ödülü sahibi, insan hakları savu-
nucusu Adolfo Perez Esquivel ve Amerikalı 
filozof ve dilbillimci Prof. Noam Chomsky’nin 
de aralarında olduğu dünya çapında tanınan çok 
sayıda kişinin çağrısı ile 1 Kasım Dünya Kobane 
Günü ilan edilmişti.

Yer: Wood green tren istasyonu karşısı
Tarih: 1 Kasım Salı saat 6:30

‘Başarısız Darbe Girişimi Sonrası Türkiye ve Demokrasi 
Mücadelesi’ Konulu Konferans Düzenleniyor
Türkiye ve Britanya’dan gazeteci, yazar 
ve akademisyenlerin katılacağı ‘Başarısız 
Darbe Girişimi Sonrası Türkiye ve 
Demokrasi Mücadelesi’ konulu bir kon-
ferans düzenlenecek. 

29 Ekim’de Londra’da bulunan 
National Union of Teacher (NUT) 
merkezinde düzenlenecek olan kon-
ferans gün boyu sürecek. 

Saat sabah 10’da başlayacak olan 
programa Türkiye’den Fatih Po-
lat (Evrensel Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni), Aydın Çubukçu (Hay-
at Tv – gazeteci yazar), Prof. Dr. 
Şebnem Korur Fincancı (Türkiye 
İNsan Hakları Vakfı – TİHV Başkanı) 
ve Fehim Taştekin (Gazeteci Yazar) 
katılacak. 

Konferans, 29 Ekim günü saat 10-
17 arasında “Hamilton House, Ma-
bledon Place, London WC1H 9BD” 
adresindeki National Union of Teach-
er (NUT) Merkezi’nde yapılacak.

Solidarity with People of Turkey’in 
(SPOT) organize ettiği konferanstaki 
kesinleşen konuşmacılar şöyle:

– Christine Blower (NUT Genel 
Sekreteri)

– Steve Hedley (Rail, Maritime & 
Transport Union -RMT Genel Sekreter 
Yardımcısı)

– Owen Tudor (Trade Union 
Congress – TUC, Avrupa Birliği ve 
Uluslararası İlişkiler Başkanı)

– Chris Baugh ( Public & Com-
mercial Services Union – PCS Genel 
Sekreter Yardımcısı)

– Fatih Polat (Evrensel Gazetesi 

Genel Yayın Yönetmeni)

– Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı 
(Türkiye İNsan Hakları Vakfı – TİHV 
Başkanı)

– Fehim Taştekin (Gazeteci Yazar)

– Kate Osamor (İşçi Partisi millet-
vekili ve gölge devlet bakanı)

– Aydın Çubukçu (Hayat Tv – 
gazeteci yazar)

– Lindsey German (Stop The War)

– Prof. Dr. İbrahim Sirkeci (Re-
gents Üniversity London)

– Sean Hoyle (RMT Başkanı)

– Weyman Bennett (Stand Up To 
Racism)

– Ege Dündar (PEN International)

Ücretsiz olan konferan-
sta yer ayırtmak için spot@
daymer.org adresine e-posta 
gönderebilirsiniz. 
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Boris Johnson: Türkiye 
Girsin, Biz Çıkalım

Britanya Dışişleri Bakanı, 
ülkesinin Türkiye AB üye-
si olmadan önce ayrılması 
şartıyla Türkiye’nin üyeliğinin 
destekçisi olduğunu söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı 
Boris Johnson, İngiliz 
Parlamentosu’nun alt kanadı 
Avam Kamarasında dış politi-
kaya ilişkin soruları yanıtladı.

Ayrılıkçı İskoç Ulusal Par-
tisi (SNP) milletvekili ve par-
tinin eski genel başkanı Alex 
Salmond oturumda Johnson’a, 
“Brexit sonucu almak amacıyla 
mı Türkiye’nin AB üyeliği için 

kampanya yürüttünüz? Yoksa 
Türkiye’nin AB üyeliğini 
desteklemek için mi Brexit 
yanlısı kampanya yürüttünüz?” 
sorusunu yöneltti.

“AB’DEN AYRILMASI 
ŞARTIYLA..”

Johnson soruya, 
“Türkiye’nin AB üyeliğinin 
tutkulu bir destekçisiyim. 
Türkler de bunu istiyor, gerçi 
bugünlerde bazen fikirler-
ini değiştiriyorlar gibi oluy-
orlar. Birleşik Krallık’ın o 
günden önce AB’den ayrılması 
şartıyla.” yanıtını verdi.

Britanya hükümeti, terör örgütü DAİŞ’le 
mücadelede ‘ılımlı’ Suriye muhalefetini 
yeniden eğitmeye başlayacağını açıkladı.
Fransa’nın başkenti Paris’te 
yapılan DAİŞ ile mücadeleyle 
ilgili toplantıya katılan b Sa-
vunma Bakanı Michael Fallon, 
“20 İngiliz askeri personelin-
in Suriye dışında çeşitli yer-
lerde konuşlandırılacağını ve 
ılımlı muhalif grupları DAİŞ 
ile mücadele çerçevesinde 
eğiteceğini” söyledi.

Fallon toplantı öncesi yaptığı 
açıklamada, “DAİŞ köşeye sıkıştırıldı. 
İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri 
(RAF) önemli bir rol üstlenmiş durumda 
ve DAİŞ’i Irak ve Suriye’de hedef alıyor. 
Şimdi ise DAİŞ’le mücadelede gerekli 
olan becerileri sahip olmaları için Suriye 
dışındaki ılımlı muhalif güçleri eğitme 
yönündeki çabalarımızı artırıyoruz.” 
dedi.

Britanya Savunma Bakanlığı, Suriyeli 
ılımlı muhalif gruplara temel askeri tak-
tikler, komuta kontrol ve patlayıcı mad-
deyle ilgili eğitim verileceğini bildirdi. 
Bakanlık açıklamasında, “Britanya bu 
kararı, ABD’nin temmuz ayında yeniden 
başlayan eğit-donat programına destek 
verilmesi talebi üzerine almıştır. Ilımlı 
muhaliflerdeki gönüllüler eğitim öncesi, 
eğitim devam ederken ve sona erdikten 
sonra güvenlik incelemesine tabi olacak 
ve uluslararası savaş hukukuna uygun 
eğitim alacaklar.” ifadesi kullanıldı.

Savunma Bakanlığı ayrıca, “Iraklı 

ve Kürt askeri güçlerinin Musul’daki 
operasyonları sürerken, Birleşik 
Krallık’ın sağlayacağı eğitimin DAİŞ 
ile mücadeleye önemli katkısı olacağını” 
kaydetti.

Britanya’nın da Aralarında Olduğu 
13 Ülkenin Savunma Bakanları Paris’te 
Daiş’i Konuşacak

DAİŞ’e karşı mücadelede kurulan 
koalisyonda yer alan 13 ülkesinin sa-
vunma bakanları bugün Paris’te bir araya 
gelecek. Toplantının gündemi ise Musul 
ve Rakka operasyonları. 

Musul’un DAİŞ çetelerinden 
kurtarılmasına yönelik operasyon de-
vam ederken, DAİŞ’e karşı koalisyon 
oluşturan 13 ülkenin savunma bakanları, 
bugün Paris’te toplanıyor. Toplantıya 
koalisyon güçlerini oluşturan Ameri-
ka Birleşik Devletleri (ABD), Fransa, 
Almanya, İtalya, Kanada, Britanya, 
Avustralya, Yeni Zelanda, Danimarka, 

Norveç, Hollanda, Belçika ve İspanya sa-
vunma bakanları katılacak. 

Fransa’nın ev sahipliğindeki 
toplantıda, Musul operasyonuna dahil 
olan yerel güçlere verilecek destek ile 
ülkelerin yapacakları yardımlar hakkında 
da bilgilendirmeler yapılması bekleniyor. 

Toplantıda, yine Musul’daki opera-
syon nedeniyle çetelerin Rakka başta ol-
mak üzere Suriye’ye doğru kaçışlarının 
önlenmesine ilişkin alınacak önlemlerin 
de görüşüleceği öğrenildi. 

Savunma bakanları zirvesine ev 
sahipliği yapan Fransa, Musul opera-
syonundan sonraki hedefin Rakka olması 
gerektiği konusunda ısrarlı. Son olarak 
geçtiğimiz hafta Fransa Başbakanı Ma-
nuel Valls tarafından yapılan açıklamada, 
Rakka’nın kurtarılmasına ilişkin olası 
operasyonda özellikle Kürtlerin olması 
gerektiği vurgulanmıştı.

BBC görüntüledi : Suriyeli Mülteciler 
Türkiye’de Sömürülüyor
İngiliz yayın kuruluşu, 
Türkiye’de büyük markaların 
taşeronlar aracılığı ile 
aralarında çocukların da 
olduğu Suriyeli mültecileri 
sömürdüğünü görüntüledi. 
Marks and Spencer, Asos, 
Zara ve Mango, mülteci 
sömüren markalar olarak dik-
kat çekiyor.

BBC’nin özel dosyası 25 Ekim’de ilk 
kez yayınlandı. İngiliz yayın kuruluşu, 
büyük markalar tarafından sömürül-
en Suriyeli mültecileri ekrana taşıdı. 
Yetişkinlerin yanısıra, 10 yaşındaki 
çocuklar da taşeron şirketler tarafından 
kötü koşullar altında çalıştırılıyor. Marks 
and Spencer, Asos, Zara ve Mango gibi 
büyük markalar adına açılan bu atöly-
elerdeki üretimler, daha sonra Büyük 
Britanya’da satışa çıkarılıyor. 

Gazeteci Darragh MacIntyre, 
bu sömürüyü aktarmak için aylarca 
Türkiye’de kaldı. Gazeteci MacIntyr 
Türkiye’de 14 Temmuz darbe girişimi 
ve basına uygulanan yoğun baskılara 

rağmen, “İngiliz pazarı için marka 
kıyafet üretiminde çalışan, aralarında 
çocuklarında bulunduğu Suriyeli mül-
tecileri bulmak göreceli olarak kolay” 
diyor. 

Gazeteci şunları ifade ediyor: “Çocuk 
işçiliğinin Türkiye’de yerleşik olduğu 
söylendi. Ama bu kadar olacağını tah-
min etmiyordum. Bir atölyenin bodrumu, 
neredeyse çoğunluğu yaşları 7 ila 8’i an-
cak bulan çocuklarla doluydu.”

İngiliz gazeteci, İngiliz markalar için 
üretim yapılan bazı atölyelerde mül-

tecilerin Türkiye’de asgari ücretin altında 
ücretlerle çalıştırıldığına dikkat çekti. 

Darragh MacIntyre, “Sefil ücretler ve 
korkunç çalışma koşullarından bahsedi-
yorlar (...) Sömürüldüklerini biliyorlar 
ama yapacak bir şey olmadığını da bili-
yorlar” dedi.

Savaştan dolayı mülteci durumuna 
düşen 4 milyonu aşkın Suriyeliden 
yaklaşık 3 milyonu Türkiye’de yaşıyor. 
Bunların yüzde 90’ı kampların dışında 
yaşarken, yarısı İstanbul, İzmir veya An-
kara gibi büyük kentlerde bulunuyorlar.

Heathrow Havaalanı 
İçin Üçüncü Pist Kararı

İngiltere hükümeti, uzun 
süren tartışmaların ardından 
başkent Londra’daki Heathrow 
Havaalanı’nın genişletilmesini 
kararlaştırdı.

Hükümet, Avrupa’nın en 
fazla sefer yapılan havaalanına 
üçüncü bir pist inşa edilmesine 
onay verdi.

Çevrecilerin karşı 
çıktıkları karar ile ilgili 
olarak Parlemento’da oylama 
yapılacak.

Karara karşı çıkan kesim-
lerin çeşitli davalar açmaları 
bekleniyor.

Geçen yıl yapılan 
araştırmada Heathrow’a yeni 
bir pist yapılması tavsiye 
edilmişti. Diğer seçenekler 
arasında Heathrow’daki 
mevcut pistleri uzatmak ve 
Gatwick Havaalanı’na yeni bir 
pist inşası vardı.

Eski Londra Belediye 
Başkanı ve Dışişleri Bakanı 
Boris Johnson ile Eğitim 

Bakanı Justine Greening, 
Heathrow’un genişletilmesine 
karşı çıkıyorlardı.

‘2025’te faaliyete geçecek’
Heathrow Havaalanı’na 

yeni bir pist inşası kararı, 
hükümetin Ulusal Havacılık 
Politikası’na girmeden önce 
ise kamuoyundan görüş ve 
şikâyetler alınacak.

Daha sonra milletvekill-
eri gelecek yılın kış aylarında 
kararı oylayacaklar.

Yeni pistin 2025 yılından 
önce faaliyete geçmesi beklen-
miyor.

Londra’nın hava ulaşımı 
kapasitesini artırmak için hangi 
havaalanının genişletilmesi 
gerektiği İngiltere’de uzun 
süredir tartışılıyordu.

Eski Başbakan David Cam-
eron 2009 yılıdna Heatrow 
Havaalanı’na yeni pist inşa 
edilmeyeceği taahhüdünde 
bulunmuştu.
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Enfield Belediyesi 
Sosyal Yardım Kesintileri 
Konusunda Uyarıda Bulundu
Hükümet, 7 Kasım tar-
ihinden itibaren aile 
ve bireylere verdiği 
sosyal yardımın üst 
limitini düşürecek. 
Enfield Belediyesi 
yardımları azalacak 
yerel sakinlere uyarı 
yaparak, özellikle 
kiralarını ödeyebilme-
leri için doğru hesap 
yapmaları konusunda 
çağrıda bulundu.

Toplum, sanat ve kültürden 
sorumlu kabine üyesi belediye 
encümeni, Yasemin Brett, konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada kes-
intilerden etkilenecek ailelerin 
faturalarını ödeyebilmeleri konu-
sunda uyardı.

‘‘Hükümet işsizlerin ala-
bilecekleri haftalık sosyal 
yardımı aileler için £442.31, 
bireyler için de £296.35’e 
düşürecek. Yaşam masrafları 
için aldığınız yardım ile 
Housing Benefit yardımınız 

bu miktarı geçiyorsa kesin-
tiden etkilenebilirsiniz’’ diye 
açıklamada bulunan Brett, 
şöyle devam etti: ‘‘Para, 
Housing Benefit ödemelerin-
den kesilecek ve değişimden 
etkilenecek herkes Çalışma 
ve Emeklilik Bakanlığından 
Housing Benefit yardımlarının 
nasıl değişeceğini anlatan me-
ktup almıştır.’’

Konuya ilişkin gönderilen 
mektuplara dikkat edilm-
esi konusunda uyarıda bu-
lunan Brett, bu uygulama-
dan şimdiden etkilenenlerin 
yardımlarının 7 Kasım’dan 
itibaren azalacağını, ilk 
defa yardımları azalanların 
9 Ocak’tan itibaren etkile-
neceklerini belirtti.

Brett, şöyle devam etti: 
‘‘Bunun bir çok kişi üzer-
inde ciddi bir etkisi olacaktır 
ve sakinlerin değişime karşı 
doğru yaklaşmaları oldukça 
önemli. 

‘‘Enfield belediyesi herkes-
in kiralarını ödeyebilmelerini 
sağlamak istiyor; hiç kimse 
kira açığından dolayı evinden 
atılmaması gerekiyor, çünkü 
belediye bu konuda yardımcı 
olamayabilir.

‘‘Kiralarını ödeyememe ris-
ki taşıyanların çalışma saatler-
ini arttırmalarını, hakları olan 
tüm yardımlara başvurmaları 
ve para ve borç idaresi konu-
sunda danışmanlık yardımı 
almalarını tavsiye ediyoruz.’’

Wood Green’de Yine 
Bir Cinayet Haberi

Toplumumuzun yoğun olarak yaşadığını Kuzey Londra’nın 
Wood Green bölgesinden yeni bir cinayet haberi geldi.

Cumartesi günü saat 3:30’da Wood Green 
bölgesinde bulunan Station Road üzerinde bu-
lunan bir Pubın önünde 33 yaşında bir adam 
bıçaklanarak öldürüldü. Jolly Anglers adlı 
pubın önünde yaşanan cinayette Vincent Harvey 

adındaki erkek olay yerinde hayatını kaybetti. 
Olayın yaşandığı cadde trafiğe kapatılırken 

polisin araştırması devam ediyor. Cinayet ile 
ilgili henüz gözaltına alınan olmadı. 
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‘Türkiye Uçurumun Kenarında’

Geçtiğimiz Salı günü 
Westminster’de yapılan, Knows-
ley milletvekili George Howarth’ın 
ev sahipliği ve başkanlığını yaptığı  
“Dönüm noktasındaki Türkiye: 
Zorlukların üstesinden nasıl ge-
linecek?” konulu panelin açılış 
konuşmacısı,  Washington merkezli 
Sidar Global Danışmanlık firmasının 
kurucusu ve CEO’su Cenk Sidar’dı.  

Milletvekili Howarth, Türkiye ve 
Avrupa’da gelişen, 15 Temmuz darbe 
girişimi de dahil olmak üzere oldukça 
önem arz eden hadiselere değinerek 
paneli açtı. Howarth, Türkiye’nin 
Avrupa kıtası ve Müslüman dünyası 
arasında çok önemli bir köprü 
oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Cenk Sidar, Türkiye’nin dönüm 
noktasında olduğu düşüncesi ve bu 
nedenle ülkenin sahip olduğu stratejik 
öneminden bahsederek konuşmasına 
başladı. Türkiye’nin dönüm noktasında 
olmasına farklı bir şekilde yaklaşarak, 
ülkenin ekonomik, demokratik ve 
güvenlik anlamında bir uçurumun 

kenarında olduğunu ileri sürdü.

 ‘siyasal değişim kaçınılmaz.’
Sidar konuşmasını şöyle sürdürdü; 

“Türkiye şuan sürdürülebilir bir kon-
umda değil ve yapılan darbe girişimi 
Türkiye’nin ekonomik, demokra-
tik ve güvenlik anlamında ne kadar 
zayıf bir durumda olduğunu gösteri-
yor. Ekonomik açıdan Türkiye’nin 
notu, önde gelen iki finans kuruluşu 
tarafından düşürüldü. Öte yandan Tür-
kiye hem Fethullah Gülen destekçisi 
kişilerin devletin güvenlik kademe-
lerine sızmaları ve darbe girişimini 
gerçekleştirmeleri hem de PKK isyanı 
ile güvenlik tehdidi ile karşı karşıyadır. 
Türkiye’de bu durumun devam ettir-
ilemez olmasından dolayı, siyasal bir 
değişim yapılması gerekmektedir.”

AKP’nin 2009’dan bu yana  Türk 
demokrasi sistemini tehdit eden otorit-
er kontrolünün giderek arttığını belirten 
Sidar,  2015’te Haziran ve Kasım ayları 
arasında DAİŞ’in gerçekleştirdiği 
terör saldırılarının, AKP’nin erk-

en seçimlerde mecliste çoğunluğu 
kazanmasına neden olduğunu ileri 
sürdü. Türkiye’deki seçmenlerin bu 
yaşanan ekonomik problemlerden 
ötürü Türkiye’nin siyasi tarihinde 
baştan başa bir değişim yapmak için oy 
verdiklerini ifade etti.

Sidar, Türkiye’nin demokratik 
durumuna değinirken, Türkiye’de 
şuan 152 gazetecinin parmaklıkların 
arkasında olduğunu ve  son dönemlerde 
yaşanan kurumlara gizlice sızmalardan 
dolayı , halkın Türkiye’deki bu ku-
rumlara güvenini yitirdiğini ifade etti. 
Sidar, buna ek olarak, Türkiye’deki 
demokrasinin güvenliği açısından 
en büyük problemin Kürt sorunu 
olduğunu dile getirerek, Kürt bölgesi 
için sorunun çözülmesi açısından, dev-
let yapısında daha geniş çapta bir ademi 
merkeziyetçi yol izlenmesi gerektiğini 
ifade etti. 

Sidar, konuşmasının devamında 
şunları belirtti: “Seçilmiş belediye 

başkanlarının görevden alınması, AKP 
hükümeti tarafından yapılmış diğer 
bir hatadır. Türkiye’nin daha sağlam 
demokratik ve yasal kurumlara ihtiyacı 
var. Bunun yanı sıra şuanda Irak’la 
olan zayıf ilişkilere de bakıldığında, 
ülke içinde ve komşularıyla barışın ve 
sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için  
güçlü bir orduya ihtiyaç olduğu görül-
mektedir.”

‘türkiye’nin Güvenlik 
Donanımını Yıktılar’

Orduda gerçekleştirilen temizliğin, 
Türkiye’nin güvenlik donanımını 
yıktığını, üst düzey rütbelerdeki asker-
lerin uzaklaştırılmasının ve sonrasında 
yaşanan F16 pilotu eksikliğinin, 
Türkiye’nin Suriye ve Irak’a yapılan 
operasyonlarında personel eksikliği 
yaşadığı anlamına geldiğini belirten 
Sidar, 2010’a kadar AKP’nin dış 
politikadaki başarıları ile şuan ki 
durumu karşılaştırdı.  2008 yılında 

Türkiye’nin İsrail ve Suriye’nin barış 
görüşmelerinde aracılık yaptığının 
altını çizen Sidar, Türkiye’nin Arap 
Baharında Sünni yanlısı bir tutum 
sergileyerek, Esad rejimine karşı 
politika izlediğini ve DAİŞ ile yeterli 
ölçüde mücadele etmeyerek, bu duru-
mun sonuç olarak Türkiye’de kuru-
lan hücrelerde planlanan birçok terör 
saldırısını önleyemediğini ileri sürdü.

‘ekonomik Durum 
sürdürülemez Noktada’

Ekonomik anlamda, 2009’a ka-
dar IMF programı izlendiği sürece, 
ekonomik büyümenin oldukça güçlü 
olduğunu ifade eden Sidar, Türkiye’nin 
2009-2012 yılları arasında ise pi-
yasalarda güven hissi teşkil ettiği için 
büyümeye devam ettiğinin altını çizdi.

Sidar sözlerine şöyle devam etti: 
“Batı medyası ekonomik gerileme 
yaşayan Amerika ve Avrupa’ya or-
anla, Türkiye’yi yükselen bir ekonomi 
yıldızı olarak gösterdi. Bu başarı şuan 
yavaşladı ve ülkedeki işsizlik oranı 
%13’e ulaştı.”

Bu sürdürülemez ekonomik du-
rumun, ülkeyi siyasi bir değişime 
götüreceğini belirten Sidar, ekonomik 
ve siyasal kurumların yapısal bazı re-
formlar gerçekleştirmesi gerektiğini 
ileri sürdü. Sidar, tarihi gelenekten 
dolayı, ekonominin güçlü olduğu 
durumlarda, iktidar partisinin seçim-
lerde her zaman iyi sonuç aldığını, 
ekonominin zayıf olduğu durumlarda 
ise başarız olduğunu belirtti ve Haz-
iran 2015’deki seçimlerinde olduğu 
gibi, hem AKP üyelerinin hem de 
muhalefetin ,AKP’ye bazı siyasal 
değişiklikler için baskı yapacağını 
tahmin ettiğini belirterek konuşmasını 
sonlandırdı.

LSE Üniversitesinde 
‘Rojava Devrimi’ Paneli 
Düzenlenecek

Londra’nın saygın üniversitelerinden 
birisi olan London School of Economics-
LSE’de düzenlenecek panelde Rojava Devrimi 
tartışılacak. 

LSE Öğrenci Sendikası-Kürt Topluluğu 
tarafından organize edilecek panelde Pluto 
yayınlarından yeni çıkan ‘Revolution in Roja-
va: Democratic Autonomy and Women’s Liber-
ation in Syrian Kurdistan’ adlı kitabın yazarları 
konuşacak. 

‘Rojava devrimi: Suriye Kürdistan’ında 
Demokratik otonomi ve Kadın kurtuluşu’ 
adlı kitabın yazarlarından Ercan Ayboğa ve 
Janet Biehl ile beraber akademisyen David 
Greaber’in konuşmacı olarak katılacağı panelin 
moderatörlüğünü Dr Matt Wilde yapacak. 

2 Kasım Çarşamba günü saat 18:00’de 
düzenlecek olan panel LSE Üniversites-
indeki Saw Swee Hock Student Centre’da 
gerçekleşecek. Ücretsiz olan etkinlikte ‘Revo-
lution in Rojava: Democratic Autonomy and 
Women’s Liberation in Syrian Kurdistan’ adlı 
kitabın satışı da yapılacaktır. 

Yargıçların Duygusuz 
Olduğunun Kanıtı

İngiliz bilim adamlarının yapay zeka 
teknolojisi ile ‘robot yargıç’ geliştirdi. Ya-
pay zekanın son ürünü, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nde (AİHM) görülen davalardan 
yüzde 79’unun hükmünü doğru tahmin etti.

Londra’daki UCL Üniversitesi ile Sheffield 
Üniversitesi’ndeki bilgisayar mühendislerinin 
geliştirdiği algoritma, davaları hem yasal hem 
ahlâki boyutlarıyla inceleyebiliyor.

Algoritmayı geliştiren ekip, yapay zekası 
olan bir bilgisayara AİHM’de görülen 584 
davayı yükledi.

Bilgisayar da ortada bir insan hakları ihlali 
olduğunda; bazı ifadelerin veya bilgilerin dava 
metinlerinde daha sık kullanıldığını tespit etti.

‘Robot yargıç’ 600’e yakın davanın hüküm-
leriyle ilgili tahminlerde bulundu.

Neredeyse her beş karardan dördü doğru 
tahmin edildi.

Araştırmayı yöneten UCL’den Dr Nikola-
os Aletras, “Yapay zeka üzerinde büyük 
bir ilgi var ancak (yapay zekanın) yakın bir 
gelecekte yargıçların veya avukatların ye-
rine geçebileceğini düşünmüyoruz. Yine 
de yapay zeka davaların yapısını daha hızlı 

algılayacağı için kullanışlı olabilir. Ayrıca 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre hak 
ihlalinin yaşandığı davaları bulmakta kolaylık 
sağlayabilir” dedi.

Uzmanlar 60’lı yıllarda, gelecekte maki-
neler sayesinde dava sonuçlarının tahmin 
edilebileceğini öngörmüşlerdi.

Araştırmanın bir sonraki aşamasında 
ise uzmanların sisteme daha fazla veri 
yükleyecekleri belirtildi.

“Sistemin tanıklardan ve avukatlardan gelen 
ifadeleri de algılayabilmesi için bir engel yok” 
dedi.
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Türk devletinin saldırılarına inat, başkent 
Londra’da özgür basına büyük bir sahiplenme 
örneği yaşandı. Londra’da düzenlenen Yeni 
Özgür Politika ile dayanışma gecesinde bir 
araya gelen 2 bini aşkın kişi, özgür basının 
gücünü nerden aldığının da göstergesi oldu. 

Londra’nın Wood Green bölgesinde bulunan Do-
minion Centre’da Pazar akşamı yapılan dayanışma 
gecesi, HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın da 
katıldığı görkemli bir etkinliğe dönüştü. Gelenek-
sel hale getirilen dayanışma gecesi, bu yıl her za-
mankinden daha coşkulu geçerken, çok sayıda kişi 
salonda oturacak yer bulamadı. Salon Özgür Basın 
şehitlerinin fotoğrafları ile süslenirken, salonda bu-
lunan insanlar sık sık ‘Özgür basın susturulamaz’ 
sloganı attı.    

İlk olarak Özkan Orman’ın sahne aldığı ge-
cede, salon hep bir ağızdan Mem Ararat ile bir-
likte ‘Zana û Andok’ şarkısını seslendirdi. Mem 
Ararat’ın coşkulu sahne performansından sonra 

HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Britanya 
Kürt Halk Meclisi Eşbaşkanı Evrim Yılmaz ve 
gazetemizin temsilcilerinden Mahmut Seven birer 
konuşma yaptı. 

Britanya Kürt Halk Meclisi Eşbaşkanı 
Evrim Yılmaz etkinlikte emeği geçen herkese 
teşekkür ederek, “Özgür basınımız ve halkımız 
ile dayanışmamız sadece bu gecele sınırlı 
kalmamalıdır. Her gün alanlarda ve eylemlerdeyiz 
örgütlülüğümüz ve öz irademiz ile bu sürece yanıt 
olmaya çalışıyoruz. Buradaki kitlesel katılımda 
aslında, katliam ve soykırımlara verilen bir tokat 
niteliğindeki bir mesajdır. Herkes şunu çok iyi bil-
sinki sesimizi istedikleri kadar kısmaya çalışsınlar, 

Türk Devletinin Baskılarına İnat, Londra’da Büyük Sahiplenme
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basınımızı istedikleri kadar kapatsınlar ama ger-
çekleri kapatamazlar gizleyemezler“ dedi. 

faşizmin karşısında tarafsız olunmaz
Yeni Özgür Politika gazetesi temsilcilerinden 

Mahmut Seven ise, “Gazetemiz ile dayanışma 
etkinliğinin düzenlendiği bu gecede emeği geçen 
her arkadaşıma teşekkür ederim” dedi.

Türk savaş uçaklarının Rojava’da Şehba 
bölgesinde yaptıkları bombardımanda şehit olan 
YPJ basın emekçisi Eylül Nûhîlat’ı saygıyla anan 
Seven, “Bu bedelleri ödeyeceğimizi bile bile bu 
işe girdik. Gazeteciler tarafsız olmalı diye söyleni-
yor, ama faşizmin karşısında tarafsız olmak diye 

birşey yoktur. Ya O’nun yanındasın ya da halkının, 
direnişin, barışın ve demokrasinin yanındasın. Bi-
zler Kürt halkının ve basınının demokratik sesi 
olmaya and içtik ve dedik ki; gerçekler karanlıkta 
kalmayacak” ifadeleri ile konuşmasını tamamladı. 

Yıldırım: Özgürlük Mücadelesinden 
Vazgeçmeyeceğiz

HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ise 
şunları söyledi: “Böylesi anlamlı bir günde si-
zlerin yanında olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 
Sizlere ülkeden kucak dolusu sevgi ve saygı 
getirdim, bırakın özgür basının susturulma 
girişimlerini Kürdistan’da nefes almak için bile 

bir bedel ödetildiği bir süreci yaşıyoruz. Ama biz 
vazgeçmedikçe hiç bir şey bizi özgürlüğümüzü 
kazanma mücadelemizden vazgeçirtemez. Özgür, 
kalıcı ve demokratik bir barışın sağlandığı bir 
Kürdistan’da yeniden buluşma dileği ile saygıyla 
selamlıyorum.”

Direnen özgür basına selam
Anons edilmesiyle dakikalarca ayakta 

alkışlanan HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, 
konuşmasının büyük bir bölümünü basın üzerinde-
ki baskılara ayırdı. Tüm saldırılara rağmen boyun 
eğmeyip direnen özgür basın emekçilerini selam-
layarak konuşmasına başlayan Demirtaş, “Bütün 
yayın hayatı boyunca katliamlar, yargılamalar, 

kapatmalar, işkenceler dahil olmak üzere her 
türlü bastırma girişimine rağmen dimdik ayakta 
duran özgür basın geleneğinin onurlu temsilciler-
ine huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Yeni 
Özgür Politika’ya, Özgür Gündem geleneğine, 
hakikatin sesi olma yolunda ısrarcı olanlara, gur-
betteki arkadaşlarımıza, Gurbetelli Ersöz şahsında 
şehitlerimizi minnetle anıyorum. Gazetelerinize 
ve televizyonlarınıza sahip çıkın“ dedi.  

Demirtaş’ın konuşmasından sonra gece Bajar 
müzik grubunun şarkıları eşliğinde çekilen halay-
lar ile son buldu. 

Demirtaş’ın açıklamalarının devamı sayfa 11’de

Türk Devletinin Baskılarına İnat, Londra’da Büyük Sahiplenme
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Demirtaş: ‘Kürt Halkı Su Gibidir, Gürül Gürül Akıyor, 
Hiç Bir Baraj Durduramaz Artık’
Halkların Demokratik Partisi 
Eş Genel Başkanı Selahattin 
Demirtaş, bir dizi program için 
bulunduğu Londra’da ülkedeki 
son gelişmeleri  değerlendirdi. 

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, “Kürt 
halkı bir su gibidir, gürül gürül akıyor. Önüne 
baraj koymanın imkanı yoktur. Bir değil, bin tel-
evizyon da kapatırsanız bu seli durdurmazsınız” 
dedi.

Alkış ve zılgıtlarla sık sık konuşması kesilen 
Demirtaş, televizyon ve gazeteleri kapatmakla 
halk ile aralarındaki bağı koparamayacaklarını 
ifade ederek, halk ile aralarındaki manevi bağın 
anlaşılmadığının altını çizdi. ‘‘Öyle zannedi-
yorlar ki televizyonlar, gazeteler kapanınca, 
halk ile aramızdaki bağ tümden kopmuş olacak 
aramızda kurduğumuzun bağın bu halkın mü-
cadele eden evlatlarıyla halk arasında kurulan 
bağın nasıl bir maneviyata sahip olduğunu 
bilmiyorlar. Özgür Gündem gazetesi çok 
uzun yıllar Kürdistan’da olağanüstü hal ve 
sıkıyönetim nedeniyle girişi yasaklıydı. Gizli 
gizli el altından dağıtılırdı. Televizyon yoktu, 
internet siteleri de yoktu. El ile yazılmış bildir-
iler ve çoğaltılmış bildirilerle propaganda yap-
ma imkanı vardı. Buna rağmen o zor koşullarda 
halk ile mücadele arasındaki bağ hiç kopmadı. 
Çünkü kimin neye ihtiyacı varsa, hangi halkın 
ihtiyacı neyse, halk onu elde etmek için her 
türlü zorluğu aşar. Hani su akar yatağını bulur 
derler ya, Kürt halkı bir su gibidir, gürül gürül 
akıyor. Önüne baraj koymanın, bend koymanın, 
bu suyu bu seli durdurmanın imkanı yoktur.  
Bir değil, bin televizyon da kapatırsanız bu seli 
durdurmazsınız.’’

Dünya Mars’ta kent kurmak İle 
Uğraşırken, türkiye televizyon 
kapatmakla Meşgul

AKP hükümetinin Kürt halkına karşı to-
pyekün savaş yürüttüğünü ifade eden Demirtaş 
konuşmasına şöyle devam etti; ‘‘Dünyada-
ki büyük devletlerin Mars’ta, Ay’da şehir 
kurmayı, oralarda yeni kentler inşa etmeyi 
tartıştıkları bir dönemde Türkiye’de tel-
evizyon, gazete kapatıyorlar. Ortada büyük 
bir utanç var, ama bu utanç bizim değil, bunu 
yapanlarındır, Erdoğan başta olmak üzere AKP 
zihniyetinin utancıdır. Bu nasıl bir korkudur, 
nasıl bir paniktir ki, yürüttüğümüz siyasi mü-
cadeleye siyasetle mücadele edemiyorlar, el-
lerindeki tankı, topu, jopu gazıyla, yargısıyla, 
medyasıyla bize karşı topyekün bir savaş 
yürütüyorlar. 

kürtlerin Canlısından Değil 
Çizgisinden bile korkar Oldular

Bunların Kürtçe çizgi filme bile tahammül-
leri yok. Kürtçe çizgi filmden bile korkuyorlar. 
Kürtlerin artık canlısı değil, çizgisi bile onları 
korkutuyor. Onunla bile baş etmek için her türlü 
hukuk dışı, yolu deniyorlar. 

Sosyal medya iletişim için iyi bir alternatiftir. 
Haberlerin yaygınlaştırılması, doğrunun, haki-
katin gerçeklerin bütün dünyaya ulaştırılması 
elinizdeki imkanı kullanmalıyız. Iletişim ve 
bilişim çağındayız. Öyle televizyon kapatmakla 
bütün iletişimi kesemeyeceklerini göstermemiz 
lazım. Avrupa’da yaşayan genç arkadaşlarımızın 
alternatif medya  kanallarını yaratması lazım. 
Çünkü doğruyu ve hakikati dünyaya ne kadar 
iyi anlatırsak kendi sorunlarımızın çözümünde 
o kadar ittifaklarımız ve desteğimiz artar. 

tecavüz Ordusuna karşı Direnen 
Halkın evlatları terörist Değildir

Barbar İşid’e en kahramanca direnişi veren 
bir halkın evlatları terörist olarak tanımlanıyorsa, 
biz o halkın evlatlarının kahramanlığını bütün 
dünyaya anlatmakla sorumluyuz. Asıl teröristin 
kim olduğunu tüm dünya her dakika her saniye 
görmelidir. Dünyanın en barbar ve tecavüzcü 
ordusuna karşı Kerkük’ten Musula, Şengal’den 
Afrine kadar, Kobani’de Cezire’de kahramanca 
direnen bu halkın evlatlarını hiç kimse terörist 
ilan edemez. Asıl İşid’i yaratan, onu besleyen, 
silahını veren, parasını veren, istihbaratını veren, 
AKP iktidarı, Suudi ve Katar dünyanın en büyük 
terör hareketi olarak anılacaklardır. Asıl terörist 
zihniyet onların yaptıklarıdır. Kürt halkının ne 
terörler, ne teröristle işi olmadı, kendisini sa-
vundu sadece. Dilini kültürünü, vatanını, kendi 
onurunu savundu sadece. Her canlının kendini 
savunma hakkı vardır. Kimse buna asla terörizm 
diyemez. Kürtler İşid’e karşı bu savaşı verirken, 
sadece kendisini korumuyor, bütün dünyanın 
güvenliğini sağlayan, Kürtlerin mücadelesidir. 

Yenilmez Olduğumuzu biliyoruz
İngiltere’nin Ortadoğu’daki yayılmacı, em-

peryal politikaları, 1916 Syces Picot antlaşması 
ile Kürdistan’ı bölüp parçalayan politikasını 
teşhir edilmesi lazım. 

Biz çaresiz, örgütsüz korkacak bir halk değiliz. 
Yüzyıl öncekinden daha güçlüyüz. Irademiz 
de güçlü, örgütlülüğümüz de güçlü, halkımızın 
kararlığı da yüzyıl öncekinden daha güçlüdür. 
Bugün Londra’da bu salonda bir araya gelen to-
pluluk yüzyıl önce Kürdistan’da bir araya gelemi-
yordu. O örgütlülük yoktu, ama bugün dünyanın 
neresine giderseniz gidin, sizin mücadelenizin 
yarattığı gücü görmek mümkündür. Asla kendi-
nizi zayıf hissetmeyin. Ellerindeki medya propa-
ganda gücüyle sanki bir başarı, zafer elde etmişler 
gibi yalan haberler yapıyorlar. Bunların hiçbirine 
inanmayın. Tüm zorluklara rağmen ülkede halkın 
fedakarlığı ve kararlığı bize moral veriyor. Hiçbir 
zaman olmadığı kadar kendimize özgüvenimiz 
var. Yenilmez olduğumuzu biliyoruz. 

Ortadoğu bir kez Daha altüst Yaşıyor
Ortadoğu’da, Kürdistan’da, Mezopotamya 

coğrafyasında halkın var olduğu medeniyetin 
beşiği dediğimiz o topraklarda bir kez daha bir 
altüst oluş yaşanıyor. Halkların kaderi yeniden 
çiziliyor. Bizim yapmaya çalıştığımız tek şey 
kendi kaderimizi kendimiz çizmek istiyoruz. 
Tüm halklar kendi kaderini kendisi belirlesin 
diye ortak mücadele veriyoruz. Başkaları gelip 
artık bize elbise biçmesin. Ne giyeceğimize 
ne yiyeceğimize nasıl yaşayacağımıza biz ka-
rar vereceğiz. Orası bizim anavatanımız ve 
anavatanımızda kendi kaderimizi kendimiz 
belirleyeceğiz. 

Oturma, İzleme ve bekleme 
lüksümüz Yok

O yüzden süreç çok tarihidir. Sıradan bir 
dönem değil. Seçimler gelip geçidir, telafisi 
mümkündür. Kaybettiğiniz seçimi bir sonrak-
inde daha fazla çalışarak tekrar kazanabilirsiniz. 
Ama tarihi süreçleri kaybederseniz yüzyıl daha 
beklemek zorunda kalırsınız. Bizim bu dönemde 
kaybedecek, oturarak, izleyerek, bekleyerek 
süreci kaçıracak lüksümüz yok. Yüzyılda bir 
önümüze gelen fırsatları, ulusal birliğimizi daha 
da güçlendirerek, Kürt halkının tüm siyasal 
güçleri arasında daha güçlü ittifaklar kurarak 
ve tabi ki bedel ödenmesi gereken yerde bedel 
ödemekten geri durmayarak, çekinmeyerek bu 
tarihi süreci kazanmak zorundayız. Mücadelemi-
zin tüm bugün için değil gelecek içindir.  Bugün 
artık bedel ödeme günüdür. Gözlerini karartarak, 
acımasızca bize saldırdıkları yerde, karşılarında 
kahramanca yazılmış destanlar görmeliler. 
Cizre’deki gibi, Mehmet Tunç gibi, orada direnen 
arkadaşlarımız gibi, günlerce o bodrumlarda aç 
susuz olmalarına rağmen teslim olmayan kararlı 
irade gibi durmalıyız ki kazanabilelim. Tarih 
bunu bize bir sorumluluk olarak yüklemiştir. 

Hangi Dilden anlıyorlarsa O 
Dil İle Mücadele edeceğiz

Buralar bir mücadele alanıdır. Ortadoğu’nun 
kaderinin çizilmek istendiği merkezlerden biri-

sidir Londra. Bu anlamda İngiltere önemli bir 
ülkedir. Burada çıkaracağınız ses, örgütlü güçler 
yaratacağınız etki, ülkede mücadele eden hepi-
mize büyük bir destek sunar. Daha rahat nefes 
almamızı sağlar. Bizim taleplerimiz meşru tale-
plerdir. Biz bizden çalınanı geri istiyoruz. Kendi 
anavatanımızda onurumuzla yaşamak istiyoruz. 
Bu haklarımızı gasp edenler, vermiyorsa, o za-
man hangi dilden anlıyorlarsa o dil ile mücadele 
edeceğiz. Çünkü bu vazgeçebileceğimiz bir 
mesele değil. Onur meselesidir. İnsanı insan ya-
pan şey onurudur. Eğer bunu koruyamazsak et ile 
kemikten ibaret oluruz. 

sona Yaklaşıyoruz
Sona yaklaşıyoruz artık. Ellerindeki tüm 

saldırı mekanizmalarını, ellerindeki tüm 
fişekleri tükettiler. Eğer kullanabilecekleri 
başka yöntem kalmazsa, ki artık kalmıyor 
mecburen tüm dünya taleplerimizi kabul etmek 
zorunda kalacak. Çünkü kullanabilecekleri hiç 
bir yöntem kalmadı. Hepsini denediler. Ölümü 
zulümü katliamı, tutuklama, işkenceyi hepsini 
denediler. 

Dersimlilere Mesaj 
HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş 

konuşmasının sonunda Dersimli esnafın kepenk 
kapatma nedeniyle soruşturma açılmasına 
değinerek, bunun büyük bir ahmaklık örneği 
olduğunu vurguladı. ‘‘Öyle çılgınlaşmışlar ki 
bugün Dersim’de, tüm Dersim esnafına kepenk 
kapattıkları için soruşturma açmışlar. Bunun 
nasıl büyü bir ahmaklık olduğunun farkında 
değiller. İşte bu korkunun göstergesi. Yani sen 
Dersim’in tüm esnafına soruşturma açtığında 
zannediyorlar ki tüm Dersim fikrin, değiştirecek 
ve bir anda AKP’li olacak.  Bu kadar akılsız ve 
kafasızlar. Ben Dersim esnafının yerinde olsam 
yarın sabah, hep birlikte adliyeye giderim. On 
bin Dersimli esnaf Dersim adliyesinin önüne 
ifade vermeye geldik desin. Savcılar bir yıl bo-
yunca o ifadeleri alsın. Kolay mı öyle tüm Der-
simi soruşturmaya almak. Bir defa yapabildiniz 
onu; 37-38’de yaptınız. Bir daha asla. Birde 
daha teslim alamazsınız. Dersimin iradesini 
kıramazsınız.’’ 
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    ha.twebb                       @hatwebb

‘Eşşeklere mi 
inanmalı yoksa 
insanlara mı?’

Tarih 7 Aralık 1942. İkinci 
dünya savaşı sıraları. Avrupa 
savaşın tam ortasında. Hergün 
yüzlerce ölüm haberi geliyor. 
Artık o kadar çok ölüm haber-
leri gelmeye başlamış ki, in-
sanlar alışmış. Bu tür haberl-
eri duymak gündelik hayatın 
pahalılaştığı haberlerinden daha 
az tepkiler almaya başlamış. 

Türkiye’de Amerika’nın Sesi 
radyosu canlı yayın yapıyor. 
Tabi buradaki amaç Türkiye’yi 
Amerika’nın yanında savaşa 
almak. Çok ünlü bir sinema 
oyuncusunu konuk ediyorlar. 
Bütün Türkiye radyo başında 
ve pür dikkat dinliyorlar. Tabi 
o zamanlar şimdilerdeki gibi 
televizyon yada onlarca radyo 
olmadığı için ve yayınlar limitli 
saatlerde yapıldığı için büyük 
bir dinleyici kitlesi radyoları 
başında oluyor.

O anda yayında bulunan su-
nucu konuğuna diyorki, ‘Tür-
kiye şu anda sizi dinliyor, onlara 
ne söylemek istersiniz?’. O da 
diyor ki ‘onlara bir Nasrettin 
Hoca fıkrası anlatmak istiyo-
rum.’ Tabi herkes şaşırıyor. Yani 
dünyaca bilinen büyük bir oyun-
cu Türkiye’de yayın yapan bir 
radyoya konuk olarak katılıyor 
ve belkide jest amaçlı yerel bir 
hikaye anlatmayı tercih ediyor. 
Onlara hepimizin defalarca 
dinlediği şu fıkrayı anlatıyor;

“Hocanın komşusu hocanın 
eşşeğini ödünç istemeye geli-
yor. Hoca vermeye gönüllü 
olmadığından ‘eşşeğim burada 
değil’ diyor. Komşusu tam 
giderken eşşek ahırda anırıyor. 
Komşusu ‘utanmıyormusun 
yalan söylemeye’ diyor, hoca 
da ‘bana mı inanacaksın yoksa 
eşşeğin anırmasına mı’ diyor…”

Fıkrayı anlattıktan sonra 
şöyle devam ediyor; ‘beni 
Türkiye’den dinleyenler-
ime şunu söylemek istiyo-
rum. İnsanlık artık bir karara 
varsın. İnsanların sesini mi din-
leyecekler yoksa eşşeklerin 
anırmalarını mı?’

O ünlü oyuncu Charlie Chap-
lin.

Ertesi gün o dönemin Va-
tan gazetesi Chaplin’in Hitler 
ile dalga geçtiği filminden bir 
fotoğraf ile şu başlığı atmıştı; 
‘Bizde kime inanacağımızı 
şaşırdık, eşşeklere mi yoksa in-
sanlara mı!’

Tabi bu haberin hemen er-
tesi günü Vatan gazetesi 60 gün 
süreliğine kapatıldı.

Hitler bir diktatördü. Mily-
onlarca insanın ölümünde baş 
sorumluydu. Türkiye’den bile 
birisi değildi. Ama o dönem, 
böyle bir yazı ve fotoğraf bir 
gazetenin 60 gün boyunca 
kapatılmasına sebep olmuştu. 
Kapatılmaya gerekçe olarak 
‘Hitler’in eşeğe benzetilmesi’ 
verilmişti.

Yani diyeceğim o ki, bu 
yönetim yıllardır birilerine 
yalakalık edip basını susturmayı 
görev edinmiş. Şimdi bağıra 
bağıra dikdatör dediği Hitler için 
o zaman gazete sansürlemiş. Üs-
telik çok basit bir yazı ve fotoğraf 
yüzünden. Son 10 yıldır bu işine 
aktif olarak devam ediyor. Özel-
likle son birkaç yıldır bunu çok 
yoğun bir şekilde yapıyor. Tayy-
ip bir dikdatör. Artık bu konuyu 
tartışma ihtiyacı bile duymuyo-
rum. Bugün ona yalakalık yapıp 
yaranmak için hak yiyenleri 
yıllar sonra unutamayız. Hepsini 
ayrı ayrı bir kenara not düşelim. 
Karşılarına da ne yaptıklarını, 
hangi tarihte yaptıklarını not 
düşelim.

Ne dersek diyelim, son birkaç 
yıl içerisinde, o kadar çok 
insanın insanlıktan çıktığına 
şahit olduk ki, artık Türkiye için 
hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 
Olmamalı da zaten. 

Charlie Chaplin’in sorduğu 
soruda kime inanacağıza ka-
rar vereceğiz de, hızla artan 
koyunların sayısının bu kadar 
çok olmasındaki şaşkınlığımızı 
üzerimizinden atmamız biraz 
zaman alacak.

Köşe Yazısı

Tom 
Webb

Öztürk: Avrupa’da Yaşayan Kürtler, 
Kürdistan’ın Sesi Olmalı
HDP Ağrı Milletvekili 
Berdan Öztürk Lon-
dra ziyaretinde gaze-
temize konuşarak 
Avrupa’daki Kürtler ve 
dostlarını, Kürdistan’da 
yaşanan acıların dün-
yaya duyurulması için 
‘Kürdistan’ın sesi’ ol-
maya çağırdı. 

Erem Kansoy

Kürdistan’daki durumu gaze-
temize değerlendiren Öztürk, Türk 
devletinin saldırıları karşısında 
Avrupa ülkelerinin sessizliğini 
eleştirdikten sonra, Avrupa’da 
yaşayan Kürtlere bu noktada büyük 
sorumluluk düştüğünün altını çizdi;

“Britanya’da yaşayan 
insanlarımızın çoğu 90’lı yıllarda 
evlerini yurtlarını göç edip buraya 
gelen insanlarımızdır. Orada 
yaşananları en iyi şekilde hissede-
bilecek insanlarımızdırlar. 90’larda 
ne yapılıyorsa bugün Türkiye-Kürd-
istan coğrafyasında onun da ötesine 
geçilerek devlet saldırıyor. Geçmişte 
köyler yakılıp insanlar göçe 
zorlanıyordu şimdi ise artık şehirleri 
yakıp yıkıyorlar ve insanları göçe 
zorluyorlar. 

Tabi insanlarımız hala direniyor. 
Kendi topraklarını terk etmiyorlar, 
bunun en güzel örneği Şırnak’tır, 
Şırnak’ta halen yasak devam et-
mesine rağmen Şırnak’ın etrafında 
insanlarımız çadırlarda kalıyor 
ve direnmeye devam ediyorlar. 
Şimdi de çadırlara saldırıyorlar. Bu 
yaşananları için yüreğinde hisseden 
ve diasporada yaşayan bir topluluk 
olarak Kürdistan’da yaşanan acıları 
sadece eylemlerle duyurması çok 
zor. Çünkü Avrupa’da Avrupa Birliği 
ülkeleri de bu süreçte iki yüzlü bir 
politika izliyorlar. Avrupa halklarına 
ise diyecek hiçbirşey bulamıyorum, 
çünkü zaten hepsi yaşananlardan bir 
haberler. Ama devlet politikalarına 
baktığımız zaman aslında AB 
dediğimiz olaya baktığımız zaman 
temel ilkeleri aslında insan hak ve 
özgürlükleridir.

‘avrupa Ülkeleri 
Değerlerine İhanet etmiştir’

Bu gün Kürdistan’da katliamlar 
yapılırken insanlar diri diri yakılırken 
sessiz kalan Avrupa Birliği bütün 
bu değerlerine ihanet etmiştir. 
Kürdistan’da yaşananları AB üç 
maymunu oynayarak, yapılanları 
görmemezlikten gelmiştir. Aslında 
her şeyden haberdarlar ama buna 
rağmen hiçbir AB ülkesi Türkiye’ye 
bir baskı uygulamadı. 

AB ülkelerinin Türkiye’ye baskı 
yapabilmesi için burada yaşayan 
halklarımızın devleti zor durumda 
bırakıp baskı altına alabilecek yol 
ve yöntemlere başvurması lazım. Bu 
sadece yürüyüş ile olacak iş değildir. 
Siyasi alanda gerçekten etkili ola-

bilecek yol ve yöntemlerin devreye 
sokulması gerekir. Bu anlamda çaba 
sarf edilmesi lazım.”

Başkent Londra’da yaptığı 
görüşmeleri ve toplantıları hakkında 
bilgi veren Öztürk, ellerinden 
geldiğince Türkiye’deki mevcut du-
rumu buradaki yetkili ve dostlarla 
paylaştıklarını ifade etti; 

‘‘Türkiye’deki siyasi gelişmeleri 
ve gelinene noktaları buradaki tem-
silcilere aktarmaktı. Elimizdeki 
verileri buradaki arkadaşlara sunma 
fırsatımız oldu. 21 Mart 2013 tari-
hinde sayın Öcalan’ın çözüm mesajı 
süreciyle günümüze kadar olan 
zamanı değerlendirerek bilgilerimizi 
sunduk. Bu süreçte Türkiye’nin ner-
eye gittiğini ve bu gidişin gidişat 
olmadığını katılımcılar ile paylaştık. 
Özellikle TC Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın asıl amacının net bir 
şekilde ortaya çıktığını, darbe 
girişimini bir fırsat olarak görüp 
aslında kendi sivil darbesini 
gerçekleştirdiğini tek adam rejimine 
doğru hızla ilerlediğimizi, OHAL 
durumuyla parlamentoyu da işlevsiz 
hale getirdiğini, bir sürü insanı 
cemaatla alakası olsun olmasın 
herkesi, özellikle Eğitim Sen üyesi 
öğretmenleri açığa alıp ihraç ettiğini 
veriler üzerinden anlattık. 

Her şeyi biliyorsunuz görüy-
orsunuz ama bir türlü müda-
hale etmiyorsunuz, bir baskı 
uygulamıyorsunuz ve bize soruyor-
sunuz, bu işi sonu ne olacak diye, bu 
eleştirileri de İngilizlere yönelttim. 
Bu işin sonu şöyle olacak dedim; 
yani biz direnmeye devam edeceğiz 
ama siz izleyerek aslında yarın 
öbürgün tarihin çöplüğünde yer-
inizi alacaksınız. Bugün Kürdistan 
bölgesinde işlenen tüm katliamlar 
ve suçlara sizde AB ülkeleri olarak 
ortaksınız. 

Parlamentoda düzenlenen pan-
eli Liberal Demokrat grubundan 
bir Barones  yönetiyordu, panel 
başlarken kendisi Türkiye’nin 
ekonomik durumunu izah etti, 
Antalya’ya gitmek istiyormuş, bu 
yıl turist az olduğu için oradaki in-
sanlar işsiz kalmış ve oraya gidip 
para harcayıp bir katkı yapmak 
istediğini anlattı. Panel bitiminde 
bizim aktarımlarımızı dinledikten 
sonra aynı kişi konuşmasından ‘ 
şuanda utanç duyuyorum, böyle 
şeyler yaşanırken ben neyin 
hesabını yapıyorum’ ifadelerini de 

kullanarak yanılgısını dile getirdi. 
Bunu da gücüm yettiğince herkese 
anlatacağım diye konuşmasının so-
nuna ekledi. Panelde aslında tamda 
bu mesajı vermek istemiştim. 

‘Muhalif Ne kadar ses 
Varsa saldırıyorlar’

Muhalif medya üzerindeki 
baskılara da değinen 
Öztürk, gelinen aşamanın 
tamamen faşizan bir 
seviye olduğunu belirtti; 

 “Muhalif ne kadar ses var-
sa, bunu susturmaya çalışıyorlar 
ve susturuyorlar yani. Kanalları 
kapatıyorlar, buradaki amaçları to-
plumun gerçekleri öğrenmesinin 
önüne geçebilmektir. Bir ülkede 
demokrasiden bahsedilirse basın 
dördüncü kuvvettir. Yasama yürüt-
me yargı ve basın ve halka en doğru 
en gerçek bilgiyi verecek olanda 
basındır. Seçilenler yanlış yaptığı 
zaman, yolsuzluk yaptığı zaman 
veya suç işlediği zaman diğer ku-
rumlar belki geç devreye girebilir 
ama basının bunu derhal halkla 
paylaşmak gibi bir sorumluluğu 
vardır. Bu anlamda gerçekten bir to-
plumun ilerlemesi gelişmesi, sağlıklı 
olabilmesi için basına büyük görev 
düşüyor. Türkiye’ye baktığımız za-
man bu süreçte bu görevi yapabilen 
belli başlı kanallar ve gazeteler var, 
diğer tüm ulusal basın denen basın 
havuz medyası ve çamur medyası 
diyebileceğimiz medya olmuş du-
rumda ve Erdoğan’ın iki dudağının 
arasından çıkacak kelimeye bakar 
oldular. 

Karşıt sesleri susturabilmek 
adına şuanda hepsini kapattılar, iler-
iki günlerde yine farklı farklı yayın 
organlarını da kapatma çabaları 
içerisindeler. Zarok TV gibi bir 
kanalı bile kapatabiliyorlarsa, gelin-
en aşama tam bir faşist anlayışıdır. 
Bu noktada basındaki emekçi 
arkadaşlarıma düşende dayanışmayı 
birliği güçlendirip var olan teknolo-
jik imkanlarla gerçekleri olduğu 
gibi halkla paylaşmanın yollarını 
bulmalısınız. Ben inanıyorum ki 
basın emekçileri olarak sizler bunu 
başarmaya devam edeceksiniz ve 
halklara gerçekleri yansıtmaya 
ara vermeyeceksiniz baskılar sizi 
yıldırmasın.’’ 

‘Gençler Mücadelede 
Öncü Güçtür’

 “ Tabi gençlerimiz çok önemli. 
Sayın Öcalan’ın da söylediği gibi 
Kürt özgürlük hareketi genç başladı 
genç bitireceğiz. Gençler bu mü-
cadelede gerçekten öncü bir güçtür, 
bu güçlerinin farkında olmaları 
gerekiyor. Ben inanıyorum ki daha 
örgütlü bir şekilde bir araya gelip 
direniş ve mücadeleyi daha da 
yükselteceğiz. Bu zamanlar elbet 
geçecek, şuanda AKP hükümeti 
ve Erdoğan’ın esip gürlemesine, 
insanları tutuklayıp susturmaya 
çalışmasına siz bakmayın aslında 
en zayıf oldukları dönemdir. Gen-
çlerimiz örgütlülüklerini güçlendirip 
direnişi yükseltsinler.”  
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Fransa’nın Calais kenti yakınlarındaki 
kırsal alanda son yıllarda gelen ve 
Britanya’ya geçmek isteyen mültecilerin 
yaşadığı kamp büyük oranda boşaltıldı.

Ülkenin Manş denizi kıyısında 
bulunan ve genellikle İngiltere’ye 
geçmek isteyen sığınmacıların 
kaldığı Jungle sığınmacı kampından 
sabahın erken saatlerinde ayrılmaya 
başlayan sığınmacılar, Jungle’a 
yaklaşık 700 metre mesafedeki 
geçici sığınmacı merkezinin önünde 
sıraya girdi.

Dün Sudanlı ve Eritreli 
sığınmacıların geneli kampı terk 
ederken bugün bekleyenler arasında 
Afgan mülteciler yer aldı.

Çok sayıda polisin görev yaptığı 
tahliyenin ikinci gününde, aralarında 
18 yaş altı çocukların da bulunduğu 
sığınmacıların, geçici sığınma 
merkezine girmek için kalabalık gruplar 
halinde yerlerde oturtularak bekletildiği 
ve zaman zaman gruplar arasında 
tartışmalar yaşandığı gözlemlendi.

Sığınmacı merkezi yetkilileri, Ur-
duca, Arapça ve İngilizce anonslarla 
gruplara sabırlı olmaları çağrısında 
bulundu.

İçişleri Bakanlığı dün 2 bin 318 
sığınmacının kamptan ayrılarak, 
otobüslerle ülkenin çeşitli bölgeler-

indeki sığınmacı merkezlerine 
yerleştirildiğini duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Bernard Caze-
neuve, gidenler arasında 400 18 
yaş altı ebeveynsiz çocuk olduğunu 
kaydetmişti.

Cazeneuve, tahliyenin ilk 
gününde oldukça sakin ve başarılı 
geçtiğini ifade ederken Calais Bel-
ediye Başkanı Natacha Bouchart 
ise birçok sığınmacının daha tahl-
iye işlemi başlamadan kamptan 
ayrıldığını söylemişti.

Kamptan, tahliye öncesi ayrılan 
sığınmacıların çevredeki boş bi-
nalara yerleşmiş olabileceğini dile 
getiren Bouchart, yakın zamanda 
Jungle benzeri kampların ortaya 
çıkabileceğine işaret etmişti.

Yaklaşık nüfusunun 8 bin olduğu 
tahmin edilen Jungle’da ise tahliyel-
erle beraber sessizlik hakim. Gönül-
lüler tarafından oluşturulan okul ve 
sosyal alanlar tamamen boşaltılırken 
sığınmacıların kaldığı çadırlar da 
sığınmacılar tarafından kaldırılmaya 
başlandı.

Calais Mülteci Kampının Polis Gücü 
İle Tahliyesine Devam Ediliyor
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Ekim Ayı Şehitleri İçin Anlamlı Etkinlik
Roj kadın Meclisinin 
düzenlediği Ekim ayı 
şehitlerini anma etkinliğine 
kitlesel katılım gerçekleşti. 
Haringeyde bulunan 
dernek binasında düzen-
lenen anma etkinliğnde 
Suna Alan da müzik din-
letisi verdi. 

Roj Kadın Meclisi Kültür Sanat 
komisyonu sözcüsü tarafından yapılan 
konuşmada gecenin anlam ve önemine 
değinilerek, Şehit Beritan’ın mücade-
lesi ve yaşamına dair kesitler paylaşıldı. 
Açılış konuşmasının ardından, Şehit 
Aileleri Komisyonu tarafından 
hazırlanan, Şehit Beritan şahsında 
Ekim ayında şehit düşen tüm kadın 
devrimcilerin yaşamlarımdan kesitlerin 
belgelendiği sinevizyon gösterime 
sunuldu gösterime yoğun ilgi gösterildi. 

Şehit Beritan’ın kendi yazdığı 
şiirin okunmasının ardından, 
Suna Alan’ın Şehit Beritan, Zilan 
ve Delila şahsında seslendirdiği 
şarkılarla da salonda duygusal anlar 
yaşandı. Alan’ın müzik dinletisinin 
sonlanması ile Şehit Beritan’ın vasi-
yeti üzerine, Şehit Beritan’ın “ben 
birgün şehit düşersem benim için 
helva yapın” sözünü yerine getirmek 
üzere Barış Anneleri tarafından 
hazırlanan helva dağıtıldı
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Demirtaş Güney Londra’da 
Kürdistanlılarla Bir Araya Geldi

Roj Kadın Meclisi Croydon 
Komitesi tarafından düzen-
lenen halk toplantısına HDP 
Eş Genel Başkanı Selahat-
tin Demirtaş’da katılarak bir 
konuşma yaptı. 

Erem Kansoy

Croydon bölgesi ve güney Londra’da örgütlenme 
çalışmalarını hızlandıran Roj Kadın Meclisi son 
olarak HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 
da katılımıyla kitlesel olarak düzenlediği halk 
toplantısında birlik mesajı verdi. 

Düzenlenen etkinlikte HDP Muş Milletvekili Ah-
met Yıldırım, Britanya Kürt Halk meclisi Eş Başkanı 
Evrim Yılmaz, Avrupa Demokratik Kongresi Eş 
başkanı Şemse Güllü’de birer konuşma yaptı. 

Gecede açılış konuşmasını yapan Roj Kadın Mecli-
si Croydon sözcülerinden Işıl Varlı Taşkın  katılımcıları 
örgütlenmeye çağırarak Croydon bölgesinde artık 
güçlü olduklarının altını çizdi. 

Britanya Kürt Halk Meclisi Eş Başkanı Evrim 
Yılmaz, örgütlülüğün ve örgütlenmenin öne-

mine değinerek başladığı konuşmasında gün-
demi değerlendirdi. “Faşizme karşı dimdik ay-
akta duracağız, her alanda mücadeleyi yükselterek 
devam ettireceğiz” ifadeleri ile Croydon’da yaşayan 
Kürtler ve dostlarına, örgütlerine sahip çıkma mesajı 
veren Yılmaz, önceki dönemlerde kapatılan dernek 
binasının yeniden açılabileceğinin de altını çizdi. 
Yılmaz sözlerini, “Croydon Kürt Kadın Komites-
inin öncülüğünde yapılan bu toplantıda emeği geçen 
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz, kadınların kendi 
sorunlarını tartışabileceği kendi kararlarını kendilerinin 
alabileceği ve kendilerini yönetebilecekleri meclislerin 
oluşması günümüzde çok büyük önem taşımaktadır. 
Ayrıca gençliğimiz geleceğimizdir gençliğimiz bizim 
asıl temel dayanağımız ve teminatımızdır gençler-
imizin de örgütlenmesi bizlerin geleceğe yapacağı 
en güzel yatırım olur.  Croydon bölgesinde nasıl 
ki kadın arkadaşlarımız meclislerini kurdu genç 
arkadaşlarımızın da örgütlenmeleri hayatidir. Croy-
don bölgesinde el birliği ile kaybettiğimiz, zamanında 
sahiplenmediğimiz derneğimizi yeniden canlandırma 
gücüne sahibiz, bugün buradaki katılım da bunun açık 
göstergesidir.” şeklinde tamamladı.

‘kürtler Yüzyıldır kaybettiklerini 
Yeniden kazanma Şansı elde etti’

HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ise kitleye 
seslenişinde, “Kürt halkı Ortadoğu’da çok hassas çok 
kritik bir süreçten geçiyor, Kürtler Ortadoğu’da tarihi 
yeniden yazıyor, Yüz yıldır kaybettikleri haklarını 
yeniden örgütlenerek özgürlüğe kalıcı ve onurlu bir 

barışa doğru yürüyor. Yüzyıldır Kürtlerin başına 
örülmüş olan çorap, Kürtlerin bir sömürge ulus tutulma 
hali, 40 yıldır yürütülen eşsiz bir mücadele, destansı bir 
kahramanlık ile zincirlerini kırarak kabuklarını parça-
layarak özgürlüğe odaklanmış durumdadır. 

Bu anlamda Özellikle Türk devlet yapısının son bir 
buçuk yıldır yürütmüş olduğu kirli ve kanlı politikaları 
boşa çıkarılmış, Kürtlere dönük şehirleri talan eden 
evlerini başına yıkan Kürt gençlerini diri diri yakan 
zihniyet yenilgiyle yüz yüze gelmiştir. Bu gün Kürtler 
üzerinde yürütülen bu kirli faşizan politikanın nedeni 
Kürt devlet yapısının modeli ve gücünden gelmiyor, 
Onların güçsüzlüğünden acizliğinden ve ayni zamanda  
sonlarının geldiğini görmelerinden kaynaklanıyor. Bu 
yönüyle eğer Onlar Kürtlerin özgürlük arayışına karşı 
faşizmin finalini oynuyorsa, Kürdün payına düşen ise 
direnişin ve eşsiz mücadelenin finalini oynamaktır. Si-
zlere Kürdistan’ın dört bir yanından güzel duygularla, 
O kadim coğrafyadan O kutsal ülkeden getirdiğim 
selamları iletmek istiyorum.” İfadelerine yer verdi. 

‘70 Yaşındaki analarımız Uluslararası 
Politik analizcilerden Daha Politik’

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş halk 
toplantısında yaptığı konuşmada şunları belirtti; “Ül-
kemizin sıcaklığıyla ve ütün milletvekili arkadaşlarım 
adına sizleri selamlıyorum. Eminim ülkedeki bütün 
gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz, burada siyasi 
konuşmaya girmeme gerek yok zaten benden önceki 
konuşmacı arkadaşlar gündemdeki gelişmeleri en 
iyi şekilde aktardılar. Sizler politik bir halksınız, tüm 

gelişmeleri yakından takip ediyor ve güncel bilgilere 
sahip oluyorsunuz, inanın ki bir çok uluslararası politik 
analizciden, yaşı 70e varan analarımız daha iyi siyaset 
yapıyorlar, çünkü ihtiyaçları var. 

Ülkeleri işgal altında, büyük bir özgürlük savaşının 
içindeler, çocuklarının torunlarının yarınlarının nasıl 
olacağını bugünkü mücadele ilgilendirdiği için tabi ki 
politikaya ilgilisiniz. Bu ilginizden asla vazgeçmeyin. 
Ülkedeki gelişmeleri her zaman takip etmelisiniz fakat 
takip etmek yetmez bütün bu olup bitenleri, birlikte 
tartışmanız ve değerlendirmeniz lazım ve ülkede olup 
bitenlerle ilgili neler yapılabileceğine dair kararlar 
almanız lazım ve bunun içinde örgütlü olmanız lazım. 

Burada İngiltere’deki halkımız bizleri sevindiren 
çalışmaları bugüne kadar yaptılar, aslında İngiltere 
çok önemli bir siyasi merkezdir tüm dünyada gücü 
olan etkisi olan bir devlet olarak belirli başkentlerden 
birinde yaşıyorsunuz ve burada yapacağınız çalışma 
hem İngiliz halkı hem İngiltere’deki sivil toplum ve si-
yasi partiler üzerinde belli etkiler yaratır, olumlu etkiler 
yaratır ama darmadağın olursanız kimse sizi ciddiye 
almaz, şu salonda bulunan insanlar ayda 1 bile bir 
araya gelseler sözünüz geçer. Dernek yönetimlerinizin 
gücü artar. Derneklerimizin İngiltere genelinde gücü 
artarsa buradaki siyasi partiler o zaman sizi ciddiye alır. 
Bakın Londra’da belediye başkanımız var, ne kadar gü-
zel ve kıymetli bir şey. El ele verirseniz İngiltere siya-
setinde etkili olursunuz ve o zaman bizim işimizi de 
kolaylaştırırsınız. İnanıyorum ki O günler yakındır, bi-
zler barış içerisinde bir yaşamı çocuklarımıza armağan 
edeceğiz.” Sözleriyle konuşmasını yaptı.
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22 yıldır tutuklu bulunan İlhan Çomak: Allah akıl fikir versin!
1994 yılında, 21 

yaşındayken gözaltına 
alınıp ‘PKK adına orman 
yakma’ ve ‘bölücü faali-
yette bulunma’ iddiasıyla 
çıkarıldığı mahkemede 
tutuklanan ve  İstanbul 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşması 
sonrası hakkındaki müeb-
bet cezası onanan İlhan 
Çomak, bir mektup kaleme 
aldı. Çomak, mektubunda 
“Hep beraber göreceğiz, 
yargılamam daha pek 
çok ezberi bozacak, 
daha önce görülmemişi 
görmemizi sağlayacak. 
Daha Yargıtay, AYM ve 
AİHM safhaları var. 30 
yıllık cezayı bitireceğim 
ama dosya kapanmamış 
olacak” ifadelerini 
kullandı. Çomak, karar 
duruşmasında kendisine 
“Allah kurtarsın” dediğini 
ifade eden mahkeme 
başkanına “Allah akıl fikir 
versin!” dedi.

Çomak’ın kaleme 
aldığı mektup şöyle:

‘Hayatın bulaşıcı ve hızlı ener-
jisini yazdıklarına, ordan da okura 
aktarmayı başarmış olan Altay ÖK-
TEM, aklımda kaldığı haliyle, ”ay-
akta kalmanın ustasıyım” diyordu bir 
şiirinde. Ahvalimi dillendirmesinden 
olsa gerek bu dizeyi çok severim ben.

Kötülük ve hukuksuzlukla çok 
dövülmüş, istikrarlı bir öfkeyle hay-
attan ve özgürlükten kovulmaya 
çalışılmış, sessizlik, umutsuzluk ve 
unutulmakla sınanan biri olarak, öm-
rümün yarısından fazlasını cezaevinde 
geçirmek durumunda kalmanın 
verdiği acı bir özgüven ve tecrübeyle, 
mağrur görmeyeceğinizi umarak, bi-
raz da şiirin enerjisini yanıma alarak 
tekrarlıyorum: Ayakta durmanın 
ustasıyım!

Bu zorlu ve zorunlu ustalığın se-
bebi az çok biliniyor. Yine de kısaca 
değinmek isterim.

1994 yılından bu yana aralıksız 
olarak 22 yıl 2 aydır cezaevindeyim. 
DGM’yle başlayan yargılamam, 
türlü türlü mahkemelerden devrede 
devrede bugüne geldi. Hukuk, çokça 
sözü edilen, özellikle ülkemiz mahke-
melerine uğramayan yozlaştırılmış bir 
kavram, çoktan beri.

Evrensel hukukun ve yasaların 
değil güç ilişkilerinin, iktidarla temas 
etmenin yön verdiği bir yargı pratiği 
ve onun bağımlı aklından huzurunuzda 
şikayetçiyim. Hep şikayetçi olacağım! 

İnsan olmayı unutan, aklı ve vicdanı 
güç karşısında büzülen bir yargıdan 
sağlıklı bir karar beklenemez elbette. 
Ne ki hiç olmazsa zevahiri kurtar-
mak adına benzer dosyalarda verilen 
kararları hatırlamalılar diyen inatçı 
bir yanı korumaya çalıştım. Olmadı. 
Zira, Salih Mirzabeyoğlu gibi iktidar-
la aynı ideolojik havuzdan beslen-
miyor, Şike, Balyoz ve Ergenekon 
davalarındaki gibi yeni güç ilişkileri 
denkleminde bahse konu olmayacak 
kadar önemsizdim. 5 Ekim 2016 günü 
bu yüzden müebbet hapis cezası veril-
di bana. Deliller ve yargılamanın seyri 
emrettiği için değil.

Bu 22 yıllık zaman zarfında üçüncü 
kezdir müebbet hapis cezası alıyorum. 
Aynı dosyadan. Önce DGM ceza ver-
di, bozuldu. Özel Yetkili Mahkeme’de 
yargılandım,ceza verdi. En son 
Ağır Ceza Mahkemesi “yeniden 
yargılama” yaptı ama sonuç aynı 
oldu. Hakimler değişti ama hükme 
asla dokunmadılar! DGM heyetinde 
askeri yargıç yer aldığı için AİHM 
yeniden yargılanmalı demişti benim 
için. Yargılandım. Ama yargılayanlar 
içinde bu kez darbeci bir yargıç 
vardı! Açığa alındı, tutuklandı falan 
feşmekan. Bu amansız çelişkiyi dillen-
dirdik ama ne çare. Sizce askeri yargıç 
mı daha adil yargılar, darbeci yargıç 
mı? Ben karar veremedim.

Hep beraber göreceğiz, 
yargılamam daha pek çok ezberi boza-

cak, daha önce görülmemişi görmemi-
zi sağlayacak. Daha Yargıtay, AYM ve 
AİHM safhaları var. 30 yıllık cezayı 
bitireceğim ama dosya kapanmamış 
olacak!

Mahkeme başkanı, verdikleri 
cezayı açıklayıp, bana “ Allah 
kurtarsın” dedi, karar duruşmasında. 
O an aklıma gelmediği için 
söylemediğimden yerindiğim cevabı 
şimdi söylemek isterim: Allah akıl fikir 
versin!

Ayrıca yıllardır süren bu son 
yargılamada duruşmalar için 
İstanbul’a her gelip gidişte büyük 
zorluklar yaşadım. Ailem İzmir’de 

olduğundan buna katlandım. 
Yargılama safhasında beni İstanbul’a 
sevk etmeyen Adalet Bakanlığı, ceza 
aldıktan üç gün sonra beni İstanbul 
Silivri’ye sürdü. Ailemden uzağa… 
Mahkemenin verdiği cezaya bir de 
bu ceza eklendi. Boşuna kötülükle 
sınandığımı dillendirmiyorum yani.

“Nerden başlasam yine oraya geli-
yorum” diyordu bir şiirinde “şiirin uç 
beyi” İlhan Berk. Başladığım yerdey-
im. Hep böyle oluyor. Dönüp dönüp 
müebbetler alıyorum! Desteğiniz kat-
lanma gücü veriyor bana. Şükranlarımı 
sunuyorum.’
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Aşure Etkinlikleri 
Devam Ediyor
Londra başta olmak 
üzere Britanya’nın bir-
çok kentinde aşure et-
kinlikleri düzenlendi. 

Toplum merkezlerinde düzenle-
nen Aşure etkinliklerinde yüzlerce 
kişi biraraya geldi. Geçtiğimiz 
haftasonu birer Aşure etkinliği Lon-
dra Halkevi ve Edinburgh Kürt To-
plum Merkezinde düzenlendi. 

İskoçya’nın başkenti 
Edinburgh’da düzenlenen Asure 
etkinliğine yüzlerce Kürdistanlı ve 
Türkiyeli katıldı.

Kürdistanlı kadınların odun 
ateşinde hazırladığı aşure’ye 
yoğun bir ilgi vardı. Başta Alevi 
toplumu olmak üzere her kesimden 
insanın katıldığı etkinlik Kürdistan 
Demokratik Alevi Federasyonu’nun 
mesajıyla başladı. Tüm ezilen ve 
direnen toplumlara adanan aşure 
mesajı, Rojava devrimi selamla-
narak son buldu.

Edinburgh Kürt Toplum Merkezi 
adına yapılan açıklamada ise Toplu-
mun her kesiminin kimliğine sahip 
çıkma ve beraberlik mesajı verildi.

Okunan Gülbankların ardından 
yüzlerce kişiye aşure dağıtıldı.

GÖZPINARLILARDAN 
ANLAMLI BAĞIŞ

Londra’da yaşayan Gözpınarlılar iki yıldır her ay 
düzenli olarak kahvaltı toplantıları düzenlemektedirler. 
Her toplantıda elde edilen gelir biriktirilerek köyün 
ihtiyacı için kullanılıyordu. Bu yıl ise köylüler, toplantı 
gelirlerlerini Cizre, Sur, Nusaybin, Şırnak, Gever ve 
Silopi’ye göndermek üzere Hevya Sor’a teslim ettiler. 

Yapılan açıklamada, ‘’AKP faşizmi tarafından Kürt 
kentleri yakılıp yıkılırken faşizmine karşı direnen, kendi 
yaralarını sarmaya çalışan kardeşlerimizin acıları bizim 

acımızdır. Dolayısıyla sessiz kamayacağız, gün faşizme 
karşı kardeşlerimizin yanında olma ve dayanışma 
günüdür.’’ denildi. 

Gözpınar köyü Afşin (Yarpuz)’e bağlı küçük bir Kürt 
Alevi köyüdür. Maraş katliamını yaşayan köylüler, 12 
Eylül 1980 sonrası devletin baskıları sonucu çoğu yurt 
dışına çıkmak zorunda kalmıştır.  Avrupa’nın değişik 
ülkelerinde yaşıyan köylüler bireysel duyarlığının 
yanında bu tutumlarıyla duyarlılıklarını ortaklaştırdılar.
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HRW’den Yeni Türkiye Raporu
Merkezi New York’ta bulunan İnsan Hakları İzleme 
Örgütü (Human Rights Watch - HRW), Türkiye’de 
polisin gözaltına alınan kişilere işkence ve kötü 
muamelede bulunduğunu açıkladı.

Örgüt, bugün “Açık Çek: Türkiye’de 
darbe girişimi sonrası işkenceye karşı 
koruma tedbirlerinin askıya alınması” 
başlıklı 43 sayfalık bir rapor yayımladı.

Raporda, olağanüstü hâlin (OHAL) 
ardından yürürlüğe giren kanun hük-
münde kararnamelerin (KHK) gözaltı 
koşullarını ve gözaltındaki tutsakların 
haklarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Raporun, 40’ı aşkın avukat, insan 
hakları savunucusu, sağlık personeli, 
adli tıp personeli ve gözaltına alınan 
kişiyle yapılan mülakatlar sonucunda 
hazırlandığı belirtildi. Raporda, darbe 
girişiminden sonra gözaltına alınmış 
olan ve kötü muameleye maruz kaldığını 
söyleyen kişilerin tanıklıkları 13 vaka 
altında aktarıldı.

Bu kişilerin iddiaları arasında, 
gözaltındayken stres pozisyonlarında 
tutuldukları, uykudan mahrum 
edildikleri, ağır şiddete maruz kaldıkları, 
cinsel istismara uğradıkları ve tecavüzle 
tehdit edildikleri gibi ifadeler yer aldı.

Örgüt, tanıklıklarına başvurduğu 
kişilerin isimlerini kendi güvenlikleri 
için gizli tuttuğunu belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün 
Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh 
Williamson, “Türkiye’de hükümet 
işkenceye karşı teminatları askıya almak 
suretiyle, yasa uygulayıcılara gözaltına 
alınan kişilere diledikleri gibi işkence ya 
da kötü muamelede bulunabilmeleri için 
açık çek vermiş oldu” diye konuştu.

Williamson, hükümete bu teminatları 
bir an önce geri getirmeleri çağrısında 
bulundu.

HRW raporunda, KHK kapsamında 
karar alan ve görev yapan kişilerin bu 
görevleri nedeni ile hukuki, idari, mali ve 
cezai sorumluluğunun doğmayacağının 
belirtildiğine dikkat çekildi.

Örgüt, bunun yanı sıra Birleşmiş 
Milletler’in işkence özel raportörü Juan 
E. Mendez’in 10-14 Ekim 2016’da 
Türkiye’ye yapmayı planladığı ziyare-
tin hükümet tarafından ertelenmesinin 
de hükümetin işkence ve kötü muame-
leyle mücadele için gerekli adımları atıp 
atmayacağı konusunda soru işaretleri 
doğurduğunu savundu.

KHK’larla hükümet gözaltı süresini 
dört günden 30 güne çıkarmış, gözaltına 
alınan kişilerin beş gün süresince 

avukatlarıyla görüşmelerine sınırlama 
getirmiş, tutsakların avukatlarıyla yalnız 
görüşme haklarını sınırlandırmıştı.

İşkenceyle mücadelenin uluslararası 
hukuk açısından vazgeçilmez bir ilke 
olduğunun altını çizen HRW, savaş 
zamanlarında dahi bunun askıya 
alınamayacağını, buna karşın Türkiye’de 
bazı durumlarda polisin artan bir 
şekilde kötü muameleye başvurduğunu 
tanıklıklarla belgelediğini belirtti.

Raporda, gözaltına alınan bir kişinin 
savcılıkta verdiği ifadeden bir bölüm 

şu şekilde aktarıldı: “Beni gözaltına 
alan komiser, yüzüme, gözüme tokat-
lar atmaya başladı. Sonra beni falakaya 
yatırdılar, karnıma vurdular, cinsel 
organımı sıktılar, beni hadım edecekler-
ini söylediler.”

HRW raporunda polisin tutumu ve 
yetkililerden gelen baskı neticesinde, 
gözaltına alınan kişilerin düzgün bir 
sağlık muayenesinden de geçemedikleri, 
çoğu kez muayenenin gözaltı merke-
zlerinde polis memurlarının yanında 
yapılmasının söz konusu olduğunu da 
belirtti.

Örgüt, tutsakların işkence ya da kötü 
muameleye uğradıklarını ispat edebi-
lecek bir darp raporu almalarının da 
engellendiğini ileri sürdü.

Polisin bu tür uygulamalarının sa-
dece darbe girişiminde yer aldığından 
şüphelenilenleri değil, PKK ya da sol 
örgütlerle ilişkili olmakla suçlananları 
da hedef aldığını belirten HRW, bunun 
Türkiye’de bir korku iklimi yarattığını 
savundu.

Hükümetin ve Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın darbe girişiminin 
ardından işkenceye sıfır hoşgörü 
gösterileceği yönündeki açıklamalarını 
hatırlatan HRW, buna karşın yetkililerin 
işkence iddialarını gerektiği şekilde ele 
almadıkları ve bu iddialarda bulunanları 
taraflı olmak, darbe girişimini destekle-
mek ya da Gülen hareketi adına 
propaganda yapmakla suçladığını da 
vurguladı.

Bu bağlamda, AKP milletvekili 
ve Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı 
Mehmet Metiner’in Gülen cemaatin-
den olmakla suçlanan mahkumlara 
yönelik kötü muamele iddialarının 
araştırılmayacağı yönündeki 
açıklamasına da yer verildi.

Metiner, bu kişilere işkence 
yapılmadığını savunarak, “Yakalan-
ma esnasındaki tekme tokatlarla il-
gili değilim. Ben olsaydım aynısını 
fazlasıyla yapardım. Darbecilere karşı 
o gece elimde silah olsaydı alnının 
çatısından vururdum” diye konuşmuştu.

Medya gözlem raporu: 107 gazeteci 
hapiste, 2 bin 500 gazeteci işsiz kaldı

Bianet, Temmuz-Ağustos-Eylül ayına 
ait Medya Gözlem Raporu’nu yayınladı

Bianet’in Medya Gözlem Raporu’na 
göre, 107 gazeteci hapiste. 775 gazetecinin 
basın kartı, 49 gazetecinin pasaportu iptal 
edildi. OHAL kapsamında kapatılan yayın 
kuruluşları nedeniyle 2 bin 500 gazeteci 
işsiz kaldı.

Bağımsız İletişim Ağı’ndan Erol 
Önderoğlu’nun hazırladığı Temmuz-
Ağustos-Eylül ayına ait Medya Gözlem 
Raporu yayınlandı. 15 Temmuz darbe 
girişimiyle ilan edilen Olağanüstü Hal 
(OHAL) ve yürürlüğe konan Kanun Hük-
münde Kararnameler (KHK), “Cemaat” ve 
Kürt medyasına yönelik yaygın gözaltı, tu-
tuklama, kapatma gibi uygulamalar yapıldı.

Raporda yer alan Temmuz-Ağustos-
Eylül aylarında yaşananlar şöyle:

OHAL’in etkili olduğu Temmuz-Eylül 
2016 döneminde 775 basın kartı ve 46 
gazetecinin pasaportu iptal edildi; tutuklu 
Şahin Alpay’ın kızı, Ercan Gün’ün oğlu, 
Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar’ın pasa-
portuna el konuldu. Ayrıca, 5 gazetecinin 
pasaportuna el konulması için talepte bu-
lunuldu. Bu üç aylık dönemde 155 medya 
organı (TV, radyo, gazete ve yayınevi) 
kapatıldı; 3 yayın yasağı veya geçici yayın 
yasağı, 18 site kapatıldı; 4 site haberi sansür 
gördü. 7 yayına müdahale edildi; 2 gazeteci 
sınırdışı edildi; 1 gazete toplatıldı.

Geçen yılın aynı döneminde 101 site, 40 
Twitter hesabı, 178 URL/bazlı habere san-
sür gelmişti. 1 yayın yasağı gelirken 3 TV 
kanalı, 3 mizah dergisi, 2 kitap, 1 film san-
süre uğramış, en az 1 olayda akreditasyon 
ayrımcılığına gidilmişti. Ayrıca 3 sansür 
olayı da yaşanmıştı.

2015’in tamamında, 6 yayın yasağı, 5 

gizlilik kararı, 10 akreditasyon ayrımcılığı 
yaşanmıştı. Ayrıca, 118 site, 353 Twitter 
hesabı, 399 haber ve köşe yazısı, 21 TV ve 
2 gazeteci sansürle karşılaşmıştı. 12 video, 
7 kitap, 5 mizah dergisi, 4 film, 2 dergi, 2 
gazeteci, 1 belgesel, 1 broşür, 1 panel, 1 
anma, 1 seçim filmi, 1 afiş, 1 resim sansür 
edilmişti.

4 gazeteciye toplam 55 yıl isteniyor
Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 döne-

minde 4 gazeteci toplam 55 yıl 4 ay hapis 
istemiyle yargılandı.

Geçen yılın aynı döneminde, 1 gazete-
ci 3 yıl 6 ay hapse mahkum edilmiş, 10 
gazeteci ve 2 gazeteye açılan ceza davaları 
sürüyordu; 3’üne yeni ceza davası açılmıştı. 
Kişilik haklarına saldırı iddiasıyla 1 gazete 5 
bin TL tazminat ödemeye mahkum edilmiş, 

5 gazeteci toplam 1 milyon 140 bin TL 
tazminat istemiyle yargılanıyordu, 1’ine 100 
bin TL’lik yeni tazminat davası açılmıştı.

2015 yılının tamamında, 15 gazeteci ve 
1 siteye “hakaret” suçlamasıyla 1740 TL’si 
ertelemeli olmak üzere toplam 5 yıl 8 ay 17 
gün hapis ve 48 bin 940 TL adli para cezası 
verilmişti. 3 gazeteci de kişilik haklarına 
saldırı gerekçesiyle toplam 14 bin TL tazmi-
nat ödemeye mahkum edilmişti.

1 ömür boyu, 2152 yıl hapis istemi
Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 döne-

minde 117 gazeteci TMK uyarınca 880 yıl, 
6 ay hapis istemiyle yargılandı. 61 gazeteci 
“örgüt yöneticiliği,” örgüt üyeliği” veya 
“örgüt örgüte yardım”dan toplam 1036 
yıl hapis istemiyle yargılandı. 5 gazeteci 
TCK’nın 301. Maddesini ihlal etmek 

suçlamasıyla toplam 10 yıl hapis istemiyle 
yargılanıyor.

6 gazeteci de, “Devletin güvenliğe dair 
gizli bilgileri temin etme ve açıklama” gibi 
suçlamalarla bir müebbet ve 216 yıl ve 6 ay 
hapis tehdidiyle yargılamaya devam ediyor-
du. Ayrıca, 2 gazeteci “Kin ve düşmanlığa 
tahrik”, bir diğeri de “soruşturmanın gizliliği 
ihlal” iddiasıyla hakim karşısındaydı. Tüm 
bu suçlamalardan hepsine istenen cezaların 
toplamı 1 müebbet ve 2 bin 152 yılı buluyor.

Bu dönemde, Özgür Gündem gazeteci-
yle sembolik bir günlük dayanışma eyle-
minde bulunan 32 gazeteci ve hak savunucu-
su “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla 
kendisini mahkemelerde buldu. Bu dosy-
alardan 10 takipsizlik kararı çıkarken 8’inin 
soruşturmasıysa sürüyor.

Geçen yılın aynı dönemindeyse, 28 
gazeteci TMK uyarınca 430 yıl 6 ay hapis 
istemiyle yargılanıyordu. 4 gazeteci ve 18 
kitap hakkında TMK’dan yeni soruşturma 
açılmış veya suç duyuruları yapılmıştı. To-
plam 60 gazeteci “örgüt yöneticiliği,” örgüt 
üyeliği” veya “örgüt örgüte yardım”dan 
toplam 546 yıl 6 ay hapis istemiyle 
yargılanıyordu.

Ayrıca, 3 gazeteci “gizliliği ihlal”, 2 
gazeteci “dini değerleri aşağılamak” ve “kin 
ve düşmanlığa tahrik”, 2 gazeteci “Türk mil-
letini aşağılamak”, 2 gazeteci “askerlikten 
soğutmak”, 2 gazeteci “devletin güvenliğine 
dair belge yayınlamak”, 1 gazeteci “Toplantı 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” 
iddiasıyla  yargılanıyordu. Bu son suçla-
malar için istenen cezaların toplamı 44 yılı 
buluyordu.

2015 yılının tamamındaysa, 3 gazeteci 
TMK uyarınca 6 yıl 3 ay 22 gün hapis (1 
yıl 6 ay 22 günü ertelemeli olmak üzere) 

ve 24 bin TL de para cezasına mahkum 
edilmişti. 26’si 337 yıl 6 ay hapis istemiyle 
yargılanmaya devam ediyordu. 2’sine yeni 
dava açılırken 2’si beraat etmişti. 135 yıl 
hapis istemiyle yargılanan 18 gazetecinin 
davası zamanaşımından düşmüştü.

AİHM ve AYM durdu
Temmuz-Eylül 2016 döneminde, 

Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) bireysel 
başvuru kapsamında ifade ve haberleşme 
özgürlüğüyle ilgili  karar çıkmadı. Özgür 
Gündem gazetesi, itirazı reddedilince 
kapatılmasını AYM’ne taşıdı.

Rapor döneminde Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi (AİHM) de, basın ve 
ifade özgürlüğü kapsamında herhangi bir 
dosyada karar vermedi. HDP, vekiller-
inin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının 
ardından AİHM’e başvurdu.

Medya kapatmaları 2 bin 500 işsiz 
yarattı

Temmuz-Eylül 2016 döneminde Kanun 
Hükmünde Kararnameye dayanılarak me-
dya organlarının kapatılması sonucu 2 bin 
500’e yakın gazeteci ve medya çalışanı işsiz 
kaldı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 
45 iken tüm 2015 yılı için 348 oldu.

Yayın yasaklarına karşı direnme cezaları 
arttırdı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 
Temmuz-Eylül 2016 döneminde haber, 
film ve program yayınlarından dolayı TV 
kuruluşlarına beş uyarı, beş para cezası 
ve bir yayın durdurma cezası verdi. Bu 
dönemde radyo kuruluşlarına bir para cezası 
uygulandı. Kurul, Radyo ve TV’lere toplam 
300 bin 698 TL idari para cezası verdi.

Geçen yılın aynı döneminde;TV 
kuruluşlarına dört uyarı, beş para cezası; 
radyo kuruluşlarına bir uyarı, bir de para 
cezası verilmişti. Kurul, Radyo ve TV’lere 
de toplam 112 bin 989 TL idari para cezası 
vermişti.

Kurul 2015 yılının tamamında TV’lere 
69 uyarı, 168 para cezası, radyolara da 4 
uyarı 4 de para cezası vermişti. 2015’te 
yayın kuruluşlarına 9 milyon 905 bin 674 
TL para cezası kesilmişti.
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Amed Büyükşehir Belediyesi 
Eşbaşkanları Gözaltına Alındı
Amed Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Gül-
tan Kışanak ile Fırat Anlı, İl Emniyet Müdürlüğü 
TEM Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Bel-
ediye binasına ve eşbaşkanların evlerine de 
baskın düzenleyen polisler gazetemizin yayına 
hazılandığı saatlerde halen arama yapıyordu. 

Amed (Diyarbakır) Büyükşehir 
Belediyesi Eşbaşkanları Gültan 
Kışanak ile Fırat Anlı, bu akşam 
polislerce gözaltına alındı. Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK’ye 
yönelik yürütülen soruşturma 
kapsamında haklarında gözaltı kararı 
alınan verilen eş başkanlardan Gültan 
Kışanak Diyarbakır Havalimanı’nda, 
Fırat Anlı ise adresinde, İl Emniyet 
Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince 
gözaltına alındı.

Havalimanı’nda gözaltına 
alınan Gültan Kışanak Ankara’dan 
dönüyordu. Kışanak, 15 Temmuz 
darbe girişimini, darbelerin ve gi-
zli oluşumların siyaset üzerindeki et-

kilerini araştırmak amacıyla kurulan 
Meclis Araştırma Komisyonu’nda 
bugün dinlenmişti. Komisyon’da din-
lendikten sonra uçakla kente dönen 
Kışanak’ın uçağı kente iner inmez 
havalimanında gözaltına alındığı 
öğrenildi.

Gözaltına alınan Kışanak ve 
Anlı’nın evlerinde de polis araması 
yapılıyor. 

belediyede darbe görüntüsü
Eşbaşkanların gözaltına alınması 

ile eş zamanlı olarak polisler 
Büyükşehir Belediyesi’ne de baskın 
yaptı. Çok sayıda çevik kuvvet ve 
özel hareket polisi ile beraber TOMA 

ve akrep tipi zırhlı araçlarla belediye 
binası abluka altına alındı. Binaya 
girmek isteyen belediye çalışanları 
polisler tarafından engellendi. 
Çalışanlar ile polis arasında gerginlik 

yaşanırken, baskının gerekçesine dair 
herhangi bir bilgi verilmedi. 

Belediye binasının çatısına ve her 
katına ellerinde uzun namlulu silahl-
arla bulunan özel harekat polisleri 

yerleştirildi.
Baskının haber alan HDP Amed 

Milletvekili Feleknas Uca ile Amed 
Baro Başkanı Ahmet Özmen de bel-
ediye önüne geldi. 
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Ölüler ve yalanlar
“On üç yaşında Uğur 
‘hain’, onun bedeninde 
on üç kurşun bırakan 
‘demokrasi kahramanı’ 
bu ülkede. Bilmez misin? 
Yoluna, köprüsüne veri-
yorlar adlarını katillerin. 
Şimdi çık o köprünün 
üstüne, ‘kardeşim’ de, 
‘etle tırnak gibiyiz’ de”

Akın Olgun

“Kürt olmak nedir?” diye sordum. 
Boşlukta derin bir sessizlik yankılandı. 
Sessizlik yankılanır mı? İçinizden içinize 
konuşuyorsanız yankılanır. İçinizden 
bir başkasının içine dokunuyorsanız 
duyarsınız yankınızı. Öyle yankılanır ki 
kendinize verdiğiniz her cevapta, cevap-
larda bulduğunuz her kendinizde, kalbi-
nizin sızısı bütün bedeninizi ele geçirir.

Kanayan kalp öfkelidir. Kanayan sö-
zler, kelimeler, cümleler öfkelidir. Say-
falarca yaptığınız analizleri tek cümlede 
özetleyecek kadar da güçlüdür öfke.

“Kürt olmak nedir bu ülkede?” diye 
sordum. Boşlukta bir çift göz buğulandı. 
“Yaradır,” dedi kendi kendine. Sesi 
çatallaştı, gözleri keskinleşti, kaşları 
dikleşti, omuzları doğruldu, büyüdü (ki 
bizimkiler hep büyüyemeden ölür ve 

kim öldürürse öldürsün hep kendileri so-
rumlu tutulur). Büyüdükçe cümlelerinde 
çoğaldı.  “Yaradır kardeşim Kürt olmak 
ve ne kadar kendini inkâr edersen et artık 
gerçeğini bilmektir.”

“Nedir gerçeğin?” 
diye sordum.

“Gerçeğim mi? Benim gerçeğim 

senin, sizin, hepinizin vahşetidir. Söz 
bana geldiğinde ‘ama, fakat’ demenizdir. 
Söz bana geldiğinde enseme bir kurşun 
sıkılmasıdır, işkenceye çekilmemdir. 
Söz bana geldiğinde kaybedilmemdir. 
Söz bana geldiğinde çırılçıplak soyulup 
senin önüne bırakılmam ve senin gözler-
ini kaçırıp, yokmuşum gibi yapmandır. 
Kestikleri uzvumdur, kendi dilimde 
‘Nasılsın?’ diyebilmek için sevdikler-

ime, bedellerin en ağırını ödememdir. 
Benden uzak durmanı salık verenlerin, 
benimle yan yana görünmekten köşe 
bucak kaçıp, camından, balkonundan 
kahvesini höpürterek seyretmesidir 
çoluğumun, çocuğumun katlini. Başıma 
gelenleri ‘vicdanınıza sakın kanmayın’ 
diyerek vicdansızlığa çağırmalarıdır. 
İlericiliklerini, vatanperverliklerini, 
çağdaş, modern oluşlarını, devlete değil, 
bana kafa tutarak yapmalarıdır.

“Gerçeğim mi? Kendi dilimde, 
yazamıyor, okuyamıyor oluşumdur. 
Yaşadığım şehrin ismini birileri Kürtçe 
yazınca, ‘Orası da neresi?’ diyerek 
bildiğini, bilmiyormuş gibi yapmanızdır. 
Benim dilimde yazılınca, şehirler 
yok oluyor. Benim dilimde yazılınca 
içindekiler yok sayılıyor ve bizim 
hikâyelerimiz, öykülerimiz, anılarımız 
hiç yaşanmamış gibi yapanların 
kahrolası ırkçılıklarında iç ediliyor.

“Gerçeğim mi? Benim hakkımın 
benden çalınıp yine bana lütfederek 
sunulmasıdır. O kibiri, o kötücül hal-
leri nerede olsak bilir, algılarım. Tanırım 
inkârcılığın o üstten üstten kelime-
leri sektirerek, ruhumuzda kaydırma 
heyecanlarını. O heyecanlarıınn nasıl 
çılgınlığa ve oradan linçe dönüşüp 
peşimize düştüklerini. Gördünüz mü 
zorla bir büstü öptürmeye çalışanların 
gözlerinde ki bilenmiş çılgınlığı? 
Bilendikleri biziz,  bilendikleri bizim 
hayatlarımız.

“’Çılgın’ diyorlar kendilerine. 
‘Çılgın Türkler’, ‘Çılgın gençler’… 
Hep bir çılgınlık hali ile tanımlıyorlar 
üst ve üstün olmayı. ‘Bütün dünyaya 
bedel olmak’ sözünün, olunamayan her 
şeyin bir yansıması olduğunu bilenler, 
ne kadar ‘çılgın’ olduğunuzu yazıp, sizi 
size pazarlayıp, diziliyorlar evlerinizin 
raflarına ve herkes çılgınlığını yaşamak, 
yaşatmak için çarpılarla işaretliyor kend-

isi gibi düşünmeyenin kapısını.
“Öldürülsem de, anama avradıma 

sövülse de, dilim, kültürüm ne varsa 
bana dair yağmalanıp, talan edilse 
de, susması gerekenim her koşulda. 
Had bildirimli seslenişlerini duy-
uyorum her yerde. Çaldığım ıslıktan, 
söylediğim türkülerden korkanlarla, o 
ıslığı, türküleri varlık nedeni sayanlar 
arasındaki bu kavgada, korkaklarca hep 
falakaya yatırılanım ben. Manşetlere, 
kahramanlık hikâyelerine kötü karakterli 
‘hainler’ olarak yazılmışlığımızda, vacip 
kılınıyor yıllardır katlimizin her yolu.

“Tenimizin tenden, dilimizin dilden, 
kültürümüzün kültürden ve devrim-
imizin devrimden sayılmayışına bak, 
yakından bak, daha yakından bak. 
Bakıp da görmediğin ne varsa, benim 
gerçekliğim odur işte.

“Dur uzaklaşma hemen. ‘Kardeşiz 
biz’ diyordun, ‘et ve tırnak gibiyiz’ di-
yordun ya, bugün bir kez daha anladım 
ne demek olduğunu. Uğur Kaymaz’ı 
bildin mi? Hani şu bedeninden yaşı ka-
dar kurşun çıkan çocuk vardı ya, yaşını 
söylemekten utanıyor insan; lakin yaşı 
kadar kurşun denilince anlaşılmıyor bi-
zim gerçeğimiz. On üç yaşındaydı Uğur. 
Resmi bir törenle, katilinin ismi verildi 
bir köprüye.

“On üç yaşında Uğur ‘hain’, onun be-
deninde on üç kurşun bırakan ‘demokra-
si kahramanı’ bu ülkede. Bilmez misin? 
Yoluna, köprüsüne, barajına, binasına, 
caddesine, sokağına veriyorlar adlarını 
katillerin. ‘Onur’larını, katlimizden ka-
zanan bir ülke de, yaşamak ağrısı bize 
mi düşer sadece?

“Şimdi çık o köprünün üstüne, 
‘kardeşim’ de, ‘etle tırnak gibiyiz’ de ve sor 
kendine, ‘Nedir benim gerçekliğim?’ diye.

“Sessizlik yankılanmıyorsa içinde, 
verecekler yarın senin ismini de bir 
köprüye.”
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Kürtçe’yi yasaklamanın 
faydaları!

Haziran ayında bulunduğumuz cezaevine 
üç grup şeklinde yeni arkadaşlar 
gelmişti. Bir çoğu gençti ve hepsi de 
yeni tutuklanmıştı. Onların Kürtçes-
ine bakarak dışarıdaki Kürtçe seviyes-
ini öğrenmeye çalışmıştım. Yeni ge-
len arkadaşlar genç ve yeni olmalarına 
rağmen çok güzel Kürtçe konuşuyorlardı. 
Bu durum beni sevindirmişti ve bunu bir 
makaleyle yorumlayıp Özgür Gündem’e 
göndermiştim. Bana yapılan tebligat-
tan öğrendim ki o yazım hakkında 
soruşturma açılmıştır.   

Bu soruşturmanın amacı 
şudur: “Siz Kürt de olsanız Kürtçe 
hakkında bir şey demeyeceksiniz. 
Kürtçe diye bir dil yoktur, ondan 
bahsetmeyeceksiniz!” Henüz id-
dianameyi görmemişim, ama ben 
soruşturmadan bunu anladım ve 
bunu kabul etmem de mümkün 
değildir. Kürtçe anadilimdir. Her 
yerde ve her zaman ondan bah-
setmek, onu gündemleştirmek, 
mümkünse onu daha fazla 
öğrenmek ve öğrendiklerimi 
de herkese öğretmek kendim 
için insani, ahlaki ve devrimci 
bir görev saymaktayım. Ve bu, 
hiçbir şekilde suç da değildir. 
Darbe yasalarına göre suç 
olsa dahi ben o suçu seve seve 
işlerim. Anadilim olan Kürtçe’nin 
öğrenilmesi-öğretilmesi konu-
sunda eğer denizden bir damla 
dahi olmuşsam bu benim için 
ancak şeref ve gurur kaynağı 

olur. Kürt halkından tek bir kişi 
dahi kalırsa kendi anadili olan 
Kürtçe’ye, dolayısıyla kendi on-
tolojik varlığına sahip çıkacaktır, 
çıkmaktadır. Bundan kuşku 
duyulmaz.

Cezaevlerinde anadilimiz 
üzerindeki baskı ve yasaklama 
uygulamaları hiç kuşku yok 
ki dışarıda halkımız üzerinde 
soykırıma varan uygulamalardan 
ayrı ele alınamaz. Onların bir 
parçasıdır ve devamıdır. Kesin-
tisiz şekilde sürdürülmekte olan 
direniş de (içeride ve dışarıda) 
yine simbiyotik olarak birbiri-
yle bağlantılıdır, birbirini besler, 
büyütürler. Nerde zalimin zulmü 
varsa orada mazlumun direnişi de 
vardır ve hep olmaya da devam 
edecektir.

Cezaevlerinde tüm olumsu-
zluklara rağmen bizler anadil-
imiz olan Kürtçe’yi büyük bir 

sevinçle ve moralle öğreniyoruz. 
Kıskananlar çatlasın misali 
diyelim. Bizler düzenli şekilde 
Kürtçe’nin gramerini de 
öğreniyoruz, tarih ve edebiyatını 
da. Yörenin diyalektleri (ağızları) 
ve temel lehçeleri de öğreniyoruz. 
En eski lehçemiz olan 
Kirmanckî’de (Zazakî) belli bir 
ilerleme vardır. Artık rahatlıkla 
Kirmanckî’yle kendimizi sö-
zlü, yazılı ifade edebiliyoruz. 
İmkanlar varsa belirli bir grup sırf 
Kirmanckî üzerine çalışacaktır. 
Siirt Cezaevi’ndeyken sayımız 
fazlaydı, böyle bir grup 
oluşturmuştuk, epeyce faydası da 
oldu. Bir iki arkadaşın Kirmanckî 
bildiği her alan rahatlıkla böyle 
özel bir grup oluşturabilir. Soranî 
lehçesini bilen Rojhilatlı bir 
arkadaş da alanımıza gelmiştir. 
Galiba Soranî lehçesi için de yeni 
bir grup oluşturacağız. Kirmanckî 
lehçesi, kök-asalet bakımından 
ne kadar zengin ise Soranî 
lehçesi de yaratıcılık ve şiirsellik 
bakımından o kadar akışkan ve 
çekicidir. Her iki lehçeyi şuan 
yaygın olarak kullandığımız Kur-
mancî lehçesiyle harmanladık mı 
işte asıl o zaman soruşturmaların 
“cevabını’’ vermiş oluruz. Hem 
de pratikte.

Biz Kürtlerin böylesi bir 
yapısı vardır. Yasak olmayan bir 
şey, pek dikkatimizi çekmez. 
Anadilimiz üzerine ne kadar 
baskı, yasaklama, engel, ceza 
vs. varsa bizler daha fazla dilim-
ize sahip çıkıyoruz. Sosyolojik 
yapımız öyledir. Yasaklı olan 
bir şey daha fazla ilgimizi çeker. 
Babamız Adem’in yasaklı meyve 
yüzünden cennetten kovulması 
misali gibidir bizimkisi de. Dil-
imiz yasaklı oldu muydu be-
deli ne olursa olsun sahip çıkar, 
öğrenir, korur ve geliştiririz. Ama 
serbest olduğunda ne yazık ki 
aynı duyarlılığı göstermiyoruz. 
Örneğin 2000’lere kadar cezaev-
lerinin tümünde Kürtçe serbestti. 
Sözlü de, yazalı da serbestti ve 
Kürtçe konuşan azdı. Yazanlar 
ise neredeyse hiç yoktu. Ama 
ne zaman ki Kürtçe yasaklandı, 
işte asıl o zaman Kürtçe gelişti. 
Deyim yerindeyse asıl o zaman 
aklımız başımıza geldi. Büyük 
bir sevinçle söyleyebilirim ki, 
bugün cezaevlerinde zorunlu ihti-
yaçlar ve özel çalışmalar dışında 
tüm yaşamımız Kürtçedir. Hem 
yazılı, hem de sözlü. İşte Kürtç-
eye soruşturma açmanın ve 
Kürtçeyi yasaklamanın böylesi 
bir “faydası” da vardır. Benden 
söylemesi! 

Zeki Kayar - Bandırma Cezaevi 
(Yeni Özgür Politika)
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İşgalcilerin Arşiv Polisliği ve Kullanımı
Arşiv milletlerin özellikle, 
ezilen, işgal edilen mil-
letlerin yokedilmek istenen 
hafızasıdır. Yok edilen kedi 
öz kimliklerinin saklandığı 
yerdir. Çok özgün durumlar 
ve alan araştırmaları dışında 
genelde bu arşivler istatistik 
veya akademik  çalışmalar 
için kullanılıyor.

Berfin Yüce-Londra

Uzun bir geçmişten çıkan bilgiler farklı 
yaklaşımlarla karşılanıyor. Bu alanda bilinen en 
yetkin ve bıkmaz usanmaz bölge arşiv çalışmaları 
uzmanı: Anita Burdett epeyce, Ortadoğu ve yakın 
bölgeleri üzerine oldukça detaylı arşiv çalışmaları 
yapmış bir isim. Ona göre, arşivler ortaya 
çıkarıldığında bir kaç tür tepki ile karşılanıyor. 
Bunlardan bazıları farklılıklar gösteriyor. Kimisi 
bu arşivden hareketle geçmişin peşine düşerek bir 
gelecek ve tarihi birlik oluşturma çabasına giriyor-
lar. Bunlara en iyi örnek: Kürtler, tarihlerini yeniden 
milli birlik oluşturma anlayışı ile ele almak istiyor-
lar. Bunun en temel referansı ise arşiv ve çıkan yeni 
veya ayrıntılı birinci elden bilgiler.

Bir başka tepki ise ayrıntıya neden girilmediği 
veya bazı spesifik konuların işlenmediği 
sorgulanması oluşturuyor. En ilginç sayılabilecek 
tepki ise, işgalci veya sömürge-egemen ulusların 
temsilcilerinin, bu arşiv bilgilerini kabul etmeme-
leri ve kendi kolonyalist düşüncelerine göre ferdi 
bir bakış ile verilere karşı çıkarak tepki gösterme-
leri. Bu yaklaşım bilimsel veya eleştirel olmaktan 
çok geri ve tekçi anlayışlardan oluşuyor.

Arşivlerin büyük bir kısmı ve önemli belgeleri 
daha çok bölge arşivlerinde tutuluyor ve genelde 
de kamuya açık olmuyor. Bunların başında tabi ki 
Osmanlı İstanbul’u ve Fars arşivleri geliyor. Genel-
de tutuyorlar veya bazıları imha düzeyinde tutuluy-
or. Ulaşılamıyor, ulaşılsa bile kullanılamayacak du-
rumda. Bu aktörler daha çok da tarihi çarpıtmak ve 
egemen bir tarih oluşturmak amacı ile kullanıyorlar 
ve kullanımı da bu tarz sonuç çıkaracak şahıslar ve 
istihbari çevrelere açılıyor.

Tarih, işgal edilen topraklarla birlikte işgal 
edilmiş oluyor. Hem de işgal her arşiv çalışmasında 
yüzyıllar sonra yeniden yeniden gerçekleştiriliyor. 
Manipülasyon ve gerçek olmayan bilgiler vermek 
en önemli yanlış tarih yazım taktiğidir. İşgalci ül-
kelerin temsilcileri ve resmi ideologların temel 
unsurları bunlardır. Batılıların ise ana argümanları 
meseleye oryantalist yaklaşmaktır. İkisi de tar-
ih oluşturmada halkların değil de egemenlerin 
çıkarlarına ve tarih oluşturmalarına hizmet eder. 
Bunlar en az klasik işgal kadar tehlikeli ve dikkat 
edilmesi gereken birer hususlardır.

Bunlarla bağlantılı olarak bölgeye en erken 16. 
yüzyılda Britanya misyonerleri ve diplamatları ile 
istihbarat ve araştırmacıların gittikleri biliniyor.

İstanbul arşivleri derinlemesine çok az tarafsız 
araştırmacıya açılmış. Tahran araştırmaları ise özel-
likle Kürd tarih araştırmaları için ulaşılamaz du-
rumda. Anlaşılacağı üzere en temel olanları güven-
lik vb. gerekçe gösterilerek kullanım dışı tutulduğu 
anlaşılıyor. Ulaşılabilecek kısımları ise bir çok zorlu 
aşamadan sonra görülebiliyor. Görüp bilebildiğimiz 
açıklamalar ise ya el altından yada yorumlarla dışarı 
çıkıyor. Bilgiler bile kaçak.

Bölgede bulunamayan, ulaşılamayan arşiv 
bilgileri için araştırmacılar zorunlu olarak başta 
Britanya olmak üzere batıya bakmak zorunda 
kalıyorlar, bu durumda kendisine göre pratik so-
runlarla karşılaşılıyor. Anita Burdett; bunun için 
‘araştırmalarımda nasıl oluyor da herkese devlet 
çıkmışta, Kürd milletine çıkmamış düşüncesi ile 

hareket edildiğini’ söylüyor. ‘Bir Millet düşüncesi 
ise buradan çıktı’, diyor. Milliyetçi olma düşüncesi 
isim olarak Kürdlerin bütün bölge belirleyenlerine 
karşı direnmesinden kaynaklanıyor. Kürd Milleti; 
Farslılara, Osmanlıya ve Sovyetlere karşı direniş 
göstermişlerdir. Batılı akademik çevre buradan 
hareketle konuyu: Milliyetçi Düşüncenin Oluşumu, 
Kürd Milliyetçi Düşüncenin Oluşumu, tarzında 
yorumlamışlardır.

Genel faydalılık açısından bütünlük şart, bütün-
lük için ise konu temelli ve bölge hakkında ayrıntı 

gerektiği gibi bölge bileşenlerinin ortak bilgisine 
de bakmak gerekir ki, bu işte bahsedilen saklama  
ve sistemlerin kendileri için oluşturmak istedikleri 
tarih düşüncesi ile bağlantılı .

Araştırmacı: ‘Bu kadar savaş ve yenilgiye 
rağmen ileri gitmek istemelerindeki ısrar beni çok 
etkiledi ve Kürd tarihi üzerinde daha derin dur-
ma düşüncesi oluşturdu’, diyor. İyi ve derinlikli 
araştırma duygusuda ancak böyle başlar.

Kürd tarih araştırmaları tabiki milli düşünce ve 
oluşun peşinde giderek yapılabilir. Gerisi çok aka-

demik kalır. Böylesi tarih önce oluşturulmalıdır. 
Kürd tarih araştırmaları zorlu bir süreçtir. Diğer 
ulus araştırmaları gibi değil. Araştırmacı bu 
aşamada: ‘Bir tek bölgeye değil çok değişik alan-
lara bakmak gerektiğini’, vurguluyor. Yani Irak, 
İran, Suriye, Türkiye, Ermenistan ve tabi ki Sovyet-
Rusya arşivleri koordineli bir tarzda araştırılmalı. 
Değilse araştırma ve oluşturulmak isten hat eksik 
ve kırık kalır. Dikkat edilmesi gereken budur. Bah-
sedilende oldukça zorlu neredeyse imkansıza yakın 
bir süreçtir.
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Uçan Taksiler 2020’de 
Geliyor

Bu zamana kadar yalnızca filmlerden 
görülebilen uçan arabalar kullanıma sunul-
maya hazırlanıyor.

Uçan taksi modeli üzerinde çalıştığını 
duyuran Fransa merkezli şirket Airbus, 
bu modele dair en kapsamlı görüntüleri 
paylaştı. Project Vahana adı verilen proje 
kapsamında aracın önümüzdeki yıldan iti-
baren test uçuşlarına başlaması hedefleni-
yor. Birkaç yıllık denemelerin ardından 
uçuşa hazır olduğuna kanaat getirildiğinde 
ise 2020’den itibaren kullanıma sunulması 
bekleniyor.

Peki uçan taksinin sunacağı hizmetler ne 
olacak?

Airbus’ın yaptığı açıklamaya göre uçan 
taksinin adı CityAirbus olacak. Müşterilerin 
akıllı telefonlarla çağırabileceği aracı ilk 
etapta pilotlar kullanacak, fakat gerekli izin-
ler alındığı taktirde aracın sürücüsüz hale de 
getirilebileceği belirtiliyor.

Bu projeye neden başladıklarına dair 
ufak bir açıklama yapan şirket, 15 yıl 
içerisinde dünya nüfusunun %60’ının 
şehirlerde yaşamasını beklediklerini ve kent 
taşımacılığına yeni çözümler getirmek iste-
diklerini belirttiler.

İnternetteki dev siber saldırı üstlenildi... 
Twitter’ın aralarında olduğu pek çok sit-
eye erişim sağlanamamıştı

ABD’de geçen cuma günü yaşanan siber 
saldırıya ilişkin federal kurumların incelemesi 
sürerken, saldırıyı New World Hackers isimli bir 
grup üstlendi.

ABD’nin doğu yakısında cuma günü 
başlayan siber saldırı çok sayıda popüler siteyi 
etkilemişti. Twitter, Amazon, PayPal, Netflix 
ve Pinterest’in de aralarında bulunduğu birçok 
medya ve teknoloji şirketini hedef alan saldırıda 
internete bağlanan güvenlik kamerası, televizyon 
ve ölçüm cihazları kullanıldığı belirtiliyor.

Saldırıdan etkilenen siteler, kullanıcıları 
kendi sayfalarına yönlendirmek için Dyn adlı 
şirketin verdiği hizmetten yararlanıyor. Dyn 
de söz konusu popüler web sitelerine erişimin 
yavaşlamasının nedeninin, sistemlerine yapılan 
siber saldırı olduğunu duyurdu. Şirketten yapılan 
açıklamada, “ABD’nin doğu yakasına hizmet 
sunan DNS altyapımıza 21 Ekim sabahı küre-
sel bir DDoS saldırısının yapıldığını tespit et-
tik. Erişimde sorunlar yaşanmaktadır.” ifadesi 
kullanıldı.

On milyonlarca internet sitesini etkileyen 
siber saldırının Çin ve Rusya kaynaklı olduğu 

iddia ediliyor. Saldırının ardından ABD İç 
Güvenlik Bakanlığı, konuyu incelediklerini 
bildirdi. Saldırının 8 Kasım’da yapılacak ABD 
başkanlık seçimleriyle ilgili olabileceği iddiaları 
üzerine Federal Araştırma Bürosu (FBI) olayı 
incelediklerini duyurdu. Amerikalı yetkililerden 
saldırının ardında kimin bulunduğuna dair şu ana 
kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

“Wikileaks iyi bir dost”
Öte yandan New World Hackers isimli bir 

grup saldırıyı üstlendi. Grup, sosyal paylaşım 
sitesi Twitter üzerinden, “Siber saldırıyı 
biz gerçekleştirdik ve işi burada bırakmayı 
düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu. Bilgi 
sızdırma sitesi Wikileaks’in “iyi bir dost” 
olduğunu belirten grup, “meşhur olmak için 
değil, bir sebepten dolayı” saldırıyı yaptıklarını 
ifade etti. Saldırının gerçekleştiği sırada grubun 
Twitter’da yaklaşık 8 bin takipçisi bulunduğu 
görülüyor. Grubun kapak resminde ise “Yeni Ne-
sil Hackerlar” ifadesi dikkati çekiyor.

Cuma günü düzenlenen saldırı, internette 
bugüne kadarki en geniş DDoS saldırılarından 
biri olarak nitelendiriliyor.

WhatsApp’a bir yeni özellik daha geldi
WhatsApp kullanıcılarına birkaç özellik daha 

sundu.
İlk olarak WhatsApp uygulamasının 

arayüzünde ufak değişiklikler yapıldı. Gönderme 
butonu başta olmak üzere, sohbet ekranında kimi 
değişiklikler yapıldı.

WhatsApp uygulaması içerisinde fotoğraf ve 
video gönderirken, fotoğraf ve videoların üzer-
ine yazılar yazmak, emoji karakterleri eklemek 
ve çizim yapmak mümkün hale getirildi.

Bir diğer yenilik ise grup konuşmalarında 
yapıldı. Grup konuşmalarının ayarlarında yö-
neticileri bir bağlantı (link) bekliyor. Söz konusu 
bu bağlantı, bir başka WhatsApp kullanıcısına 
yollandığında, tek bir tıklama ile gruba girmek 
mümkün oluyor.

Bu sayede grup konuşmalarına başka 
kullanıcıları eklemek kolaylaşıyor. “Gruba davet 
bağlantısı” olarak adlandırılan bu linke sadece 
grup yöneticileri erişebiliyor.

Facebook’tan Ticari Atak: Artık Facebook 
Üzerinden Sipariş Verebilirsiniz

Facebook, kullanıcılarını iş 
dünyasıyla buluşturma çabaları 
çerçevesinde, bu haftadan 
itibaren ABD’de sitesini 
kullananlara yeni imkanlar 
sunduğunu açıkladı.

Kullanıcılar, bugünden 
itibaren, şirketlerin Facebook 
sayfaları üzerinden eve piz-
za ya da herhangi bir başka 
yemek ısmarlayabilecekleri 
gibi sinema bilete alabilecek, 
kuaförden randevu alabilecek 
ya da muslukçudan tamir için 
fiyat alabilecek.

Facebook bu ayın başında 
başlattığı “Pazar Yeri” (Mar-
ketplace) platformu ile 

kullanıcıların yaşadıkları 
çevrede ufak tefek şeyler 
alıp satabilmelerine imkan 
sağlamıştı.

Şu anda dünya çapında 
her ay 1 milyon 700 bin ak-
tif kullanıcısı olan Face-
book, sağladığı yeni hizmet 

ve alışveriş özelliğine bir 
de “tavsiye” özelliği ekli-
yor. Böylelikle kullanıcıların 
beğendikleri hizmetleri tavsiye 
etmeleri mümkün olacak.

Haberden sonra Facebook 
hisseleri yüzde 0,8 artarak 
129,58 dolara kadar çıktı.

Sahibini Takip Eden Bavul

Teknoloji hayatı her alanda yeniliklerle 
kolaylaştırmayı sürdürüyor. Yeni geliştirilen 
Travelmate adlı robot bavul sahibini takip 
ediyor. Travelmate, özellikle çok seyahat 
edenler için havaalanlarında bavul taşıma 
zahmetini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Dünyanın ilk robot bavulu olarak lanse 
edilen Travelmate, günümüz için acil olma-
sa bile sürücüsüz araçların yaygınlaşması 
beklenen yakın gelecekte daha yoğun tercih 
edilebilir. Sahibinin her adımını takip etme-
si için farklı sensör ve kameralardan fayda-
lanan akıllı bavulun iki büyük ve bir küçük 

tekerleği üzerinde yatak veya dik biçimde 
ilerleyebiliyor

Sahibine seyahatlerinde eşlik edebilen 
Travelmate, telefona yüklenen uygulamayla 
kontrol edilebiliyor ve verilen görevleri ye-
rine getiriyor. Üzerinde ve altında bulunan 
led ışıklarla hem fark edilmeyi kolaylaştıran 
hem de estetik bir görünüm sahibi olan ro-
bot elektrik prizinden şarj oluyor

Sahibini takip ederken çevresindeki ob-
jelerin, engellerin farkına varabilen robot 
bavul, 399 dolardan satışa çıkarıldı.
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Altın Portakal 
Sahiplerini Buldu

Bu yıl 53’üncüsü düzenle-
nen Uluslararası Antalya 
Film Festivali Ödülleri, 
EXPO 2016 Antalya Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen 
törenle açıklandı. 

Gecede “Mavi Bisiklet” 3 ödül alırken, Kıvanç 
Sezer’in yönettiği “Babamın Kanatları”na ise 6 ödül 
verildi. Ulusal dalda en iyi film, en iyi yönetmen ve 
en iyi senaryo ödülleri ‘Mavi Bisiklet’ filmine verildi. 
“Babamın Kanatları” ise en iyi erkek oyuncu (Menderes 
samancılar), en iyi ilk film, en iyi müzik (Bajar), en iyi 
yardımcı kadın oyuncu (Kübra Kip), izleyici ödülü ve 
ses tasarımı- miksaj çalışmasıyla aldığı Avni Tolunay 
jüri özel ödülüyle toplam 6 ödülün sahibi oldu. 

Uluslararası yarışmada Yeşim Ustaoğlu’nun “Tered-
düt” filmi uluslararası yarışma bölümünde en iyi film 
seçildi. Gecede Yaşam Boyu Başarı Ödülleri Asghar 
Farhadi ve Harvey Keitel’e verilirken, Sümer Tilmaç 
özel ödülü “Aydede” isimli projeyle senarist Abdurrah-
man Öner’in oldu. Ulusal Film yarışmasında “Babamın 
Kanatları” filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü alan 
Menderes Samancılar, ödülünü Suriyelilere hediye etti. 
Ecem Uzun, “Tereddüt” filmindeki performansıyla 
ulusal yarışmada en iyi kadın oyuncu seçildi. Ümit 
Köreken ise “Mavi Bisiklet” filmiyle ulusal yarışmada 
hem en iyi senaryo hem de en iyi yönetmen ödülünü 
aldı.

‘Babamın Kanatları’, toplumun kanayan yarası iş 
cinayetlerine dikkat çekiyor. Filmin yönetmeni 
Kıvanç Sezer, işçi cinayetleri üzerinden Kürt sorununa 
da değindiklerini söyledi

53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yarışan 
filmler arasında iş cinayetlerini konu alan ve Kıvanç 
Sezer’in yönetmenliğini yaptığı “Babamın Kanatları” 
adlı film de var. Toplumun kanayan yarası olan işçi 
cinayetlerini ilk filminde çeken Sezer, Türkiye’de 
yanlış işleyen bir çarkın olduğunu ve insanların 
burada öğütüldüğünü kaydetti. Sezer, bu filmde 
insanların onurlarının nasıl öğütüldüğünü anlatmak için 
çekildiğini aktarıp, “Orada yaşanan ve nasıl alt edilen 
binlerce olayı hiç değilse çağrıştıracak bir öykü kurmak 
istedim. Bunu da inşaat işçileri üzerinden anlatmak iste-
dim” şeklinde konuştu.

sistem eleştirisi
Türkiye’deki işçi sorununun sadece inşaatlardan 

ibaret olmadığına değinen Sezer, bu sorunun maden-
lerde, tersanelerde, fabrikalarda, tarım ve her alanda 
işçi cinayetlerinin benzer süreçlerden farklı sertlikte 
ve acımasızca işlendiğini aktardı. Türkiye’de insan 
hayatının bir değerinin olmadığını söyleyen Sezer, 
kendilerinin bu filmde insan değerinin parayla ölçm-
eye çalışan sistemle karşı karşıya olduklarını göster-
mek ve bütün olarak sistemi eleştiren bir filmi ortaya 
koymak istediklerini dile getirdi.

İnşaat işçilerinin geneli kürt
İnşaat işçilerinin önemli bir kısmının Kürt olduğunu 

söyleyen Sezer, Türkiye’nin emek rejiminin coğrafi 
dayatmaları sonucunda ortaya çıktığı için Kürt işçileri 
ana karakter olarak tercih ettiklerini belirtti. Sezer, amca 
ve yeğen Kürt işçiler üzerine yapılan filmin bazı yerler-
inde Kürtçe konuştuklarını bazı yerlerinde ise ne yazık 
ki Türkçe konuşmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

kürtleri de taşısın istedik
Filmin Kürt sorunu üzerine bir film olmadığını 

ancak Türkiye’nin meselesi olan işçi cinayetleri üzer-
inden Kürt sorununa da eğildiklerini kaydeden Sezer, 
“Dolayısıyla biz bu filmi Türkiye’de çektiğimiz için 
büyük çoğunluğu inşaatlarda Kürtler çalıştığı için 
Kürtlerle çektik. İtalya’da çekseydik örneğin, Arna-
vut işçileri üzerinden anlatacaktık. İran’da çeksey-
dik, Türk işçileri olurdu. Dolayısıyla bizim burada 
öncelediğimiz şey önce sınıf meselesi, işçi sınıfının 
şu anda içinde bulunduğu durum. Örgütsüz ve taşeron 
çalışma ve dayatılan güvensiz çalışma ve çalışma 
koşulları üzerinden aldık. Fakat tabi ki filmin içindeki 
karakterlerin Kürt olmalarından gelen hem yaşam se-
vinci hem yaşam coşkusu hem de işte o Kürtlere dair 
özelliklerden olsun istedik. Ve böyle bir hikâye ortaya 
çıktı” dedi.

adana’da 7 ödül aldı
“Babamın Kanatları” daha sonra Avrupa’nın 

önemli film festivallerinden biri olan 51. Karlovy 
Vary Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde 
geçtiğimiz temmuz ayında dünya prömiyerini yaptı. 
Daha sonra Duhok’ta uluslararası bölümde yarıştı. 23. 
Adana Uluslararası Film Festivali’nde ulusal yarışma 
bölümünde katılan “Babamın Kanatları” filmi, Yılmaz 
Güney en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi kur-
gu ödülleri olmak üzere toplam 7 ödül aldı. Babamın 
Kanatları filminin başrollerini ise usta oyuncu Men-
deres Samancılar’ın yanı sıra Musab Ekici, Kübra Kip 
ve Tansel Öngel paylaşıyor.
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HDK-Avrupa Girişim Koordinasyonu 6. Toplantı 
Sonuç Bildirgesini Açıkladı
HDK-Avrupa Girişim Koor-
dinasyonu, 22 Ekim’te 
Brüksel’de yaptığı 6’ıncı 
toplantısının sonuç 
bildirgesini açıkladı.

Toplantıya Almanya, İsviçre, Fransa, Belçi-
ka ve Hollanda’dan koordinasyon üyeleri, 
kimi ülke koordinasyonlarından eş sözcüler ve 
üyelerinin katıldığı belirtilen sonuç bildirges-
inde, “Koordinasyonumuz, HDK-A’nın kuruluş 
perspektifini ve çalışmalarımızı değerlendirerek, 
yeni döneme dair planlamalar yaptı” denildi.

Kuruluş perspektifini ülke HDK’dan alan 
HDK-Avrupa’nın kuruluşun programatik zemi-
nini olduğu gibi sahiplenmekle birlikte, bu 
programatik zeminin Avrupa sahasına adap-
tasyonunu hedeflemenin zaruriyetini bir kez 
daha vurgulanan sonuç bildirgesinde, “Bu kap-
samda, Türkiye ve Kürdistan’daki mücadelenin 
Avrupa’daki ayağı olma görevinin yanı sıra, 
Avrupa’daki emek, demokrasi, özgürlükler mü-
cadelesinin parçası olacak, öncelikle Türkiyeli 
ve Kürdistanlı göçmenler olmak üzere tüm göç-
menlerin karşılaştığı siyasi, kültürel, cinsiyetçi, 
ekonomik problemleri kendine mesele edecek 
bir mücadele perspektifi HDK-Avrupa’nın or-
tak iradesidir.  

Tek tek Avrupa ülkelerindeki kuruluş 
çalışmalarının verilerini değerlendiren koor-
dinasyonumuz, kent meclisleri için kuruluş 
kongre çalışmalarının hız aldığını ve 6 Kasım’da 
Almanya kongresi ile birlikte ülke kongreleri 

sürecinin başlayacağını tespit etmiştir. Kuruluş 
çalışmalarımızda henüz kent ve ülke kongreler-
ini belirlememiş alanların da bu çalışmayı 
planlamaları gerekmektedir” denildi.

HDK-Avrupa kuruluş çalışmalarının 
planlandığı şekilde sürdürüleceği ve Avrupa 
kongresi ile taçlandırılacağı da ifade edilen 
sonuç bildirgesinde şunlar belirtildi: “Kongre 
hazırlıklarını değerlendiren koordinasyonumuz, 
ilk kongremizin bir ‘kuruluş’ kongresi olması 
nedeniyle, HDK-A kuruluş çalışmalarına emek 
veren ve meclislerinde yer alan herkesin ‘ku-
rucu kongre delegesi’ olarak, bu tarihsel anın 
heyecan ve coşkusunu birlikte yaşamasının 
olanağını yaratma kararı almıştır. Dolayısıyla 

bütün kent meclis üyeleri ve çalışmaya emek 
verenler kurucu delege olarak kongreye 
katılacaktır. Tabii ki yerli ve göçmen birçok ku-
rum ve şahsiyet de misafir olarak kuruluş kon-
gremize davet edilecektir. 

Koordinasyonumuz, kongre tarihini teknik 
nedenlerden dolayı 4-5 Şubat 2017 olarak 
yeniden belirlemiştir. Yaklaşan zaman ned-
eniyle ve yerel alanlarımızın, delegelerimizin 
kendilerini bu tarihe göre planlayabilmeleri 
için gerektiğinde kongre yeri için alternatif 
arayışlara gidilecektir. 

Koordinasyonumuz, HDK-A çalışmasının en 
geniş kesimlere taşınarak, farklı ulus, inanç ve 
siyasal görüşten daha fazla örgüt, kurum ve bi-
reyin çalışmaya dahil edilmesi ve bu çalışmanın 
kurucu özneleri olmasının önemini bir kez daha 
belirtmiştir.

HDK-A örgütlenme çalışmasını pra-
tik siyasal mücadeleyle iç içe yürütme ve 
sürecin yakıcı siyasal görevlerini dikkate 
alan koordinasyonumuz, bu süreçte OHAL 
uygulamalarına karşı siyasal bir kampanya 
yürütme kararı almıştır. Erdoğan’ın ülkeyi 
OHAL ve KHK’lerle yöneterek faşizmi daha 
da kurumsallaştırma saldırılarına karşı yürütül-
ecek olan bu kampanyada, Türk devletinin Kürt 
halkımızın özgürlük mücadelesine, devrimci, 
sosyalist güçlere, ilerici, demokrat tüm muha-
lif kesimlere yönelik saldırılarını, katliamlarını, 
tutuklamalarını, basın-yayına yönelik kapatma 
saldırılarını, seküler yaşama yönelik müda-
haleleri, kayyumlarla el konulan belediyeleri, 
Alevilere yönelik düşmanlaştırıcı politikaları, 
HDP yönetici ve vekillerine yönelik saldırıları, 

Rojava’yı işgal planının bir parçası olarak 
Cerablus işgalini ve YPG/YPJ’ye saldırıları, 
Avrupa’daki iktidarların Türk devletinin OHAL 
uygulamalarına verdiği desteği teşhir edi-
lecektir. Bu çalışmanın gerekli materyallerini 
hazırlayacak bir komisyon oluşturulmuştur.”

Önceki aylarda başlatılmış olan “Suça Or-
tak Olma Kampanyası”nın Avrupa genelindeki 
çalışmalarının Ekim ayı sonu itibariyle bitirildiği 
de vurgulanan sonuç bildirgesinde, “Toplanan 
imzaların değerlendirilmesi ve kampanyanın 
bundan sonraki gidişatının nasıl olacağının, 
Almanya’da devam ettirilip ettirilmeyeceğinin 
kararını Almanya örgütümüz verecektir. Kam-
panya materyaline ve imza atılmasına www.
nodirtydeal.net adresinden ulaşılabilir.

Program ve tüzük taslakları üzerine yapılan 
çalışmaları değerlendiren koordinasyonu-
muz, bu çalışmayı gelecek toplantıya kadar 
sürdürmek için program ve tüzük komisyonu-
muza görev vermiştir.

HDK-A Girişim Koordinasyonumuz, ger-
ide bıraktığımız bir aylık süreç içinde yürüt-
memizin çalışmalarını da değerlendirmiştir. 
Yürütmemiz ve eş sözcülerimiz, çeşitli siyasal 
gelişmelere ilişkin açıklama vb. siyasal refleks 
göstermenin yanı sıra, kuruluş çalışmalarının 
daha etkin yürütülmesini sağlayacaklardır. 

Koordinasyonumuz gelecek toplantısını 
20 Kasım’da Köln’de saat 11.00’de 
gerçekleştirecektir.

HDK-A Girişim Koordinasyonu olarak, 
kuruluş çalışmalarına emek veren herkesi 
selamlıyor ve çalışmalarında başarılar diliyor-
uz” denildi.

Hakiki Darbecilerin Londra 
Temasları Devam Ediyor

Darbe girişimi bahanesiyle ülkede terör estiren 
AKP’nin kendilerini aklama ziyaretleri devam edi-
yor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker 
başkanlığındaki milletvekilli heyeti, eski ortakları 
Fetullahçıların 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından 
Türkiye’de yaşanan gelişmelerle ilgili İngiliz yet-
kilileri, basın, düşünce ve sivil toplum kuruluşlarını 
bilgilendirmek amacıyla başkent Londra’da tema-
slarda bulundu.

Eker’in başkanlığında, AKP Antalya 
Milletvekili Sena Nur Çelik, AKP Konya 
Milletvekili Ziya Altunyaldız, AKP Kay-
seri Milletvekili İsmail Emrah Karayel’in 
bulunduğu heyet, başkent Londra’da 
bugün Birleşik Krallık hükümeti, siyasi 
partiler ve düşünce kuruluşları temsilciler-
iyle bir araya geldi.

Londra temasları çerçevesinde bu 
sabah tarihi parlamento binasında, 
Birleşik Krallık Parlamentosu Dış 
İlişkiler Komisyonu Üyesi Milletvekili 
Nadhim Zahawi ve İngiltere’de ana mu-
halefetteki İşçi Partisi’nin Gölge Dışişleri 
Bakanı Emily Thornberry ile görüşen 
heyet, öğleden sonra da Global Strategy 
Forum’un Kurucu Başkanı Lord Lothian, 
İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar 
Parti’nin Dış İlişkiler Bürosu Başkanı ve 
Milletvekili Geoffrey Clifton-Brown ve 
Birleşik Krallık Parlamentosu’nun üst 
kanadı Lordlar Kaması Üyesi Lord Cal-
lanan ile bir araya geldi.

Temaslarında muhataplarına eski 
ortakları FETÖ ve 15 Temmuz’daki darbe 
girişimiyle ilgili bilgi veren heyet, akşam 
saatlerinde de yine parlamento binasında 
İngiltere Başbakanının Türkiye Ticaret 
Temsilcisi Lord Janvrin ile toplantı yaptı.

Eker başkanlığındaki heyet, 
temaslarına yarın da devam edecek.

Bu Kafede ‘Zaman’ 
Hariç Herşey Ücretsiz

Manchester’da, bir kafe müşterilerine yiyecek 
ve içeceği bedava sunuyor. Müşteriler, kafede 
oturdukları süre kadar para ödüyor.

Ziferblat adlı kafeye girişte, otel-
lerdeki gibi kayıt yaptırılıyor. Daha 
sonra müşteriler, kafede istedikleri 
kadar oturup internete bağlanabiliyor. 
İstedikleri kadar yiyip, içebiliyorlar.

Hesap, kafede kalınan dakika başına 
ödeniyor. Dakika ücreti ise 22 kuruş.

Kafenin sahibi Colin Shenton, 
“Ziferblat’ta geçirdiğiniz zaman 

dışında her şey bedava. Müşteriler 
buraya gelip insani ölçülerde istediği 
kadar yiyip, içebilir” dedi.

Shenton, şimdiye kadar en az hesabı 
tuvalete gitmek için kafede üç dakika 
kalan bir müşterinin ödediğini söyledi.

Kitap yazan bir kişiyse, 11 saat 
geçirerek en çok hesap ödeyen 
müşteri oldu.
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Fransa Dışişleri Bakanı: “İki ülkedeki OHAL farklı, 
bizde yargı bağımsız”
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, 
mevkidaşı Çavuşoğlu’nun yanında Türkiye’deki 
OHAL’i eleştirdi, “Bizdeki OHAL’de hâlâ yargı 
bağımsızlığı söz konusudur” dedi. Çavuşoğlu 
ise “terörle mücadele” nakaratıyla eleştiri 
karşısında üç maymunu oynadı

Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkil-
ilerinin OHAL ve KHK uygulamaları 
için başlıca referans kaynağı olan 
Fransa’dan, hükümetin aksi yönünde 
bir açıklama geldi. Türkiye’ye gelen 
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc 
Ayrault, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu 
ile yaptığı görüşme sonrasındaki 
ortak basın toplantısında “yargı 
bağımsızlığı” eleştirisi getirdi.

Türkiye’nin de her ülke gibi 
terörle mücadele çerçevesinde kend-
isini savunma hakkı bulunduğunu ve 
doğrultuda OHAL’i de uzatabileceğini 
söyleyen Ayrault, buna karşın 
OHAL’in kapsamı ve uygulaması ko-
nusunda Fransa ile Türkiye arasında 
çok büyük farklılıklar olduğunu, bu-
nun başında da “yargı bağımsızlığı” 
bulunduğunu belirtti:

‘‘Fransa’daki OHAL’lerde 
yargının hâlâ bağımsızlığı söz ko-

nusudur. Sizlerdeki OHAL’de ise 
polis yetkilerine ekstra bir yetki ge-
tiriliyor. Oysa OHAL’in hukuk dev-
letine saygı ile temel hak ve özgür-
lükleri göz önünde bulundurması 
gerekiyor. Yargılamaların adil bir 
şekilde sürdürülmesi gerekiyor. 
Yargılananların, faillerin konuyu üst 
makama götürmelerine imkan verilm-
esi gerekiyor.’’

Çavuşoğlu üç maymunu oynadı: 
İki OHAL de terörle mücadele için

Mevlüt Çavuşoğlu ise mevkidaşı 
Ayrault’un eleştirisinin özündeki 
“yargı bağımsızlığı” vurgusuna karşı 
üç maymunu oynayarak iki OHAL’in 
de terörle mücadele kapsamında 
olduğunu ve bu bakımdan aynı 
olduğunu ileri sürdü:

‘‘Türkiye’deki OHAL ile 
Fransa’daki OHAL arasında fark 
yoktur, ikisi de terör örgütlerini hedef 

almaktadır. Aynı şekilde Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’ne getirdiğimiz 
kısıtlamalar da aynı kapsamdadır. 
Fransa’yı hedef alan teröristler hangi 
muameleyi görüyorsa Türkiye’de 
darbe girişiminde bulunanlar da 
yargıya teslim edilmiştir. Fransa’daki 
ve Türkiye’deki OHAL Fransız ve 
Türk vatandaşlarının özgürlüklerini 
kısıtlamamıştır, etkilememiştir.’’

Çavuşoğu, Musul operasyonu 
hakkında da konuştu. Koalisyon 
güçleri ile birlikte çalıştıklarını 

söyleyen bakan, tıpkı dün Tayyip 
Erdoğan’ın yaptığı gibi Irak’ın toprak 
bütünlüğüne atıf yapma gereği duydu:

‘‘Hepimizin ortak amacı, Suriye ve 
Irak’tan DEAŞ’ı temizlemektir. Irak 
bizim komşu ve kardeş ülkemizdir. 
Irak’ın toprak bütünlüğü ve güvenliği 
bizim kendi güvenliğimiz kadar 
önemlidir.

Biraz önce sevgili dostum Türkiye 
sadece DAEŞ ile FETÖ ile değil, aynı 
zamanda PKK terör örgütüyle de mü-
cadele ediyor. Ve maalesef Irak’tan 

çok sayıda PKK teröristi ülkemize 
geliyor ve saldırı gerçekleştiriyor. 
Şimdi de Sincar’ı (Şengal) ikinci 
bir Kandil yapmak istiyorlar. Biz 
de uluslararası hukuktan kaynakla-
nan yetkimize dayanarak PKK’nın 
Kuzey Irak’ta yapılanmasına daha 
çok müdahale edeceğiz. Burada varlık 
göstermelerine müsaade etmeyeceğiz. 
Sınırın diğer tarafında aldığımız ve 
alacağımız tedbirlerle bu bölgenin 
bizim için güvenli bölge olmasını 
sağlayacağız.’’
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Figen Yüksekdağ: Oğlu Kumar 
Masasında Olanlar, Halkın Canı 
Üzerinden Siyaset Yapmasın
HDP Eş Genel Başkanı Fi-
gen Yüksekdağ partisinin 
grup toplantısında yaptığı 
konuşmada “Savaş istey-
enler kendi evlatlarını he-
sap ederek konuşsun. Oğlu 
kumar masasında olanlar, 
halkın canı üzerinden siya-
set yapmasın” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Fi-
gen Yüksekdağ’ın partisinin grup 
toplantısında gündeme dair açıklamalarda 
bulundu. Yüksekdağ’ın konuşmasından 
satır başları: 

5 yıl geçmesine rağmen Van depremi-
nin acılarının izleri silinmedi. Depremde 
yaşamını yitirenleri rahmetle anıyorum. 
Van depreminde kentin %25’i yaşanamaz 
duruma geldi. Şırnak’ın bugün %80’i 
kullanılamaz durumda. Depremin 
yapamadığını AKP yaptı.

Dün çadırlarını yıktıkları Şırnaklılara, 
“Irak’a gidin” diyorlar. Bir iktidar nasıl 
böyle nefretle dolabilir? Çaresizliğinden.

Urfa’da gözaltına alınan partililerimiz 

20 günden beri gözaltında. Çıkıp utan-
madan sıkılmadan “Bu ülkede işkence 
yok” diyorlar. Toplumda “Evimize çekile-
lim, ne istiyorlarsa alsınlar” duygusunu 
üretmeye çalışıyorlar. Dünya yıkılsa biz 
teslim olmayacağız Tarih, zulme boyun 
eğmeyen bir partinin neler yapabileceğini 
gördü. Yine göstereceğiz.

Darbe gerçekleşseydi Hükümette 
kimler olacaktı. Tek bir yanıt veremi-
yorlar. Çünkü darbeciler kendi içlerinde. 
HDP’nin olmadığı bir Anayasa halkın, 
demokrasinin olmadığı anayasa demektir. 
80’de de görmüştük bu Anayasa’yı. Dar-
beyle yaptığınız Anayasa yeni mi olacak. 

Ne farkınız var cuntacılardan? Hiç. Sad-
ece apolet kravat farkı var. 

‘Rakka’ya, El-Bab’a gideceğim 
tutmayın beni’ diyor. Süleyman Şah 
Türbesi’ni IŞİD gasp ettiğinde böyle ce-
vval değildiniz. Cumhurbaşkanı çıkmış, 
‘Tarih dersi veriyorum’ diyor. Tarih dersi 
veriyormuş. Önce tarihten bir ders al. 
‘Tarih dersi veriyorum’ diyorsan önce 
okulunu bitir, diplomanı al, ondan sonra 
ders ver.

Savaş isteyenler kendi evlatlarını 
hesap ederek konuşsun. Oğlu kumar 
masasında olanlar, halkın canı üzerinden 
siyaset yapmasın.

Akdeniz’de Bir 
Haftada 66 Mülteci 
Yaşamını Yitirdi
Son bir haftada Libya’dan İtalya’ya 
gitmek üzere yola çıkarılan 
mültecilerden 11 bine yakını 
kurtarılabilirken, en az 66’sının 
yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalyan sahil güvenlik 
birimi Guardia Costiera’dan 
yapılan açıklamaya göre, dün 
Libya açıklarında toplam 2 
bin 200 mülteci kurtarıldı. 
Açıklamada, Libya’dan 21 
kadar tekne veya botlarla yola 
çıkarılan 16 mültecinin ise ce-
sedine ulaşıldığı kaydedildi.

Geçtiğimiz haftadan bu 
yana Libya ile İtalya arasında 
kurtarılan mültecilerin 
sayısının 10 bin 700’ü aştığı 
belirtilen açıklamada, toplam-
da 66 mültecinin yaşamını 
yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

İtalya’ya doğru yola 
çıkarılan mültecilerin 
kurtarılması için Akdeniz’de 
İtalyan sahil güvenlik birim-
lerinin yanı sıra birçok Avru-

pa ülkesinden gemiler görev 
yapıyor. Birçok uluslararası 
sivil toplum kuruluşu 
tarafından temin edilen gemi-
ler de kurtarma çalışmalarına 
yardımcı oluyor.

Birleşmiş Milletler’e 
göre, bu yılın başından beri 
İtalya’ya doğru yola çıkan 
mültecilerden 3 bin 700’den 
fazlası yaşamını yitirdi.

İtalyan İçişleri 
Bakanlığı’nın son veriler-
ine göre, bu yıl içinde ülk-
eye 153 bin mülteci gelirken, 
geçtiğimiz yılın toplamından 
fazla bir sayıya ulaşıldı. 2014 
yılı toplamında ise 170 bin 
mülteci Akdeniz üzerinden 
İtalya’ya gelmişti.
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Personel Aranıyor
Cash and Carry firmamızda kasa ve 

kontrol pozisyonlarında çalışabilecek 
gece ve gündüz vardiyaları için 

personel alınacaktır.

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

İş İlanı
Tecrübeli Coffee Shop 

Şefi aranıyor
Mille End bölgesinde

Tottenham’da  bulunan Meditaste 
Takeaway de çalışacak servis 

elamanı aranıyor.
Tercübe ve ingilizce istenir.

Daha fazla bilgi için  
07951033825 (Aslan bey)

10 white hart lane, Tottenham, N17

Servis Elemanı Aranıyor

ACİLEN
Deneyimli Resoran şefi ve 
servis elemanı aranıyor.

Yatma yeri verilir.
Adres:Cutty Sark Café and Restaurant

38 Greenwıch Church Street
SE10 9BL London

İletişim: Ruslan Usta 07710583091

Eleman aranıyor
Waterloo’daki restorana

- grill şefi
- et hazırlıkçısı/kasap 

olarak çalışacak elemanlar aranıyor

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

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

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

Can: 07729430689 
Ciddi alıcılar arasın lütfen

Satılık Fish and 
Chips

270 philip lane, Tottenham’da 
Kira; 12000 bin 

Bussines rate; yok 
Taking 2000-2500 arası

İletişim: 07453544308

Satılık Offlicence 
Islington N1 bölgesinde

Kira: 16,000
Rates: 4,000 

(Oyster ve payzone vardır) 

iletişim: 07539593605 

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
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TOPCU MOBILE CAR MECHANIC
Her türlü araba tamiri işleriniz yapılır

REPAIRS 
SERVICING 
DIAGNOSTICS 
PRE-MOT/FAILURES

AHMET TOPCU
07415106521 
07405756462

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

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828

MERCAN FRUIT AND 
VEGETABLE

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

07440 041 718

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

PSYCHE CONSULTANCY
Psikolog Dr. Duygu Cantekin

• Psikoterapi
• Araştırma
• Eğitim
• Danışmanlık
www.duygucantekin.com
info@duygucantekin.com
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Piştî hewledana darbeya leşkerî ya 15 tîrmehê 
erdogan û partiya wî akP li dijî mûxalefetê dest bi 
darbeya heqîqî kirin. Ji wê rojê vir ve bi awayekî 
derhiqûqî û hovane êrîşî gelê kurd û nûnerên wan 
yên siyasî kirin. Herî dawî Hevserokên Şaredariya 
bajarê Mezin a amedê Gultan kişanak û firat anlî ji 
aliyê polîsên Şaxa Mucadeleya bi terorê ya bajêr ve 
duh êvarî hatin binçavkirin. 

Kişanaka ku li Balafirgehê hat 
binçavkirin, ji Enqereyê vedigeriya. 
Kişanak, duh ji aliyê Komîsyona 
Lêkolînê ya Meclîsê ku têkildarî 
helwdana derbeya 15’ê Tîrmehê û 
bandora wê yî li ser siyasetê hatibû 
avakirin, hat guhdarîkirin. Piştî 
komîsyon navberd ayê, Kişanak jî 
bi balafirê vegeriya Amedê. 

Piştî hevşaredar hatin binçavkirin, 
bi awayekî hemwext polîsan bi ser 
şaredariyê de girt. Bi gelek polîs, 
wesayîtên zirxî yên wek TOMA 
û akrepan avahiya şaredariyê 
hatiye dorpêçkirin. Xebatkarên 
şaredariyê yên xwestin têkevin 
şaredariyê ji aliyê polîsan ve 
hatin astengkirin. Li gel rageşiya 
di navbera polîs û xebatkaran de, 

hinceta lêgerînê nehat zanîn û der 
barê wê de tu agahî nehatin dayîn. 
Piştî lêgerîna polêsan ya li avahiya 
şaredariya bajarê mezin vê carê 
Cendermeyên artêşa Tirk ketin 
avahiyê û lêgerîn kirin. 

Dîktatoriya Erdogan piştî bajarên 
Kurdistanê bi awayekî hovane 
wêran kirin, dest avêtibû girtina 
nunerên Kurdan. Bi sedan 
siyasetmedar hatin girtin, televizyon 
û rojnameyên Kurdî hatin girtin û bi 
hezaran mamoste û xebatkarên 
Kurd ji kar hatin dur xistin. Herî 
dawî 21 şaredariyên Kurd bi rêya 
qeyyûman desteser hatin kirin. 

Berdewama nûçeyê di 
rûpelê 3´yan de ye

Darbeya Dîktator Erdogan Didome

HRW: Li 
girtîgehên 
tirkiyê 
êşkence 
zêde bûne

R 2

Bi hezaran 
koçberên li 
Calaîs ji wir jî 
hatin koçber 
kirin

R 5

Brîtanya dê 
dîsa dest 
bi perwer-
dekirina 
mûxalifên 
Sûrî bike

R 5

Wezîrên 
Parastinê 
yên 13 
welatan wê 
li Parîsê li 
ser DAIş’ê 
baxivin

R5
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Ji wê roja tu çûyî ve
Dicemidim
Diricifim

Germahiya çavên te wenda bû
Êdî deng û rengê te jî dûr bû

Ez zanim, te ji min qet hez nekir...
Ez di nav evîna te de

Bûm nivîskar
Bûm gunehkar
Bûm tobedar

Tobedarê evîna te
Wey mala evîna te ne ava.!

Wekî girtiyekî di birçîbûna mirinê de
Ez birçiyê çavên te yî binevşî bûm

Wey mala çavên te jî ne ava.!

Bêrîvan ZînZal

Çend gotinên pêşiyên Kurdan

Cot bi gayê pîr nabe.

Bi benê xelkê, nekeve bîrê.

Bi destekî tenê, çepik nabin.

Bextê Romê tune ye.

Agirê dostan, mirov dişewitîne.
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Hevserokên Şaredariya Mezin Ya Amedê 
Hatin Binçav Kirin

Hevserokên Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê Gultan Kişanak û Firat Anlî ji aliyê 
polîsên Şaxa Mucadeleya bi Terorê ya Bajêr ve hatin binçavkirin. 

Hevserokên Şaredariya Bajarê Me-
zin a Amedê Gultan Kişanak û Firat 
Anli, vê êvarê ji aliyê polîsn ve hatin 
binçavkirin. Ji aliyê Serdozgeriya 
Komarê ya Amedê ve di çarçoveya 
lêpirsînên arasteyî PKK’ê de der barê 
hevşaredaran de biryara binçavkirinê 
hat dayîn. Di çarçoveya vê biryarê de 
Hevşaredar Gultan Kişanak li Bala-
firgeha Amed û Hevşaredar Firat Anli 
jî li navnîşana xwe ji aliyê Polîsên 
TEM’a Mûdûriyeta Polîsan a Amedê 
ve hatin binçavkirin. 

Kişanaka ku li Balafirgehê hat 
binçavkirin, ji Enqereyê vedigeriya. 
Kişanak, îro ji aliyê Komîsyona 

Lêkolînê ya Meclîsê ku têkildarî hel-
wdana derbeya 15’ê Tîrmehê û ban-
dora wê yî li ser siyasetê hatibû ava-
kirin, hat guhdarîkirin. Piştî komîsyon 
navberd ayê, Kişanak jî bi balafirê 
vegeriya Amedê. Dema ji balafirgehê 
datê, tê binçavkirin. 

Polîsan li mala Kişanak û Anli dest 
bi lêgerînê kirin. 

li şaredariyê dîmena derbeyê 
Piştî hevşaredar hatin binçavkirin, 

bi awayekî hemwext polîsan polîsan 
bi ser şaredariyê de girt. Bi gelek 
polîs, wesayîtên zirxî yên wek TOM 
û akrepan avahiya şaredariyê hatiye 
dorpêçkirin. Xebatkarên şaredariyê 

yên xwestin têkevin şaredariyê ji 
aliyê polîsan ve hatin astengkirin. Li 
gel rageşiya di navbera polîs û xe-
batkaran de, hinceta lêgerînê nehat 
zanîn û der barê wê de tu agahî ne-
hatin dayîn. 

Li ser her derên avahiya 
şaredariyê tîmên tabet ên di dest wan 
de çekên lûledirêj hatin bicihkirin.

Serdozgeriya Komarê ya Amedê 
ragihand ku, Gultan Kişanak ji ber 
axaftina xwe yî Newrozê û ji ber en-
damtiya xwe yî KCD; Firat Anli jî, bi 
îdiya ku di sala 2014’an de li Pîranê 
ji bo avakirina goristanê wesayît tah-
sîs kiriye, hatine binçavkirin. 

Serodzgeriya Komarê ya Amedê 
têkidlarî binçavkirina Hevşaredarên 
Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê 
Firat Anli û Gultan Kişankê daxuy-
aniyeke nivîskî weşand. Dozgerî ragi-
hand ku, Kişanak û Anli di çarçoveya 
lêpirsînin cuda de hatine binçavkirin. 
Dozgerî ragihand ku, Kişanak di çar-
çoveya lêpirsîna sûcê “Endamtiya 
PKK/KCK”ê e hatiye binçavkirin. 
Her wiha dozgeriyê ev tawanbarî û 
hincete derpêşkirin; Kişanakê beşdarî 
Kongreya Civaka Demokratîk (KCD) 
bûye û li vir bi sifetekî endamtiyê ax-
iviye û her wiha di Newroza Amedê de 
banga xweseriyê kiriye.

HDP: Dê gelê me 
binçavkirinan qebûl neke

Navenda Giştî ya HDP’ê xwest, 
Hevşaredarên Şaredariya Bajarê Me-
zin a Amedê Gultan kişanak û Firat 
Anlî yên hatin binçavkirin, demildest 
serbest bên berdan. 

Navenda Giştî ya HDP’ê di 
parvekirinên hesabê xwe ya Twît-
terê yê fermî de li dijî binçavkirina 
Hevşaredarên Şaredariya Bajarê Me-
zin a Amedê Gultan Kişanak û Firat 
Anli bertek nîşan da. Di parvekirinên 
hatin kirin de wiha hat gotin: “Em 
binçavkirina Hevşaredarên şaredariya 
Bajarê Mezin a Amedê Firat nli û 
Gultan Kişanak şermezar dikin. Divê 
demildest bên berdan. Dê gelê me 
vê rewşê qebûl neke û mafê xwe yî 
demokratîk bi kar bîne.”

Yildirim: Êdî kêr gihaşt hestî, 
divê her kes dakeve qadan

Alîgirê Hevserokê Giştî yê HDP’ê 
ji bo Hevşaredar Gultan Kişanak û 
Firat Anli yên hatin binçavkirin, li ser 
navê partiya xwe wiha bang kir: “Êdî 
kêr gihaştiye hestî, divê her kes dak-
eve qadan.” 

Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) 
têkildarî binçavkirina Hevşaredarên 
Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê Gul-
tan Kişanak û Firat Anli bangewazî kir. 
Alîgirê Hevserokatiya Giştî ya HDP’ê 
Nadîr Yildirim ê ku beşdarî Stêrk 
TV’yê bû û li ser navê partiya xwe 
bang kir got “Êdî kêr gihaştiye hestî” 
û got divê di serî de siyasetmedarên 
kurd û rêveberên saziyan û gel dakevin 
kuçeyan û bertekên xwe nîşan bidn. 

‘bila her kes dakeve qadan’ 
Yildirim diyar kir ku, ya ku pêk tê 

faşîzm bi xwe ye û divê hemû siya-
setmedarên kurd û rêveberên saziyan 
ji niha ve dest pê bikin, bêyî razên 
heta sibehê kuçe bi kuçe, mal bi mal 
bigerin û ji bo hestiyariyê gel agah-
dar bikin û xebatan bimeşînin û got, ji 
niha ve divê her kes dakeve qada. Her 
wiha Yildirim dest nîşan kir ku, ew ê 
sibê saet di 11.00’an de li hemû bajar û 
navçeyên Kurdistanê tevî gel bertekên 
xwe bînin ziman.

HRW: Li girtîgehên Tirkiyê êşkence zêde bûne
Rêxistina Şopandina 
Mafê Mirovan (HRW) 
têkildarî girtîgehên 
Tirkiyê raporek amade 
kir û hate ragihandin, 
êşkence zêde bûye û 
bi Rewşa Awarte re li 
welêt ‘atmosfera tirsê’’ 
serwer bûye.

Hate ragihandin rapora ku ji hêla 
HRW’ê re têkildarî helwdana darbeyê ya 
15’ê Tîrmehê, geşedanên piştî wê û kir-
inên bi Rewşa Awarte re ji hêla 40 parêz-
er, doktorên pispor ve, bi hevdîtinên bi 
girtiyên berê re hatiye amadekirin.

Di raporê de tê diyarkirin ku 
li girtîgehan êşkence li girtî û yên 
hatine cezakirin tên kirin û hikûmetê 
bi Rewşa Awarte re ‘Heqê stîsmarê’’ 
daye polîsan. Di raporê de ku ji 47 
rûpelan pêk tê, behsa rewşên neyênî 
yên li qereqolan ên di bin çav de tê 
kirin û tê gotin, rêz nîşanî heqên wan 
mirovan nadin, ku têne girtin û ev 
bêrêziya li mafan bi biryarnameyên 

Rewşa Aware zêdetir bûne.
Di raporê de tê gotin li girtiyan 

dixin, bi destavêtin gefan li wan dikin 
û nahêlin ku ew bi şev razin. Her wiha 
agahî hatiye dayin ku gefan li hinan 
kirine ku wê wan bixesînin.

Di rapora HRW’ê de tê gotin piştî 
hewldana darbeyê li Tirkiyê ‘’Atmos-
fera tirsê ya li giştî belav bûye serd-
est e ‘’ û rexne li wê hate kirin ku di 
nav çarçoweya Rewşa Awarte de dema 
binçavkirinê bûye 30 roj. Di raporê de 
tê gotin hikûmeta Tirk li dijî êşkence 
mîsogerî ji holê rakiriye û ‘’rayeyeke 
tam daye polîsan ku dikarin zêdegavi-
yan bikin.’’
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Pêşenga artêşbûna jinê: Bêrîtan
Zelal Azad qala hevrêya xwe 
Bêrîtan kir û got, “Ew xwedî po-
tansiyeleke girîng bû û PKK’ê ev 
potansiyel xist nava tevgerê.”
ZEYNEP NÊRGIZ BOTAN

Bêrîtan (Gulnaz Karataş), 
ku di şerê navbera PDK û 
PKK’ê yê sala 1992’an de li 
dijî teslîmiyetê xwe ji zinar 
avêt û di nava Tevgera Azadiyê 
ya Kurd ve guherî xetekê, ji 
aliyê hevrêya wê Zelal Azad ve 
hat vegotin.

Gulnaz Karataş (Bêrîtan), 
di sala 1971’ê de weke keça 
malbateke karmend a Dersîmî 
li Solxanê ji dayik bû. Di-
bistana seretayî li Elezîzê 
xwend. Di sala 1989’an de li 
Zanîngeha Stenbolê qeyda xwe 
li Fakulteya Zanistên Aborî ya 
Îngilîzî çêkir. Di tîma hentbolê 
ya dibistanê de qepten bû. Bi 
taybetmendiya xwe ya rabûna 
li ber zordariyê û bi xwendiya 
xwe ya pirtûkan dihat naskirin. 
Di Newroza 1989’an de hîn bû 
ku Kurd e. Di sala 1990’î de bi dest-
giriyê xwe tevlî nava refên PKK’ê bû. 
Dema di nava gel de xebatên rêxistinî 
dimeşand hat girtin. Piştî ku serbest 
hat berdan, berê xwe da çiyê.

‘feODalÎte Dı NaVa 
JıYaNa XWe De ŞıkaNDıbÛ’

Zelal Azad ku di nava refên gerîla 
de Bêrîtan nas kir, qala hevrêya xwe 
kir û got, “Di bihara 1992’an de me 
li Xakurkê hev dît. Hê salek bûbû, ku 
hevala Bêrîtan tevlî bûbû. Em di nava 
yekîneya çapemeniyê ya li Xakurkê 
hatibûn wezîfedarkirin. Heta destpêki-
rina şerê Başûr em demeke dirêj bi hev 
re man. Di destpêkê de bejn û xemla 
wê bala min kişandibû. Bejin dirêj û 
zirav, bi berçav bû. Porê wê kurt bû 
û gelekî entelektuel xuya dikir. Bi 
nêzîkatî, helwest û rehetiya xwe, mi-
roveke xwezayî bû. Mirov didît ku wê 
di şexsê xwe de feodalîte şikandiye. Bi 
rehetî daxivî, nîqaş dikir, bi coş û bi 
biryar bû. Wekî din gelekî baldar û hay 
ji xwe hebû.”

Zelal Azad diyar kir, ku gelek pî-
vanên azadiyê di şexsê wê de parastî 
bûn û ev tespît kir: “Eger gotin di cih 
de be; ew xwedî potansiyeleke gelekî 
girîng bû û PKK bû ew hêz ku ev po-
tansiyel xist nava tevgerê. Wê bi xwe 
qalê dikir. Digot di destpêka zanînge-
hê de yan jî di dema lîseyê de xwedî 
hin taybetmendiyên anarşîst bû. Tiştên 
ku civak qebûl neke, dikir. Ev yek jî 
bi wêrekî dikir. Digot, ‘Min mijangên 
xwe bi rengê eflatûn boyax dikir. Fer-
ek pêlava min şîn bû, yek jî kesk bû. 
Bi şort li bisikletê siwar dibûm û di-
geriyam’. Li dijî wan pîvanan xwedî 
sekneke anarjîst bû.”

‘tırsONekÎ Weke 
ŞerMekÊ DıDÎt’

Azad bal kişand ser kesayetiya bi 

coş a Bêrîtan û got, “Miroveke gelekî 
bi coş bû. Mînak; coş û kelecan tay-
betmendiyeke Xwedawendiyê ye. 
Coşa jiyanê, di şexsê hevala Bêrîtan 
de bi cih bûbû. Ne taybetmendiyeke 
ku piştre wergirtibû. Taybetmendieyke 
jinê ye.” Azad anî ziman, ku Bêrîtan 
her kar û wezîfe bi coşeke mezin ser 
dixist û destnîşan kir, ku ji bo Bêrîtan 
zor û zehmetî tine bû. Azad got, “Wê, 
tirsonekî weke şermekê didît.”

‘DıXWest lı ser rÊbertÎ 
rOMaNÊ bıNıVÎsÎNe’

Azad got, “Gelekî zû şehîd bû. 
Têkildarî Rêbertî di nava lêgerînê de 
bû” û destnîşan kir, ku li gorî Bêrîtan, 
sekneke hêjayî Rêbertî û meşa li ser 
şopa wî, dihat wateya bûyîna xwedî 
kesayeteke sosyalîst.

Azad anî ziman, Bêrîtan gelekî 
pirtûkên Rêberê Gelê Kurd Abdullah 
Ocalan dixwend û got, “Digot, ku ew 
dikare analîz û nirxandinên Rêbertî 
bike roman. Yekemcar hevala Bêrîtan 
ev xist rojevê. Rêbertî, analîzên li ser 
huner û wêjeyê piştî şehadeta wê, 
kir. Piştî sala 1992’an em çûn qadê. 
Rêbertî hingî giranî dida ser rê û 
rêbazên huner û wêjeya li Kurdistanê. 
Timî bal dikişand ser rastiya Bêrîtan. 
Rêbertî digot, ‘Bêrîtan ji me re bû 
perspektîf’. Ew bi her du aliyên şer 
dihesiya. Li dijî her şêwe koledariya lê 
dihat ferzkirin şer dikir.”

‘Dı NaVa Pkk’Ê De 
Hesta azaDıYÊ JıYa’

Zelal Azad da xuyakirin, ku Bêrîtan 
hez ji şerkirin û têkoşînê dikir û dema 
li nava xebatên çapemeniyê bû, timî 
pêşniyar dikir ku tevlî yekîneyên 
pratîkê bibe. Azad got, “Di raporeke 
xwe de digot, ‘ez di nava gerîla xwe 
de bi îdîa me’. Di encama pêşniyar û 

hewldanên wê de çû nava yekîneyên 
pratîkê. Wê demê, hin hevalên jin ji 
ber ku şer nas nedikirin, bi tirs û gu-
man nêzîk dibûn. Gumanên mîna 
‘gelo ez ê karibim bikim, hêza min wê 
terê bike, dema li dijmin rast bêm wê 
psîkolojiya min çi be’ hebûn. Ev na-
kokiyên destpêkê bûn. Bi giranî piştî 
çalakiya destpêkê ev guman jî ji holê 
radibûn. Lê belê hevala Bêrîtan di vî 
warî de qet ne dudil bû. Qet negot, 
‘gelo ez ê karibim bikim an na’. Yanî 
ne hildikumî. Ez hingî gelekî li ser 
difikirîm. Mîna ku zexta sedan salan 
qet lê nebûye. Dilsoza armanca xwe 
bû. Di nava PKK’ê de tehma hesta 
azadiyê kir. Dema tevlî şer dibû, bi 
xurtî tevlî dibû. Ji xwe di demeke kurt 
de ev îdîaya xwe nîşan da. Çalakgerî 
û wêrekiya wê, ew kir fermandara 
eniyê. Tevlî çalakiya Rûbarok bû. Di 
wê çalakiyê de birîndar bû. fîşeka 
M16 li bin çenga wê dikeve û ji cihekî 
nêzî lêvên wê derdikeve. Cihê jê der-
ket, hinekî birîn bû. Ev birîn dişibiya 
kenekî li ser rûyê wê. Dema em li hev 
rast hatin digot, ‘Ev li min hatiye ne 
welê? Ez gelekî bedew bûme’.”

Azad destnîşan kir, ku Bêrîtan ji 
mirinê neditirsiya, berevajî henekê 

xwe bi mirinê dikir û got, “Wê ji jiyanê 
hez dikir. Û gelekî ji jiyanê hez dikir. 
Mirin biçûk didît. Digot, gelo ez êvarê 
bimirim an sibehê? Dema hewa xweş 
be bimirim, yan nexweş be? Pirsa vê 
dikir. Yanî mirin jî red nedikir. Her tim 
digot, di meha Hezîranê de li ber tavê 
di rojên xwe de dixwaze bimire.”

‘berXWeDaNa WÊ 
baNDOr lı DıJMıN JÎ kır’

Zelal Azad diyar kir, berxwedana 
Bêrîtan bandor li dijmin jî kir û wiha 
dewam kir:

“Di sala 1992’an de di şerê me 
yê dij PDK û YNK’ê de, dijmin êrîşî 
girê hevala Bêrîtan û fermandarê tîm 
hevalê Îsmaîl jê berpirsyar bû, dike. 
Bi qasî 500 pêşmergeyên PDK û YNK 
bi carekê ve êrîş dikin. Di nava wan 
de efserên Tirk jî hene. Piştî şerekî 
demdirêj gir dikeve. Neçar dimînin 
xwe vekişînin. Lê belê ji ber ku hevalê 
Îsmaîl birîndar dibe, neçar dimînin zû 
xwe vekişînin. Hevala Bêrîtan hevalên 
din li hev dicivîne. Plana vekişînê 
dike. Ew di nava wezîfeya parastina 
hevaland e dimîne. Hevalên din yek bi 
yek vedikişin. Ji ber ku ew bi erka par-

astinê radibû, nikarîbû xwe vekişîne. 
Pêşmerge dorê lê digirin. Li qiraxa 
zinarekî ye û birîndar e. Pêşmerge 
jê re dibêjin bila teslîm bibe. Hevala 
Bêrîtan jî dibêje ‘Hûn ji Başûr êrîşî 
şoreşa Bakur dikin. Hûn hevkarên 
dijmin in’ û dirûşma ‘Bijî Serok Apo’ 
diqîre. Pêşmerge li ber digere û jê re 
dibêje ‘teslîm bibe, em ê tiştekî bi te 
nekin’. Hevala Bêrîtan her dirûşman 
diqîre. Piştî wextekê fîşekên wê 
diqede. Fêhm dike ku derketin ji vir 
nîne. Lê teslîmiyetê jî li rûmeta xwe 
ya şoreşgerî nîne. Xwe tevî çeka xwe 
ji zinar davêje. Çeka xwe jî ji dijmin 
re nahêle.

Berxwedana wê bandorê 
li pêşmergeyan jî dike. Hin ji 
pêşmergeyên li wê derê, dema dibînin 
li pêşberî teslîmiyetê xwe zinar avêt, 
di wê kêliyê de çeka xwe li keviran 
dixin û parçe dikin. Hin ji wan piştre 
tevlî nava partiyê bûn. Min yek ji wan 
dît. Bi rastî jî gelekî bandor lê kiribû. 
Niha navê wî nayê bîra min. Lê bi de-
han pêşmergeyên mîna wî tevlî bûn. Li 
bajarên Başûrê Kurdistanê jî lehengi-
ya wê deng veda. Hevalan digotin, li 
gundên ne PKK’yî jî wêneyên hevala 
Bêrîtan li malan hatiye daliqandin.”
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Amerîka: Operasyona Reqqayê dibe piştî 
operasyona Mûsilê pêk were
Wezîrê Parastina Amerîkayê 
Ashton Carter ragihand ku 
operasyona rizgar kirina ba-
jarê Raqqayê, dibe piştî opera-
syona Mûsilê pêk were.

Carter destnîşan kir ku amadekariya 
operasyona rizgar kirina Reqqayê dikin 
û dibe piştî operasyona Mûsilê dest pê 
bike. Me bi hevkarên xwe re ji bo Reqqa 
bê rizgarkirin ji niha ve dest bi amadeka-
riyan kiriye. Wezîrê amerîkî eşkere kir 
operasyona rizgar kirina bajarê Reqqayê 

ji rêxistina terorist DAIŞê, dibe operasyon 
pêştirê planan dest pê bike û Rûsya opera-
syona ku ji aliyê hêzên hevpeyman ve pêk 
were dê beşdar nebe. Herwiha Carter da 
zanîn ku operasyon bi hêzên herêmî ya li 
Sûriyeyê re pêk bînin.

Amerîka: Dibe operasyona Mûsilê 
demek dirêj encam nede

Nûnerê Taybet ya Têkoşîna li dijî 
DAIŞê ya Serokê Amerîkayê Brett 
McGurk ragihand ku operasyon rizgar kiri-
na bajarê Mûsilê ji rêxistina terorîst DAIŞê 
dê gelek zor be û dema operasyona Mûsilê 
dê gelek dirêj be.

McGurk eşkere kir ku DAIŞê li cihên 
cuda yên bajarên Rûtba û Kerkûkê bi 
komên biçûk êrişên terorî pêk anîtine û dê 
êrişên wiha jî zêdetir bibin. Nûnerê Taybet 
McGurk îdiayên ku DAIŞê navenda rêve-
biriya herêmî bidestxistiye piştrast kir, lê 
hêzên Iraqê êrişa wan têk birine.

Li dijî Akademiya 
Polîsan êrîş: 60 
mirî, 120 birîndar
Li dijî Akademiya 
Polîsan a li ba-
jarê Kûveyte yê 
girêdayî wîlayeta 
Belûcîstan a Pa-
kîstanê êrîşekî în-
tixarî hate lidarx-
istin. Di êrîşa ku 
xwedekarên polîs 
hatin hedefkirin de 
60 kes mirin, 120 
kes jî birîndar bûn.

Di êrîşa li dijî Akademiya 
Polîsan a li bajarê Kûveyte 
ya li wîlayeta Belûcîstan a li 
sînorê Îran û Pakîstanê de, ji 
aliyê 3 kesan ve hate lidarx-
istin. Rêveberên polîsan di-

yar kirin ku 2 êrîşkaran xwe 
di nava xwendekaran de te-
qandin û yê sêyem jî ji aliyê 
polîsan ve hate kuştin.

Wezîrê Karê Hindir ê 
Belûcîstanê Saraf Bûgît 
diyar kir ku şerê ku li Aka-
demiyê hate kirin heta 
serê sibehê dewam kiriye. 
Êrîşkarên ku ketin cihê 
razanê yên xwendekaran, 
gule li polîsên ku razayî 
bûn reşandin. Wezîrê Karê 
Hindir destnîşan kir ku êrîş 
dibe ku ji aliyê milîsên girê-
dayî çeteyên DAIŞ’ê hatibe 
lidarxistin yan jî DAIŞ’ê bi 
xwe kiribe.

Piştî êrîşê serçeteyekî 
DAIŞ’ê bi rêya telefonê li 
rojnamevanekî yê Pakîstanî 
geriyaye û wiha gotiye: “Di 
demekî nêzîk de em ê bibin 
xofa hikûmeta Pakîstanê.’

Wezîrên Parastinê yên 13 welatan wê li 
Parîsê li ser DAIŞ’ê baxivin
Wezîrên Parastinê yên 
welatên rojavayî yên 
Koalîsyona Navneteweyî ya 
li dijî çeteyên DAIŞ’ê hatiye 
avakirin, wê îro li Parîsê li 
hev rûnên.

Operasyona ji bo rizgarkirina Mûsilê 
dewam dike. Wezîrên Parastinê yên 13 ji 

welatên di nava koalîsyona dijî DAIŞ’ê de 
cih digirin, Îro li hev dicivin.

Wezîrê Parastinê ye Fransayê Jean-
Yves Le Drîan malovaniyê ji vê civînê re 
dike. Tê payîn di vê civînê de desteka ji bo 
hêzên herêmî yên tevlî operasyona Mûsilê 
bûne, were nirxandin. Di civînê de wê li ser 
alîkariyên welatan agahî were dayîn.

Her wiha, ji bo pêşî li reva çeteyan a ber 
bi Reqqa û herêmên din ên Sûriyeyê were 
girtin, wê tedbîrên pêwîst werin nirxandin.

Nûnerên Dewletên Yekbûyî yên 
Amerîka (DYA), Elmanya, Îtalya, Kanada, 
Brîtanya, Awûstralya, Zelanda Nû, Danî-
marka, Norwêc, Hollanda, Belçîka û Span-
ya beşdarî civîna li Parîsê dibin.

Fransa ku malovaniyê ji vê civîna bilind 
re dike, bi israr dixwaze hedefa piştî op-
eraysona Mûsilê, Reqqa be. Herî dawî Se-
rokwezîrê Fransayê Manûel Valls hefteya 
bihurî daxuyaniyek da bû û destnîşan kir-
ibû ku di operasyon gengaz a li Reqqayê de 
divê Kurd bi taybetî hebin.

Bi hezaran koçberên li Calaîs hatin berdan
Beşek mezin kampên koçberên ku di 

salên dawî de li ji devera bejahiya nêzî ba-
jarê Calaîs ê Fransayê hatin û xwestin koçî 
Îngirltereyê bikin hatin valekirin.

Li gel biryara hikûmetê ya ku hate gir-
tin, beşek mezin koçberên ku li kampên ku 
sala borî li Calaîsê hatin avakirin û jimara 
wan digihije 6 ta 8 hezaran ji bo veguhe-
zin beşên din ên welat hatin şandin. Di 
çarçoveya operasyona ku di saetên danê si-
behê de hate kirin de nêzî hezarû 250 polîs 
hatin erkdarkirin, koçber bi 60 otobusan 
tên veguhestin.

Koçberên ku bi otobusan ji aliyê 
hikûmetê ve ji bo herêmên din ên ku hatine 
amadekirin ve bi rê kirin, operasyona ku 
hate meşandin bi bê alozî derbas bû.

Lê nêzî 2 hezar koçberên ku li herêmê 
dijîn û dixwazin derbazî Îngiltereyê bibin, 
nexwestin biçin, yan jî ji beriya mudax-
eleya polîsan tê payîn ku revîbin.

Brîtanya dê 
dîsa dest bi 
perwerdekirina 
dijberên sûrî bike
Hikûmeta Brîtan-
yayê ragihand ku 
ew ê dîsa dest bi 
perwerdekirina di-
jberên Sûriyeyê yê 
nerme bike ta ku 
şerê DAIŞê bikin.

Wezîrê Parastinê ya 
Brîtanyayê Micheal Fallon 
beşdarî civîna têkoşîna li dijî 
DAIŞê ya li Fransayê hatibû 
li darxistin bû û ragihand ku 
20 personelên brîtanî dikarin 
li deverên cûrbicûr ên der-
veyî Sûriyeyê bi cih bibin û 
dijberan li dijî DAIŞê perw-
erde bikin. 

Fallon berî civînê daxuy-
aniyek da û yê de wiha got: 
«DAIŞ asê maye. Hêzên 
Hewayî yên Qiraliyeta 
Brîtanyayê(RAF) bi ber-
pirsyariyeke giring radibe 
û DAIŞê li Sûriye û Iraqê 
dike armanc. Niha jî em xe-
bata xwe li ser mijara per-
werdekirina dijberên nerme 
yên li derveyî Sûriyeyê zêde 
dikin». 

Wezareta Parastinê ya 
Brîtanyayê ragihand ku 
komên dijber ên nerme dê 
perwerdehiya taktîkên leşkerî 
yên bingehîn, kontrolkirina 
fermandariyê û teqemeniyê 
bistînin. Lê di daxuyaniyê 
de wiha hat gotin: «Brîtanya 
piştgiriyê dide vê programê 
piştî daxwaza Amerîkayê ya 
programa ‹perwerde bike û 
biçek bike› ku meha Temûzê 
dest pê kiribû. Dijberên 
nerme yên xwebexş dê berî 
perwerdekirinê û di dema wê 
de û piştî wê jî ji aliyê ewle-
kariyê ve werin pişkinandin 
û dê li gorî hiqûqa şerî werin 
perwerdekirin.» 

Ji aliyê din ve, Weza-
reta Parastinê ya Brîtanyayê 
wiha dewam kir: «Di vê 
dema ku operasyona kurdên 
Iraqê û leşkerên iraqî berde-
wam dikin, ev perwerdehiya 
Brîtanya bide, dê sûdeke me-
zin bide». Brîtanyayê par bi 
75 personelan piştgirî dabû 
programam Perwerde bike 
û biçek bike ya Amerîka 
pêşengiya wê dike. Her-
wiha Brîtanya niha li Sûriye 
û Iraqê bi hêzên xwe yên 
hewayî piştgiriyê dide opera-
syonên li dijî DAIŞê.


