
‘Rojava’da Devrim’ Adlı Kitabın Yazarı 
SOAS’ta Okuyucularla Biraraya Geldi
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HDP Eşgenelbaşkanları Selahattin 
Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da 
aralarında bulunduğu parlementerlerin 
hukuksuz bir şekilde tutuklanmasına 
dönük protesto eylemleri tüm Britanya’da 
kentlerine yayılarak devam ediyor. 

4 Kasım’da HDP’ye yönelik siyasi 
soykırım operasyonları sonucu 
yapılan tutuklamalara, başkent 
Londra başta olmak üzere, York, 

Shefield, Cardiff, Edinburgh, Brighton, 
Cambridge ve Exeter gibi kentlerin de 
olduğu birçok noktada binlerce kişi 
tepki gösterdi. Britanya Demokratik 
Güçbirliğinin organizesiyle Manor house 
istasyonundan Wood Green’e yürüyen 
on bin kişinin katıldığı yürüyüşten 
sonra, geçtiğimiz hafta sonu da Londra 
merkezde binlerce kişinin katıldığı bir 
yürüyüş düzenlendi.

Yirmi milletvekilinin desteğiyle 
Britanya parlamentosuna sunulan 
HDP önergesi görüşülmeyi beklerken, 
İşçi Parti lideri Jeremy Corbyn ve 
Yeşiller Partisinin eşbaşkanlarının 
da aralarında bulunduğu çok sayıda 
siyasetçiden de Türk devletine uyarı 
ve kınamalar geldi. 

Haberin devamı sayfa 8,9 ve 16’da…

Britanya Kentlerinde 
Kesintisiz HDP Eylemleri

Britanya Parlamentosuna HDP 
Önergesi
İşçi Parti Milletvekili 
Joan Ryan 
tarafından Britanya 
Parlamentosuna 
sunulan ‘Türkiye’deki 
insan hakları ve 
siyasi Durum’ başlıklı 
önergede HDP eş 
genel başkanları 
ve milletvekillerinin 

tutuklanması parlamento 
gündemine taşındı.

Esra Türk’ün haberi 
sayfa 4’de...
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Facebook, Faşizmde AKP İle Yarışta
Uzun süredir Kürtlerin paylaşımlarına karşı 

alerjisi olan Facebook son pratiğinde faşizm 
konusunda adeta AKP ile yarıştı.

Haberin devamı sayfa 15’de

Londra’da, ‘Kara Gün, Dersim 
37-38’ Anması

Seyit Rıza ve arkadaşlarının idam 
edilişlerinin yıldönümünde, Kürdistan tarihinin 
en kanlı ve vahşi katliamlarından birisi olan 
Dersim katliamında yaşamını yitirenleri 

anmak amacıyla Dersim-Der tarafından bir 
anma etkinliği düzenlendi.

Haberin devamı sayfa 11’de

Çiğdem Aslan Yeni Albümüyle 
Turna Kuşunun İzinde

Çiğdem Aslan’ın yeni albümü Bin Turna’nın 
tanıtım konseri 23 Kasım Çarşamba akşamı.

Haberin devamı sayfa 26’da 

Britanya’da HDP ile dayanışma 
eylemleri büyüyerek devam 
ediyor

Britanya’da ‘HDP ile dayanışma’ eylemleri 
birçok kentte büyüyerek devam ediyor. Başkent 
Londra başta olmak üzere, York, Shefield, 
Cardiff, Edinburgh, Brighton, Cambridge ve 

Exeter’da kitlesel eylemlerle HDP’li Eş genel 
başkanlar ve vekillerin tutuklanması protesto 
edildi. 

Haberin devamı sayfa 16’da

Guy Fawkes’ın ruhu direnişte
Londra’da, 411 yıl önce İngiltere 

Parlamentosu’nun hava uçurmaya çalıştığı için 
asılan Guy Fawkes gösterilerle selamlandı.

Haberin devamı sayfa 29’da
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Britanya Parlamentosuna HDP Önergesi
İşçi Parti Milletvekili Joan Ryan tarafından Britanya 
Parlamentosuna sunulan ‘Türkiye’deki insan hakları 
ve siyasi Durum’ başlıklı önergede HDP eş genel 
başkanları ve milletvekillerinin tutuklanması parla-
mento gündemine taşındı.

Esra Türk

Londra’nın Enfield bölgesi millet-
vekili Joan Ryan tarafından sunulan 
653 nolu önergede milletvekilleri David 
Lammy, Wes Streeting, Siobhain Mc-
Donagh, Toby Perkins, Stella Creasy, 
Neil Coyle, Robert Flello, Caroline Flint 
ve Conor McGinn dahil toplamda 18 
milletvekilinin imzası bulunuyor.

Britanya Dışişleri Bakanı Boris 
Johnson’a mektup yazarak, Türkiye’de 
seçilmiş vekillerin tutuklanmalarından ci-
ddi endişe duyduklarını ifade eden İngiliz 
vekiller, Hükümetin konuya ilişkin 
açıklama yapmasını talep ettiler.

Sunulan önerge kabul edildiği tak-
tirde, konu Parlamentoda düzenlenecek 
özel oturumda tartışılacak.

‘Büyük endişe duyuyoruz’
İşçi Parti’li Ryan’ın başlattığı önergede 

‘Bu Parlamento, eşbaşkanlar, Selahat-
tin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil, 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) mil-
letvekillerinin, 4 Kasım’da göz altına 
alınıp ve tutuklanmasından dolayı büyük 
endişe duyuyor’ ifadesi kullanılıyor.

Johnson konuya ilişkin Almanya’ya zi-
yareti sırasında kısa bir yorum dışında her 
hangi bir tepki vermedi henüz. Johnson, 
diplomatik bir yorum yaparak, ‘‘Türkiye, 
güvenliğimiz, teröre karşı mücadelemizde 
kritiktir, ve tabii ki Suriye’deki savaşı idare 
etmekte kritiktir. Ama, dost olduğumuz ül-
kelerde medya ve siyasi partilerin idares-
inde ciddi endişelerimiz varsa, bu ciddi 
endişeleri ifade etmemiz elbette doğrudur. 
Britanya ve Almanya birlikte böyle 
yapıyorlar’’ dedi.

‘Türkiye, ülkede demokrasi 
olduğunu iddia edemez’

Sunduğu önergeye ilişkin yaptığı 
açıklamada, Ryan, ‘‘Kürt yetkilileri ve 
üst düzey siyasetçilerin tutuklanmalarını 
tamamen kınıyorum. Demokratik şekilde 
seçilen temsilcileri göz altına alınıyorlarsa 
Türkiye, ülkede demokrasi olduğunu iddia 
edemez’’ dedi.

Ryan’ın açıklaması şöyle devam edi-
yor: ‘‘Gördüğümüz, ifade özgürlüğüne 

yasadışı bir kısıtlama- demokrasilerde 
insanların muhalefet yapma hakları 
vardır. Benim bir çok Kürt ve Alevi 
asıllı seçmenim Türkiye’deki aile ve 
arkadaşlarının güvenliğinden endişeliler.’’ 
‘‘Bu kabul edilemez. Durum taham-
mül edilecek gibi değil. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve Türk yetkilileri adaletin 
onarılması ve Türkiye’nin demokra-
sisinin korunması için derhal harekete 
geçmeliler. Adalet ve insan hakları için, 
demokrasi ve onur için, yaşam ve özgür-
lük için sesimizi yükseltmeliyiz.’’

Britanya bu konuda ne 
gibi adımlar atacak?

İşçi Parti Milletvekili David Lam-
my, dışişleri bakanı Boris Johnson’a 
gönderdiği mektupta ise HDP’li vekill-
erinin tutuklanmalarına ilişkin tepki-
siz kalmasından dolayı büyük endişe 
duyduğunu ifade ederek, konuya 
ilişkin ne tür adımlar atacağını sordu.

Edmonton milletvekili Kate Osa-
mor da, Twitter üzerinden yaptığı 
açıklamada, Unite Sendikası ile birlikte 
Birleşik Krallık Dış İlişkiler Bakanlığı 
ile görüştüğünü belirtti. Ana muhalefet 
İşçi Parti lider Jeremy Corbyn, HDP 
milletvekillerinin tutuklanmaları 
sonrasında Türkiye’ye insan haklarına 
saygı duyması çağrısını yapmıştı. 
İşçi Parti gölge dış ilişkiler bakanı, 
İslington milletvekili Emily Thornber-
ry, yaptığı açıklamada tutuklamalardan 
dolayı büyük endişe duyduğunu ve 
‘siyasi özgürlüğü kısıtlayan yasa dışı 
tutuklamaları tamamen ret ediyoruz’ 
ifadesinde bulundu.

‘Eşbaşkanların tutuklanması 
bizi şoke etti’

Diğer bir İşçi Parti milletvekili, Ann 
Clwyd de Parlamentoya sunduğu ‘Darbe 
Girişimine Tepki’ başlıklı önergede, 
‘Bu Parlamento, eşbaşkanlar, Selahattin 
Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, dahil, 
4 Kasım’da, Türk Parlamentosundaki 
HDP milletvekillerinin gözaltına alınıp 
tutuklanmaları karşısında şok içerisinde’ 

ifadeleri kullanılıyor. Clwyd’ın önerges-
ine Sosyal Demokrat ve İşçi Parti mil-
letvekili Mark Durkan da destek sundu. 
Yeşil Parti eşbaşkanları yayımladıkları 
açıklamada azınlık kimliklerin HDP ile 
temsiliyet kazandıklarını ifade ettiler. 
Açıklama şöyle devam etti: ‘‘Selahattin 
Demirtaş ve muhalif parti HDP’ye üye 
milletvekilleri hukuksuzca bir biçimde 
tutuklandılar. Türkiye, her geçen daha 
da otoriterleşiyor ve (HDP’lilerin 
tutuklanması) ülkedeki demokrasinin 
karşı karşıya olduğu tehdidin bir başka 
örneğidir.”

Ryan, ayriyeten, Dışişleri bakanı 
Boris Johnson’a konuya ilişkin soru 
önergesi sundu:

Dışişleri Bakanı Johnson’un 
cevaplaması istemiyle 
sunulan soru önergesi şöyle:

*HDP’li yöneticilerin Türk dev-
leti tarafından tutuklanmasında 
Dışişleri bakanı ne gibi değerlendirme 
yapmıştır?

*HDP Eş genel başkanları ve mil-
letvekillerinin tutuklanması ile ilgili 
mevkidaşı düzeyinde nasıl bir girişim de 
bulunmuştur?

* Avrupa Parlamentosu, Brileşmiş 
Milletler, Avrupa Birliği dışişleri 
bakanları düzeyinde HDP’li yöneti-
cilerin tutuklanması konusunda nasıl bir 
planı var?

* Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi hükümlerini askıya alması 
konusunda ne tür değerlendirmesi bu-
lunmakta?

* Son zamanlarda, Türkiye’nin, 
özellikle de Kürt ve Alevilere bölgeler-
indeki, insan hakları durumuna ilişkin 
değerlendirmesi nedir?

‘Muhalifler baskı altında’
İşçi Parti milletvekili, Ann Clwyd’ın 

sunduğu önergede HDP’li milletvekill-

erinin tutukluluklarının parlamenter 
demokrasi ve Türkiye’nin sosyal 
birliğini tehdit ettiği belirtiliyor. Tem-
muz 2016’daki askeri darbe sonrasında 
uygulanan olağanüstü hal’in orantısız 
olduğunu ve medya ve muhalifleri 
bastırmak için kullanıldığı da ifade edilen 
önergede, 100’den fazla medya organının 
kapatıldığı ve 100 bin’den fazla kamu 

görevlisinin işten çıkarıldığı ve seçilmiş 
Kürt belediye başkanlarının tutuklandığı 
bilgilerine yer veriliyor. Önerge, Birleşik 
Krallık hükümetinin konuya ilişkin 
açıklamada bulunup Türk yetkilileriyle 
irtibata geçmeleri çağrısını yapıyor.

Başbakan Theresa May hükümeti ve 
ya yetkililerinden konuya ilişkin henüz 
bir açıklama gelmedi.

Britanya Ana Muhalefet Liderinden Türk Devletine Çağrı
Britanya’nın Ana Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jere-
my Corbyn, Türk devletine çağrı yaparak Kürt halkının 
haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

 Aledin Sinayiç

Kürdistan Ulusal Kongresi Dış 
ilişkiler komitesinden bir heyeti kabul 
eden İşçi Parti lideri Jeremy Corbyn, 
görüşme sonrası yaptığı açıklamada 
Türk devletinden Kürt halkının 
haklarına saygı gösterilmesi çağrısı 
yaptı. HDP Eş Genel başkanlarının 
da içinde bulunduğu siyasi soykırım 
operasyonları ve Kürdistan’daki 

saldırılar konusunda hazırlanan dosya 
Corbyn’e sunulurken, sözlü olarak 
ta yaşananlar hakkında bilgi verildi. 
Corbyn, yaşananları dinledikten son-
ra, 1990’larda kendisinin Kürdistan’ı 
ziyaret ettiğini ve mevcut yaşanan 
saldırıların 90’ları aştığını tedirgin-
likle izlediğini belirtti.

Görüşme sonrası gazetemize 

konuşan Corbyn Türk devletine de 
çağrı yaptı;

‘Kürt temsilcilerle görüştüm 
şimdi, Türk ordusunun Diyarbakır ve 
Türkiye’nin doğusunda yaptıkları ile 
ilgili çok rahatsız edici bilgiler ver-
diler. Hem Birleşik Krallık dışişleri 
bakanlığına, hem de Türk devletine 
konuyla ilgili mektup göndereceğim. 
Buradan Türk devletine çağrı 
yapıyorum, Kürtlerin haklarına, diline 
ve kültürüne saygı gösterin. Bu insan 
hakları gereğidir.’

Corbyn yaşanan saldırılarla ilgili 
Türk hükümeti ve Britanya hükümeti 
nezdinde girişimlerde bulunacağı sözü 
verdi.
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Boris Johnson: 
Türkiye’ye Aşırı Tepki, 
Çıkarlarımıza Ters!

Brüksel’de devam eden 
Avrupa Birliği Dışişleri 
Bakanları toplantısında Tür-
kiye ile ilgili gündemde 
konuşan Birleşik Krallık 
Dışişleri Bakanı Boris John-
son, AB’nin, Türkiye’nin üz-
erine fazla gitmemesi uyarısı 
yaptı.

Birleşik Krallığın AB’den 
çıkması için yapılan referan-
dumda Türkiye’nin AB’ye 
girmesi konusunu yoğunca 
kullanan dışişleri bakanı Bo-
ris Johnson, idam konusun-
da AB’den Türk devletinin 
üzerine fazla gitmemesi 
ve köşeye sıkıştırmaktan 
vazgeçmesi çağrısı yaptı. 
Johnson, idam cezasının 
1980’lere kadar Avrupa ül-
kelerinin de anayasasında 
olduğunu ve idam cezası üz-
erinden Türkiye ile ilişkilerin 
durdurulmamasını istedi. 
Johnson konuşmasında, 
her şeye rağmen Ankara ile 
ilişkilerin açık tutulması 
çağrısını da yaptı.

Boris Johnson’ın bu çıkışına 
diğer AB dışişleri bakanlarından 
tepki geldi. Johnson’ın 
konuşması sırasında araya 
giren, AB dışilişkiler şefi Fed-
erica Mogherini, idam cezasının 
AB yasalarına göre tamamen 
yasadışı olduğunu ve kabul 
edilemeyeceğini ifade etti. 
Diğer bakanlar da tepki gös-
tererek, Johnson’u AB kriterl-
erini ve ilkelerini zayıflatmaya 
çalışmakla suçlayarak, AB’den 

çıkmaya çalışan Britanya 
referandumunu hatırlatarak, 
açıklamayı ‘inanılmaz’ olarak 
değerlendirdiler.

Johnson konuşmasında; 
‘‘Türkiye ile ilgili bazı 
kaygılar var, ama Türkiye’yi 
köşeye sıkıştırmamalıyız, aşırı 
tepki vermek çıkarlarımıza 
uygun değil. Unutmayınız 
ki, Türkiye zor bir dönemden 
geçiyor, ciddi bir askeri darbe 
girişimi yaşadı.’’

Hükümetin Brexit 
Konusunda Bir Planı Yok
İngiltere’de basına sızan bir bel-
gede, İngiliz hükümetinin, ülkenin 
AB’den çıkışına (Brexit) ilişkin bir 
planı olmadığı öne sürüldü.

The Times’ın sızdırdığı, 
bir danışmanlık firmasının 
hazırladığı “Brexit gün-
cellemesi” başlıklı bilgi 
notu niteliğindeki belgede, 
hükümetin Brexit sürecinde 
önceliklerini belirlem-
esi için 6 aya daha ihtiyacı 
olduğu iddia edildi.

Haberde, bilgi notunda-
ki, “Hükümet birimleri 
Brexit’in hayata geçirilm-
esi için kendi projelerini 
geliştiriyorlar. Şimdiye 
kadar 500’den fazla pro-
je hazırlandı. Bu projeler 
hükümetin kapasitesinin çok 
dışında. Hükümetin bu pro-
jeleri hızlıca gerçekleştirme 
kabiliyeti yok.” ifadelere yer 
verildi.

Hükümete tavsiye 
oluşturması için hazırlanan 
belgede ayrıca hükümetin 
üzerinde çalıştığı söz konusu 

projelerin hayata geçirilm-
esinde ek 30 bin devlet me-
muruna ihtiyaç duyulacağı 
öngörüsü vurgulandı.

Belgeye ilişkin 
açıklamada bulunan 
İngiltere Ulaşım Bakanı 
Chris Grayling, hüküme-
tin Brexit projesini “takım 
çalışması” olarak tanımladı. 
Grayling, Brexit sürecinde, 
belgede aktarıldığı üzere 30 
bin ilave memura ihtiyaç 
duyulmayacağını söyley-
erek, “30 bin kişinin bu 
süreçte ne yapacağını bilmi-
yorum.” dedi.

İngiliz hükümetinden 
yapılan açıklamada, bel-
genin resmi bir nitelik 
taşımadığını ve hüküme-
tin talebi olmadan bir mu-
hasebe danışmanlık şirketi 
tarafından hazırlandığını 
duyuruldu.

İngiltere Başbakanı The-
resa May geçen ay yaptığı 
açıklamada, Brexit sürecini 
resmen başlatacak Lizbon 
Anlaşması’nın 50. maddes-
inin 2017’nin mart ayı sonu-
na kadar devreye alınacağını 
bildirmişti. İngiltere’nin 
bu adımı atmasıyla AB’den 
ayrılış anlaşmasının 
şartlarının belirlenmesi için 
iki yıllık süreç de başlamış 
olacak.

23 Haziran’da yapılan AB 
referandumunda İngiltere, 
İskoçya, Kuzey İrlanda ve 
Galler’den oluşan Birleşik 
Krallık halkının yüzde 
51,9’u AB’den çıkışa destek 
vermişti.

İngiliz hükümetinin 
sürdürülebilir bir Brexit planı 
oluşturamadığı iddiaları, 
özellikle yatırımcılar ve 
piyasalar tarafından dik-
kate değer bir belirsizlik 
olarak değerlendiriliyor. 
Uluslararası bankalar, uzun 
vadeli yatırımcılar ve pi-
yasa aktörleri ülkenin 2020 
yılında yapılacak genel 
seçime kadarki uzun vadeli 
projeksiyonunu görebilmeyi 
istiyor.
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Londra’daki Seçilmişler, HDP’ye 
Yönelik Operasyonu Kınadı
Londra’da seçilmiş Türk ve Kürt belediye başkanı 
ve meclis üyeleri HDP’nin Eş Genel başkanları ve 
Vekillerinin tutuklanması ile ilgili yazılı bir açıklama 
yaparak, Türk devletine seçilmişlerin derhal serbest 
bırakılması çağrısı yaptı.

Aleddin Sinayiç

 Haringey Belediye Başkanı Ali 
Gül Özbek, Londra’nın farklı bel-
ediyelerinden Meclis üyeleri Ali 
Demirci, Makbule Gunes, Haydar 
Ulus, Adeline Kepez, Nesimi Erbil, 
Guney Dogan, Aysegul Erdogan, Nu-
rullah Turan, Suna Hurman, Peray Ah-
met, Emine İbrahim ve Feryal Demirci 
imzasıyla yayınlanan yazılı bildiride 
HDP’lilere yönelik saldırıların kend-
ilerini derinden kaygılandırdığı ve Eş 
genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve 
Figen Yüksekdağ’ın tutuklanmasıyla 
beraber Türkiye’deki anti demokratik 
gelişmeleri kınadıklarını ifade ettiler;

‘‘Biz Kürt ve Türk seçilmiş temsil-
ciler olarak Türkiye’nin otoriterleşen 
sisteminden derin kaygı duyuyoruz 
ve Britanya hükümetine konuyla il-

gili gerekli adımları atması çağrısı 
yapıyoruz.’’

15 Temmuz sonrası yaşanan anti 
demokratik gelişmelere vurgu yapılan 
açıklamada DBP’li belediyelere 
yönelik saldırılara da dikkat çekildi; 
’Olağan üstü hal ile, kanun hük-
münde kararnameler ile 28 belediy-
eye kayyum atanmış v eve Diyarbakır 
büyükşehir belediye başkanlarının 
da içinde olduğu çok sayıda seçilmiş 
tutuklanmıştır.’

Basın ve kamu çalışanlarına 
işten atmalar, tutuklamalar ve me-
dya kurumlarının kapatılmasına dik-
kat çekilen açıklamada, yaşananların 
demokrasiye karşı olduğu ve Kürt 
sorunun çözümsüzlüğünü daha da 
derinleştireceği vurgusu yapıldı.

İngiliz Yeşiller Partisi’nden 
HDP’ye Destek

İngiltere ve Galler Yeşiller Partisi (Green 
Party) tarafından yapılan açıklamada, 
HDP’ye yönelik tutuklamalar sert bir dille 
kınanırken, Türkiye’deki demokrasiye 
yönelik tehditlerin yeni bir örneğinin 
yaşandığı uyarısı yapıldı.

Halkların Demokratik 
Partisi (HDP) bünyesinde 
Türkiye’den Yeşiller ve Sol 
Parti ile birlikte Kürtler, LGBT 
bireyler, Romanlar ve Erme-
niler gibi halkların da temsili-

yet bulduğuna dikkat çekilen 
Green Party açıklamasında, 
tutuklamaların kabul 
edilemeyeceği vurgulandı.

Green Party Eş Başkanı 
Jonathan Bartley imzalı 

açıklamada, şöyle denildi: 
“Selahattin Demirtaş ve 
muhalif parti HDP’ye üye 
milletvekilleri hukuksu-
zca bir biçimde tutuklandılar. 
Türkiye, her geçen daha 
da otoriterleşiyor ve 
(HDP’lilerin tutuklanması) 
ülkedeki demokrasinin karşı 
karşıya olduğu tehdidin bir 
başka örneğidir.”

HDP ile dayanışma vur-
gusu yapılan açıklamada, 
HDP’nin meclis çalışmalarını 
boykot etme kararına da destek 
verildi.

‘Türbanlıyım Diye PKK’liler 
Bana Saldırdı’ Yalanı 

Londra merkezde yapılan 
HDP ile dayanışma eyle-
minde yaşanan provokasy-
onu, tersinden haber yapan 
Anadolu Ajansını görüntülerle 
yalanlıyoruz.

‘PKK sempatizanları 
Londra’da 2 Türk vatandaşını 
darp etti’ şeklinde haberi 
giren Türk devletinin resmi 
haber ajansı AA, provokatör-
lerin ‘Türbanlıydım diye 
bana saldırdılar’ beyanını öne 
çıkararak yaşanan provokasy-
onu çarpıttı.

Londra merkezde yapılan 
HDP ile dayanışma eyleminde 
çektiğimiz görüntüler Anadolu 
Ajansının haberini yalanlıyor. 
Görüntülerde Ceylan Nas ve 
nişanlısı Burak Taş eylemcileri 
provoke etmek için ellerinden 
geleni yapıyorlar. Görüntülerde 
Ceylan Nas adındaki başörtülü 
genç kadın durmadan eylem-
cilere rabia işareti yaparak, 
‘Recep Tayip Erdoğan’ diye 
bağırıyor, Nişanlısı Burak 
Taş ise bir yandan telefonuyla 
görüntü çekerken bir yandan da, 
eylemcilere ‘hepiniz faşistsiniz’ 
diyerek provoke ediyor. Hızını 
alamayan Burak Taş adındaki 
provokatör, kendisini bir 
anda Türkiye’de zannederek, 

İngiltere vatandaşı olan eylem-
cilere, ‘Irak’a gidin Irak’a’ diye 
bağırıyor.

Provokasyonu dakikalarca 
devam ettiren Ceylan Nas 
ve Burak Taş eylemcilerin 
tepkisi ile karşılaşıyor. Ey-
lemci gruptan bir kadın ve bir 
erkek kendilerine saldırınca 
anında polisler araya girip pro-
vokatörleri alışveriş dükkanına 
sokup kapıları kapattılar.

Olayla ilgili olarak AA 
muhabirine bilgi veren pro-
vokatörler, İngiltere’de İngiliz 
Dili ve Edebiyatı bölümünde 
eğitim gören Ceylan Nas 
(25), nişanlısı Burak Taş 
(28) ile kendisini darbeden 
saldırganlarla ilgili olarak 
İngiliz polisine yaptıkları 
şikayetin kabul edilmediğini 

söyledi.
AA’ya konuşan Ceylan 

Nas, göstericilerin kendisini 
başörtülü olduğu için hedef 
aldıklarını düşündüğünü ifade 
etti.

Gezi isyanı döneminde de 
benzeri bir yalan haber ile bir 
algı yaratılmaya çalışılmıştı. 
“Kabataş yalanına” göre, 
güya üstleri çıplak, deri eld-
ivenli 70/80 kişi, bir anneye 
türbanlı olduğu için saldırmış, 
hırpalamış, yanındaki bebeği 
sağa sola fırlatmış, annenin üz-
erine idrarlarını yapmışlardı. 
Grubun Gezi Direnişi’ni de 
yapanlar olduğu söyleniyordu. 

Olayın aslını kanıtlayan 
görüntülere web sitemizden 
ulaşabilirsiniz.
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Başkent Londra’da Demokra-
tik Güç Birliği Britanya’nın 
çağırısyla düzenlenen 
yürüyüş sağnak yağmura 
rağmen kitlesel katılım ile 
gerçekleşti. 
Haber-Fotoğraf: Erem Kansoy

AKP rejiminin HDP’ye siyasi darbesi ile basın ve tüm karşıt 
seslere yönelik uyguladığı baskıların protesto edildiği yürüyüş 
hafta sonu merkez bölgede düzenlenerek çevredekilerden 
büyük ilgi topladı. 

Avrupa’nın başka kentlerinde de eş zamanlı yapılan eylem-
lerin bir parçası olarak Londra’da İngiliz Parlamentosu önünde 
toplanan binlerce kişi, ünlü Picadilly Curcis’a yürüdü. Eylem 
boyunca, “terörist Türk devleti, Kürditsan faşizme mezar ola-
cak, HDP’den ellerinizi çekin, dün Hitler bugün Erdoğan, Bri-
tanya Türkiyeye desteğini kes, diktatör Erdoğan” sloganları 
aralıksız atılırken yine İngilizce olarak hazırlanan binlerce 
bildiride bölgedeki ziyaretçilere dağıtıldı. 

Yürüyüşün son bulduğu turistlerin yoğun olarak ziyaret 
ettiği Picadlilly meydanında, dernek ve kurum temsilcilerinin 
yaptığı kısa konuşmalar ile eylem son buldu. Demokratik Güç 
Brilği Britanya, AKP faşizmnine karşı eylemlerine aralıksız 
devam edeceğini açıkladı.

HDP için Londralılar sokaktaydı
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HDP için Londralılar sokaktaydı



10   ÇARşAMBA, 16 KASıM 2016

UZMANLIK 
ALANLARIMIZ

 � EV ALIM - SATIMI
 � İŞYERİ ALIM - SATIMI
 � GÖÇMENLİK VE VİZE BAŞVURUSU
 � ANKARA ANTLAŞMASI
 � EV SAHİBİ VE KİRACI DAVALARI
 � KAZA DAVALARI - ARABA TEMİN EDİLİR
 � BOŞANMA VE ÇOCUK DAVALARI
 � BORÇ DAVALARI VE İFLAS İŞLEMLERİ
 � TİCARİ DAVALAR VE ANLAŞMAZLIKLAR
 � VASİYETNAME HAZIRLAMA  

VE MİRAS DAVALARI
 � İŞÇİ VE İŞVEREN DAVALARI

Daha Fazla Bİlgİ 
İçİn BİzE UlaŞIn
London Solicitors LLP 
Unit 3 Fountayne Business Centre,  
Broad Lane, Tottenham,  
London N15 4AG 
DX 58510 Tottenham 

0208 808 1285
0208 808 4216
Mobil: 0780 972 8495 
info@thelondonsolicitors.co.uk
www.thelondonsolicitors.co.uk

Bİzİ arayIn 0208 808 1285
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Seyit Rıza ve arkadaşlarının idam edilişlerinin yıldönümünde, 
Kürdistan tarihinin en kanlı ve vahşi katliamlarından birisi olan 
Dersim katliamında yaşamını yitirenleri anmak amacıyla Der-
sim-Der tarafından bir anma etkinliği düzenlendi.

Dersimliler Kültür Ve Dayanışma 
Derneği tarafından Haringey’de 
bulunan İntimate tiyatrosunda 
yapılan anmaya çok sayıda kişi 
katıldı. Pazar akşamı yapılan anma 
etkinliğinde sahnenin önüne Seyit 

Rıza ve arkadaşlarının fotoğrafları 
sergilenirken, önüne de mumlar 
yakıldı. Dersim katliamı başta ol-
mak üzere özgürlük ve demokrasi 
uğruna yaşamını yitirenler anısına 
bir dakikalık saygı duruşu ile 

başlayan anmada, çocuklar eller-
inde üzerinde ‘Dersim katliamını 
unutmadık’, ‘Munzur Özgür 
Akacak’ gibi sloganların olduğu 
pankartlarla sahneye çıkması daki-
kalarca alkışlandı. 

Anmanın başlangıcında yapılan 
konuşmalarda Dersim katliamında 
idam edilen Seyit Rıza ve 
arkadaşlarının mezarlarının yelerl-
erinin halen bilinmediği belirtilirk-
en Dersim’de yaşanan acıları asla 
unutmayacaklarını ve zulüm sürdükçe 
mücadelenin de devam edeceği be-
lirtildi.

Anma etkinliği kapsamında bir de 
panel düzenlendi. Dersim-Der yöneti-
cisi Kudret Erden tarafından yönetilen 
panelde Siyasetçi Yazar İbrahim 
Okçuoğlu ve Fransa Alevi Birlikleri 

Federasyonu Başkanı Erdal Kılıçkaya 
birer sunum yaptı. Yapılan anmada 
elde edilen gelirin tümü Kürdistan’da 
devam eden Kardeş Aile kampanyası 
çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine gön-
derilecek.

Anmaya katılan Haringey bel-
ediye başkanı Ali Gül Özbek te bir 
konuşma yaptı. Özbek konuşmasında 
ülkede devam eden zulme dikkat çek-
erek, Dersim katliamında yaşamlarını 
yitirenleri andı. 

Anma Yılmaz Çelik’in müzik din-
letisinden sonra sona erdi. 

Londra’da, ‘Kara Gün, Dersim 37-38’ Anması
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    ha.twebb                       @hatwebb

O bodrum katında 
öldük biz

O bodrumda o gün hepi-
miz öldük. Tüm dünyada hayatı 
durdurmalıydık. Yüzden fa-
zla insanımız alçakça ve canice 
katledildiğinde, canlı yayında 
‘bize yardım edin’ çığlıklarını 
duyduğumuzda, doktorların, 
öğretmenlerin, öğrencilerin, an-
nelerinin biricik yavrularının 
orada adice sıkıştırıldıklarını 
duyduğumuz gün tüm dünyayı 
ayağa kaldırmadığımız için o gün, 
o bodrum katında, hepimiz öldük.

Ama öncesinde bide ağır 
yaralanma durumumuz var. Onuda 
buradan haykırmadan geçersem 
vicdanım beni rahat bırakmaz.

7 Haziran seçimlerinde tüm 
Kürt illerinde HDP’nin tam kadro 
milletvekili çıkarıp, 1 Kasım 
seçimlerine kadar onca zulüm-
den sonra AKP’ye verilen 20 
milletvekili sonrası aldığımız 
yarayı görmezden gelemeyiz. 
O günden bu güne yaşadığımız 
tüm zulümlerin sorumlusu, o 
20 vekili AKP’ye veren seç-
mendedir. Unutmayın, AKP’nin 
eli kanlıdır ama sizin elinizdeki 
kan komşunuzun, amca kızınızın, 
teyze oğlunuzun, yeğeninizin 
kanıdır. Bu kardeş kanından da-
hada ağırdır, bilin istedim.

Bu durumdan sonra birlik ol-
maktan istediğimiz kadar bahse-
delim, boş. Biz daha bize zulüm 
eden canilere karşı kendi içimizde 
birlik olamıyoruz, yer yer ideolo-
jik olarak bizimle ters düşen in-
sanlara derdimizi nasıl anlatalım. 
‘Sizin kendi halkınız sizi arkadan 
bıçakladı’ deseler, biz ne cevap 
verebileceğiz hiç düşündünüz mü?

Sonra tabiki faşist ‘Türkün 
gücünü gördünüz’ der, tatlı su 
solcuları ılımlı ılımlı kınama mı 
eleştiri mi ne olduğu anlaşılmayan 
açıklamaları yapar, beraberliği 
destekleyeceğini düşündüğümüz 
ve muhalif olduğunu sandığımız 
televizyon kanalları yeşilçam fil-
imleri yayınlar, ana muhalefet 
liderleri ‘şu başkanlık olayını ge-
tirinde bir bakalım’ der...

Ve tabiki insanlar şehirlerdeki 
kitlesel eylemlere, gösterilere 
soğuk, yağmur, çamur deme-
den katılmak yerine gittikleri 
düğünden, tatil mekanlarından, 
restoranlardan, doğum günü 
kutlamalarından fotoğraflar 
yayınlayıp, ‘aman ne mutluyuz, ne 

kadarda mutluyuz, deli gibi mut-
luyuz’ mesajları verirler, tuttukları 
takımın galibiyetiyle, olan biten 
herşeyi unutup huzur içinde 
kafalarını yastıklarına koyarlar.

Birlik beraberliğe en 
ihtiyacımız olan şu günlerde 
demeyeceğim, çünkü birlik ve 
beraberliğe ihtiyacımız olan gün-
leri geçeli 14 yıl oluyor. Gezi 
döneminde yakaladığımız yada 
yakalamak üzere olduğumuz o 
günleri, bu alçak diktatörü ve 
yalaka yandaşlarını devireme-
den nasıl kaçırdık onuda halen 
anlamış değilim. Şimdi MHP’nin 
dönekliğine, 17-25 Aralık sonrası 
dünya bir laf edip, sonra eteğini 
toplayıp diktatörün önünde, 
söylemediğini bırakmadığı mil-
letin gasp edilmiş parası ile 
yapılan kaçak sarayında diz 
çökmesine atıfta bulunacağım, 
ama bizim kendi diz çökenlerim-
ize laf anlatamamışken onlara söz 
söylemenin anlamsız olacağını 
düşünüyorum. 

Bu arada Doğan medyasınada 
hak ettiği değeri vermek lazım. 
Bugün ölüyorsak diğer her unsur 
kadar onlarda sorumludur. Vergi 
borçlarının silinmesi uğrunu koca 
bir topluma terörist muamelesi 
yaptıklarını hiçbir zaman unut-
mamak ve tarih sayfalarında hak 
ettikleri aşağılık değeri vermek 
lazım. Tayyip’in dağmadının e-
maillerinden çıkan çıkar dolu 
yalaka yazışmaları unutmayacağız. 
Tahir Elçi’yi alçakça bir kurşuna 
kurban etmesine sürükleyen o 
programı ve sunucusunu, ‘çocukları 
ölmesin’ diyen Ayşe öğretmeni he-
def göstermeye çalışan o zihniyeti, 
hepsini İzlemeyi, okumayı, dinle-
meyi bırakalım. CNN Türk, NTV, 
Kanal D, bunların radyoları ve 
online medyalarıyla bugün hemen 
bağlantımızı kesmeliyiz. Bunlara 
reklam veren markalardan alış veriş 
yapmayı da kesmeliyiz. Bunların 
tek yaptıkları diktatör yalakalığı.

Bu alçak, katil, daha diplomasını 
bile kanıtlayamamış hırsız dik-
tatörün ayağına, o kaçak saraya 
giden liderlere, ona yalakalık 
yapmak uğrunu kendi ailesini, 
halkını satan hainlere, özellikle son 
yıllarda olanlara çığlık atmak yer-
ine sessizce evinde oturan her bir-
eye yazıklar olsun diyorum.

O gün o bodrum katında hepi-
miz öldük, başımız sağolsun!

Köşe Yazısı

Tom 
Webb

‘Rojava’da Devrim’ Adlı 
Kitabın Yazarı SOAS’ta 
Okuyucularla Biraraya Geldi

Londra merkezli Centre for Kurdish Pro-
gress ‘Rojava’da Devrim’ adlı kitabın 
yazarlarından Çevre Mühendisi Ercan 
Ayboğa ve çevirmeni yazar Janet Bie-
hl ile SOAS’ta 4 Kasım 2016 akşamı bir 
toplantı düzenledi.

Pluto Yayınevi ve SOAS’ın 
Centre for Gender Studies ile or-
tak gerçekleştirilen bu toplantıda 
Profesör Nadje Al-Ali toplantının 
moderatörlüğünü üstlendi. Al-Ali 
açılış konuşmasında programın 
Türkiye’de Halkların Demokrasi 
Partisi (HDP) eş başkanlarının 
ve 10’a yakın milletvekilin-
in gözaltına alınmasına denk 
geldiğini belirtti. Al-Ali Kürt 
hareketi için baltalayıcı olarak 
nitelendirdiği bu gelişmede bazı 
Avrupa ülkelerinin büyükelçiler-
ini Türkiye’den çağırmayı 

düşünürken İngiltere Hükümetinin 
sessiz kalmasının üzücü olduğunu 
söyledi.

Janet Biehl İngilizce 
yayımlanan ‘Revolution ın Roja-
va’ kitabının devletsiz bir sistemi 
değerlendirdiğini belirterek Orta 
Doğu’da 20. Yüzyılın başlarında 
imzalanan Sykes-Picot anlaşması 
ile bu bölgede Fransa ve İngiltere 
tarafından bu coğrafyaya uyma-
yan sınırlar çizildiğini hatırlattı. 
Arap ve Türk devletlerince asimi-
lasyona uğratılan Kürtlerin zaman 
içerisinde devlet sistemine karşı 

olmaya başladığını söyleyen Biehl 
1980’lerde PKK’nin doğuşu ve 
Türkiye devleti ile olan çatışmaları 
değerlendirdi. Biehl Öcalan’ın 
ve genel olarak PKK’nın Ameri-
kan yazar ve teorist Murray 
Bookchin ve diğerlerinden et-
kilenerek ademi merkeziyet 
sistemi ve liberteryenizm’i sa-
vunmaya başladıklarını söyledi. 
Bunun akabinde Kürt hareketler-
inin halkın yönetimde yer aldığı 
özerk kantonların oluşmasını 
içeren demokratik konfederalism 
diye adlandırılan devletsiz siyasi 
oluşumu hedeflediklerini söyleyen 
Biehl bunun Suriye Kürdistanı 
Rojava’da gerçekleştiğini belirtti.

Biehl demokratik konfeder-
alizmin ana prensiplerinin et-
nik ve dini grupların bir arada 
yaşayabilmesi, ekolojik gelişim 
ve kadınların özgürleşmesi 
olduğunu iletti. Biehl devletçi sis-
temlerin aksine kadın haklarının 
korunması, toplumsal çatışmalar 
gibi konularla enstitütüler ve tekçi 
yönetimin değil yerelden yukarıya 
yani halktan ortaya çıkan ve sad-
ece halkın sözünün geçtiği komün-
lerin ilgilendiğini söyledi. Biehl 
kitabın Rojava’daki bu oluşumu 
en derin şekilde kaydettiğini 
söyleyerek sözlerine son verdi.

Diğer konuşmacı yazar Ercan 
Ayboğa ise komünlerin işleyişini 
ve eğitimden, sağlığa, savun-
madan hukuka toplumun nasıl 
şekillendiğini anlattı. Savaşlar 
ve soykırımlarla uzun yıllar mü-
cadele vermek zorunda kalan 
Kürtlerin Rojava’daki devrime 
gelişini irdeleyen Ayboğa mil-
liyetçi devletlerden uzaklaşarak 
Kürtlerin demokratik bir to-
plum inşa ettiklerini söyledi. 
19 Temmuz 2012’nin Devrimin 
başlangıcını olduğunu vurgulayan 
Ayboğa komünlerin 30’dan 400’e 
kadar hanenin oluşturabildiğini ve 
mahalle konseyleri ile yerelden 
yukarıya bir sistemin olduğunu 
söyledi. Ayboğa komünlerin en 
yüksek kurum olan Batı Kürdistan 
Halk Konseyine bağlı olduğunu 
söyledi.

Yazarların kitap üzerine 
konuşmalarının ardından din-
leyicilerden yorum ve sorular 
alındı. Amerika Birleşik Dev-
letlerinin böyle bir oluşuma nasıl 
baktığı gibi soruları yanıtlayan 
konuşmacılar en az yüzyıldır 
istikrarsız yönetimler ve savaşlarla 
mücadele eden Kürtlerin böyle bir 
devrimi gerçekleştirmiş olmasının 
her olumsuzluğa rağmen umut 
verici olduğunu söylediler.

Centre for Kurdish Progress 
yetkilileri Kürt halklarını ilgilen-
diren her türlü görüş ve gelişmeyi 
değerlendirecek programlar yap-
maya devam edeceklerini belirt-
tiler.
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‘İtaat Yok İsyan Var’ Şiarıyla 19 Kasım’da Alanlarda Olacağız
25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü. Bu hafta cu-
martesi gecesi  (19.10.2016) 
Londra merkezde kadına 
karşı her türlü erkek şiddetine 
karşı sokakları işgal ediyoruz. 
Türkiye’de de 25 Kasım’da 
‘İtaat yok, İsyan Var’ diyerek 
erkek/devlet şiddetine karşı 
kadınlar sokaklarda olacak. 

Hêvî Can-Londra

Erkek şiddetine kadınlar her gün, her an, her 
alanda, her yerde maruz kalıyor. Konuştuğumuz 
dilde, okulda, işyerlerinde, mecliste, sokak-
ta, otobüste sürekli erkek şiddetinin çeşitli 
formlarına tanıklık ediyoruz. Türkiye’de seçilmiş 
kadın milletvekillerinin tutuklanmasının kadın 
iradesine yapılan bir saldırı olduğunu biliyoruz. 
Kadına karşı şiddetle ve cinsiyet eşitsizliğiyle 
mücadele eden onlarca kadın derneğinin 
kapatılmasıyla, sivil inisiyatifin ve kadınların 
özgürlük ve eşitlik talebiyle örgütlenmesinin 
engellenmek istenildiğini biliyoruz. Kadın odaklı 
habercilik yapan kadın haber ajanslarını kapa-
tarak kadınların sesinin susturulmak istendiğini 
biliyoruz. Otobüste şort giydiği için bir erkeğin 
kadını tekmelemesinin, bunu kendisinde bir hak 
görmesinin münferit bir  suç olayı olmadığını, 
asıl suçlunun kadını aşağı gören erkek egemen 
zihniyet olduğunu biliyoruz. Tekme atan 

saldırganın 2 kez tahliye edilmesinin hukuki, 
adil bir karar olmadığını, kadının özgürlüğünü 
düşman gören eril zihniyet olduğunu biliyoruz. 
2015 yılında yaşanan toplam 303 kadın cinay-
etinin kadınla değil, erkeklikle ilgisi olduğunu 
biliyoruz. Kadın cinayetlerine karşı yapılan 
devlet girişimlerin kadını korumak yerine aileyi 
korumaya yönelik olmasının cinsiyetçi ve mu-
hafazakar devlet politikası olduğunu ve kadını 
asla koruyamayacağını biliyoruz. Suriye’de 
başta Ezidi kadınlara olmak üzere kadınlara 
yapılan zulmün, işkencenin, her türlü şiddetin 
kirli bir savaş politikası olduğunu, kadına yöne-
lik şiddetin bir savaş silahı olarak kullanıldığını 
biliyoruz. ‘Madam gibi değil, adam gibi ölmek’ 
isteyen devlet yöneticilerinin basit bir deyim 
kullanmadığını, bu dilin cinsiyet ayrımcılığı ve 
eşitsizliğin devletleştirilmiş temsili olduğunu 
biliyoruz. 

Kadın sığınmacıların kayıt dışı ve güvenc-
esiz çalıştırıldığından, emek sömürüsünden, 
fuhuşa zorlandığından haberdarız. Sığınmacı 
kız çocuklarının erken yaşta ve para karşılığı 
evlendirilmesinin kültürle bir ilgisi veya zor du-
rumda olan sığınmacıların tek ve zorunlu seçi-
mi olamayacağını, bunun ticari cinsel sömürü 
olduğunu, bunun savaştan kaçan insanları, 
çocukları istismar eden erkek şiddeti olduğunu 
ve kadının ve kız çocuklarının en ağır sistematik 
cinsel şiddete maruz kaldığını biliyoruz.  

Sadece Türkiye’de ya da Ortadoğu’da değil, 
kadınlar dünyanın her yerinde erkek şiddetine 
maruz kalmaktadır. İngiltere’de ve Galler’de 
her 4 kadından 1’i hayatlarında aile içi şiddete 
uğramakta ve haftada iki kadın halihazırdaki 
veya eski eşi tarafından öldürülmektedir. Her 
5 kadından biri 16 yaşından sonra herhangi bir 
cinsel şiddete maruz kalmakta, her yıl yaklaşık 
85.000 kadın tecavüze uğramakta, ve 400.000’den 
fazla  kadın cinsel saldırıya uğramaktadır. 

Ancak tüm bunlara rağmen kadınlar her yerde 
örgütlenerek erkek/devlet şiddetine karşı mü-
cadelesini büyütmektedir. Rojava’daki demokra-
tik, ekolojik ve kadın özgürlükçü toplum 
paradigmasının inşasına öncülük eden kadın 
devriminin verdiği güçle, dünyanın her yerinde, 
kadın dayanışmasına mühür vurulamayacağını, 
kadın iradesinin hapsedilemeyeceğini, kadın 
yoldaşlığının barış, umut ve onur olacağını 
göstereceğiz. 

Tüm kadınları erkek şiddetine karşı isyanını, 
adalet, özgürlük, eşitlik ve barış taleplerini 
haykırmaya çağırıyoruz. 

Yaşasın kadın dayanışması. Her bijî 
piştevaniya jinan. Long live women’s solidarity. 

Önemli bir not, Gece Yürüyüşü sadece 
kadınlarındır.

Zaman ve yer: 19 Kasım 2016, 18:30 
Toplanma yeri: Great College Street, London SW1P 
En yakın istasyon: Westminster

Okurlarımızdan Telgraf Gazetesi İle Dayanışma 
Amaçlı Fotoğraf Sergisi
Britanya’da Kürtçe ve Türkçe 
olarak iki dilde yayın ya-
pan gazetemiz Telgraf ile 
dayanışma amaçlı sergi hafta 
sonu Che-men Café’de gös-
terime açıldı. 

Onuncu yılına giren Telgraf gazetesi haftalık 
olarak Kürtçe ve Türkçe olmak üzere iki dil-
de yayınlanıyor. Zorlu bir yolculuğa rağmen 
büyük emeklerle onuncu yılına giren gazetemiz 
ile dayanışma amaçlı ‘Kapılar ve Merdiven-
ler’ konulu sergiyi düzenleyen, okurlarımızdan 
oluşan bir grup gönüllünün organizasyonunda, 
Mehmet Ali Kaplan’ın Kürdistan ve dünyanın 
birçok merkezinden çektiği fotoğraflar  bir ay 
boyunca sergilenecek. ‘Kapılar ve Merdivenler’ 
konulu sergiden elde edilecek tüm gelirler Tel-
graf gazetesine bağışlanacak.

Dalston’da bulunan Che Men Cafe Bar’da 
gösterimde olan sergide fotoğraflar dayanışma 
amaçlı satışa da sunuldu. Sergide İtalya, Sicilya, 
Kıbrıs, İspanya, Fransa ve çeşitli ülkelerden mer-
diven vee ski kapıfotoğrafları yer alıyor.

Sergiyi organize eden gönüllü grup tarafından 
yapılan açıklamada, Britanya’da yoğun olarak 
yaşayan Kürt toplumunun Kürtçe yayın yapan 
bir gazetesinin olmasını çok önemsediklerini 
ve maddi boyutundan çok manevi dayanışmayı 

göstermek adına böylesi bir organizasyona imza 
attıklarını ifade ettiler.

Fotoğrafçı Mehmet Ali Kaplan serginin 
açılışında gazetemize verdiği demeçte; “Bu 
serginin ülkemizde bu kadar sıkıntılı bir dö-
neme denk gelmesi biraz düşündürücü ama 
herfotoğrafcının yüreğinde bir kapı serisi bulunur 
bu fotoğraflarla bir serge açmak uzun zamandır 
planladığımız birşeydi. Sergimizi Telgraf gaze-
tesiyle dayanışma adına yaptık. 

Kapılar fotoğrafcılıkta bir başlangıç ya da bir 
bitişi imgeler, benim burda imgelemek istediğim 
şey kapalı kapılar olduğu içn, hayatımızdaki 
kapalı kapıları sergilemek istedim. Bu gün-
lerde bu tarz bir fotoğraf sergisi yerine ül-
kemizde kapatılan derneklerimizin mühürlenen 
kapılarınıda yapabilirdik fakat şairinde dediği 
gibi, bir yanımız bahar bahçe bir yanımız yaprak  
döküyor. 

Bir Kürt olarak Telgraf gazetesini yanlız 
bırakmak istemiyoruz, Kürtlerin Telgraf gaze-
tesine dahada bağlanmalarını istiyoruz çünkü 
Londra’da yaşayan bir Kürt olarak bir birimizi 
desteklememizi ve demokrasi adına mücadele 
veren her kurumu desteklememiz gerektiğini 
düşünüyorm. Buradaki Kürt diasporasını her 
hangi bir gazeteyi değil desteklemeyi, safları 
sıklaştırma günü olan bugünde Telgraf gazetes-
inin etrafında birleşmeye davet ediyorum.”

Sergi bir ay boyunca Che Men Cafe Bar: 488-
490 Kingsland Road, Hackney, E8 4AE adres-
inde devam edecek.
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Faşizme direnmek, bir tek Kürd’ün görevi olmaktan çıktı

ALADDİN SİNAYİÇ

Geçtiğimiz günlerde Londra merkezde 
iki binden fazla kişinin katılımıyla yapılan 
‘HDP’den ellerinizi çekin’ eyleminde, 25-
30 yaşları arasında biri erkek biri kadın 
iki kişi eyleme tepki gösterdi. Buraya 
kadar normal, hemen hemen her eylemde 
karşılaştığımız şeyler. Ancak tepki verme 
tarzları oldukça ilginçti; erkek olan, dur-
madan eylemcilere ‘hepiniz faşistsiniz’ 
derken, hızını alamadı ve bir anlığına 
kendisinin İngiltere’de olduğunu unuta-
rak, ‘Irak’a gidin Irak’a!’ diye bağırmaya 
başladı, kadın da rabia işareti yaparak 

durmadan ‘Recep Tayip Erdoğan’ diye 
bağırıyordu.

Görevlilerin tüm uğraşlarına rağmen, 
bu iki kişi aynı tavrı devam ettirdiği 
için bazı eylemcilerden müdahale geldi. 
Görevlilerin ve polisin araya girmesiyle 
her iki provokatör bir alışveriş merkezine 
alınarak sorun çözüldü. Ertesi gün 
Türk devletinin resmi haber ajansı AA, 
‘PKK sempatizanları iki Türk’ü darp 
etti’ diye yaptığı haberde, Ceylan Nas 
adındaki kadın, ‘Türbanlı olduğum için 
bana saldırdılar’ diye Gezi sürecindeki 
‘Kabataş yalanını’ tekrarlamak istese de 
bu sefer görüntüler kadını yalanlıyordu. 

Bu iki provokatörün kimliği açığa 
çıktıktan sonra öğreniyoruz ki; Londra’da 
yaşayan bu kadın, karşı komşusu olan 
Kürt-Alevi aileye çektirmediği kalmamış, 
ailenin 13 yaşındaki kızını ‘ırkçılık’ 
İngiltere’deki yasal tanımlamasıyla 
‘nefret suçu’ iddiasıyla mahkemeye 
vermiş. Ve 13 yaşındaki bu Kürt kızı 
çocuk mahkemesinde nefret suçundan 
yargılanıyor. Şimdi bu olayın neresinden 
tutacağız? Faşizme karşı eylem yapan bin-
lerce kişiyi ‘faşistlikle’ suçlayan, İngiltere 
vatandaşı olan bu insanlara ‘Irak’a gidin’ 
diyen, eylemcilerin içerisinde yüzlerce 
başörtülü olduğu halde, ‘türbanlıyım diye 

bana saldırdılar’ diyen bir zihniyeti nasıl 
tanımlayacağız!

Bu ufak olayda da bir kez daha net 
olarak görüyoruz ki, her faşist rejim 
kendi kitlesini yaratırken, onları da kendi-
sine benzetir. Türkiye’de bu kadar çok 
şey yaşanırken, halen AKP yöneticileri 
‘demokratik bir hukuk devletiyiz’ diye 
insanların aklıyla alay ederken, onların 
yarattığı kitleden farklı bir şey beklemek 
doğru olmazdı elbette. 

Halen birileri AKP’nin faşist 
bir karaktere sahip olup olmadığını 
tartışsa da, Kürdistan’dan doğru ülkeye 
baktığımızda, Cumhuriyet tarihi bo-
yunca Türkiye’yi yönetenlerin hepsinin 
faşist bir karaktere sahip olduğu Kürdün 
açısından tartışmasızdır. Sağcısı, 
muhafazakarı, liberali hatta solcusu bile 
konu Kürde geldiğinde faşist bir karaktere 
bürünüp, Kürdistan’da faşizanca kıyımlar 
gerçekleştirmiştir.  

AKP’nin faşist karakteri artık 
Kürdistan’ı aşmıştır, Türkiye’nin hangi 
köşesinden bakarsanız bakın bu faşizmi 
görmek mümkündür artık. 

AKP’lilerin bile faşist sistemler 
olarak kabul ettiği; Almanya’daki Hitler, 
İtalya’daki Mussolini, İspanya’daki Fran-
co, Endonezya’daki Suharto ve Şili’deki 
Pinochet rejimlerini inceleyen Dr. Laur-
ance W. Britt, faşizmin 14 karakteristik 
özelliğini şöyle sıralamıştı:

1. Güçlü ve sürekli milliyetçilik, 
2. İnsan haklarının aşağılanması 
ve hor görülmesi,
3. Düşmanların/günah keçiler-
inin birleştirici bir neden 
olarak tanımlanması,
4. Ordunun ve milita-
rizmin yüceltilmesi, 

5. Cinsel ayrımcılığın şahlanışı,
6. Medyanın tümden kon-
trol altına alınması, 
7. Ulusal güvenlik takıntısı,
8. Din ve yönetimin içiçe geçmesi,
9. Özel sermayenin 
gücünün korunması, 
10. Emek gücünün baskı 
altına alınması,
11. Aydınların ve sanatın 
küçümsenmesi,
12. Suç ve cezalandırma yönte-
mi ile baskı altına alma, 
13. İnsan kayırma ve 
yozlaşmada sınır tanımama, 
14. Hileli seçimler,
Sadece bu 14 maddeye bile 

baktığımızda Erdoğan rejiminde bunların 
hepsinin en üst düzeyde yaşandığını 
görmek için siyaset bilimci olmaya 
gerek yok sanırım. Hatta çağın değişen 
koşullarında faşizmin yeniden tanımlanma 
ihtiyacı doğarsa, ki var, bu durumda bir 
tek Erdoğan rejiminden yola çıkılarak bu 
maddeler daha da artırıla bilinecektir. 

Hal buyken halen Türkiye’nin 
‘demokratik bir hukuk devleti’ olduğu 
safsatasını dillendirmek boşuna bir 
çırpınıştan başka bir anlam ifade etmey-
ecektir. 

Geldiğimiz noktada bu faşizan rejime 
karşı direnmek ve onu alaşağı etmek sa-
dece Kürdün görevi olmaktan çıkmış, 
barışçıl, huzurlu, eşitlikçi, özgür bir Tür-
kiye görmek isteyen her ferdin öncelikli 
sorumluğu haline gelmiştir. 

Ve en can alıcı nokta da şudur ki; Kürt 
alternatifsiz değildir, gerektiğinde bu 
faşizan virüsün esir aldığı bir sistem ile 
bağını koparabilir, o zaman Türkiye’nin 
geri kalanı düşünmek zorunda…
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Papaz ve Hacı
12 Kasım’da Köln‘de yapılan AABF öncülüklü Güç 
Birliği mitingindeyim. Alan dolu ve daha binlerce in-
san da akın akın geliyor. Sahnede sunucunun ses-
ini duyuyorum. ‘‘Bayrak yarışına girmeyelim. Burada 
kimse kimseye bir şey ispatlamak zorunda değil. 
Bayraklar inmeden miting başlamayacaktır.”

Tuncay Doğan - Köln

Almanya‘da resmi gösteri 
yapanların çektiği zorlukları iyi bil-
irim. Organizasyondan sorumlu olan 
kişi, üç defa „yasaklı bayrakları in-
dirin“ diye katılımcıları sözlü olarak 
uyarmak zorundadır. Yasa böyle. Bay-
rak iner ya da inmez… Ondan sonrası 
onun inisiyatifinden çıkar. Çok isterse 
polis müdahale eder.

Neyse, önce bu yönlü resmi bir 
açıklama zannedip çok da oralı ol-
muyorum. Zaten partilerinin bayrak 
ve flamalarını sallayanlar da aynı 
umursamaz tutumda. Arayı müzik 
bozuyor da biraz soluklanıyoruz sunu-
cunun „bu bayrak inecek“ ısrarından. 
Erken seviniyorum. Çünkü biraz 
sonra aynı sesin giderek kızgınlaşan 
versiyonu başlıyor. „Bayraklar ve fla-
malar insin. AABF kitlesi öne gelsin, 
böylelikle omuz omuza mücadeleyi 
yükseltelim.“

Kulaklarıma inanamıyorum. Ya su-
nucu çok zeki ve kelime oyunlarıyla 
katılımcıları „la zaten köylü takımı, 
ne anlar, geçeyim dalgamı“ türünden 
ekarte etmeye çalışıyor ya da gerçek-
ten yön özürlü.

Hacı, bak öyle olmuyor işte! 
Bak sana ispatlayacağım. Hemen 
yanımdaki arkadaşın arkasına geçi-
yorum, ne ediyorum etmiyorum 
omuz omuza gelemiyorum onunla. 
Alanı dolduranlar da öyle. Onlar da 
başaramıyor onca uğraşa rağmen.

Güzel kardeşim, can; Biri sanki 
devrimci barikatlara silah taşıyor 
edasıyla, „bırakın geçeyim“ diyerek 
birinci sırayı alınca diğeri otomatik-
men arkaya sallanmış oluyor.

Bak Hacı, onca uğraştan son-
ra çıkardığım sonucu söyleyeyim 
sana. Biri önde, diğeri de arkaya 
atılmış oluyorsa, ordan omuz omuza 
duruşu çıkmıyor. İstersen yanında bir 
arkadaşın varsa sen de dene. Olsa olsa 
eğer arkadaki iyi niyetliyse „göt göte“ 
pozisyonu çıkıyor. Ha uzun yıllar evli 
olanlar yasayarak öğrenmiştir. „Göt 
göte“nin son etabı da „git öte“dir.

Ha korkma, elime de dilime de 
belime de sahip çıktığım için pan-
iklemene gerek yok. Yok da Hacı, bir 
gün sonra da bildiri yayınlayıp „has-
sasiyetlerimiz dikkate alınana kadar 
Devrimci Güç Birliği çalışmalarımızı 

askıya alıyoruz“ diye buyurmuşsun. 
Öncelikle, baştan sona çelişki ve 
yanlışlarla dolu, doğrusunu istersen 
ayık bir kafayla okunduğunda insani 
ancak gülümseten (bak kızdıran demi-
yorum) bu bildiriyi hazırlamak için 
çok zaman harcadın mı? Omuz omu-
za, yan yana, bayrak yarışı laflarıyla 
mitingde çok meşgul olduğumuz için 
o konulara değinmeyeceğim bir daha.

„Avrupa Alevi Hareketi demokra-
tik bir kuruluştur. Bulunduğu bütün 
ülkelerde resmi olarak tanınan, ciddi-
ye alınan, önemsenen bir örgüttün hiç 
bir illegal örgütle ilişkilendirilmesine 
Müsaade etmeyiz, edemeyiz. Bi-
zim her yerde muhatabımız legal, 
demokratik kurumlar oldu olmaya da 
devam edecektir.“

Ya Hacı, kendin söylemişsin zaten. 
Sen de örgütsün onlar da. Sen de legal-
sin onlar da. Sen de Ankara’dan ötesin 
onlar da. Ha madem onlar illegaldi, 
peki neden oturup güçbirliği yaptın?

Devam edeyim; onları illegal 
görüyorsan, orda ne işin var? Kendi 
vakıfları dışında tüm örgütleri ille-
gal gören ve sen bu möhüm satırları 
yazarken siyasi partilerden, gazete ve 
sendikalardan sonra 400 demokratik 
kitle örgütünü „illegal“ ilan ederek 
kapatan Erdoğan senden daha keskin 
bir „illegalite“ düşmanı. Biat edecek-
sem ona ederim. Bari muhtar zirvesine 
çağırır bakarsın.

Sana da önerim, kendi dışında 
herkesi illegal görüyorsan geriye 
ortak çalışabileceğin aynı mantıklı 
Erdoğan’ın DİTİB’i ve son gün-
lerin moda kulübü Osmanen Ger-
mania (eğer bu satırlar yazılırken 

yasaklanmamışsa) kalıyor. E vallahi 
elde ancak bunlar var, başka da yeni 
tükendi. Kusurum varsa affola.

Ha bak, sırf bu veda bildirisinde 
atıfta bulunduğun için yazıyorum 
Hacı, yanlış anlama. Hani demişsin 
ya, „Yahudi Papaz’a benzemeye-
lim’’. Hacı, öyle bir papaz yok ve hi. 
Olmadı. Yahudilerde Haham bilirim, 
Kohen vs. bilirim de papaz duymadım. 
Cahilliğime bağışla can.

Düşünüyorum da, Hitler faşizmine 
atıfta bulunarak „önce komünistleri 
aldılar…“ diye başlayan alıntının 
sahibini, yani Alman Evange-
lik papaz Emil Gustav Friedrich 
Martin Niemöller’i kastediyorsan 
yanılıyorsun Hacı. O Yahudi değil ve 
hayatı boyunca antisemittik kişiliğini 
korumuştur. Alıntısında Yahudil-
erle ilgili bir atıf da yoktur. Nerden 
çıkardın bu Yahudi papazı meseles-
ini anlayamadım. Bak orijinal lakırdı 
şöyle:

„Als die Nazis die Kommunisten 
holten, habe ich geschwiegen; ich war 
ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten ein-
sperrten, habe ich geschwiegen; ich 
war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten, 
habe ich geschwiegen; ich war ja kein 
Gewerkschafter.

Als sie mich holten, gab es keinen 
mehr, der protestieren konnte.“

Bak komünistler, sosyal demokrat 
ve sendikacılar var bu sözlerde. Ama 
asıl kurban Yahudiler ve Romanlar’dan 
tek laf yok. Olamaz da zaten. Çünkü 
bu zat bu görüşünü (bakıyorum yine 
yanlış sulara kürek salmışsın) kanlı 
Hitler faşizmi ve yaşanan savaş 
sırasında söylememiştir. Bunu söyle-
mek için büyük bir ihtimalle senin 
baban ya da amcanın Gastarbeiter 
olarak Almanya’ya gelip çalıştığı, 
Almanya’nın kalkınarak yeniden 
güçlü bir ülke olduğu 1974 yılını 

beklemiştir. Zaten o yıllarda da ne 
komünist kalmıştı ne de Yahudiler. Ne 
legali, ne de illegali. Olmayan bir şey 
üzerine konuşmanın da kimseye zararı 
yoktu ne de olsa.

Hacı, ek bilgi vereyim sana. Senin 
dediğin bu papaz var ya, gençliğinde 
askeri okula başlıyor. Denizci subayı 
oluyor, sayısız savaşa katılıyor, onlar-
ca yük ve sivil yolcu gemisi batırıyor. 
Çok beğenmiş olacaklar ki onur 
madalyası takıyorlar çelik göğsüne ve 
o da aktif bir Nasyonalist olduğunu 
her fırsatta ıspatlıyor. Almanya’da 20. 
yüzyılın ilk çeyreğinde gelişen sosyal-
ist harekete karşı mücadele ediyor ve 
ayaklanmanın kanla bastırılmasında 
görev alıyor. Ailesinin tümü evangelik 
rahib ya da rahibe olduğundan o da 
askeri-papaz oluyor. Sonra Hitler’le 
kilisenin konum ve yetkisi konu-
sunda fikir ayrılığı yaşıyor ve daha 
kristallnacht yaşanmadan 1937 yılında 
gözaltına alınıyor. Yani faşizmin 
„cicim ayları“nda. Gözaltındayken 2. 
Dünya Savası başlıyor ve bu arkadaş 
savaşa katılmak için Hitler’den izin 
istiyor. Hitler de „şimdilik bele hacı“ 
deyip hadi yine kontrolümde olacağın 
Toplama Kampı’na git diyor.

Savaş bittikten sonra da biraz sol-
cu, insan hakları savunucusu ve savaş 
karşıtı oluyor. Tabi iş işten geçtikten 
sonra.

Bak nerden nereye getirdin beni. 
Ama aslında farkında olmadan doğru 
bir çağrışım yaptın. Sen de „bu 
bayraklı“, „bu aşırı“, „bu illegal“ dey-
ip herkesi „arka sıraya“ al, imanlarını 
gevret; bu arada kanlı diktatör her 
türlü katliamı gerçekleştirsin; sen de 
30 sene sonra çık (tabi şansın yaver 
gider de kurtulursan) tatlı su balığı 
olarak özeleştirini ver. Papaz gibi yap 
Hacı! Ne de olsa o bolluk ve refah 
düzeninde süzgeç beyinli olduğumuz 
için unutmuş oluruz, seni ellerimiz 
patlayana kadar zılgıtlar eşliğinde 
alkışlarız.

Siyasi Tutsak Bedenini 
Ateşe Verdi

AKP’nin Kürt halkına yönelik sürdürdüğü savaş 
politikalarını protesto eden siyasi tutsak Zehra Epli 
bedenini ateşe verdi.

 JİNHA’nın haberine göre Ko-
caeli Gebze Hapishanesi’nde tut-
sak bulunan Zehra Epli bu sabah 
saatlerinde bulunduğu koğuşta 
bedenini ateşe verdi.Vücudunda 
ağır yanıklar oluşan Zehra Epli 

kurtarılamadı. Zehra’nın naaşı 
otopsi yapılmak üzere Adli Tıp 
Kurumu’na götürüldü.

Zehra’nın Batman Sason doğumlu 
olduğu ve Sur direnişinde gözaltına 
alınarak, tutuklandığı öğrenildi.

Facebook, Faşizmde AKP İle Yarışta
Uzun süredir Kürtlerin paylaşımlarına 
karşı alerjisi olan Facebook son 
pratiğinde faşizm konusunda adeta 
AKP ile yarıştı.

Gazetemizin editörlerinden Aladdin Sinayiç’in, 
‘öncüsünü ve önderini layıkıyla sahiplenemeyen hiçbir 
halk onurunu da özgürlüğünü de koruyamaz’ şeklindeki 
yazılı paylaşımı gerekçe gösterilerek 30 gün boyun-
ca facebook’tan engelleme cezası verildi. Sinayiç’in 
paylaştığı cümle Demokratik Toplum Kongresi eş 
başkanı Hatip Dicle’ye ait. Dicle bu cümleyi, Eylül 
ayında 50 Kürt siyasetçinin başlatmış olduğu açlık grevi 
öncesi yapılan açıklamada kullanmıştı.

Hiçbir kişinin isminin geçmediği paylaşımı ‘face-
book standartlarına uymuyor’ diye sayfadan kaldıran 
ve kullanıcıya 30 gün engelleme cezası veren facebook, 
daha önce de yüzlerce Kürt ve devrimci sayfayı aynı 
gerekçelerle tümden kapatmıştı. Selahattin Demirtaş, 
Sırrı Süreyya Önder, Osman Baydemir, Altan Tan, Ah-
met Türk, Hasip Kaplan, Leyla Zana, Ayla Akat, Bijw-
en-Kurt, Ötekilerin Postası, Kurdi müzik ile diğer bazı 
Kürt siyasetçilerin yüzbinlerce takipçisi olan Facebook 
sayfaları bir süre önce kapatılmıştı.

Sinayiç konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede 
şunları belirtti; ‘Hiçbir sembol, şiddet içeren keli-
menin ve kişi isminin geçmediği bir paylaşım, ‘fa-
cebook standartlarına uymuyor’ diye kaldırılıyorsa, 
bu facebook’un standartlarının AKP standartlarıyla 
uyumlu olduğunu gösteriyor. Facebook’un Kürt say-
falara karşı uyguladığı sansür, şunu bir kez daha 

açıkça ortaya koymuştur; Facebook Türkiye bölümü, 
tamamen AKP tarafından kontrol ediliyor. AKP 
hükümeti bir çağ geriden ilerliyor, ve malesef çağın 
önemli çıkışlarından olan sosyal medyanın önemli 
temsilcilerinden birisi olan Facebook ta genel kabul 
gören evrensel ilkeleri bu şekilde çiğnemiş ve AKP 
ile bir çağ geriye atlamış bulunuyor. Bu cümleyi 
kaldırabilecek kadar AKP hükümeti denetimine girmiş 
bir organizasyon, tüm bilgilerimizi de mutlaka AKP 
hükümeti ile paylaşıyordur.’
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Britanya’da HDP ile dayanışma eylemleri 
büyüyerek devam ediyor

Edinburgh’da HDP İle Dayanışma Eylemleri Aralıksız Devam Ediyor

HDP Eş Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş, DBP 
Eş Başkanı Sebahat Tuncel ile 9 milletvekilinin tutuklanması, 
İskoçya’nın başkenti Edinburg’da protesto edildi.

PYD İskoçya Temsilciliği, Edin-
burg Pir Sultan Abdal Derneği, Edinburg 
Göçmen Aileleri Birliği ve Demokra-
tik Alevi Federasyonu’nun çağrısı ile 

bugün sabah saatlerinde Edinburg’daki 
Türk Konsolosluğu önünde bir araya ge-
len yaklaşık 200 kişi, “AKP faşizmine geçit 
vermeyeceğiz” mesajı verdi.

“Faşist AKP siyasetçi soykırımına son ver”, 
“20 milyon Kürdün iradesini tanı” yazılı pankart 
açan eylemciler, “Katil Erdoğan”, “Diktatör 
Erdoğan”, “Hırsız, katil Erdoğan”, “HDP biziz, 
Biz HDP’yiz” “DAİŞ destekçisi katil AKP” 
şeklinde sloganlar attı.

İskoç sosyalistler ve ırkçılık karşıtı grupların 
da destek verdiği eylemde HDP’lilerin derhal 
serbest bırakılması talep edildi.

Eylem boyunca sürekli slogan atan, 
zılgıt çeken, ıslık çalan eylemcilere 
çevredeki esnaf da yoğun ilgi gösterdi.
Eylemde ortak bir açıklamada yapıldı. 
Hafta içi her gün eylemlerin kesintisiz bir 
şekilde süreceği dile getirilen açıklamada, 
Perşembe günü İskoçya Parlamentosu 
önünde yapılacak eyleme kitlesel katılım 
çağrısında da bulunuldu.

Britanya’da ‘HDP ile 
dayanışma’ eylemleri bir-
çok kentte büyüyerek de-
vam ediyor. Başkent Lon-
dra başta olmak üzere, 
York, Shefield, Cardiff, 
Edinburgh, Brighton, 
Cambridge ve Exeter’da 
kitlesel eylemlerle HDP’li 
Eş genel başkanlar ve 
vekillerin tutuklanması 
protesto edildi.

Aladin Sinayiç

 Başkent Londra’da On gündür 
aralıksız devam eden eylemler dün 
akşam da devam etti. 5 binden fazla 
kişi bir yürüyüş ile AKP hükümetini 
protesto etti. Kürdistanlı ve Türkiyeli 
kurumların içinde bulunduğu Britan-
ya Demokratik Güçbirliği tarafından 
organize edilen yürüyüş Londra’da 
bulunan Manor House istasyonun-
da başladı. Yağan yoğun yağmura 
rağmen binlerce kişi iki saat yürüy-
erek Turnpike Lane istasyonu önünde 
bir miting ile eylemi sonlandırdı.

Yapılan konuşmalarda AKP 
hükümetinin faşizanca saldırılarını 
derhal durdurmasını ve halkın irades-
ine yönelik saldırılardan geri adım 
atması çağrısı yaptı.

Britanya’nın birçok kentinde de 
kitlesel eylemlilikler düzenlendi. 
York, Shefield, Cardiff, Edinburgh, 
Brighton, Cambridge ve Exeter gibi 
kentlerde bir araya gelen yüzlerce kişi 
AKP hükümetini protesto etti.

Cambridge

shefield

londra londra York

Galler
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Fatih Sayan ve ekibi 
cinayete hazırlanıyordu!
‘Denge TV muhabiri’ kisvesiyle Kürt 
kurumlarını dolaşan, Kürt siyasetçilerle 
görüşmeler yapan M. Fatih Sayan’ın Türk 
İstihbaratı’na çalıştığı, Bremen’deki ‘suikast 
timi’ için bilgi/belge topladığı ortaya çıktı.
Yeni Özgür Politika 
gazetesi türk devletinin 
avrupadaki katliam 
girişimcilerini deşifre etti

KCDK-E’nin basın açıklamasıyla 
duyurduğu Türk İstihbaratı’nın 
Avrupa’ya gönderdiği suikast timler-
ine ilişkin belgelere Yeni Özgür Poli-
tika ulaştı. Türk İstihbaratı’na bağlı 
suikast timinin Bremen’deki istihbarat 
elemanının tuttuğu notlar, operasyonel 
faaliyetin biçimini gözler önüne seriyor.

“Türk İstihbaratı’yla bağlantılı 
Kürt karşıtı faaliyetler yürüttüğü” ve 
“uyuşturucu ve silah depoladığı” ger-

ekçesiyle Osmanen Germania çetes-
ine Almanya’da yapılan polis ope-
rasyonu ardından bir açıklama yapan 
Avrupa Demokratik Kürt Toplum 
Kongresi (KCDK-E), Türk dev-
letinin gönderdiği suikast timleriyle 
ilgili bilgiler paylaşmıştı. Gazetemizin 
ulaştığı bilgi ve belgeler, açıklamada 
bahsi edilen suikast timine dair 
detayları açığa çıkarıyor.

Denge TV muhabirliği kisvesiyle 
Avrupa’ya çıkan ve bu kimliği kulla-
narak farklı ülkelerde Kürt kurumları, si-
yasetçileri ve gazetecileriyle görüşmeler 
yapan, notlar tutan Mehmet Fatih Say-
an, Türk İstihbaratı’nın Avrupa’daki 
elemanlarından biri.

Herkesle görüşmüş!
C.E.’nin gazetemize 

ulaştırdığı (ve Alman soruşturma 
makamlarına da aktarılmış) 
belgelerde, Bremen kentinde 
Kürtlerle ilgili istihbarat toplam-
akla görevlendirilmiş, Berlin’deki 
Türk Büyükelçiliği’ne bağlı ama 

Denge TV muhabiri kisvesiyle 
çalışan Mehmet Fatih Sayan’ın el 
yazısı notları bulunuyor.

Çoğunluğu kareli defter sayfasına 
tükenmez kalemle tutulan istihbarat 
raporlarında, Bremen başta olmak 
üzere Kürtlerin dernek faaliyetlerine 
ilişkin tutulan notlar; Kürt siyasetçiler 

ve gazetecilerle girilen diyalogların 
anlatımları; bazı eylemlere dair bilgiler 
yer alıyor. Notlardan muhbir Sayan’ın 
KCDK-E Eşbaşkanı Yüksel Koç’u 
özellikle takip ettiği, ilişkilenmeye 
çalıştığı; bunun yanı sıra KONGRA 
GEL Eşbaşkanı Remzi Kartal, NAV-
DEM Eşbaşkanları Fatoş Göksungur 
ve Bahattin Doğan gibi birçok Kürt 
siyasetçiyle ve gazetecilerle kurduğu 
ilişkileri de not ettiği anlaşılıyor.

Notlar
* Türk İstihbaratı’nın muhbiri Me-

hmet Fatih Sayan, 27 Mayıs Cuma 
günü tuttuğu ve (1) diye kodladığı 
notlarında, gazetemizin daha önce 
yaptığı bir haber dolayısıyla Bremen 
derneğinin “siyasetçilere suikast” 
iddiasıyla çalkalandığını belirtiyor ve 
ekliyor: “Yükselin (Koç) aldığı haber 
sağlam güvenilir değilse Yeni Özgür 
Politikaya haber olmazdı. Yüksel 
oraya açıklama yapmazdı.” (Notlardaki 
yazım hataları, Sayan’a aittir.)

* (2) numaralı notta ise Yüksel 
Koç’un basın çalışanları Osman Oğuz 
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ve Baki Gül ile irtibatını anlatan 
Sayan, “Şuanda Bremen örgüt 
çalışanları alarm durumunda” yoru-
munu yapıyor.

* Muhbir Sayan’ın notlarının 
önemli bir bölümü, basit gözleme 
dayanan, doğruluğu olmayan bilg-
ilerden oluşuyor. Bu özensizlik, 29 
Mayıs’ta Köln’de gerçekleştirilen 
Almanya Demokratik Kürt Toplum 
Merkezi (NAV-DEM) Kongresi’nde 
tuttuğu notlarda özellikle görülüyor. 
Kongre kararlarına ilişkin madde 
madde aktarımlar yapan muhbir 
Sayan, “Tahmin ettiğimiz gibi Yük-
sel Koç çekildi. Yüksel artık ailesi 
ve çocuklarıyla ilgilenecekmiş. 
Oğlu evleniyor” diyor. Oysa 

Koç, NAV-DEM Eşbaşkanlığı 
ardından KCDK-E Kongresi’nde 
eşbaşkanlığa seçiliyor.

* Başka bir kağıtta ise muh-
bir, NAV-DEM Eşbaşkanı Fatoş 
Göksungur’la irtibat kurduğunu 
anlatıyor. 

* M i l l e t v e k i l i 
dokunulmazlıklarının kaldırılmasını 
protesto için Bremen’de, 28 Mayıs 
günü yapılan eylemde ise muhbir 
Sayan, Alman Emniyeti’nden bir 
görevliyi not ediyor: “K. ve S.’nin, 
Yüksel Koç’un irtibatta olduğu 
sivil Bremen poli şefini anlattılar 
bana. Resmini çektim çaktırmadan. 
Bu adam torpil geçip sürekli bu 

tür çalışmalarda merkezle Berlin 
ile diyaloğu sağlıyormuş. Yanında 
tüm yürüyüş boyunca tercümanla 
dolaştı. Kirli ve eski kıyafetler gi-
yerek gözlem yapıyordu. …… ve 
…… bana söylemeseydi o adamın 
polis şefi olduğunu Berline bilgi 
verdiğini asla farkedemezdim. Çok 
akıllıca ve zekice takip ediyordu.”

* C.E.’nin gazetemize ulaştırdığı 
muhbire ait fotoğraf arşivinde de 
bulunan fotoğrafta, Sayan’ın Alman 
polis şefini işaretlediği ve hakkında 
notlar tuttuğu görülüyor.

* Notlardan anlaşıldığı kadarıyla 
muhbir Mehmet Fatih Sayan, 30 
Eylül’den sonra Aachen şehrine 
taşınmayı planlıyor. (Ve daha sonra 
taşınıyor.) Bu planı yaptığı sırada 
tuttuğu notta, Türk İstihbaratı’ndan 
taleplerini de sıralıyor:

“30 eylülden sonra 
yapılacaklar

* Aachen şehrine taşınılacak.
* Üniversite oturumu için 

kişi başı 9000 euro bloke hesap 
yapılacak.

* Kişi başı 1290 euro okul 
harcı ve hazırlık sınıfı için okula 
ödenecek.

* Ev aranacak kira ödenecek.
* Bremenden eşyaları getirmek 

için kamyon ve taşıyacak adam-
lar tutulacak. Demirağ firmasıyla 
konuştum Türkiyeden olanlar 
işletiyor. 400 km uzaklıktaki 
Aachen için 1400 euro istiyorlar. 
Herşey dahil.

* Ekim ayı itibariyle yeni planla-
ma konuşmalıyız. Aachen’da neler 
yapılacak?”

Hedefi kNk’ye girmek
M.Fatih Sayan, Almanya dışında 

da bilgi ve istihbarat toplamak isti-
yor. Bu düşüncesine uygun olarak 
Belçika, Hollanda ve Fransa’ya 
en yakın yere taşınma planı 
yapıyor. Bu planını Türk Elçiliği 
ve istihbaratı ile paylaştıktan sonra 
hayata geçiriyor.

Aachen, bu plan için uygun 
bulunuyor. Böylece Kürtlerin ve 
Kürt kurumlarının yoğun olarak 
bulunduğu Brüksel’e yakın bu 
kente taşınıyor. 

M. Fatih Sayan istihbarat ajanı 
kimliğini gizlemek ve dikkat çek-
memek için üniversitede master 
yaptığını iddia ediyor. Bu sırada 
ise Aachen’daki Kürt derneğiyle 
ilişkilenmeye çalışıyor. Bu, planın ilk 
ayağı; ikinci ayak ise Brüksel’deki 
Kürt siyasetçilerle ilişkilenmek.

tim nasıl çalışıyor?
Mehmet Fatih Sayan’ın da da-

hil olduğu suikast timinin işleyişi, 
KCDK-E’nin 9 Kasım 2016 tarihli 
açıklamasında anlatılmıştı. Bu bilgilere 
göre Türk İstihbaratının Avrupa’da 
oluşturduğu bir suikast timi, üç kişiden 
oluşuyor. Bu üç kişiden biri istihbarat 
topluyor, biri timin şefliği görevini 
üstleniyor, üçüncü kişi ise tetikçilik 
için hazır bekliyor.

Mehmet Fatih Sayan’ın bu 
şemada “istihbarat elemanı” 
olarak görev yaptığı anlaşılıyor. 
KCDK-E’nin “kendi kaynaklarına” 
dayandırarak açıkladığı bilgiye 
göre ise bu timin şefi, T.C. isimli 
biri. T.C.’nin Avrupa Konseyi ve 
Parlamentosu’nda görevli Türk 
‘diplomatları’ ile ilişkisi de biliniyor.
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4 Buçuk Yıldır Elçilikte 
Yaşayan Assange Olduğu 
Yerde Sorgulandı
Wikileaks inter-
net sitesinin ku-
rucusu Julian As-
sange, Ekvador’un 
Londra’daki Ekvador 
B ü y ü k e l ç i l i ğ i n d e 
hakkındaki tecavüz 
iddialarıyla ilgili 
sorgulandı.

Assange’ın 4,5 yıldır kaldığı, 
Londra’nın ünlü Knightsbridge 
semtindeki elçilik binasında 
gerçekleşen sorguda İsveçli 
savcı Ingrid Isgren’e, İsveç em-
niyetinden müfettiş Cecilia Re-
dell eşlik etti.

Sorgu çerçevesinde İsveçli 
yetkililerin önceden hazırladığı 
sorular Assage’a, Ekvadorlu bir 
savcı aracılığıyla yöneltildi.

Assagen’ın İsveçli avukatı 
Per Samuelson, gelişmelere 
ilişkin yaptığı açıklamada, 
müvekkilinin “nihayetinde 
İsveçli savcılara ifadesini ver-
ebilme fırsatı yakalamaktan 
dolayı çok mutlu olduğunu” 

aktardı. Samuelson, “Assange 
bunu 6 yıldan fazladır bekliyor. 
Dikkatlice hazırlandı ve elinden 
geldiği kadar işbirliğinde bulu-
nacak.” dedi.

Sorguya ilişkin yetkilil-
erden herhangi bir açıklama 
yapılmayacağı bildirilirk-
en, Assange’ın sorgusunun 
önümüzdeki günlerde devam 
etmesi öngörülüyor. Sorgu 
işleminin tamamlanmasının 
ardından Assange’ın ifadesinin, 
Ekvadorlu yetkililer tarafından 
yazılı şekilde raporlanarak, 
İsveçli savcılara iletilmesi 
bekleniyor.

Öte yandan, bugün elçi-
lik binası önünde toplanan bir 
grup, Avustralya vatandaşı 
Assange’ın elçilik binasından 
endişesiz şekilde ayrılması için 
destek gösterisinde bulundu. 
Göstericiler ayrıca, ABD’deki 
seçim kampanyası sürecinde 
“Wikileaks’e aşığım” diyen 
ve başkanlığa seçilen Donald 
Trump’a, “Assange’ı affetmesi” 
çağrısı yaptı.

Wikileaks’in, Demokrat 
Parti’nin başkan adayı Hilary 

Clinton ile bağlantılı bazı bel-
geleri sızdırmasıyla, demokrat 
partinin başkanlık kampanyası 
olumsuz etkilenmişti. 
Trump, Assange’ın bu ey-
lemle demokrasiye katkıda 
bulunduğunu söylemişti. İngiliz 
mahkemesi 2012 yılında, Avus-
tralya vatandaşı Assange’ın, 
2010 yılında iki kadına tecavü-
zle suçlandığı İsveç’e iadesine 
karar vermişti. Ancak Assange, 
hakkındaki iddiaları reddediyor.

Assange, hakkındaki iade 
kararının ardından, 2012 yılının 
haziran ayında İngiltere’de iken, 
İsveç’e iade edilmesi halinde 
ABD’ye gönderilme riski 
bulunduğu için Ekvador’un 
Londra Büyükelçiliğine 
sığınmıştı. 45 yaşındaki As-
sange, yaklaşık 4,5 yıldır 
Londra’nın Knightsbridge 
semtinde bulunan Ekvador 
Büyükelçiliğinin bir odasında 
yaşıyor. Ekvador ise çok 
sayıda ABD Dışişleri Bakanlığı 
yazışmasını internet sitesi 
aracılığıyla kamuoyuna duy-
uran ve tartışmalara neden olan 
Assange’ın siyasi iltica talebini 
kabul etmişti.

Kıyım Son Hız Devam 
Ediyor: 370 STÖ Kapatıldı
İçişleri Bakanlığı 
370 derneğin faali-
yetini durduruldu. 
Faaliyeti durdu-
rulan dernekler 
arasında birçok 
Kürt sivil toplum 
örgütü de bulu-
nuyor.

İçişleri bakanlığı tarafından 
yapılan açıklamada şöyle de-
nildi: ”OHAL Kanunu 11. 
Maddesi kapsamında genel 
güvenlik, asayiş ve kamu 
düzenini korumak amacıyla 
39 ilde milli güvenliğe teh-
dit oluşturduğu tespit edilen; 
FETÖ bağlantılı 153, PKK/
KCK bağlantılı 190, DHKP-
C bağlantılı 19 ve DEAŞ 
bağlantılı 8, olmak üzere 
toplamda 370 derneğin 
faaliyeti valiliklerimizce 
durdurulmuştur.

Bunlara ilişkin inceleme, 
değerlendirme çalışmaları 
devam etmekte olup; terör 
örgütleri ile irtibatlı tüm 
yapı, grup, oluşum, kurum 

ve kuruluşlarla mücadelemiz 
hız kesmeden kararlılıkla 
devam edecektir.” Kapatılan 
STÖ’lerin içerisinde Mezo-
potamya Yakınlarını Kaybe-

den Ailelerle Yardımlaşma 
Dayanışma ve Kültür 
Derneği (MEYADER) ve 
MKM gibi dernekler de yer 
alıyor.
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İki ırkçı, Nigel Farage ve Donald Trump New York’ta buluştu
İngiltere’nin ırkçı par-
tisi UKİP’in Lideri Nigel 
Farage ile ABD’nin yeni 
başkanı Donald Trump, 
Trump Tower’da bir araya 
geldiler.

Arif Bektaş – Evrensel

New York’ta dün ‘önemli’ bir 
buluşma gerçekleşti. 23 Haziran’da 
Birleşik Krallık’ta yapılan Avru-
pa Birliği referandumunda öne 
çıkan Birleşik Krallık Bağımsızlık 
Partisi’nin (UKİP) Lideri Nigel Far-
age ile ABD’de son seçimleri kazanan 
Cumhuriyetçilerin adayı Donald 
Trump, Trump Tower’da bir araya 
geldiler.

Farage, 24 Ağustos’ta 
Mississippi’de Trump’ın bir mit-
ingine katılmış ve kalabalığa hitap 
etmişti. Kürsüde onu Trump anons 
etmişti: “Baylar, bayanlar, şimdi de 
bir konuşmacı çağıracağım. Birleşik 
Krallık’ı başarılı bir şekilde AB’den 
ayıran Bay Nigel Farage”.

NeDeN faraGe?
ABD başkanları, seçildikten 

yaklaşık üç ay sonra görevi devralır. 
Bu arada devlet erkanı ile bir araya 
gelir, Beyaz Saray politikalarını an-
lamaya çalışır ve kendi politikalarını 
da onun üzerine ekleyip göreve başlar. 
Yani Cumhuriyetçi ya da Demokrat 
olması çok fark etmiyor. Ameri-

kan devlet politikalarının büyük bir 
bölümüne bağlı kalacak bir şekilde, 
ufak tefek değişikliklerle devam ed-
erler.

Bu arada birkaç diploma-
tik görüşme de yaparlar. İlk önce 
İngiltere’deki hükümetle temasa 
geçerler. ABD ile İngiltere, kendi 
aralarındaki ilişkiye ‘Özel ilişki’ der-
ler. Bu özel ilişki on yıllardır pek 
değişmedi. Regan-Thatcher, Büyük 
Bush-Major, Küçük Bush-Blair ve 
Obama-Cameron olarak devam etti. 

ABD’de ‘sağcı’, İngiltere’de ‘sol-
cu’ hükümet olması fark etmiyor. Ya 
da tersi. Genellikle aynı politikaları 
aşağı yukarı yürütecek kadar ‘sağcı-

solcu’lardır.

trUMP, GeleNeĞİ bOzDU
Ama bu sefer biraz farklı oldu. 

Trump2ın İngiltere’de ilk görüştüğü 
kişi, daha önce seçilen başkanların 
aksine, ne İngiltere başbakanı oldu 
ne de muhalefet lideri. Trump, par-
tisinin liderliğinden üç defa istifa edip 
geri gelen sağcı-ırkçı Nigel Farage 
ile görüştü. Bu görüşme, İngiltere’de 
büyük yankı buldu. Muhalefette-
ki İşçi Partisi Lideri Jeremy Cor-
byn bu görüşmeyi değerlendirirken 
“Trump’ın artık büyümesi lazım” di-
yerek tepki gösterdi ve Trump’ın bir 
işadamı olmaktan çıkıp devlet adamı 
olmaya çalışması gerektiğini ima etti.

Farage -Trump görüşmesinin 
aslında anlaşılır bir yanı var. İki ül-
kenin ırkçı iki politikacısı bir araya 
geldi. İkisinin buluştuğu nokta 
yabancı düşmanlığıydı. Amerikan 
devlet politikalarındaki ufak tefek 
değişiklikler bu sefer biraz daha 
büyüyeceğe benziyor. Trump, hem 
İngiltere başbakanı ile bir araya gel-
medi hem de seçim meydanlarında 
söylediklerinin çoğunu savunmaya 
devam etti.

MeYDaN bOŞ DeĞİl
Trump’ın seçilmesinden sonraki 

protestoların da gösterdiği gibi, Trump 
politikalarını istediği gibi hayata 
geçiremeyecek. Seçim sonuçlarından 
sonra İngiltere’nin de dört bir 
köşesinde eylemler ve toplantılar 
peşpeşe yapılmaya devam ediyor. 

Nigel Farage ve UKİP’in kan 
kaybetmeye başladığı İngiltere’de, 
son zamanlarda yapılan en kitlesel 
eylemler “Refugees Welcome / Mül-
teciler Hoşgeldi” eylemleri oldu. 
Başta Fransa’nın Calais kentindeki 
mülteciler olmak üzere, yerinden yur-
dundan edilmiş mültecilerin derhal 
İngiltere’ye kabul edilmesi isteniyor.

Bu baskılardan dolayı İngiltere 
hükümeti, şimdiye kadar Calais’teki 
200’den fazla mülteciyi almak zo-
runda kaldı. Kampanya örgütleri, 
çoğunluğu Afganistan, Suriye, Irak ve 
Kuzey Afrika ülkelerinden olan mül-
tecilerin yurtlarını terk etmelerinin 
sebeplerinin, batılılıların politikaları 
ve savaşları olduğunu belirterek, mül-
tecilere sahip çıkılmasını talep ediyor.

batı kUrŞUN atıYOr, 
MÜlteCİler Paza 
kazaNDırıYOr

Geçtiğimiz hafta sonu Londra’da 
iki günlük bir konferans vardı. So-
syalist Parti tarafından düzenlenen 
konferansta Trump’ın seçim zaferi 
de epey gündem oldu. Yüz binlerce 
üyeli sendikaların temsilcilerinin de 
konuştuğu konferansta mültecilerin 
dramı, Türkiye’nin AB ile mülteci 
anlaşması, savaşlar ve sendikaların 
görevleri uzun uzun konuşuldu. Bir-
çok konuşmacı, mültecilerin ağırlıklı 
olarak Afganistan, Suriye, Irak ve 
Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya gelmeye 
çalıştıklarını ve bu ülkelerde batılıların 
savaşlarının sürdüğünü ifade eti. 

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma 
Merkezi (DAY-MER) yöneticilerinin 
de konuşmacı olarak katıldığı konfer-
anstan çıkan sonuç ise, emperyalist 
ülkelerin derhal Ortadoğu’dan elini 
çekmeleri oldu.

Yapılan tartışmalarda dikkat çeken 
bir husus vardı. Yabancıları ülkeler-
inde istemeyen ırkçı anlayışların, 
başka ülkelere asker göndererek 
bölgeyi kan gölüne çeviriyor, bu 
saldırganlıktan kaçmak zorunda 
kalan mülteciler Batılı ülkelere 
geldiğinde ise, İngiltere’de olduğu 
gibi ekonomilerine katkı sağlıyor 
olmasıydı. Çünkü mülteciler bu ülkel-
erde hem ağır koşullarda hem de düşük 
ücretle çalışıtırılıyorlar. ‘Yabancılar’ 
sadece 2015 yılında İngiltere ekono-
misine  fazladan 4.5 milyar sterlin 
katkı sağlamış durumda.
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İngiltere ve Fransa Arasında 
Çocuk Göçmen Gerilimi

Fransa’nın Calais kentindeki mülteci 
kampında İngiltere tarafından kabul edilmeyi 
bekleyen çocuk göçmenler iki ülke arasında 
diplomatik krize neden oldu.

Fransa ‘Orman’ olarak bilinen 
ve göçmenlerin kötü koşullarda 
yaşadığı mülteci kampını yıkarken 
geride kalan bin beş yüz kadar 
çocuk göçmenin İngiltere’ye gön-
derilmesini istiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Fran-
cois Hollande İngiltere Başbakanı 
Theresa May’i arayarak geride 
kalan çocukları almanın “ahlaki 
bir görev olduğu” mesajı verdi. 
Hollande, May ile yaptığı telefon 
görüşmesinde İngiliz yetkililerin 
reşit olmayan çocuklara merkezlere 
kadar eşlik etmeleri ve ardından 
İngiltere’ye kabul edilmeleri süre-
cinde rol oynamaları gerektiğini 
söyledi.

Hollande, May’e “Çocukların 
İngiltere’ye transferi acil bir konu. 
Gelişlerini organize ederek sorum-
luluk almanızı ve ahlaki görevinizi 
yerine getirmenizi istiyoruz” dedi.

İngiltere ise son dönemde 
300’e yakın göçmen çocuğu kabul 
ettiğini ve bir kaç yüz çocuğun daha 
İngiltere’ye geleceğini söylüyor ve 

herhangi bir taahhütte bulunmuyor.
İngiltere’nin kabul ettiği 

çocukların çoğu İngiltere’de aile 
bağları bulunan çocuklar.

İngiltere eski Başbakanı David 
Cameron göçmen yasasına get-
irilen değişiklikle bu ülkede her-
hangi bir bağı olmayan çocukların 
da kabul edilebilmesi için vaatte 
bulunmuştu. Theresa May Fransız 
politikacılar, İngiliz politikacılar 
ve yardım kuruluşlarından süreci 
hızlandırması konusunda çağrılar 
alıyor.

İngiltere’den açık bir yanıt 
alamayan Fransız yetkilileri, Calais 
kampı yakınlarında konteynerlerde 
kalan çocukları Fransa’nın farklı 
bölgelerindeki göçmen merkezler-
ine taşımaya başladı.

Çarşamba sabahı 30 kadar oto-
büs geride kalan 1500 çocuğu ülk-
enin farklı yerlerine götürmek için 
yola çıktı.

Çocuk göçmenler Fransa’daki 
60 ayrı merkeze götürüldükten 
sonra Fransız ve İngiliz yetkililer 

İngiltere’ye sığınma hakları olup 
olmadığını değerlendirecek.

Mülteci olarak kabul edilmey-
enler ise Fransız çocuk esirgeme 
kurumlarına verilecek.

Çocuk göçmenlerin Fransa’nın 
farklı yerlerine taşınması göçmenler 
arasında korku ve gerginliğe neden 
oldu.

Kimi çocuklar İngiltere’ye gide-
meyeceklerini düşünerek kaçmaya 
çalıştı, mülteci olarak kabul edilen 
bazı çocuklar ise kayıp. İngiltere’ye 
gitmeyi bekleyenler arasında 12 
yaşındaki çocuklar da var. Yardım 
kuruluşları çocukların güvenliğinin 
tehlikede olduğunu söylüyor ve 
iki ülkeye de bir an önce çocukları 
koruma altına alma çağrısında bu-
lunuyor.Fransız yetkililer ise Calais 
kampı yıkıldıktan sonra Fransa’nın 
5 bine yakın yetişkin göçmeni 
yerleştirdiğini ve İngiltere’nin ger-
ide kalan tüm çocuk göçmenleri 
alması gerektiğini savunuyor.

2016’da Akdeniz’de tarihte hiç 
olmadığı kadar göçmen öldü
Libya’dan İtalya’ya geçmek isterken 
yaşamını yitiren göçmenlerin sayısı 
her geçen gün artarken, Akdeniz’de bu 
yıl içinde tarihte olmadığı kadar ölüm 
yaşandığı bildiriliyor.

Libya Kızılayı tarafından 
yapılan açıklamada, geçtiğimiz 
Pazar gününden bu yana Trab-
lus kenti açıklarında 40 göçmenin 

cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi 
verildi. Açıklamada, geçtiğimiz 
hafta Cuma günü 8, ve Cumarte-
side ise 6 göçmenin cenazesine 

ulaşıldığı kaydedildi.
Birleşmiş Milletler’e bağlı 

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 
verilerine göre, bu yıl içinde 
çoğunluğu Libya açıklarında ol-
mak üzere Akdeniz’de 4 bin 220 
göçmen yaşamını yitirdi. Bu sayı 
şimdiden 2014 ve 2015 yıllarındaki 
ölümlerin üstünde. 2015 yılında bu 
sayı 3 bin 500 olarak belirlenmişti. 
IOM verilerine göre, 2016 yılında 
Akdeniz’de yaşanan göçmen ölüm-
lerinde rekor düzeye ulaşıldı.
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AB: Türkiye geriye gidiyor
Avrupa Komisyonu’nun 
Türkiye için hazırladığı 
İlerleme Raporu’nda öze-
lilkle ifade özgürlüğü, yargı 
bağımsızlığı ve demokrasi-
nin uygulanması gibi konu-
larda yaşanan gerilemeye 
dikkat çekildi.

Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme 
organı Avrupa Komisyonu Türkiye ile 
ilgili İlerleme Raporu’nu beklendiği 
gibi dün açıkladı. 102 sayfalık ra-
pora göre Türkiye’de neredeyse her 
alanda gerileme var. 15 Temmuz 
darbe girişiminin ardından ilan edilen 
OHAL kapsamındaki uygulamaların 
eleştirildiği 2016 Türkiye İlerleme 
Raporu’nda özellikle ifade özgürlüğü, 
yargı bağımsızlığı ve demokrasinin 
uygulanması gibi konularda yaşanan 
gerilemeye dikkat çekildi. 

erdoğan’a özel vurgu
AB raporunda sık sık eleştirdiği Türk 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
da özel bir bölüm ayırdı. Raporda 
“Erdoğan aktif bir şekilde önemli iç 
ve dış politika konularına dahil oluy-
or. Başkanlık sistemine geçiş ile ilgili 
tartışmalar artarak sürüyor ve siyasi gün-
demde etki yarattı” denildi. 

Yargı bağımsızlığı daha da azaldı
Yargı bağımsızlığı konusunda da duru-

mun 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 
daha da kötüleştiği tespiti yapıldı: “Hakim 
ve savcıların beşte biri, görevden alındı ve 
bunların mal varlıkları donduruldu. Huku-
kun üstünlüğü ve temel haklara ilişkin 
bazı düzenlemeler Avrupa standartlarında 
değil. Yüksek mahkemelerin yapısı 
ve niteliğine dönük aşırı derecedeki 
değişiklikler ciddi endişe oluşturuyor.”

İfade özgürlüğünde 
gerileme yaşandı

Raporda, “Türkiye geçtiğimiz yıla 
göre ifade özgürlüğü konusunda ciddi bir 
gerileme gösterdi” dendi. Tepki çeken 
uygulamalar ise öyle sıralandı:”İfade 
özgürlüğü konusunda, yasanın, özel-
likle de ulusal güvenlik ve terörle mü-
cadele hükümlerinin, seçici ve keyfi 
uygulanması, ifade özgürlüğünü olum-
suz şekilde etkiliyor. Gazeteciler, yazar-
lar ve sosyal medya kullanıcılarına 
dönük devam ediyor.  Yeni davalar, 
akreditasyonlarının iptal edilmesi, çok 
sayıda gazetecinin tutuklanması ve 
çok sayıda medya kuruluşunun darbe 
girişiminin ardından kapatılması ciddi 
endişeye neden oluyor.”

Komisyon, “Önümüzdeki yıl Türkiye, 
terörle mücadele operasyonları da dahil 
olmak üzere, ifade özgürlüğüne yöne-
lik gereksiz kısıtlamalardan sakınmalı” 
uyarısını da yaptı.

Gösteri hakkı aşırı sınırlandırıldı
AB’ye göre toplanma özgürlüğü, ka-

nunda ve uygulamada aşırı derecede 
sınırlandırıldı. “Gösteri yürüyüşlerine 
alınan polisiye tedbirlerde orantısız güç 
kullanılıyor” denilen Raporda gazetecilere 
saldırılar, mahpus gazeteci sayıları, me-
dya kapatmaları konusunda 1990’yarla 
karşılaştırma yapıldı.

HDP’lilerin tutuklanması 
da yer aldı

Raporda eşbaşkanlar da dahil 10 HDP’li 
vekilin tutuklanması ve milletvekillerin 
dokunulmazlıklarının kaldırılması endişe 
verici olarak nitelendirildi. 

İdam cezası uyarısı
Komisyon, AKP’nin geri getirmeyi 

planladığını söylediği idam cezası ile ilgi-
li de şu tespiti yaptı: “AB, idam cezasının 
reddinin Avrupa normlarının vazgeçilmez 
bir unsuru olduğunu ve Türkiye’nin de 
bu konuda uluslararası yükümlülüğünün 
bulunduğunu hatırlatır.”

Yolsuzluk halen yaygın
Yolsuzluk konusu da rapora girdi. 

Raporda “Yolsuzluk Türkiye’det yaygın 
ve birçok alanda ciddi bir sorun olmayı 
sürdürüyor” denildi. 

sonuçlarıyla yüzleşirsiniz
Raporun yayınlanmasından hemen 

önce Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye 
Raportörü Kati Piri, Türkiye’yle AB üye-
lik görüşmelerinin dondurulmasını istedi. 

Avrupa Komisyonu’nun 
genişlemeden sorumlu üyesi Johanes 
Hahn da Türkiye’nin Avrupa yolunda 
ilerlemediğini söyledi. Hahn, Türkiye’de 
muhaliflere, medyaya ve yargıya yönelik 

baskı azaltılmazsa AB’ye üyelik süre-
cinin başarısızlıkla sonuçlanacağını söyl-
edi. Türkiye’nin AB üyeliği için gerekli 
demokratik değerlerin müzakere konusu 
olmayacağını belirten yetkili şunu ekl-
edi: “Standartlarımızı kabul etmiyorlarsa, 
sonuçlarıyla yüzleşirler.”

ab müzakereleri 
dondurmayı görüşecek

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülk-
enin dışişleri bakanları, Pazartesi günü 
Belçika’nın başkenti Brüksel’de Türkiye 
ile müzakerelerin durdurulması gündemi-
yle toplanacak. 

Bilgiyi Wall Street Journal gazetesine 
konuşan adını gizli tutan üst düzey iki 
AB’li yetkili verdi. Gazetenin haberine 
göre bakanlar toplantısı öncesi AB’ye 
üye ülkeler arasında bir bölünme de söz 
konusu.  Bazı ülkeler mültecilerin geri ka-
bulü anlaşması ve DAİŞ’e karşı yürütülen 
mücadeleyi etkileyeceği gerekçesiyle 
“müzakereleri durdurma” kararına sıcak 
bakmıyor. Bazıları da ısrarla Türkiye’ye 
yaptırım uygulanmasını istiyor.  

erdoğan: Geç kaldınız!
Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ise AB’ye seslenerek müzaker-
elerin gözden geçirilmesi çağrılarına ilişkin 
“Geç kaldınız ya. Bir an önce gözden geçi-
rin. Ertelemeyin nihai kararınızı verin” 
dedi. 

MÜSİAD EXPO ve 20. Uluslararası İş 
Forumu Kongresi’nde konuşan Erdoğan, 
Türkiye’deki uygulamaların Nazi döne-
mini andırdığını söyleyen Avrupalı siya-
setçilere de hakaret ederek, “Utanmadan, 
ellerinden damlayan kana aldırmadan bize 
Nazi benzetmesi yapıyorlar. Nazi’nin ta 
kendisi sizsiniz” diye konuştu. 

Çiğdem Aslan Yeni 
Albümüyle Turna 
Kuşunun İzinde
Çiğdem Aslan’ın yeni albümü Bin Turna’nın 
tanıtım konseri 23 Kasım Çarşamba akşamı.

Çok dilde eserler seslen-
diren, Londra’lı şarkıcı 
Çiğdem Aslan ikinci albümü 
Bin Turna ile tekrar sevenler-
inin karşısında. 

Aslan, Bin Turna- A 
Thousand Cranes albümünün 
tanıtım konseri ile, 23 Kasım, 
Çarşamba akşamı, Londra’nın 
prestijli konser salonlarından 
olan Kings Place’de sahne 
alacak.

Bin Turna, Aslan’ın ilk 
albümü Mortissa’nın devamı 
olarak, Türkçe ve Rumca 
şarkılar yanı sıra Athena, An-
adolu ve Balkanlar’dan eser-
ler taşıyor. Bin Turna, göç-
men kuşu olan turnalardan 
adını alarak, sınır ve zaman-
lar arasında gezinen hikaye ve 
şarkıları yansıtıyor.

Atina’nın tarihi müzik 
stüdyolarından olan 
AntArt’ta, geçen yıl Kasım 
ayında, kaydedilen Bin Tur-
na- A Thousand Cranes al-
bümün tanıtım konserinde 
Matoula Zamani ve Vasilis 
Korakakis Aslan’a eşlik ede-

cek müzisyenler arasındalar. 
Aslan’ın ‘uzak 

gibi görünen an-
cak çabaladığımızda 
ulaşabileceğimiz günlere’ 
atıfta bulunduğu ifade edilen 
Bin Turna albümü, ‘‘Ama tur-
nalar aynı zamanda yurdunu 
ve sevdiklerini özleyenlere, 
sürgünün hüznünde eş olur-
lar. Turnalar özgürlük aşıkları 
ve her şeyden önce barışı 
simgelerler. Tıpkı turnalar 
gibi, müzik gezinir, sesler 
ve hikayeleri değişik diyar-
lara götürür; evrim geçirir, 
değişir, fakat aynı kalır. ‘Bin 
Turna’ bu hikayeleri anlatma 
çabasıdır,’’ olarak özetleniyor.

Aslan, 23 Kasım gece-
si dinleyicilerini turna 
kuşlarıyla farklı diyarlarda 
gezdirip, umudu uçuşturacak 
gibi görülüyor.

Konser bilgi ve bi-
letlerine www.kingsplace.
co.uk sayfasından ya da 0207 
520 1490 numaralı telefondan 
ulaşabilirsiniz.



27  ÇARşAMBA, 16 KASıM 2016



28   ÇARşAMBA, 16 KASıM 2016

Kürd Aleviliğin 
Kürdistan’da Temel 
Alanları; Koçgiri

Berfin Yüce-Londra

Aslında klasik Alevilik mil-
let olarak Kürdlerde kendisini 
buluyor. Kürdistan’ın çok geniş 
alanında büyük bir nüfusla tem-
sil ediliyor. Kürdistan coğrafyası 
dışında Horasan ve sürgün 
bölgesi Cihanbeyli bölgesi ile 
Haymana ile Rojhilat’ta başta 
Kermanşah olmak üzere dağınık 
halde  Ehli Hak-Yaresan Kürd 
Aleviliği yaşıyor. Bütün Kuzey 
Dersim bölgesi ile neredeyse 
bütün Kuzey Batı ve Batı nüfusu 
Kürd Alevidir, bu alan: Antep-
Dilok’tan Zara’ya kadar bir çizgi 
halinde uzanır. Giyim kuşamdan 
yaşam tarzı ve kültür pratikleri 
ile inanış tarzları nerdeyse bire-
bir aynıdır.

Tarihsel olarak Alevi 
inancının Kürdistan’da belir-
leyici alanlarından birisi olan 
Koçgiri, Sivas Maraş, Erzincan, 
Dersim ve Malatya’nın orta kes-
imden yer alıp ana şehirleri ise : 
Reşadiye, Şebinkarahisar, Hafik, 
Zara, Kemaliye, Divriği, İmranlı, 
Kemah, Refahiye, Gürün ve 
Kangal’dan oluşur. Bölgenin 
bir çok yeri Pirler ve Dedeler , 
Ocaklar diyarıdır. Bilinen Alevi 
Ozanların Büyük kesimi Koç-
girilidir.

Koçgiri asıl önemini 
1920’lerde gelişen ve Kürd Mil-
li, düşüncesi temelinde planlanan 
ve çok belirgin tarihi bir yere 
sahip direnişten alır. Bir Kürd-
Alevi Direnişi olan ve 1 Ekim 
1920’de başlayan direniş Alişer 
Bey Ve Zarife Xanım’ın etkin 
önderliğinde başlamıştır. Tarihin 
derin bir katliamı ile 17 Haziran 
1921 e son bulmuş ise de, temel 
olarak Kürd Aleviliğin direniş 
temelinden hareketle, Dersim 

1938’e kadar sürmüştür.
Modern ve Uluslararası bir 

niteliği olan direniş, Kürd Teali 
Cemiyeti ve  çıkardıkları Jin dergi-
si etkisi temelinde örgütlenmiştir. 
Kürd Teali Cemiyeti 1919’da 
Malatya ve yine bu yörede bir 
direniş denemesi yapmışlarsa da 
istenen sonucu alamamışlardır. 
Büyük Kürd Milli Kahramanı 
Dr. Nuri Dersimi’ninde etkisi 
belirleyicidir. Alişer bir Kürd 
Aristokratı şair ve bilge idi, 
dönemine göre oldukça öngörülü 
ve eşi Zarife Xanım ile beraber 
hareket ederdi.

Dönemin işgalcileri Mustafa 
Kemal’in özel emir ve birlikleri ile 
Kürd-Alevi tarihinin en acımasız 
katliamını gerçekleştirdiler. Tam 
bir Alevi kırımı yaşandı, köyler 
yakılıp yıkıldı, sürgünler yapıldı. 
Geride kalanlar ise afetler sonucu 
katledildi. Direniş sonrası liderler 
idama mahkum edilmişsede, Der-
sim Grubu’nun direnişi ile idamlar 
durdurulmuştur. Kadınlar cephede 
savaşmış, mahkemeler kurulmuş 
ve belirli bir ordulaşmaya 

gidilmiştir. Tarihimizde bir çok 
ilklerin denendiği, referansları 
derin bir direniştir.

Kürd-Aleviliği temel olan 
direnişte, Şadan Aşireti Re-
isi Paşo, Ağustos 1920’de 
Kuruçaya’a cephane götüren ask-
eri birliği tutsak etmiş, cephaneye 
el koymuş, Refahiye’yi dene-
time almış hükümet konağına 
Kürdistan Bayrağını çekmiştir. 
Yine Maciran(İmranlı) ele 
geçirildiğinde de Kürd Milli 
Bayrağı göndere çekilmiştir. 
Alevilik vurgusu temel olan 
Kürd Devleti amacı ile haraket 
eden direnişciler, ‘Geçici Kürd 
Hükümeti’ başlığı altında bildiri 
yayınlamış ve ‘Soylu Kürd Mil-
letine’ diye devam eden bildiride, 
24 cümle içinde 12 defa Kürd ve 
Kürdistan kelimesi geçer. Bu da 
Kemalist Cumhuriyete karşı Kürd 
Milli düşüncesinin ilk modern 
ısrarıdır.

Alişer Bey ve Zarife Xanım 
birlikte, 1937 Dersim direnişine 
kadar 20 yıl Kürdistan savaşı 
vermişlerdir.
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Haber fotoğraf Erem Kansoy

Anonymous’un organize ettiği gösteriye 
yaklaşık 5 bin kişi katıldı. ‘Guy Fawkes Gecesi’ 
olarak anılan 5 Kasım’da yapılan eylemde göster-
iciler Trafalgar Meydanı’nda toplanıp ardından 
İngiliz parlamentosu ve Kraliçe’nin ikametgahı 
olan Buckingham Palace’e yürüdü. “Whose 
streets? Our Streets/Kimin sokakları? Bizim 
sokaklarımız!”, “One solution!Revolution/Tek 
çözüm devrim” gibi sloganlar atan göstericiler 
zaman zaman da havai fişek attı. Guy Fawkes 
maskesi takan göstericilere saldıran polis en az 
21 kişiyi gözaltına aldı. Ünlü Komedyen Rus-
sel Brand ve Yeşil Parti Milletvekili Caroline 
Lucas’ın da destek verdiği eylem gece yarısı son 
buldu. 

Anonymous tarafından organize edilen 
“Milyonların Maskeli Yürüyüşü” isimli gösteri 
Londra ile eş zamanlı Yeni Zellanda, Avustur-
alya, Japonya ve ABD’de de yapıldı. Madrid, 
Berlin, Dublin gibi şehirlerde de hükümet karşıtı 
protestolar vardı. 

Guy fawkes kimdir?
Guy Fawkes veya diğer bilinen adıyla Guido 

Fawkes (d. 13 Nisan 1570 - ö. 31 Ocak 1606), 
York şehrinde doğmuştu ve Katolik bir İngiliz 
askeriydi. 5 Kasım 1605’te İngiltere Parlamento 
binasını havaya uçurmakla görevliydi ancak 
başarısız oldu. Parlamentonun altına yerleştirdiği 
barut fıçıları ile yakalanan Fawkes, işkence 
yapıldıktan sonra sarayın karşısında asılarak 
idam edildi. 

Direnişin simgesi oldu
Protestan kral James yerine Katolik bir kral 

geçirmek isteyen Fawkes, günümüzde “özgürlük 
için savaşan halk kahramanı” olarak anılıyor. 

Guy Fawkes, filmlere de ilham vermiş bir 
isim aynı zamanda. 2005 yapımı V for Vendetta 
filmdeki gibi karakterinin de ilham aldığı kişiler 
Guy Fawkes maskesi altında toplanmıştır. Guy 
Fawkes maskesi günümüzde direnişin simgesi 

haline geldi. Maskeyi benimseyen Anonymous 
gibi grupların da bunda payı büyük. Türkiye’de 
de 2013 yılında AKP iktidarına karşı yapılan 
Gezi Direnişi sırasında sık sık bu maskeler 
kullanıldı.

Guy Fawkes’ın ruhu direnişte
Londra’da, 411 yıl önce İngiltere Parlamentosu’nun hava uçurmaya çalıştığı için asılan Guy Fawkes gösterilerle selamlandı.
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Her taşın hesabı sorulur
8 ay süren yasağın ardından 

kente dönen Şırnaklılar büyük bir 
yıkım ile karşılaştı. 7 mahallenin 
yok edildiği Şırnak’ta halk yıkıntılar 
arasında geriye kalan fotoğraf ve 
özel eşyalardan evlerinin yerini 
tespit etmeye çalıştı.

Şırnak’ta 14 Mart’ta ilan edilen 
sokağa çıkma yasağı dün kısmen 
sona erdi. Şırnak Valiliği’nden 
yapılan açıklamaya göre, sokağa 
çıkma yasağı her gün saat 05.00 ile 
akşam saat 22.00 arası kaldırıldı. 
Yasak ve devlet güçlerinin 
saldırıları sonucu evlerini terk et-
mek zorunda kalan Şırnaklılar 246 
gün sonra dönebildikleri kentte 
büyük bir yıkımla karşılaştı.

Kent girişinde kurulan arama 
noktalarında tek tek aranan ve 
GBT kontrolünden geçirilerek 
geçişlerine izin verilen Şırnaklılar, 
arama noktalarında uzun kuyruklar 
oluşturdu. Beton barikat ve duvarlar 
ile ikiye bölünmüş arama noktaları 
adeta ülkeler arası sınır güvenliğini 
andırıyor. 

7 mahalle yok edildi
Yasağın kısmen kaldırılması 

kentteki yıkımı da gözler önüne ser-
di. Gazipaşa, Yeşilyurt, İsmet Paşa, 
Dicle, Cumhuriyet, Bahçelievler 
yok edilirken, Yenimahalle’nin de 
büyük oranda yıkıldığı görüldü. 

Dönecek evleri yok 
Kepçe ve buldozerlerin 

yıkıma devam ettiği kentte yol ve 
sokakların izine rastlanmazken, 
evlerinin yerini tespit edemeyen-
ler molozlar arasında buldukları 
fotoğraflar ve eşyalardan yer 
tespiti yapmaya çalıştı. Yıkıntılar 
arasında dolaşanlar “Biz burada 

doğup büyüdük ancak evimizi dahi 
bulamayacağımız hale getirdiler” 
diyerek, tepkilerini dile getirdi. 

Polis ve zırhlı araçların devri-
ye gezdiği, çok sayıda arama 
noktasının  kurulu olduğu kente her 
şeye rağmen ulaşabilenler, büyük 
bir hüzün ve acı yaşıyor. Ağaçların 
dahi kökten söküldüğü mahallel-
erde moloz yığını dışında hiçbir 
yapı kalmamış durumda. Yıkıntılar 
arasında en fazla puşi, yöresel 
kıyafet parçaları göze çarpıyor.  

Yıkılacaklar: YK
Henüz yıkılmamış birçok evin 

duvarlarına ise yıkılacak anlamına 
gelen “YK” yazıldığı görülürken, 
yıkımın sürdüğü sokaklara ise 
“güvenlik” gerekçesiyle izin ver-
ilmiyor. 

Sağlam evlerin eşyaları yok 
Büyük oranda yıkılmış Cum-

huriyet Mahallesi’nde ayakta kalan 
tek yapı Hacı Ömer Uğur Camisi. 
Sağlam kalmış evlerin içinde tek 
bir eşya kalmazken, bazı evlerin 
elektrik tesisatı dahi satılmak üzere 
sökülmüş. 

Irkçı yazılamalar! 
Cizre, Silopi, İdil ve 

Nusaybin’de olduğu gibi sağlam 
kalmış yapıların duvarlarına ırkçı 

sloganlar yazılmış. 
Yıkılmış belediyeye kayyum 
Birçok yapı gibi belediye binası 

da büyük oranda zarar görmüş. 
Kente atanan kayyum ile birlikte 
hasarlı belediye binasına büyük bir 
Türk bayrağı asılmış. 

HDP-DBP il binaları yok
Yasağın ardından kentte dik-

kati çeken karelerden biri de 
HDP ve DBP binasının son hali 
oldu. Aydınlıkevler’de bulunan 7 
katlı HDP ve DBP binası tama-
men yıkılmış durumda.  Kent 
merkezindeki park ve bahçeler de 
çatışmanın olmamasına rağmen 
yıkılmış.

Mezarları da tahrip edildi
Mezarlıkların dahi saldırıya 

uğradığı kentte, 2 Ekim 2015’te 
Dicle Mahallesi’nde katledildik-
ten sonra cenazesi Akrep tipi zırhlı 
aracın arkasına bağlanarak yerlerde 
sürüklenen Hacı Lokman Birlik 
ve ailesine ait mezarlık da tahrip 
edilmiş. 

Mühimmatlarla dolu
‘Operasyon sona erdi’ 

açıklaması ardından aylarca kente 
girişin yasaklandığı Şırnak’ta 
molozların arasında patlamaya 
hazır çok sayıda askeri mühimmat 
büyük tehlike saçıyor. 

Tickets can be collected at the door or purchased online via Eventbrite
www.eventbrite.co.uk/e/re-build-oxfam-christmas-concert-for-rojava-syria-tickets-29382667349

 Oxfam charity number: 202918Re-build charity number: 1169815

Suna Alan and Kurdish Women’s Songbook
Olcay Bayir

SOAS Ceilidh Band
Ahmad Al Rashid-Syrian Refugee

Saturday 10th December 2016 
18.00 to 22.00

St John the Divine, Kennington,  
92 Vassall Rd, London SW9 6JA 

Re-build & Oxfam
Christmas Concert

for Rojava Syria

Tickets £15
With a complimentary 
glass of wine or juice 

and mince pie
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Trump’a zaferi getiren nedenler
Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) seçimlerinde kimilerine göre 
sürpriz bir şekilde Donald Trump’ın 
kazanmasının şoku halen atlatılabilmiş 
değil. Ancak Trump’a zaferi getiren 
ve daha önceleri de sıkça dile getirilen 
nedenler de mevcut.

Göçmenlere, Müslümanlara ve 
kadınlara karşı söylemleri ve sert-
lik yanlısı vaatleriyle birçok çevre-
den tepki çeken Donald Trump, 
rakibi Hillary Clinton’a karşı son 
seçimlerde Demokrat Parti’ye oy 
veren eyaletlerde yüksek oy alarak 
seçimleri kazanmıştı. Clinton’un to-
plamda 49 delege çıkaran Florida ve 
Pensilvanya’yı kazanması bile tek 
başına seçilmesi için yeterli olacaktı. 

saNDers’İN HİtaP ettİĞİ 
seÇMeNe UlaŞaMaDı

Anketlerin büyük oranda Clinton’u 
göstermesine rağmen Trump’ın 
kazanmasında etkili olan nedenlerin 
başında, ekonomik konularda yeteri 
kadar ikna edici olamaması gösterili-
yor. Çalışan kesimlerin ve Demokrat 
Parti’nin sol kanadının desteklediği 
Bernie Sanders’e rağmen Clinton’un 
delege oylarıyla aday gösterilmesi 
Trump için avantaj olarak görülüyordu.

Trump’ın özellikle orta sınıf ve 
çalışanlara daha fazla hitap eden bir 
tarz seçmesi ve ona karşı söylemde 
sadece ‘popülist’ yakıştırmasıyla yeti-
nilmesi de, on milyonların taleplerinin 
yeterince anlaşılamadığını gösteri-

yordu. Önümüzdeki 10 yılda 25 mi-
lyon yeni iş alanı yaratmayı vaat eden 
Trump, ayrıca 7,5 dolar olan asgari 
ücretin 10 dolara çıkarılması sözü de 
vermişti.

fbı sOrUŞtUrMası
Eski Dışişleri Bakanı Clinton’a 

yönelik FBI soruşturmasının da 
Trump’ın kazanmasında önemli etki 
gösterdiği tahmin ediliyor. Clinton’un 
bakanlığı döneminde özel bir email 
sunucusundan önemli konularda 
yazışmalar yaptığının ortaya çıkması 
ve ikinci soruşturmanın seçimlere iki 
hafta gibi bir süre kala açılması da seç-
menin kararını etkiledi.

HastalıĞıNı GİzleMesİ
Hillary Clinton’un 11 Ey-

lül anmalarında hastalığı nedeni-
yle zor anlar yaşaması ve bunun 
‘sıcaklardan dolayı’ olduğu gibi bir 
açıklamayla geçiştirilmek istenmesi 
de eleştirilmişti. Clinton’a 9 Eylül’de 
pnömoni teşhisi konduğunun ortaya 
çıkmasıyla birlikte Donald Trump’a 
‘Demokrat adayın başkanlık için yet-
erli enerjisinin olmadığı’ şeklinde 
propaganda yapma imkanı verilmiş 
oldu.

trUMP’ıN seÇMeNlerİNe 
Hakaret etMesİ

Clinton’un kaybetmesinde Donald 
Trump’ın seçmenlerine yönelik Eylül 
ayında sarfettiği bazı sözler de ciddi 
tepki çekmişti.

Seçim kampanyasına mali destek 
çekmek için düzenlediği toplantılardan 
birisinde konuşan Clinton, Trump 
taraftarları için “Yarısı acınacak hal-
deki insanlar. Irkçılar, cinsiyetçiler, 
yabancı düşmanılar, islamofoblar. 
Daha aklınıza ne gelirse…” ifadeler-
ini kullanmıştı. Clinton, Trump’ı 
destekleyenlerin diğer yarısını ise 
“Umutsuzca değişim isteyen bir kitle” 
sözleriyle tarif etmişti.

Clinton, gelen tepkiler üzerine 
on milyonlarca kişiye yönelik sö-
zlerinden dolayı ‘pişman olduğunu’ 

söylemiş, ancak bu durum Trump 
tarafından seçim propagandasında 
sıkça kullanılmıştı.

HeDef seÇMeN kİtlesİNİ 
MObİlİze eDeMeDİ

Ayrıca Clinton’un seçmenlerini 
Trump’a oranla pekte mobilize ede-
memesi de bu sonuçta etkili oldu. 
Bir önceki seçimde Obama’nın Latin 
Amerikalılar ve Siyahilerden yüzde 
70 ila 90’lar üzerinde oy almayı 
başarırken, Clinton’da bu oran yüzde 
65 ve yüzde 88’de kaldı.

Özellikle Florida’da Kübalılar ve 
diğer Latin kökenlilerin yüzde 54 gibi 
bir oranda Trump’ı seçmesi de buna 
örnek gösteriliyor.

Ayrıca Trump’ın hedef kitlesini 
oluşturan ‘beyazları’ büyük oranda 
harekete geçirebilmesi de zaferinde 
etkili oldu. Yüksek öğrenim görmüş 
‘beyaz Amerikalılar’ arasında 
yüzde 67 gibi bir oy oranına ulaşan 
Trump’a karşılık Clinton sadece 
yüzde 28 gibi bir oranda kaldı. Ba-
rack Obama ise bu grupta yüzde 35 
oy oranına ulaşmıştı.
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Personel aranıyor
Cash and Carry firmamızda kasa ve 

kontrol pozisyonlarında çalışabilecek 
gece ve gündüz vardiyaları için 

personel alınacaktır.

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

İş İlanı
Tecrübeli Coffee Shop 

Şefi aranıyor
Mille End bölgesinde

Tottenham’da  bulunan Meditaste 
Takeaway de çalışacak servis 

elamanı aranıyor.
Tercübe ve ingilizce istenir.

Daha fazla bilgi için  
07951033825 (aslan bey)

10 white hart lane, Tottenham, n17

Servis Elemanı Aranıyor

aCİlEn
Deneyimli resoran şefi ve 
servis elemanı aranıyor.

yatma yeri verilir.
adres:Cutty Sark Café and restaurant

38 greenwıch Church Street
SE10 9Bl london

İletişim: Ruslan Usta 07710583091

Eleman aranıyor
Waterloo’daki restorana

- grill şefi
- et hazırlıkçısı/kasap 

olarak çalışacak elemanlar aranıyor

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

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

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

Can: 07729430689 
Ciddi alıcılar arasın lütfen

Satılık Fish and 
Chips

270 philip lane, Tottenham’da 
Kira; 12000 bin 

Bussines rate; yok 
Taking 2000-2500 arası

İletişim: 07453544308

Satılık Offlicence 
Islington N1 bölgesinde

Kira: 16,000
Rates: 4,000 

(Oyster ve payzone vardır) 

iletişim: 07539593605 

Bakıcı 
aranıyor

‘53 yaşında fiziksel özürlü 
bayanım, Camden da 

yaşıyorum.

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

(Kurmanci) / Türkce  
konuşan bayan bakıcı arıyorum.

Referans gerekli.’

Kontak:l.aslan0@outlook.com
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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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Dîmenên Hovîtiya Dewleta Tirk

‘Qedexeya derketina 
derve’’ ya li Şirnexê ku 
piştî êrîşên qirker ên 
AKP/Qesrê hatî ragi-
handin bi qismî hate ra-
kirin. Piştî ‘qedexe’yê 
yek ji wan wêneyên 
balkêş ew rewşa dawî 
ya bînahiya HDP’ê bû. 
Bînahiya HDP’ê, DBP’ê 
ya 7 qatî ya li Aydinlik-
evlerê bi temamî hati-
ye hilweşandin.

Park û baxçeyên li navenda bajêr li gel ku 
ne li cihê şer bû jî hatine tunekirin.

Li bajarê ku 8 tax bi temamî hatine 
tinekirin qada jiyanê nîn e. Taxên ku 
hatine tinekirin ev in: Yeşîlyurt, Gazîpaşa, 
Ismetpaşa, Cumhuriyet, Aydinlikevler, Dî-
cle, Bahçelîevler, Yenî Mahalle.

Wekî dî, li taxên ku hatine kavilkirin 
rûpelên Quranê yên qetiyayî hene.

Li destpêka bajêr gel ketiye dorê. Şirnexê 
pêşî hewl didin ku taxên xwe bibînin û 
piştre jî hewl didin ku malên xwe bibînin. 
Hilweşandin pir mezin e û hê jî berdewam 
dike. 
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Ez, Daniel Blake

Kean Loach bi salan e ku li ser 
sînemayê hûr dibe. Sînemaya wî û 
fîlmên wî fîlmên xav nînin. Mirov 
gava li wan temaşe dike, xwe, dîroka 
xwe û têkoşîna xwe jî dibîne di fîlmên 
wî de. Her çiqas li welatekî dûr, li 
Ingilistanê bi sînemayê re mijûl be 
jî çîrokên ew dibêje çîrokên gerdûnî 
ne. Her civak û her welat rastiya erd-
nîgariya xwe dikare di wê awêneyê 
de bibîne ku Loach derdixe hemberî 
me. Hemû fîlmên wî li ser bingeheke 

dîrokî û civakî xwe bi rêk û pêk dikin. 
Kameraya xwe polîtîk dixebitîne û bi 
kadrajeke sosyalîst dixwaze mijarên 
xwe vebêje. Loach gava vê kadrajê 
bi pêş dixe, ti carî nirxên sincî, exlaqî 
têk nabe, berovajî vê yekê, li ser van 
esasan bingeha xwe disêwirîne. Loach 
wek derhênerekî sosyalîst îro ji bo 
hemû sînemagerên sosyalîst mînakeke 
mezin e. Hêviyek xurt e. Pêwîst e 
mirov kadrajên wî baş bixwîne û her 
wiha tiştên ku tevlî çarçoveya xwe 

dike, fêhm bike. Tişta ku Loach ji xwe 
re dike derd, ne mijarên ji rêzê ne, ji 
sedî sed bi jiyana me re têkildar in û 
vegotina wî ya sînamatografîk nûjen e.

Loach, îsal fîlmeke bi navê “Ez, 
Daniel Blake” kişandibû û ev fîlm li 
Mihrîcana Fîlman A Cannesê xelata 
herî mezin bidest xistibû. Mixabin hêj 
nû derfet çêbû ku ez li fîlmê temaşe 
bikim. Mijara fîlmê “Ez, Daniel 
Blake” ne mijarek e ku em xerîbê wê 

bin. Loach, li ser pirsgirêkên karkeran 
berê jî sekinîbû û di fîlmên xwe de 
rastiya rewşa karkeran bê tirs radixist 
ber çavan. Di vê fîlmê de jî burokrasî 
û dewlet baş tê rexnekirin. Bandora 
dewlet û burokrasiyê ya li ser karker-
an, bi zimanekî ku bandorê li ser mi-
rov çêdike û dilê mirov dişewitîne 
vedibêje. Blake, kesekî karker e, lê 
piştî demekê nexweş dikeve û bijîşk jê 
re dibêjin ku êdî nikare bixebite. Piştî 
vê agahdarkirina bijîşkan, Blake dik-
eve nav valahiyekê û nizane çi bike. 
Blake neçar e! Ji ber ku nikare bix-
ebite, dixwaze here ber deriyê dewletê 
da ku alîkariyê bidinê, lê piştî demekê 
Blake hîn dibe ku pergala dewletê 
bûye wek ritamê û her diçe kesayetan 
dadiqurtîne! Blake jî di nav vê pergalê 
de dibîne ku heta dengê xwe bilind 
neke kes li rûyê wî nanihêre, ji lewre jî 
dengê xwe bilind dike û li hember vê 
pergal ango burokrasiya qirêj dest bi 
şer dike. Di vê navberê de Blake rastî 
jinekê û du zarokên wê jî tê. Dibîne 
ku yên wek wî gelek in ku burokrasî 
dixwaze wan pûç bike û bêwate bike. 
Jixwe, ji bo dewletê ferd bêwate ye!

“Dewlet rêxistineke mezin a sûcan 
e” dibêje Fikret Başkaya. Mirov dika-
re bibêje, îmaja herî riziyayî û sexte ya 
modernîteya kapîtalîst dewlet bi xwe 
ye. Di vê pergalê de herkes ji xwe re 
ye, kî bi hêz be ew mafdar e. Burok-
rasî van sûcên dewletê rewa dibîne û 
vedişêre. Her wiha dizê herî mezin yê 
di nav malê de jî dewlet e. Dewlet xwe 
di ser civakê re dibîne û mafê ferdan 
binpê dike. Wan tune dihesibîne. Kesê 
wek dewletê nefikire û di pergala wê 
de nebe domdarê hişmendiya wê, mix-
abin nikare jiyaneke aram pêk bîne. 

Tûndiya li ser Blake, terora herî me-
zin e. Blake di nav burokrasiyê de her 
diçe biçûk û bêwate dibe. Burokrasiya 
dewletê piştî demekê Blake gêj dike. 
Blake carekê êşê dikişîne, lê Katie wek 
jinekê du caran diêşe. Tevî du zarokan, 
ew jî li derve ye û li dû mafê xwe ye. 
Blake û Katie piştgiriyê didin hev û 
têkoşîna xwe bi hevre xurttir dikin. 
Loach bi zimanê xwe yê sînemayê û 
çîroka xwe dixwaze ji me re bibêje ku 
piştgirî û hevkarî ancex dikare mirovî 
ji hovîtiya dewletê rizgar bike. Bi kur-
tasî çîroka Blake çîroka me hemûyan 
e. Em tev wek Blake û Katie her roj 
di nav gemariya vê burokrasiyê de pûç 
dibin, lê em dengê xwe bilind nakin. 
Loach dibeje, bêdeng nemînin, dengê 
xwe bilind bikin. Li dû mafê xwe her-
in. Baweriya xwe ji dest nedin ti carî.

Jixwe, gava xelat wergirtibû Loach 
gotibû, “Em niha di pêvajoyeke bêhêvî 
re derbas dibin. Hin kesên xêrnexwaz 
ji vê pêvajoya bêhêvî sûd werdigirin. 
Em extiyar dizanin ku ev nêzîkatî 
wê encamên çawa derxin holê. Ji ber 
vê yekê, ez ji vir peyameke hêviyê 
dişînim ji cîhanê re. Cîhaneke din pê-
kan e û pêwîst e.”

Em, wek malbata Danîel Blake û 
Katie, ji bo afirandina cîhaneke din 
û têkoşîneke bi heybet divê bi hêza 
sînemayê zanibin û bi rêya sînemayê 
- çawa ku Loach sînemayê bi kar 
tîne - em dikarin planên xêrnexwazan 
pûç bikin. Ji bo vê jî dilsozî, hevkarî 
û piştgirî, ji lewre cîhaneke din pê-
kan û çarenîn e. Pêwîst e ev pêvajoya 
bêhêvîtiyê veguhere hêviyên mezin û 
baweriyên xurt.

Ardîn Dîren-Yeni Ozgur Politika

Seyît Riza û hevalên xwe li Londonê hatin bîranîn
Komeleya Çandê ya Dersimiyan Qirkirina Dersimê, di 
79’emîn salvegera darvekirina Seyîd Riza û hevalên wî, li 
Londonê aktivîteyek ya bîranînê li dar xistin.

Bîranîna ku roja Yekşemê li avahiya Inti-
mate Theatre hat kirin rastî eleqeyeke mezin hat. 

Bîranîn bi deqek rêzgirtin hat dest pê kirin û li 
pêşiya dikê wêneyên Seyid Riza û hevalên wî 

hatin rêz kirin.  
Di axaftinan de hat diyar kirin ku ji beriya 

niha 79 salan li Dersimê qetlîamekî herî hov dij 
mirovatiyê ango tertereya Dersim a sala 1937-
1938’an pêk hat.

Di çarçoveya bîranînê de panelek jî hat li dar 
xistin. Panela ku siyasetmedar û nivîskar İbrahim 

Okçuoglu û serokê Federasyona Yekitiya Elewiyên 
Fransa Erdal Kılıçkaya wekî axaftvan tevlî bûyîn, 
ji hêla rêvebira Dersim-Derê Kudret Erden ve hat 
birêvebirin. 

Bîranîn piştî axaftinan bi muzîka Yilmaz Çelik 
berdewam kir. Hemû dahata bîranînê dê di çar-
çoveya kampanya xwîşkûbira de bişînin Kurdistanê. 
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Kurdên Brîtanya Bê Navber Li Qadan Bûn Ji roja ku hevserok û parlementerên HDP´ê ji 
hêla dewleta Tirk ve hatîn dîl girtin, li tevahiya 
bajarên Brîtanya çalakî bênavber didomin. 

Piştî ku tevî hevserokên HDP´ê Selahattin 
Demirtaş û Figen Yuksekdag û parlementerên 
wê bi awayekî derhiqûqî hatin dîl girtin û şandin 
zîndanê li tevahiya Brîtanya bi çalakiyên cur be 
cur çalakî hatin li dar xistin. Di serî de li Londonê 
û bajarên wekî Brighton, Liverpool, Sheffield, 
Edinburgh, Reading, Cardiff, Exeter, Croydon jî 
di nav de li gelek bajaran bi sedan Kurdistanî û 
dostên wan kom bûn bertek nîşanî dewleta Tirk 
dan. 

Tevî meşa ku li Manor House heta Wood 
Greenê bi deh hezar kesî pêk hat, li navenda Lon-
donê jî bi tevlîbûna 5 hezar kesî du çalakî hatin 
li dar xistin. Dawiya hefteyê li pêşiya parlemena 
Brîtanya bi hezaran kes kombûn û dest bi meşê 
kirin. 

Girseya ku alên HDP´ê û wêneyên hevsero-
kan û parlementerên ku dîl hatîn girtin rakirin û 
pankartên ku li ser “destê xwe ji HDPê vekişînin”  
hatin vekirin. Girse bi dirûşmên “dewleta Tirk, 
dewleta faşîst” û “dictator erdogan” hatin qêrîn 
meşîyan heta Picadilly Circus. 

Li vir mitîngek hat li dar xistin û gelek si-
yasetmedar û aktivîstan axaftin kirin. Di axaf-
tinan de bang li dewleta Tirk hat kirin ku dev ji 
êrîşên hovane berde. Wekî din bang li derdorên 
demokrat jî hat kirin ku xwedî li gelên bindest 
derkevin û li hember dewleta Tirk dengê xwe 
bilind bikin. 

Çalakiyên hatîn li dar xistin bi tevahî ji hêla 
Yekitiya Hêza Demokratîk Ya Brîtanya ve hatin 
organîze kirin.   

Serokê muxalefeta 
sereke ya Bîrtîtanyayê 
bang li dewleta Tirk kir

Serokê Partiya Karker 
a yekem muxalefeta 
sereke ya Bîrîtanyayê 
Jeremy Corbyn, bang li 
dewleta Tirk kir û dax-
waz kir ku rêz ji mafê 
gelê Kurd re bigire.

Serokê Partiya Karker Jer-
emy Corbyn ê ku heyetek ji 
Komîteya Têkliyên Karê Derve 
a Kongeray Neteweyî ya Kurd-
sitan qebûl kir, piştî hevdîtinê 
daxuyaniyek da. Corbyn anî zi-
man ku divê dewleta Tirk rêz 
û hûrmetê ji mafê gelê Kurd re 
bigire, diyar kir ku ‘di salên 90’î 
de Kurdistan’ ziyaret kiriye û ev 
kiryarên tên kirin ji sale n90’î 

derbaz kiriye.
Corbyn, dosyaya têkil-

darî êrîşên qikirina siyasî ya li 
ser parlementer û hevserokên 
HDP’ê amade kirî radestî heyeta 
Kurdistanî kir.

Cobayn ê ku piştî hevdîtinê ji 
ajansam em re peyivî wiha got:

“Ez bi nûnerên Kurd re civiy-
am. Têkildarî êrîşên artêşa dewl-
eta Tirk a li ser Bakurê Kurdis-
tanê dayî meşandin agahî bi min 
re hatin parvekirin. Ez ê hem ji 
bo Wezareta Karê Derve yê Qi-
raltiya Yekgirtî û dewleta Tirk 
têkildarî raya giştî nameyekê 
bişînim. Ez ji vir bang li dewl-
eta Tirk dikim; Rêz û hûrmetê 
ji mafê Kurdan û zimanê wan 
re bigirin. Ev mafê xwezayî yê 
mirovahiyê ye.”

Partiya Keskan a Îngilîz 
destek da HDP’ê

Partiya Keskan a 
Îngilîstan û Gallerê 
(Green Party) bi dax-
uyaniyekê, girtina 
HDP’yiyan bi tundî 
şermezar kir û hişyarî 
da ku li Tirkiyeyê gefên 
nû li demokrasiyê tê 
xwarin.

Green Party da xuyaki-
rin, ku di bin sîwana Partiya 
Demokratîk a Gelan (HDP) 
de Partiya Çep û Sosyalîst, 
Kurd, Romen, kesên LGBT 
û Ermenî tên temsîlkirin û 

hat destnîşankirin, ku girtina 
HDP’yiyan ne ya qebûlkirinê 
ye.

Daxuyanî bi îmzeya Hevs-
erokê Green Party Jonathan 
Bartley hat weşandin. Di dax-
uyaniyê de hat gotin, “Selahat-
tîn Demîrtaş û parlamenterên 
HDP’ê ku partiya mûxalîf e, bi 
rengekî nehiqûqî hatin girtin. 
Tirkiye roj bi roj bêhtir otorîter 
dibe û (girtina HDP’yiyan) ev 
rewş gefeke nû ye li demokrasi-
ya li welêt.”

Di daxuyaniyê de piştgirî ji 
HDP’ê re hat dayîn û biryara 
HDP’ê ya boykotkirina karên li 
Meclîsê hat destekkirin.

Wekîlê Îngilîz: Tirkiye 
ji hedê xwe bihurî, bila 
behsa demokrasiyê neke!

Joan Ryan ku di 
muxalefeta sereke 
ya Brîtanyayê de 
cih digire, helwest-
eke tund li dijî ope-
rasyona qirkirina si-
yasî ya AKP’ê nîşan 
da û got, ew ê nika-
ribin vê ragirin.

Wekîlê Partiya 
Karker a li Brîtan-
yayê di muxalefeta 
sereke de ye, Joan 
Ryan diyar, tiştên ku 
li Tirkiyê dibin nayê 
qebûl kirin û sînorên 
ku ew bikaribin ra-
girin derbas kiriye.

Ryan ji ANF’ê re 
axivî û helwesteke 
tund li dijî operasyona qirkirinê 
ya li ser HDP’ê nîşan da. Ryan 
girtina siyasetmedarên Kurd bi 
tundî şermezar kir û diyar kir, li 
devereke ku hilbijartî têne girtin, 
kesek nikare bibêje demokrasî 
heye.

Ryan ku li ofîsa wî ya herêma 
Enfîeld a Londonê em pê re ax-
ivîn, wiha got:

“Ez girtina siyasetm-
edarên Kurd bi tundî şermezar 
dikim. Dema ku kesên bi rêyên 
demokratîk hatin hilbijartin werin 
girtin, mafê mirovan, hiqûq were 
binpêkirin, vîna mirovan hêsîr 
were girtin, Tirkiye nikare behsa 
demokrasiyê bike.

Çi kesê ku bi çavê demokratan 
li xwe dinere, berpirsyar e ku li 

dijî vê rewşê helwesta xwe diyar 
bike. Serokkomarê Tirk Erdogan 
û rayedarên Tirk bil ezgînî divê 
hiqûqê bicebirînin û demokrasiyê 
xurt bikin. Ez ê vê rewşê bil ezgînî 
bixim rojeva parlamentoyê.

Niha tişta ku li dijî muxalefetê 
tê kirin pir bi zalimane ne, di 
demokrasiyê de mafê mirovan 
heye ku rikeberiyê bikin.

Li herêmên hilbijartinê Kurd û 
Elewî ji ewlekariya malbatên xwe 
yên li Tirkiyê bi  fikar in. Ev rewş 
nayê qebûlkirin û nayê ragirtin.”

Wekîlê Partiya Karker Joan 
Ryan got, “Ji bo mafê mirovan, 
demokrasî, rûmeta mirovahiyê, 
jiyana azad û bi dadmendî em 
dengê xwe bilind bikin.”
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Dîrok qetil kirin,
Ew dîroka zarokatî,

Û 
Bîranînên min bû…

Aras Ararat

Çend gotinên pêşiyên Kurdan

Bi benê dînan danekeve bîran.

Berxê mirî ji gur natirse.

Bila mirov bêtext be, lê ne bêbext be.

Bike lê nebêje.

Gihayê hewşê tahl e.
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Ji roja ku hevserok û parlementerên HDP´ê ji 
hêla dewleta Tirk ve hatîn dîl girtin, li tevahiya 
bajarên Brîtanya çalakî bênavber didomin. 

Piştî ku tevî hevserokên HDP´ê Selahattin 
Demirtaş û Figen Yuksekdag û parlementerên 
wê bi awayekî derhiqûqî hatin dîl girtin û şandin 
zîndanê li tevahiya Brîtanya bi çalakiyên cur 
be cur çalakî hatin li dar xistin. Di serî de li 
Londonê û bajarên wekî Brighton, Liverpool, 
Sheffield, Edinburgh, Reading, Cardiff, Exeter, 
Croydon jî di nav de li gelek bajaran bi sedan 
Kurdistanî û dostên wan kom bûn bertek 
nîşanî dewleta Tirk dan. 

Gelek siyasetmedar û dostên Kurdan jî di 
derbarê girtinan de bertek nîşanî dewleta 
Tirk dan û xwestin ku dewleta Tirk dev ji van 
êrîşên hovane berde. Serokê Partiya Karkeran 
Jeremy Corbyn, Hevserokên Partiyan Keskan 
û gelek parlementerên Partiya Karkeran 
daxûyanî di derbarê mijarê de dan. 

Wekî din bi piştevaniya 20 parlementerên 
Brîtanî, parlementera Enfield´ê Joan Ryan jibo 
êrîşên dewleta Tirk li parlemena Brîtanî were 
axaftin pêşniyareke nivîskî da parlamenê. 
Di pêşniyarê de bal kişand ser girtinên 
hevserokên HDP û êrîşên din yên li hember 

mûxalîfan. 
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