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İle Özel Röportaj

Sayfa 17

15 Temmuz darbe 
girişimini bahane ederek 
kendisinden olmayan 
tüm kesimlere karşı 
topyekün saldırılarını 
devam ettiren AKP 
hükümetine karşın 
başta Londra olmak 
üzere Britanya’daki 
toplumumuz topyekün 
direnişe geçti.
Amed Büyükşehir Belediye 
Eşbaşkanları Gülten Kışanak ve Fırat 
Anlı’nın tutuklanması, tek günlük Kürtçe 
gazete Azadiya Welat, Diha ve Jinha 
haber ajansları ve Evrensel Kültür 
dergisinin de içinde olduğu onlarca 
muhalif basın kurumunun yeni KHK’lerle 
kapatılması toplumda ciddi bir öfkeye 
neden oldu. 
AKP’nin olağanüstü hal kapsamında 
çıkardığı hukuk dışı Kanun Hükmünde 

Kararnameler ile toplumun tüm 
muhalif kesimlerine adeta nefes 
aldırılmıyor. Cumhuriyet gazetesine 
yönelik saldırılar da muhalif basına 
yönelik son halka oldu. 

Türkiye’de yaşanan bu hukuk dışı, 
faşizanca yaklaşımları protesto 
etmek amacıyla Britanya’nın birçok 
kentinde eylemler düzenlendi. 
Londra’da hafta boyunca eylemler 

devam ederken, Brighton, Liverpool, 
Cardiff ve Edinburgh kentlerinde de 
AKP hükümeti protesto edildi. 

Eylem haberlerin devamı 
sayfa 8, 10 ve11’de

Diktatörün Topyekün 
Saldırısına Karşın,
Britanya’daki Toplum 
Topyekün Direnişte



Haftalık Haber Gazetesı  •  rojnameya nûçeyan a Heftane
Editör Alaettin Sinayiç
editor@telgrafnews.com

Muhabirler Esra Türk • Erem Kansoy
haber@telgrafnews.com

Grafiker Yüksel Adıgüzel
grafiker@telgrafnews.com

reklam Nimet Polat- 0777 3849 775 
nimet@telgrafnews.com - reklam@telgrafnews.com

soru ve görüşleriniz: director@telgrafnews.com
adres: Tel News Ltd. 33 Dalston Lane, London, E8 3DF
telefon: 0207 9230 838 - 0742 9481 490
Web: www.telgraf.co.uk

4   ÇARşAmBA, 02 KASım 2016

Haringey Belediyesi 
Sokağa Çöp Atma 
Cezasını £80’den 
£400’e Yükseltti
Haringey Bel-
ediyesi, sokağa 
atılan büyük çö-
plerin önüne 
geçmek ve 
çevreyi temiz 
tutmak amacıyla 
çöp atma cezasını 
£80’den £400’a 
yükseltti.

Eski ev eşyaları gibi 
çöpleri mahallelerde atarak 
çevre kirliliği yaratanlara 
caydırıcı derecede ceza 
uygulamak isteyen beledi-
ye, cezanın suç ile orantılı 
olduğunu söyledi.

Çevre’den sorunlu ka-
bine üyesi Haringey Bel-

ediyesi encümeni Peray 
Ahmet yerel halkın ‘fly-
tipping’ olarak tanımlanan 
çöp sorunundan çok 
şikayetçi olduklarını ifade 
etti.

‘‘İnsanlar sokağa atılan 
çöplerden bıktılar ve bu-
nun vergi ödeyenlere 
yarattığı masraf yılda 3 
milyon sterlinden fazla. 
Çalışma ortağımız Veo-
lia ile mesayili çalışarak 
sokaklarımızı daha temiz 
tutmak için çalışıyoruz 
ve yeni £400 cezamız 
sokağa çöp atanlara karşı 
savaştığımızın göstergesi.’’

Haringey Belediyesi 
2014/15 yılında sokağa 
çöp atma suçundan 22 
kişinin yargılandığını, 18 
kişinin de ceza aldığını 
açıkladı.

Bozca-Der’den Coşkulu Dayanışa Gecesi

Bozca-der her dayanışma geces-
inde Emre Saltık ve Grup Abdal, 
katılımcılara müzik şöleni yaşattı.

Derneğin eğitim ve sosyal 
çalışmalarına katkı sunması he-
deflenen gecede, Bozhüyük ve 

Camiliyurt’lu vatandaşlar ve dostları 
keyifli bir gece geçirdiler.

Türkücü Zuhal’ın ilk olarak sahne 
aldığı gecede, bir konuşma yapan 
genel sekreter Ergül Kömür, gecenin 
gerçekleşmesinde katkıda bulunan 
herkese teşekkür etti. Kömür, daha 
sonra derneğin bünyesinde yapılan 
eğitim ve sanat çalışmalarına ilişkin 
bilgiler verdi.

Daha sonra sahne alan Emre 
Saltık, Londra’da yaşayan demokra-
tik toplumların ülkeye doğru yüzünü 
çevirmelerinin önemli olduğunu ve 
herkesin ‘saray diktatörlüğüne’ karşı 
mücadele etmesi gerektiğini ifade etti.

Son olarak sahne alan Grup Abdal, 
sevilen türkülerini seslendirdiler.

Gecede, Britanya Alevi Federasy-
onu, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve 
Cemevi, Haringey Belediye Başkanı 
Ali Özbek, İtseb başkanı Ali Demirbağ 
ve Ak-Çayır derneğinden dayanışma 
mesajları okundu.

İrfan Sağır’ın başkanlığındaki 
dernek, bu yıl eğitim ve sanat 
çalışmalarına öncelik vererek, 
çeşitli alanlarda çocuklara kurslar 
sunuyorlar.

Dernek, ek hizmet olarak, kurslara 
katılan bütün öğrencilere, ücretsiz 
olarak mentoring hizmeti sunuyor. 

Öğrenci koçluğu olarak da bilinen, bu 
danışmanlık hizmeti Rafet Dügencili 
tarafından veriliyor.

Derneğin akademik eğitim 
programı dahilinde 5. ve 6. sınıf 
öğrencilerini Sats sınavlarına hazırlık 
dersleri ve orta okul sonu sınavları 
olan GCSE hazırlık dersleri verilme-
ktedir.

Sanatsal eğitim programı 
kapsamında ise bağlama, gitar, piya-
no, perküsyon ve tiyatro.

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

SOAS Üniversitesinde ‘Halaylar Kobane için’ Etkinliği
1 Kasım Dünya Kobane vesilesiyle Londra 
SOAS üniversitesinde ‘halaylar kobane için’ 
etkinliği düzenlendi. 

Bu akşam Soas üniversitesinde 
düzenlenen etkinliğe çok sayıda Kürt 
ve yabancı öğrenci katıldı. Soas Kürt 
Müzik Grubu ve Soas Ceilidh grubu 
tarafından organize edilen etkinlikte 

Kürtçe, İskoçça, İngilizce ve İrlandaca 
şarkılar Kobane için söylendi. 

Kürt müzisyen Suna Alan ve 
Grubunun Kürtçe şarkıları eşliğinde 
gençler halaylar çekti. 

Londra’da Asgari Saat 
Ücreti £9.75’e Yükseldi
Londra Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sadiq Khan Londra’nın 
asgari saat ücretini £9.40’tan, 
£9.75’e yükseltti.

Londra genelinde 1,033 iş verenin 
bağlandığı bu asgari ücret uygulamasına 
IKEA, Loyds TSB ve Borough Market gibi 
şirketler de dahil.

Uygulamaya ilişkin açıklama yapan 
Khan, ‘‘Asgari ücretin saatte £10’un üstüne 
çıkması yönünde adımların atılması için 
yol aldığımıza memnun olduğumu söyleye-
bilirim, ama daha da ileriye gitmemiz ger-
ekiyor ve daha çok iş verenin uygulamaya 
katılması gerekiyor’’ dedi.

Khan, şöyle devam etti: ‘‘Ekonomimiz 
büyümeye devam ediyor ve Londra’nın 
tarihinde ilk defa bir milyondan fazla iş yeri 
burada. Londra’yı ayakta tutan, çalışkan 
insanların, bu başarı için, karşılığını almaları 
oldukça önemli.’’

Yüksek asgari ücretin sadece ahlaki olarak 
doğru olmadığını, aynı zamanda daha iyi işçi 
sağladığını ifade eden Khan, bu uygulamanın 

örnek teşkil edeceğini ifade etti.
Khan, Londra Büyükşehir belediyesinde 

çalışan, ya da onlar tarafından sözleşmeli 
çalıştırılan işçilerin de Londra’nın asgari 
ücretine uygun olarak maaş almalarını 

sağlayacağını açıkladı.
Ulusal asgari saat ücreti, 25 yaş üstü 

işçiler için £7.20. Londra’da geçimin daha 
pahalı olmasından, ücretin £10 üzerinde 
olması gerektiği savunuluyor.
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Londra, Dünya Kobane Gününü Selamladı

1 Kasım Dünya Kobane Günü için başkent 
Londra’nın Woodgreen bölgesinde miting 
gerçekleştirildi. Kitlesel katılım ile düzenlenen mit-
ingde özellikle AKP’nin son dönemdeki saldırıları 
kınanırken, Kobane’de onurlu bir şekilde direnirk-
en yaşamını yitiren devrimciler anıldı. 

Erem Kansoy

Britanya Demokratik Güç Birliği 
tarafından organize edilen miting, to-
plumumuzun yoğun olarak yaşadığı 
Woodgreen bölgesinde gazetemiz 
baskıya hazırlandığı dakikalarda 
gerçekleştirildi. İngilizce olarak 
hazırlanan ve Kobane mücadelesini 
anlatan yüzlerce bildiri dağıtılırken 
aralıksız olarak, “Terörist Türkiye, biji 
serok Apo, biji berxwdane Kobane, 
yaşasın Kobane direnişi” sloganları da 
atıldı. 

‘kürtlerin Mücadelesi 
Olmasaydı Daiş avrupa 
sokaklarında Daha 
Yaygın  Olacaktı’

Düzenlenen mitingde açılış 
konuşmasını İngilizce olarak 
İbrahim Avcıl  gerçekleştirdi. Avcıl 
Konuşmasında, “Dünyanın birçok 
kentinde Kürt savaşçıların Kobane 
zaferini selamlamak üzere binlerce 
insan sokaklara dökülmüş durumda. 
Bilindiği gibi Daiş’in gelişmesinde 
Amerika, Katar, Türkiye gibi ül-
kelerin büyük katkısı olmuştur, eğer 
Daiş, Kobane saldırısnda başarılı 
olsaydı bugün Daiş’in Avrupa 
kentlerine saldırması daha yaygın 
olacaktı. Daişi durduran Kürtler 
oldu. Bu zafer Kürt savaşçıların ve 
Kobane’de yaşayanların zaferidir. 
Bu gün Londra’daki demokratik 
güçler olarak Kobane zaferini selam-

lamak üzere buradayız.” İfadelerini 
kullandı.

‘kobane, Daiş’in Yenile 
bilirliğini Gösterdi’

Mitingde kısa bir konuşma ya-
pan aktivist Mehmet Aksoy da Daiş 
çetelerinin barbarlığına dikkat çek-
erek, “Daiş ve onun barbar politikaları 
ile Kürdistan’ın her bölgesinden ve 
Avrupa’dan insanlar mücadeleye gitti, 
Kürtlerin bin yıldan beridir savaştığını 
unutanlar hatırlamalıdır ki, bu ilk 
değildir. Kürtler bir çok savaştan ve 
onlara yönelik soykırımdan onurlu 
mücadeleleri ile her zaman zaferle 
çıkmıştır. Bugün Kobane’de kend-
ine İslam devleti diyenlerin yenilgi-
ye uğradığı, Kürt güçlerinin ve 
kadınların onurlu mücadelesinin ik-
inci yılını selamlıyoruz. Kobane dün-
yaya Daiş’in yok edilebilir olduğunu 
göstermiştir.” dedi.

‘kobane’nin Yeniden 
İnşasında Dayanışma 
ruhu Devam etmeli’

PYD Britanya temsilciliği adına 
Ahmed Berazi, miting de söz alarak, 
“iki yıl önce gösterilen Kobane 
direnişi sadece Kobane için değildi, 
aslında birçoğumuz için yüceltilen bir 
direnişti.” dedi. Kobane direnişinin 
insanlık adına verildiğini vurgulayan 
Berazi, Kobane’nin yeniden inşasının 
devam ettiğini ve dayanışmanın halen 
hayati düzeyde olduğunu belirtti.

Ardından söz alan Britanya Kürt 
Halk Meclisi eş başkanı Evrim Yılmaz 
ise halkı meydanlara çağırarak Kob-
ane sürecinde olduğu gibi yine bu gün 
de direnişi AKP faşizmine karşı yük-
seltilmesi gerektiğinin altını çizdi. 

Britanya Alevi Federasyonu 
Başkanı İsrafil Erbil’de bir konuşma 
yaparak, “Kobane halkının nasıl bir 
direniş sergilediğine bir dünya ile 
biz de şahit olduk. Bugün Alevilerin, 
Kürtlerin ve tüm ezilenlerin AKP 
faşizmine karşı nasıl bir direniş 
göstermesi gerektiğinin örneğidir. 
Kobanede toprağına düşen çocukları, 
kadınları, gençleri tüm insanları 
saygıyla selamlıyor, bu direnişin 
önünde saygıyla eğiliyoruz.” sözleri 
ile Kobane direnişini selamladı.

Kırkısraklılar Dayanışma 
Merkezi Başkanı Ahmet Güven ise 
konuşmasında, “Kobane ha düştü ha 
düşecek diyordu, sorarım hani Kob-
ane düştü mü... bugünkü faşist diktatör 
bak Kobane düşmedi, bu kursağında 
kaldı. Kobane faşist diktatörlük için 
bir yıkım olacak.’’ ifadelerine yer 
verdi. 

Londra’da 1 Kasım Dünya Kob-
ane mitingi İnci Kaya’nın Demokratik 
Güç Birliği Britanya adına hazırlanan 
ve Kobane direnişini selamlayan bildi-
riyi okuması ile son buldu.
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Müslüman Kadınlar İngiltere’deki Şeriat Mahkemelerinden Rahatsız
İngiltere’de 100’den fa-
zla kadın, şeriat altında 
maruz kaldıkları muame-
leden şikayetçi oldu.

Ülkede Şeriat mahkemelerin-
in kadınlara ayrımcılık uygulayıp 
uygulamadığını ortaya çıkarmak için 
iki ayrı araştırma yürütülüyor.

Araştırmalardan biri Başbakan 
Theresa May’in içişleri bakanlığı 
döneminde başlatılmıştı, diğeri ise 
Parlamento’daki İçişleri Komitesi 
tarafından yürütülüyor.

İçişleri Komitesi bugün ilk kez 
şeriat mahkemelerinin uygulamalarını 
ele alacak.

Milletvekilleri bu oturumda, 
araştırmalarda ortaya çıkan bulguları 
dinleyerek, denetlenmeyen şeriat 
mahkemelerinin boşanma, aile için 
şiddet ve anlaşmazlık durumlarında 
kadınlara ayrımcılık uygulayıp 
uygulamadığını anlamaya çalışacak.

İngiltere’de bir açık mek-
tup yayınlayan bazı kadınlar ise 
araştırmaların amacının şeriat mahke-
melerinde reforma gitmek değil 
mahkemeleri tamamen yasaklamak 
olduğunu düşünüyor.

Birleşik Krallık Müslüman 
Kadınlar Ağı, bu soruşturmalarla 
kadınlara “siyasi futbol topu” muame-
lesi yapıldığını söyledi.

İngiltere’deki şeriat mahkemeleri, 
Müslümanlar’ın anlaşmazlıklarını 
kendi toplulukları içinde şeriat 
hukukuna göre çözmelerine olanak 

sağlayan mahkemeler olarak faaliyet 
gösteriyor.

Birleşik Krallık Müslüman 
Kadınlar Ağı’ndan Shaista Gohir ise 
araştırmaların kadınları küçük görme 
riski taşıdığını düşünüyor:

“Herkes Müslüman kadınların 
başına gelen kötü olayları dinlemeyi 
ve bunlara dikkat çekmeyi seviyor. 
Ama iş çözüme gelince herkes kendi 
bildiğinin en iyisi olduğunu sanıyor”.

“İnanç karşıtı, özellikle de İslam 
karşıtı insanların kadın haklarını bir 
kılıf olarak kullanarak Şeriat konsey-
lerini yıkmak istediğini hissediyo-
rum.”

“Eğer yarın veya bir yıl sonra şeriat 
konseylerini kapatırsanız Müslü-
man kadınları evlilikleri, hatta şiddet 
gördükleri evlilikleri içinde hapsetmiş 
olursunuz, şeriat boşanmaları yeraltına 
iner.”

“Bu da her şeyi şeffaflıktan 
uzaklaştırır, daha büyük bedellerin 
ödendiği ve daha ayrımcı hale getirir” 
diye ekliyor Gohir.

Şeriat konseyleri:
Şeriat mahkemeleri finansal 

anlaşmazlıklardan boşanmaya kadar 
her şeyi İslami yasalara göre düzenle-
meyi amaçlayan mahkemeler.

Genellikle denetlenmeyen, düzen-
siz ve genellikle toplumun geri 
kalanının haberinin olmadığı bu 
mahkemelerin İngiltere’deki sayıları 
tam olarak bilinmiyor. Reading Üni-
versitesi tarafından düzenlenen bir 
araştırmada ise bu sayının 30 olduğu 
tespit edilmişti.

Fakat Şeriat Konseylerini 
uzun zamandır eleştiren Lordlar 
Kamarası’nın bağımsız üyesi Carolina 
Cox, kadınların bu sistemde mağdur 
edildiğini düşünüyor. Cox, mahkeme-
lerde reforma gidilmesi için defalar-
ca Parlamento’dan yasa çıkarmaya 
çalışmıştı.

“O kadar çok Müslüman kadın 
bana gelip ne kadar çaresiz ve mut-
suz olduğunu anlattı ki” diyor Cox ve 
ekliyor:

“Geçen hafta görüştüğüm bir 
hanım şeriat konseylerinin kararları 
nedeniyle intiharın eşiğine gelmişti. 
Bütün bu sisteme ve nasıl işlediğine 
bakmamız lazım.”

Lady Cox, kadınların İslam’daki 
konumunu kullanarak şeriat mahke-
melerine saldırıldığı suçlamasını 
ise “tam bir saçmalık” olarak 
değerlendiriyor:

“Beni destekleyen kadınların bir 
çoğu kendini ifade etme imkanı ver-

ilmeyen Müslüman kadınlar.”
İçişleri Komitesi’ndeki İşçi Partisi 

Milletvekili Naz Shah da şeriat mahke-
melerinin asla diğer mahkemelerin ye-
rini tutamayacağını düşünüyor:

“Burada bir ayrımcılık olduğunu 
ve kadınların haksız muamel-
eye maruz kaldığını kabul ediyo-
rum. Bir yerde ayrımcılık olduğunda 
mağdurlar çoğunlukla kadındır. Müs-
lüman kadınlarla doğrudan iletişime 
geçeceğiz”. BBC
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Londra’daki Aka-
demisyenlerden 
AKP Hükümetine 
Kınama

Londra SOAS Üniversitesi Fakülteler 
Birliği’ne (UCU) bağlı akademisyenler 
Diyarbakır belediyesi eş-başkanları Gül-
tan Kışanak ve Fırat Anlı’nın hukuk dışı 
bir şekilde tutuklanmalarını kınadıklarını 
belirten ortak bir açıklama yayınladı. 
Açıklama şöyle: 

SUNA ALAN / LONDRA 

‘’Bugün itibariyle, 27 
seçilmiş Kürt eş belediye 
başkanı Türkiye’de hapiste 
iken 43’ü keyfi bir şekilde 
görevden alınmış durumda. 11 
Eylül 2016 tarihinde, merkezi 
hükümet görevden aldığı Kürt 
belediye başkanları yerine val-
ileri ve kaymakamları kayyum 
olarak atadı.

Bizler, Türkiye 
hükümetinin kendilerine 
uyguladığı çok sayıda zorluk-
lara rağmen, şeffaf süreçlerle 
yürütülen ve refah düzeyi, 
kaynaklara erişim ve halka 
gerekli altyapıyı sağlayan 
olağanüstü demokratik yapılar 
olan yerel yönetim formlarının 
yok edilmesi girişimini 
kınıyoruz.

Bizler ayrıca Türkiye’de 
Kürt azınlığın haklarını 
savunurken Türk-Kürt 
çatışmasına siyasi bir çözüm 
bulmak için uzun yıllar bo-
yunca çalışma yürütmüş Kürt 
siyasetçilerinin hedeflenmesini 
şiddetle kınıyoruz.  Bizler yine 
Türkiye’de geniş alanda ve aynı 
zamanda daha spesifik olarak 
Kürt toplumu içinde cinsiyete 
dayalı eşitsizliklerin üzerine 
gidilmesinde ön saflarda olan 
Kürt kadın hakları aktivistler-
inin hedeflenmesini kınıyoruz.

Bizler, Türkiye 
Hükümeti’ni Gültan Kışanak 
ve Fırat Anlı ile tüm diğer eş 

belediye başkanları ve beledi-
ye temsilcilerini derhal serbest 
bırakmaya çağırıyoruz.  Bizler 
aynı zamanda eş başkanlarının 
tutuklanmasını protesto eden 
tüm halkın derhal serbest 
bırakılmasını talep ediyoruz. ‘’

İmzalayan 
akademisyenler:

Tom Armstrong (SOAS 
UCU Başkanı), Nadje Al-
Ali, Subir Sinha, Alessandra 
Mezzadri, Laura Hammond, 
Gilbert Achcar, Charles 
Tripp, Adam Hanieh, Ker-
em Nişancıoğlu, Feyzi Is-
mail, Muhammad Farooq 
Sulehria, Yair Wallach, Lars 
Laaman, Latif Taş, Man-
dy Sadan, Pedro Mendes 
Loureiro, Suthaharan Na-
darajah, John Faulkner, Al-
fredo Filho, Paolo Novak, 
Stephen Dodd, Yoriko Oto-
mo, Dina Matar, Parvathi 
Raman, Sachiko Kishi, Da-
vid Lunn, Gina Heathcote, 
Ourania Dimakou, Matthew 
Murphy, Ruba Salih, Meera 
Sabaratnam, Andrew Ken-
nedy, Annabelle Sreberny, 
Alison Scott-Bauman, Rich-
ard Alexander, Johnny Dar-
lington, Akanksha Mehta, 
Bhavna Dave, Bruno Hofig, 
Andrew Newsham, Yorgos 
Dedes, Elisa Van Waeyen-
berge

Elçilik Provokatörü Korumaya Aldı

Amed Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları 
Gülten Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına 
alınması İngiltere’nin başkenti Londra’da 
protesto edildi. Protesto esnasında pro-
vokasyon yaratan şahsı Elçilik görevlileri 
korumaya aldı. 

TC Londra Büyükelçiliği 
önünde gerçekleşen protesto 
eyleminde AKP hükümetine 
öfke yağdı. Dün akşam saatler-
inde elçilik önünde toplanan 
kitle AKP hükümetini uyara-

rak, Kürt halkının siyasi tem-
silcilerine yönelik saldırıları 
derhal durdurması çağrısı 
yaptı. 

Elçilik önünde iki saatten 
fazla devam eden eylemde, 

sık sık ‘TC Kürdistan’dan 
Defol’ sloganları atılırken, 
yapılan konuşmalarda da AKP 
hükümetinin Kürt halkına karşı 
yürüttüğü topyekün saldırılara 
karşı topyekün direniş ruhuyla 
karşılık verileceği ifade edildi. 

Pravakatörler İş başında
Eylem devam ettiği esnada 

iki faşist genç provakasy-
on çıkardı. Eylemcilerin 
bulunduğu yolun karşısında 
kurt işaretleri yaparak ırkçı 
sloganlar atan kişiler ortamı 

bir süre provoke etti. Uyarılara 
rağmen ayrılmayan gençlere 
tepki gösteren eylemciler ile 
faşistler arasında kısa süreli bir 
fiziki kavga yaşandı. Polislerin 
araya girmesiyle beraber gen-
çler elçilik binasına alındı. 
Provakasyonu çıkaran gen-
çlerin ceketinin altında çelik 
yelek olduğu anlaşılırken, 
elinde ise muşta bulunuyordu. 
Olayın ardından elçilik önüne 
çok sayıda polis sevk edildi. 
İki saat süren eylemin ardında 
kitle dağıldı.

Öcalan Tişörtlü Gençler AKP’li 
Mehdi Eker’i Konuşturmadı
Başkent Londra’da bulunan LSE Üni-
versitesinde düzenlenen bir toplantıda 
konuşmak isteyen AKP genel başkan 
yardımcısı Mehdi Eker, bir grup gencin 
protestosu ile karşılaşınca toplantı iptal 
edilmek zorunda kaldı. 

AKP’nin lobi organizasy-
onu BITAF (British Institute 
of Turkish Affairs) ve SETA 
(Avrupa Araştırmaları Masası) 
tarafından organize edilen 
panel Kürt gençleri tarafından 
protesto edildi. Kürt Halk Ön-
deri Abdullah Öcalan’ın resmi 
ve üzerinde ‘Öcalan’a Özgür-
lük’ yazılı tişört giyen gençler 
Mehdi Eker’in konuşmaya 
başlamasıyla birlikte ‘Biji Ser-
ok Apo’ sloganları atara Eker’i 
konuşturmadı. 

Londra’nın Ekonomi ve Si-
yaset Bіlіmlerі Üniversitesi’nde 
düzenlenen panelde açılış 
konuşması yapmak isteyen 
AKP Genel Başkan Yardımcısı 
Mehdi Eker, “Kürtlere karşı 
yürütülen kirli savaşın sebebi 
sizsiniz“,“Bijî Serok APO“ ve 
“PKK Halktır, Halk Burada“ 
sloganlarıyla Eker’in konuşma 
yapmasına izin verilmedi. 
Gençler AKP’nin Kürtlere 
karşı yürüttüğü topyekün imha 
savaşına dikkat çekerek, bel-
ediyelere atanan kayyumları 
ve insanlık mücadelesi veren 
Rojava’ya işgal girişimleri 
kınadı. 

‘burası türkiye Değil’
AKP’liler eylemci gen-

çlerin ellerindeki pankartı 
almaya çalışınca kısa süreli 
bir arbede yaşandı. Güvenlik 
görevlilerinin araya girmesiyle 
saldırganlar uzaklaştırılırken, 
paneli dinlemeye gelen bir 
kadın, eylemcilere saldırmaya 
çalışan AKP’lere ‘burası Tür-
kiye değil, zorbalıkla kimseyi 
susturmazsınız, burası özgür 
bir ülke, herkesin fikrine saygı 
göstermeyi öğreneceksiniz’ 
şeklinde tepki gösterdi.

‘katliamlara Ne 
kadar Harcadınız’

‘Biji Serok Apo’ sloganları 
eşliğinde konuşmasına de-
vam etmeye çalışan Eker, 
konuşmasında mültecilere 
harcadıkları paradan bah-
sedince, eylemci gençlerden 
birisi, ‘Kürt katliamlarına ne 
kadar para harcadınız, onu 
söyleyin’ şeklinde bağırdı. 

Organizatör: Devam 
edemeyiz

Kürt gençleri “Stop Tur-
key’s war on Kurds – Kürtlere 

karşı yürütülen imha savaşı 
durdurun“ yazılı pankartı 
taşıyarak, salonda pro-
testo eylemlerini sürdürdü. 
Gençler saldırılara rağmen 
direnişlerini sürdürerek, 
paneli sabote etti. Güven-
lik görevlileri panelin 

güvenlik nedeniyle devam 
edemeyeceğini duyurarak 
salonda bulunanların binayı 
boşaltmasını istedi.

Kürt gençlerin protesto 
eylemi panelin iptal edilmesi 
ardından sloganlar eşliğinde 
son buldu.
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Amed Büyükşehir Bel-
ediyesi Eşbaşkanları 
Gülten Kışanak ve Fırat 
Anlı ve KJA Sözcüsü 
Ayla Akat Ata’nın 
tutuklanması ve 
özgür basına yönelik 
saldırılar İngiltere’nin 
başkenti Londra’da yü-
zlerce kişi tarafından 
protesto edildi. 

Dün akşam saatlerinde 
Londra’nın Edmonton 
bölgesinde bir araya gelen 
yüzlerce Kürdistanlı ve 
dostları AKP hükümetini 
uyararak, Kürt halkının 
siyasi temsilcilerine 
yönelik saldırıları derhal 
durdurması çağrısı yaptı. 

Britanya Kürt Halk 
Meclisi’nin organize 
ettiği, Daymer, Gik-Der 
ve Dersim-Der’in destek 
verdiği eylem Edmonton 
bölgesinde toplanan yü-
zlerce kişinin yürüyüşe 
geçmesiyle başladı. 
Üzerinde ‘Kürt Halkı 
Büyük Saldırı Altında’, 
‘İrademe dokunma’ ve 
‘Medyamıza dokun-
ma’ gibi pankartların 
taşındığı yürüyüşte kitle 
sık sık ‘Faşizme karşı 
birleşin’, ‘Adalet istiyor-
uz’, ‘Gün gelecek devran 
dönecek, AKP halka he-
sap verecek’, ‘Hırsız katil 
Erdoğan’, ‘Biz PKK’yiz, 
PKK burada’ şeklinde slo-
ganlar atıldı. 

Yapılan uzun 
yürüyüşten sonra Seven 
Sisters bölgesine varan 
kitle burada bir mit-
ing düzenledi. Devrim 
şehitleri anısına yapılan 
bir dakikalık saygı 
duruşundan sonra Britan-
ya Kürt Halk Meclisi adına 
Ercan Akbal bir konuşma 
yaptı. Kürt halkının büyük 
saldırılarla karşı karşıya 
olduğunu ifade eden Ak-
bal, bu saldırıların to-
pyekün direnişleriyle boşa 
çıkartılacağını belirtti. 
Akbal, ‘Faşist Erdoğan ve 
çeteleri kendi iktidarlarını 
sürdürmek için, devle-
tin tüm imkanlarını sefer 
ederek Kürt halkına 
saldırmaktadır. Tüm mu-

halif sesler kısılmış, Kürt 
halkının siyasi temsilcileri 
tutuklanıyor. Erdoğan 
Ortadoğu’daki kaosu 
daha da derinleştirme 
peşindedir. Kürt özgürlük 
hareketinin öncülüğünde 
halkların bir arada yaşama 
iradesine saldırarak 
faşizmin tarihini yeniden 
yazmaktadır. Ama çok 
iyi bilsinler ki, ne yapar-
larsa yapsınlar Kürt halkı 
diz çökmneyecektir, mü-
cadelemizi büyüterek de-
vam edeceğiz.’’

Akbal konuşmasının 
sonunda eylemleri büyüt-
me çağrısı yaptıktan son-
ra, Britanya hükümetinin 
yaşanan insanlık ve hukuk 
dışı uygulamalara daha 
fazla sessiz kalmaması 
çağrısı yaptı. 

Britanya Demokra-
tik Güçbirliği adına bir 
konuşma yapan Feyzul-
lah Canpolat ise yaptığı 
konuşmada tüm muhal-
iflerin ortak direnişiyle 
bu saldırıların boşa 
çıkartılacağını belirtti. 

Dersimliler Dayanışma 
derneği adına bir konuşma 
yapan Kudret Güneş ise 
Dersim bölgesinde bir 
hafta önce yaşamını yitiren 
devrimcileri de andıktan 
sonra, ‘Size sözümüz 
olsun, dizimiz toprağa 
değerse, alacağımız nefes 
bize haram olsun.’ dedi. 
Gülten Kışanak’ın; ‘Ant 
olsunki biz kadınlar en 
büyük kariyerimizi si-
zin saltanatınızı yıkarak 
yapacağız.’ Sözünü tekrar-
layan Güneş, ‘Kışanak’a 
kelepçe vuran faşist zihni-
yeti lanetliyoruz’ diyerek 
konuşmasını sonlandırdı. 

Yapılan konuşmalardan 
sonra eylem sona erdi. 

Londra’dan AKP’ye Büyük Öfke
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Aydın Çubukçu: Erdoğan İç Savaş Hazırlığında
Kapatılan Evrensel Kültür dergisinin 25 yıllık Genel 
Yayın Yönetmeni Aydın Çubukçu, Erdoğan’ın bir iç 
savaş hazırlığı yaptığını belirtti ve ekledi: ‘’Büyük 
bir saldırı var. Karşı karşıya kaldığımız saldırı to-
pyekün bir saldırıdır, bunun karşısında topyekün bir 
demokrasi mücadelesi verilmelidir.”

AKP’nin Kürt halkını temsilcisiz 
bırakmak istediğini belirten Çubukçu, 
‘’AKP koruculardan, komisyoncu-
lardan, müteahhitlerden bir Kürt tem-
silciler grubu inşa edip ‘işte sizin tem-
silciniz, ben bunlarla konuşacağım’ 
diyebilmek için HDP’yi saf dışı 
bırakma istiyor’’ dedi.

Evrensel Kültür dergisinin 
kapatılmasının hemen ardından 
25 yıllık Genel Yayın Yönetmeni 
Aydın Çubukcu, Evrensel Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, 
medyaya yönelik gaspı Kürt siya-
setçilerin tutuklanmasını gazetemize 
değerlendi. 

Evrensel Gazetesi yazarı da olan 

Aydın Çubukçu, şunları söyledi: 
“Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlarının 
tutuklanmış olması ve kayyum atama 
girişimi, halkın iradesine karşı hiçbir 
saygı ve kural tanımadıklarının gösterge-
sidir. Bu açıdan bakınca sanki dergilerin, 
televizyonların, ajansların kapatılması, 
küçük bir olay gibi görünebilir. Bir 
yanda iki başkan tutuklanmış, diğer 
yandan ajanslar kapatılmış; bunlar bir 
bütündür, hepsi birbirini tamamlayarak 
büyük bir saldırının ortaya çıkmasını 
sağlıyor. Mücadele güçleri bunları bir 
birinden ayırmadan, parçalamadan, 
mücadeleyi bütünlüklü bir demokrasi 
mücadelesi olarak sürdürmelidir. Karşı 
karşıya kaldığımız saldırı topyekün bir 

saldırıdır, bunun karşısında topyekün bir 
demokrasi mücadelesi verilmelidir.” 

İç savaş hazırlığı
Erdoğan’ın kendi cephesini 

silahlandırmasını ve yandaşlarını 
kışkırtmasını bir iç savaşa hazırlık 
olarak değerlendiren Çubukçu, “Kim-
ler kimlere karşı kırdırılacaktır konu-
sunda birşey söylemek şimdiden güç 
ama bir iç savaş hazırlığı olduğundan 
şüphesizim” dedi.

HDP’yi devre dışı bırakma
AKP’nin Kürt halkını temsilcisiz 

bırakma ve bu temsilsizlik ortamında 
kendi planlarını uygulamak istediğini; 
HDP’li vekillere yönelinmesinin de 
esas olarak devletin Kürt Özgürlük 
Hareketi karşısında kendi planlarını 
uygulayacak bir konuma getirme ope-
rasyonu olduğunu kaydeden Çubukçu, 
“Bunun yolu da doğrudan doğruya 
HDP’nin devre dışı bırakılmasıdır. 

Kürt gericilerden, korucu aşiretlerden, 
kendine bağlı çevrelerden, komisy-
onculardan, müteahhitlerden, oluşan 
zengin bir Kürt temsilciler grubu inşa 
edip ‘işte sizin temsilciniz, ben bunlarla 
konuşacağım’ deyebilmek için HDP’yi 
saf dışı bırakmak” diye konuştu.

birlikte cevap verilmeli
Evrensel Gazetesi Genel Yayın 

Yönetmeni Fatih Polat da birlikte mü-
cadalenin zorunluluğuna işaret etti. Po-
lat şunların vurguladı: “Eşbaşkanların 
tutuklanması, Kürt halkının iradesine 
indirilmiş bir darbedir ama aynı za-
manda Türkiye halkalarının seçme 
ve seçilme hakkına da indirilmiş bir 
darbedir. Türkiye halkları buna karşı 
birlikte mücadele etmelidir. Muhalif 
basına dönük olarak gerçekleştirilen 
saldırılar da halkın haber alma 
hakkınadır ve demokratik halk güçler-
inin buna birlikte cevap vermesi 
gerekir. Bu saldırılarla gazeteciler 
baş edemez, örgütlü halk kesimler-
inin kendi haber alma haklarına sahip 
çıkmaları en doğrusu olacaktır.”

Evrensel Kültür adına Çubukçu: Her şart altında ve 
her aracı kullanarak savaşmaya hazır bir partiyiz
Day-Mer’de, Evrensel 
gazetesi genel yayın 
yönetmeni Fatih Po-
lat ve Yazar Aydın 
Çubukçu’nun katılımıyla, 
hafta sonu düzenlenen 
‘darbeye karşı demokra-
si mücadelesi’ konulu 
panele kitlesel katılım 
gerçekleşti. 

Erem Kansoy

Türkye’de 15 Temmuz sürecinden 
bu yana, OHAL uygulamaları, kanun 
hükmünde kararlar, Erdoğan’ın amacı 
ve kapatılan basın organlarının konu 
edinildiği, ‘darbeye karşı demokrasi 
mücadelesi’ başlıklı panelde Day-Mer 
yönetim kurulu üyesi ve NUT üyesi 
Oktay Şahbaz ile Evrensel Londra 
muhabiri Arif Bektaş birer konuşma 
yaptı. 

Panelde açılış konuşmasını yapan 
Oktay Şahbaz, önceki gün düzenl-
edikleri SPOT konferansından notları 
aktararak, konferansın Türkiye ve 
Kürdistan’da yaşananları İngiliz aka-
demisyen ve gazetecilere aktarılması 
ve çözüm arayışlarında fikir alışverişi 
sağlanmasına katkıda bulunduğunu da 
hatırlattı. Şahbaz, “konferansımızda 
uluslararası dayanışmayı da hedefl-
edik, Türkiye’den gelen dostlarımız 
ile İngiltere’deki gazeteci, sendika 
üyeleri, milletvekilleri ve akad-
emisyenler ile buluşturduk. Konfer-
ansta amacımız Türkiye’deki aka-
demisyen ve gazeteciler için neler 
yapabileceğimizi tartışmaktı ve bir 

takım sonuçlar elde ettik, bu bakımdan 
çok önemli bir organizasyondu” 
ifadelerini kullandı. 

Şahbaz’ın konuşmasının ardından 
katılımcılara konuşan, Evrensel Lon-
dra muhabiri Arif Bektaş ise, “özellikle 
son zamanlarda Türkiye’nin içinde 
bulunduğu durumu da göz önünde 
bulundurursak dayanışmaya en çok 
ihtiyaç olduğu dönemde SPOT ortaya 
çıktı ve yabancı halklarla dayanışma 
açısından büyük önem taşıyor, 
SPOT’u destekleyip güçlendirmemiz 
gerekiyor.” Sözleriyle Cumartesi 
günkü konferansa deyindi. 

‘Mahkemeler gazeteciler 
için mücadele alanı oldu’

Kanun hükmünde kararnamelere 
karşı mücadeleyi yükselten isim-
lerden bir diğeri Evrensel cephe-
sinden Evrensel Gazetesi, genel 
yayın yönetmeni Fatih Polat’da 
konuşmasında SPOT’un düzenlediği 
konferansın memnuniyetini de 
dile getirdi. Polat konuşmasında 
ayrıca, “ gazeteciler olarak evet 
belki kurumlarımız kapatılıyor, 
örneğin Özgür Gündem’in kapatılma 
kararına yönelik süreçte nöbetçi 
yayın yönetmenliği başlatılmıştı, 
bende katılmıştım, 100 kişiydik ve 
yargılamaları halen devam ediyor, 
bununla beraber çeşitli insiyatifler 
de gelişmişti, bu bir direniş hattı 
oluştuğu anlamına geliyor. Gazetecil-
er Türkiye’de basın özgürlüğü için 
mahkeme salonlarını mücadele 
alanlarına dönüştürdüler. Yargılanan 
hiçbir gazeteci ‘ bu yazı oraya ben-
im haberim olmadan basıldı’ gibi 
ifadeler vermiyor, herkes yaptığının 
arkasında duruyor ve tüm bu faşist 
devlet politikaların karşı eğilmeyen 
bir duruş sergilendiğini de söyleye-
bilirim.” İfadelerine yer verdi. 

 bu hareketi durduramazlar!
Düzenlenen panelde, Evrensel 

Kültür dergisinin 25 yıllık genel 
yayın yönetmeni Aydın Çubukçu’nun 
konuşmasında, “her şart altında ve 
her aracı kullanarak savaşmaya hazır 
bir partiyiz, canımı sıkmayın ben-
im!” sözleriyle mizahsen üslubu ise 
hafızalarda yerini aldı.. Konuşmasında 
Çubukçu, “biz parti olarak başlangıçta 
faşist diktatörlüğe karşı, büyük bir 
mücadele geleneğinden gelen bir parti 
olarak her şart altında ve her aracı kul-
lanarak mücadele etme geleneğine 
sahibiz, bizi ezdiklerini zannedene 
bilirler, arkadaşlarımızı kurşuna dize-
bilir idam edebilirler, ama bizi öldüre-
mezler parti olarak bizi öldüremezler 
ama Özgürlük Dünyası, Evrensel 
Kültür, Tiroj gibi dergilerle kendisini 
ifade etmiş olan, Hayat televizyonu 
gibi bir kurumu kuran Evrensel gibi 
bir günlük gazeteyi çıkartmış olan bu 
hareketi durduramazlar, bu ruhu yok 
edemezler.” vurgusu yaptı. 

Çubukçu, “dünya halklarının 
geçmiş bütün ilerici kültürel biriki-
mini sergilemek, onu öğretmek, onu 
benimsemeyi sağlamak, Anadolu’nun 
isyancı geleneklerini, halkın ilerici 
demokratik geleneklerini, ölçüler-
ini, masallarını, türkülerini, bütün 
o isyan birikimini tekrar bugüne 
taşımak. Devasa bir görevi vardı Ev-
rensel Kültürün. Ve Evrensel Kültür 
bu görevi bir ansiklopedi anlayışıyla 
yaptı. Bugün 25 yıllık geçmişimizi, 
birikimimizi belki bir çoğunuzun 
evinde kapağı açılmadan yatan 
sayılarımıza bakarsanız göreceksi-
niz ki matematikten felsefeye, resim, 
heykel, müzikten edebiyata, sosyalist 
ülkelerin kültürel birikiminden geri 
kalmış denilen halkların kültürlerine 
kadar, geniş bir birikimi bu 25 yılın 

içinde bir ansiklopedi gibi gerçekten 
kendimize kazandırdık. 

evrensel kültür sadece bir 
dergi değil, bir okuldu

Bu büyük bir çabaydı ve bir kültür 
inşa etmemin, o kültürün etrafında 
mücadeleyi zenginleştirmenin ne 
demek olduğunu bilen kadrolarla 
çalıştım ve yalnızca bir dergi olarak 
değil, bir okul olarak, insan yetiştiren, 
yazar yetiştiren, dergici yayıncı, bir 
okul olarak bilinen Evrensel Kültür 
çok çalıştı. 

Görünmeyen bir emeği vardır. 
Çok fazla farkına varılmadı. Par-
tililerimiz çoğu zaman ‘ya kültür 
mültür işleri biraz gecikebilir’ fa-
landa diye düşündüler, ama biz bu-
nunda mücadelesini vererek, bizzat 
partili arkadaşlarımıza, partimizin 
militanlarına bu yönde eğitilmesi de 
bir görev olarak bildiğimizden, bun-
lara da taviz vermeden ilerlemeye 
çalıştık. Şimdi Evrensel, böyle bir der-
giydi ve yok.” sözlerini kullandı. 

Düzenlenen panel katılımcılardan 
gelen kısa sorularla son buldu.   
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‘Türkiye’deki Halkların Britanya’daki Sesi Olacağız’
İngiltere’nin başkenti Londra’da, Türkiye 
Halklarıyla Dayanışma Kampanyası (SPOT) adlı 
organizasyon tarafından düzenlenen, “Darbe 
girişiminden sonra Türkiye’de demokrasi mü-
cadelesi” konulu konferans, sendikacıları, akade-
misyenleri, gazetecileri ve aydınları bir araya get-
irdi. Konferansın öne çıkan mesajı ‘dayanışmanın 
büyütülmesi ve sesi kısılmaya çalışılan hakların 
Britanya’daki sesi olunması’ oldu. 

Aladdin Sinayiç

Haftasonu yapılan konferansa 
Türkiye’den Yazar Aydın Çubukçu, 
Yazar Fehim Taştekin ve Evrensel 
Genel Yayın Yönetmeni Fatih Po-
lat katıldı. Profesör Şebnem Korur 
Fincancı’nın video mesajla katıldığı 
konferansta İngiltere’den de İşçi 
Parti Milletvekili Kate Osamor, Stop 
the war koalisyonu başkanı Lindsay 
German gibi isimlerinde aralarında 
bulunduğu sendikacı ve politikacılar 
konuşmacı olarak katıldı. 

Londra merkezde bulunan 
Öğretmenler Sendikası (NUT) 
binasında gerçekleştirilen konferansın 
ilk oturumunda Christine Blower 
(NUT Genel Sekreteri), Steve Hed-
ley (RMT sendikası Genel Sekreter 
Yardımcısı), Owen Tudor (Trade Un-
ion Congress – TUC, Avrupa Birliği 
ve Uluslararası İlişkiler Başkanı), 
Oktay Şahbaz (Daymer sekreteri) ve 
Chris Baugh (PCS Genel Sekreter 
Yardımcısı) konuştu. Çağdaş Can-
polat tarafından yönetilen panelde 
İngiltere’den Türkiye’deki emekçi 
ve sendikacılarla nasıl bir dayanışma 
örgütlenilmesi gerektiği tartışıldı. 
15 Temmuz başarısız darbe girişimi 
sonrası Erdoğan ve AKP hükümetinin 
uygulamalarının çok kaygı verici 
olduğunu belirten sendikacılar, Tür-
kiye halklarının yalnız olmadığını ve 
onlarla dayanışmayı büyüteceklerini 
duyurdular.

Konferansın ikinci oturumunda ise 
Fatih Polat (Evrensel Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni), Fehim Taştekin 
(Gazeteci Yazar), Aydın Çubukçu 
(Hayat Tv – gazeteci yazar) ve Ege 
Dündar (PEN International) birer 
konuşma yaparken, vize sorunlarından 
kaynaklı gelemeyen Prof. Dr. Şebnem 
Korur Fincancı (Türkiye İnsan Hakları 
Vakfı – TİHV Başkanı) konferansa bir 
video ile katıldı. 

Yeni bir Dünya savaşına 
Doğru Gidiyoruz

Konferansta konuşan Yazar Aydın 
Çubukçu, Türkiye’de tüm gerici 
güçlerin savaş politikaları etrafında 
birleştiklerini belirterek “Muhalefeti ve 
onun sesi olan muhalif basını susturma-
ya çalışıyorlar. Bütün halk kesimlerine 
bir saldırı gerçekleştirildi. Kürt halkına 
sistemli bir saldırı var” dedi.

Çubukçu, bütün bu saldırılara 
karşı umutsuz olmadıklarını söyl-
edi. Demokrasi İçin Birlik adı 
altında 103 örgütün bir araya geler-
ek yayımladığı sonuç bildirgesinin 
önemli olduğunu belirten Çubukçu, 
“Ortadoğu’da yaşananlar, dünyada 

yaşanacak olanların habercisidir. 
Size kötü bir haberim var. Son derece 
tehlikeli bir dönemden geçiyoruz. 
Bir dünya savaşına gidiyoruz. Ver-
ilen demokrasi mücadelesi bir dünya 
savaşını engellemek için verilmekte-
dir. Bugünkü dayanışma konferansı 
çok önemlidir. Türkiye halklarıyla 
dayanışma önemlidir. Ama bu sadece 
Türkiye halklarıyla dayanışma değil, 
aynı zamanda kendinizle dayanışma 
anlamına geliyor. Çünkü bir dünya 
savaşını engellemeye çalışıyorsunuz.”

Gazeteci Ege Dündar ise tehditler-
in ve sürgünlerin olduğu bir ülkeden 
geldiklerini, ülkede çok sayıda gazete-
cinin hapiste olduğunu ve OHAL’ın 
parlamentoyu devre dışı bırakarak, dar-
beyi pratikte hayata geçirdiğini söyledi. 
Babası Can Dündar’a yapılanların ve 
annesinin pasaportuna el konulmasının 
hiçbir tarifi olmadığını söyleyen 
Dündar, dayanışmanın çok önemli 
olduğunu söyledi.

Evrensel Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni Fatih Polat da 
konuşmasına, Türkiye’nin basın 
özgürlüğünde en kötü dönemler-
inden birini yaşadığını söyleyerek 
başladı. 107 gazetecinin hapiste 
olduğunu hatırlatan Polat, kapatılan 
yayın organları, gazetecilerin uğradığı 
saldırılar hakkında geniş bir bilgi 
verdi. 12 televizyon ve 11 radyonun 
kapatılmasına da değinen Polat, bu 
saldırıların muhalif kesimleri sustur-
mak için gerçekleştirildiğini söyledi.

“İktidar kendi darbesini 
gerçekleştiriyor” diyen Polat, mu-
habirleri Cemil Uğur’un izlediği hab-
erden dolayı örgüt üyeliğinden 15 yıla 
kadar hapis cezası istendiğini belirtti. 
“Haber Nöbeti” çalışmasının, daha fa-
zla gazetecinin tutuklanmasının önüne 
geçmek için olduğunu söyleyen Polat, 
“Ben Gazeteciyim” kampanyasının 
“Gazetecilik Suç Değildir” 
oluşumuyla daha geniş kesimlere 
yayılmaya devam ettiğini belirtti.

ankara’nın en büyük 
korkusu Şam’ın kürtlerin 
taleplerini kabul etmesi

Daha sonra söz alan Yazar Fe-
him Taştekin ise, Erdoğan’ın 
politikalarının başkanlık planları 
etrafında şekillendiğini söyl-
edi.  Taştekin, Erdoğan’ın özel-
likle Suriye politikasında cihatçı 
grupların desteklenmesi dahil teh-
likeli yöntemler kullandığını ifade 
etti. Kürt kentlerinde yaşanan yıkımın 
Halep’teki yıkım ile eşdeğer olduğunu 
belirten Taştekin, Ankara’nın Suriye 

politikasının Kürtleri kuşatmaktan 
ibaret olduğunu ifade etti.

Taştekin konuşmasında şunları 
belirtti; Erdoğan, Irak ve Suriye’de 
bir çok kart kullandı, bu işgalci poli-
tika, arkasında bir suç listesi bıraktı. 
Ankara’nın şu anki en büyük korkusu, 
Şam’ın Rojava’daki özerkliği kabul 
etmesi gibi bir girişime gitmesidir. 
Türk silahlı kuvvetlerinin şuan Daiş’e 
karşı savaşıyormuş görüntüsü verdiği 
operasyon tamamen Kürtleri ablu-
kaya alma çabasıdır. Barış sürecini 
bozması ve PKK ile yeniden savaşın 
başlatılması da Rojava ile bağlantılıdır. 
Devletin Cizre’de, Diyarbakır’da 
yaptığı yıkım, Halep’te yaşanan yıkım 
ile eş değerdedir. Türkiye içerde barış 
süreci, dışarıda komşularla sıfır sorun 
politikasından herkes ile savaş du-
rumuna gelmiştir. İçte savaş, dışarda 
savaş durumu yaşanmaktadır.’’   

Konferans daha sonra atölye 
çalışmaları ile devam etti. Konferansın 
son oturumunda ise, Türkiye halkları 
ile dayanışma kampanyasının nasıl 
şekilleneceği tartışıldı.

En son oturumda, Kate Osamor 
(İşçi Partisi milletvekili ve gölge dev-
let bakanı), Lindsey German (Stop 
The War), Prof. Dr. İbrahim Sirkeci 

(Regents Üniversity London) ve Sean 
Hoyle (RMT Başkanı) konuşmacı 
olarak katıldı. 

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran 
Yüksek’in duruşmasına katılmak üzere 
bir süre önce Amed’te bulunan İşçi Parti 
milletvekili ve gölge kabine üyesi Kate 
Osamor AKP hükümetinin saldırılarıyla 
ilgili duyduğu kaygıları dile getirdi. 
Osamor konuşmasına Türkiye’de sendi-
kalara, muhaliflere, gazetecilere, siya-
setçilere saldırılar olduğunu ve bunun 
karşısında durulması gerektiğini ifade 
ederek başladı. 

‘britanya Dışişleri 
bakanlığı bana 
Diyarbakır’a Gitme Dedi’

Diyarbakır ziyareti izlenimlerini de 
aktaran Kate Osamor, gitmeden önce 
Britanya dışişleri bakanlığının kend-
isini Diyarbakır’a gitmeme konusun-
da uyardığını ifade etti. Osamor; ‘‘Bu 
salondaki birçok kişinin de oy verdiği 
HDP’nin siyasi temsilciler Türkiye’de 
siyaset dışına itilmeye çalışılıyor. 
Diyarbakır Büyükşehir belediyesi 
eşbaşkanlarının gözaltına alınması ile 
ilgili Britanya dışişleri bakanlığı yet-
kilileri ile bir görüşme yaptım. Ancak 
kendileri bana, Amed’te görevlilerin 

olmadığını ifade ettiler. Buradan da 
görebiliyoruz ki bölge görmezden 
geliyor, Britanya’nın orada bir gözü 
yok. Ben kısa bir süre önce Amed’i 
ziyaret ettim. Ziyaretimden önce 
Dışişleri bakanlığı bana, gitmemem 
gerektiği konusunda bir uyarıda bulun-
du. Güvenliğim için bana gitme diyen 
Britanya dışişleri bakanlığı uyarısına 
rağmen gittim, çünkü oradaki halkın 
benim güvenliğimi sağlayacağını 
biliyordum. Ama ben buna rağmen 
DBP Eş genel başkanı Kamuran 
Yüksek’in duruşmasına katılmak için 
Unite Sendikası temsilcisi ile beraber 
gittim. Çünkü hepimizin bu noktada 
sorumluluğu var.’’

Milletvekili Osamor, Sivil toplum 
ile beraber baskıya ve saldırılara 
uğrayan halkın sesi olmaya devam 
edeceklerini ifade ederek konuşmasını 
sonlandırdı. 

Türkiye Halklarıyla Dayanışma-
SPOT tarafından organize edilen bir 
günlük konferansın sonunda yapılan 
değerlendirmede bu konferansın 
kendilerinin ilk çalışması olduğunu 
ve bundan sonra bu yönlü çalışmaları 
hızlandırarak Türkiye’deki halklarla 
dayanışmayı büyütecekleri ifade 
edildi. 

KATE OSAMOR OKTAY ŞAHBAZ FEHIM TAŞTEKİN
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    ha.twebb                       @hatwebb

Yarın çok geç 
olacak

Bu sonuçları görmek için 
çok fazla siyaset bilmeye ger-
ek yoktu. En azından bugüne 
kadar yapılanlardan birazcık 
ders çıkarma becerisi olsa bazı 
insanların belki daha farklı 
davranabilirlerdi.

Dedik ki, kapatılan gazeteler, 
televizyonlar, radyolar aslında 
demokrasiye vurulan ağır dar-
belerdir. 

Dedik ki, bunlar böyle devam 
edecekler. Bu kapatmaların, 
sansürlerin sonu gelmeyecek. 

Dedik ki, gelin Kürt 
düşmanlığı yapmayın, biraz 
olsun adil davranın. Onlar sad-
ece Kürtlerin yayın kuruluşları 
değil, tüm Türkiye’nin yayın 
kuruluşları.

Dedik ki, hadi hep beraber 
meydanlara dökülelim. İMC 
TV ile başlayan bu kıyım birgün 
gelip sizide vuracak.

Ama nedense mırıldanmaktan 
ileri bir tepki alamadık…

Şimdi Cumhuriyet gazetes-
inide vuran bu darbeye öyle 
büyük tepkiler var ki, bilmeyen 
biriside sanacak ki son 15 yılın 
tek kapatılan gazetesi Cumhuri-
yet.

Kasetlerdi, hırsızlıktı, 
tecavüzdü derken bide baktık 
sarayda dikdatör ve yalakaları ile 
bir arada oturup, Yenikapılarda 
‘padişahım çok yaşa’ mitin-
glerine katıldınız. Sizin o ulu 
dikdatörünüz bu denli kendisini 
desteklediğinizi görünce kend-
ine yaraşır bir biçimde devam 
etti.

Eleştirim Cumhuriyet 
gazetesinin kapatılmasına 
ses çıkarmanıza değil, ak-
sine daha önce kapatılan once 
basın kuruluşuna inatla ses-
siz kalışınıza. Eğer susturu-
lan basını bu kadar ırkçı bir 
şekilde ayrıştırıp ona göre tepki 
veriyorsanız o zamanda yaşam 
etiğinizi hemen gözden geçir-
menizi tavsiye edeceğim.

Hiç mi ders almadınız 
yaşananlardan. Taktik bu. Önce 
biraz yasakla, baktın tepki yok 

sonra biraz ağırlaştır. Baktın 
yine tepki çok değil ondan sonra 
gönlüne göre at koştur. 

Size bir sır vereyim mi? Ama 
sakın şaşırmayın. Bu devam 
edecek. Tüm muhalif partiler 
kapatılıp, üst düzey yöneticileri 
hapse atılana kadar bu devam 
edecek. Dün ses çıkarmadığınız 
HDP’li yöneticilerin tutuklanma 
durumu, daha sonra sizin patili-
leriniz tutuklandığında aklınıza 
gelsin. Onların tutuklanmasına 
sessi kalmanızın sonuçlarını 
yaşıyor olduğunuzu bilin.

Bu tepkilerim dikdatör 
yanlılarına değil. Onlar artık dü-
zelmezler. Hastalığın son evres-
ine girmiş durumdalar. Onları 
karantina altında yaşatmaktan 
başka seçenek yok ortada.

Haftasonu, siyasi arenada 
aktif olarak zaman geçirmiş 
eski bir gazeteci ile gündeme 
dair biraz sohbet ettik. Durumu 
çok özetleyici birşey söyledi. 
‘Tayyip ideal bir liberaldir. Par-
tililerinide liberal yetiştiriyor 
ve buna bağlı olarak seçmende 
liberal bir seçmene dönüşüyor. 
Tabi seçmen liberal olduğunun 
farkında değil’ dedi. Yani 
anladım ki seçmen diyorki, ‘za-
ten bişeyim yok, ama en azından 
makarnamı, kömürümü, yağımı 
alıyorum. Diğeri gelse bunlarda 
olmayacak, kısa günün karı’. 
Aslında o seçmen sandığımız 
kadar saf, kandırılmış filan 
değil. Uyanıklık edip kışlık 
erzağı, yakacağı sağlama alıyor. 
Verdiği hepi topu bir oy değil mi, 
onuda umursamıyor zaten. Yani 
yönetici tayfası bin götürürken o 
halkada çeyrek kalıyor. Halk yö-
neticinin götürdüğü bini, o binin 
kendisine çok daha fazlasıyla 
döneceğini düşünmek yerine bu 
günü kurtarma hevesine giriyor.

İşte şu dönemki ‘ılımlı’ mu-
halif kesimde bunu yapmaya 
çalıştı. Kürtlerin yönetimde söz 
sahibi olmaması, gelişmemesi, 
pek fazla ilerlememesi için 
Yenikapı şovlarına ailecek 
katıldı. Umarım bu yanlışın 
farkına vardıklarında ülke 1979 
İran’ına dönmüş olmaz. 

Köşe Yazısı

Tom 
Webb

Eren Keskin için Uluslararası 
Af Örgütünden Mektup 
Kampanyası

İnsan hakları avukatı 
Eren Keskin’e karşı 
açılan davalara tepki 
toplamak amacıyla, 
Uluslararası Af Örgütü, 
mektup kampanyası 
başlattı.

‘Write for Rights’, ‘Haklar için 
Yaz’ başlığı altında, insan hakları 
savunucularına destek amaçlı, dev-
let yetkililerine gönderilen mektup 

kampanyası dahilinde, Keskin ile 
birlikle 12 insan hakları savunucusu 
ve harekete destek yaratılacak.

Af Örgütünün yayımladığı 
açıklamada, kınadıkları 15 Temmuz 
darbe girişimi sonrasında, Keskin’in 
Özgür Gündem ile çalışmalarına 
bağlı olarak suçlandığını belirtilirk-
en, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a 
mektup yollanılacağı belirtiliyor.

Açıklamada, ‘‘Af Örgütü 
mektupları Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ’a Eren’in insan hakları 
çalışmaları için hapse girmem-

esi gerektiğini ve ifade özgürlüğünü 
kısıtlayan yasaların geri çekilmeleri 
gerektiğini söyleyecektir’’ diye bilgi 
yer alıyor.

Kampanya dahilinde, Çin sanatçı 
Al Weiwei destek verilen insan 
hakları savunucuların portrelerini 
özel olarak tasarladı.

Mektup kampanyalarına ilişkin 
yayımlanan broşürde Keskin’in in-
san hakları çalışmaları ve karşılaşığı 
adli cezalar belirtiliyor.

Bozdağ’a gönderilecek mektup 
yanı sıra, Keskin’e Twitter üzerinden 
destek mesajı da yollana bilinecek. 
Türkçe gönderilecek mesajda ‘‘İfade 
özgürlüğünüzün defalarca adil olma-
yan yargılamalarla ihlal edilmesini 
kınıyor, size olan desteğimi belirt-
mek istiyorum. Sonsuz desteğimle’’, 
ifadeleri kullanılıyor.

Mektup kampanyası dahilinde 
desteklenen diğer kişi ve kam-
panyalar arasında, İran’da İngiliz 
ajanı olduğu suçlamasıyla hap-
sedilen Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 
Endonezya’da yasaklı bayrak tuttuğu 
için 15 yıl hapse mahkum edilen 
Johan Teterissa ve Malawi’li albino 
Annie Alfred’e yer alıyorlar.

Göçmenler için de Birleşik 
Krallık iç işleri bakanı, Amber 
Rudd’a yollanılan mektupta daha 
fazla göçmen için sorumluluk alması 
için çağrıda bulunuluyor.

Filistinli Aktivistlerden Birleşik 
Krallık’tan Özür Talebi

Birleşik Krallık’ta yaşayan Filistinli aktivistler, 
yaklaşık yüzyıl önce Filistin’de Yahudi devletinin 
kurulmasına neden olan Balfour Deklarasyonuyla 
ilgili İngiliz hükümetinin özür dilemesini istiyor.

Birleşik Krallık’taki “Filistin Geri 
Dönüş Merkezi” isimli kuruluşun 
girişimi olan imza kampanyasıyla, 
İngiliz hükümetinin Balfour Deklar-
asyonuyla ilgili resmi özür dilem-
esi ve Filistinlilere tazminat ödemesi 
talebinde bulunuluyor.

Kuruluşun girişimi, Liberal 
Demokrat Partili Barones Jenny 
Tonge tarafından açıklanırken, 

kampanya için 100 binden fazla 
imza toplanması halinde konunun 
İngiliz Parlamentosunun gündemine 
taşınması ihtimali bulunuyor.

Barones Tonge, geçen hafta 
İngiliz Parlamentosunda “Fil-
istin Geri Dönüş Merkezi”nin 
imza kampanyası girişimiyle il-
gili düzenlenen toplantıda, “Yahudi 
düşmanlığı” yapıldığı iddiası üzer-

ine üyesi olduğu Liberal Demokrat 
Parti’den uzaklaştırıldı.

İmza kampanyasının başlaması 
için İngiliz hükümetinin onayı ger-
ekiyor.

Filistin Devlet Başkanı Mah-
mud Abbas da geçen hafta, Birleşik 
Krallık’tan Balfour Deklarasyonuyla 
ilgili özür talep etmişti. Abbas, “Bu 
utanç verici deklarasyonun 100’üncü 
yılına yaklaşırken, Filistin halkı 
adına Büyük Britanya’dan özür talep 
ediyoruz.” demişti.

balfour Deklerasyonu:
2 Kasım 1917 tarihli Balfour 

deklerasyonu, Lloyd George’un 
başbakanlığındaki İngiliz savaş kabi-
nesinde dışişleri bakanı olan Arthur 
Balfour’un girişimiyle başlatılan 
ve sonuçta Filistin’de bir Yahudi 
devletinin kurulmasıyla sonuçla-
nan girişimdir. Arthour Balfour, 
İngiliz siyasetçi Lord Rothschild’e 
gönderdiği 1917 tarihli mektubunda, 
“İngiliz hükümeti, Filistin’de Muse-
viler için bir milli yurt kurulmasını 
uygun karşılamaktadır ve bu hedefin 
gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak 
için elinden geleni yapacaktır.” 
ifadesini kullanmıştır.
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Kürt Sanatçılar Konser Yapamaz Hale Geldi
Kürdistan’da sanat yapmanın zorlukları 
olduğunu ifade eden müzik sanatçısı 
Mem Ararat, AKP hükümetinin Kürtlere 
karşı savaş ilan etmesinin ardından Kürt 
sanatçıların konserlerini iptal edildiğini be-
lirterek, ‘’konser yapamaz hale geldik’’ dedi. 
Bir program için Londra’da bulunan Mem 
Ararat ile Kürt müziği üzerine konuştuk. 

Erem Kansoy

Kürt müziğinin sevilen 
sanatçılarından Mem Ararat, Türk 
devletinin Kürt diline karşı asimi-
lasyon politikalarını sürdürdüğünü 
söyledi. Türk devletinin asimilasyon 
politikaları nedeniyle Kürtçe müzik 
yapan sanatçıların da çok ciddi zor-
luklar yaşadığına dikkat çeken Ara-
rat, “Bırakın Kürtçe’yi biraz muhalif 
şarkılar söylediğinizde, bu size müthiş 
bir baskı olarak geri dönebilir, nitekim 
yazarlar, sanatçılar bugün cezaevlerine 
atılıyor” dedi. AKP hükümetinin 15 
Temmuz’da Kürtlere karşı savaş ilan 

etmesinin ardından Kürt sanatçıların 
konserlerinin de iptal edildiğini be-
lirten Ararat, konser yapamaz hale 
geldiklerine dikkat çekti.

Ararat, 80-90’lı yıllarda Kürtçe’ye 
karşı büyük bir asimilasyon politikası 
uygulandığını belirterek, ‘’Kürtçe’yi 
asimile etmek öyle kolay değildir’’ dedi.

Müzik adına kötü 
işler yapılıyor

Mem Ararat, Kürt müziğinin 
çok değerli sanatçıları olduğunu, 
bu sanatçılara her zaman saygı 

duyduğunu ifade etti ve ekledi: ‘’Ama 
Kürt müziği adına çok kötü şeyler 
de yapılıyor. Unutulmaması gerekir 
ki, sanat içtenlik, duygu emekçiliği 

gerektirir. Sanat insanların yarasını 
ya da zaaflarını kullanarak bir şeyler 
elde etme yolu değildir. Biraz daha 
merhametli biraz daha vicdanlı olması 

gerekiyor sanatçılarımızın, kendi 
inanmadığı bir şeyi kimseye söyleme-
meleri lazım.”

Her alanda mücadele 
etmeliyiz

Kürdistan’da bugün yaşanan 
baskıların ve savaşın son bulması için 
vicdanını muhafaza eden insanların 
kormadan çekinmeden mücadele 
etmeleri gerektiğine dikkat çeken 
Mem Ararat, “Her alanda mücadele 
etmeliyiz, yaşadığınız yerde bir acı 
varsa o sizin de acınızdır, kulağınızı 
kapatamazsınız. Komşunuzun evi 
yanıyorsa ve yardıma koşmuyorsanız 
o ateş sizinde evinizi de sarar. 
İnandığımız şeyleri daha yüksek sesle 
söylemek zorundayız, yoksa daha 
kötü günler bizleri bekliyor. Canımız 
yansa bile mücadele etmeliyiz’’ dedi.

Kendi sesimize kulak verelim
Ararat, müzikle uğraşan gençlere 

ise şu mesajı verdi: “Müzikle uğraşan 
gençlere şunu söylemek istiyorum, 
inandığınız şeyleri yapın aksi takdirde 
samimi olmaz. Güzel davranışlar serg-
ilemeliyiz, bu şekilde güzel bir hayata 
yetişeceğimize inanıyorum. Gençler-
imiz üretsinler ve kendi seslerine kulak 
versinler, kendi farklılıklarımızın bir 
tür zenginlik olduğunu unutmayalım, 
üretimlerimizi nitelikli ele alalım.”

Londra’da Rojhilat Günleri Düzenlendi
Bir grup Kürdistanlı aktiv-
ist tarafından geçtiğimiz 
hafta sonu düzenlenen 
Rojhilat günlerine çok 
sayıda Kürdistanlı ve 
dostları katıldı. 

Koçgiri, modern dönemlerin ilk 
Kürdi direnişini gerçekleştirmesi 
bakımından Kürd tarihinde önemli 
bir yeri vardır. Doğu Kürdistan-Ro-
jelat ise Zerdüşt’ten günümüze Kürdi 
düşünce, kültür ve tarihin oluşumunda 
en önemli yeri tutmaktadır. Bah-
sedilen iki birleşeni anlatmak amacı 
ile düzenlenen etkinlikte, Koçgiri 
yöresi müsizyenlerinden Bergüzar 
Erdoğan,Salmsn Aybars ve Genço 
Özkan’da yer aldı.

Rojhilat’ın Kürdistandaki önemi-
nin vurgulanması ve birlik düşüncesi 
ile organize edilen iki günlük 
etkinliğin ilk gününde iki kısa film 
ve Nahid Ghobadi’nin uzun metrajlı 
filmi ‘111 Kız hakkında’ gösterildi. 

Yapılan film gösteriminin ardından 
Rojhilat’ın tarihsel geçmişi ve 
Kürdistan’daki son gelişmeleri kapsayan 
bir panel düzenlendi. Panele İran KDP 
Temsilcisi Doğu Kürdistanlı politikacı 
Rambod Lotfipoor da kısa bir konuşma 
yaptı. Kitlesel katılım ile dolan sa-
londa,  Lotfipoor yaptığı konuşmada, 
“Kürdistan’daki hareketin ikinci aşaması 
özellikle Şeyh Ubeydullah hareketin-
den sonra ulusal nitelik kazandı; 
çünkü, o dönemlere kadar mevcut olan 
hareket temelinde Kurdistani şeyler 
barındırmıyordu, Şeyh Ubeydullah 

isyanından sonra ulusal istekler ulusal 
talepler daha fazla ön plana çıktı.” Sö-
zlerinin ardından SİMKO hareketine de 
değindi, Simko’nun Sülaymaniye’deki 
Kürt Ulusal hareketi ile tanışma süreci 
ve giderek daha ulusal-kapsamlı bir 
hareket olmasını ile Rojhilat’ın toplum-
sal tarihini anlattı. 

Kürt milli marşı Ey Raqip ile açılışı 
yapılan etkinliğin ikinci gününde ise, 
Deniz Çiftçi Kürdistan’da örgütler ve 
birlik düşüncesi temelinde bir sunumu 
katılımcılar ile paylaştı. Rojhilat kadın 
sorunları üzerine Çalışan Bayan Ka-
rimi ise yaptığı sunumunda Rojhılat 
kadın hareketi tarihi, İran ilişkileri ve 
PJAK üzerine yoğunlaştı. Ardından, 
BBC Londra Farisî muhabiri Hemn 
Seyedi ise Rojhilat tarihi, İran baskı ve 
ilişkileri ve Kürd siyasetinin genel tavrı 
ile uluslararası ilişkileri ile ilgili bir 
konuşma yaptı. 

Etkinlikte elde edilen gelirin 
Rojhilat’ı yetim çocuklara ulaştırılacağı 
da duyuruldu. 
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İstihbarat Başkanından Terör Saldırısı Uyarısı
Birleşik Krallık iç istihbarat servisi MI5’ın 
Başkanı Andrew Parker, son 3 yılda ülke 
genelinde 10’dan fazla terör saldırısı 
girişiminin önlendiğini belirterek “Bu ül-
kede terör saldırıları yaşanacak. Terör 
tehdidi seviyesi ‘ciddi’ ve bu, büyük ihti-
malle saldırı olacağı anlamına geliyor.” 
uyarısında bulundu.

Parker, MI5’in 107 yıllık tari-
hinde, Guardian gazetesine röpor-
taj vererek bir gazeteye konuşan 
görevdeki ilk başkan oldu.

Küresel anlamda tüm dikkatler-
in dini aşırıcılığa odaklandığı bir 
dönemde, diğer ülkelerin gizli 
hareketliliğini artırmasını büyüy-
en tehlike olarak nitelendiren 
Parker, bunların içinde en dikkat 
çekeninin ise Rusya olduğunu 
belirtti. Parker, “Rusya, birçok 
devlet organı aracılığıyla mevcut 
dış politikasını agresif bir şekilde 
yaymaya çalışıyor. Bunu yaparken 
de propaganda, casusluk, tahrip 
etme ve siber saldırı yöntemlerini 
kullanıyor.” ifadelerini kullandı.

Parker, Rusya’nın giderek 

kendini daha fazla Batı karşıtı 
olarak tanımlamaya ve buna uy-
gun hareket etmeye başladığının 
görüldüğünü kaydederek “Bunun 
emarelerini, Rusya’nın Ukrayna 
ve Suriye’deki hareketliliğiyle 
açıkça görebilirsiniz. Ancak 
Rusya’nın, görünmeyen bir alan-
da, siber tehdit olarak da yüksek 
oranda faaliyeti bulunuyor.” dedi.

Rusya’nın İngiltere’de çok 
sayıda istihbarat görevlisinin 
bulunduğunu, bu casusların, ask-
eri sırlardan, endüstri projelerine, 
ekonomiden dış politikaya kadar 
gizli bilgilerin peşinde olduğunu 
söyleyen Parker, “Rusya bugün, 
Birleşik Krallık ve Avrupa genel-
inde iş üzerinde. MI5 olarak bi-

zim görevimiz de bunun önüne 
geçmek.” değerlendirmesini yaptı.

“Birleşik Krallık’ta 3 bine yakın 
şiddet yanlısı aşırıcı bulunuyor”

Teşkilatın 54 yaşındaki başkanı, 
röportajında, dünya genelini et-
kileyen terör tehdidi konusuna 
da değinerek İngiltere genel-
inde son 3 yılda 12 terör saldırısı 
girişiminin güvenlik güçlerince 
engellendiğini vurguladı.

Parker, “En son haliyle çarpık 
ideolojiye dayanan uluslararası 
terörizm, terörü sokaklarımıza, 
Türkiye, Avustralya ve Kuzey 
Amerika dahil olmak üzere 
gelişmiş dünyaya getiriyor. 
Birleşik Krallık’ta 3 bine yakın 
şiddet yanlısı aşırıcı bulunuyor. 
Bunların çoğu da İngiliz vatandaşı. 
Bu ülkeye yönelik saldırılar, ben-
im kariyer geçmişimde tecrübe 
ettiğimin en yüksek seviyes-

inde ve ben, 33 yıldır MI5’te 
çalışıyorum. Bu ülkede terör 
saldırıları yaşanacak. Terör teh-
didi seviyesi ‘ciddi’ ve bu, büyük 
ihtimalle saldırı olacağı anlamı 
taşıyor.” diye konuştu.

Andrew Parker ayrıca 
teşkilatın bütçesinin artırılmasıyla 
büyüyeceklerini söyleyerek 
gelecek 5 yılda MI5 çalışanlarının 
sayısının 5 bine çıkarılmasının 
hedeflendiğini söyledi.
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Demirtaş: AKP Çok Ciddi Bir Krizin 
Eşiğinde, Yakında Patlak Verecektir
Bir dizi etkinliğe katılmak üzere Londra’da 
bulunan Halkların Demokratik Partisi-HDP Eş 
genel başkanı Selahattin Demirtaş ile Türkiye 
ve Kürdistan’daki gelişmeler üzerine sohbet 
etme imkanı bulduk. Yoğun programı içer-
isinde bize zaman ayıra Demirtaş, AKP’nin 
çok ciddi bir kriz ile karşı karşıya olduğunu ve 
bu krizin yakın bir dönemde patlak vereceğini 
ifade ederek, AKP’nin saldırıları karşısında 
Kürt halkının sessiz kalmayacağını belirtti. 

Özel Röportaj: Erem Kansoy

Sizin de sürekli dile 
getirdiğiniz bir mesele var; 
darbenin siyasi ayağı. Bu 
konuda bir gelişme var mı?

Demirtaş: “Türkiye’deki darbe 
sonrası gelişmeler ve darbe sırasındaki 
gelişmeler, dünyanın en tuhaf darbe 
girişimi olarak algılayabileceğimiz bir 
süreci bize yaşattı.  Hiç bir şekilde, 
sanki siyasi ayağı olmayan bir darbe 
girişimi Türkiye’de yaşandı, oysa 
biliyoruz ki her darbenin arkasında 
siyasi bir güç vardır. Mutlaka Tür-
kiye içerisinde destek aldıkları ci-
ddi siyasi klikler ve kesimler vardır. 
Ama AKP buna dönük hiç bir şey 
söylemiyor, çünkü bu siyasi klik, 
yani darbeyi destekleyen siyasi kliğin 
önemli bir bölümü AKP’nin içinde ve 
Erdoğan AKP grubunun ve partisinin 
dağılmaması için şimdilik bu kısmına 
dokunmuyor. Yani öğretmenlere, 
sıradan insanlara acımasızca saldıran 
AKP, kendi içindeki bakan, mil-
letvekili düzeyinde AKP kurucusu 
düzeyinde belki de darbeye destek 
vermiş veya darbeden haberdar olan 
kesimlere dokunmuyor, bu çok iki 
yüzlü bir tutumdur ve biz zorluyoruz, 
darbenin siyasi boyutunun mutlaka 
açıklanması ve sorgulanması lazım, 
AKP sürekli bunun üstünü kapat-
maya çalışıyor. Bundan da anlıyoruz 
ki aslında AKP çok ciddi bir iç krizle 
karşı karşıya ve bu kriz en yakın za-
manda bir patlak verecektir”

İçişleri bakanı Süleyman 
Soylu ‘Kürdistan’daki 
AKP’lileri silahlandıracağız’ 
açıklamasını yaptı. Türkiye 
genelinde de bireysel 
silahlanmaya dönük AKP’den 
dönük teşvikler var. Ne 
yapılmak isteniyor?

Demirtaş: “AKP öncelikle 
ne orduya ne de polise yeterince 
güvenmediği için sivil bir parami-
liter güç oluşturmaya çalışıyor, kendi 
üyeleri ve AKP yanlılarından oluşan 
bir silahlı güç oluşturmaya çalışıyor, 
ve bunu kendi siyasi çıkarları için bir 
ordu gibi, bir kontur gerilla gücü gibi 
kullanmak istiyor. Süleyman Soylu da 

bu yüzden bakan yapıldı ve daha çok 
bu iş için görevlendirildi. Dolayısıyla 
herkesin tabi ki çok dikkatli olması ve 
kendi meşru savunmasını alabilecek 
hazırlıkları yapması lazım. Çünkü bu 
paramiliter silahlı gücün nerede kime 
saldıracağı belli olmaz ve Türkiye için 
çok tehlikeli bir yapılanmadır, eski 
kontur gerillayı da aşan çok acımasız 
bir paramiliter sivil faşist güç alttan 
alta örgütleniyor, herkesin çok dikkatli 
olması lazım.”

HDP’li vekillerin 
tutuklanacağı söylentileri 
sürekli yayılıyor. Gerçekten 
AKP böylesi bir girişimde 
bulunabilir mi? Sizin bu 
yönlü duyumlarınız var mı?
Demirtaş: “Uzun süredir hükümet 

bunun için uğraşıyor ve yargıya da 
sürekli baskı yapıyor. Fakat biz ne 
tutuklanmaktan korkuyoruz, ne de 
geri adım atarız. Ama her zaman 
halkımızın da tutuklanmaya karşı 
güçlü bir direniş ortaya koyması için 
hazırlamaya çalışıyoruz. Ve kesinlikle 
yurt içinde ve yurt dışında halkımız 
milletvekili tutuklamalarına karşı en 
sert tepkiyi ortaya koymalıdır, kesinti-
siz bir direniş sürecine herkes hazırlıklı 
olmalıdır. Uzun süredir halkta bir öfke 
var ve bu öfkenin ne zaman patlayacağı 
hiç belli değil, milletvekillerimizin 
tutuklanması bu öfkenin patlamasını 
sağlayabilir, hükümet bu konuda 
ayağını denk almalıdır. Bu basit sıradan 
bir konu değildir çünkü milletvekili 
halk iradesidir Kürt halkı bir kez daha 
iradesine dönük böyle saldırılara sessiz 
kalmayacaktır.’’ 

Yaşamın her alanında olduğu 
gibi cezaevlerinden de ciddi 
hak ihlalleri haberleri 
geliyor. Bu konuda sizin bir 
çalışmanız var mı?
Demirtaş: “ Durum çok vahim, 

12 Eylül darbesini aşan işkenceler var 
karakollarda, gözaltı merkezlerinde 
sistematik bir şekilde işkence var ve 
bu hükümetin desteği ile yapılıyor, 
Adalet bakanı bu konuda çok açık bir 
şekilde işkencecileri cesaretlendiriyor 
ve ‘Türkiye’de işkence vakası yoktur, 

kimse işkence var diyemez’ şeklinde 
açıklamalar ile işkencenin üstünü 
örtüyor. Bunların hepsi insanlık suçu-
dur. Adalet bakanı ve başbakan da da-
hil gelecekte bundan yargılanabilirler. 
Biz bunların hepsinin raporlanması 
için hukukçulara avukatlara insan 
hakları örgütlerine sürekli çağrılar 
yapıyoruz ve raporlamalar devam edi-
yor. Belki bugün bunları yargılamak 
mümkün olmayabilir, durumlar yarın 
öbür gün değiştiğinde Adalet bakanı 
da dahil bu işkenceciler  hepsi yargı 
önüne çıkabilirler, işkenceye karşı da 
hiç kimse sessiz kalmamalıdır.’’ 

Kürdistan kentlerindeki 
yıkımın en üst düzeyde olduğu 
kentlerden birisi de Şırnak. 
Halen yasak devam ediyor 
ve insanlar evsiz. Bu konuda 
partinizin ne gibi çalışmaları 
var?

Demirtaş: “ Halkın çadırlarda bile 
kalmasına, insanların kendi toprağında 
çadırda yaşamasına bile AKP dev-
leti tahammül edemiyor. Daha birkaç 
gün önce çadırları bile zorla söküp 
kaldırma girişiminde bulundu. Ora-
da bizim 500-600 civarında konuta 
ihtiyacımız var ve biz bu konutu yap-
mak için hazırlık yaptık ama valilik 
ve bakanlık buna izin vermedi. Şimdi 
insanlarımız kışı geçirebilecekleri 
geçici konutları uygun yerlerde yap-
mak istiyorlar ve bizde yürüttüğümüz 
kampanyalarla halkımıza maddi 
destek sağlamaya çalışıyoruz. Bu kon-
uda çok güçlü bir kampanya yürüttük 
ve bazı kampanyaları da uluslar arası 
boyuta taşıyacağız . Önümüzdeki ay 
ben Kanada ve Avusturya’da sadece 
Şırnak ile dayanışma için toplantılara 
gideceğim ve halkımızın Şırnağı 
desteklemesi için orada bazı kampan-
yalar yürütülmesini sağlayacağım. 
Biz Botan ve Şırnak halkını kesin-
likle yalnız bırakmayacağız, herkes 

emin olsun maddi manevi elimizdeki 
tüm imkanları onlara ulaştıracağız ve 
kışı geçirebilecekleri geçici konutlar 
oluşturacağız. Botan, Şırnak halkı 
asla orayı terk etmemeli, onlarda za-
ten bu konuda çok kararlılar, biz de 
onların yanındayız. Devletin Şırnak’ı 
insansızlaştırma projesine karşı 
duracağız. Şırnak halkının bu onurlu 
duruşu çok kıymetlidir, ve ne olursa 
olsun biz de buna sahip çıkacağız.”

Diasporada yaşayan çok 
sayıda Kürdistanlı var, bu 
konuda onlara bir çağrınız 
olacak mı?

Demirtaş: “ Buradaki halkımız tabi 
ki çok büyük fedakarlıklar yapıyor, 
ama bunun biraz daha örgütlü güçlü 
ve disiplinli bir şekilde yapılması ger-
ekiyor. Mali destek ve kampanyalar da 
çok önemli. Aynı zamanda diplomasi 
ve kamuoyu yaratma konusunda daha 
etkili işler yapılması lazım. Özellikle 
İngiltere gibi Ortadoğu politikasında 
son derece etkili olan bir devletin, 
Kürt halkına karşı çok daha saygılı 
olması gerekiyor. Buradaki Kürt 
halkı ve onun dostları bu konuda 
hükümeti zorlayacak ve kamuoyu 
yaratacak çalışmalar yapmalıdır. 
İngiliz kamuoyu eminim ki Kürtlerin 
hakları konusunda çok duyarlıdırlar 
ama bunu hükümet üzerinde baskıya 
dönüştürmek için sadece Kürtlerin 
değil İngiliz halkının da harekete 
geçmesi lazım, İngiliz halkı Kürtlerin 
hakları için kendi hükümetine karşı 
yürüyüş yapmalıdır, Kürtler bu konu-
larda daha çok çalışmalıdırlar.’’ 

Avrupa’da gündemden 
düşmeyen bir ‘mülteci krizi’ 
almış başını gidiyor. Bu 
konuda Avrupa ülkelerinin 
Mülteci sorununa 
yaklaşımıyla ilgili söylemek 
istediğiniz bir şey var mı? 

Demirtaş: “Mülteci sorununa 
Avrupa’nın genelinde bir ortak koor-
dinasyon çerçevesinde mücadele 
etmek gerekir. Mülteci sorunu için 
Avrupalı hükümetleri bir araya ge-
tiriyorlar, anlaşmalar imzalıyorlar, 
planlar yapıyorlar ama mültecilerin 
hakları için mücadele edenler aynı 
şekilde koordineli çalışmıyorlar, 
yani Yunanistan’daki sivil toplum 
örgütleri ile diğer tüm Avrupa ül-
kelerinde mülteci hakları için mü-
cadele verenler ortak eylemler 
düzenlemelidir. Avrupa genelinde 
dünya genelinde çok yaygın bir pro-
testo düzenlenmeli ve belki iyi bir 
çalışmayla dünyanın birçok ülkes-
inde ayni günde ayni saatte mülteci 
hakları için herkes sokağa çıkmalı ve 
devletleri uyarmalıdır. Mülteci so-
runu bir insanlık dramıdır ve dünya 
insanların ortak malıdır mültecilere 
birer baş belası gibi davranılamaz.”

Son olarak ülkedeki 
meslektaşlarımız büyük bir 
baskı altında. Çok yönlü 
saldırılar var, tutuklanmalar, 
kovulmalar, kapatmalar.. 
Nereye gidiyoruz?
Demirtaş: “ Türkiye’de basın üz-

erindeki baskılar her zamankinden 
çok daha ağır durumda, neredeyse 
çok daha fazla artık. Kapatılan sustu-
rulan kurumlarımızın yeniden yayına 
geçmesi için uğraşalım. Ayrıca alter-
natif alanlar yaratalım. Kürt gençleri 
sosyal medya kanallarını güçlendi-
rip topluma ulaşmanın yollarını da 
bulmalıdır. Artık herkes akıllı tel-
efon kullanıyor, belki Tvler aracılığı 
ile her eve giremeyebiliriz ama artık 
teknoloji ile aslında her eve gir-
menin imkanı var bu işten anlayan 
gençler kafa yormalı ve alternatifler 
de üretmelidir. 
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Kobane Direnişi Komutanlarından 
Gelhat Gabar Londra’da anıldı

Kobane direnişinin unutulmaz 
kahramanlarından Komutan Gelhat Gabar 
şehadetinin ikinci yıldönümünde Londra’da 
anıldı. Ailesinin de hazır bulunduğu anmada 
Komutan Gelhat Gabar’ın yaşamından ve 
mücadelesinden kesitler sunuldu. 

Tüm dünyanın ilgisini üzerine 
çeken Kobane direnişinin efsaneleşmiş 
komutanlarından olan Gelhat Gabar kod 
adlı Ercan Kayan 29 Ekim 2014 tarihinde 
Daiş çetelerine karşı verdiği mücadelede 
şehit düşmüştü. 

Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan 
anma Komutan Gelhat’ın yaşamının 
anlatıldığı sinevizyon gösterimi ile de-
vam etti. Daha sonra ailesi adına ve Brit-
anya Kürt Halk Meclisi adına konuşmalar 
yapıldı. 

Mücadele arkadaşı Gelhat 
Gabar’ı anf’ye anlattı

Siirt’in Eruh ilçesinde 1975 yılında 
dünyaya gelen Gelhat Gabar’ın  (Er-
can Kaya) henüz  genç yaşındayken 
doğduğu Botan’ın dağlarına yüzünü 
dönerek mücadele saflarına katıldığını 
aktaran Doz, Komutan Gelhat’ın 
Gabar, Zagros, Cudi  ve Kürdis-
tan dağlarının sarsılmaz komutanı 
olduğunu  söylüyor. 

Gelhat’ın Kürdistan’ın bir-
çok alanında büyük bir özveri ve 
fedakarlıkla mücadele ettiğini hatırlatan 
Doz, onun örnek bir komutan, yoldaş 
ve mücadele insanı olduğuna dikkati 
çekiyor. 

‘YaŞaMı İle kOMUta 
eDerDİ’

Onun komutasında yer aldığını be-
lirten Doz, Gelhat’ı şu sözlerle tarif ediyor: 
“Komutan Gelhat, iş yaptırmazdı, yapar 
ve yapılmasını sağlardı. Gabar Dağı’nın 
komutanı Gelhat, yoldaşları, savaşçıları 
için avcılık yapar, ağaçlardan meyveler to-
playarak yiyecek tedarik ederdi. Gelhat’ın 
olduğu yerde çözümsüzlük, çaresizlik 
olmazdı. Gelhat, pratiği ile yaratır, üretir, 
örgütler ve komuta ederdi.”

Komutan Gelhat’ın yaşamı öğretirken, 
komuta ederken yaratıcı yöntemlerle 
hareket ettiğini dile getiren Doz, “Komutan 
Gelhat, bazen espri yaparak, bazen en önde 
kendisi işe koşturarak, bazen kızarak ama 
yoldaşça sıcaklığını bir an olsun esirgeme-
den bizleri eğitir, değiştirir dönüştürürdü” 
diye ifade ediyor. 

sON karŞılaŞMa 
aGrOs’ta

Komutan Gelhat ile son kez Zagros’ta 
2011 yılında karşılaştığını kaydeden Doz, 
bu karşılaşmasını şöyle anlatıyor: “Aradan 
yıllar geçmişti. Gelhat, her zamanki  kararlı 
ve güven veren duruşu ile alana geldi. Es-
kisine göre biraz daha sakin gördüm. Es-

kiden, bir şeyi kafasına koymuşsa, çok 
fazla kimseye bir şey sormadan yapardı, 
ancak bu karşılaşmamızda alınan kararları 
arkadaşlarla tartıştığını, görüşlerini 
aldığını gördüm. Yaratıcı, zeki, yaşamı ile 
öğreten komutanlığına bir de olgunluk, 
arkadaşlarını karar süreçlerine daha fa-
zla dahil etme özelliklerinin de eklendiğini 
gördüm. Gelhat, her yönü ile komutan ve 
güven duygusu ifade ediyordu bizler için.”

Doz, bu karşılaşmada komutan Gel-
hat ile aralarında geçen diyalogu da 
aktarıyor: “Gelhat, ile uzun zaman sonra 
karşılaşmıştık, beni görünce ‘Medya heval, 
insan arkadaşına bir hediye getirmez mi’ 
dedi gülerek. Ben de ona üzerinde ‘Amed’ 
yazan bir çakmak hediye etmiştim, çok 
sevinmişti ve çakmağı arkadaşlara gösterip 
duruyordu.”

Gelhat ile son görüşmelerinin ise 
2012 yılında olduğunu söyleyen Doz, Ko-
mutan Gelhat’ın bu tarihten sonra Cudi 
alanına gittiğini ve bunun son görüşmeleri 
olduğunu aktarıyor. 

‘aDaNMıŞlıĞı 
tartıŞMasızDı’

Son görüşmelerinde kendisine dik-
kat etmesini söylediğini ifade eden Doz, 
Gelhat’ın ise “Eski arkadaşları korumaya 
çalışmayın, biz sonuna kadar direneceğiz” 
şeklinde cevap verdiğini belirtiyor. Doz, 
“Komutan Gelhat, bu kadar  direnmes-
ine, bu kadar en önde olmasına  rağmen 
hiçbir zaman ‘Biraz da başkaları yapsın’ 
anlayışıyla hareket etmezdi. Komutan 
Gelhat’ın gelecek kaygısı, kendisini ko-
ruma kaygısı yoktu, adanmıştı ve bu 
tartışmasızdı” diye devam ediyor. 

kObaNÊ saVUNMasıNDa
Gelhat Botan, 22 yılını Kürdistan 

ve Botan dağlarının amansız savaş ve 
coğrafik şartları içerisinde kahramanca bir 
komutanlık örneği sergileyerek geçirdik-

ten sonra, Kobanê’ye gelir. Her zaman en 
zorlu alanların, savaşın en yoğun yaşandığı 
cephelerin komutanı olan Gelhat, Kob-
anê savunması için de ilk koşanlardan 
biri olur. DAİŞ çetelleri Ekim ayında 
Kobanê’ye girmeye başlarken aynı gün-
lerde, 14 Ekim’de Gelhat Botan, Botan’ın 
yenilmez direniş ruhu ile Kobanê’ye ayak 
basar. Gelhat’ın Kobanê’ye geldiği gün-
ler, mücadele yaşamı boyunca her an her 
alanda yaşadığı gibi yine savaşın en zorlu 
ve kritik günleriydi. DAİŞ çeteleri Kaniya 
Kurda’dan Kobanê’ye girmiş ve kentin 
önemli bir kısmını işgal ederek Mürşitpınar 
Sınır Kapısı’na doğru ilerliyordu. Savaşın 
en şiddetli ve eşitsiz yaşandığı cephe doğu 
cephesiydi ve Gelhat gelir gelmez, doğu 
cephesinde yerini alarak direnişe geçer.

Daha ilk günden doğu cephesinde 
savaşın gidişatı üzerinde Gelhat’ın et-
kisi görülmeye başlar. DAİŞ çetelerinin o 
günlerde tüm kapsamlı saldırı girişimleri 
Gelhat öncülüğünde boşa çıkarılır. Savaş 
tüm şiddetiyle devam ederken, Gelhat, 
Botan’da olduğu gibi yine en önde ve 
kahramanca direnerek, savaşçı yapısına 
direnişin nasıl oması gerektiği mesajını net 
biçimde verir. 

DaİŞ İle GÖĞÜs 
GÖĞÜse ÇarPıŞıYOr

DAİŞ çeteleri ile bir evde göğüs göğüse 
çarpışmaya giren Gelhat, evde kuşatmaya 
alınır, telsizden durumunu bildiren Gel-
hat, sonuna kadar direneceğini savaşçılara 
bildirir. Komutan Gelhat’ın kararlı ses-
ini dinleyen savaşçılar harekete geçerek 
ablukayı kırar ve duvarı delerek Gelhat’ın 
evden çıkarılmasını sağlar. 

GelHat’ıN kalDıĞı bİNa 
‘kela DİM DİMÊ’ OlUYOr

Gelhat, doğu cephesinde dengeleri 
değiştirmeye devam ediyor. İlk günlerde 
birçok saldırının püskürtülmesinde önemli 

rol oynarken, sonraki günler de daha sonra 
Kobanê savaşında Kela Dim Dime (Dim 
Dim Kalesi) olarak anılacak olan binaya 
geçerek doğu cephesi direnişini buradan 
komuta ediyor. Bu binaya DAİŞ çeteleri 
defalarca kapsamlı saldırılar düzenliyor, 
binada kurşun değmeyen, bombalanmayan 
bir yer kalmıyor, ama komutan Gelhat ve 
savaşçıları bu binayı bırakmıyor ve binada 
yaşanan muazzam direniş DAİŞ çetelerini 
her seferinde geri püskürtüyor. Komutan 
Gelhat’ın eşsiz direnişine tanıklık eden 
binaya daha sonra YPG’liler “Kela Dim 
Dime” ismini veriyor. Bina bugünlerde 
hâlâ, direniş ve savaşın boyutunu taşıyan 
tüm izleri ile birlikte Kobanê direnişinin 
sembollerinden biri olarak duruyor. 

kOMUtaN GelHat: artık 
salDırıYa GeÇİYOrUz

Komutan Gelhat, DAİŞ saldırılarına 
karşı artık hamleye geçmeleri gerektiğini 
söyleyerek, DAİŞ saldırılarını karşılamak 
yerine,  saldırın grupları hazırlıyor ve 
DAİŞ saldırmadan etkili darbeler vur-
maya başlıyor. Bu hamle ile birlikte 
DAİŞ’in doğu cephesinden sınır kapısına 
doğru saldırıları günbegün geriletilirken, 
çatışmalar şiddetinden bir şey kaybetmi-
yor. Komutan Gelhat, Kobanê’de artık 15. 
gününü doldurmuştu. Kobanê savaşında 
kısa sürede etkisini gösteren Gelhat, 
savaşçı yapısına güven veren duruşu, en 
önde savaşa katılımı ile büyük bir güç ve 
moral kaynağı haline geliyor. 

DİreNİŞ seMbOllerİNDeN 
bİrİ OlUYOr

Gelhat, 29 Ekim günü gündüz saatler-
inde Kela Dim Dime olarak adlandırılan 
binadan hazırladığı saldırı gruplarını 
harekete geçiriyor. İlk sadırı kolunu 
konumlandıran Gelhat, ikinci saldırı 
grubunda bizzat yer alıyor. Arkadaşlarının 
savaşı koordine etmesi ve saldırı kolunda 
yer almaması gerektiği yönündeki tel-
kinlerini “Savaşçıların çoğu yeni ve genç 
savaşçılar. Onlarla olmalıyım” diyerek 
reddediyor. Gelhat, ikinci saldırı kolu ile 
birlikte yerinde duramıyor, silahı ile en 
önde yer alıyor. Bir ara bir evin damına 
çıkarak, buradan Bisiving ile çetelere 
darbe üstüne darbe indiriyor. Komutan 
Gelhat, çatışmanın ortalarına doğru yer 
değiştirmek isterken, suikast ile vuruluyor. 

Gabar, Zagros ve Cudi’nin sarsılmaz 
komutanı Gelhat, Kobanê’deki kısa 
direnişinde bir Botan efsanesine dönüşüyor. 
Gelhat’ın Kobanê direnişinde kısa sürede 
yarattığı gelişme, DAİŞ’te yarattığı kırılma, 
savaşçılara aşıladığı direniş ruhu Cudi 
söylencelerinde rastgelinen kahramanlık 
efsanelerinin Kobanê’de vücut bulmasıydı. 
Gelhat, Botan direniş ruhunun Kobanê’de 
yaşam bulması oluyordu. 

‘GelHat’taN sONra 
DOĞU CePHesİ DaİŞ’e 
CeHeNNeM OlDU!’

Komutan Gelhat’ın savaşçısı, mü-
cadele arkadaşı Medya Doz, Gelhat’ın 
şehadetinden sonra doğu cephesinin DAİŞ 
için bir cehenneme dönüştüğünü, savaşçı 
yapısının Gelhat’ın intikamını DAİŞ’ten 
katbekat aldığını kaydediyor. Komutan 
Gelhat’ın Kobanê savaşında kısa sürede 
belirleyici bir etkisinin olduğunun altını 
çizen Doz, Kobanê direnişinin zaferle 
sonuçlanmasında Gelhat’ın en önde yer 
alanlardan olduğunu paylaşıyor. 

Doz, Gelhat’ın ruhunun Kürdistan 
dağları ve Kobanê sokaklarında her daim 
yaşayacağını ekliyor. 
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Bu da Erdoğan’ın 
İngiliz Versiyonu

Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nde 
(UKIP) genel başkanlık yarışının favorisi 
Paul Nuttall, idam cezasının geri get-
irilmesinin ve kürtajın yasaklanmasının 
İngiltere’de referanduma sunulması 
gerektiğini söyledi.

Paul Nuttall, İngiliz 
halkının belli bir kesiminin 
açılacak imza kampanyasına 
destek vermesi halinde, bu 
konuları ulusal çapta referan-

duma taşımak için çalışma 
sözü verdi.

Sky News televizyonuna 
konuşan Nuttall, “Çocuk ka-
tillerine karşı idam cezası 

gerektiğine olan inancım ko-
nusunda hep samimi oldum. 
İngiliz halkının çoğunluğu da 
böyle düşünüyor” dedi.

Avrupa Birliği ve göç-
men karşıtı, sağcı UKIP’in 
eski genel başkan yardımcısı 
olan Nuttall, genel 
başkanlık yarışının önde ge-
len adaylarından Raheem 
Kassam’ın Pazartesi günü 
çekilmesinin ardından seçimin 
favorisi olarak gösterilmişti.

UKIP İngiltere’de 23 
Haziran’da yapılan AB ref-
erandumu kampanyasında, 
AB’den çıkılması (Brexit) 
yönünde kampanya yürüten 
ana güçtü.

Referandumda Brexit so-
nucunun çıkması sonrası 
partinin o dönemdeki 
genel başkanı Nigel Farage 
görevden ayrılmış, yerine Di-
ane James seçilmişti.

James ise parti içinde 
kendisine yönelik muhalefet 
nedeniyle geçtiğimiz gün-
lerde istifa etmişti. UKIP’in 
yeni lideri 28 Kasım’da belli 
olacak.

Siber Güvenlik İçin 1,9 
Milyar Sterlinlik Bütçe

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Philip Ham-
mond, siber saldırılara karşı güvenlik ön-
lemlerinin artırılması için 2020 yılı sonuna 
kadar yaklaşık 1,9 milyar sterlinlik bütçe 
ayrılacağını bildirdi.

Birleşik Krallık Mali-
ye Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada, ülkede resmi 

internet siteleri ve veri 
bankalarının güvenliğinin 
sağlanması için 1,9 mil-

yar sterlin seviyesinde bir 
bütçenin ayrılacağı belirtildi.

Hükümetin siber güvenlik 
planlaması kapsamında İngiliz 
polisi içerisinde online hacker 
gruplarla mücadele biriminin 
de genişletileceği ifade edildi.

Bütçenin bir kısmının siber 
güvenlik alanında eğitim için 
kullanılacağı kaydedildi.



21  ÇARşAmBA, 02 KASım 2016

Calais Kampından 
Çıkarıldılar, Ama 
Eziyet Bitmedi
Birleşik Krallığa geçmek için Fransa’nın liman kenti 
Calais’de bekleyen mültecilerin oluşturduğı The Jungle 
kampının yıkılmasından sonra bazı göçmenler başkent 
Paris’e taşındı.

Ancak Paris’in 19. bölgesinde 
yerleşen yaklaşık 500 sığınmacının 
kaldığı derme çatma çadırlar, çe-
vik kuvvet ekipleri tarafından 
yıkıldı. Çoğunluğunu Afganların 
oluşturduğu mülteciler olaya tepki 
gösterirken polisle çatıştı.

Shikhali Mirzai, Afgan Mül-
teci: “Bu sabah polis geldi. Biz 
polisin gelip bir mülteci kampına 
götüreceğini ya da bir eve 
yerleştireceğini düşünüyorduk. Biz 
şimdi nerede uyuyacağız? Şu anda 
hava çok soğuk. Bu yaşadığımız 
hayat değil. Hayvanlar böyle 
yaşıyorlar.”

Houssam El Assimi, La Chapelle 
Debout Yardım Derneği Üyesi: 
“Tüm olanlar polis baskınlarını 
da içeren bir yönetim politikası... 
Yönetim anlayışından dolayı mül-
teci ve benzeri insanlar etrafında bir 
çember örüyorlar. Bazen bu ırkçı bir 
hareket de olabiliyor.”

Öte yandan Calais mülteci 
kampındaki insanlık dramı da de-
vam ediyor. Ekim ayının son gün-
lerinde kamp tamamıyla boşaltıldı 
ancak 300’ü çocuk yaklaşık bin 
500 kişi açıkta kaldı. Zor şartlarda 
yaşamlarını devam ettirmeye çalışan 
mültecilerin Birleşik Krallığa 
geçmek için bölgede kalmaya de-
vam edeceği tahmin ediliyor.
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Cemevi Yeni Yönetimini Seçti

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, Pazar 
günü, Wood Green’de inşaatı süren Ceme-
vi binasında, gerçekleştirdiği kongrede yeni 
yönetimini belirledi. 

Pazar günü gerçekleşen Cemevi’nin 
20. dönem Olağan Kongresinde iki 
liste seçime gitti. Yapılan seçimlerde 
eski başkan Tugay Hurman’ın içinde 
bulunduğu liste 80 oy fark ile kazandı. 

500’e yakın delegenin hazır 
bulunduğu kongrede seçilen yönetim 

kurulu şöyle; Rukiye Aktaş, Ruhi Al-
tun, Yadigar Aslan, Elvan Asutay, Me-
lek Akış, Kazım Aydemir, Elif Bulut, 
Mustafa Demir, İmam Göztaş, Erol 
Gülşen, Dilan Güven, Tugay Hurman, 
Murat Karataş, Nazlı Keskin, Devrim 
Kutlu, Şevket Orman, Ali Osoy, Tuğba 
Özcivan, Rüstem Özdemir, Ayşegül 

Saygılı, Leyla Şahin, Mustafa Sivas, 
Seyfullah Sönmez, Baykal Sürük, Kadir 
Yılmaz, Burçin Yılmaz, Kadir Yuruk. 

Denetleme kurulu; Fevzi Cinpolat, 
İbrahim Doğan, Hüseyin Doğan, Hüseyin 
Baki Görgün, Ali İhsan Kale, Ali Kaplan, 
Hüseyin Özmen.

Disiplin kurulu; Mustafa Anuş, Yaşar 
Demiralay, Şahin Erdoğan, Hayri Ergönül, 
Elif Tümay, Lütfü Gümüş, Hüseyin Üzüm, 
Akif Yüksel. 

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Ce-
mevi 20. Dönem yönetim kurulu yaptığı 
ilk toplantıda Tugay Hurman tekrardan 
başkanlığa seçildi.

Birleşik Krallık’ın 
ev sahipliğinde 
başkent Londra’da 
Libya toplantısı 
yapılıyor.
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Bo-
ris Johnson’ın ev sahipliğinde Dışişleri 
Bakanlığında yapılan toplantıya, ABD 
Dışişleri Bakanı John Kerry ve Libya’daki 
Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı 
Fayiz es-Serrac katılıyor. Libya’daki ekono-
mik ve siyasi durumun ele alındığı toplantıda 
ayrıca Fransa, İtalya, Suudi Arabistan ve 
Birleşik Arap Emirlikleri’nden yetkililer hazır 
bulunuyor.

Dünya Bankası’nın ekono-
misinin çökmekte olduğu ko-
nusunda uyarıda bulunduğu 
Libya’da, bu ülkeye mad-
di yardımların artırılması 
toplantıda ele alınıyor.

Toplantı çerçeves-
inde Suriye’deki krizin de 
ele alınması öngörülüyor. 

ABD Dışişleri Bakanı Ker-
ry dün İrlanda’nın başkenti 
Dublin’deki temaslarında 
yaptığı açıklamada, Washing-
ton ile Moskova arasındaki 
sıkıntılara karşın barış 
görüşmelerine gelecek aylarda 
yeniden başlamanın mümkün 
olabileceğini söylemişti.



24   ÇARşAmBA, 02 KASım 2016



25  ÇARşAmBA, 02 KASım 2016

Niye çıldırdılar?
Biz sizi neyin çıldırttığını biliyoruz:

Hiçbir karşı ses duymak istemiyorsunuz. 
Hiç kimse size karşı çıkmasın, farklı bir görüş 
yazmasın, zulmünüzün hesabını sormasın isti-
yorsunuz. Yükselen her farklı sesin, başkalarını 
cesaretlendireceğini, başkanlık yolunu 
engelleyeceğini düşünüyorsunuz.

Bütün o yolsuzluk dosyalarının açılmasının, 
“sıfırlama” konuşmalarının yayımlanmasının, 
damat mail’lerinin yazılmasının, yandaş 
işadamlarının off-shore dosyalarının açılmasının, 
Gülencilerle eski ortaklığınızın hatırlatılmasının 
acısını çıkarmak istiyorsunuz. Medyanın nere-
deyse tamamını satın alarak, cezalandırarak, 
baskı uygulayarak dize getirmişken, “son 
kale” Cumhuriyet’in hâlâ direniyor olmasına 
katlanamıyorsunuz.

Onu yıkabilirseniz, adını taşıdığı Cumhuriye-
tin yıkılmasında önemli bir kavşağı daha dönmüş 
olmayı umuyorsunuz.

***
Biz, sizi neyin çıldırttığını biliyoruz: Batağa 

saplanan dış politikanızın, dünya önünde 
maskenizi düşüren kirli operasyonlarınızın, 
ülkeyi felakete sürükleyen savaş stratejinizin 
deşifre olmasından tedirgin oluyorsunuz.

OHAL fırsatçılığınızı, işten attığınız on 
binlerce insanı, demokrasiyi, hukuku nasıl 
katlettiğinizi, Güneydoğu’da seçilmişlerin yer-
ine atanmışları koyarak, interneti yasaklayarak, 

nasıl bir polis devletine yöneldiğinizi kimse 
yazmasın, dünya duymasın diye çırpınıyorsunuz. 
Her gün ülkenin ilerici güçlerine saldırırken 
gericiliği beslemenizi, aydınları içeri alırken 
saldırganları salıvermenizi, okulları, üniver-
siteleri, mahkemeleri birer ikişer ele geçirmenizi 
Türkiye’yi dünyanın utanç listesine hapsetmeni-
zi görmezden gelelim diye uğraşıyorsunuz.

Despotik bir başkanlık rejimini inşa edecek 
referanduma, hiç engelsiz gitme peşindesiniz. 
“Cumhuriyet’i de susturursak kalan muhaliflere 
gözdağı vermiş oluruz” diye düşünüyorsunuz.

***
Yanılıyorsunuz.
Karşınızda bir talimatla görevden aldığınız 

Başbakanınız, yeterince biat etmedi diye 
Saray’dan kovduğunuz danışmanlarınız, bir 
telefonla susturduğunuz medya yöneticiler-
iniz, maaşlı trolleriniz, goygoycularınız, 
ihbarcılarınız yok.

Karşınızda her darbede aynı baskıları de-
falarca yaşamış, karanlığa karşı aydınlığı sa-
vunurken kurbanlar vermiş, sizin zorlamanızla 
harekete geçen Fethullahçı savcılara direnmiş, 
asla diz çökmemiş bir gazete ve onun yöneti-
cileri, çalışanları, yazarları, okurları, destekçileri 
var. Bu baskının, bizi azaltmayacağını, tersine 
çoğaltacağını dün gördünüz.

Bunun sizi çıldırttığını biliyoruz: 
Cumhuriyet’in bir türlü teslim olmamasını, 
tersine ona sahip çıkılmasını hazmedemiyor-
sunuz. “Bu kadar korkutuyoruz, hâlâ sinmiyor-
lar” diye öfkeleniyorsunuz. Biat kültüründen 
geldiğiniz için bu isyanı tanımıyorsunuz. 
Tanıtmak boynumuza borç olsun. Biz, susan-
lar kervanına katılmayacağız, ama siz, sus-
turmaya çalışan darbecilerin, tezgâhçıların, 
Fethullahçıların, kirli listesinde yerinizi 
alacaksınız.

Can Dündar-Cumhuriyet
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‘İşçi Partisi tarihinde daha önce benzeri görülmemiş bir 
moment. Jeremy Corbyn sermaye ile çıkarları çatıştığında işçi 
sınıfını savunabilecek ilk İşçi Partisi lideri. Ve sermayeyi ulaşım 
ve sağlıktan kovalayabilirse, kamu sanayisine ve hizmetlerine 
yatırım yapabilirse, bu, sürekli genişlemesi gereken sermaye 
için büyük bir yenilgi olacak.’

ı, Daniel blake kritik bir başarı kazanmış 
durumda. bu fikrin kaynağı neydi?

Birkaç yıl önce, metin yazarı Paul Laverty ile, sosyal 
yardımlarını kaybeden insanlarla ilgili haberler duyuyor-
duk. Korkunç hikayeler birbirini takip ediyordu. Yeniden 
değerlendirmeye alınıp yardım haklarını kaybeden engelli-
ler, değerlendirme süreci ile ilgili, hasta insanların iş aramaya 
zorlanması gibi sorunlar, aşevlerinin yaygınlaşması. Bu haberler 
hiç kesilmeden devam etti. İkimizin de kampanya yürüten insan-
larla ilişkisi vardı, Paul onlardan epey şey öğreniyordu, böyle 
böyle biz de bu konuda bir film yapabileceğimizi düşündük.

Böylece beş altı şehirde mini bir tur yaptık. Ben kendi ka-
sabam olan Nuneaton’dan başladım ve ilk gün Doorway adında 
bir yardım kuruluşuna gittik. Beni barınma dışında yardım 
alamayan 19 yaşındaki genç bir adamla tanıştırdılar. Sıkıntılı 
işler yapıyordu, kara borsada nakitle çalışıyordu. Yardım 
kuruluşunun sağladığı bir odada yaşıyordu. Oda yerdeki bir 
döşek ile bir buzdolabı dışında boştu. Paul “Buzdolabına baka-
bilir miyiz,” diye sordu. Açtık, bomboştu, hiçbir şey yoktu, ne 
süt, ne yağ ne de ekmek. Aç kalıp kalmadığını sorduk, “Evet,” 
dedi, “geçen hafta üç gün hiçbir şey yemedim.” Ajanslar üz-
erinden çalışan bir arkadaşını, sabah saat 5’te arayıp şehrin 
diğer ucundaki bir yerde—Nuneaton bir sürü otoyolun bağlantı 
noktasıdır—bir depoda çalışmaya çağırmışlar. 6’da oraya 
varmış, beklemesini söylemişler. Yarım saat sonra bir görevli 
gelmiş ve “Hayır, bugün değil, eve dön” demiş. Böylece eve 
dönmüş, tabi ki parasız.

Böylece bu konuda gerçekten bir şeyler söyleyen bir hikaye 
bulmak zorunda olduğumuzu düşündük.

İnsanların sistem içinde ayakta kalma 
mücadelesi verdiği bu tür bir hikayeyi 
yaratmak, güçlerinin ve güvenlerinin 
zirvesinde oldukları devrimci bir durumla 
ilgili bir hikaye yaratmaktan daha mı zor?

Evet, daha zordu. Karakterler konusunda tercih yapmak zo-
runda kaldık. Hem Paul hem de ben, paranızın suyunu çekmesi, 
ciddi şekilde yoksullaşma, toplumdan izole olma ve bunun 
getirdiği depresyon ile ortaya çıkan felaketin herkesin başına 
gelebileceğini göstermek istiyorduk. Çünkü öyle bir stereotip 
yaratılmış ki, böyle bir şey başınıza ancak bağımlıysanız, işe 
yaramaz biriyseniz gelir sanki. Bu yüzden istedik ki ana karak-
terimiz izole biri değil vasıflı bir adam olsun, böyle bir şeyin 
başına geleceğini düşünmeyeceğiniz biri olsun. Öyle ki dibe 
vurması daha trajik olsun.

Neşeli bir adam, bir şekilde altından kalıyor ve arkadaş 
olduğu kadın da çok pozitif. Anlatının, zaten dibe vurmuş biri-
yle başlamaktan daha uzun bir perspektifi olması gerektiğini 
düşündük.

Dibe vurmuş insanlar ile henüz bununla yüzleşmemiş olan-
lar arasında ne kadar çok ortaklık olduğunu dramatize ediyor.

Evet, aynen öyle. Filme aldığımız Newcastle’daki aşevine 
geçtiğimiz yıl 2000 kişi gidiyordu. Orada işçi sınıfının 
bağrındasınız. Sırf başına bir talihsizlik geldiği için o duruma 
düşmüş insanlar değil gördüğünüz. Bu herkesi sarmalayan 
bir durum ve Newcastle’daki aşevleri bunun içinde sadece 
bir grup. Bu yüzden işçi sınıfı deneyimini daha derinden ele 
aldığını düşünüyorum.

Gelen tepkiler sizi şaşırttı mı, 
örneğin Cannes’dakiler?

Yani evet. İşin henüz ortasındayken tepkilerin nasıl olacağını 
bilemiyorsunuz, çünkü sahne sahne çekiyor ve bir araya get-
iriyorsunuz, sonunda bir şekilde birbirlerine bağlanacağını 
düşünüyorsunuz. Evet, ekipte son derece duygusal bir hava 
vardı ama nasıl tepki geleceğini de bilemiyorsunuz ve montaj 
odasındayken da epeyce alışmış oluyorsunuz. Bu yüzden evet, 
çok şaşırdık. Lojistik olarak çok küçük bir film çekmiştik, beş 
haftada falan bitirdik. Bize göre çok dar, kısa bir hikayeydi, bu 
yüzden Cannes’a gittiğinde “Vay be” dedik. Bu olağandışıydı.

filmleriniz örneğin fransa gibi bazı avrupa 
ülkelerinde neden İngiltere’dekinden 
daha yaygın gösteriliyor?

Fransızların sinemaya farklı bir yaklaşımı var. Kültürlerinde 
farklı bir yeri var; tiyatro, müzik ve konser salonlarının yanında 

bir kültürel ortam olarak görülüyor. Önemli bir sanatsal alan 
olarak görülüyor, burada ise meta.

Bazı filmleriniz, örneğin The Wind That Shakes the Barley 
kıta Avrupa’sına göre burada çok farklı bir algı yarattı…

Evet, burada çok farklıydı. Sağcılar nefret etti. Nazi 
propagandacısı Leni Riefenstahl’a benzettiler: Bir Tory milletvekili 
ve Times köşe yazarı, ondan bile kötü bir propagandacı olduğumu 
söyledi. Ve Daily Telgraph’tan Simon Heffer “Filmi görmedim ve 
görmek de istemiyorum çünkü Hitler’in kim olduğunu bilmek için 
Kavgam’ı okumam gerekmiyor” dedi. Bu saygın bir köşe yazarı, 
sık sık BBC’ye çıkıyor. Kaçık bir sağcı değil, yani aslında kaçık bir 
sağcı ama yine de sistem tarafından kabul görmüş.

filmlerinizi Youtube’da halka 
açtınız, bunu neden yaptınız?

Sanırım birkaç yıl önceydi, insanların sürekli sorup durduğu 
filmler vardı ama kimse bu filmlerin haklarının kime ait 
olduğunu bilmiyordu. Rebecca (yapımcı) herkesin ulaşabilmesi 
için YouTube’a koyabileceğimizi düşündü. Ve bunlardan para 
kazanma şansı da yoktu hiç.

troçkist gelenekten geliyorsunuz ve 
filmlerinizde de bu hissedilebiliyor. siyasi 
eğitiminizin ve geçmişinizin filmlerinizi 
nasıl etkilediğini, bakış açınızı ne kadar 
şekillendirdiğini düşünüyorsunuz?

Anti-Stalinist solla ilişkim dünyaya bakışımı kesimlikle 
etkiledi. 1960’ların ortasında hiç üye olmasam da eski So-
cialist Labour League’in toplantılarına katılan bir gruptuk. Ve 
politikayı ciddiye alıyorsan senden temel sosyalist metinleri 
okumanı istiyorlardı. Metni okuyup Cuma günü tartışıyordun. 
Sorular sorup daha iyi anlıyordun. Solcu grupların çoğunda 
görebildiğim kadarıyla ciddi örgütsel sıkıntılar vardı ve pratik 
politika da hatalarla doluydu. Ama tarihi, toplumda değişimi et-
kileyebilen güçlerin hangileri olduğunu incelemenizi gerektiren 
entelektüel titizlik gerçekten önemliydi. Dolayısıyla seçtiğim 
konular üzerinde büyük etkisi oldu.

İşçi hareketinin son 150 yıllık tarihine baktığımızda, Troçkis-
tlerle hangi konusunda ayrı düşebilirim ki? Sosyal demokratlar 
bize kitlesel işsizlik, yoksulluk, aşevleri, muazzam eşitsizlik ve 
çevresel yıkım bıraktılar. Başarısız oldular. Rus Devrimi’ni ele 
geçirip yüz binlerce insanı katleden zalimleri savunamazsınız 
elbette. Ama her ikisine de karşı duran, kapitalizmin çıkarları 
zıt sınıflar yarattığı temel analizini koruyan, herkesin topluma 
katkıda bulunma hakkına sahip olduğu, yeni teknolojilerden 
herkesin yararlanabildiği, herkesi doyurabildiğimiz, herkese 
başını sokacak bir ev sağlayabildiğimiz, herkesin katılabileceği 
onurlu bir yaşamı savunan insanları destekleyebilirsiniz. Anti 
Stalinist sol da bunu yaptı. Kendisini, ilerlemenin tek yolu-
nun kapitalistlerin masasındaki kırıntıları toplamak olduğunu 
söyleyen sosyal demokratlardan ayırdı.

Ben de Troçkist olarak büyürken bunları düşünüyordum. 
Başka hangi geleneklerin parçası olabilirdiniz ki? Sosyal 
demokrasiyi reddeden, antikapitalist, anti-Stalinist bir gelenekti.

Aynen. Ama insanlar bunu anlamıyor. Troçkist terimini an-
lamaya çalışmadan hakaret olarak kullanıyorlar. Ve bu utanç 
verici çünkü bunu yapan bazı insanlar işin aslını da biliyorlar. 
İşçi Partisi içinde örneğin Tom Watson gibileri. Aptal değiller 
ve bunu bile bile bir hakaret olarak kullanıyorlar.

Ken Loach ile ‘I, Daniel Blake’, Jeremy Corbyn 
ve Leon Trotsky üzerine
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sol grupların, ki troçkistler de dahil, 
beceremediği şeylerden biri hümanizm, 
1960’larda e.P. thompson’ın eserlerinde 
görebileceğimiz bir tür insani sempati. 
1960’larda bu yararlandığınız bir 
şey miydi yoksa kendiliğinden 
sahip olduğunuz bir şey mi?

Sanırım bu komedi sevmekle alakalı, kuzey komedileri. Bir-
çok sıradan aile gibi biz de yılda bir kez Blackpool’a giderdik. 
Babamı gözlerinde yaşla seyrederken izlediğimi hatırlıyorum. Ve 
bunlar yoksullukla, bedensel işlevlerle ilgili basit esprilerdi, pek 
sofistike değillerdi. Gündelik hayatın komedisinin kaba algısı. 
Chaucer’e kadar gider, Shakespeare’de vardır—edebiyatımızda 
ve kültürümüzde gerçekten güçlü bir damar.

…ve doğal olarak alt üst edici.
Evet, anti-otoriter. Komedi bir sınıf meselesidir. Çok fazla 

sosyetik komedi yoktur mesela, en azından bilerek o şekilde 
üretilmiş olanı.

Tam da bunun bir örneği olan Ricky Tomlinson ile çalışmak 
harika olmalı.

Evet, komedyenlerle ilk kez 1960’larda Liverpool’da 
çalıştık. O zamana dek, sinemada bir sürü aktör güneyden geli-
yordu ve kuzeyli aksanı yapıyorlardı. Ben ve bazı başkaları, o 
zaman genç erkeklerdik, gençliğin verdiği gözüpeklikle bunu 
daha ileri götürebileceğimizi düşündük bu yüzden Kuzeyli ak-
törler aramaya başladık. Çok fazla yoktular ama birçok kome-
dyen vardı. Bu yüzden bir varyete ajansına gittik ve o zamanlar 
kuzeydeki kulüplerde çıkan komedyenlerle tanıştık, 1960’ların 
sonu falandı. O zamandan itibaren bir sürü komedyenle film 
çektik. Çok eğlenceliler ve nükte ve enerji getiriyorlar, kim 
olduklarına dair özgüven getiriyorlar. Bir sürü aktör ilk gün 
gergin bir şekilde, kimin ben sorusu ile gelir. Bu adamlar kim 
olduklarını biliyorlar, neşeli ve bir kafaya takmaz bir duruşları 
var ve bu filmde de var. Bu onlara güç ve canlılık kazandırıyor.

filmlerinizde profesyonel olmayan 
aktörleri oynattığınızda, illa ki komedyen 
olmalarına gerek yok, kim olduklarına 
dair bir tür özgüven de getiriyorlar mı?

Evet. Oyuncu kadrosunu oluşturmak uzun bir süreçtir. Bir 
sohbetle başlarsınız ve ardından basit bir doğaçlama yaparsınız, 
sonra geri gelip bir tane daha yaparsınız ve bu böyle devam 
eder. 4 veya 5 kez tekrarladıktan sonra sanki evlerindeymiş 
gibi olurlar. Ve film çekerken bekledikleri de budur. Filme bir 
spontanlık duygusu katmak için aktörler doğaçlama yapabilir. 
Ama montajda neredeyse Paul’ün metnine kadar kesersiniz. 
Filmde olan bitenin yüzde 95’i Paul’ün yazdıkları ama aktörler 
yine de kendilerininmiş gibi hissediyor.

sosyalist film yapımcılarının 
fon ve dağıtım sorunlarını nasıl 
aşabileceğini düşünüyorsunuz?

Bunun yanıtını bilmiyorum. Birkaç noktada şanslı 
olmasaydık bu işi yapamayacaktık. Birkaç yılda bir, bir veya 
iki yeni yönetmen geliyor ve doğru senaryoyu, ve filmi çek-

menin doğru yolunu bulmak bence şans işi, o zaman belki bir 
festivale gidebilir, belki biri görüp fark edebilir, sonra da sin-
emaya taşımayı kabul edebilir. Geleneksel rota bu ama bunu 
becermek çok zor.

Diğer sorun teknolojinin değişmiş olması ve bu başka 
çalışma şekillerine olanak sağlıyor. Ama benim açımdan, 
düzgün bir kamera ile ve kendi tekniğini katan gerçek bir kam-
eraman ile çalışmak gerçekten önemli, aynısı ses ve tasarım 
için de geçerli. Yani kendi uzmanlıklarına sahip tüm o farklı 
becerileri bulacaksınız. Ardından aynı ritim duygusuna ve bakış 
açısına sahip bir editörünüz olacak. Bence herkes birbirinden 
öğreniyor. Bunları tutarlı, bütünlüklü bir vizyona harman-
lamak; yönetmenlik işte bu demek. Ama tüm diğer unsurlara 
da sahip olmanız gerekiyor ve bunu uygun bir bütçeniz yoksa 
yapamazsınız. Bu gerçekten çok zor.

Yeni teknoloji artık film yapımcılarını düşünmeye zorluyor. 
Ben bu işin okuluna gittim, kamera kullanabilirim, mikrofonu 
nasıl yerleştireceğimi biliyorum ve film bunlar demek zaten. Bu 
eski kafalı olduğum anlamına gelebilir ama film yapımcıları so-
nunda çarpıcı, benzersiz, kişisel ve geçerli bir şey de yapabilir, 
amatör görünen bir şey de yapabilir.

Bazen içinde iyi bir fikir olan filmler görebilirsiniz ama sena-
ryoyu yönetmen yazmıştır, bu yüzden filmde yazar ile yönetmen 
arasında olması gereken gerilim yoktur. Biz çekerken, Paul sık 
sık şöyle derdi: “Bak, şurada bir şeyi gözden kaçırıyorsun.” Ya 
da kameraman atlardı: “Fark ettin mi bilmiyorum ama cevap ver-
irken gözleri kaydı,” ya da böyle şeyler. Her şeyle uğraştığımdan 
farkına varamıyordum. Bu yüzden bir ekibe ihtiyacınız var. Yazıp 
yönetmek film yapımcılığında en büyük sapma.

Corbyn’in önemi ne? İşçi sınıfının 
çıkarlarını ne kadar ileriye 
taşıyabilir ve kısıtları ne?

Bence İşçi Partisi tarihinde daha önce benzeri görülmemiş 
bir moment. Hep sosyal demokratlar liderdi. Erken dönemde 
Ramsay McDonald, en büyük çatışma olan genel grevde geri 
duran bir sağcıydı. İkinci Dünya Savaşından sonra elde edilen 
yüksek oy oranları, refah devleti ve getirdiği tüm o faydalar, 
o dönem kapitalizmin kendisini yeniden üretebilmek için ihti-
yaç duyduğu ekonomik talepleri karşılayabilecek güçlü bir 
işgücü sağlamak için oluşturulmuştu. Sağlıklı işçilere ihtiyaç 
vardı, onların barınması gerekiyordu, enerji, su ve ulaşım 
altyapısına ihtiyaç vardı ve tüm bunlar ancak kamu mülkiyeti 
ile yapılabilirdi, çünkü özel mülkiyet savaştan önce batmıştı. 
Bu sürecin işlevi sosyalizmi kurmak değildi, kapitalistlerin 
pozisyonlarını geri kazanabilecekleri bir altyapı oluşturmaktı.

Bence Jeremy Corbyn sermaye ile çıkarları çatıştığında 
işçi sınıfını savunabilecek ilk İşçi Partisi lideri. Ve eğer ulaşım 
ve sağlıktan sermayeyi kovalayabilirse, kamu sanayisine ve 
hizmetlerine yatırım yapabilirse, bu, sürekli genişlemesi ger-
eken sermaye için büyük bir yenilgi olacak.

Röportaj: John Rees 
Çeviri: Serap Şen

Ken Loach ile ‘I, Daniel Blake’, Jeremy Corbyn 
ve Leon Trotsky üzerine
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Dünyanın İlk Dinozor Beyni Fosili 
Bulundu

İngiliz bilim insanları, 
yıllar önce ülkenin 
güneydoğusundaki Sussex 
kentinde bir sahilde bulunan 
kahverengi taşın, bir dinozor 
beyni fosili olduğunu açıkladı.

Taşı özel bir mikroskop 
kullanarak detaylı bir 
şekilde inceleyen Cambridge 
Üniversitesi’nden bir ekip, 
dünyada ilk kez bir dinozor 
beyni bulunduğunu duyurdu.

Bilim insanları, beyin fosili 
bulunan dinozorun yaklaşık 
130 milyon yıl önce yaşayan 

Iguanodon gibi bir ot obur 
olduğunu söyledi.

Bir bataklıkta öldüğü 
düşünülen dinozor, kafasının 
çamura gömülü kalması se-
bebiyle şekli korunmuş ve za-
manla fosilleşmiş.

Bu sebeple fosilin 
bugüne kadar korunabildiği 
düşünülüyor.

Ayrıca incelemeyi ya-
pan ekip dinozor beyninin, 
bugünkü timsah ve kuşlarla 
benzer özellikler taşıdığını da 
söyledi.

Cambridge Üniversites-
inden Dr Alex Liu, “Beyin 
dokularının korunma şansı 

inanılmaz düşük, su sebeple 
bu buluş oldukça şaşırtıcı” 
dedi.

Kingston’dan 256 GB Kapasiteli 
Yeni MicroSD Kart
Kingston Digital, 256 GB kapasiteli yeni microSD 
kartı microSDXC Class 10 UHS-I’yı duyurdu. 
Mobil cihazlar için ekstra geniş kapasite sunan 
yeni microSD kart, 12 MP boyutunda yaklaşık 
64.000 fotoğraf depolayabildiği gibi 1080p (30fps) 
çözünürlüğünde yaklaşık 976 dakika kayıt imkanı 
da sağlıyor.

Dünyanın bağımsız lider 
flash bellek üreticisi Kingston 
Digital Inc., mobil cihazlar 
için ekstra depolama alanı su-
nan 256 GB kapasiteli yeni 

microSD kartı microSDXC 
Class 10 UHS-I’yı duyurdu. 12 
megapiksel boyutunda yaklaşık 
64.000 adet fotoğraf depolama 
alanı sunan microSD kart, 976 

dakika boyunca 1080p (30fps) 
video kaydına da imkan tanıyor.

Pek çok tablet, akıllı 
telefon ve aksiyon kamer-
alar için uyumlu olan mi-
croSDXC Class 10 UHS-I, 
suya, ısıya, şoka ve titreşime 
dayanıklı olması sayesinde 
verilerinizi zorlu şartlarda 
dahi koruyor. 256 GB ha-
ricinde 128 GB, 64 GB, 
32 GB ve 16 GB kapasite 
seçenekleri de bulunan mi-
croSDXC Class 10 UHS-I, 
45 MB/s okuma hızı ve 10 
MB/s minimum data transfer 
hızı ile dikkat çekiyor.

WhatsApp Görüntülülü 
Arama Özelliği Geldi
Uzun süredir beklenen 
WhatsApp için görüntülü 
arama özelliği sonunda 
geldi. Beta sürecinin 
ardından popüler uygu-
lamada artık görüntülü 
arama mümkün hâle get-
irildi.

WhatsApp uzun süredir 
beklenen görüntülü 
görüşme desteğini ni-
hayet kullanıcılarına 
sundu. Geçtiğimiz gün-
lerde beta kullanıcılarının 
deneyimleyebildiği bu özel-
lik, artık herkes tarafından 
kullanılabiliyor.

Skype ve FaceTime 
uygulamalarında olduğu 
gibi video konferans 
yapılabilmesini sağlayan 
WhatsApp görüntülü konuşma 
özelliği, deneme sürecinin 
ardından sonunda uygulama-
daki yerini aldı.

WhatsApp’ta görüntülü 
arama yapmak ise çok basit. 
Tıpkı telefonunuzdaki sesli ar-
amada olduğu gibi konuşmak 
istediğiniz kişinin ekranını 
açarak ‘Görüntülü Arama’yı 
seçiyorsunuz.

Henüz tüm kullanıcılara 
sunulmayan yeni güncelle-
menin, kısa süre içinde bütüm 
WhatsApp kullanıcılarına 
gönderilmesi bekleniyor.

Whatsapp’a Avrupa 
Birliği’nden Uyarı

Avrupa Birliği, Whatsapp’ı 
kullanıcı verilerini Facebook 
ile paylaşmaması için uyardı.

Avrupa Birliği, Facebook’a 
verdiği talimatta, Whatsapp’ın 
kullanıcı verilerini Facebook 
ile paylaşması yönünde ci-
ddi endişeleri olduğunu ve 
bu paylaşım politikasının 
kullanıcıların Whatsapp’a 
üye olurken kabul ettikleri 
kullanım koşulları ve gizli-
lik politikası içerisinde yer 
almadığını belirtti.

Whatsapp’a konu ile il-
gili gerekli tüm bilgilerin 
en kısa zamanda kendiler-
ine aktarılmasını ve şirketin 
kullanıcı verisi paylaşımını uy-
gun yasal koruma temin edilene 

kadar durdurmasını istedi.
Facebook, Whatsapp’ı 

satın aldığında kişisel ver-
ileri toplamayacağı yönünde 
açıklama yapmıştı.

Ancak, Ağustos ayında 
politikasında yaptığı 
değişiklikle birlikte Whatsapp 
artık telefon numaraları, profil 
isimleri, fotoğraflar ve daha 
fazlasını sahibi Facebook ile 
paylaşmaya başlamıştı.

Bunun üzerine, ABD’de 
gizliliği korumaya yöne-
lik çalışan grup EPIC, Fed-
eral Ticaret Komisyonu’na 
şikayette bulunmuş ve Alman-
ya Facebook’a, Whatsapp 
kullanıcı verisini toplamaması 
yönünde talimat vermişti.

Apple Final Cut 
Pro X ’te Büyük 
Güncelleme Yaptı
Apple dün akşam 
yaptığı etkinlikte pro-
fesyonel video düzen-
leme uygulaması Final 
Cut Pro X ’te yapılan 
önemli bir güncelle-
meyi duyurdu.

Touch Bar, Final Cut 
Pro X ’e dinamik şekilde 
uyum sağlayarak kullanıcı 
dostu, bağlama duyarlı kon-
trolleri doğrudan kullanıcının 
parmaklarının ucuna get-
iren parlak, Retina kalites-
inde Multi-Touch özellikli 
ekran ile klavyenin klasik 
işlev sırasının yerini alıyor. 
Bu güncelleme Magnetic 
Timeline’daki yeni inanılmaz 
düzenleme özelliklerini, yeni 
MacBook Pro’daki devrim 
niteliğindeki Touch Bar 
desteğini ve geniş renk yel-
pazesindeki iş akışları için 
tam destek sunan yeniden 
tasarlanmış arayüzü içeri-
yor. Apple, Motion ve 
Compressor’de de güncelle-
meler yaptı.

“Bu, Final Cut Pro X’i beş 
yıl önce tamamen yeniden 
tasarladığımızdan bu yana 
yaptığımız en büyük gün-
celleme,.” Diyen Apple’ın 

Uygulama Ürün Pazar-
lamadan Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Susan Prescott 
şöyle devam etti: “Yeni 
sürüm şık bir arayüze sahip 
ve klasik takip tabanlı video 
düzenleme uygulamalarının 
sunduğundan çok daha 
fazlasını sunan yeni güçlü 
düzenleme özellikleri ge-
tiriyor. Ayrıca, devrim 
niteliğindeki Touch Bar, pro-
fesyonel video düzenlemesi 
yapanlara Final Cut Pro X ile 
etkileşimde bulunmanın ta-
mamen yeni bir yöntemini 
sunuyor.”

Final Cut Pro X ’teki 
yeni Magnetic Timeline ile 
kullanıcılar, özelleştirilebilir 
düzenleme ve ses kliplerinde 
diyalog, müzik ve efektler 
gibi türe veya “role” dayalı 
renk kodlamasıyla filmler-
ini bir bakışta anlayabiliyor. 
Rolleri oluşturmak ve atamak 
ve her birine eşsiz bir renk ver-
mek çok kolay. Ayrıca, pro-
fesyonel video yazılımında 
bir ilk olarak kullanıcıların 
düzenleme yaparken zaman 
çizelgelerinin dikey düzenini 
anında yeniden düzenlemek 
veya belirli sesli rolleri vur-
gulamak için basitçe sürükle-
meleri yeterli oluyor.

Dünyanın İlk Dinozor 
Beyni Fosili Bulundu
İngiliz bilim insanları, 
yıllar önce ülkenin 
güneydoğusundaki Sus-
sex kentinde bir sahilde 
bulunan kahverengi 
taşın, bir dinozor beyni 
fosili olduğunu açıkladı.

Taşı özel bir mikroskop 
kullanarak detaylı bir 
şekilde inceleyen Cambridge 
Üniversitesi’nden bir ekip, 
dünyada ilk kez bir dinozor 
beyni bulunduğunu duyurdu.

Bilim insanları, beyin fosi-
li bulunan dinozorun yaklaşık 
130 milyon yıl önce yaşayan 
Iguanodon gibi bir ot obur 
olduğunu söyledi.

Bir bataklıkta öldüğü 
düşünülen dinozor, kafasının 
çamura gömülü kalması se-
bebiyle şekli korunmuş ve 
zamanla fosilleşmiş.

Bu sebeple fosilin 
bugüne kadar korunabildiği 
düşünülüyor.

Ayrıca incelemeyi ya-
pan ekip dinozor beyninin, 
bugünkü timsah ve kuşlarla 
benzer özellikler taşıdığını da 
söyledi.

Cambridge Üniversites-
inden Dr Alex Liu, “Beyin 
dokularının korunma şansı 
inanılmaz düşük, su sebeple 
bu buluş oldukça şaşırtıcı” 
dedi.
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1 Kasım Dünya Kobanê Günü’nde 5 kıtada, 
milyonlarca insan ayağa kalktı. Ancak en dik-
kat çeken Afganistan’da kadınların YPG/YPJ 
bayraklarıyla sokaklara akın etmesi oldu.
erdoğan altan-Yeni Özgür Politika

Ulusal ve uluslararası güçlerin yereldeki 
taşeron güçleri olan DAIŞ çetelerinin saldırılarına 
karşı Şengal ve Kobanê’deki eşsiz direniş 
Afganistan’dan Afrika’ya, Avrupa, Avusturalya 
ve Latin Amerika’ya kadar 5 kıtada insanlığın 
vicdanını ayaklandırdı. 1 Kasım Dünya Kobanê 
Günü’nde dünya insanlık onuru için ayaklanırken, 
dün olduğu gibi bugün de AKP/Türk devleti 
YPG’ye saldırarak tüm dünyanın gözleri önünde 
DAIŞ’ı beslemeye devam ediyor. 

1 Kasım Dünya Kobanê Günü’nde 5 kıtada, 
onlarca ülkede, yüzlerce şehirde, farklı kültür 
ve inançtan milyonlarca insan ayağa kalkarken, 
bunlar içinde en dikkat çekeni ise, kuşkusuz 
Afganistan’da kadınların öncülük ettiği eylemler 
oldu. Uygar insanlık için gündelik yaşamda nor-
mal olan her şeyin kırbaç ve çok daha ağır cezalar-
la yasaklandığı yokluklar diyarı Afganistan’daki 
kadınların ellerindeki YPG/YPJ savaşçıların 
afişlerle yürüyüş yapmaları halen hafızalarda 
tazeliğini koruyor.

kobanê direnişi yeni aşamada
Aralarında Nobel Barış Ödülü sahipleri ve 

filozofların da olduğu binlerce aydın-yazarın 
çağrısı ile dünyanın her tarafında milyonlar-
ca insanın buluştuğu 1 Kasım Dünya Kobanê 
Günü’nde insanlığı etrafında kenetleyen Kobanê 
onur direnişi, bugün bölge halklarının barış içinde 
birliğini amaçlayan siyasal çözüm projesi olarak 
Rojava ve Kuzey Suriye’de daha zorlu bir mü-
cadeleye hayat veriyor.

Ortadoğu’yu kendi çıkarları doğrultusunda di-
zayn etme çabasındaki uluslararası güçler, tüm kir-
li hesaplarını gizleyecek bir DAIŞ yaratarak başta 
Ortadoğu halkları olmak üzere insanlığın başına 
bela ettikten sonra giderek bu çete yapılanmasını 
bölge geneline yaymaya başladı. Önce Rakka’yı 
işgal ederek yüzlerce sivil katleden, on binlerces-
ini göç etmek zorunda bırakan DAIŞ, ardından 
da Ürdün’ün başkenti Amman’daki gizli toplantı 
ardından Musul’u bir gün içinde devir-teslim 
işlemleriyle işgal etti. Daha sonra Êzîdîler için 
‘73’üncü Ferman’ olarak anılacak olan Şengal’e 
saldırı hesaplarına koyuldu.

Hesap edilmeyen direniş
Yapılan gizli planlar ve hesaplara göre KDP 

kontrolündeki Şengal birkaç saat içinde DAIŞ’a 
teslim edilecekti. Bu temelde DAIŞ’ın Şengal’e 
saldırmasından birkaç saat sonra KDP güçleri 
Şengal’i ve on binlerce sivili DAIŞ’ın pençes-
inde bırakıp kaçtı. DAIŞ çeteleri Şengal halkını 
katliamdan geçirdi, kadınları kaçırıp pazarlarda 
sattı. 

Êzîdîlere reva görülen bu planın daha da 
derinleşmesine HPG/YJA Star gerillaları ile YPG/
YPJ savaşçıları engel oldu. 

Şengal halkını kurtarmak için ilk etapta sad-
ece 8 HPG gerillası cansiperane müdahale ederek 
DAIŞ durduruldu ve uğursuz plan açığa çıkarıldı. 
Ardından on binlerce sivili DAIŞ çetelerine karşı 
koruyan 8 HPG gerillası sivil halkı Şengal dağına 
götürmek için güvenli bir yol açtı. Daha sonra 
YPG/YPJ savaşçıları yardıma gelerek Şengal ile 
Rojava arasındaki Cezaa yolunun güvenliğini 
aldı ve 120 binden fazla Êzîdîyi Şengal dağından 

Rojava’ya geçirmeyi başardı. 
Sivillerin kurtarılmasının ardından, Şengal’in  

DAIŞ çetelerinin eline geçmemesi ve haya-
ta geçirilmeye çalışılan planın tümden boşa 
çıkarılması için savaşçılar savunma hamlesi 
başlattı. Direniş, Şengal’in DAIŞ  çetelerinden 
temizlendiği 13 Kasım 2015 tarihine kadar sürdü. 

Şengal’den sonra Kobanê, DAIŞ çetelerine 
ölümcül darbeyi indirdi. YPG/YPJ savaşçıları, 15 
Eylül 2014’de başlayan DAIŞ saldırılarına karşı 
onur mücadelesi sergileyerek tüm dünyada yankı 
bulan tarihi bir direniş destanı yazdı. Bu tarihi 
direniş, Kobanê’yi insanlık onuru ve değerlerinin 
savunulduğu evrensel direniş ve mücadelenin 
kalesi haline getirdi. 

serzûrî’deki duruş 
Tarihi Kobanê direnişinin mesajı ve rotası, 

saldırıların henüz ikinci gününde belli oldu. 16 
Eylül 2014’de Kobanê’nin doğusundaki ikinci 
köy olan Serzûrî’de 12 savaşçı, sergiledikleri 
fedai duruşla daha sonra gelişecek olan tarihi 
direnişin de rotasını çizdi. Köyde Bawer Efrîn, 
Berfîn Çiya, Bira Perwer, Ciwan Heval, Gûlistan 
Qendîl, Mizgîn Cûdî, Peyman Tolhildan, Rûstem 
Cûdî ve Serxwebûn Xerîb adlı savaşçılar, Rodî 
Efrîn komutasındaki YPG birliği 15 Eylül akşamı, 
sayıları kendilerinden kat be kat fazla olan, tank 
ve toplarla saldıran DAIŞ çetesine karşı iradesinin 
teslim alınamayacağı mesajını verdi.

16 Eylül akşamına kadar yaşanan çok şiddetli 
çatışmalara rağmen çeteler okula giremedi. Ancak 
özgürlük kahramanlarının cephanesi tükenmeye 
başlamıştı. Birlik komutanı Rodî Efrîn telsiz üzer-
inden YPG/YPJ komutanlığına son mesajını şöyle 
aktarıyordu: “Heval biz sonuna kadar direneceğiz 
ve düşmanın geçişine izin vermeyeceğiz. Şehit 
düşeceğimizi biliyoruz, ancak yolumuzdan 
yürüyecek olanlar da var.”

İkinci stalingrad 
Serzûrî’den sonra köşe köşe, ev ev, sokak 

sokak ve mahalle mahalle çetelerle göğüs göğüse 
çatışmalar yaşandı. Onuruna sahip çıkan halk, 
YPG/YPJ güçleriyle birlikte Kobanê’de direniş 
saflarına akmaya başladı.

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Murat 
Karayılan’ın “Yüzyılın Stalingrad’ı” olarak 
adlandırdığı bu küçük kent, 134 gün boyunca, 
Musul’u bir gecede ele geçiren DAIŞ çeteler-
ine karşı direnerek onlara geçit vermedi. 134 
gün süren amansız bir direniş ardından Kobanê 
çetelerden tümüyle temizlenerek özgürleştirildi.

Bizzat AKP’nin Erdoğan’ının, “düştü 
düşecek” dediği bu kentte Arîn Mîrkan, Gelhat 
Gabar, Êrîş Efrîn, Zozan Kobanê, Baran Kobanê, 
Rêvana Kobanê, Zehra Penaber, Xemgîn Heleb, 
Hemza Kobanê, Cûdî Şevîn, Pelin Amed, Cûdî 
Amed, Destîna Qendîl, Hozan Rojava, Ebdo Doç-
ka, Hesret Kobanê, Xwînda Amed, Rojvan Ro-
jhilat, Gîvara Gulalî, Paramaz Kızılbaş ve sayıları 
bine yaklaşan direniş şehidi şahsında Kobanê’de, 
Hitler faşizmine geçit vermeyen Stalingrad ile 
eşdeğerde bir direniş yaşandı. 

evrensel direnişin sembolü
Direnişin zaferle sonuçlanıp 

sonuçlanmayacağına ilişkin hiçbir umut ışığı 
yokken Kobanê, tüm dünyayı etrafında toplayan, 

faşizme karşı evrensel bir mücadele cephesi açan 
bir merkez rolü oynayarak, evrensel direnişin de 
sembolü haline geldi. Etkisi Kürdistan’ı aşan ve 
dünyanın birçok ülkesine yayılan tarihi direnişe 
destek için yüzü aşkın ülkede insanlık değerlerini 
savunan kitleler, yürüyüş ve çeşitli eylemlerle 
harekete geçti. Bu yüzden 1 Kasım günü “Dünya 
Kobanê Günü” olarak ilan edildi. 

Kobanê direnişinin bu çapta evrensel nitelik 
kazanmasında direnişleriyle tarihe not düşen Par-
amaz Kızılbaş, Alîşêr Dersim, Kader Ortakaya ve 
Gelhat gibi enternasyonal devrimcilerin de önem-

li payı vardı.  

Direnişin dönüm noktası
Kobanê direnişi, dünyadan önce Kürdistan’ı 

ayağa kaldırarak ulusal ruh etrafında birleştirdi. 
Saldırılara karşı direnişin öncülüğünü ilk etapta 
YPG/YPJ güçleri yapıyordu. Ancak daha sonra 
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın 22 Eylül 
2014’de Kürdistan halkını Kobanê için birlik 
içinde seferber olmaya, tüm yaşamını savaşa göre 
örgütlemeye çağıran mesajı adeta tarihi direnişin 
dönüm noktası oldu. 

Dünyayı Ağaya Kaldıran Kobanê Direnişi
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Kürt halk önderi Öcalan, “Kobanê’nin 
düşmesi, tüm Kürdistan’ın düşmesi demektir. 
Herkes bu gerçekliğe göre hareket etmeli” derk-
en, Kobanê’nin, Kürt sorununun çözüm anahtarı 
olduğunu da söyledi. 

Öcalan’ın mesajı üzerine Kürdistan’ın dört 
parçasından yüzlerce genç yönünü Kobanê’ye 
çevirdi ve hiçbir engel tanımadan sınırları aşarak 
seferberlik çağrısına cevap oldu. 

Özellikle dönemin AKP Başbakanı ve 
şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kob-

anê düştü düşecek” açıklamasına karşılık 6 
Ekim akşamı Kürdistan ve Türkiye kentler-
inde yüzbinlerce Kürt, alanlara çıkıp eylemler 
gerçekleştirdi. Başta Bakur olmak üzere, Rojhilat 
ve Başurê Kürdistan’daki halk, dünyadaki bütün 
Kürdistanlılar yaşadıkları her yerde Kobanê için 
eyleme geçti ve yabancı halklardan da büyük 
destek gördü. Öyle ki, dünyayı sarsan bu büyük 
halk ayaklanması karşısında, her fırsatta Ro-
java düşmanlığı kusan Barzani KDP’si bile, 14 
Ekim’de, Rojava devrimini ve kanton yönetimler-
ini tanımak zorunda kaldı. 

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a yönelik 
uluslararası komplodan sonra Kürtler ilk defa 
Kobanê şahsında, Kürdü ve Kürdistanı sahip-
lenme adına tek ses oldu. 

Bakûrê Kürdistan halkı, 134 gün süren 
direniş boyunca yağmur-kar-soğuk demeden 
Kobanê-Pirsûs sınır hattında nöbet eylemleri 
gerçekleştirerek Kobanê direnişi etrafına insan 
çemberi oluşturdu. 

6-7-8 Ekim günleri boyunca tüm dünyada de-
vam eden ve sadece Bakur’da 50 sivilin AKP eli-
yle katledildiği görkemli halk ayaklanması, ancak 
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla 
son buldu.

 tarihi 134 gün geleceğe yön verdi
Aralıksız süren 134 günlük amansız direniş, 

o günlerle sınırlı kalmayarak daha sonra da 
Rojava’ya karşı geliştirilmek istenen bütün kirli 
planlara cevap oldu. Savaşın ilk etabında “var 
olma mücadelesiyle” elde edilen kazanım, savaşın 
ikinci etabında bir başka “var olma mücadelesini” 
beraberinde getirdi. 

Direnişin hizaya getirdiği öznelerin ortak 
“gerici” karakteri, Kobanê özelinde Rojava 
Devrimi’nin özgün yapısını kuşatmıştı. 

YPG/YPJ öncülüğündeki Kobanê direnişi, 
hem DAIŞ saldırılarına karşı geliştirdiği askeri 
savaş stratejileri hem de Ortadoğu denklemindeki 
politik stratejileriyle savaşın ilk perdesinde ka-
zanan taraf oldu. Savaş artık sadece karşı cephe 
ile askeri düzlemde değil, aynı zamanda ideolojik 
ve politik düzlemde de yürümek zorundaydı.

kobanê’ye kDP peşmergesinin geçişi
Kobanê Direnişi ile birlikte bölgede yeni 

ilişki, ittifak ve dengelerin kurulmasının ilk so-
mut göstergesi, ABD liderliğindeki DAIŞ karşıtı 
koalisyonun hava saldırılarıydı. İkinci gösterge 
ise, “Kobanê’ye KDP peşmergesinin geçişi” oldu. 

“Kobanê’ye peşmerge geçişi”, 160 kişilik bir 
insan topluluğunun savunma ve direniş saflarına 
katılmasından ziyade, direnişçilerin ihtiyaç 
duyduğu ağır silahların nakli anlamına geliyordu. 

Kent savaşının başladığı günlerde uluslararası 
kamuoyunun baskıları sonucu gündeme ge-
len geçiş, Kobanê’nin düşeceği hesaplanarak 
20 günden fazla geciktirildikten sonra ancak 
gerçekleşti. Bu zaman dilimi, AKP ve KDP’nin 
başarısız ve ikiyüzlü politikalarını ortaya saçtığı 
gibi, her şeye rağmen Kürt ulusal birliği için de iyi 
bir sonuç çıkarılmaya çalışıldı.  

abD: kobanê’ye ‘muhtaçlık’ taktiği
ABD, alanda DAIŞ’ı durdurabilecek tek güç 

olarak öne çıkan Kürt Özgürlük Hareketi çizgisine, 
kurduğu yeni ittifaklar denkleminde yer verdiğini 
Kobanê’ye yönelik hava operasyonlarıyla göster-
di. Bu hamleyi her biri ABD’nin inisiyatifinde 
yürütülen Kobanê’ye havadan silah yardımı, 
AKP’nin hizaya çekilerek yardım koridorunu 
açmak zorunda bırakılması ve peşmergenin 
Kobanê’ye geçişi hamleleri takip etti. Aslında 20 
gün sonra ABD’nin Kobanê müdahalesi kısa vad-
ede direnişe katkı sunmakla birlikte, uzun vadede 
Rojava’daki ilerici-özgün deneyimin bölgeye 
yönelik emperyalist politikalar içerisinde eri-

tilmesi amacını taşıdığı ve bu destansı direnişten 
kendisine bir pay çıkartmaya çalıştığı da siyasi ve 
askeri analistlerin gözünden kaçmadı.

kobanê dünyayı ayağa kaldırdı
Aralarında Nobel Barış Ödülü sahipleri ve 

filozofların da olduğu binlerce kişinin çağrısı 
ile dünyanın her tarafında halklar 1 Kasım günü 
Kobanê için buluştu. Bu amaçla, Avrupa, Ameri-
ka, Afrika, Asya, Avustralya kıtalarında komiteler 
oluşturuldu, yüzlerce yürüyüş organize edildi. 

Almanya’da 15 merkezde  İtalya’da 19 
merkezde, Fransa’da 9 merkezde en az 40 or-
ganizasyonun destek verdiği eylemler düzenlendi. 
Eylemleri destekleyenler arasında sol partiler, 
feministler, Amazig ve Tamil halkları, Fransız, 
Ermeni, Breton ve Korsikalılar vardı.

Yine, Hollanda’nın Den Haag, Kıbrıs’ın 
Lefkoşa, Avusturya’nın Salzburg, Linz, Graz ve 
Vinaya, İsviçre’nin Zürih kentinde, Belçika’nın 
başkenti Brüksel’de, Yunanistan’ın başkenti 
Atina’da, İspanya’nın başkenti Madrid ve özerk 
Bask bölgenin başkenti Bilbao’da, Portekiz’in 
Lizbon kentinde, Çek Cumhuriyeti’nin başkenti 
Prag ve Varşova kentinde halklar Kobanê için 
yürüdü.  

İngiltere’de 6 ayrı merkezde eylemler organ-
ize edilirken İskandinavya ülkelerinde de 1 Kasım 
Kobanê günü vardı.

İsveç’in Uppsala, Angered, Gävle, Malmö, 
Göteborg, Stockholm kentlerinin yanısıra, 
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta, Norveç’in 
başkenti Oslo ile Bregen kentinde, Finlandiya’nın 
başkenti Helsinki’de, Hindistan’da 6 ayrı 
merkezde, yine ABD’de Washington’da, 
Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te, Ekvador’un 
Quito kentinde, Honduras’ın Tegucigalpa kentin-
de, Kanada’nın Vancouver ve Toronto kentlerinde, 
Avustralya’nın Adelaide ve Sydney kentlerinde, 
Venezuela, Pakistan ve Şili’de de on binlerce in-
san sokaklara çıkarak Kobanê’yi sahiplendi. 

Tarihi Kobanê direnişi, bir anda dünyanın 
birçok yerinde yayılan ve düzenli orduları 
darmadağın eden DAIŞ için sonun başlangıcı 
oldu.

Her yer kobanê
6-8 Ekim serhildanının ardından 1 Kasım’ı 

Dünya Kobanê Günü haline getiren gelişmelerin 
ana kaynağı hiç kuşku yok ki, Öcalan’ın tar-
ihi seferberlik çağrısı oldu. 67 yaşındaki Apê 
Nemir’in DAIŞ’a karşı savaşarak sembolleştiği 
Kobanê direnişi ve 134 sonra gelen tarihi zafer, 
direnişin toplumsallaştırılması adına atılmış en 
önemli adım olarak hafızalarda yer etti.

Kobanê’de kent savaşının başladığı günlerde 
patlak veren 6-8 Ekim serhildanları ve eylemler-
ine polisi, askeri, sivil-faşist güçleri ve kontrger-
illa aygıtlarıyla saldıran AKP, aynı gözdağını 1 
Kasım eylemleri için de verdi. 

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu 
ve İçişleri Bakanı Efkan Alâ, halkı sokaklara 
çağırmanın yasalarda olmadığını iddia ederken, 
valilikler “Sokağa çıkılması durumunda tered-
dütsüz müdahale edileceğini” ilan etti.

Bu tehditler ve gözdağının ardından 1 Kasım 
sabahı özellikle Kürdistan’da sokaklar ve meydan-
lar askerin ve polisin zırhlı araçları ve barikatları 
ile dolduruldu, Amed sokaklarında tanklar gezdi-
rildi. Bu tehdit ve gözdağına rağmen Kürdistan 
coğrafyasında yüzbinler sokakları, meydanları 
doldurdu. Kobanê sınırındaki Suruç’ta binler, 
seslerini direniş mevzilerine ulaştırmayı başardı. 
Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanında “Her 
yer Kobanê, her yer direniş” sloganları yankılandı.

Halk ayağa kalktı
Kürt coğrafyasında kent kent ilçe ilçe eylemler 

düzenlendi. Başta Amed, Batman, Van, Mardin 
gibi merkezler olmak üzere hemen her il ve ilçede 
büyük kitlesellik kazanan eylemlerde PKK, PYD, 
YPG/YPJ bayrakları ve Kürt Halk Önderi Abdul-
lah Öcalan’ın fotoğrafları taşındı.

Eylemlere saldırılar da eksik olmadı. 
Amed’de, Mardin/Nusaybin’de, Şırnak/İdil’de, 
Hakkari/Gever’de ve Muş’ta genellikle miting 
programlarının sonlandığı ve kitlenin dağıldığı 
sırada polis saldırıları gerçekleştirdi. Halkın po-
lis saldırılarına yanıt vermesi üzerine çatışmalar 
yaşandı.  

Suruç’ta ise kitle sınırdaki Mahser ve Dewşen 
köylerinde bir araya geldi. İki koldan başlayan 
yürüyüş Miseynter Köyü’nde binlerce kişinin 
katıldığı bir mitinge dönüştü. Suruç eyleminde 
kadınların çok yoğun katılımları dikkat çekti. 
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve 
Türkiye’nin diğer birçok kentinde sokaklara 
dökülen on binlerce kişi AKP’nin DAIŞ çetelerini 
destekleyen politikalarına bir an önce son vermes-
ini istedi. 

YPJ direnişi afganistanlı 
kadınlara umut oldu! 

Çin’den Brezilya, Kanada, Rusya ve ABD’ye 
kadar on milyonlarca insan 1 Kasım Dünya Kob-
anê gününde, ayaklandı ve son derece örnek bir 
ahlaki tavır geliştirdi. Ancak bunlardan en ilginç 
olanı hiç şüphesiz Afganistan’daki kadınların Kob-
anê direnişini sahiplenen gösteri, basın açıklaması 
ve direnişleri oldu. Afganistan’ın yedi eyaletinde 
eş zamanlı düzenlenen DAIŞ karşıtı gösteriler, 
Afganistan Dayanışma Partisi’nin (Solîdarî-
ty Party of Afghanistan-SPA) öncülüğünde 
gerçekleştirildi. Herat, Farah, Nangarhar, Balkh, 
Takhar, Nimruz ve Bamyan eyaletlerinde düzen-
lenen kitlesel gösteri ve yürüyüşlere binlerce kişi 
katıldı. Kobanê’deki kadınlar ve tüm Kürt halkı 
için sokağa çıkarak ellerinde direnen YPJ’li kadın 
savaşçıların posterleri ve YPG bayraklarıyla 
gösteri yapmaları, yeni bir halk uyanışının ve 
farkındalığın işareti oldu.

Dünyayı Ağaya Kaldıran Kobanê Direnişi
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Çavuşoğlu: Başika Kampı 
Gereksiz Bir Hale Geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak’ın Musul 
kentinin yakınlarında bulunan Başika Kampı’nın 
amacının yerel güçleri eğitmek olduğunu ancak 
artık gereksiz bir hale geldiğini söyledi. Çavuşoğlu, 
Bağdat yönetimi ile yaşanan krizin çözümü için ise 
diplomatik çabaların sürdüğünü belirtti.

Katar’ın başkenti 
Doha’daki üste görev ya-
pan Türk askerlerini ziyareti 
sırasında konuşan Çavuşoğlu, 
“Başika kampının amacı da 
DEAŞ’a (Irak Şam İslam 
Devleti - IŞİD) karşı yerel 
güçleri eğitmekti ama gerek-
siz bir hale geldi. Şimdi olum-

lu adımları atıyoruz” dedi.
Musul’a yaklaşık 20 kilo-

metre mesafedeki Başika 
Kampı nedeniyle Türkiye ile 
Irak arasında bir süredir ciddi 
bir kriz yaşanıyor. Irak, üsteki 
Türk askerlerinin varlığının 
egemenliğinin ihlali olduğunu 
öne sürüyor ve geri çekilmes-

ini talep ediyor. Türkiye ise 
buradaki askeri varlığını ken-
di güvenliği açısından kritik 
önemde görüyor.

Dışişleri Bakanı, Başika 
Kampı’nın “gereksiz bir ger-
ginlik yarattığını” ancak bu-
nun yoluna koyulması için 
diplomatik çabaların devam 
ettiğini sözlerine ekledi.

Krizin çözümü çabaları 
kapsamında Irak’tan bir heye-
tin gelmesinin beklendiğini 
belirten Çavuşoğlu, İran’ın 
da bu süreçte olumlu katkı 
yapması halinde bunun mem-
nuniyet yaratacağını ifade etti.

Kanada 2017 Yılında 300 
Bin Göçmen Alacak

Kanada Göç Bakanı John McCa-
llum, bu yılın sonuna kadar 300 
bin yeni göçmenin ülkeye gelm-
esini hedeflediklerini söyledi.

2017 yılında da en az 300 
bin göçmenin ülkeye kabul 
edileceğini kaydeden McCal-
lum, önümüzdeki yıl alınacak 

mülteci sayısının azalacağını 
ve daha ziyade ekonomik 
amaçlı göç edenlere ağırlık 
verileceğini belirtti.

Ülkesinin ekonomik ve 
demografik büyümesi için 
göçün gerekli olduğunu vur-
gulayan John McCallum, 
2017’de alınacak göçmenlerin 
sadece 40 bininin mülteciler-
den oluşacağını söyledi.

2017 yılında ülkeye 
alınacak 300 bin göçmenin 
172 bin 500’üne çalışma 
izni verilecek. 40 bin göç-
menin mülteciler arasından 
seçileceği ülkeye ayrıca aile 
birleşimi yoluyla 86 bin 
kişinin geleceği hesaplanıyor. 

Kanada Göç Bakanlığı ver-
ilerine göre 4 Kasım 2015’ten 
bu yana ülkeye gelen göç-
menler arasında 33 bini aşkın 
Suriyeli mülteci bulunuyordu. 
Bunlardan 22 bin kadarı ise 
ülkede kalabilmek için göç-
men işçi statüsüne başvurdu.

Nüfusu 36 milyonu aşan 
Kanada’ya alınacak göç-
men sayısının arttırılması 
kararı geçtiğimiz yıl ik-
tidara gelen Başbakan Justin 
Trudeau tarafından alınmıştı. 
Kanada nüfusunun giderek 
yaşlanmasının ekonomik 
büyümeye engel olduğunu sa-
vunan hükümet, iş yaşamına 
atılan gençlerin sayısının 
emekliye ayrılanlardan az 
olmasından dolayı endişeli.
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Bir kabusla yatılıp başka bir kabusla kalkılan ülke
Önceki geceyi Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın 
tutuklanmaları kabusuyla bitirip dün sabaha 
Cumhuriyet’in yazarlarına ve yöneticilerine 
yapılan operasyonla uyandık. Devlet Kürtlere 
“değil barış, sana internet bile yok” derken, 
CHP’nin de içinde olduğu diğer muhaliflere AKP, 
Cumhuriyet Gazetesi üzerinden sopa sallıyordu.

Celal Başlangıç 

Gelecek felaketin ön habercisiydi 
telefonların ve internetin kesilmesi.

Önce sokağa çıkma yasağı ilan edil-
iyor, sonra dünyayla bağınız kesiliyor, 
kentleri dışarıdan askerin, içeriden 
polisin zırhlı araçları kuşatıyor, elek-
triklerin kesilmesiyle de operasyonlar 
başlıyordu.

Hendeklerin ve barikatların 
kurulduğu Kürt kentlerinde bu süreç 
belki 100 kez yaşandı.

Tam bitti sanılıyordu ki altı gündür 
yeniden başladı.

Gerçi bu kez hendek ve barikat 
yoktu ama Diyarbakır’dan Erzurum’a, 
Kars’tan Ardahan’a, Bingöl’den 
Erzincan’a, Mardin’den Batman’a, 
Siirt’ten Van’a, Elazığ’dan Tunceli’ye, 
Gaziantep’ten Şanlıurfa’ya, Kilis’ten 
Adıyaman’a yayılan bir coğrafyada 
günlerdir özellikle internet, zaman za-
man telefonlar kesildi.

Çünkü Diyarbakır Büyükşehir Bel-
ediye Eşbaşkanları Gültan Kışanak’la 
Fırat Anlı gözaltına alınmıştı ve 
gösterilecek tepkiye karşı; halkın 
haberleşmesinin, eylem çağrısı 
yapılmasının önüne geçmek hede-
fleniyordu. Artık interneti, telefonu 
kesmek devletin bölgede gösterdiği 
“olağan refleksler”in başında geli-
yordu.

Bu nedenle Diyarbakır’da ve 
diğer kentlerde internet kesilince 
haberleşmek olanaksız hale geliyor, 
bölgenin dünyayla bağlantısı resmen 
kopuyordu.

Önceki gün biamag’daki Haluk 
Kalafat imzalı haber “biamag 16 yıldır 
ilk kez Şeyhmus Diken’siz yayınlandı” 
başlığını taşıyordu:

“Yazarımız Şeyhmus Diken bia-
mag yayına başladığı günden iti-
baren aksatmadan yazıyor. biamag’ı 
hazırlarken her Cuma öğle saatler-
inde yazısını mailimizde görmeye 
alıştık. Ancak dün yazısını göndere-

medi. Çünkü Diyarbakır’da dün sabah 
saatlerinden itibaren internet kesik. 
Neden kesildiğine dair bir açıklama 
da yok. Bir süre bekledik ancak ne 
internet geldi, ne de bir açıklama… 
Şeyhmus Diken telefonda ‘Nail Güreli 
hakkında yazmıştım; ama gönder-
emiyorum; okurlarımdan özür dilerim 
ama benim elimde olan sebeplerle 
değil, internet kesik’ diyordu…”

Hatta dün kulturservisi.com sites-
inde çıkan “Döndük mü başa” başlıklı 
yazısı tam 21 maddeden oluşuyordu. 
Çünkü ancak böyle aşabilmişti “in-
ternet kesiği”ni; 21 ayrı kısa mesajla 
gönderebilmişti yazısını.

Diyarbakır Barosu’nun eski 
Başkanı Emin Aktar, dün kaç 
saatliğine geldiği, bir daha ne zaman 
geleceği belli olmayan internet haber-
ini ironik bir dille ifade ediyordu:

“Şehre internet geldi. 
Havalandırmaya çıkarılmış mahpuslar 
gibiyiz.”

İNterNetİN kesİlMesİ 
HaYatı felÇ eDİYOr

Elbette sadece haberleşmeyle ilgili 
bir sorun yaratmıyor internetin kes-
ilmesi. Şu anda Diyarbakır ve çevre 
kentlerde sağlıktan eğitime, ticaretten 
ulaşıma kadar yaşamın pek çok alanı 
felç olmuş durumda.

Pos makineleri çalışmıyor. 
Kimse kartla alışveriş yapamıyor. 
Bankalardan havale yapmak mümkün 
değil.

Elektrik ve su parası bile ödeyemi-
yor kentte internet kesik olduğu için.

Kargo şirketleri çalışamaz du-
ruma gelmiş. Ne giden kargo kabulü 
yapabiliyorlar ne de gelen kargoyu 
dağıtabiliyorlar.

Eczaneler ilaç veremiyor. Hasta-
lar çaresiz. Kimi eczacılar telefonla 
internetin kesik olmadığı kentlerdeki 
meslektaşlarını arayıp e-reçetelere 
ulaşmaya çalışıyorlar.

Sigorta şirketleri bile poliçe kes-
emez duruma düşmüş.

İnternet kesik olduğunda uçak bi-
leti almak da olanaksız hale geliyor. 
Rezervasyon yaptırmak isteyenler 
de Türkiye’nin batısındaki kentleri 
arayarak kendilerine uçak bileti 
almalarını rica ediyor.

Bir hesaplamaya göre Diyarbakır 
merkez olmak üzere çevresindeki 
yaklaşık 10-15 kentte en az altı milyon 
internet kullanıcısı olumsuz etkileni-
yor devletin bu uygulamasından.

HDP Eşbaşkanları Figen 
Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş 
adına “Haberleşmenin engellenmesi, 
ayrımcılık, görevi kötüye kullanma” 
gerekçesiyle Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu, Erişim Sağlayıcıları 
Birliği, Türk Telekom, Türksat Uydu 
Haberleşme, Vodafone Telekomüni-
kasyon, Turkcell Superonline, D-
Smart, Turkcell’e İletişim Hizmetleri, 
Doping Internet, Türk’teki yetiştim 
Hizmetleri, Digiturk İnternet şikayet 
edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na yapılan şikayette, 
birçok kentte hem sabit hem de mo-
bil hatlardan internete erişimin ve 
haberleşmenin engellenmesi, bilişim 
sistemlerinin erişilmez kılınması ve 
kamu hizmeti teşkil eden bu hizmetler-
in nefret ve ayrımcılık saikiyle, belli 
bir siyasi düşünce, dil ve benzeri 
ayırım gözetilerek toplumun belli bir 
kısmına sunulmadığı kaydedildi.

Yapılan suç duyurusuna göre 
haberleşme imkanı ortadan 
kaldırılmıştı:

“Haberleşme hürriyeti TCK ile de 
korunmaktadır. Haberleşme, kişinin 
insan olmasından kaynaklanan hakları 
arasında yer almaktadır. Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin özel hayatın 
ve aile hayatının korunmasını düzen-
leyen 8. maddesinde, haberleşmeye 
saygı açıkça yer almaktadır.”

Suç duyurusuna göre internet kes-
intileri Diyarbakır Büyükşehir Beledi-
yesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve 
Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasının 
ardından başlamıştı, halkın kendi 
kendini yönetme iradesini ortaya 
koyması ve kendi seçtikleri beledi-
ye başkanlarına sahip çıkmamaları 
amacıyla halkın kamu hizmetlerinden 
faydalanması engellenmişti.

Anlayacağınız bu uygulamayla 
devlet belli bir bölgedeki yurttaşlarına 
“Kürtlere değil barış, siyaset ya da 
yerel yöneticilik; internet bile yok” 
diyordu.
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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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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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Demirtaş: Direniş Toplumsallaşmalı
Demirtaş, Erdoğan’ın 
siyasete girdiği 
günden bu yana 
Amed’i almanın haya-
lini kurduğunu an-
cak Amed’in ona 
kabusu yaşattığını 
belirtti. Demirtaş, 
tüm toplumun baskı 
altında olduğunu be-
lirterek, direnişin de 
t o p l u m s a l l a ş m a s ı 
gerektiğini kaydetti.

Halkların Demokratik Partisi 
(HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin 
Demirtaş, partisinin grup toplantısında 
gündeme dair değerlendirmelerde bu-
lundu. 

Demirtaş, Meclis’te çalışan tek 
mekanizma olarak grup toplantılarının 
kaldığını belirterek, “Komisyonlar 
çalışmıyor, Genel Kurul durmuş du-
rumda. Bu nedenle grup toplantıları 
çok önemli görüyoruz” dedi. 

Demirtaş, grup toplantısına 
katılanlara ilişkin olarak “Sorunlarını 
görünür kılmak üzere, destek ve 
dayanışma amacıyla buraya gelen 
yurttaşlara teşekkür ediyorum. Belki 
de en çok  ihtiyaç duyduğumuz şey 
hak, hukuk, adalet çünkü ülkede en 
az bulunan değerler bunlar. Adaletin 
olmadığı, hukukun işlemediği bir ülk-
ede yaşamak kolay değil” dedi.

‘Herkes baskı altıNDa, 
Herkes DİreNMelİ’

Demirtaş’ın konuşmasından satır 
başları şöyle:

“Bugün Türkiye’de AKP iktidarının 
ve Saray’ın zulmünün ulaşmadığı 
neredeyse hiçbir ev kalmadı. Saray’ın 
etrafındaki leş kargalarını bir yana 
bırakırsanız herkes baskı altında. Ya 
işten atılmış, ya soruşturma altındadır. 
Ya başına bir şey gelmiş ya da bir şey 
geleceğinden korkuyor. Böyle bir or-
tamda herkesin birleşebileceği temel 
ilkeler adalet ilkeleridir, hukukun il-
keleridir. Toplumun tamamı bu amaçla 
direniş ortaya koyması gereken gün-
lerdeyiz.

‘DİYarbakır erDOĞaN’a 
kabUsU YaŞatıYOr’

Gültan Kışanak, Fırat Anlı ve 
Ayla Akat Ata, tanınmış siya-
setçiler, başlarına geleni gördünüz 
. Sandıkla kazanamadıkları bel-
ediyeyi ele geçirme operasyonunu 
gördünüz. Tayyip Erdoğan çok uzun 
yıllardır. siyasete girdiği günden 
bu yana Diyarbakır’ın hayalini ku-
ruyor. Bu hayalleri hep kuruyor ama 
Diyarbakır ona kabusu yaşatıyor. Van 
yine öyle. Hangi yolla olursa olsun 
alınacak talimatını veriyor. Her yerel 
seçimde buraların seçim sonuçlarını 
çok yakından takip ediyor, sandıklar 
açıldığında bizzat telefon ederek 
buraların sonuçlarını soruyor. Her 
seferinde de hayali yıkılıyor. Biz 

seçim bildirisi dağıttık, onlar para 
dağıttı. Biz ellerimizde seçim ma-
teryallerimizle ev ev dolaştık, onlar 
para dolu bavullarla. Müşahitlere 
baskı yaptılar, hazine yardımından tek 
kuruş alınmadığı dönemlerde, o zor 
koşullarda seçimleri kazandık.

Şimdi 15 Temmuz akşamı bu bize 
‘Allah’ın bir lütfudur’ lafının nedeni 
daha iyi anlaşılıyor. Bütün kirli emel-
lerini yapma olanağı budur. Ne kadar 
ahlaksızlık ne kadar ilkesizlik varsa 
şimdi yapıyor. Diyarbakır belediyes-
ine yapılan operasyonun nedeni bu-
dur. Bakın, bizim belediyelerimizde 
müfettişin sabit odası var, çünkü hiç 
çıkmıyorlar. Yıllardır yapılıyor bu. 
Tek bir hırsızlık, tek bir yolsuzluk bul-
maya çalışıyorlar. Sizce, bir slogan attı 
diye 15 yaşındaki çocuğu yaka paça 
hapse atılırken, şimdiye kadar bir kuru 
dağa gitmiş olsaydı o belediye başkanı 
hapse atılmaz mıydı? Bugüne kadar 
tek bir belediyemizin kasasından dağa 
tek bir kuruş gitmemiştir, gitmesinin 
de olanağı yoktur. PKK’ye para verip 
belge mi alıyorlar? Böyle saçmalık mı 
olur? Ayrıca belediye başkanlarımız 
halkın parasını başka yere göndermez. 
O para o kente harcanmak içindir, 
halkındır. 

Peki, bunlar utanmadan sıkılmadan 
belediyeler dağa para gönderdi 
diye sallarken savcılar böyle bir 
şey mi iddia etmiş? Hayır. Peki, 
lağım medyanızda iftira atarken hiç 
mi utanmanız sıkılmanız yok? Bir 
başbakan olarak hiç mi utanmıyorsun? 
Çık de ki, ‘Biz belediyeyi alamıyoruz, 
en iyi bildiğimiz yolla, hırsızlıkla 
alacağız.’ Ha, teröre destek diye bel-
ediyelere kayyum atanacaksa iki örnek 
vereyi: Kadir Topbaş, Melih Gökçek. 
Kayyum atayacaksanız parsel parsel 
Ankara’yı satanlara kayyum atayın. 
Diyeceksiniz ki ya bunların elebaşı 
Saray’da. Doğru. En çok yardımı 
kendisinin yaptığının itiraf da eti. Ama 

sihirli bir laf bulmuş, ‘Kandırıldık, Al-
lah bizi affetsin.’ Allah sizin belanızı 
versin be. 

‘reHİN tUtUlUYOrlar’
Öğretmen maaşıyla alınan eve 

el koyuyorlar. İnsanların rızkına 
el uzatıyorlar. Bunları normal 
karşılayabilir miyiz? Bu kadar hukuk-
suzluk yaşanırken, darbeciler darbe 
yaptı diye AKP’ye biat etmeyenler 
zulüm yapılmasına sessiz kalabilir 
miyiz? Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, 
meselesi sıradan bir yargı işi değildir, 
toplumu teslim alma projesinin bir 
parçasıdır. Dolayısıyla tutuklama 
olarak tanımlamayı doğru bulmuyor-
uz. Bu bir rehin almadır, kaçırılmadır. 
Arkadaşlarımız iktidarda olan bir çete 
tarafında kaçılırmış Kandıra denilen 
bir yerde rehin tutuluyorlar.

Mafyanın bir raconu vardı, bun-
larda o da yok. Saray’daki zat da 
çıkıp ‘Ne mağduru” diyor? Demek ki 
yüreği daha soğumamış. Tek tek diz 
çöktürme peşinde. Bu tür kendini dev 
aynasında görenlerin temel özelliğidir.  
78 milyonuz. Bir kişi ona biat etmezse 
rahat uyuyamaz. Korkar. Çünkü o 1 
kişi yarın 2 olabilir. Susturmak is-
ter. Toplumu korkutmak istemenizin 
nedeni kendi korkusudur. Bin odalı 
sarayında uyku yoktur, huzur yoktur. 
Kimseye güvenmiyor. Başbakan’a bile 
güvenmiyor. Damadını kayyum olarak 
atadı biliyorsunuz. En yakınında bulu-
nan insanlara artık güvenmiyor. Bu 
korkuyla toplumda baskıyı arttırarak 
aşmaya çalışıyor. Bu, patolojik bir 
vakadır. Sadece siyasetin değil, psiki-
yatrini konusudur.

basıNa Darbe
Doktor hastasıyla ilgili durumu 

açıklamak zorunda değildir ama ya bu 
hasta toplumu da hastalandırıyorsa? 
Medya ağır bir sansürde. Çünkü korku 
nasıl bulaşıcıysa, cesaret de bulaşıcıdır. 

Basına yönelik darbe, 15 Temmuz’dan 
sonra büyük hızla devam etti. En son 
Cumhuriyet gazetesinin başına geleni 
biliyorsunuz. Cumhuriyet gazetesi 
nasıl ele geçirebiliriz, nasıl kayyum 
atayabiliriz hesabı yapıyorlar. Günlük 
Kürtçe yayın yapan tek gazete Azadi-
ya Welat kapatıldı, dünyanın tek kadın 
haber ajansı JINHA kapatıldı. En 
korktukları şey ne biliyor musunuz? 
Teslim alınmamış tek bir odak bile 
onun için tehdittir. Onun işi bu. Kend-
isinden beklenen de bu. Mesele bizim 
ne yapacağımız. Bu gibi durumlarda 
yan yana olmak, dayanıma içerinde 
olmak, teslim olmamak çok önemli 
ama hep savunmada kalmanın da bir 
anlamı yok.

‘HalkıN baŞkaNı 
OlaMazsıN’

Ülkenin geleceği bu kadar büyük 
tehlike altındayken temel ilkelerde 
mücadeleye çağırıyorum. Allah aşkına 
ben merak ediyorum, Yenikapı’da 
meydana çıkan Ana muhalefet li-
deri sen orada konuşurken orada tek 
bir CHP’li var mıydı? Yoktu. Seni 
tabanın başka bir ruhun peşinde. 
Meclis dışındaki demokrasiden, 
özgürlükten yana diğer partiler için 
de söylüyorum, artık farklılıklarımızı 
bırakmak lazım. Faşizme, zulme karşı 
bu dayatmacı anlayışa karşı rengarenk 
çiçek bahçesi gibi bir arada duran 
HDP’nin yanında durmayacaksınız da 
kimi yanında duracaksınız? Hükümet 
bypass durumda.  Adına fiili başkanlık 
diyorlar da, başkanlık sistemini 
bilmesek yutturacaklar. Adına niye 
başkanlık diyorsun? Biraz mert ol, 
diktatör olmak istiyorum. Başkanlık 
tartışması yapılıyormuş gibi toplumu 
kandırmaya çalışmalarına izin ver-
meyelim. Bir başkanlık tartışması 
olsa, özgürce tartışabilsek. Ama toplu-
mun yarısından fazlası başkanlık dedi-
klerinin diktatörlük olduğunu biliyor 

ve bundan korkuyor. Sen bu durumda 
kendi başına ilan etsen halkın başkanı 
olmazsın. Cop cumhuriyetinin başkanı 
olursun.

İşkence yapılmayan cezaevi yok. 
Gardiyanlar müdürlere, Müdür-
ler Adalet Bakanı’na yaranmak için. 
Adalet Bakanı, Bekir Bey, sana çağrı 
yapıyorum, beraber gidelim cezaevine. 
Bak daha dün Trabzon’a sevki 
yapılan tutuklulara yolda ağır işkence 
yapılmış. Silivri’de yüksek yargı üyesi 
bir kadın, işkence nedeniyle intihar 
noktasına geldi mi diyor. Bunlar da 
işkence yok diye diye işkencecileri 
cesaretlendiriyor. Başbakan da ‘biz 
OHAL’i devlete karşı ilan ettik, mil-
lete karşı değil’ diyor.  Çevik kuvvet 
polisleri gözaltına alınmış işkence 
yapılmış. İnsanlık onuru işkenceyi 
yenecek diye slogan attığımızda sizi 
döven polislere işkence yapılıyor. 
İşkence yaptığınız çevik polisin 
yanındayız. İşkence yaptığınız yargı 
hakiminin yanındayız. Avukatlık 
mesleği fiilen kaldırılmış durumda. 
Avukat sayısı sınırlandırılmış. Neden? 
Kirli işlerinin üstü örtülsün diye. Avu-
kat sanıkla konuşacak, kayda alacak-
lar. Belki özel bir şey görüşecekler, 
sav, Sana ne?” Savcı istediği gibi adli-
yeyi kullanacak, avukat adliyeye gire-
meyecek. Bunun adına da yargılama 
diyecekler. Buna yargı süreci derseniz 
yanılırsınız. Rehin almadır. Siyasi 
operasyondur. Yargılama altında 
yapılan şey siyasi linçtir.

Bütün zorlu dönemlerden nasıl 
çıktığımızı bizi yakından tanıyanlar 
bilir. Kenan Evren darbesinden sonra 
o yıllarda doğan çocukların adlarını 
kenan ve evren adını koymuş. Korku 
nedeniyle. Adları Kenan ve Evren 
olanlar kurusa bakmasın. Peki ama 
bu Kenan Evren öldüğünde cenaz-
esinde kaç Evren, kaç Kenan vardı? 
Ölmezsek seninkini de göreceğiz.”
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