
Milletvekili Jo Cox’u 
Öldüren Aşırı Sağcı 
Teröriste Ömür Boyu 
Hapis
Milletvekili Jo Cox’u 
öldüren aşırı sağcı 
terörist Thomas Mair, Old 
Bailey’de gerçekleşen yedi 
günlük davanın ardından 

cinayetten suçlu bulunarak, 
ömür boyu hapis cezası 
aldı. Sayfa 4

PKK’nin 38’inci kuruluş 
yıldönümü Londra ve 6 
ülkede kutlandı
PKK’in kuruluş yıldönümü 
vesilesiyle Londra’da 
da yürüyüş düzenlendi. 
Üzerinde ingilizce olarak 
‘Başkan Apo’ya Özgürlük’ 
yazılı pankart açan kitle, 
PKK bayrakları ile beraber 

Kürt halk önderi Abdullah 
Öcalan’ın posterlerini 
kaldırdı. Sayfa 5

Lefkoşa: Dünyanın  
tek bölünmüş  
başkenti
Kıbrıs adasının 
merkezinde bulunan 
Lefkoşa, Türk işgalinden 
bu yana ikiye bölünmüş 
durumda. Berlin Duvarı’nın 
yıkılması ardından ise 
“dünyada türünün son 

örneği” unvanını aldı.
Sayfa 8&9
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Geçtiğimiz hafta türkiye’yi ziyaret 
eden, İşçi Parti üyesi avrupa 
Parlamentosu milletvekili Julie Ward, 
türkiye dönüşü yaptığı açıklamada 
türk devletinin, tek adam yönetiminde 
faşizme doğru evrildiğini belirtti. Julie 
Ward, türk devletinin paranoyak bir 
polis devleti ve korku ile yönetilen bir 
ülke haline geldiği ifade etti. 
Kuzey Batı İngiltere 
bölgesinden Avrupa 
Parlamentosu milletvekili 
olan Julie Ward tutuklu HDP 
milletvekili Leyla Birlik’i 
ziyaret etmek amacıyla 
Silivri cezaevine gitti. Silivri 
cezaevine alınmayan Julie 
Ward, cezaevi önünde Türk 

askerleri tarafından tehdit ve 
hakaretlere maruz kaldığını 
ve cezaevine bir kilometre 
uzak durmasını istediklerini 
ifade etti.

HDP Milletvekili Leyla 
Birlik ile görüşülmesine izin 
verilmeyen ve hakaretlere 
maruz kalan AP Milletvekili 

Julie Ward yaptığı yazılı 
açıklamada şunları belirtti; 
‘‘ Cezaevine gitmeden 
önce Britanya Büyükelçiliği 
olmak üzere devletin 
gerekli birimlerini ziyaret 
amacımla ilgili haberdar 
etti. Ama tüm uğraşlarıma 
rağmen görüşmem red 
edildi. Cezaevinde bekleyen 
askerler tarafından tehdit ve 
hakaretlere maruz kaldık. 
Cezaevinden dönüşte yolda 
defalarca polis tarafından 
arabamız durdurularak 
aramam yapıldı. Tamamen 
paranoyak bir polis devleti ve 
korku ile yönetilen bir devlet 
haline gelmiş. 

HDP milletvekilleri ile beraber 
39 belediye başkanı, 142 
gazeteci, binlerce hakim, 
avukat, akademisyen, 
memur, öğretmenin 

tutuklanmış olması beni 
derinden endişelendiriyor. 
Ben izlenimlerimden, 
Türkiye’nin tek adam yönetimi 
altında faşist bir devlete 

evrildiği sonucunu çıkardım. 
Kendi vatandaşlarına savaş 
açan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, demokrasiyi 
ortadan kaldırıyor.’’

Julie Ward: Paranoyak 
Bir Polis Devleti
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Tahir Elçi Katledilişinin Yıl Dönümünde 
Amed’de Anıldı

Amed’in Sur ilçesinde 28 Kasım 
2015’te yapılan basın açıklamasının 
hemen ardından katledilen Amed Baro 
Başkanı Tahir Elçi’nin ölümünün 
birinci yıldönümünde gerçekleştirilen 
anma programı çerçevesinde bel-
gesel gösterimi ve dengbêj dinletisi 
gerçekleştirildi.

Cegerxwin Gençlik ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen progra-
ma, Elçi’nin ailesinin yanı sıra HDP 
ve CHP’li milletvekilleri, Amed Ba-
rosu üyesi çok sayıda avukat, kentte 
bulunan sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri ve halk katıldı. Program, 
Elçi’nin fotoğraflarının asıldığı sa-
londa Amed Barosu Başkanı Ahmet 
Özmen’in açılış konuşması ile başladı. 

Özmen’in ardından söz Elçi’nin 
eşi Türkan Elçi şöyle konuştu: 
‘‘Tahir’in katledilmesi bir milattı, 
ondan sonra huzurlu bir gün geçire-
medik. O gitti ve ardından bir kent 

yıkıldı. Tahir genç ölümlerin yetim 
çocukların gözyaşlarına, faili meçhul-
lerin aydınlatılmamasını yüreğinin 
ta derininde hisseden biriydi. Sürekli 
‘Gittikçe Halep kentinin yaşadıklarını 
yaşayacağız’ diyordu. Ne yazık ki 
içinde olduğumuz felaketi duyurmada 
tek başına kaldı.”

Eşi, Tahir Elçi’nin hukuk istemede-
ki duruşunun birilerini rahatsız ettiğini 
belirten Elçi, “Bu sebepten kurmaca 
senaryolarla katledildi. Bu sebeple 
yaratılan kaotik bir ortamda faili belli 
olmayacak bir cinayet işlendi. Tahir’in 
katledilmesi ile topluma umutsuzluk 
iksiri içirilmek istendi. O gittikten 
sonra önce gözlerimize sonra dilimize 
kepenkler indi” dedi. 

Anmada CHP İstanbul Milletvekili 
Sezgin Tanrıkulu da bir konuşma 
yaptı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) 
Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, in-

san hakları savunucusu olmanın böylesi 
bir dönemde çok zor olduğunu söyledi.

Bilici, “Tahir bu çizgide 
yürüyebildiği için katledildi. Tahir’in 
çok sayıda arkadaşını götürdül-
er daha önce ama amaçlarına 
ulaşamadılar. Tahir’i de götürenler 
amacına ulaşamayacak. Ardından ge-
len yoldaşları faillerini elbet ortaya 

çıkaracaktır” diye konuştu.
HDP Amed Milletvekili Ziya 

Pir, Doğu Güneydoğu Sanayici Ve 
İşadamları Dernekleri Federasyonu 
(DOGÜNSİAD) Başkanı Şah İsmail 
Bedirhanoğlu ve MAZLUM-DER 
Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Reha 
Ruhavioğlu da Tahir Elçi’nin ailesine 
başsağlığı diledi.

Konuşmaların ardından dengbêj 
Mahmut, Elçi katledildikten sonra ona 
yazdığı stranı seslendirdi. Duygusal 
anların yaşandığı anmada, Elçi’yi an-
latan belgesel de yayınlandı. Büyük 
bir beğeni ile izlenen belgeselin 
ardından sahneye çıkan müzisyenler 
Elçi’nin sevdiği türküleri seslendirdi.

Belediyeler Kaçak İçki ve Sigara Satanlarla 
Mücadele Etmeye Devam Ediyor

Hackney belediyesi, Islington, Camden, En-
field, Newham and Waltham Forest belediyeleri 
ile birlikte kaçak sigara ve içki satan iş yerlerini 
hedef alıyor.

kaçak sigara ve içki operasyonlarına 
vergi dairesi, HMrC de katılıyor.

Altı belediyede yapılan operasyonlarda, ber-
ber ve internet kafe dahil, 41 iş yerinde kaçak 
ürünler bulundu.

Berber, kebapçı, internet kafe ve bakkallara 
yapılan baskınlarda iki bin üzerinde sigara pa-
keti, 21 kilo tütün, 200 litre ağır içki, 520 litre 
şarap ve 1,100 litre bira ele geçirildi. Ele geçir-
ilen kaçak mallarda vergi ödenmemişti ve ufak 
bir bölümü sahteydi.

baskınlarda özel eğitilen 
köpekler de görev aldı.

Nisan ve Eylül ayları arasında ‘Operasyon 
Shona’ kapsamında 68 iş yerine baskın yapıldı.

Toplum güvenliğinden sorumlu Hackney 
belediyesi kabine üyesi, encümen Caroline Sell-
man, ‘‘Kaçak tütün satmak mağdursuz bir suç 
değil- topluma faydalı kaynaklardan mahrum 
bırakmak yanı sıra yerel halkı, denetlenmeyen 
tütün satmaktan kaynaklı, sağlık riskleriyle 
karşı karşıya getiriyor. Bütün tütünler sağlığa 
zararlı ama tüketiciler bu ürünlerin ne kadar 
tehlikeli olduğunu bilmiyorlar. Yaşam boyu 
bağımlığa ve sağlık sorunlarına yol açabi-
lecek ucuz sigaraların çocuklara verilmesinden 
endişeliyim’’ dedi.

İngiltere Kamu Sağlık kurumundan, Profes-
sorr Paul Plant, ‘‘Kaçak tütün satmak toplumu-
muzun en mağdur kesimlerine zarar veriyor. 

Ucuz ve serbestçe gençlere satılıyor, bu süreç 
sigara içenlerin bir çoğunun bağımlılıklarının 
başladığı zamandır. Ulaşa bilirliği Londra’da 
sigara içenlerin sayısını azaltmak için verilen 
çabalara da zarar veriyor’’ dedi.

Haringey ve Enfield’te Küçük 
Esnafa Destek Amacıyla Bu 
Cumartesi Park Ücreti Yok

Haringey ve Enfield bel-
ediyeleri Küçük Esnaf Cumar-
tesi gününü kutlamak için ana 
caddelerdeki araç park ücretler-
ini bir gün için iptal ediyor.

Bölgedeki küçük ve bağımsız 
esnafı desteklemek amacıyla, 3 
Aralık Cumartesi günü Harin-
gey ve Enfield’de bölgede alış 
veriş yapan halk park ücreti öde-
meyecek.

Belediyeler, küçük es-
naflardan alış veriş yapan 
müşteriler için kolaylık 
sağlanmak ve yerel iş yerlerin-
den alış verişi teşvik etmek için 
böyle bir uygulama yapıyorlar.

Çevreden sorunlu Haringey 
encümen Peray Ahmet, ‘‘Harin-
gey genelinde ücretsiz araç parkı 
Küçük Esnaf Cumartesi gününü 
kutlamak için mükemmel bir yol 
ve toplumu Noel alışverişlerini 
West End’te yapmaktansa yerel 
işyerlerinden yapmalarına teşvik 
eder’’, dedi. 

Haringey belediyesi ekono-
mik gelişimden sorunlu encü-
men Joe Goldberg, ‘‘Beledi-
yenin zenginliğine katkı sunan 
çok sayıda bağımsız ve özgün 
mağazalarımız var. Küçük Es-

naf Cumartesi gününde onları 
desteklemekten memnunuz’’, 
dedi. 

Enfield belediyesi, ekonomik 
kalkınma ve ticaretten sorumlu 
encümen, Alan Sitkin, ‘‘Yerel 
iş yerlerini desteklemeye tama-
men bağlıyız ve Küçük Esnaf 
Cumartesi gününde ve Noel 
zamanında, halkımıza kend-
ilerine en yakın yerel merkezde 
alış veriş yapmalarını istiyoruz’’ 
dedi.

Küçük Esnaf 
Cumartesi’sinde, park ücretler-
inin iptali yanı sıra, Haringey’de 
çeşitli etkinlikler gerçekleşecek.

Wood Green High Road 
üzerinde planlanan programda 
Noel şarkıları söyleyen koro, 
canlı müzik, DJ, salsa dans 
gösterisi, satış yapan tezgahlar 
olacak. 

Tottenham Kış Festivali 
12:00-18:00 arası, Tottenham 
Green’de gerçekleşecek. Saat 
17:00’de özel bir konuğun 
katılımıyla meydanın Noel ağacı 
ışıklandırılacak.

Crouch End ve Mydlleton 
Road’da da pazar ve festival 
gerçekleşecek.

Sitkin, Küçük Esnaf Cumar-
tesi gününe ilişkin açıklamasına 
şöyle devam etti: ‘‘Bağımsız 
iş yerleri şehir merkezlerim-
ize muazzam katkıda bulunuy-
orlar ve tüketicilere gerçekten 
katkı sunabiliyorlar. Sattıkları 
ürünler açısından esnekler ve 
yerel halka nadir ve egzotik 
ürünler sunuyorlar. Özel bir-
ilerine özgün bir hediye almak 
istediğiniz Noel’e yaklaşırken, 
bu değerli bir şeydir.

‘‘Ayrıca, yerel iş yerleri 
genellikle yerelde yaşayan 
ve bölgeyi önemseyenler 
tarafından işletiliyor. Daha kısa 
mesafe seyahat edildiği için ye-
relde alış veriş yapmanın çevre 
için de katkısı bulunuyor.’’

Birleşik Krallık’ta beş mi-
lyonun üzerinde küçük esnaf 
ticaret yapıyor. 



3  ÇArşAMBA, 30 KAsıM 2016



4   ÇArşAMBA, 30 KAsıM 2016

Müslim, Britanya Parlamentosundan Ankara’ya Cevap Verdi
Demokratik Birlik Partisi Eşbaşkanı Salih Müslim 
Britanya parlamentosundan Ankara’nın yakalama 
kararına cevap verdi. Müslim Britanya parlamento-
sunda yapılan toplantı öncesi yakalama kararı ile ilgi-
li yaptığı açıklamada, mevcut kararın hukuk ile ilgisi 
olmadığını ve sultanın bir fermanı olduğunu ifade etti.

Aladdin Sinayiç

Londra’da çalışmalarını yürüten 
Centre for Kurdish Progress’in 
geçtiğimiz hafta organize ettiği bir 
toplantıda konuşan PYD Lideri Salih 
Müslim, Suriye ve Rojava’daki 
gelişmeler üzerine değerlendirmeler 
yaptı. Toplantı öncesi Ankara 
savcılığının yakalama kararı ile ilgili 
bir açıklama yapan Müslim şunları 
belirtti; ‘‘ Ankara’da yaşanan patlama 
ile ilgili hiçbir ilgimizin olmadığını 
kendileri de tüm dünya da biliyor. Biz 
ilk anda bombalı saldırıyı da kınadık. 
Saldırının faili olarak belirttikleri kişiyi 
de araştırdık ve Rojava’da böyle bir 
kişinin olmadığını açığa çıkarttık. Bu 
kararın hukuki bir yönü yok, tamamen 
sultanın fermanı niteliğindedir. Dünya 
bu kararı ciddiye almayacaktır.’’

Ankara savcılığının yakalama 
kararı ile ilgili yaptığı açıklamadan 
sonra toplantı başladı. 200’u aşkın 
kişinin katıldığı toplantının ev 
sahipliğini İskoç Milletvekili Natalie 
McGarry yaparken Unite Sendika 
Yöneticisi Simon Dubbins, Kürtleri 
uzun yıllardır destekleyen Lord Hyl-
ton, Gölge Savunma Bakanı İşçi Par-
tili Nia Griffith ve İskoç Milli Partisi 
(SNP) Savunma Sözcüsü Milletvekili 
Brendan O’hara da programda söz 
aldılar.

Toplantıya katılanlar arasında 
Rojava’da yaşamını yitiren YPG’li 
İngiliz Dean Evans’ın annesi de 
kısa bir konuşma yaptı. Konuşmaya 
başladığında dinleyiciler ayakta 
alkışlarken, Britanya parlamentosu 
tarihinde ilk defa ‘şehid namirin’ 
sloganlarıyla da tanışmış oldu. Yaptığı 
konuşmada Britanya hükümetini, Türk 
devletinin yaptığı kıyımlara sessiz kal-
makla suçlayan anne Evans daha fazla 
dayanışma çağrısı yaptı.

Salih Müslim 2011’den beri 
süre gelen Suriye’deki çatışmayı 
değerlendirdi. Assad diktatörlüğünün 
yıkılmasını amaçlayan bu çatışmada 
Suudi Arabistan ve İran’ın da 
planları olduğunu hatırlatan Müs-
lim Türkiye’nin ise bir Osmanlı 
İmparatorluğu değil Misak-ı 
Milli sınırları içerisinde olduğu 
savunulan Kerkük ve Musul 
gibi şehirleri isteyerek bir Türk 
imparatorluğu oluşturmaya çalıştığını 
gözlemlediğini söyledi. İran’ın da 
yeni Safavi İmparatorluğu kurmak 
isteminin olduğunu sözlerine ekledi.

Müslim Rojava ve diğer kanton-
larda YPG ve YPJ gibi silahlı güçler-
le topraklarına sahip çıktıklarını ve 
bir toplumsal anlaşma ile Kürt, 
Arap, Türkmen ve diğer etnik ve 
dini gruplarla ile bir harmoni içinde 
yaşamaya çalıştıklarını söyledi. 
Kadın hakları ve insani değerlerin 
öne çıkarıldığı bu toplumsal 
sözleşmede yönetimin halkta olduğu 
ve bu modelin tüm Orta Doğu’ya 
örnek olacağını umduklarını söyley-
en Müslim yine kendilerinin Daiş 
ve al-Nusra’ya karşı savaştıklarını 
söyledi. Müslim 1 Kasım tarihinin 
Kobanı günü olarak ilan edildiğini 
ve bunu destekleyen diğer ülkelere 
de teşekkürlerini iletti.

En sonki Cenevre konuşmalarının 
ertelenmesiyle Suriye halkının 
umutlarının iyice azaldığını belirten 
Müslim uluslararası güçlerin siyasi 
desteğini istedi.

Trump’ın Başkan seçilmesiyle 
Amerika’nın uluslarası politikasının 
değişmeyeceğine inandığını söyleyen 
Müslim Suriye Demokratik Güçleri 
ile koalisyonun Daiş’i yenmek için 
hala en iyi strateji olacağını ekledi.

Ne zaman bir Kürdistan devleti 
kurulacağı sorusu üzerine Müslim 
şöyle dedi; ‘Kürt olmaktan gurur duy-
uyorum, Kürdistan’dan geliyorum. 
Ama ulus-devlet için çabalamıyorum, 
ben bölgede yaşayan kadim halkların 
bir arada yaşaması için çabalıyorum. 
Kürdü, Ermenisi, Hristiyanı, Türk-
meni, Arabı, her etnik ve dini kesimin 
bir arada yaşayabileceği demokra-
tik konfederasyon için çabalıyor 
ve mücadele veriyoruz. Türkiye 
hükümeti Türkleri yansıtmıyor, Türk 

kardeşlerimize nefretimiz yok. Biz 
kırıcı değil yapıcı politikalar yürüy-
oruz. Britanya Türkiye ilişkilerinin 
kesilmesini istemeyiz.’

Sendikacı Simon Dubbins Kürtler-
in bölgedeki insan hakları, seküler 
demokrasi ve kadın hakları için ver-
dikleri mücadeleleri Ünite olarak 
gönülden desteklediklerini söyl-
edi. Türkiye Hükümeti’nden PKK ile 
tekrar masaya oturup barış için yeni 
görüşmelerin yapmasını bekledikler-
ini ekleyen Dubbins uluslararası 

dayanışmayı sürdüreceklerini belirtti.
Lord Hylton Suriye’deki savaşta 

uluslararası müdahale olduğunun 
farkında olduğunun ama savaşın bit-
mesi için Kürtlerle ve bölge insanıyla 
daha çok diyaloğun gerektiğini söyledi.

Nia Griffith ise bölgeden güve-
nilir bilginin gelmesinin çok önemli 
olduğunu yoksa İngiltere Hükümeti 
dahil uluslararası toplumların çözüm 
için harekete geçmekte zorluk çek-
tiklerini söyledi.

Milletvekili Jo Cox’u Öldüren Aşırı Sağcı Teröriste Ömür Boyu Hapis
Milletvekili Jo Cox’u öldüren 
aşırı sağcı terörist Thomas Mair, 
Old Bailey’de gerçekleşen yedi 
günlük davanın ardından cinay-
etten suçlu bulunarak, ömür 
boyu hapis cezası aldı.

Mahkemeye savuma sunmayan ırkçı Mair, 
AB üyeliği referandumu kampanya sürecinde, 
silah ve bıçakla Cox’a saldırarak, genç millet-
vekilini sokak ortasında öldürmüştü. Mair’in, 
saldırı sonrasında ‘hainlere ölüm, Britanya’ya 
özgürlük’ diye bağırdığı kaydedildi.

Cox, Birleşik Krallık’ın AB üyeliğinden yana 
kampanya yürütüyordu ve yabancı karşıtlığı 
ile mücadele ediyordu. Mair’in özellikle bu 
çalışmalardan dolayı rahatsılık duyduğu ve 
Cox’u hedef aldığı aktarıldı.

Batley ve Spence milletvekili Cox, Birstall’da 
haftalık görüşmelerini yaptığı ofisine giderken, 
16 Haziran’da Mair’in saldırısına uğradı. Mair, 
Cox’u kafasından iki defa ve göğsünden bir defa 
silahla vurduktan sonra 15 defa bıçakladı.

İki çocuk annesi, 41 yaşındaki İşçi Parti mil-
letvekili saldırıdan kısa bir zaman sonra ambu-
lansta hayatını kaybetti. Mair, olaya müdahale 
eden, 77 yaşındaki Bernard Carter Kenny’i de 
ağır yaralamaktan suçlu bulundu. Jüri kararını 90 
dakika içerisinde verdi.

Yardım severliği ve eşitliğe olan inancıyla 
tanınan Cox’un, saldırı esnasında yanında bulu-
nan asistanına ‘sen git, beni yaralasın’ söylediği, 
mahkemeye aktarılmıştı. Kararın ardından İşçi 
Parti lideri, Jeremy Corbyn, cinayetle ilgili 
‘‘demokrasiye saldırı, ve dünyayı iyilik ve mer-
hamet elçisinden yoksun etti’’ ifadesinde bulundu.

Kocası Brendan Cox, eşi Jo’yu öldüren 
Mair’e ‘sevgiden yoksun’ yaşadığı için acıdığını 

ifade ederek, cinayet sonrasında sevgi ve iyi 
niyetin üstün çıktığını ifade etti. Polis Mair’in 
evinde Hitler ve Nazi’ler ile ilgili kitaplar buldu. 
Cox ile ilgili bir yazı da ele geçirildi.

Cox’un öldürülmesinin ardından Parla-
mentoda, kendisini tanıyan milletvekilleri özel 
bir oturum gerçekleştirerek, genç siyasetçiyi 
anmışlardı.

Katledilen kadın Milletvekili Jo Cox Aşırı sağcı terörist Thomas Mair



5  ÇArşAMBA, 30 KAsıM 2016

Patria, Minerva ve Maria Mirabel kardeşler 
İngiltere’den de selamlandı

Özgürlük mücadelelerinde, faşist diktatörlüğün re-
jim güçleri tarafından 25  Kasım 1960’da katledilen 
Patria, Minerva ve Maria Mirabel kardeşlerin kadın 
mücadeleleri kitlesel yürüyüşlerle birçok bölgede 
olduğu gibi İngiltere’de de selamlandı. 

Erem Kansoy

roj Women londra dışında 
da 25 kasım’ı selamladı

Uluslararası Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Mücadele günü olarak 
ilan edilen 25 Kasım günü onlarca ül-
kede kadın kurumlarınca yürüyüşler, 
toplantı ve paneller ile karşılandı. 
Öncelikle, Londra’nın Croydon 
bölgesinde, Croydon Kadın Komisy-
onu ve Roj Kadın Meclisi’nin ortak or-

ganizasyonu ile düzenlenen yürüyüşte 
“haklarımızdan ellerinizi çekin, çocuk 
istismarına hayır! Tecavüzcülere 
hayır!” sloganları atıldı ve 25 Kasım’ın 
önemini anlatan yüzlerece bildiri 
yürüyüş güzergahı boyunca dağıtıldı.  
Croydon merkezinde çevredekilerin 
büyük ilgisini eken yürüyüşte yapılan 
basın açıklamasında ise ‘mücadeleye 
devam’ mesajı verilirken ayni zaman-
da da AKP hükümeti ve TC devletinin 
kadına ile çoculara yönelik insanlık 
dışı tutumları lanetlendi.

Croydon’da düzenlenen yürüyüşün 
ardından, Reading kentinde de yine 
Roj Kadın’ın organizesi ile bölgede 
kadınlar yürüyüşe geçti.  Uluslararası 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele 
gününde Reading’de yapılan yürüyüşte 
ise, Mirable kardeşlerin mücadelesi ve 
Kürt kadın hareketi şehitleri anıldı. Kent 
merkezinde düzenlenen eylem burada 
da basın bildirisinin okunması ve slo-
ganlar ile sonlandırıldı. Reading’de ey-
lem sorasında ise Doku filmi gösterime 
konulundu. 

İngiltere sosyalist kadınlar 
birliği’den 25 kasım bildirisi

‘25 Kasım’da sokaklara, 
özgürleşmeye!’ başlıklı bir bildiri 
yayınlayan İngiltere Sosyalist Kadınlar 
Birliği ise, Uluslararası Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Mücadele gününü, kadına 
yönelik şiddete karşı direnişe çağrı ya-

parak selamladı. Yayınladıkları bildi-
ride, rejim güçleri tarafından, 25  Kasım 
1960’da tecavüze uğradıktan sonraka-
tledilen Patria, Minerva ve Maria Mi-
rabel kardeşlerin özgürlük mücadelesi 
anlatırıken, “Yaşamımızın her alanında 
kadına yönelik şiddeti olağanlaştıran, 
üstünü örtmeye çalışan erkek egemen 
kapitalist sisteminin yasalarına karşı ‘25 
Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü’ gününü 
kavramak anlamak anlatmak önem-
lidir. Biliyoruzki kadın özgürleştikçe 
insanlıkta da özgürleşecektir. Kadınlar 
hepinizi kadına yönelik şiddete hayır 
demeye, kadın dayanışmasını, eşitlik 
ve özgürlük mücadelemizi büyütmeye 
çağırıyoruz!” ifadelerine yer verildi.

25 kasım kadın mücadeles 
londra’dan da selamlandı

Londra’nın Stoke Newington Po-

lis Karakolu önünde dün akşam bir 
araya gelen bir grup kadın kadına 
yönelik şiddeti protesto etti. Roj 
Kadın Meclisi, Sosyalist Kadınlar 
Birliği, Dersim Der, Paz-der ve 
Kırkısrak kurumlarından kadınların 
ortaklaşa organize ettiği eylemde, 
tutuklu HDP milletvekilleri ve 
yaşamını yitiren devrimci kadınların 
fotoğrafları sergilendi. Üzerinde ingi-
lizce ve Türkçe olarak ‘benim beden-
im benim hakkım’ yazılı pankart açan 
kadınlar bir basın açıklaması yaptı. 
Yapılan açıklamada dünya genelinde 
devam eden kadına yönelik şiddete 
dikkat çekilirken, Rojava’da kadın 
öncülüğünde verilen mücadelenin tü 
dünya kadınları için bir umut yarattığı 
ifade edildi. Yapılan açıklamanın 
ardından Gik-Der binasına Sakine 
Cansız ve kadın mücadelesini anlatan 
film gösterimi yapıldı.

Alman kadın savaşçı Jiyan’dan 25 Kasım mesajı
Almanya’dan YPJ 
saflarına katılan kadın 
savaşçı Jiyan 25 Kasım 
kadın mücadelesi ile ilgili 
mesajını yayınladı.

Erem Kansoy

Jiyan: kadına bakış 
açısı, bütü bu şiddetin 
asıl sebebidir

Rojava direnişinin sadece DAİŞ’e 
karşı verilen bir mücadele olmadığını 
vurgulayan Jiyan, erkek egemen 
kültürün ve kadına bakış açısı ned-
eniyle, kadına şiddetin gün geçtikçe 

kökleştiğini de anlattı.
“Öncelikle tüm kadınları ve 

direnişçi savaşçıları selamlıyorum. 
Kadına karşı şiddetin olmayacağı son 
güne kadar, 25 Kasımı mücadelemiz 
olarak kutlamaya devam edeciğz. 
Kadına karşı şiddet tarihine baka-
cak olursak bunlar ayni zamanda da 
tarihsel günlerdir, özellikle DAİŞ’e 
karşı mücadelenin haber okuyan veya 
fotoğraflara bakan herkes tarafından 
hala hazırda bilinmesi gerekiyor. 
Kadınlara yönelik katliam, tecavüz ve 
işkencelerle DAİŞ tarihe geçti, bunun 
sonlanmasını insan olan herkes isti-
yor. DAİŞ yok edilse bile bu DAİŞ 
vari saldırıların ortak buluşma sebebi 
çürümüş zihniyetleridir. Bunun bil-
incinde olmamız gerekiyor. Kadına 
bakış açısı, bütün bu şiddetin asıl sebe-

bidir. Dünyanın neresinde olursa olsun 
baskı ve kadına karşı şiddet giderek 
artıyor, kadına yönelik tecavüz ve 
işkenceler artık yükseltilen mücadele 
ile önlenmeye çalışılıyor. Gücün bir 
tablosu oluşmuş durumdadır, bu güç 
kadına karşı şiddeti her an sürekli 
olarak yeniliyor, var olan şiddet bu 
güçle gün geçtikçe artıyor. 

Rojava direnişine gelecek olursak, 
tam da bu kullanılan şiddet gücü bu 
bakış açısı bu zihniyetin karşısında 
mücadele eden ve bunu değiştirmeye 
çalışan bir mücadeledir. Bu savaşı 
sadece DAİŞ’e karşı değil bu men-
taliteye karşı da yürütüyoruz. Aynı 
zamanda erkek egemen kültürüne de 
karşı verilen bir savaş olarak bunu 
algılamalıyız.” 

Croydon

CroydonLondra

Reading

Londra
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PKK’nin 38’inci kuruluş yıldönümü 
Londra ve 6 ülkede kutlandı
PKK’in kuruluş yıldönümü ve-
silesiyle Londra’da da yürüyüş 
düzenlendi. Londra’nın Stoke 
Newington bölgesinde toplanan 
kitle Dalston’a doğru yürüyüşe 
geçti. Üzerinde ingilizce olarak 
‘Başkan Apo’ya Özgürlük’ yazılı 
pankart açan kitle, PKK bayrakları 
ile beraber Kürt halk önderi Abdul-
lah Öcalan’ın posterlerini kaldırdı. 
Yürüyüş boyunca Kürtçe, ingi-
lizce ve Türkçe olarak ‘PKK halktır 
halk burada’ sloganları atan ki-
tle Dalston’da bulunan Halkevi 
binasına kadar yürüdü. Yürüyüşe 
MLKP’li bir grup ta destek verdi.

Halkevi’nde düzenlenen etkinlik devrim 
şehitleri anısına yapılan bir dakikalık saygı 
duruşu ile başladı. Sinevizyon gösterimi ve 
yapılan konuşmaların ardından müzik dinletisi 
ve çekilen halaylar ile etkinlik sona erdi.

kürtler 7 ülkede dostlarıyla kutladılar
PKK’nin 38’inci kuruluş yıldönümü Fran-

sa, İskoçya, Avusturya, İtalya, Avustralya ve 
Finlandiya’da yapılan etkinliklerle kutlandı.

Fransa’nın Rennes kentinde yapılan etkinlikte 
39’uncu yılın zafer yılı olacağı vurgulandı. Sürece 
ve Ortadoğu’daki gelişmelere ilişkin konuşmaların 
yapıldığı gecede Ozan Yüksel, Ozan Ali Gül, Ber-
bang, Pınar Aydınlar ve Ulaş Kelaşin sahneye çıktı. 
Gece halaylarla son buldu. 

Diriliş bayramı Fransa’nın Strasbourg kentinde 
de kutlandı. Kirchheim köyünde düzenlenen gec-
eye 1500 kişi civarında kişi katıldı.

Marsilya’da binlerce kişinin katıldığı bir kutlama 
gecesi yapıldı. Sinevizyon gösterimi ardından ge-
cede Peyman Arjîn, İbrahim Rojhilat, Zina Botan, 
Mezopotamya Kültür Hareketi (TEV-ÇAND) müzik 
grubu TEV-ÇAND Marsilya sahne aldı. 

İskoçya’nın başkenti Edinburg’ta da 
Kürdistanlılar PKK’nin kuruluş yıldönümünü 
kutladı. Demokratik Kürt Toplum Merkezi’ndeki 
kutlamaya yüzlerce kişi katıldı.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a adanan 
program, saygı duruşuyla başladı. Koma Şengal 
Çocuk Grubu da Ey Raqîp Marşı’nı okudu. Yine 
Ali Sizer ve Hozan Ayhan da müzik dinletisi sundu. 

Avusturya’nın Graz kentinde yapılan kutlamaya 
çok sayıda Kürt ve Kürt dostu katıldı. Gecede Graz 
DKTM temsilcileri tarafından yapılan PKK’nin 
kuruluş yıldönümü selamlandı. KCK Yürütme 
Konseyi üyesi Mustafa Karasu’nun görüntülü 
mesajı da verildi. Koma Dem, Sosin ve Çarnewa 
Serhat’ın sanatçı olarak katıldıkları gece halaylar 
eşliğinde saat 19’da sona erdi.

İtalya’nın Torino kentinde de PKK’nin 38’inci 
yıldönümü Piazza Castello Meydanı’nda kutlandı. 
Kutlamaya Kürtler, İtalyan dostlarıyla katıldı. Çok 
sayıda bildirinin de dağıtıldığı kutlamada, sık sık, 
‘Bijî Serok Apo’, ‘PKK halktır, halk burada’, ‘Bijî 
PKK’ sloganları atıldı.

Avustralya’nın Melbourne kentinde de Diriliş 
Bayramı kutlandı. Günün anlam ve önemine ilişkin 
konuşmaların da yapıldığı gecede Rotinda, Koma 
Gulilkan, Çocuk Müzik Grubu sahne aldı.

İskandina ülkesi Finlandiya’nın başkenti 
Helsinki’de PKK tarihi ve Kürt Halk Önderi Ab-
dullah Öcalan’ın konumunu içeren bir toplantı 
yapıldı.
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Kıbrıs adasının merkezinde bulunan 
Lefkoşa, Türk işgalinden bu yana ikiye 
bölünmüş durumda. Berlin Duvarı’nın 
yıkılması ardından ise “dünyada 
türünün son örneği” unvanını aldı! 
Ada, 2003’ten bu yana Avrupa Birliği 
üyesi. Demokratik normlarıyla övünen 
AB bile ada üzerindeki Türk işgalinin 
ayıbını ortadan kaldıramıyor.
Erem Kansoy

Kıbrıs adasının Avrupa Birliği 
üyeliğine başvurusu, 1 Nisan 2003 
tarihinde kabul edildi. Kıbrıs, şu anda 
resmi olarak bir Avrupa Birliği üyesi. 
Ancak adanın kuzey bölümünde ha-
len Türk askerinin varlığını koruması 
ve ayrıca dünyadaki tek bölünmüş 
başkente sahip olmasıyla Kıbrıs, 
AB’nin ayıbı. Yaşananlar bir yanıya 
ise Türk işgalinin acı bir kanıtı.

“Bölünmüş başkent” denil-
ince akla ilk gelen, 1989 öncesinin 
Berlin’i. Bugünse Lefkoşa, Kasım 
1989’da duvarın yıkılması ardından 
Berlin’de söylenen barış türkülerini 
kıskanır hale gelmiş durumda. Adada-
ki bölünmüşlük, AB ve Kıbrıs’ın ga-
rantör ülkeleri olan İngiltere, Yunani-
stan ve Türkiye’nin de utanç tablosu.

artık ab’nin de ayıbı
Kıbrıs’ın “bölünmesine” dair ilk 

gelişme, Birleşmiş Milletler’e bağlı 
Barış Kuvvetleri Komutanı Peter 
Young’ın 1964 yılında önündeki 
haritayı yeşil bir kalemle ikiye 
ayırması olmuştu. Bu ayrım, Kıbrıs 
Cumhuriyeti ile illegal KKTC 
oluşumunun konumlarını gösteriyor-
du. O günün ardından 1974 yılındaki 
Türk işgaliyle şekillenen “Yeşil Hat” 
iki ayrı oluşumun sınırlarını belirlese 
de Kıbrıs, tümüyle AB üyeliğine ka-
bul edilmişti. Fakat buna rağmen Türk 
askeri ve derin devleti adadan çekil-
medi ve “Kuzey Kıbrıs” AB’nin de 
ayıbı haline geldi. 

4 bin 500 yıldan sonra...
Lefkoşa, bu bölünmenin sem-

bol kenti. Kıbrıs’ın başkenti kabul 
ediliyor ve yaklaşık 4 bin 500 yıldır 
bu kentte kesintisiz bir biçimde 
yaşam devam ediyor. Kent, 20 Tem-
muz 1974 tarihinde yaşanan Türkiye 
işgalinin ardından ise bugün dünyanın 
bölünmüş tek başkenti halinde.

Kıbrıslı Rum ve Türklere başkentlik 
yapan Lefkoşa, şehir planlaması, su ve 
elektrik organizasyonu, tapulandırma 
sistemi ve karayollarıyla ortak bir 
yapıya sahip olsa da, dikenli tellerle 
ikiye bölünmüş durumda. 

kaç tane lefkoşa var?
Peki kaç tane Lefkoşa var? Adanın 

yakın tarihine bakıldığında iki to-
plumun ortak yaşam, kültür ve sosy-
oekonomik yapıları, özünde tek bir 
Lefkoşa olduğunu açıkça gösteriyor; 
ama aynı zamanda da politik krizler 
ve dış güçlerin çıkarları doğrultusunda 
da şu anda kaç Lefkoşa’nın olduğu 
tam bir yalan rüzgarı kuşağı halinde.

taşınmazlar kimin olacak?
Örneğin bizim aile büyükler-

inin de yaşadığı bir tuhaflığı her 
gün yaşayan birçok Kıbrıslı var. 
Doğup büyüdükleri, memleketleri 
Lefkoşa’da Yeşil Hat’ın ilanıyla 
evlerinin bir bölümü Rum yöneti-
minde, bir bölümü ise Türk işgalinin 
olduğu bölgede kalmış. Bu konu, 
adada barışın sağlanamamasının 
bir gerekçesi olarak da görülüyor. 
Olası bir barışçıl çözümün ardından 
büyük bir soru gündeme gelecek: 
Bu taşınmazlar, kime devredilecek? 
Eski sahiplerinin zararı tanzim edi-
lecek?

‘evkafın su meselesi’
Kıbrıslı Türkler arasında oldukça 

yaygın olan ve çözümü olmayan 
meseleler için kullanılan bir deyim 
var: ‘Evkafın su meselesi’ Bu deyimin 
büyük bir gerçeklik payı var.

Adanın bölünmesi ardından 
elektrik, su, karayolları gibi şehir 
planlaması konularında ciddi 
sıkıntılar yaşanmaya devam edi-
yor. Su şebekesiyle ilgilenen “Evkaf 
İdaresi”nin su sorununu tam 42 yıldır 
çözememesi ise işte başta bahsini 
ettiğimiz deyimi yaratıyor.

türk işgali yalnızlaştırdı
Türkiye’nin akeri ve sivil bürok-

rasisiyle adada yıllardır uyguladığı 
“fetihçi” politikalar ise sadece rant 
için kullanılan yerel yönetimler 
yarattı. Hem siyasal hem sosyal 
yapıda erozyonlar yaratan bu yapı, 
her alanda Kıbrıslı Türklerin adeta 
hapsedildiği, adanın kuzeyinin tecrit 
olduğu bir durum ortaya çıkardı.

Lefkoşa: Dünyanın tek bölünmüş başkenti

 Ledra Palace bölgesinin Türk tarafı; Rum yönetimi sınırı. Tel örgüler, kenti ikiye ayırıyor.  
Fotoğraftaki binalar, BM denetiminde.
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akıncı bu kez de 
geçiştirecek mi?

Bugünlerde Kıbrıs Türk to-
plumunun barış görüşmeleri için 
görevlendirdiği Mustafa Akıncı’nın 
da 90’lı yıllarda Lefkoşa Belediye 
Başkanı iken şehri birleştirmek adına 
sunulan tüm önerilere “Zamanı ge-
lince yaparız” gibi geçiştirmeci 
yanıtlar verdiği, bugün pek az kişinin 
hatırında. Hatta birçok kişi Akıncı’nın 
solcu olduğunu düşünüyor, bu-
nun da barış görüşmelerine olumlu 
yansıyacağını umut ediyor. 

ayıbınızı örtün!
Yıllardır barış türküleri söylemek 

isteyen Kıbrıslılar, dileriz ki artık bu 
umuda yakınlaşır. Lefkoşa’da ise, 
kentin kültürel ve tarihi dokusunun 
korunduğu, iki toplumlu kültür-
sanat festivallerinin düzenlendiği, 
işgallerin yarattığı tahribatların 
onarıldığı, bölücü duvarların, tel 
örgütlerin ortadan kalktığı ve ask-
ersiz bir gerçeklik inşa edilebilir... 
Böyle olursa, dünyaya örnek olan 
bir Lefkoşa gerçeğiyle karşılaşmak, 
hiç de hayali değil.

kıbrıs hep iştah kabarttı
Kıbrıs, Osmanlı’nın borçlarından 

dolayı İngiltere’ye kiralanmış 
ve bir İngiliz kolonisi haline 
gelmişti. Bu dönemin bugüne ka-

dar uzanan hatıraları, Türkler ve 
Rumların maden ocaklarında İngiliz 
sömürgeciliğine karşı birlikte örgü-
tledikleri grev ve eylemleri, hasat 
zamanı köylülerin dayanışmasını, 
iki toplumlu yerleşimlerin folklorik 
özelliklerini, kültürel bütünleşmeyi, 
oluşan ortak dili, binlerce evliliği, 
taşınmaz mal ortaklıklarını bugüne 
dek taşıyor. Tabii yalnız hatıra 
olarak... Adada bugün her açıdan 
bölünmüşlük hakim.

1950’li yıllardan itibaren Kıbrıs’ın 
önemini arttıran temel faktörlerden 
biri, Ortadoğu petrolleriydi. Bu-
nun yanında Kıbrıs, Ortadoğu’daki 
karışıklıklara yakın olması ned-
eniyle, ele geçirene müdahale 
olanağı sunuyordu. Özellikle Doğu 
Akdeniz’deki üslerini tek tek kay-
beden İngiltere açısından Kıbrıs’ın 
önemi her zaman çok büyük olmuştu.

Akdeniz üzerindeki stratejik 
konumu dolayısıyla uluslararası 
güçlerin her dönem ilgisine yenik 
düşen Kıbrıs adası, halen yüzen 
bir savaş üssü gibi görülüyor. 
Hatırlatmak gerekirse bugün Suriye 
ve Ortadoğu’nun birçok bölges-
ine NATO’nun ve İngiltere’nin 
hava saldırılarını düzenleyen savaş 
uçakları, Kıbrıs’ta bulunan Ağrotur 
ve Dikelya İngiliz üslerinde koor-
dine edinilip havalanıyor.

Lefkoşa: Dünyanın tek bölünmüş başkenti

 Ledra Palace bölgesinin Türk tarafı; Rum yönetimi sınırı. Tel örgüler, kenti ikiye ayırıyor.  
Fotoğraftaki binalar, BM denetiminde.

Bir yanda Kıbrıs ve Yunanistan, diğer yanda KKTC ve 
Türkiye bayrakları... Aralarında yalnızca 10 metre var.

Kürdistan dağlarına çizdiği devasa bayraklarla işgalini 
“inandırıcı” kılmaya çalışmasıyla tanıdığımız Türk devlet 
mantığı, Kıbrıs’ta da huyundan vazgeçmiyor elbette. Fotoğrafta 
görülen Beşparmak Dağları üzerindeki bayrak ve “Ne mutlu 
Türk’üm diyene” yazısı, Kıbrıslı Rumların her gün işe giderken 
görebileceği biçimde kurgulanmış... İşgalcinin ‘aşağılık 
kompleksi’ öyle güçlü ki üstelik, bayrakların dibindeki köyde 
elektrikler kesilse bile bayrağı aydınlatan ışık hiç sönmüyor!
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  Kürdistan ve Uluslarası Cihat

Kürt Araştırmalar Merkezi/Centre for Kurdish Progress 18 Kasim 2016 akşamı Fransa’dan 
konunun uzmanı olan Dr Adel Bakawan ile halka açık bir toplantı düzenlendi.

Holborn’da Ünite Sendika 
binasında gerçekleşen toplantıda 
Dr Bakawan dindar Kürtlerin 
inançlarının Iraklaştırılarak cihada 

yönlendirildiğini anlattı. Toplantının 
yöneticiliğini Cambridge Üniversitesi 
Araştırma Görevlisi Dr Burcu Özçelik 
üstlendi.

Dr Bakawan Irak’ta Kürt 
bölgesi’nde yoğun araştırmalar 
yaparak son dönemdeki cihatçı 
yapılanmanın nasıl ortaya çıktığını 

ve nasıl şekillendiğini anlama-
ya çalıştığını belirterek önce-
likle Kürtler arasında cihatçı 
yapılanmanın geçmişinden bah-

setti. Dr Bakawan’a göre cihatçı 
eğilim Musul’lu olan Muhammad 
Mahmud Sawaf tarafından 1950’de 
bölgeye getirildi. Bu dönemden 
itibaren Kürtlerin İslami inancının 
Iraklaştırılmaya başlandığını ve bu-
nun üç nesil sürecek cihatçı grupları 
yarattığını söyleyen Dr Bakawan, o 
dönemde Afganistan’daki cihatçı 
yapılanmaları örnek alarak başlayan 
bu sürecin ilerleyen dönemlerde 
İran ve daha sonra Suudi Arabistan 
tarafından desteklendiğini söyledi.

2003’teki Irak savaşı ile 
uluslararası cihadın daha da 
körüklendiğini belirten Dr Bakawan 
yeni nesil cihatçıların eskilere göre 
oldukça farklı olduğunu söyledi. 
Ansar al-İslam ya da diğer par-
ti ve ideolojilere bağı olmayan, 
daha genç, eğitim düzeyi ilkokul 
düzeyinde bile olmayıp hiçbir 
dini anlayışı olmayan bir nesil 
olduklarını araştırmaları sonucu 
gözlemlediklerini söyleyen Dr 
Bakawan eski cihatçılara nazaran 
bu neslin camide değil Facebook’ta 
cihatçı olduklarını vurguladı.

Dr Bakawan Süleymaniye 
gibi Irak’ın modern şehirlerinden 
cihatçıların ortaya çıktığını ekley-
erek bu şehirler gibi ekonomik ve 
sosyolojik eşitsizliğin en yüksek 
düzeyde olduğu yerlerde gençlerin 
bu şekilde sömürüldüğünü söyl-
edi. Dr Bakawan’a göre üst düzey 
cihatçılar Salafı olsa da alt gruplar 
Salafı değiller ve İŞİD gibi barbar 
grupların alt grupları da hiç bir ide-
olojiye önceden bağlılığı olmayan 
bireylerden oluşuyor.
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    ha.twebb                       @hatwebb

Artık bölünelim
Artık bölünmenin zamanı 

gelmiştir. Hatta bölünmekte geç 
bile kalınılmıştır. Artık doğru 
ile yanlışı savunanlar bölünmek 
zorundadır. Göreceli doğru yada 
yanlışlardan bahsetmiyorum 
tabiki. Bahsettiğim alenen yanlış 
olanı inatla doğru gibi bize yut-
turmaya çalışanlar, düşünmeden 
savunanlar, yada zoraki dayat-
maya çalışanlar.

Önceleri Telgraf gaze-
tesi için yazdığım yazıları bir 
önceki sayı çıktıktan bir gün 
sonra yazıyorum. Fakat son 6-7 
aydır böyle yaparsam yazdığım 
yazılar çok eski kalıyor. Gün-
dem o kadar hızlı bir şekilde ve 
o kadar düşüncesizce yapılan 
şeyler yüzünden değişiyor ki 
bazen birkaç saat önce yazdığım 
konu bile eskimiş oluyor.

Bölünmek artık kaçınılmaz. 
Nasıl mı bölüneceğiz? İşte 
böyle...

Öncelikle tecavüzü 
normalleştirmeye çalışanlarla 
diğerleri bölünmeli. Hatta bu 
normalleştirenleri belli bir il 
sınırı içerisine hapsetmeli. Ora-
da gönüllerine göre yaşasınlar. 
Çünkü artık onlar tedavi süre-
cini geçmiş durumdalar. Tacizi, 
tecavüzü, istismarı ve bunları 
çocuklara yapmayı normal 
görmeyi ihtimal sayanı, ‘acaba’ 
diyeni, ‘belki’ diyeni, ‘ya 
aslında’ diyeni, hatta ve hatta 
cümleye ‘ama’ diye başlayanı 
bile bu toplulukla bu şehrin 
sınırları içerisine kapatmak 
lazım. Hani zombi filimlerinde 
sağlıklı bireyler, virüs bulaşmış 
ama henüz zombileşmemiş bi-
reyler ve artık zombi olmuş 
yaratıklar vardır. Virüs bulaşmış 
bireylerede potansizel zom-
bi muamelesi yapılır. İşte bu 
yukarıda bahsettiğim grup virüs 
bulaşmış ve zombi olmuş bi-
reyler. Onları artık kutarmak 
imkansız. Biz insanlığın geri 
kalanını virüsten etkilenmeden 
nasıl kuratırız ona bakmalıyız.

Sonra ırkçılar ve faşistler ile 
diğerlerini ayırmak lazım. Bu 
ayrılığa cinsel tercihlere saygısı 
olmayanlar ve diğerlerinide 
ekleyelim. Hani şu homofo-
bikler var ya. İşte onları hepsi 
ile bölünelim. Bir ırkçıyla, bir 
faşitle, bir homofobikler ortak 

ne noktamız olabilirki. Tek ortak 
noktamız aynı oksijeni solumak-
tan geçiyor ki yazık oluyor onlar 
tarafından ziyan edilen oksijene.

Kadına saygısı olmayanı, 
kadını üçüncü sınıf göreni, 
kadını fiziksel ve ruhsal olarak 
hapsedenide diğerlerinden 
ayıralım.

Bölünelim ya artık. Durmaya 
gerek yok.

Şu Ensarcılarla 
bulunduğumuz dünyayı bile 
ayıralım. Şu ‘bir kereden 
birşey olmaz’cıları, tecavüzcül-
erin maduriyetini düşnenleri, 
çocukları göz göre göre tacize, 
tecavüze maruz bırakanları, 
ses çıkarmayanları, görmezden 
gelenleri, sanki olmamış 
gibi davrananları bizim 
dünyamızdan çıkarmanın, bun-
larla ayrışmanın, bölünmenin 
zamanı geldi.

Şirvan’daki maden ocağında 
göçük altına kalan canları 
geçiştirip, iş makinalarının tam 
sayısıyla veren, kurtarılan iş 
makinalarına sevinen kokuşmuş, 
yalaka, aşağılık yandaş basının 
yayınlandığı, övüldüğü, tiraj 
yaptığı topraklardan bölünelim.

Daha bitmedi. Son dönem-
lerde 6 milyon kişinin iradesi 
yok sayılıp, seçilmiş vekilleri, 
belediye başkanlarını hapsed-
en bir zihniyete içine konuşan 
sözde solcular, sosyalistler ve 
aydın geçinenlerin yaşadığı 
dünyadanda bölünmemiz şart. 
Bölünmeliyiz, çünkü Yenikapı 
şovlarına koşa koşa gidip, hak 
aramak için, bu alçak gidişe 
dur demek için düzenlenen 
Kartal’daki mitinge katılmayı 
sorun edenlerle ayrılmayalımda 
ne yapalım.

Yalakalardan,

yandaşlardan,

saray şakşakçılarından,

bizi katledenlerden,

zindanlara mahkum eden-
lerden,

bizi her gün yok eden bu 
kokuşmuş zihniyetten...

Bölünelim artık!

Köşe Yazısı

Tom 
Webb

Edinburgh’ta 27 Kasım Şöleni

PKK’nin 38’inci kuruluş yıldönümü 
bir çok merkezde olduğu gibi Edin-
burgh kentinde de düzenlenen bir 
şenlikle kutlandı. 

Kürt toplum merkezi yanında kurulan çadırda 
yapılan etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. 
Saygı duruşu ile başlayan gecede Koma Şengal 
Çocuk Grubu “Ey Reqip” marşını okudu, folklor 
gösterisi yaptı. Kutlamada Ali Sizer ve Hozan 
Ayhan sahne aldı.

Tottenham Boys Roman Oldu

Yoğunluklu olarak Türkiyeli toplumdan 
gençlerin içerisinde olduğu, ‘Bombacılar’ 
ve ‘Tottenham Boys’ olarak bilinen çeteler 
romana konu oldu. Yazar Dursaliye Şahan 
tarafında kaleme alınan roman gerçek 
yaşamlardan yola çıkarak toplumumuzun 
kanayan yarasına ışık tutuyor.  

Yazar Dursaliye Şahan’ın 
kaleme aldığı roman ‘Totten-

ham Çocukları’ adıyla Sola 
Yayınlarından çıktı.

İstemeden çeteye bulaşan 
gençlerin dramını anlatan Tot-
tenham Çocukları’ndaki karak-
terler ve olay örgüsü her ne ka-
dar kurgu olsa da gerçek yaşam 
öykülerinden esinlenmiş du-
rumda.

Kitap önümüzdeki gün-
lerde internet kitapçılarında ve 
Londra’da, ‘Kitap Café’si olan 
The Garden House’da (410 High 
Rd, Tottenham Hale, London 
N17 9JB) satışa sunulacak. 
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Avrupa Parlamentosu, “Erdoğan reji-
mi hiçbir sınırı tanımıyor ve Türkiye’yi 
diktatör bir yönetime götürüyor’’ dedi 
ve ekledi: “Türkiye ile müzakereler 
dondurulsun.”
Erem Kansoy – Reha Sarı 

Türkiye’nin 53 yıllık AB üyelik 
serüveninde önemli bir geri adım için 
düğmeye basıldı. Avrupa Parlamen-
tosu, başarısız darbe girişimi sonrası 
ilk iş OHAL’i yürürlüğe koyan, ülk-
edeki tüm muhalifleri ’terörist’ ilan 
ederek yönelen, HDP’li eşbaşkanları, 
vekiller ve belediye başkanları ile 
gazeteciler dahil onbinlerce kişiyi 
hapse atan, Kürdistan’da savaşı yük-
selten, sivilleri katleden, kentleri yerle 
bir eden, medya kurumları ile sivil to-
plum örgütlerine kilit vuran Erdoğan 
liderliğindeki Türkiye ile müzaker-
elerin dondurulmasını resmen talep 
etti. Karar oy çokluğuyla alındı. 

türkiye’ye karşı ilk 
somut tepki

Erdoğan rejiminin savaş ve saldırı 
politikalarını tırmandırmasıyla birlikte 
Avrupa Birliği’nin (AB) eleştiri do-
zunu yükseltmesi ilk somut sonucunu 
verdi. Türkiye’nin AB üyelik müzaker-
elerinin dondurulması için geçtiğimiz 

hafta çalışmalarına başlanan metin, 
Avrupa Parlamentosu’nda (AP) dün 
yapılan oylama ile kabul edildi. 

479 oyla kabul edildi
AP’deki Hıristiyan Demokratlar, 

Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Lib-
eraller gruplarının Türkiye ile üye-
lik müzakerelerinin dondurulmasını 
öngören ortak metni için 751 parla-
menterden 623’ü oy kullandı. Metin, 
37’ye karşı 479 oyla kabul edildi. 107 
parlamenter ise çekimser oy kullandı.

karar metninde ne deniyor?
Avrupa Parlamentosu’nun 

“Türkiye’yle AB arasındaki üye-
lik müzakerelerinin geçici olarak 
dondurulması” kararı 10 mad-
deden oluşuyor. Karar metninde 
AB Komisyonu, Avrupa Konseyi ve 
Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’ye 
ilişkin hazırladığı raporlara ve Avrupa 
Birliği İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 
(AİHM) dikkat çekilerek Türkiye’deki 
antidemokratik uygulamalar nedeni-

yle Avrupa Komisyonu ve üye ül-
kelere müzakerelerin geçici olarak 
dondurulmasını başlatma çağrısı 
yapıldı.

Yeni fasıl açılmamalı
Önergede, Müzakere Çerçeve 

Belgesi’nin 5. maddesine de dik-
kat çekildi. Bu maddede, Türkiye’de 
özgürlükler, demokrasi, insan 
haklarına ve hukuk kurallarına 
saygı, temel haklardaki ciddi bo-
zulma olduğunda, müzakerelerin 
askıya alınması gerektiğinin açıkça 
belirtildiği ifade edildi. 

Müzakerelerin durdurulmasının, 
yeni fasıl açılmaması anlamına geldiği 
de eklendi. Önergede ayrıca, AB 
Komisyonu’ndan, Türkiye’deki sivil 
topluma desteğin artırılması ihtimalini 
değerlendirmesi talep edildi. 

Gümrük Birliği’nin güncellenmes-
inin Türkiye için önemli olduğu not 
edilirken bu doğrultudaki çalışmaların 
askıya alınmasının ülke için ciddi 
ekonomik sonuçlar doğuracağının altı 
çizildi. 

OHal orantısız 
Metinde Türkiye’de darbe 

girişimi sonrasında olağanüstü hal 
(OHAL) kapsamında devreye soku-
lan “orantısız” olduğu belirtiler-
ek güçlü bir dille kınandı. OHAL 
uygulamalarının endişe yarattığı ve 
anayasada koruma altındaki temel 
hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği 
vurgulandı. 

tutuklamalar endişe verici

Metinde, endişe yaratan uygula-
malar arasında Halkların Demokratik 
Partisi’ne (HDP) mensup 10 millet-
vekilinin tutuklanması, binlerce kamu 
görevlinin görevden uzaklaştırılması 
ve Türkiye’nin tutuklu 150 gazete-
ci ile bu alanda dünyada en fazla 
gazeteciyi hapiste tutan ülke olması 
sıralandı. Hapishanelerin ve gözaltı 
merkezlerinin koşullarından da endişe 
duyulduğu belirtildi, medyaya yönelik 
baskılar ve ifade özgürlüğüne getirilen 
kısıtlamalar hatırlatıldı. Ayrıca, Ka-
nun Hükmünde Kararnameler (KHK) 
ile işten atılan kamu görevlilerine de 
önergede yer verildi.

OHal kalkarsa kararı 
gözden geçiririz

AP, karar metnine göre müzak-
erelerin dondurulması kararı, 
“OHAL uygulaması kapsamında 
alınan orantısız önlemler” 
kaldırıldığında gözden geçirilecek. 
Bu değerlendirmede de hukukun 
üstünlüğünün ve insan haklarına 
saygının ülke genelinde tekrar 
sağlanmış olup olmadığının temel 
alınacağı belirtildi. 

İdam cezası süreci bitirir 
AP’deki 8 siyasi grubun birlikte 

hazırladığı metinde idam cezasının 
geri getirilmesinin Türkiye’nin AB’ye 
katılım müzakerelerinin resmi olarak 
askıya alınması anlamına geleceği 
uyarısı da yapıldı. Metinde, son 
dönemde Lozan Anlaşması hakkında 
Türkiye’de yapılan açıklamalardan 
endişe duyulduğu da yer aldı.

tMk değişmeli
Türkiye’nin vize muafiyeti için 

gerekli olan, bazıları özel öneme sa-
hip, 72 kriterden 7’sini karşılamadığı 
da hatırlatıldı. Türkiye AB’nin 
tüm çağrılarına rağmen muhalifleri 
hedeflediği için tepki çeken Terörle 
Mücadele Yasası’nın değiştirilmesi 
kriterini yerine getirmeyeceğini be-
lirtiyor. 

İşbirliği iki taraflıdır
AP’nin karar metninde AB-Türki-

ye ilişkilerinin her iki taraf açısından 
stratejik önemde olduğunun altı çizildi. 
Türkiye’nin AB’nin önemli bir ortağı 
olduğu onaylanmakla birlikte işbirliği 
isteğinin iki taraflı olması gerektiği 
belirtildi. AKP hükümetinin eylem-
lerinin ülkeyi Avrupa yolundan başka 
yöne çektiği kaydedilerek Türkiye’nin 
siyasi irade göstermediğine inanıldığı 
vurgulandı. 

kararla bir ilk yaşandı
AP’nin kararıyla Türkiye ile üye-

lik müzakelerinin başladığı 2005 
yılından beri ilk kez bir AB ku-
rumu sürecin durdurulmasını istedi. 
AP’de oy çokluğuyla kabul edilen 
metin bağlayıcı değil. Dolayısıyla 
Türkiye ile üyelik müzakerelerinin 
dondurulması kararının somut bir so-
nucu bulunmuyor. Zira AP’nin tek 
başına müzakereleri dondurma, askıya 
alma ya da durma yetkisi yok. 

Çağrı görmezden gelinemez
Ancak vekiller, Avrupa Komisy-

onu ile üye ülkelerin hükümetlerine 

Erdoğan’a AB’den 479 şamar
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yaptıkları “müzakereleri geçici olarak 
dondurun” çağrısının görmezden 
gelinemeyeceğini düşünüyor. 
Dolayısıyla, 15-16 Aralık’ta 
Brüksel’de yapılacak AB Liderler Zir-
vesi, Türkiye-AB ilişkileri açısından 
büyük önem taşıyacak. Zira müzak-
erelerin dondurulması kararını sadece 
AB liderleri alabiliyor.

‘evet’ diyen vekiller: 
Mesaj türkiye’ye

AP Genel Kurulu’nda yapılan 
oylamaya katılarak müzakerelerin 
dondurulmasına ‘evet’ diyen par-
lamenterler kararın diktatör olarak 
görülen Erdoğan’a mesaj olduğuna 
dikkat çekti.

angel Dzhambazki 
(Muhafazakar ve reformcu 
Grup, bulgaristan): Erdoğan 
hiçbir sınırı tanımıyor ve ülkeyi 
diktatör bir yönetime götürüyor. 
Türkiye, gazetecileri ve farklı 
etnik grupları baskı altına alarak 
tutukladı, Suriye’ye girdi. Böyle bir 
ülke AB’ye üye olmamalı. Türkiye 
ile müzakerelerin durdurulması 
açısından güzel bir gün yaşamaktayız. 
Diktatörya rejimine karşı alınan 
bu kararı destekliyoruz. 

ıvo Vajgl (liberal ve 
Demokrat Grup, slovenya): 
Türkiye açık bir şekilde demokratik 
sistemden uzaklaştı. İnsan haklarının 
hiçe sayılması, gazetecilerin 
tutuklanması, halka karşı topyekün 

bir tutuklamaya gidilmesine karşı 
bu kararı aldık. Türkiye’de olanlar 
AB’nin değerleriyle uyuşmuyor. 
Bizler doğru olanı yaptık.

seán kelly (Hıristiyan 
Demokrat Grup, İrlanda): 
Avrupa, Türkiye’ye AB normlarına 
uyması gerektiği mesajını verdi. 
Türkiye demokratik sürece 
döndüğüne ve insan haklarına 
saygılı bir devlet olduğunda ancak 
tekrardan bu konuları görüşebiliriz.

Peter Jahr (Hıristiyan 
Demokrat Grup, almanya): 

Türkiye’de demokratik olmayan 
uygulamaların yapılmasına göz 
yumulamazdı. Türkiye AP’den çıkan 
kararı mesaj olarak algılamalı.

bundan sonra ne olacak?
Gelecek ay toplanacak AB lid-

er zirvesinde ve peşinden Avru-
pa Komisyonu’nda Türkiye’nin 
“Avrupa’nın temel değerlerine 
yönelik ağır ve süreklilik kazanan 
ihlaller halinde” olduğunun belirtilm-
esi halinde Avrupa Komisyonu’na 
üye ülkeler müzakerelerin 
durdurulmasını önerebilecek. Avru-
pa Komisyonu’ndan gelecek öner-

inin Avrupa Konseyi’nde kabulü 
ise Türkiye’nin konsey üyeliğinin 
durdurulmasına kadar gidebilir. 

ab’de karar birliği 
sağlanacak mı?

Ancak AB ülkeleri arasında halen 
bir karar birliği sağlanmış değil. Başta 
Avusturya olmak üzere bazı üyeler, 
Türkiye ile katılım müzakerelerinin 
durdurulması gerektiğini belirtirken; 
bu öneriye sıcak bakmayan Alman-
ya, İngiltere ve Fransa gibi büyük 
devletler aksine diyalogun sürmesi 
gerektiğini savunuyor.

Erdoğan’a AB’den 479 şamar
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Kürd Aleviliğin Kürdistan’da temel alanları: Dersim

Kürd Milli Direnişleri, Direnişcilerin sözleri ve 
şiirler alt alta yazılarakta anlatılabilir. Direnişler 
ve sahiplenişler bu kadar derin ve güçlü-trajik. 
Seyid Rıza: ’Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş 
edemedim, bu bana dert oldu. Ama Ben de sizin 
önünüzde diz çökmedim, bu da size ders olsun’; 
Özdeyişi bu anlamda bütün süreci bugünü 
de içine alarak ifade ediyor. Dersim ve Büyük 
Milli Direnişleri-Direnişi üzerine söylenmeyen 
kalmadı. Son dönemlerde daha da anlam ka-
zanan Kürd Aleviliğindeki yeri üzerine durmak 
gerek. İşgalcilerin asıl saldırıları, hem tarihsel 
hem de güncel buradan hareket ediyor. Kürd 
Milleti de işgalcilerin hareketinin üzerine gi-
derek tarihine ve atalarını sahiplenmesi doğru 
ve sonuç alıcı olur.

Berfin Yüce

Öyle ki, Dersim tarihinde direniş 
ve işgal son yüzyıla damgasını 
vurmuştur. 18. yüzyıldan 1916’ya 
kadar Dersim, Osmanlıya karşı 
savaşmış, sözde cumhuriyetten 
sonra ise cumhuriyet işgalcilerine 
karşı direnmiştir. Söylem ve 
yönelme hep aynı, fakat tarihler 
ve isimler değişmiştir. 1866’da 
Osmanlı güçleri, Süleyman Ağa 
Direnişine karşı ’ıslah’ girişimi 
adı ile saldırmış; 1878’de aynı şey 
denenmiş; 1907 ve 1909’da ‘çıban 
başı’ söylemi ile saldırılmış; 

1916’da ise ‘hizaya getirme’ adı 
ile yönelinmiştir. 1926 ve 1930’ da 
ise cumhuriyet güçleri, Pülümür 
Direnişine aynı tanımlama ile 
saldırmışlardır.

1937-1938 Direnişlerine 
karşıda aynı söylem 
kullanılmıştır.

Milli düşüncenin geliştiği 
yıllardan itibaren Dersim ve 
Önderleri Kürd Milli hakları te-
melinde merkez ile sürekli bir 

çatışma içinde olmuşlar ve uzun 
dönem bağımsızlığa yakın bir 
özerklik temelinde yaşamışlardır. 
Osmanlının son dönemlerinde; 
Seyid Rıza, Dersim merkezini 
kontrol altına alır ve Merkeze 
bağımsızlık temelli bir telgraf 
çeker. ‘Bağımsız bir Kürdis-
tan kurulması gerektiğini aksi 
halde bu hakkın silah gücüyle 
alınacağını’ bildirir.

Dersim meselesi ve statüsü 
1920’li yıllardan 1937’ye kadar 
çeşitli biçimlerde işgalci mecliste 
tartışılır. Dersim otoritesi hiç 
bir zaman işgalci merkeze tabi 
olmamıştır. Bu yüzden sürekli bir 
askeri operasyon alanı olmuştur. 
Seyid Rıza 1920’de de Hozat’a ask-
eri operasyon düzenlemiş, ilçeye 
girmekten sonradan vazgeçmiştir. 
Bu operasyondan sonra meclis 
tartışmalarında; Dersim Mebusu 
Hasan Hayri Bey, Koçgiri (Koç-
giri, Dersim, Horasan ve Rojhilat 
Kürd Aleviliği tarihsel olarak 
birbirlerine bağlı olduğu için her 
şartta bereber anılmaktadır) ve 
Dersim Kürdlüğü ve Aleviliğin 
tarihçesine ilişkin, 3.10.1921’de 
bir konuşma yapmış: ”Bugün sor-
san Dersimliler doğrudan doğruya 
Kürdoğlu Kürdüm derler” diye 
konuşmuş, Dersimlilerin Alevilik 
tarihi üzerine Kerbeladan Hor-
asana örneklerle değinmiştir.

Dersim’e operasyon ve işgal 
merkezin sürekli gündeminden 
olduğundan, her zaman plan ve 
provakasyonlar içinde olmuşlardır. 
Meclis 1935 yılında ‘tunceli’ 

Yasalarını kabul etmiş, sıkıyönetim 
ve dağıtma-türkleştirme 
yasalarından sonra, yeni direniş 
1937 Newroz’unda başlamıştır. 
Fatih Rıfkı Atay, -ki işgalclerin 
fikir babasısır-; 1871’den bu yana 
11 askeri harekat yapılmıştır diye 
konuşmakta: ’Dersim’in ıslahına 
gerek yok, Dersim’i boşaltmak 
gerek’ diye asıl niyetlerini ortaya 
koymuştur. Bunu söylediğinde tar-
ihin 1930 olduğunu düşünürsek, 
asıl plan ortaya çıkar.

Üç ayrı dönemde gerçekleşen 
direniş, 1938 Aralık ayında tam bir 
vahşet ile sonlandırılmıştır. Der-
sim işgali üzerinden yeni hükümet 
ve ideolojisi Kürdistan’da yeni 
bir tarz geliştirmiştir. Asimilasy-
on amaçlı, yatılı bölge okulları, 
Köy enstitüleri ve sürgünlerle 
tarihi çarpıtıarak, Kürd Aleviliği 
merkeze bağlanmak istenmişitir. 
Resmi rakamların tersine 60 bin 
insan katledilmiş. 20 bin trajik 
sürgünler yaşanmış; çevre talan 
edilmiştir. Her türden, pratik ve 
ideolojik izleri bugün bile kendini 
yer yer göstermektedir.

Pir Rıza 1863’de Ovacık’ta 
doğmuş, 15 Kasım 1937 ‘de, 74 
yaşında Elazığ’da idam edilmiştir. 
Trajedi Pir’i sonuna kadar 
bırakmadı. Mütevazi yaşamını 
son anda bile bırakmadı. ‘40 
liram ve saatimi oğluma verin’ 
dediğinde, Oğlunu’da idam ede-
ceklerini söylemeleri üzerine, 
‘beni önce asın, Oğlumu görmey-
eyim’ vasiyetini bile işgalciler 
zülme çevirmek için; çatışmalarda 

bir oğlunu, 3 torununu ve eşini 
kaybeden Seyid’e zülüm için 
17 yaşındaki oğlunun yaşını 
büyüterek ve kendisinin 74 olan 
yaşınıda küçülterek idam ederler. 
Oğlunun idamını görmek zorunda 
bırakırlar.

Seyid’in Kürdlüğü tari-
hidir. Ağdat’ta konağında, Tujik 
Dağı karşısında, Kırmızı Beyaz 
Yeşil renkli Kürdistan bayrağı 
dalgalandırdığı biliniyor.

Dersim Zaza Kürdçesi saf 
Kürdçe olup yabancı hiç bir 
sözcüğü içermemektedir. Dersim 
Kürdçesinin Horasan lehçesine 
yakınlığı vardır.

Dersim vilayeti ana olarak: Ho-
zat, Pertek, Mazgirt, Nazimiye, 
Kığı, Pülümür, Çemişgezek ve 
Ovacık’tan oluşur. Munzur Suyu 
ve Mercan Dağları, Kutu Der-
esi, Ali Boğazı ve Munzur Dağları 
neredeyse kutsala yakın Dersim 
bölgeleridir. Bu kutsalllık tarhi 
olduğu kadar direş süreci ile de 
bağlantılıdır.

Kaynaklar:
-Faik Bulut;  Kürd Dilinin Tari-

hçesi
-Osman Aydın; Kürd Ulusal Har-

keti, 1925
-Dr. Nuri Dersimi; Kürdistan Tari-

hinde Dersim
-Dr. Nuri Dersimi; Hatıratım
-Dr. Suat Akgül; Dersim
-İsmail Beşikçi; Tunceli Kanunu 

1935 ve Dersim Jenosidi
-Foto; Sevgi Kaymak

‘birden aklıma 
takılıyor
şu arıların
üstüne 
konduklarında
yapışıpta 
kaldıkları
kabarcık üzümü’-

Şiir: Behzat 
Karakuş
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143 Numaralı Kürt Kızı
Aladdin Sinayiç 

‘‘Bana bu olağan dışı şeyi neden yap-
mak istediğimi soruyorsunuz. Ben daha 
14 yaşındayım ve ölmek istemiyorum, 
ama yakında öleceğimi de biliyorum. 
Cryo-preserved (bedenin dondurulması) 
bana yüzlerce yıl sonra olsa bile tekrardan 
iyileştirilip uyanma şansı veriyor. Toprağın 
altına gömülmek istemiyorum. Daha daha 
uzun yaşamak istiyorum, ve gelecekte 
bu hastalığıma çare bulunacağını ve beni 
uyandıracaklarını düşünüyorum. Ben bu 
şansı kullanmak istiyorum. Benim tek 
dileğim budur.’’

Bu sözler, Amerika’nın Michigan eyal-
etindeki, Clinton township kasabasındaki 
Cryonics Institute’deki, nitrojen ile dolu 
eksi 196 derece soğuk olan bir tankta, 
diğer 145 ‘ölü’ beden ile yüzlerce yıl sonra 
hastalıklarına çare bulununca tekrardan 
hayata dönmeyi umut eden 14 yaşındaki bir 
Kürt kızının mahkemeye yazdığı kısa not. 

Britanya yargısı tarihi boyunca görül-
medik, alışılmadık, örneği olmayan olağan 
dışı bir davaya tanıklık etti. 

Mahkemenin ‘JS’ olarak adlandırdığı,

Cryonics Enstitüsünün sadece ‘143 Nu-
mara’ diye adlandırdığı, 

Yasal engellerden kaynaklı gerçek ismi-
ni söyleyemeyeceğimiz, hakimin deyimiyle 
akıllı, umutlu, sevgi dolu bir Kürt kızının 
hikayesini bu hafta sizlerle de paylaşmak 
istedim. Ben de yazımda bu umut yolcusu 
kıza Hêvî (Umut) diye hitap edeceğim.

 Hêvî, geçtiğimiz yıl daha 13 yaşına yeni 
girmişken kanser hastası olduğunu öğrendi. 
Geçtiğimiz Ağustos ayında da doktorlar 
umudu kesip tedaviye son verdiler. Dok-
torlar umudu kesse de Hêvî umudunu kes-
medi. Yeni arayışlara girdi. 

Hastanedeki küçük odasında umut arayışı 
yolculuğunda internette ‘Cryonics’ kelime-
si ile karşılaştı. Araştırmasını derinleştiren 
Hêvî, ikisi Amerika’da, bir tanesi Rusya’da 
olan üç tane Cryonics merkezi buldu. Bu, 
Hêvî için yeni bir umut ışığı olmuştu. Bu 
merkezlerden birisinde Hêvî’nin genç be-
deni dondurulacak ve yüzlerce yıl sonra, 
belki bu lanet hastalığına çare bulunacak 
ve tekrardan uyandırılacaktı. 

Hêvî kararını vermişti; Ancak önünde 
engeller vardı. Yaşı daha 14’tü, ve yasalar 
ona bu kararı tek başına alma izni vermi-
yordu. Ölümden sonra Hêvî ile ilgili bir 
tek Anne-Baba karar verebilirdi. Burada da 
daha büyük bir sorun vardı. Mülteci hayatı 
yaşayan birçok aile gibi, Hêvî’nin ailesi de 

parçalanmıştı. Annesi ile birlikte Londra’da 
yaşayan Hêvî, beş yaşından bu yana babası 
ile görüşmüyordu. Aldığı karara anne-
sini ikna etmiş ama babasının da rızasını 
alması gerekiyordu. Bunu başaramayınca 
Hêvî, çareyi Yüksek Mahkemeye gitmekte 
bulmuştu. 

Her ülkede olduğu gibi bürokra-
tik işlemler genelde uzadıkça uzar, hele 
böylesi durumlarda yıllar alabilirdi. An-
cak Hêvî’nin hiç zamanı yoktu, tedavi 
durdurulmuş ve her an ölüm kapısını 
çalacaktı. Ölüm gerçekleştiğinden 2 ile 15 
dakika arasında dondurulma işlemlerinin 
başlaması gerekiyordu. Ölümünden son-
ra iki dakika içerisinde gerekli işlemler 
başlatılmazsa, Hêvî’nin ‘yüzlerce yıl sonra 
olsa bile yeniden uyanma’ şansını ortadan 
kaldıracaktı. 

Hakim, Hêvî’nin istemini çok 
önemsemiş, hızlı bir şekilde süreci 
başlatmıştı, hatta ölümünden 10 gün önce 
bizzat hastaneye gidip kendisini ziyaret 
etmişti. Kendisi de kanser hastası olan 
baba, öncesinde mahkemede Hêvî’nin 
kararına itiraz etmiş, ancak halen doğru 
bulmasa da, sonradan bir şartla kızının 
verdiği kararı onaylamış. Babanın tek 
dileği 5 yaşından bu yana görmediği kızına 
‘elveda’ diyebilmekti. Babasız geçen yıllar 

Hêvî’de tamiri mümkün olmayan yaralar 
bırakmış olacak ki, ne son günlerinde, ne 
de ölümünden sonra babasının kendisini 
görmek istemesini kabul etmemiş, mahke-
mede kızın bu istemini karar altına almıştı. 

Mahkeme Hêvî’nin son dileğini ka-
bul etmişti. Geriye kalan maddi boyutunu 
da anne tarafı 37 bin Sterlin (150 bin TL) 
temin ederek son engel de aşılmıştı. Hêvî 
dileğinin yerine geleceği rahatlığıyla 17 
Ekim’de Londra’daki hastane odasında 
gözlerini yummadan saatler önce bir 
akrabasına; ‘Ölüyorum şimdi, ama 200 sene 
sonra geri geleceğim’ diyerek aramızdan 
ayrıldı. 

Dileği yerine getirilen Hêvî, ölümünden 
sonra 24 saat hastanede bekleyen özel 
ekip tarafından hemen gerekli işlemler 
başlatılmış, ve daha sonra cansız be-
deni ‘gelecekte uyandırılmak üzere’ 
Amerika’daki Cryonics Institute’ye nakil 
edildi. 

Öyle ağır bir süreçten geçiyoruz ki, 
insanın keşke ‘dondurulup 200 yıl sonra 
geri geleyim’ diyesi gelse de, benim çözüm 
önerim; ağır bir virüs hastalığına yakala-
nan Erdoğan gibi kişilikleri, gelecekte bu 
virüse çare bulununcaya kadar bu merke-
zlerin birisinde dondurulmasıdır…



19  ÇArşAMBA, 30 KAsıM 2016

Adalet Bakanlığından 
beklenen adaletsizlik!

Geçtiğimiz günlerde Edirne F tipi kapalı cezaevinde 
rehin tutulan HDP Eş Genel Başkanı Selahat-
tin Demirtaş ve Milletvekili Abdullah Zeydan ile 
görüşmek üzere bölgeye giden, Avrupa Sosyalis-
tler Partisi (PES) Sergei Stanishev başkanlığındaki 
heyet, Adalet Bakanlığının adaletsiz tutumuyla 
karşılaştı.

Erem Kansoy – Amara Güneş

Heyet, Adalet Bakanlığından 
izin çıkmamas ile görüşmeyi 
gerçekleştiremedi. Heyette hazır 
bulunan Avrupa Parlamentosu So-
syalist Grup Milletvekili İtalyan Pia 
Elda Locatelli, Adalet Bakanlığının 
engeline takılan ziyaretlerinin 
ardından gazetemize yaşananları 
değerlendirdi. 

İnsan hakları savunucuları 
ile dayanışmada olunmalı

Türkiye’ye, HDP Eş Genel 
Başkanı Selahattin Demirtaş ve 
Milletvekili Abdullah Zeydan ile 
görüşmek üzere giden heyette bu-
lunan, Avrupa Parlamentosu Sosy-
alist Grup Milletvekili İtalyan Pia 
Elda Locatelli Türkiye’de yaşanan 
adaletsizlikler ile tutuklamalardan 
duydukları endişe ve memnuniyetsi-
zlklerinin dile getirdi. 

Locatelli, Türkiye’de gün geç-
tikce demokrasiden bahs etmenin 
mümkün olmayacağını vurgula-
yarak, “Sivil toplum örgütlerini ve 
politikacıları yok sayılması konusun-
da endişeliyiz. Bazı vekillerin hapse 
konulması ve yine parlamenterlerin 
dokunmazlıklarının kaldırılması 
konusunda oldukça endişeliyim. 
Dokunmazlıklar aynı zamanda poli-
tik garantide olmaktadır. Bizler tu-
tuklanan parlamenterler, gazeteciler 
ve onlarca tutsakla dayanışmamızı 
göstermek için Türkiye gitmiştik. 

Türkiye’ye gitme amacımız 
dayanışma sergilemek idi çünkü in-
san hakları ihlallerine karşı çıkmak 
için yapılacak en önemli şeylerden 
biri de, insan hakları savunucularını 
savunmaktır. Yaşadığımız bu gün-
lerde, Türkiye’de binlerce insan hap-
islerde tutsak olarak tutulmaktadır. 
Bu durumdan hiç memnun değiliz.” 
dedi.

 Locatelli, Türkiye’de 15 Tem-
muz darbe girişimi sürecine de 

değinerek, darbe girişimine karşı 
tüm partilerin tepki göstermesini 
olumlu karşıladığının altını çizdi. 
AP Sosyalist Grup Milletvekili 
ayrıca, darbe girişimin ardından 
devreye konulan uygulamaların 
demokratik çevreleri baskı altına al-
mak için kullanılmaması gerektiğini 
de vurguladı. 

“Demokrasi için 
gerekli kriterleri O’na 
hatırlatmalıyız”

Locatelli, ilk olarak Türkiye’ye 
1972’de gittiğini söyleyerek, nor-
malde Türkiye’yi sevdiğinide be-
lirtti. Bununla beraber, şuanda 
Türkiye’de yaşanan adaletsizliklerin 
ülkeye yakışmadığını da vurgu-
layarak, “Demirtaş’ın tutulduğu 
Edirne F Tipi cezaevi’ne ancak 300 
metre yaklaşabildik ama maalesef 
onu görememize izin verilmediler. 
şuanda Türkiyede olanlar konusu 
üstünde durmamız gerekiyor. 

Ben sol adına söyleyebilir-
imki, hepimiz Türkiyede olan-
lar konusunda endişeliyiz. Türkiye 
Cumhurbaşkanın tavırları konusun-
da, dokunmazlıkların kaldırılması 
için kanun değişikliği, yine binlerce 
insanın hapise konulması ve cinsel 
istismar düzenlemesi konusunda çok 
endişeliyiz. Türk hükümeti hukuku, 
siyasi amaçlarına alet etmek ve 
meclisteki sayıları değiştirmek için 
kullanmakta. Ayrıca, cinsel istismar 
düzenlemesinin kaldırılmasıdan da 
memunuz.” Ifadelerine yer verdi. 

Locatelli: Erdoğan demokra-
tik bir kişilik değildir, Türkiye’de 
demokrasi adına AB ile müzaker-
elere devam edilmeli

“Erdoğan, AP’nin verdiği kararın 
bizim için kıymeti yok diyor. Ama 
bizim için bu karar önemlidir. Tür-
kiye ve Avrupa Birliği arasındaki 
müzakereler açısından önemlidir. 

AB’nin Türkiye ile ilişkileri kes-
mesine karşıyım, bunun ancak izo-
lasyona yol açacağını düşünüyorum. 
Aynı zamanda bizim bu ilişkileri 
koparmamızda gerekiyor. Bence 
müzakerelere devam etmeliyiz. Tür-
kiye ile ilişkileri dondurmamalıyız.

Belki zaman alır fakat bence 
müzakerelerin sürdürülmesi hem 
Türkiye hemde AB konusunda 
olumlu olur. Belki gelecekte Türki-
ye AB’nin bir parçası olur gelecekte 
ama ne zaman olacağını bilmi-
yorum. Eminim Türkiye için AB 
ilişkilerinin sürdürülmesi olumlu 
olacak. Erdoğan demokratik bir 
kişilik değildir. Onun için yaptıkları 
konusunda rahattır. Önemli olan 
bizim demokratik mücadelemizi 
sürdürmemizdir. Demokrasi için 
hangi kriterler önemlidir bunları 
ona hattırlatmamız gerekiyor. 
Yaptıkalarını sorgulamamız gereki-
yor. Demokrasiyi ve hukuku O’na 
dayatmamız gerekiyor. Bu konu-
lardaki hasiyetimizi tekrarlayacağız. 
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsil-
cisi Federica Mogherini, müzaker-
elerin sürdürülmesinden yanadır. 
Biz müzakerelerin sürdürülmesini 
Türkiye’de Demokrasi için isteme-
kteyiz.” Sözlerini kullandı.

rojavadaki kadınlar 
mücadeleleri ile 
dünyaya örnek oluyor

Avrupa Parlamentosu Sosyalist 
Grup Milletvekili Pia Elda Locatelli 
çocuk istismarı ve kadın mücade-
lesine de değinerek, “Bizler küçük 
yaşta evliklere ve zorla evlendirm-
eye kesinlikle karşıyız. Kadına karşı 
şiddet ve bu tür yasaları kesinlikle 
kabul etmiyoruz. Biliyoruz, dinen 
küçük yaşta evlikler yaygınlaşmıştır. 
Bu konuda global bir kampanya 
başlattık. Zorla evlikleri ve küçük 
yaşta kız çocuklarının evlendi-
rilip evlendirilmediğinin kontrol 
edilmesini sağlamaya çalışıyoruz. 
Bu kampanya sadece Türkiye için 
değil bütün dünya için çalışmalarını 
yürütecektir. 

Bilindiği 25 Kasımda, bu konuda 
kadınlar da sokağa çıkıp yürüşler, mit-
ingler ve seminerle yapıyor. Kadına 
karşı uygulan şiddet dünyanın her ye-
rinde protesto ediliyor. Kadınlar bir-
lik olursa bir çok şeyi değiştirebilir. 
Rojavadaki kadınlar da buna örnektir, 
bugün kadın Düşmanı DAİŞ çeteler-
ine karşı mücadeleyi yükseltmekte-
dirler.

tutsak edilen 
parlamenterler ile 
görüşmeye yeniden 
gidilecek

AP Milletvekili Pia Elda Loca-
telli, ceza evlerinde tutsak edilen 
HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve 
parlamenterler ile görüşmek üzere 
yeniden Türkiye’ye gideceklerini 
belirterek, “Adalet Bakalığından 
yeniden izin talebinde bulunup 
Demirtaş ve Zeydan ile yeniden 
görüşmeye gidilecek.” dedi. 
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Başkent Londra’da Renkli Kürt Sanat Fuarı

Bir grup gönüllü Kürt 
tarafından başkent 
Londra’da düzenlenen 
Kürt Sanat Fuarına çok 
yoğun bir ilgi gösterildi. 

Stoke Newington kütüphanesinde 
19-20 Kasım tarihleri arasında yapılan 
fuara Londra’da yaşayan çok sayıda 
Kürt ressam, fotoğrafçı ve sanatçı 
kendi eserlerini sergiledi. Fuarın en 
renkli ve ilgi gören bölümü, hemen 
hepsi genç olan Kürt ressamların ve 

fotoğrafçıların eserleri oldu. İki gün 
boyunca çok sayıda sanat severin zi-
yaret ettiği fuarda, fotoğraf ve resim 
sergilerinin yanı sıra, el sanatları da 
yerini aldı. İki gün boyunca çok sayıda 
ses sanatçısı da sahne alarak en güzel 
şarkılarını dinleyicilerle paylaştı. 

Genç ressam Sevcan Yüksel 
Henshall ve Yüksel Adıgüzel’in 
öncülüğünde gerçekleşen organizasyo-
na çok sayıda gönüllü de destek verdi. 
İki günlük fuar boyunca elde edilen 
1470 sterlin tutarındaki gelir kardeş 
aile kampanyası kapsamında Heyva 

Sor A Kurdistan vakfına teslim edildi. 
Fuarı düzenleyen gönüllü grup 

tarafından yapılan açıklamada, katılan 
tüm sanatçılara teşekkür edilirken, 
Kürt Sanat Fuarının her yıl büyüyerek 
gelenekselleştirmek istediklerini ifade 
ettiler. 
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Suriyeli mülteciler için Türkiye’ye AB yardımları
Avrupa Birliği (AB) 2016 yılında 

Suriyeli mülteciler için Türkiye’ye 
676 milyon 600 bin avro gönderdiğini 
açıkladı. Avrupa Komisyonu’nun 
internet sitesinde de yayımlanan çi-
zelgede, Avrupa Topluluğu İnsani 
Yardım Bürosu (ECHO) fonlarıyla 
yapılan insani ve uzun vadeli 
yardımlara kalem kalem yer verildi. 
Çizelgede Türkiye’ye aktarılması 
planlanan fonlar, üzerinde anlaşılan 
miktarlar ve yapılan nakdi yardımlar 
yer aldı. 27 Kasım itibariyle proje-
lendirilen fon miktarı 2 milyar 239 
milyon 542 bin 782 avro, tarafların 
ödenmesi konusunda anlaştığı fon 
miktarı da 1 milyar 251 milyon 
615 bin 252 avro oldu. Türkiye ile 
AB arasındaki Mülteci Anlaşması 
uyarınca 2016’da 3, 2017’de 3 milyar 
avro daha verilmesi kararlaştırılmıştı. 
Erdoğan 3 Ekim’de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin (TBMM) 
açılışında yaptığı konuşmada, 
AB’nin 179 milyon avro yardımda 
bulunduğunu açıklamıştı.

AB verilerine göre en büyük in-
sani yardım kalemi Dünya Gıda 
Programı’nın talebi doğrultusunda 
Suriyeli mültecilerin yiyecek 
ihtiyacının karşılanması için yapılan 
278 milyon 400 bin avroluk yardım 
oldu. Çizelgede yine Dünya Gıda 
Programı’nın talebiyle kamplarda 
yaşayan Suriyeliler için yapılan 32 
milyon avroluk yardım da görülüyor.

Avrupa Birliği’nin ikinci büyük 
yardım kalemi UNICEF’in talebiyle 
Suriyeli çocukların eğitimi için ver-

ilen 33 milyon 300 bin avro oldu. BM 
Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin 
talebiyle güvenliğin sağlanması ve 
mülteciler için kalıcı çözüm için 28 
milyon avro aktarıldığına da belgel-
erde yer verildi.

AB, Katılım Öncesi Yardım 
Aracı (IPA) ile Türk makamları 
arasında direkt olarak varılan 
anlaşmalar sonucu yapılan 
yardımları da yayımladı. Buna göre, 
İçişleri Göç İdaresi ile IPA arasında 

varılan anlaşma sonucu Mülteci 
Anlaşması kapsamında dönüşlerin 
başladığı 4 Nisan 2016’dan iti-
baren Yunanistan’dan Türkiye’ye 
dönen mültecilerin ihtiyaçlarının 
karşılanması için 12 milyon avro 

aktarıldı. IPA’nın Milli Eğitim 
Bakanlığı ile yaptığı anlaşma ile 90 
milyon avro, Sağlık Bakanlığı’yla 
yaptığı anlaşma ile de 120 milyon 
avro yardım yapıldı.
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Londra’daki ‘Geceyi Geri Al’ 
Yürüyüşünde AKP Protestosu
Başkent Londra’da eçtiğimiz hafta qdüzen-
lenen ‘geceyi geri al’ yürüyüşünde yüzlerce 
kadın, taciz, tecavüz ve erkek şiddetini protes-
to etti. Yürüyüşe katılan Kürdistanlı ve Türkiye-
li kadınlar da AKP’nin tecavüzü meşrulaştırma 
ve tecavüzcüleri aklama yasasını protesto etti.

Aladdin Sinayiç

Her yıl düzenli olarak dünyanın bir-
çok merkezinde yapılan ‘Geceyi geri al’ 
yürüyüşünde bu yıl da binlerce kadın, 
kadına yönelik şiddete karşı sokaklara 
çıktı. Londra merkezde Cumartesi akşamı 
yapılan yürüyüşe katılan yüzlerce kadın, 
erkek şiddetini protesto ederek, ‘kamusal 
alanları korkusuzca kullanmak istiyoruz’ 
çağrısı yaptı.

Yürüyüşte akP protestosu
London Feminist Network tarafından 

organize edilen yürüyüşe Kürdistanlı 
ve Türkiyeli kadınlar da pankartlarıyla 
katılarak AKP’nin son kadın karşıtı pratiği 
olan tecavüzcüleri aklama yasa düzenlem-
esini protesto etti.

Great College Street’ten başlayan 
yürüyüşün önünde üzerinde ‘kadına 
yönelik şiddete son’ yazılı büyük pankart 
kaldıran kadınlar attıkları sloganlarla da 
‘kadınlara yönelik taciz ve tecavüze son’ 
çağrısı yaptı.

‘Geceyi Geri Al’ yürüyüşüne katılan 
Kürdistanlı ve Türkiyeli kadınlar da üzer-
inde ingilizce, Kürtçe ve Türkçe dillerinde 
‘İtaat yok, isyan var’, ‘Jin Jiyan Azadi’, 
‘Türkiye’de Pedofili Meşrulaşıyor’ yazılı 
pankartlarla yürüyüşte yerlerini aldı.

kadın-erkek eşitliği yok
Parlamento binasının yanından geçerek 

St Paul’s Cathedrali önünde mini bir mit-
ing düzenleyen kadınlar adına Polly Neate, 

Emily Jacob ve Elizabeth Carola adlı kadın 
hakları savunucuları birer konuşma yaptı. 
Yapılan konuşmalarda, kadınlar olarak 
yaşamın her alanında taciz, tecavüz ve 
şiddete maruz kaldıkları ifade edilirken, 
bunlar devam ettiği müddetçe kadın-erkek 
şiddetinden bahsedilemeyeceği belirtildi.

İngiltere’de yılda 85 
bin kadın, 12 bin erkek 
tecavüze maruz kalıyor

Kadın kurumlarının açıkladıkları dehşet 
verici verilere göre, İngiltere’de yılda 85,000 
kadın ve 12,000 erkek tecavüze maruz 
kalıyor. Bu sadece bir saatte 11 yetişkinin 
tecavüze maruz kaldığı anlamına geliyor.

eylem 1977’den beri 
organize ediliyor

‘Geceyi Geri Al-Reclaim the Night’ 
yürüyüşleri 1977’den bu yana İngiltere’de 
organize ediliyor. 2004’ten bu yana da her 
yıl düzenli olarak London Feminist Net-
work adlı kadın organizasyonu tarafından 
organize ediliyor. Türkiye’de AKP 
hükümetinin, ‘çocuğa cinsel istismar’dan 
yargılanan faili, evlenme şartıyla en az 
16 yıl hapisten kurtaran düzenlemesi ülke 
genelinde büyük tepkilere neden olmuştu.

Fotoğraflar: www.charlottebarnes.
co.uk
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142 gazeteci rehin

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 
ile kapısına kilit vurulan Özgür 
Gazeteciler Cemiyeti’nin (ÖGC) 
verilerine göre, 142 gazeteci Türk 
cezaevlerinde rehin tutuluyor.

Türk Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan, İsrail tel-
evizyonuna verdiği röportajda, “Soruyorum, gazeteci 
dedikleriniz sınırsız özgürlüğe sahip midir, gazeteciler 
sınırsız özgürlüğe sahip midir? Onların özgürlüğünün de 
bir sınırı yok mu? Benim sınırımın başladığı yer, benim 
özgürlük sınırım nereye kadarsa, o da ancak oraya ka-
dar gelebilir, ondan daha ileriye gidemez” diyerek basın 
özgürlüğünü savundu. Erdoğan, aynı röportajda, “Bu 
ülkede gazetecilik yaptığı için kimse tutuklanmamıştır” 
ifadesini kullandı.

OHal sonrası 113
KHK) ile kapısına kilit vurulan ÖGC’nin veriler-

ine göre,  24 Temmuz 2015’ten günümüze kadar 113’ü 
OHAL sürecinde olmak üzere 142 gazeteci tutuklandı. 
Geçen 16 ayda 110 gazeteci gözaltına alınırken, 60 
gazeteci hakkında ise tutuklama kararı bulunuyor.  

Yayınlar kapatıldı
OHAL döneminde 33 radyo, 58 gazete, 5 haber 

ajansı, 28 TV, 18 dergi ve 30 yayın evi kapatıldı.
ÖGC’nin verilerine göre, basına yönelik hak ihlallerin-

den en fazla muhalif basın nasibini alırken, 16 aylık süre 
zarfından 25 basın çalışanı tutuklanırken, 85 basın çalışanı 
da gözaltına alındı. 8 radyo, 12 TV ve aralarında Türkiye’de 
günlük Kürtçe yayın yapan tek gazete olan Azadiya Welat 
gazetesi ile birlikte 9 gazetenin kapısına kilit vuruldu. 
Kapatılan gazeteler arasında defalarca saldırıya uğrayan, 
onlarca çalışanı öldürülen ve defalarca kapatılıp sansürle-
nen Özgür Gündem Gazetesi de bulunuyor.

sansürle yetinmediler
KHK ile kapatılan Türkiye ve dünyadaki ilk kadın 

haber ajansı olan Jin Haber Ajansı (JINHA) internet 
sitesi 12 kez sansürlendi. Şimdiye kadar 4 muhabiri 
tutuklandı. Ajansın editörlerinden Zehra Doğan ve 
Şırnak muhabiri Aysel Işık halen tutuklu. Gözaltı, tutuk-
lama ve sansürlerden en fazla nasibini alan ve KHK ile 
kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) ise 16 aylık süre 
zarfından 48 kez sansürlendi. DİHA’nın gözaltına alınan 
56 muhabirinden 20’si tutuklandı; tutuklananlardan 
10’u aylar sonra görülen duruşmalarda tahliye edildi. 
DİHA’nın 10 muhabiri halen tutuklu bulunuyor.

YÜRÜYÜŞE ÇAĞIRI
Rojova’dan Suruç’a Şehitler Devrime Çağırıyor 

Sevgili yoldaşlar, İşçi sınıfı ve ezilen halkların eşitlik, 
kardeşlik, özgürlük ve Sosyalizm mücadelesi ağır 
bedeller ile yürüyor. Gün geçmiyor ki inançları 
uğruna mücadeleye atılanlarımız kavgada insanın 
verebileceği en büyük bedeli ödemesin. 

Kasım ayı MLKP’nin devrim ve parti şehitlerini 
andığı önemli tarihsel bir süreçtir. Bu temelde 
3 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek olan 
yürüyüşle onları anacak ve ideallerini yayma ve 
zafere ulaştırma mücadelemizi sürdüreceğiz.

Tarih : 03-12-2016 Cumartesi - Saat: 14.30 
Toplanma ve yürüyüş Yeri:  Manor House yeraltı tren istasyonu
Tüm yoldaşların duyarlılık gösterip katılmaları önemlidir.
MLKP İngiltere Yöentimi
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Yaşamını Halkına Adayan 
Sakine Cansız Anısına

Bulunduğumuz bölge derneği, Şehit Sak-
ine Cansız belgeselinin gösterimini organize 
etti. İlk defa izlediğim belgesel, duygusal an-
lar yaşattığı kadar, nasıl bir yaşamın cevabını, 
Kürt mücadelesini bugünlere getiren olağanüstü 
emeğin akışını ve doğal devrimciliğin ne kadar 
hayati olduğunu hatırlattı bizlere.

Herkesin bir şekilde sonuçlar çıkardığı 
tarihimizi anlatan belgeselde, kişisel olarak iki 
sonuç çıkardım.

A- Sakine Cansız’ın halkına yaklaşımı ve 
devrimci yaşamı bir kadının çocuğuna içgüdü-
sel ruh ve fedakarlıkla yaklaşımıdır.

Modern sistemin bağımlısı yaşamımız ister 
kadın ister erkek olarak  hem ruhsal ve felsefi 
hem de fiziksel uğraşlarımız anlamında  aso-
syaldir ve ilerletmiyor.

Kadın, yaşadığımız zamanda bile sistemin 
tüm kuşatılmışlığına ve bireyselliğe  sevk eden 
motivasyonuna rağmen çocuğa ruh ve yaşam 
veriyor. Ancak bugün mesele kadına bu verdiği 
olağanüstü emeğin kendisini ve çocuğunu 
yalnızlığa, bireyselliğe ve yenilgiye teslim 
edeceğini gösterecek somut uygulanabilir 
programın ortaya konmamasıdır.

Sakine Cansız’ın halkını ve ülkesini bir 
kadının ve annenin içgüdüsel ruhuyla çocuğu 
yerine koyup o hassasiyetle emek vermesi 
Kürdistan mücadelesini büyütmekle kalmamış, 
insana asıl mutluluğun ve özgür yaşamın yolu-
nu göstermiştir. Onun için Sakine Cansız büyük 
devrimcidir. 

Sakine Cansız’ın yaşamı kadın emeğinin 
bireysel ve küçük aile hezeyanlarıyla kadını 
tüketen anlayışın yerine kadın emeğini 
toplumsallaştırarak gerçek anlamda var olmanın 
yolunu gösteriyor.

Bütün mesele başta kadına ve tüm insanlığa 
bireysel üretim ve yaşamlarının doğal 
toplumsallık (goygoycu -popülist toplumculuk 
değil) olmadan olamayacağını sosyal siyasal 
kültürel ve ekonomik  bütünlüklü kombinasy-
onla  gösterebilmektir.

B- Sakine Cansız kendisini tamamen birey-
sellikten arındırarak, kapitalist sistemin tüm 
dayatmalarına karşı demokratik modern toplu-
mun yaratıcısı ve ideal devrimcisi olmuştur.

Sistem genel olarak toplumu maddiyata, 
çarpık fizikselliğe, apoletlere, statülere  boğarak  

şahsiyet haline getirip popülist zehirinde kahır 
içinde ölüme terk eder. 

Sistemin bu anlayışının kurbanları sadece 
sıradan topluluklar olmamıştır, bir çok sözde 
devrimci geçinen üstenci grup ve liderler de 
kurban olmuşlardır. 

Bir çok devrimci örgütte başlangıçtakilerin 
olmasa dahi sonraki bir çok asalak  devrimci 
kılıklı tipler asosyallik veya mirasa konma 
hazanıyla statülere sığınarak devrimlere ihanet 
etmişlerdir.  

Statülerle , apoletlerle topluma çobanlık 
yapma niyetinde olmuşlardır. Sonları hüsran 
olmuştur. 

İşte bu noktada başta Kürt mücadalesinin 
Önderi, Öncüleri ve Sakine Cansızlar kendiler-
ini halk içinde eriterek halkın iradesini ortaya 
çıkardılar. 

Sakine Cansız hiç bir statüye sığınmamış en 
yakın yoldaşının yanlışına haksızlığına siper 
olmuş, karşı duran ; şiyarı vijdan ve adalettir. 
Örgütü İçinde de devrimci ilkelere bağlı kalmış, 
yoldaş olabilmiş ve yine düşmana karşı da  en 
radikali olmuştur.

Bulunduğu Amed cezaevindeki Kadın 
koğuşunda bir tek kadın mahkumun itirafçı 
veya işbirlikçi olmayışı onun olağanüstü 
yoldaşlığındandır.

Amed Cezaevinde İşkenceci Esat 
Yıldıran’nın yüzüne halkı için tüküren odur.

Halkının yaşadığı acıya karşılık Amed’te 
İşkence de göğüsleri kesilirken ah demeyi ayıp 
sayarak kendini halkına karşılıksız adayacak 
kadar fedaileşiyor.

Belgeselde Sakine Cansız yaşadığımız 
sorunların çözümünü hayatıyla anlatıyor. Or-
taya konulan emeğin toplumsal ve apoletsiz 
olmadan  vicdanın, ahlakın, adaletin, aklın, 
mutluluk ve refahın olamayacağını  anlatıyor.  
Özgür bireye, mutlu küçük aileye büyük aile 
olunamadan asla  erişilemeyeceğini anlatıyor.

Sakine Cansız İç içe geçmiş bütünlüklü So-
syal siyasal kültürel ve siyasal örgütlenmeler  
kurulurken nasıl bir yaşamın cevabını veriyor . 

Doğa Ananın kızı Dersimin kızıl gülü Sak-
ine can veriyor, yol gösteriyor.

Minnetle...
Bülent Bingöl-Brighton

Demirtaş: Özgürlük 
kazanacaktır!
HDP Eş Genel 
Başkanı Demirtaş’ın 
mektubu HDP’nin 
grup toplantısında 
okundu. Demirtaş, 
m e k t u b u n d a , 
“Akılla, duyguyla, 
heyecanla örgütle-
nerek, toplumsal bil-
inci ve uyanışı büyü-
terek, bu girdaptan 
çıkacağız. Özgürlük 
kazanacaktır” dedi.

Halkların Demokratik Par-
tisi (HDP), haftalık olağan grup 
toplantısını gerçekleştirdi. 
Partili 8 milletvekili ile bir-
likte tutuklu bulunan eş genel 
başkanlar Selahattin Demirtaş 
ve Figen Yüksekdağ’ın 
yokluğunda dördüncü kez 
gerçekleştirilen toplantıda, 
bu hafta Demirtaş’ın tu-
tuklu bulunduğu Edirne F 
Tipi Kapalı Cezaevi’nden 
gönderdiği ancak iki hafta 
sonra sansürlenmiş bir şekilde 
HDP’lilere ulaşan mesajı 
okundu. 

Demirtaş’ın grup 
toplantısına gönderdiği 
mesajını Grup Başkanvekili 
Çağlar Demirel okudu. 

Demirtaş’ın mesajı şöyle:
“Çok değerli milletvekili 

arkadaşlarım, partimizin 
değerli yöneticileri, üyeleri, 
dostlar ve değerli basın eme-
kçileri, her birinizi ayrı ayrı 
canı gönülden selamlıyorum. 
Sadece kalem ve kağıdımın 
olduğu bu koşullarda 
yazdığım bu mesajın eksikleri 
olursa da affınıza sığınıyorum. 
Bize dayatılan haksızlık, 
zorbalıklara rağmen her za-
man ki gibi dimdik ayaktayız, 
coşkuluyuz ve gayet iyiyiz.

Çok değerli arkadaşlarım 
Ortadoğu, Mezopotamya 
ve Anadolu coğrafyası tari-
hte olmadığı hiç kadar çok 
yönlü müdahale ve saldırılar 
altındadır. Nitekim bugün 
ortaya çıkan IŞİD gibi, El 
Kaide bağlantılı vahşet ve 
tecavüz örgütleri tam bir 
kitlesel katliam ve kültürel 
soykırım mekanizmasına 

dönüşmüşlerdir. İslam’ı tem-
sil iddiasıyla ortaya çıkan 
bu örgütler ne İslam’a ne de 
başka dinlere ne de insanlığa 
dair en küçük bir katkı 
sunmadığı gibi binlerce yıllık 
insanlık değerlerini de ortadan 
kaldıracak bir saldırganlığa 
dönüşmüştür. Türkiye’de ise 
tek dile ve tek kimliğe dayalı 
ulus yaratma projesindeki ısrar 
bu toprakların bütün farklı 
kimliklerini, dillerini ve ren-
klerini zulmün her türlüsüne 
tabi tutmuştur. Cumhuriyet’in 
demokrasiyle buluşmasını 
isteyenler, farklı bahanelerle 
‘iç düşman’, ‘terörist’ ve ya 
‘vatan haini’ suçlamalarıyla 
karşılaşmış ve yok edilmeye 
çalışılmıştır. Toplumdaki her 
türlü demokratik dönüşüm 
isteği şiddetle bastırılmış mu-
halif kimliğiyle bilinen sanatçı, 
akademisyen, işveren, siya-
setçi gazeteci herkes hapislere 
ve sürgünlere gönderilmiştir.

AKP’nin de uygulamış 
olduğu bu politikalar ve 
içeride dayattığı hegemonik 
ideoloji dış politikada da ana 
ekseni oluşturmaktadır. Mez-
hepçi siyasi hat dış politikanın 
ana belirleyeni olarak kabul 
edildiği için Türkiye diplo-
matik alanda tam bir çöküşle 
karşı karşıyadır. 

Bu kadar tarihi bir 
dönemde yapılan en ciddi hata 
mezhepçi ve milliyetçi poli-
tikalar doğrultusunda strateji 

kurmaktır. Maalesef AKP de 
bunu yaptı. İşte bizlerin yani 
HDP’nin farkı da tam da bura-
da ortaya çıkıyor. Irkçılığın, 
milliyetçiliğin, mezhepçiliğin 
ve cinsiyetçiliğin bütün 
coğrafyamızı kasıp kavurduğu 
böylesi bir dönemde demokra-
tik ulus perspektifi ile 
bütün kimlik ve inançların 
bir arada eşitçe özgürce 
yaşamasını savunmanın ne 
kadar da hayati bir tutum 
olduğu daha iyi anlaşılıyor.  
Bizler daha büyük bir moral 
ve coşku ile mücadelemizi 
dört duvar arasında sürdürm-
eye de devam edeceğiz. Bize 
büyük haksızlıklar yapılıyor 
diye barışı gür sesimizle 
haykırmaktan bir an olsun 
geri durmayacağız. Bize 
yapılanlara karşı koyarken, ne 
şiddeti ne silahı ne ölümü çare 
olarak görmeyeceğiz. Akılla, 
duyguyla, heyecanla örgütle-
nerek, toplumsal bilinci ve 
uyanışı büyüterek, bu girdap-
tan çıkacağız. 

Son olarak iç ve dış ka-
muoyunda desteklerini sunan 
bütün çevrelere teşekkürlerim 
selamlarımı iletiyorum. 

Tutuklanan Cumhuriyet 
gazetesi yöneticileri, özgür 
basın emekçileri, özgür basının 
tüm kadrolarına, bulunan 
yazarları, cezaevlerindeki tüm 
siyasi tutsaklara dayanışma 
duygularımı iletiyorum. 
Özgürlük kazanacaktır.”
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Başkent Londra’da düzenlenen halk toplantısında konuşan 
PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, Kürt halkının önünde çetin 
bir mücadele dönemi olduğunu belirterek, yeni sistemler-
ini demokratik federal sistem olarak tanımladıklarını ve bu 
sistemi tüm Suriye için istediklerini söyledi. Müslim, Türk 
cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’ın, Demirtaş için ‘YPG gel-
sin sizi kurtarsın’ sözüne de cevap vererek, ‘Demirtaş ve 
arkadaşlarının özgürlüğü boynumuzun borcudur’ dedi.
Aladdin Sinayiç

Bir dizi toplantı ve görüşme için geçtiğimiz hafta 
Britanya’ya gelen Demokratik Birlik Partisi-PYD 
Eşbaşkanı Salih Müslim Londra’da bulunan Kürt To-
plum Merkezinde konuştu. Suriye ve Ortadoğu’da 
yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Müslim önemli 
değerlendirmelerde bulundu. Müslim’in El Bab konusu, 
YPG’nin Minbic’ten çekilmesi, Rakka operasyonu ve 
Türk devletinin Kuzey Kürdistan’a yönelik saldırılar 
başta olmak üzere bir çok konuda görüşlerini ifade ettiği 
toplantıya yoğun bir katılım oldu.

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim’in toplantıda yaptığı 
değerlendirmelerden öne çıkanlar;

20’inci yüzyılda başaramadıklarını 
şimdi yapmak istiyorlar

Halkı köklerinden koparmak istiyorlar. Bir yok 
etme politikası. Siyasetleri buydu. Özellikle Türkler, 20 
yüzyılda isteyip te başaramadıklarını, 2’inci yüzyılda 
yapmak istiyorlar. Bundan öte de planları vardı. Dört yıl 
önce söylüyorduk, kimse inanmıyordu. Fakat bugün her 
şey ortaya çıktı. Mesele sadece Rojava meselesi değildi. 
Mesele Kuzey Kürdistan’dı. Rojava üzerinden halkı 
soykırımdan geçirmek, bölgenin demografisini değiştirip 
istedikleri gibi dizayn etmek. Sonrasında da Rojava’da 
yaptıklarını Kuzeyde de yapmak. Srilanka örneğindeki 
gibi bir planlamaları vardı. Önce Kobane’yi Daiş eliyle hal 
edeceklerdi, sonra da Kürdistan’ın diğer kentlerini.

Şırnak’ın kobane’den farkı Yok
Yaptıklarını hepiniz görüyorsunuz; Cizre’nin, 

Şırnak’ın Kobane’den farkı yok. Oralarda yapılanların 
Kobane’den yapılanlardan farkı yok. Evleri yıkılan Şırnak 
halkının kentin kıyısında kurdukları çadırlara bile taham-
mül edemeyip onları da yaktılar. Bunun anlamı şudur, bu 
toprakları temizlemek istiyorlar kendilerince. Osmanlı 
tarihinde yapılanlar bir nevi tekrarlanıyor. Orta Anadolu 
Kürtleri nereden geliyor. Bunların hepsi Kürdistan’dan 
zorla göç ettirilen insanlar. Hepsini asimile edip eritmek 
için. Mesela şuanda Maraş’ta yapılmak istenen kamp ta 
bu planın bir parçasıdır. Tamamı Alevi olan bir yerleşim 
yerine Sünni Arapları getirmenin anlamı budur.

bu bir ahlak savaşıdır
Ahlak savaşı veren, insani değerlere bağlı olan, sadece 

özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren bir hareketiz, 
başka da bir amacımız yok. Diğer tarafta ise tüm dünyanın 
korktuğu Daiş ve El Nusra gibi bir terör var. Bu yüzden 
tüm uluslararası güçler planlarını yeniden gözden geçiriyor. 
Kürtler yeniden tarih sahnesine çıkıyor, tarihte ilk defa bu 
düzeyde tanınıyor. Mesela 1 Kasım dünya Kobane gününde 
uluslararası düzeyde bu kadar büyük destek görüyorsak bu 
bizim için bir değerdir. Bu bir tanınmadır, birçok halktan 
şehitlerimizin olması da bunun bir göstergesidir.

Çetin bir mücadele kürtleri bekliyor
Bu durum Kürtler başardı anlamına gelmiyor. 

Önümüzde çetin bir mücadele var. bunu askeri anlamda 
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söylemiyorum, askeri mücadele günlük olarak de-
vam ediyor zaten. Biz şuan Rojava’da bir sistem 
inşa ediyoruz. Tabi biz bu sistemi sadece Rojava 
için değil tüm Ortadoğu için istiyoruz. Kendimiz 
için 2012’den beri demokratik özerklik inşası 
yürütüyoruz. Ama bize yeni katılan Minbic, Gre 
Spi ve benzeri yeni bölgeler var. Bunlarda Arap 
nüfusu da yoğun. Bu noktada sistemimizi de 
değiştirme mecburiyetimiz var. Tüm halkların 
birlikte yaşayabileceği demokratik bir sistem. Bu 
sistemi de şimdi federalizm olarak tanımlıyoruz. 
Tüm Suriye için demokratik federal bir sistem. 
Ancak birileri halen Kürtlerin irade sahibi olduğu 
bir sistem istemiyor. Kendilerinin sistem önerileri 
de yok. Suriye eski Suriye olmayacak, bu müm-
kün değil. Bunu herkesin görmesi lazım.

bunlar ne ordudur, ne 
özgürdür, ne de suriyelidir!

Bizim için El Bab’ın kuzeyindeki köyler çok 
önemli. Tabi Türkiye baştan beri dillendirdiği 
güvenli bölge planını uygulamanın peşinde. De-
mografik değişiklikler yapmanın peşinde. Bir yan-
dan da Daiş ile ilişkisinin kopmasını istemiyor. Bu 
sebeplen de tankıyla, topuyla ve savaş uçaklarıyla 
oraya giriyor. Şimdiye kadar El Bab’a ulaşmış 
değil. Ulaşabileceğini de sanmıyorum. Bizimkiler 
doğudan doğru 7-8 kilometre El Bab’a yakınlar. 
El Bab’ın 10 km güneyinde de rejim güçleri var. 
Özgür Suriye Ordusu yalandır bu noktada. Bun-
lar ne ordudur, ne özgürdür ne de Suriyelidir. Bu 
konuda uluslararası koalisyon da halen bir karar 
vermiş değil. Türk ordusu ilerlemek istedi, bizim-
kiler durdurdu. Tabi direk Türk ordusu ile değil, 
ÖSO denilen güçlerle oldu çatışmalar. El Bab ha-
len Daiş’in elinde. Türk devletinin de halen Daiş 
ile ilişkisi kopmuş değil. Orada savaşan güçler 
DSG değil, oradaki yerel güçler, El Bab askeri 
meclisi, Cephe tul Ekrad gibi.

Demirtaş ve arkadaşlarının 
özgürlüğü boynumuzun borcu

Rojava’dan baktığımızda, bizim açımızdan 
Erdoğan ile Bağdadi arasında bir fark yoktur. 
Daiş Suriye’de ne yapıyorsa, Erdoğan da Kuzey 
Kürdistan’da aynısını yapıyor. Kuzey Kürdistan 

halkıyla dayanışmak sorumluluğumuzdur, mecbu-
ruz buna. Tayip Erdoğan çıkıp Demirtaş için, ‘YPG 
gelsin size kurtarsın’ diyor. Burada şunu belirtmek 
isterim. Onları kurtarmak bizim boynumuzun borcu-
dur. Devlet bizi bunları söylemeye mecbur bırakıyor. 
Evet sonuna kadar mücadele edip Demirtaş ve 
arkadaşlarının özgürlüğünü sağlayacağız.’’

bayrak meselesi ulusal 
kongre meselesidir

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim yaptığı sunum-
dan sonra halkın sorularını yanıtladı. Kürdistan 
bayrağı ile ilgili gelen soruya da cevap veren 
Muslim, mevcut bayrağın Kürdistan Bölgesel 
Hükümeti meclisi tarafından kendilerini sem-
bolize eden bayrak olarak karar altına alınıp 
kullanıldığını ve tüm Kürdistanı temsil edecek 
bir bayrağın henüz Kürtlerin geneli tarafından 
belirlenip karar altına alınmadığını ifade ederek, 
bayrağın da yapılacak Kürt ulusal konferansında 
ancak çözülebileceğini ve Ulusal kongrede 
alınacak karara da herkesin saygı duyacağını 
ifade etti. Kürdistan bölgesel hükümetini temsil 
eden bayrağa sonsuz saygıları olduğunu ancak bu-
nun kendilerini temsil etmediğini, çünkü bayrak 
ile ilgili Kürt halkının genelinin verdiği bir karar 
olmadığını ifade etti. Bayrak konusunun çözümü 
için ulusal kongreyi işaret eden Muslim, bir bay-
rakta tüm Kürdistan halkının kararının olması 
gerektiğini belirtti.

YPG görevini tamamlayıp 
Minbic’ten çekilmiştir

YPG’nin Minbic’ten çekilmesiyle ilgili ge-
len soruya da Muslim; ‘‘YPG tüm Kürdistan 
halklarının çıkarları ve güvenliği için kuruldu. 
Minbic gibi yerlerde yerel güçler oluştuğunda 
ve güvenliklerini sağlayabilecekleri noktaya 
geldiklerinde YPG’nin orada durmasına ihtiyaç 
kalmaz. Tabi bu mesele Türkiye ile ABD arasında 
bir krize de dönüştü. En son orada askeri eğitim 
için kalan 200’yakın bir güç vardı, onlar da 
görevini tamamlayıp geri çekildi. Madem krize 
neden oldu, al sana çekiliyoruz ve Raqqa’ya iler-
liyoruz. Kimse Minbic’i merak etmesin, orası Ebu 
Leylaların diyarıdır, orayı koruyacak yiğitler var.’’
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‘Silence’ sessizliği anlatıyor
İki rahibin dinlerini yaymak için yolculuğunu anlatan filmin yönetmeni Mar-
tin Scorsese, ‘Silence’ isimli son filmini 25 yıl önce okuduğu Japon yazar 
Shûsaku Endô’nun romanından esinlenerek hazırladı.

Amara Güneş-Erem Kansoy

Cizvit Cristoao Ferreira 
misyonerliği üzerine odaklanan ro-
man, 17’inci yüzyılda yaşanmış 

bir hikayeden alıntılar yapılarak, 
Japonya’da Hıristiyanların yaptıklarını 
ortaya koyuyor. Romanda Ferreira, 
işkence gördükten sonra inancından 
vazgeçmesinin ardından yaşadıklarıda 
anlatılıyor.

Filmin yazarı Jay Cocks filmin ana 
temasında ise, Ferreira ve rahiplerin 
çıktıkları Japonya yolculuğundaki 
yaşadıkları baskı, şiddet ve olumsuz 
durumları aktarıyor. 750 Bin Dolarlık 
bütçesi ile filmin çekimleri Tayvan’da 
yapıldı. Filmde Ferreira ve rahip-
lerin yolculuğunda yaşadıkları ger-
çek hikayeler senaryonun konusunu 
oluşturdu. 

Martin scorsese kimdir?
Efsane olarak nitelendirilen Martin 

Scorsese daha önce The Wolf of Wall-
street ve Shutter Island gibi filmlerin 
yönetmenliğini de üstlenmiş. 

Her döneme damgasını vuracak 
filmler ile kendinden söz ettirmeyi 
başaran ünlü yönetmen son filmi 
‘Silence’da genç yetenek ve usta bir 
isimle çalıştı. Andrew Garfield ve 
Liam Neeson’un ortak çalışmasını 
izlediğimiz bu film 3 buçuk saat 
uzunluğuyla Dünyanın En Uzun Filmi 
Ödülü’nü de kazandı.

Film kadrosunda yer alan isimler 
ise söyle: Adam Driver, Tadanobu 
Asano, Issey Ogata, Ciaran Hinds, Yo-
suke Kubozuka, Yoshi Oida ve daha 
öncede bahsettiğimiz Andrew Garfield 
ile Liam Neeson. 

22 Aralık 2016 günü Yunanistan’da 
sinemalarda vizyona girecek olan 
film, 23 Aralık ABD, 30 Aralık’ta 
ise İspanya’da sinema severler ile 
buluşacak.
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Haftanın fotoğrafı: erem kansoy

En güçlü 
dostluklar

Hepimizin göçmen olduğu bu ülkede gön-
lümüzün ekmeğimiz dostluklarımızdır. Kapitalist 
düzenin beşiği ve başkenti Londra’da geçim derdi 
bir yana dursun yaşanan onlarca acı sonrasında 
hep dostluklar yüreklere su serpiyor. Dostluk sevgi 
bağıdır, bu bağ dünyanın her yerinde aynıdır. Fakat 
en güçlü dostluklar en karanlık günlerinizde ve yok-
sulluk içerisinde iken yaşadıklarımız olduğundan 
hiç bir şüphem yok. Fotoğraftaki iki küçük kız 
çocuğu da bunun en güçlü örneğidir. Irak’ın Duhok 
bölgesinde bulunan mülteci kampındaki çocukların 
dostluğu, kardeşlerini kaybetmesi, ailelerinin 
öldürülmesi veya açlığın, yersizliğin acısını örteme-
sede yüzlerinden gülümseme eksik olmuyor. Bu gri 
saçlı acımasız ve soğuk kent Londra’da dostlarınızın 
ve sevdiklerinizin elini asla bırakmayın...
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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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Salvegera damezrandina Partiya Karkerên Kurdistanê tevî 
gelek bajarên cîhanê li paytext Londonê bi meş û şahiyekê 
hat pîroz kirin. Tevî Londonê li paytexta Îskoçya Edinburgê 
jî cejna vejînê bi şahiyeke girseyî hat pîroz kirin. 

Jibo 38´emîn salvegera damezrandina PKKê li Londonê 
roja Yekşemê meşek û şahiyek hat li dar xistin. Roja 
Yekşemê saetên êvarî li herêma Stoke Newington gelek 
kes kom bûn. Partiya Karkerên Kurdistanê 27 Mijdara 

1978´an li gundê Fîs yê girêdayî Licê bi pêşengiya 
Abdullah Ocalan û çend hevalên wî hatibû damezirandin. 

Rûpel 4

RÊVITIYA 38 SALAN

salih Muslim: Li pêşiya me têkoşîneke dijwar heye
Hevserokê PYD’ê salih Muslim li 
Parlamena Brîtanya,  zanîngeha 
Cambridge,  zanîngeha 
Leicester, zanîngeha Oxford 
û Navenda Civaka Kurd ya 
Londonê axivî û di derbarê 
rewşa dawî ya sûrî û rojava de 
agahî dan. 
“Li pêşiya me têkoşîneke 
dijwar heye. em niha li rojava 
sîstemekê ava dikin. Bêguman 

em vê sîstemê ne tenê ji bo 
rojava, ji bo tevahiya rojhilata 
Navîn dixwazin. em ji sala 
2012’an û vir ve ji bo xwe 
xweseriya demokratîk ava dikin. 
Lê belê herêmên nû yên weke 
Minbic, Girê spî û hwd. ên nû 
tevlî me bûne hene. Li van 
deveran nifûsa ereban gelek 
e. Lewma em neçar in sîstema 
xwe biguherînin. ev sîstem, 
sîstemeke demokratîk a jiyana 

bi hev re ya gelan e. em vê 
sîstemê jî bi navê federalîzmê 
pênase dikin.” Rupel 3

‘AKP destê xwe yê qirêj li ser bedena jinan rake’
Li paytext Londonê bi armaca 
protestokirina êrîşên li ser jinan 
û pêşnûmeqanûna destavêtinê 
ya AKP’ê ku dixwaze qanûnî 
bike, çalakî hat lidarxistin. Di 
çalakiyê de bang li hikûmeta 
AKP’ê hate kirin ku ‘Destê xwe 
yê qirêj li ser bendena jinan 
rake.’ 
Wekî din di çarçoveya 25 
Mijdarê roja têkoşîna tundiya li 
hember jinê li London û derdorê 

jî gelek çalakî hatin li dar 
xistin. Tevî li herêma Croydon 
û stokeNewington, li bajarên 

Brighton û reading jî gelek jin li 
hev kom bûn û tundiya li ser jinê 
şermezar kirin. Rupel 5
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Ji bîr Dikir
Kolan bi kolan

Li şopa kenê te digeriyam..
Di pirtûka berfê de

Çîrokên dilê te vedimirîn..
Min navê mirinê ji bîr dikir 

Min daristana xewnê ji bîr dikir
Min pinpinîka êş û 

janê ji bîr dikir..
 Û min destên te jî 

Di nav destên xatirxwestinê de  
Ji bîr dikirin!!

Ehmed Huseynî

Çend gotinên pêşiyên Kurdan

Gihayê hewşê tahl e.

Ger hûn nebin yek, hûnê herin yek bi yek

Bila mirov bêtext be, lê ne bêbext be.

Agir bi çiyan dikeve ter û hişk tevde dişewite.
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Salih Muslim Li Brîtanya 
Tevlî Gelek Civînan Bû

Hevserokê PYD’ê Salih Muslim li Parlamena Brîtanya,  
Zanîngeha Cambridge,  Zanîngeha Leicester, Zanînge-
ha Oxford û Navenda Civaka Kurd ya Londonê axivî û 
di derbarê rewşa dawî ya Sûrî û Rojava de agahî dan. 

Hevserokê Partiya Yekîtiya Demokratîk 
Salih Muslîm jibo çend civîn û hevdîtinan li 
Brîtanya bû. Civîna yekemîn li Navenda Civaka 
Kurd ya Londonê pêk hat. Muslîm li vir bi se-
dan Kurdistaniyên her çar parçeyan re hat cem 
hev û pirsên wan bersivandin. 

Civîna duyemîn jî li Cambridge hat li dar 
xistin. Yek ji zanîngehên herî kevn ya cîhanê, 
Zanîngeha Cambridge malavaniya hevser-
okê Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD) Salih 
Muslim kir. Semînera bi mijara “Şerê Daîş 
û pêşeroja Sûrî” ya ku ji hêla Civata Kurd ya 
Zanîngeha Cambridge ve hatî li dar xistin rastî 
eleqeyeke mezin hat. 

Di semînera ku ji hêla endamên Civata Kurd 
ya Zanîngeha Cambridge Dilar Dirik û Barzan 
Sadiq ve hatî birêvebirin de hevserokê PYD 

Salih Muslim di derbarê rewşa dawî û sîstema 
Rojava de axivî. 

Civîna herî balkêş jî li Parlemena Brîtanî pêk 
hat. Muslîm li Parlemena Brîtanî tevî gelek par-
lementerên Brîtanî û nûnerên rêxistinên kedê re 
civînek pêk anî. Civîn rastî eleqeyeke mezin hat 
û Muslîm li bersiv da dozgeriya Tirk yak u bir-
yara girtinê di derbarê wî de dayî. 

Wekî din Muslîm tevlî civînên li Zanîngeha 
Oxford û Leicester bû. Di van civînan de jî 
Muslîm di derbarê rewşa dawî ya Surî û Rojava 
guhdarvan agahdar kirin. 

Muslim di axaftinên xwe de bal kişand ser 
têkoşîna gelê Kurd ya li Rojava û da zanîn ku 
sîstemeke ku ji tevahiya Rojava re dikare bibe 
mînak ava dikin. Muslim wiha axivî;

“Em tevgereke ku şerê exlaqê dimeşînin, 
bi nirxên însanî re dilsoz in û ji bo azadî û 
demokrasiyê têdikoşin. Armanceke me ya din 
nîne. Li aliyê din, terora DAIŞ û El Nûsra heye, 
ku cîhan tev jê ditirse. Ji ber vê yekê, hêzên 
navneteweyî planên xwe ji nû ve dinirxînin. 
Kurd ji nû ve derdikevin ser dika dîrokê. Di 
tevahiya dîrokê de cara yekemîn e di vê astê 
de tên naskirin. Mesela, eger 1’ê Mijdarê Roja 

Kobanê ya Cîhanê di asta navneteweyî de 
destekeke mezin dibîne, ev yek ji bo me gelekî 
hêja ye.

Ev rewş nayê wê wateyê ku Kurd bi ser ke-
tine. Li pêşiya me têkoşîneke dijwar heye. Me-
besta min ne aliyê leşkerî ye. Têkoşîna leşkerî ji 
xwe rojane berdewam dike. Em niha li Rojava 
sîstemekê ava dikin. Bêguman em vê sîstemê 
ne tenê ji bo Rojava, ji bo tevahiya Rojhilata 
Navîn dixwazin. Em ji sala 2012’an û vir ve 
ji bo xwe xweseriya demokratîk ava dikin. Lê 
belê herêmên nû yên weke Minbic, Girê Spî û 
hwd. ên nû tevlî me bûne hene. Li van dever-
an nifûsa Ereban gelek e. Lewma em neçar in 
sîstema xwe biguherînin. Ev sîstem, sîstemeke 
demokratîk a jiyana bi hev re ya gelan e. Em 
vê sîstemê jî bi navê federalîzmê pênase dikin. 
Sîstemek federal a demokratîk ji bo tevahiya 
Sûriyeyê. Lê belê hinek hê naxwazin Kurd bib-
in xwedî îrade. Pêşniyareke wan jî nîne. Sûriye 
wê êdî ne mîna berê be, ev ne pêkan e. Lazim e 
her kes vê bibîne.”

Muslim, wekî din di derbarê têkiliyên wan 
bi hêzên navnetweyî re jî nirxand û agahiyên di 
derbarê sîstema aborî ya Rojava de dan. 



Salvegera Damezrandina PKKê Hat Pîroz Kirin

Salvegera damez-
randina Partiya 
Karkerên Kurd-
istanê tevî gelek 
bajarên cîhanê li 
paytext Londonê bi 
meş û şahiyekê hat 
pîroz kirin. 

Jibo 38´emîn salvegera damezran-
dina PKKê li Londonê roja Yekşemê 
meşek û şahiyek hat li dar xistin. Roja 
Yekşemê saetên êvarî li herêma Stoke 
Newington gelek kes kom bûn. 

Girseyê bi pankarta li ser bi Îngîlîzî 
nivîsî “ji rêber Apo re azadî” û alên 
PKK û KCK û wêneyên rêberê gelê 
Kurd Abdullah Ocalan dest bi meşê 
kir. Di tevahiya meşê de bê navber 
dirûşmên mîna “PKK gel e, gel li vir 
e” hatin qêrîn. Meş li ber avahiya mala 
gel bi dawî bû.

Piştî meşê li avahiya Malagel 
şahiyek pîrozbahiyê hat li dar xistin. 
Pîrozbahî jibo şehîdên şoreşê bi deqek 
rêzgirtin dest pê kir. Sînevîzyona di 
derbarê PKK´ê de hat nîşandan. Piştî 
axaftinan jî bernameya muzîkê dest pê 
kir. Pîrozbahî bi kişandina govendan 
bi dawî bû. 
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‘AKP destê xwe yê qirêj li ser bedena jinan rake’

Li paytext Londonê bi armaca protestokirina êrîşên 
li ser jinan û pêşnûmeqanûna destavêtinê ya AKP’ê 
ku dixwaze qanûnî bike, çalakî hat lidarxistin. Di çala-
kiyê de bang li hikûmeta AKP’ê hate kirin ku ‘Destê 
xwe yê qirêj li ser bendena jinan rake.’

Li Londonê di çalakiya ku li herêma Wood 
Green hate lidarxistin de, êrîşên AKP’ê yên li 
dijî jinan hate protestokirin. Di çalakiya ji aliyê 
Meclîsa Jinan a Roj ve hate organîzekirin de, hat 
diyarkirin ku AKP partiyekî li dijî jinan û weke jin 
wê li dijî vê têkoşîna xwe li her derê bilind bikin.

Di çalakiya ´Şevê ji şûn ve bistîne´ 
de akP hat şermezar kirin

Di çalakiya ji aliyê saziyên jinan a Brîtanya 

ve li navenda Londonê hatin organîze kirin de jî, 
jinên Tirkiyeyî û Kurdistanî bi pankarta “Em li 
serî natewînin, di îsyanê de ne” û dirûşman di 
çalakiyê de cih girtin.

Wekî din di çarçoveya 25 Mijdarê roja 
têkoşîna tundiya li hember jinê li London û der-
dorê jî gelek çalakî hatin li dar xistin. Tevî li 
herêma Croydon û StokeNewington, li bajarên 
Brighton û Reading jî gelek jin li hev kom bûn û 
tundiya li ser jinê şermezar kirin. 


