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HAYIR!

Nükleer Silah Programının 
Yenilenmesine Karar Veridi | 6’da

Uluslararası Af Örgütü Londra 
Merkezinde Öcalan Eylemi  | 15’te

Londra’da Binlerce Kişi Irkçılığa Karşı 
Yürüdü  | 12-13’te

Türkiye’de başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi ile birlikte 
AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu durumu 
bir fırsata çevirme girişimleri Londra’da protesto edildi. 
Londra’da örgütlü bulunan Türkiyeli ve 
Kürdistanlı kurumların içerisinde bulunduğu 
Britanya Demokratik Güçbirliği tarafından 
Manor House’te yapılan açıklamada, askeri 
darbe girişimi sert bir dille kınanırken, AKP 
hükümetinin bunu fırsat bilerek diktatöryal 

rejimi daha da derinleştirme çabalarına 
dikkat çekildi. Açıklamada, ‘Yıllardır din 
istismarlığından palazlanan AKP faşizmi, şimdi 
askeri darbe girişimini bahane göstererek 
halkları kendi diktatörlüğüne mecbur etmeye 
hazırlanıyor.’ denildi.

Birleşik Krallığın en büyük sendikalarından 
olan UNITE sendikası genel merkezi 
tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Darbe 
teşebbüsünü kınarken, Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından kurulmakta olan sert ve diktatöryal 
rejimi gözlerden kaçırmamalıyız” denildi. 
Öte yandan bir çok sendikacının içerisinde 
yer aldığı Türkiyelilerle dayanışma grubu 
tarafından dün yapılan basın açıklamasında 
darbe girişiminin, iki baskıcı gücün iktidar 
savaşı olduğu ifade edildi.

Darbe girişiminin ardından bakanlıklar ve kamu 
kurumlarında on binlerce personel görevden 
alındı. Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, YÖK, 
Milli Eğitim Bakanlığı, MİT, Diyanet İşleri 
Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ve Enerji Piyasası Denetleme 
Kurumu’nda toplam 28 bin 321 kişi görevden 
alındı.  Hürriyet’in haberine göre; Milli Eğitim 
Bakanlığı özel eğitim kurumlarında görev yapan 
21 bin öğretmenin lisansını da iptal etti. Toplamda 
ise 49 bin 321 kişi görevden alınmış oldu.

Askeri Cuntaya da, 
AKP Diktatörlüğüne de 
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Başbakan May Yeni Kabineyi Belirledi
D a v i d 
C a m e r o n ’ d a n 
b o ş a l a n 
b a ş b a k a n l ı k 
koltuğuna oturan 
Theresa May, 
yeni kabinesini 
açıkladı. Oldukça 
kozmopolit bir 
kabine kuran 
May’in yeni 
kabinesinde kadın 
bakanlar oldukça önemli bakanlıklara getirildi. Theresa May, kadınların kilit rolde 
olduğu bir kabineye liderlik edecek. Sayfa 7’de

Roj Kadın Vakfı Kadınların İstedikleri 
Hizmetleri Sordu
Roj Kadın Vakfı, geçtiğimiz Perşembe günü bir kahvaltı hazırlayarak, kadınların 
kendilerinden neler beklediklerini ve ne tür çalışmalar yapılmasını istedikleri konusunda 
görüş aldılar. Sayfa 16’da

14 Temmuz şehitleri Londra’da da anıldı 
14 temmuz şehitleri Londra’da düzenlenen etkinlikte anıldı. Kuzey 
Londra’da bulunan Kürt Halk toplum Merkezinde dün düzenlenen anma 
etkinliğinde Kürt Halk Meclisi Eş Başkanları Evrim Yılmaz ve Ali Poyraz da 
hazır bulundu. Sayfa 17’de

Londra’da ‘Suruç İçin Adalet’ Çadırı
‘Suruç İçin Adalet, 
Herkes İçin Adalet’ 
k a m p a n y a s ı 
ç e r ç e v e s i n d e 
Londra’nın Manor 
House istasyonu 
yanında üç gün 
sürecek çadır 
eylemi başlatıldı. 
Pazartesi günü 
açılan çadıra 20 
Temmuz 2015’te 
yaşamını yitiren 
33 gencin fotoğrafları asıldı. Sayfa 17’de

Bozca-der Eğitim Çalışmalarına Öncelik 
Verecek
Bozca-der, önümüzdeki eğitim yılında sunacağı eğitim çalışmalarını açıklamak ve 
gençleri farklı mesleklerle tanıştırmak için, bir eğitim paneli düzenledi. Sayfa 19’da

Rojava’da Adım Adım Üçüncü Çizgi
Rojava’da Temmuz’un 19 ile başlayan devrim nefesi, ezilen dünya halklarına yeniden can 
verdi. 5’inci yaşına giren devrim mücadelesinin yanı sıra ortaya çıkarılan demokratik sistem, 
kısa sürede dünya insanlığı için cazibe merkezi olmaya başladı. Bu cazibe merkezinin 
oluşturulmasında öncü rolü oynayan Kürtler, demokratik bir gelecek inşa ediyor. Sayfa 24’de

Alevilerde Okullaşma Sorunu
Yunanca “diaspora“ sözcüğünden türetilen “diaspora“ kavramı kısaca, “ana yurttan kopma ve bulunduğu yerde azınlık statüsünde zorunlu yaşama“ anlamına gelmektedir. 
Kavramın ilk kullanıldığı yazılı kaynak olarak Tevrat gösterilir. Çünkü Tevrat’ın Yunanca çevirisinde yeralan “dünyanın tüm ülkelerine darmadağın olacaksınız!” Sayfa 29’da
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Londra’da Ermeni 
Sokak Festivali
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Britanya’da yaşayan Ermeniler Pazar günü düzenle-
nen Altıncı Ermeni sokak festivalinde bir araya geldi. 

Londra’nın Kensington bölgesinde bulu-
nan St. Sarkis Ermeni Klisesi yanındaki açık 
alanda yapılan festival renkli görüntülere sahne 
oldu. Sahneden Ermenice müzik ve dansların 
yapılırken alanda kurulan standlarda Ermeni 
mutfağına ait yemekler ikram edildi. 

Festivale Ermenistan ve Britanya’dan da çok 
sayıda misafir katıldı. Ermenistan konsolosluğu 
yetkilileri ile beraber Ermeni din adamları da fes-
tivalde hazır bulundu. Haringey belediye başkanı 
Ali Gül Özbek’in de katıldığı festivale Kürdistan 
Ulusal Kongresi üyeleri de katılarak destek ver-
di. Festivalin özel konuğu olarak gelmesi planla-

nan HDP Milletvekili Garo Paylan Türkiye’deki 
son gelişmelerden kaynaklı katılmadı. 

Festivalin açılışında konuşan Piskopos Hova-
kim Manukyan, festivalin Britanya’da yaşayan 
Ermenileri bir günlüğüne de olsa bir araya ge-
tirmek olduğuğunu ifade etti. Manukyan, bu 
seneki festivalin, Ermenistan’ın bağımsızlığının 
25’inci yıldönümüne denk geldiği için özel bir 
boyut kazandığını belirtti. 

Festivalde Axtamar halk dansları grubu sahne 
alırken müzik programında ise, Levon Chilin-
garyan, Gevorg Kapetyan ve İveta Mukuchyan 
sahne aldılar. 
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Boris İlk Brüksel Toplantısında

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması yönünde 
kampanyanın öncü isimlerinden İngiltere’nin yeni Dışişleri Bakanı 
Boris Jonson, Brüksel’de AB Dışişleri Bakanları toplantısına ilk 
kez katıldı.

Tartışmalı isim, mevkidaşlarına şu mesajı 
getirdiğini söyledi:

“Konsey’deki arkadaşlarıma şu mesajı 
vereceğim, insanların isteğine karşılık ver-
memiz ve Avrupa Birliği’nden ayrılmamız 
gerekiyor. Fakat bu Avrupa’yı terk ediyoruz 
anlamına gelmiyor. Avrupa iş biriliği ve her tür-
lü katılımdaki öncü rolü terk etmiyoruz.”

Referandum öncesi Johnson, Brüksel’in bir 
“süper devlet, yeni bir Roma İmparatorluğu” 
kurmak istediğini söylemiş ve bunu da Adolf 
Hitler’in planını karşılaştırarak yapmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault 
ise şu şekilde konuştu:

“Ben her zaman büyük bir samimiyet ve 
son derece açık yüreklilikle Boris Johnson ile 
konuşurum. Bence böyle ilerleme sağlıyoruz. 
Ve bildiğim kadarıyla Fransa söz konusu 
olduğunda, hedef İngiltere ve Avrupa arasında 
gelecekteki ilişkiler konusunda hiçbir belirsi-
zlik olmadığından emin olmalıyız. O yüzden 
müzakereler ne kadar erken başlarsa o kadar iyi 
olacaktır.”

Ayrault da yine referandum öncesi Boris 
Johnson’ı kitlelere yalan söylemek ve böylece 
İngiliz halkını Avrupa Birliği karşıtlığı ile dol-
durmakla suçlamıştı.

May AB’den çıkışta ‘hazırlık’ 
için zaman istedi
23 Haziran’daki AB’den çıkış 
(Brexit) referandumu ardından 
Britanya’nın birlikten çıkış 
başvurusunu ne zaman 
yapacağına dair tartışmalar 
devam ediyor. Çarşamba 
günü yeni Muhafazakar Parti 
hükümetini kuran Başbakan 
Theresa May, 
birlikten çıkış 
m ü z a k e r e l e r -
ine ilişkin AB 
K o m i s y o n u 
Başkanı Jean-
Claude Juncker 
ile görüştü.

May’in bürosundan 
Juncker’le görüşmesine 
ilişkin yapılan açıklamada, 
“Başbakan, müzakerelere 
hazırlanmamız için zama-
na ihtiyacımız olduğunu 
dile getirdi” denildi. 
Açıklamada, Britanya’nın 
ne kadar süre istediğine 
açıklık getirilmedi.

Brexit sonrasında Büyük Britanya’nın diğer 
müttefikleriyle ilişkilerinin geleceği de merak 
ediliyordu. Dün ABD Başkanı Barack Obama 
ile telefonda görüşen yeni Başbakan May, ‘ül-
kesinin ABD’yle ayrıcalıklı ilişkisini korumak 
istediğini’ iletti.

Başbakanlık sözcüsünün açıklamasına göre, 
Obama ve May arasındaki görüşmede ‘bu 
ilişkinin önemi ve korunması gerektiği’ üzerinde 
durulduğu kaydedildi. Açıklamada, “Başbakan, 
Birleşik Krallık’ın özellikle anti-terörizm 
ve güvenlik gibi global konularda Birleşik 
Devletler’in temel partneri olarak kalmaya 
yönelik kararlığının altını çizdi” denildi.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm 
Raporunu Güncelledi

Uluslararası Para Fonu (IMF), İngiltere’nin 
Avrupa Birliğinden ayrılma kararı (Brexit) 
almasıyla oluşan belirsizlikler nedeniyle küre-
sel ekonomik büyüme beklentisinin bu yıl için 
yüzde 3,2’den yüzde 3,1’e, gelecek yıl için 
ise yüzde 3,5’ten yüzde 3,4’e düşürüldüğünü 
açıkladı.

IMF,nisan ayında yayımlanan Dünya Ekono-
mik Görünüm Raporunu güncelledi. “İngiltere 
Referandumu Sonrası Belirsizlik” başlığıyla 
güncellenen raporda, Brexit’in, küresel finansal 
piyasaları şaşırttığı ve dünya ekonomisi için 
önemli derecede aşağı yönlü riskler barındırdığı 
ifade edildi.

Raporda, Brexit’in ekonomik, siyasi ve 
kurumsal belirsizlikleri artırdığı belirtilerek, 
İngiltere’nin aldığı bu kararın makro ekono-
mik açıdan yatırım, güven, finansal koşullar 
ve piyasa duyarlılığını olumsuz etkileyeceği 
vurgulandı.

IMF’nin, Brexit kararı sonrasında oluşan 
belirsizlikler nedeniyle küresel ekonomi ve 
gelişmiş ülkelere yönelik 2016 ve 2017 büyüme 
beklentilerini aşağı yönlü revize ettiği aktarılan 
raporda, şunlar kaydedildi: 

“ 2016 ve 2017 yılına ilişkin küresel büyüme 
beklentimizi sırasıyla yüzde 3,2’den yüzde 3,1’e 
ve yüzde 3,5’ten yüzde 3,4’e revize ettik. Ayrıca, 
gelişmiş ülkelere yönelik büyüme beklentimizi 
de 2016 için yüzde 1,9’dan yüzde 1,8’e, 2017 
için ise yüzde 2’den yüzde 1,8’e düşürdük. 
Brexit’in artırdığı belirsizlik, İngiltere’nin 
iç talebini önemli ölçüde zayıflatacak. Bu 
doğrultuda gelişmiş ülkeler arasında, büyüme 
beklentilerine yönelik en büyük aşağı yönlü re-
vizyon İngiltere için yapıldı. Gelişmeler nedeni-

yle İngiltere’nin büyüme tahminini bu yıl için 
yüzde 1,9’dan yüzde 1,7’ye ve gelecek yıl için 
ise yüzde 2,2’den yüzde 1,3’e çektik.”

Avro Bölgesinin bu yılın ilk çeyreğinde 
beklentilerin üzerinde büyüdüğüne işaret edilen 
raporda, bu nedenle bölgeye yönelik 2016 
büyüme öngörüsünün yüzde 1,5’ten yüzde 
1,6’ya yükseltildiği belirtildi.

Raporda ayrıca, Brexit’in tüketici ve iş 
ortamı üzerine artırdığı belirsizlik nedeniyle 
Avro Bölgesinin gelecek yıla ilişkin büyüme tah-
mininin ise yüzde 1,6’dan yüzde 1,4’e indirildiği 
dile getirildi.

Gelişmekte olan ve gelişen ülkelere yönelik 
değerlendirmelere de yer verilen raporda, söz 
konusu ülkelere yönelik 2016 ve 2017 büyüme 
beklentileri sırasıyla yüzde 4,1 ve yüzde 4,6’da 
bırakıldı.

Raporda, IMF’in küresel görünüme ilişkin 
daha detaylı değerlendirmeyi, ekim ayında 
yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm 
Raporunda yapacağı bilgisi verildi.

Parlamento Nükleer Silah Programının 
Yenilenmesine Karar Verdi

İskoçya’da bulunan ‘Trident’ nükleer silah 
programındaki denizaltıların yenilenmesine 
İngiltere Parlamentosu’ndan onay geldi. Avam 
Kamarası’nda gerçekleşen 6 saatlik oturumun 
ardından ülkedeki nükleer füze taşıyan denizaltı 
filosunun yenilenmesi, 117 aleyhte oya karşın 
472 milletvekilinin desteğiyle kabul edildi.

‘Trident’in ulusal güvenlik için gerekli olduğunu 
savunan Başbakan Theresa May, “Savunmamızı 
gevşetmeyi göze alamayız. Nükleer tehdit ortadan 
kalkmadı. Tek olan şey, bu tehditin arttığıdır. Ulus-
al güvenliğimizden ödün veremeyiz” derken; Sa-
vunma Bakanı Michael Fallon da Başbakan May 
gibi, dünya genelinde nükleer tehditlerin giderek 
büyüdüğüne dikkati çekti.

Muhalefetteki İşçi Partisi’nde ise nükleer 
silah programına ilişkin derin görüş ayrılıkları 
yaşandı.  Savaş karşıtı görüşleriyle bilinen par-
tinin Genel Başkanı Jeremy Corbyn, nükleer 
silah kullanımına ilişkin duruşunu hatırlatarak, 
uluslararası ilişkileri ele almanın meşru yolunun 
toplu katliamlar tehditinden geçmediğini sa-
vundu. Ancak İşçi Partili çok sayıda vekil, 

Corbyn’e karşı çıkarak, nükleer silahları taşıyan 
denizaltıların yenilenmesinden yana oy verdi.

İngiltere Parlamentosu’ndaki üçüncü büyük 
parti olan ve 54 milletvekili bulunan İskoç Ul-
usal Partisi (SNP) de nükleer silahların ahlaki 
olmadığını savunarak, filonun yenilenmesine 
karşı duruş sergiledi.

Bu arada nükleer silah ve savaş karşıtı gru-
plar da oturumun başlamasıyla tarihi parlamento 
binası önünde protesto gösterisi yaptı.  

“Vanguard” denizaltılarında taşınan “Tri-
dent” füzelerinden oluşan Birleşik Krallık’ın 
nükleer silah sistemi, İskoçya’nın batı sahilinde-
ki Faslane Deniz Üssü’nde duruyor. Filoyu 
yenilemenin yaklaşık 30 milyar sterline mal 
olması ve yeni filonun 2030’lu yılların başında 
devreye alınmış olması öngörülüyor.  

Nükleer silah karşıtları, daha fazla nükleer 
silah için hükümetin para harcamasından 
rahatsızlık duyduğunu bildirirken, hükümetin 
nükleer silahlar yerine ulusal sağlık sistemi gibi 
kamu hizmetlerine para harcaması gerektiğini 
vurguluyor.
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Başbakan May Yeni Kabineyi Belirledi

May’in kabinesine eşcinsel 
bir bakan da seçildi.

Eğitim, Kadın ve Eşitlik Bakanlığı 
görevini devralan Justine Green-
ing, haziran ayındaki Londra Onur 
Yürüyüşü’nde eşcinsel olduğunu 
açıklamıştı.

Kabinenin diğer kadın üyeleriyse 
Sanayi Bakanlığı’na getirilen Anna 
Soubry ile Kültür ve Spor Bakanlığı 
yapacak olan Karen Bradley oldu.

May’in yeni kabinesinde Müslü-
man kökenli Sajid Javid de kendine 
yer buldu.

Müslüman bir aileden geldiğini 
söyleyen Javid, kendisinin herhangi 
bir dine mensup olmadığını söylüyor.

Yeni İngiliz kabinesinde yer alan 
Muhafazakar Partili isimler ve görev-
leri şöyle:

Başbakan: Theresa May
Maliye Bakanı: Philip Hammond
Dışişleri Bakanı: Boris Johnson
İçişleri Bakanı: Amber Rudd
Savunma Bakanı: Michael Fallon
Uluslararası Ticaret 
Bakanı: Liam Fox
Avrupa Birliğinden Ayrılma 
Bakanı: David Davis
Adalet Bakanı: Liz Truss
Sağlık Bakanı: Jeremy Hunt
Eğitim, Kadın ve Eşitlikler 
Bakanı: Justine Greening
Ulaştırma Bakanı: Chris Grayling
Çevre, Gıda ve Kırsal İşler 
Bakanı: Andrea Leadsom

Toplumlar ve Yerel Yönetimler 
Bakanı: Sajid Javid
Uluslararası Kalkınma 
Bakanı: Priti Patel
Kültür, Medya ve Spor 
Bakanı: Karen Bradley
Çalışma ve Emeklilik 
Bakanı: Damian Green
İş, Enerji ve Endüstriyel 
Strateji Bakanı: Greg Clark
İskoçya Bakanı: David Mundell
Kuzey İrlanda Bakanı: 
James Brokenshire
Galler Bakanı: Alun Cairns
Avam Kamarası Lideri: 
David Lidington
Lordlar Kamarası Lideri: 
Barones Natalie Evans

Kabinedeki en çarpıcı değişiklik, 
ülke siyasetinin renkli isimlerinden 
Boris Johnson’ın Dışişleri Bakanlığı 
görevine getirilmesi oldu. John-
son, daha önceki yurtdışı gezilerinde 
sergilediği beklenmedik davranışları 
ve açıklamaları ile dünya liderleri 
hakkında yaptığı yorumlarla birçok 
kişinin tepkisini çekerken, Birleşik 
Krallık’taki AB referandumu süre-
cinde yürüttüğü ve başını çektiği Brexit 
kampanyasındaki açıklamalarıyla 
eleştirilmişti.

52 yaşında olan Johnson, Osmanlı 
döneminde Damat Ferit Paşa 
hükümetinde bakanlık yapmış Ali 
Kemal Bey’in torununun oğlu. John-
son, 2008-2016 yıllarında başkent 
Londra’nın belediye başkanlığını yaptı.

David Cameron’dan boşalan 
başbakanlık koltuğuna oturan 
Theresa May, yeni kabinesini 
açıkladı. Oldukça kozmopolit bir 
kabine kuran May’in yeni kabi-
nesinde kadın bakanlar oldukça 
önemli bakanlıklara getirildi. 
Theresa May, kadınların kilit rol-
de olduğu bir kabineye liderlik 
edecek.

Ülkenin Avrupa Birliği’nden çıkış 
sürecini yürütecek olan kabinedeki 16’ı 
bakandan 8’i kadın.

O isimlerden biri, Theresa May’e 
karşı başbakanlık için yarışan Çevre 
Bakanı Adrea Leadsom. May, seçim 
kampanyası sırasında anne olmadığı 
için uygun bir başbakan adayı 
olmadığını savunan ve bu sözleri ned-
eniyle büyük tepki toplayan Leadsom’u 
görevinden almadı.

May’den boşalan İçişleri Bakanlığı 
görevine yine bir kadın siyasetçi Amber 
Rudd getirilirken, Adalet Bakanı Eliza-
beth Truss oldu. Truss, İngiltere’deki en 
güçlü kadın milletvekillerinden birisi 
olarak tanımlanıyor. Böylece en önemli 
iki bakanlığa kadın imzası atıldı.

Uganda ve Hindistan kökenli ilk 
kadın milletvekili olan Priti Patel, 
Uluslararası Yatırım Bakanı oldu.

Cambridge Üniversitesi me-
zunu Barones Natalie Evans, Lordlar 
Kamarası Başkanlığı’na getirildi.
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İnsan Hakları İzleme 
Örgütü’nden Türkiye’ye Uyarı
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 
darbe girişimi sonrasında Türkiye’de 
hükümetin izleyeceği yolun insan 
hakları, hukukun üstünlüğü ve basın 
özgürlüğü anlamında önemli bir sınav 
olacağını söyledi.

HRW’nin yayımladığı 
raporda, gözaltı sayısının 
7 bin 500’ü aştığı, binlerce 
hakim, savcı ve polisin açığa 
alındığı ve 22 haber sitesinin 
kapatıldığı anımsatılıyor.

HRW Avrupa ve Orta 
Asya Direktörü Hugh Wil-
liamson, “Hükümetin darbe 
girişiminde bulunanları yargı 
önüne çıkarmak en doğal 
hakkı. Ancak gözaltıların boy-
utu ve hızı, kanıtlara dayalı bir 
soruşturmadansa kitlesel tas-
fiyelere işaret ediyor” dedi.

Williamson, darbeye karşı 
demokrasiyi savunmak için 
sokaklara çıkan Türklerin 

basın özgürlüğünü koruyan ve 
hukukun üstünlüğünü gözeten 
bir süreci hak ettiğini söylüyor.

HRW, darbecilere karşı 
binlerce insanın sokaklara 
çıkmasının ve Meclis’teki siya-
si partilerin birlik olarak darbe 
girişimine karşı durmalarının, 
darbenin başarısızlığında kri-
tik rol oynadığını ifade ediyor:

“Şimdi Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan ile Adalet 
ve Kalkınma Partisi’nin halkın 
demokrasiye verdiği desteği 
onurlandırması ve demokra-
tik standartları riayet etmesi 
gerekiyor” denen açıklamada, 
sosyal medyada bazı tanınmış 

gazetecilerin gözaltına 
alınabileceği yönünde söylen-
tilerin çıkmış olmasının endişe 
verici olduğu vurgulanıyor.

İdam cezası çağrılarına 
da değinen HRW, “Hükümet 
populist taleplere karşı direnç 
göstermeli” çağrısını yapıyor.

C u m h u r b a ş k a n ı 
Erdoğan’ın darbe girişiminden 
Fethullah Gülen’i sorumlu 
tuttuğu hatırlatılan HRW 
açıklamasında “Ancak şu ana 
kadar kalkışmanın arkasında 
Gülen ve destekçilerinin 
olduğu iddiasını destekleyecek 
herhangi bir kanıt yok” deni-
yor.

Açıklama şöyle devam edi-
yor:

“Hükümet geçen birkaç yıl 
içerisinde muhalifleri bastırma 
yoluna girmişti. Şimdi 
darbe girişimini Gülen’e 
sempati duyan herkesin 
cezalandırıldığı yeni bir cadı 
avı fırsatına çevirmekten 
kaçınmalı.”

UNITE: Erdoğan Darbesi 
Görmezden Gelinmemeli

İngiltere’nin en büyük sendikası UNITE 
tarafından yayınlanan açıklamada, Türkiye’deki 
darbe teşebbüsü ardından var olan diktatöryel 
rejimin gözlerden kaçırılmaması istendi.

Açıklamada, Kürt sorunu için masaya dönüş 
ve Öcalan’a özgürlük çağrısı yinelendi.

“Darbe teşebbüsünü kınarken, Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından kurulmakta olan sert ve 
diktatöryel rejimi gözlerden kaçırmamalıyız” 
diye başlayan mesajda, Erdoğan rejimine karşı 
muhalefet edenlere karşı dayanışma içinde 
olunacağı belirtildi.

Darbe girişiminin mahkum edildiği ve 
yaşamını yitiren 260 kişinin ailelerine en derin 
saygının ifade edildiği UNITE açıklamasında, 
Türkiye’de darbelerin Türk ve Kürt emekçiler 
ile ailelerine büyük acılar yaşattığı hatırlatıldı.

Başta Britanya ve diğer Avrupa ülkeler-
inin hükümetleri ile uluslararası toplum ve 
ilerici güçlere çağrıda bulunulan UNITE 
açıklamasında, Türkiye’deki gerçek darbe-
nin son yıllarda bizzat Recep Tayyip Erdoğan 
eliyle yapıldığının altı çizildi. Erdoğan ve 
hükümetinin otoriter ve anti demokratik 
yapısı hakkında ‘şüphenin olmadığı’ belirtilen 
açıklamada, birçok çevreden çok sayıda muhal-
ifin cezaevinde olduğu, medya ve sosyal ağlara 
yönelik sindirme ve teslim alma çabalarının var 
olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Erdoğan’ın uzun sürelerdir 
kullanmayı reddettiği sosyal medya ağlarını 
‘hükümetini korumak için kullanmasının iron-
ik’ olduğuna dikkat çekildi.

ÖCalaN’ıN ÖzGÜrlÜĞÜ YeNİ bİr 
sÜreCİN baŞarısı İÇİN ÖNeMlİ

UNITE’in Kürt sivillere yönelik vahşi 
saldırıları gözlemlediği ve Suriye’deki Türk 
faaliyetlerinden ‘endişeli’ olduğu belirtilen 
açıklamada, “UNITE, Türk hükümetine Kürt 
halkına yönelik savaşı durdurma ve ciddi, yapıcı 
bir barış sürecinin başlaması için masaya dönme 

çağrısını yineliyor” denildi. Açıklamada, Kürt 
Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünün 
böylesi bir sürecin başarılı olması için ‘önemli’ 
olduğu vurgulandı.

TOPLU TUTUKLAMALARA 
karŞı İtİraz YÜkseltİlMelİ

Açıklamada son olarak uluslararası toplu-
mun önümüzdeki hafta ve aylardaki gelişmelere 
odaklanması ve kanıtlanmamış suçlardan dolayı 
toplu tutuklamalara karşı itirazını yükseltmesi 
istendi. Açıklamada, hukuk devleti ilkelerine ve 
bağımsız yargıya saygı gösterilmesiyle muha-
lif partiler, sendikalar ve sivil toplumun baskı 
ve engellemeler olmadan işleyebilmesinin 
sağlanabileceği kaydedildi.

UNITE açıklamasında laik, barışa ve tüm 
vatandaşların eşitliği ve özgürlüğüne dayalı 
gerçek demokratik bir sistem kurulmasını sa-
vunan Türkiye’deki tüm sendikalar, STK’ler, 
ilerici siyasi partiler ve sivil toplumun diğer 
tüm bileşenleriyle dayanışma içinde olunacağı 
yinelendi.

Sendikalardan Darbe Girişimi 
Açıklaması: Erdoğan Durum-
dan Nemalanmasın!

Geçtiğimiz hafta 15 
Temmuz’dan bugüne gün-
demden düşmeyen ve 
dünyanın gözünün Türkiye’ye 
diktiği darbe girişimi 
sonra AKP hükümeti ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
bunu fırsat bilerek kendisin-
den olmayan tüm kesimleri 
tasfiye etme hareketi tepki to-
plamaya devam ediyor. 

Erem Kansoy

Day-Mer’in Spot (Solidarity with Turk-
ish People) grubu çatısı altında düzenlediği 
acil basın açıklaması merkez Londra’da bulu-
nan UNITE binasında gerçekleştirildi. Düzen-
lenen ortak basın açıklamasında Day-Mer 
adına öncelikle sözü alan Oktay Şahbaz darbe 
girişiminin ve ardından gelinen sürecin çok teh-
likeli olduğunu, Türkiye’de Erdoğan ve AKP 
hükümetine muhalif tüm kesimlerin insanlık 
dışı uygulamalar ile yüzleştiğini vurguladı. 
Şahbaz’ın açılış konuşmasının ardından PCS, 
UNITE, NUT, RMT, Stand up to Racism, 
Unite against Facism, Green Party ve ITF ile 
çeşitli kurumların onayladığı ortak basın bildi-
risini Day-Mer sözcülerinden Çağdaş Canpolat 
okudu.

 SPOT tarafından hazırlanan ortak basın bildi-
risinde, Türkiye demokrasi dışı bir olayla daya 
yüzleşti, yaşanan darbe girişimi ile 8 Bin kişi hap-
ishanelere tıkılırken yaklaşık 300 kişide hayatını 
kaybetti. Erdoğan’ın tek kişilik iktidar kurma 
çabaları kabul edilemezdir, Fethullah Gulen’inde 
darbe girişiminde parmağı olduğu düşünülse 
de artık şu aşamada bunu gerçek bir bulgudan 
sayamıyoruz.” İfadelerine de yer verildi. 

Basın bildirisinin okunmasının ardından 
toplantıda hazır bulunan RMT başkanı 
Sean Hoyle söz aldı. Hoyle konuşmasında 
Türkiye’nin içinden çıkılmaz bir kaosa 
sürüklendiğini ve acil tedbirler alınması 
gerektiği vurgusu yaptı. 

sean Hoyle – rMt başkanı
“Başta burada olmamızın amacı 

Türkiye’deki işçi ve emekçi yoldaşlarımız 
ile ezilen haklara olan desteğimizi ve omuz 

omuza duruşumuzu göstermektir. Türkiye’deki 
mini darbe girişimi ve ardından Erdoğan’ın 
konuşmasında geçen ‘darbe Allah’ın bir lütfu-
dur’ ibaresi yaşananların ciddiyetini gösterirken 
öte yandan binlerce insan tutuklandı ve masum 
insanlarda hayatını kaybetti. Erdoğan tüm bu 
hamleler ile Türkiye’de diktatörlüğü getirip 
yönetime geçmek istemesini göstermektedir. 
Mevcut düzende düşünce özgürlüğü ve eşitlik 
hakları ayaklar altına alınırken, bizler RMT 
olarak Türkiye’de yaşayan ve ezilen her kesim-
ler dayanışma içerisinde omuz omuza mücadele 
edeceğimizi belirtmek isterim.”

Sean Hoyle’nin kkonuşmasının ardından 
söz alan Stop The war Coalition dönem başkanı 
Chris Nineham ise Kürt halkıyla dayanışma 
içerisinde olacaklarını vurguladı. 

Chris Nineham- stop the war 
coaltion dönem başkanı

“Erdoğan bir çok koldan yönetimi ele 
geçirmeye çalışıyor, Kürt halına karşıda hukuk-
suz bir savaş açmak durumdadır. Öğrenciler, 
akademisyenler, gazeteciler çok ciddi bir baskı 
altındalar,  militarist ve anti demokratik yol-
larla ülke kaosa sürüklenerek 15 Temmuz’da 
anti demokratik bir hamle yapıldı. Türkiye’de 
Kürtler özgürce yaşamadığı sürece demokra-
si, özgürlük ve eşitlikten kimse söz edemez. 
Erdoğan’ın diktatörlük sistemi içerisinde 
ezilen halkların ve kendisine savaş açılan Kürt 
halkının yanındayız.”

Konuşmaların tamamlanmasının ardından, 
toplantının moderatörü Oktay Şahbaz’da son 
değerlendirmeyi yaparak basın toplantısını 
kapattı.
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‘Ne AKP Diktatörlüğü, Ne de Askeri Cunta!’
Türkiye’de gerçekleşen darbe 

girişimi sonrası AKP hükümeti ve 
Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’ın bu 
durumu bir fırsata çevirme girişimleri 
Londra’da protesto edildi. 

Londra’da örgütlü bulunan Tür-
kiyeli ve Kürdistanlı kurumların içer-
isinde bulunduğu Britanya Demokratik 
Güçbirliği tarafından Manor House’te 
yapılan açıklamada, askeri darbe 
girişimi sert bir dille kınanırken, AKP 
hükümetinin bunu fırsat bilerek dik-
tatöryal rejimi daha da derinleştirme 
çabalarına dikkat çekildi. Açıklamada, 
‘Yıllardır din istismarlığından palazla-
nan AKP faşizmi, şimdi askeri darbe 
girişimini bahane göstererek halkları 
kendi diktatörlüğüne mecbur etmeye 
hazırlanıyor.’ denildi.

Yapılan açıklamada şunlar belirtildi; 
‘‘Bugüne kadar Türkiye’de uygulanan 
tüm askeri darbelerde en çok zarar gören 
kesimler, sosyalistler, emekçiler, Kürtler 
ve Aleviler olmasına rağmen AKP sürek-
li darbe mağduriyeti rolünü oynamıştır. 
Eğer, 15 Temmuz gecesi darbe girişimi 
başarılı olsaydı hiç şüphesiz yine en 
çok zarar gören, işkencelerden geçecek 
olanlar bizler olacaktık. Bu nedenle biz 
demokratik kurumlar olarak asla bir 
askeri cunta darbesini onaylamayız ve 
her türlü antidemokratik uygulamaların 
karşısında mücadele ederiz. 

Fakat, AKP’nin 12 Eylül darbes-
inin bir sonucu olarak doğduğu herkes 
tarafından bilinmesine rağmen kend-
isini halen askeri darbelerin mağduru 
ya da demokrasi havarisi gibi göster-
meye çalışması halkların zekası ile 
dalga geçmektir. Çünkü, AKP’nin 

yıllardır fiilen uyguladığı fakat resmi 
olarak adını koymadığı OHAL, sokağa 
çıkma yasakları ve benzeri uygulama-
larla, Kürt halkı başta olmak üzere, 
Alevilere, emekçilere, öğrencilere ve 
Gezi direnişçilerine neler yaptığını, 
hangi katliamları uyguladığını bili-
yoruz. 

Diyanet işleri başta olmak üzere 
yıllardır ülkenin tüm kamu kurumlarına 
kendi propagandasını yaptıran AKP, 
15 Temmuz gecesi bu tavrını doruğa 
çıkararak tüm Camilerde Cihad 
çağrısında bulunmuştur. Sokağa çıkan 
AKP taraftarları Suriye’de cinayet 
işleyen IŞİD çetelerini aratmayan 
uygulamalarla asker, sivil demeden 
katliamlar yapmıştır. Yıllardır iktidar 
gücünü kullanarak basını kendi emrine 
alan AKP, 15 Temmuz gecesi sözde 
‘muhalif’ Doğan medya gurubu dahil 
olmak üzere tüm medyayı AKP özel 
televizyonu gibi kullandı. Erdoğan, 
daha önceleri sokağa çıkanları ‘hain’ 
ve ‘terörist’ ilan ederken 15 Temmuz 
gecesi tüm taraftarlarını sokağa çağırdı. 
Kendi iktidarı için hertürlü faşizmi 
uygulamaktan geri durmayanların, 
halklara vereceği hiçbir demokrasi 
olmayacağına hep birlikte şahit olduk.

Yıllardır din istismarlığından pala-
zlanan AKP faşizmi, şimdi askeri darbe 
girişimini bahane göstererek halkları 
kendi diktatörlüğüne mecbur etmeye 
hazırlanıyor.’’

Açıklamanın sonunda Erdoğan ve 
AKP’ye askeri darbe girişimini kul-
lanarak, başkanlığı ilan etme fırsatı 
vermeyeceklerini ve bunun karşısında 
mücadele edileceği ifade edildi. 

‘Ne Darbe Ne AKP Şeriatı’

Türkiye’de gerçekleşen darbe girişimi sonrası 
Alevilere yönelik saldırıları protesto etmek 
amacıyla Türkiye’nin Londra büyükelçiliği önünde 
bir eylem düzenlendi. Pazartesi günü Britanya 
Alevi Federasyonu tarafından organize edilen ey-
lemde ‘Ne darbe, ne de AKP şeriatı istemiyoruz’ 
denilerek, laik ve demokratik bir ülke için mü-
cadele edileceği ifade edildi. 

Britanya Alevi Federasyonu 
başkanı İsrafil Erbil tarafından 
yapılan açıklamada, 15 Tem-
muz 2016 Gecesi yaşanan Darbe 
Girişiminin, AKP tarafından fırsata 
çevrilmek istendiği belirtildi. Er-
bil, Bugüne kadar Türkiye’de 
uygulanan tüm askeri darbelerde 
en çok zarar gören kesimlerin, so-
syalistler, emekçiler, Kürtler ve 
Aleviler olmasına rağmen AKP’nin 
sürekli darbe mağduriyeti rolünü 
oynadığını ifade etti.

Erbil konuşmasının devamında 
şunları belirtti; ‘‘Diyanet işleri 
başta olmak üzere yıllardır ülk-
enin tüm kamu kurumlarına kendi 
propagandasını yaptıran AKP, 15 
Temmuz gecesi tüm Camilerde Cihad 
çağrısında bulunmuştur. Sokağa 
çıkan AKP taraftarları Suriye’de ci-
nayet işleyen IŞİD çetelerini aratma-
yan uygulamalarla asker, sivil deme-
den katliamlar yapmıştır. Yıllardır 
iktidar gücünü kullanarak Medya’yı  
kendi emrine alan AKP, 15 Temmuz 
gecesi sözde ‘muhalif’ Doğan medya 
gurubu dahil olmak üzere tüm basını 
AKP özel kanalları gibi kullanmıştır.  

Yargı ve güvenlik dahil tüm devlet 
sistemini AKP’nin memuru ve bekçi-
si haline getirmek için geren adımları 
gecikmeden atan AKP diktatörlüğü 
Ülkemizie darbe yapmıştır. Gerçek 
darbe 15 Temmuz akşamı girişimle 
değil 16 temmuz dan itibaren bunu 
fırsata çeviren AKP islami faşizmi 
tarafından yapılmıştır. 

AKP yöneticileri, Türkiye’yi 
Işid anlayışı ile yönetmek istiyor. 
Bu anlayış başta Alevileri, laik ve 
eşitlikten yana olanları hedef almaya 
başlamıştır. Ülkemizi en kısa yoldan 
Suriye nin kaos haline çevirmek iste-
mekteler. 

Darbe girişimi yapanlar AKP’nin 
Şeriat özlemine katkı sunmuştur. 
AKP bu girişim aracılığı ile ‘Tek-
bir’ getiren gurupların kontrolünün 
kendisinde olduğunu ve istediği za-
man halklar üzerinde baskı unsuru 
olarak bu gurupları kullanacağını 
göstermiştir. 

Yıllardır din istismarlığından 
palazlanan AKP faşizmi, şimdi ask-
eri darbe girişimini bahane göster-
erek herkesi kendi diktatörlüğüne 
mecbur ve biat etmeye hazırlanıyor. 

Alevi Mahallelerine Yapılan 
Saldırıları Şiddetle Kınıyoruz!

15 Temmuz akşamı yapılan ve 
darbe girişimi olarak servis edilen 
bu kalkışma daha düne kadar aynı 
tabaktan beslenen Fettullahçılar 
tarafından yapıldığı iddia edilmes-
ine rağmen, İslamcı sivil faşistler, 
AKP ve MHP gurupları, Alevi Ma-
hallelerine giderek tehditlerde ve 
saldırılarda bulunmaktadır. Vali, 
Kaymakam, Polis ve asker nekadar 
yetkilivarsa bu çirkin saldırılara 
sessiz kalmayı tercih ediyorlar 
hatta söylemleri ile teşvik ediyor-
lar. Alevilere yapılan bu saldırılar 
karşısındaki sessizlik aslında sözde 
yaşanmış olan darbe girişimleri ya 
da danışıklı dövüş adına ne dersek 
diyelim sonuç olarak AKP faşizmine 
hizmet eden bu girişim bahane gös-
terilerek Alevileri, laik yaşam talep 
edenleri ve tüm aydınlıktan yana 
olanları bastırmak ve susturmak is-
temelerinin resmidir. 

Malatya, Ankara, İstanbul, 
Antakya ve Maraş başta olmak üzere 
Alevilerin mahallelerine gelerek 
yapılan bu saldırı girişimlerini, ha-
karetleri, tehditleri şiddetle ve nefre-
tle kınıyoruz. Türkiye’de Aleviler ve 
tüm aydın çevrelere yapılmak istenen 
bu islamı faşist çete guruplarının 
baskıları karşısında gereken her mü-
cadeleyi ortaya koyarak direneceğiz.’’ 
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Darbe girişiminin ardından bakanlıklar ve kamu 
kurumlarında on binlerce personel görevden alındı. 
Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, YÖK, Milli Eğitim 
Bakanlığı, MİT, Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve So-
syal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Enerji 
Piyasası Denetleme Kurumu’nda toplam 28 bin 321 
kişi görevden alındı.  Hürriyet’in haberine göre; Mil-
li Eğitim Bakanlığı özel eğitim kurumlarında görev 
yapan 21 bin öğretmenin lisansını da iptal etti. To-
plamda ise 49 bin 321 kişi görevden alınmış oldu.

Başbakanlık’ta, darbe girişiminin 
ardından Çankaya’daki Başbakanlık ek 
binada görevli 257 personelin görevden 
uzaklaştırıldığını ve kimliklerinin alındığını 
bildirdi. Görevden uzaklaştırılan personelden 
230’unun raportör, 19’unun uzman, 6’sının 
müşavir, 2’sinin hukuk müşaviri olduğu be-
lirtildi.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı 8 bin 777 per-
sonel görevden uzaklaştırıldı. 7 bin 899 em-
niyet personeli ile 614 jandarma, 30 vali ve 
47 kaymakamın listede olduğu öğrenildi.

2 bİN 745 HakİM Ve saVCıYa 
İHraÇ Ve GÖzaltı

Darbe girişiminin ardından cuntaya 
operasyon yapılırken, yargıda da deprem 
yaşanıyor. Önceki gün olağanüstü toplantı 
yapan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
(HSYK) 2 bin 745 hakim ve savcıyı açığa 
almıştı. Dün Türkiye’nin pek çok ilinde söz 
konusu yargı mensupları gözaltına alınmaya 
başlandı.

246 MÜlkİ aMİrİ GÖreVDeN 
UzaklaŞtırılDı

Görevden uzaklaştırılanlar arasında 1’i il 
valisi, 29’u merkez valisi olmak üzere 30 vali, 
52 mülkiye müfettişi, 16 hukuk müşaviri, 1 
genel müdür yardımcısı, 2 daire başkanı, 3 
şube müdürü, 2 hukuk işleri müdürü, 92 vali 
yardımcısı, 47 kaymakam ve 1 kaymakam 
adayı olmak üzere 246 mülki idare amiri bu-
lunuyordu.

YÖk tÜrkİYe’Dekİ tÜM 
DekaNlarıN İstİfasıNı İsteDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 
Türkiye’deki bütün üniversitelerin 
dekanlarının istifasını istediğini açıkladı. 
YÖK’ün açıklamasına göre, 1176’sı devlet 
üniversitesi, 401 vakıf üniversitesi toplam 
1577 dekanın istifası istendi.

8 ÜNİVersİteYe DaHa 
kaYYUM ataNaCak

‘Paralel yapıya’ finansman desteği 
sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmalar 
kapsamında bugüne kadar 7 vakıf üniversitesi 

ve 400’e yakın kreş, ilkokul, ortaokul ve lise 
eğitimi veren okula mahkemeler tarafından 
kayyum atandı. YÖK 8 üniversiteye daha 
kayyum atanması için harekete geçti. Kayy-
um atanacak bin özel okul da bulunuyor.

Meb’De ‘Darbe’: 15 bİN 
200 PersONel aÇıĞa 
alıNDı, 21 bİN ÖĞretMeNİN 
lİsaNsı İPtal eDİlDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, TSK içindeki 
bir grubun gerçekleştirmek istediği darbe 
girişimi sonrasında, 15 bin 200 kamu per-
sonelinin açığa alındığını açıkladı. MEB’in 
15 bin 200 kişiyi görevden almasının 
ardından özel kurumlarda görev yapan 21 bin 
öğretmenin de lisansını iptal ettiği öğrenildi.

34 GazeteCİNİN basıN 
kartı İPtal eDİlDİ

Basın-Yayın Enformasyon Genel 
Müdürlüğü (BYEGM), 15 Temmuz’da 
yaşanan darbe girişiminin ardından basın 
kartlarını incelemeye aldı. Bu kapsamda, 
Meydan Gazetesi’nden 14, Samanyolu 
TV’den 2, Irmak TV’den 3, Can Erzincan 
Televizyonu’ndan 8, Samanyolu Haber 
Televizyonu’ndan 2, Radyo Mehtap’dan 1, 
Taraf Gazetesi ve Nokta Dergisi’nden 4 ol-
mak üzere toplam 34 gazetecinin basın kartı 
“milli güvenliğe tehdit oluşturdukları” ger-
ekçesiyle iptal edildi.

CeMaat raDYO Ve 
teleVİzYONlarıN 
lİsaNsı İPtal eDİlDİ

RTÜK tarafından Yayın hak ve lisansları 
iptal edilen televizyon ve radyoların listesi 
şöyle:

“STV, Samanyolu Haber, Samanyolu 
Haber Radyo, Can Erzincan TV, Kanal 
124, Yumurcak TV, Hira TV, MC TV, Dün-
ya TV, Kanal Türk, Bugün TV, Mehtap TV, 
Berfin FM, Kanal Türk Radyo, Burç FM, 
Samanyolu Haber Radyosu, Radyo Mehtap, 
Haber Radyo Ege, Dünya Radyo, Radyo 
Küre, Merkür TV, Esra Radyo, Tuna Shoping 
TV, Samanyolu Haber Radyo Anadolu.”

Cumhuriyet Tarihinin En  
Kamuda 49 Bin 321 Kişi 
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Dün yapılan açıklamada 15 Temmuz’da 
yaşanan darbe girişimi sırasında 62’si polis, 
5’i asker, 173’ü de sivil 240 kişi öldü. Olay-
larda 104 darbeci asker de çatışmalarda 
ölürken, toplam bilanço 344 oldu. 

• 62 polisin 55’i Ankara’da, beşi 
İstanbul’da, ikisi Muğla’da yaşanan 
olaylarda hayatını kaybetti.

• Beş askerin dördü Ankara, 
biri İstanbul’da yaşanan olay-
larda hayatını kaybetti.

• 173 sivilin 78’i Ankara, 94’ü 
İstanbul, biri Malatya’da yaşanan 
olaylarda hayatını kaybetti.

Yaralılar
Darbe girişimi sırasında 1535 kişi 
de yaralandı. Hastanelerde 623 
kişinin tedavileri devam ediyor:

• Ankara’da 96, İstanbul’da 
23, Muğla’da 3, Sakarya’da 
bir, Bayburt’ta bir olmak 
üzere 124 polis yaralandı.

• Ankara’da 18, Sakarya’da 
iki, İstanbul’da bir olmak 
üzere 21 asker yaralandı.

• Ankara’da 800, İstanbul’da 589, 
Eskişehir’de bir sivil yaralandı.

TSK’DEKİ 358 
GENERAL VE 
AMİRALDEN 96’SI 
TUTUKLANDI

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 
şimdiye dek 96 general ve amiral tutuklandı.

Gözaltına alınan 112 general ve amiral-
den şimdiye dek ikisi serbest bırakıldı. Geri 
kalanın ifade işlemleri sürüyor. 

Genelkurmay Başkanlığı’nın Mayıs 
ayındaki açıklamasına göre Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nde kuvvet komutanlıklarında 
325, Jandarma Genel Komutanlığında 32 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığında bir ol-
mak üzere TSK’da 358 general ve amiral 
bulunuyordu.

96 generalin tutuklanmasıyla TSK 
içindeki general ve amirelin yüzde 27’si 
tutuklanmış oldu.

Büyük Darbesi; 
Görevden Alındı

Darbe 
Girişiminin 
Kanlı 
Bilançosu: 
344 Kişi Ölü, 
1535 Yaralı
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Geleneksel olarak 
düzenlenen Stand up to 
racsim “Irkçılığa karşı 
ayağa kalk” yürüyüşü 
bu yıl da geniş katılım 
ile gerçekleştirildi. 

Haber-Fotoğraf: Erem Kansoy

Hafta sonu düzenlenen yürüyüşte 
yaklaşık binlerce kişi İngiliz hükümetinin 
kemer sıkma politikaları, dış politikadaki 
başarısızlığı, mülteci sorununa yaklaşımı 
ve ırkçılık protesto edildi. Anti-Irkçı ve 

Anti-Faşist aktivistlerin, İşçi sendikaları, 
öğrenci birlikleri, Avrupa Birliği mensubu 
Romanya, Bulgaristan ve Polonya göçmen-
leri, Roman’lar, Kürt, Müslüman ve Hris-
tiyan gruplar de destek verdiği yürüyüşte, 
İngiltere’de yaşam sürdüren birçok to-
plumdan duyarlı vatandaşlar, Woodcraft 
Folk, Dale Farm destekçileri grubu, NHS 
çalışanları, öğretmenler sendikası, Engelli-
ler grubu ve sivil toplum örgütleri de hazır 
bulundu. Büyük yürüyüş her yıl olduğu gibi 
Stand up to racism ve halklar meclisi grupları 
tarafından organize edildi. Yürüyüşte ayrıca 
geçtiğimiz günlerde başbakanlık koltuğuna 
oturan Teressa May de protesto edildi. 

Büyük yürüyüşte, Manchester, Glasgow, 
Liverpool ve Londra çevresinde aktif kurum, 
kuruluş ve sendikalardan da destek geldi. 

Londra merkezde düzenlenen yürüyüşte 
ayrımcılık, haksız yere suçlamalar ve ırkçılık 

karşıtı sloganlar atıldı, özellikle siyahilere 
yönelik saldırılar da şiddetle kınandı. Öğlen 
saatlerinde BBC kanalı binası  karşısında 
toplanan katılımcılar buradan parlamento 
binasına doğru yürüyüşe geçti. 

Yaklaşık 20 Bin kişinin katıldığı etkinlikte 
merkez Londra trafiğe kapatıldı. Yürüyüşün 
tamamlanmasının ardından Parlamento 
meydanında toplanan coşkulu kalabalık 
burada örgüt temsilcileri ve konuşmacıları 
dinledi. 

Jeremy Corbyn’de mesaj gönderdi
Doktor sendikaları, işçi ve emekçi 

kurumları ile aktivist grupların adına yapılan 
konuşmaların ardından İşçi Partisi Jeremy 
Corbyn’in yürüyüşe katılamaması üzerine 
gönderdiği mesaj okundu. Jeremy Corbyn’in 
İngiltere’nin başbakanı olmasını isteyen 
kalabalık kitle mesajı coşkuyla karşıladı. 

Mesajında Corbyn, “devlet şuanda çok 
zayıf ve ikiye bölünmüş durumda Avru-
pa birliği meselesi devleti çok zayıflattı, 
ırkıçılaraifaşistlere ve aşırı tutuculara karşı 
sağlam durup organize olmalıyız” ifadelerine 
de yer verdi. 

Day-Mer adına Oktay 
Şahbaz kitleye seslendi

Türk ve Kürt Toplum Merkezi Day-Mer 
adına kitleye yönelik konuşma yapan Oktay 
Şahbaz “ Türkiye’de bugün yaşananlar büyük 
bir insanlık ayıbıdır ve demokrasiyi ayaklar 
altına almaktır, bunlara karşı sesimizi yükselt-
meliyiz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 saat süren protesto etkinliğinde 
katılımcılar İngiltere’nin de dünyadaki mülte-
ci sorununa çözüm bulup savaşları durdurma-
ya yönelik hamleler yapması yönünde çağırıda 
bulundu. 

Binlerce Kişi Irkçılığa K
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Eğitim Köşesi

oktyshbz@googlemail.com

Oktay 
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

Bizde Irkçılık Yaparsak…
Londra bugün bir çok ulustan 

insanların, kültürlerin ve dillerin 
bir arada yaşadığı ender şehirlerden 
bir tanesi. Londra’da bir çok okul-
da ortalama 35-40 arası değişik 
dil konuşuluyor. Londra genel-
inde ise toplamda 250 nin üzerinde 
değişik dilin konuşulduğu çeşitli 
araştırmalar tarafında beyan edili-
yor. Her dilin en az bir kültürü tem-
sil ettiğini düşünürsek, Londara’nın 
en az yaklaşık 250 değişik kültürün 
bir arada yaşadığı bir ortam olarak 
nitelendirebiliriz. Çocuklarımızda 
her gün gittikleri okulda bir çok 
değişik ulus ve dilden öğrenciler 
ile aynı masa ve sınıflarda bir araya 
geliyor ve onlar ile eğitim ortamını 
paylaşıyorlar. Çalışan bir genç ise 
çalıştığı iş yerinde en azından bir 
kaç tane değişik kültürden işçi 
ile bir araya geliyor. Çok kültür-
lülük en temelde bir zenginlikdir 
ve öylede görülmesi gerekiyor. 
Böyle görülmediğin ise bunun ka-
baca tanımı ister kabul edelim ister 
kabul etmiyelim ‘ırkçılık’ olarak 
tanımlanacaktır. Bu haftaki yazımda 
sizlere bunun çocuklarımıza 
yansıması ve önemi üzerine birşeyler 
paylaşacam. Umarım faydalı olur..

Londra’da yaşayan Türkiyeli ve 
Kürt toplum bireyleri olarak bir yan-
dan geldiğimiz ülke Türkiye’deki 
ırkçılıktan ya da ötekileştirilmekten 
şikayet ederken öte yandan 
İngiltere’de yaşayan diğer to-
plumlara karşı ön yargılı davranıp 
kimi zaman ciddi ‘ırkçılık’ kokan 
söylemlerde bulunuyoruz. Bu söy-
lerimi en temelde siyahi toplumun 
bireylerine karşı çok rahat ve çekin-
meden yapabiliyoruz. Bunun daha 
da kötüsü son dönemlerde hükümet 
ve ırkçı partilerin yaptığı göçmen 
karşıtı yorumların benzerleri Tür-
kiyeli ve Kürt toplumlar olarak dil-
lendirmekten çekinmiyoruz. Örnek 
vermek gerekirse toplum fertler-
imizin ‘Ya Bulgarların hepsi hırsız’ 
ya da ‘Romenleri ise almayan dük-
kanda bir şey bırakmazlar’ gibi ya 
da bu ‘Suriyeli mülteciler gelmesin 
memleket karışır’ gibi çok talihsiz 
yorumlar duyup şahit oluyorum. 
İnsan demeden edemiyor, ne çabuk 
unuttuk bizlerinde mülteci olduğu 
ve bu ülkeye ilk geldiğimiz günleri!!

Kendimizi bu ülkeye ait sanmak 
kendimizin dışındaki halklara karşı 
ön yargılı davranacağımız hakkını 

bizlere tanımıyor. Yada cebimizde 
İngiliz pasaportunu taşımamız bi-
zleri 100% İngiliz yapmıyor. Kaldı 
ki tarihsel olarak ta İngiltere’nin 
neredeyse 1950 den itibaren göç-
menlerin verdikleri emekler ile inşa 
edilen bir ülke olduğu, sağlık ve 
bir çok servis hizmetinin göçmen-
ler tarafından ayakta durduğunu 
bilmemiz bizlere yardımcı olacaktır. 
Daha önceki yazılarımda da dediğim 
gibi çocuklarımız bugün bizlerin, 
anne ve babaların, bir yansımasıdır. 
Bu anlamda bizim söyleyeceğimiz 
yorumlar çocuklarımızın üzerinde 
direk bir etki yaratıp onlarında 
okullarında ya da mahallelerinde 
ön yargılı olmalarına hizmet ede-
biliyor. Bir yandan ırkçılık ve 
dışlanmaktan şikayet ederken diğer 
bir yandan da ırkçı ve on yargılı 
bir nesil yetiştirmek ümit ediyo-
rum ki hiç birimizin istediği bir şey 
değil. Daha da önemlisi istemey-
erek de olsa ülkedeki ırkçı partilerin 
yaptıkları göçmen ve mülteci karşıtı 
politikaların bir parçası olmamız 
herhâlde isteyeceğimiz en son şey 
olur galiba.     

Yazımın başında dediğim gibi 
Londra bir çok kültüre ev sahipliği 
yapan bir şehir. Çocuklarımızda bu 
çok kültürlülüğün içinde büyüyüp 
buradaki hayatın bir parçası olma 
yolunda eğitim alıyor. Gerek gittiği 
okulda gerekse de çalıştığı is ye-
rinde her toplumu kabul etmeyi 
öğrenmesi onlar ile ön yargısız 
bir şekilde hareket etmesi başarı 
yolunda büyük önem taşıyor. Bu-
nun temellerini verecek olan biz 
ailelere düşen en büyük görev 
çocuklarımızın yanında yaptığımız 
yorum ve söylemler konusunda 
dikkatli olmamız olacaktır. On-
lara diğer toplumlar ile aramızdaki 
farklılıklardan çok benzerliklerim-
izden bahsedelim. Komşularımız 
ile ya da mahallemizdeki diğer 
toplum ile ilişiklerimizi daha 
geliştirmek için bir çaba içerisine 
girelim. Emin olun ki bunu gören 
bir çocuk okula ve çevresine daha 
farklı bir göz ile bakıp daha da yakın 
davranacaktır.  Mutlu ve yakınlık 
hiç şüphesiz huzurlu olmayı yani 
başarıyı getirecektir. Umarım bun-
dan sonra söylediklerimizi bir kere 
değil iki defa düşünürüz ve bu an-
lamda vermek istediğimiz mesajı 
veririz.

arşı Yürüdü
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Türkiye’de gerçekleşen darbe girişiminden sonra Kürt Halk önderi Abdullah 
Öcalan hakkında kaygılı olan Kürt örgütleri Avrupa’nın birçok merkezinde 
eylemler düzenledi. Uluslararası Af Örgütü Londra merkezi önünde topla-
nan Kürdistanlılar Öcalan ile acil bir görüşme yapılması için girişimlerde 
bulunulmasını talep etti. 
Haber-Fotoğraf: Erem Kansoy

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan Ni-

san 2015 tarihinden bu yana ailesi ve 
avukatlarıyla görüştürülmüyor. Son yaşanan 
darbe girişiminden sonra Kürt örgütleri Öca-

lan ile acil bir görüşme yapılması için Kürdis-
tan ve Avrupa’da bir dizi görüşme ve eylemler 
gerçekleştirdi. 

Londra merkezde bulunan Amnesty In-
ternational merkez binası önünde Roj Kadın 
Meclisinin çağırısı ile toplanan kalabalık Am-
nesty International’dan Öcalan’ın durumuna 
ilişkin bilgi ve açıklama talebinde bulundu. 

Eylem öncesinde hazırlanan ve Kürt halk 
önderi Abdullah Öcalan’ın üzerinde uygulanan 
tecriti belgeleyen ayrıca 15 Temmuz sürecin-
den buyana Öcalan’dan haber alınamamasının 
insanlık dışı olduğunu vurgulayan dosya eylem 
sırasında Birsel Poyraz, Fatma Ana ve Evrim 
Yılmaz tarafından Amnesty International yet-
kililerine teslim edildi. Düzenlenen eylemde 
‘terörist Türkiye, Kürdistan’daki faşist saldırıları 
durdurun, hepimiz Öcalan’ız’ sloganları 
İngilizce olarak aralıksız atılırken yine İngilizce 
olarak hazırlanan ‘Öcalan’a özgürlük!’ başlıklı 
bildiri de çevredekilere dağıtıldı. 

Yaklaşık 2 saat süren eylemde, Roj Kadın 
Meclisi adına Türkan Budak ve Kürt Halk 
Meclisi Britanya adına Ali Poyraz gazetemize 
demeç verdi. 

türkan budak
“Avrupa Kürt kadın hareketinin 30 

Temmuz’a kadar önderliğimizin özgürlüğü için 
almış olduğu bir kararla eylemimize başladık. 
30 Temmuz’a kadar Avrupa’da tüm ülkelerde 
af örgütleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları 
önünde önderliğimiz üzerindeki tecritin 
kırılması artık ciddi şekilde gündemimizdedir. 

15 Temmuz’da Türkiye’deki darbe 
girişiminden dolayı genel anlamda Kürt halkı 
çok ciddi şekilde önderliğimizin yaşamı 
ile ilgili endişelerimiz ve kaygılarımız var. 
Biz bugün İngiltere’deki Roj Kadın Meclisi 
öncülüğünde tüm kitlemize yaptığımız çağırı 
ile Amnesty International merkezinin önüne 
toplandık. Amnesty International uluslar 
arası af örgütü Türkiye masası ile görüşme 
yapacaklarını belirtti. Bizim talebimiz 
önderliğimiz ile ilgili derhal harekete geçme-
leridir. Önderliğimizin yaşamı ile ilgili acil bir 
çağırı yapmaları gerekiyor. 

Türkiye’deki bu gerginlik giderek savaşın 
derinleşeceğine işarettir bunun için halkımızın 
sürekli hareket halinde olması gerekiyor, 
duyarlılığın üst düzeyde olması gerekiyor tüm 
halkımızı sürece karşı doğru bir mücadele 
göstermesi ve sürekli kurumları ile irtibatta 
olmasını öneriyoruz.”

ali Poyraz
“Başkan Apo üzerinde çok ciddi bir tecrit 

ve baskı 18 yıldan beridir kurulmuştur. Bu 
baskıyı işkenceyi en başta Kürt halkına 
yönelik bir baskı olarak görüyoruz, Türkiye 
halklarının, Ortadoğu halklarının esir alınmak 
istenmesi ve Ortadoğu’da dizayn edilmek 
istenen sistemin önünü açmak için bu tecriti 
uyguluyorlar. 

Şuanda önder Apo’nun tüm Kürtler olarak 
hayatından endişe ediyoruz, uluslar arası af 
örgütü her ne kadar devletlere bağlı olma-
yan bir kurum olsa da görevini maalesef bu 
noktada yerine getirmemektedir. Bir insanı 
bir halkın önderini 18 yıl tecrit altında tutu-
lacak, avukatları yakınları görüşemeyecek, 
can güvenliğinden endişe duyacak ve bir 
af örgütü temsilci çıkıp bu konuda ne 
oldu diye sormayacak... bunu öncelikle 
af örgütünün görevlerinden olmasından 
dolayı ve af örgütünün bu görevlerini yerine 
getirmediğinden dolyaı şiddetle kınıyoruz. 
Söz konusu Kürt halkının önderliği olunca 
maalesef af örgütü de sessizliğe bürünme-
ktedir. Af örgütü devletlerle girmiş olduğu 
ilişkiden dolayı fazla çıkış yapamamaktadır. 
Af örgütü nerede bir insan hakkı ihlali varsa 
buna müdahale etmesi gerekiyor.”

Uluslararası Af Örgütü Londra Merkezinde Öcalan Eylemi 

Türkan BudakAli Poyraz
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    ha.twebb                       @hatwebb

‘Hür Dünyanın Diktatörlüğü...’
Hayır, bu yaşanan darbe miydi değil 

miydi, Tayyip’in işi miydi, Amerika 
destekli miydi, bunların hiç birinden 
bahsetmek istemiyorum. Zaten bu 
konularda yeterince yorum yapan var. 
Ben size önemini sıklıkla unuttuğumuz 
başka bir konudan bahsedeceğim.

İranlı yazar Bahman Nirumand 
başlıktada adı yazılı olan ‘Hür 
Dünyanın Diktatörlüğü’ isimli kitabını 
yazdığı dönemleri konu alan bir yazı 
yazmıştı. Yazının size çok tanıdık 
gelecek bölümleri olacaktır. Lafı uzat-
madan yazıdan kesitler alarak devam 
etmek istiyorum.

‘‘Evet, Humeyni yeryüzünde cen-
neti vaat etti bize. Demokrasi gelecek, 
kimse fikirleri ve siyasal görüşleri 
yüzünden tutuklanmayacak, işkence 
yapılmayacak, kadınlara eşit haklar 
verilecek, giyim serbest olacaktı...’’

Yukardaki kesit ne kadarda 2002’ye 
ait gibi görünüyor değil mi. Tayyip’te 
ülkeye demokrasi vaat etmiş, insanların 
dil, din, ırk haklarını savunacağını 
açıklamıştı. Buna inanmayan birisi 
olarak gelişmeleri büyük bir mer-
ak ile takip etmiştim. İlk hareketi 
Kürtçe eğitim veren kurumları su-
dan bahanelerle açtırmamak olmuştu. 
Ardından Diyanet –ki varlığını halen 
sorgularım bu kurumun- ülkede ci-
ddi bir çoğunluk olan Alevilik dahil 
birçok inanışı din olarak görmemiş, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin dinini Sünni 
İslam olarak belirlemişti. Savunma 
bakanlığından sonraki en büyük bütçe 
halen Diyanet İşleri bakanlığınındır. 
Parası vergilerimizle ödenen imamların 
gece yarıları kafa kesmek için 
yandaşlarını sokağa dökmek üzere 
çağrılar yapması ve insanların beyinler-
ini gerici düşüncelerle doldurmasından 
başka bir şey yaptıklarını görmedik. 
Tabi ki son olarak Türk’ün ululuğu, 
Türk diyenin ne mutlu olduğu, 
Türkiye’nin Türklerin olduğu gibi 
konularda ısrarcı oluşunu da unutmam-
ak lazım. Bana, o ülke topraklarında 
nefes alma hakkı vermesi ırkıma saygı 
duyduğu yada bana eşit haklar verdiği 
anlamına gelmez.

‘‘... Şah, İran’ı terk etti. ... Ertesi gün 
bir hırsızın genç mollalar tarafından 
yakalanıp, adına ‘İslam Mahkemesi’ 
denilen mahalli heyet tarafından 35 
kamçı cezasına çarptırıldığı haberini 
okuduk. Haberi ciddiye almadık, ‘üç 
beş sapsızın işi’ dedik. ... Bira-şarap 
fabrikalarının yakılması, sinemaların 
tahrip edilip filmlerin sokaklara 
atılması gibi olayların üzerinde hiç 
durmadık. ‘Ufak tefek şeyleri’in toplu-
mun demokrasi ve ulusal bağımsızlık 
yolundaki çabaları etkilemesini istemi-
yorduk.’’

Taksim’de ve İstanbul’un bazı 
semtlerinde, ayrıca ülkenin bazı 
şehirlerinde meyhane ve diğer içki-
li mekanların çalışma saatlerinin 
kısıtlanmasını hatırlarsınız. Sokaktan 

geçenleri etkiliyor bahanesi ile dışarıda 
bulunan masaların kaldırılması, okul 
müdürlerinin kendi kafalarına göre oruç 
dönemlerinde öğretmen kafeteryalarını 
kapattırması, ayrıca televizyon-
larda alkollü içecek reklamlarının 
kaldırılması da cabası. Çok kültürlü 
olarak gördüğümüz büyük şehirlerde 
meydana gelen ‘ramazan sırasında 
sokakta sigara içme’ kavgaları yazıda 
geçen kırbaç olayına ne kadarda ben-
ziyor.

‘... Mollalar tarafından, kadın 
ve erkeklerin yan yana yüzemey-
ecekleri, okullarda aynı sınıflarda 
olamayacakları, birlikte spor 
yapamayacakları gibi gerici kararlar 
ardı ardına alınmaya başlandı. ‘Müslü-
man kadınların yanında fahişelerin yeri 
yoktur’ denilerek kadınlara örtünme 
zorunluluğu getirildi. ... Humeyni, 
‘bütün sorunlarımızın sebebi, cemi-
yetimizdeki ahlaksızlıklardır. Bunların 
kökünü kazımalıyız’ diyor, genç mol-
lalar terör estiriyordu.’

İmamhatipler okulları aktif olarak 
geri döndü. Buda yetmezmiş gibi 
üst düzey eğitim verilen, öğrencileri 
sınavla alınan Anadolu Liseleri, Anad-
olu İmamhatip Liselerine dönüştürüldü. 
Tabiki de sınıflarda kadın ve erkekler 
ayrıldı. Hatta üniversitelerdeki öğrenci 
evlerinde ‘kızlı-erkekli’ kalınıyor diye 
evlere baskınlar yapıldı. Kahkaha atan 
kadına, çocuk aldıran kadına, evlen-
meden hamile kalan kadına türlü türlü 
sıfatlar yakıştırıldı. Büyük şehirler 
dışında ki şehirlerde örtünen kadın na-
muslu, açık kadın tacize-tecavüze dav-
et çıkaran olarak nitelendirildi. Bunlar 
molla değildiler, bunlar kendilerini ‘ak’ 
ilan edenlerdi.

‘... Üç ay önce Humeyni, Paris’te 
komünistler de dahil olmak üzere her 
görüşün rahatça örgütleneceği bir 
demokrasiden, özgürlükten bahsederk-
en, şimdi tüm solcu, milliyetçi ve lib-
eralleri İslam düşmanı ilan etmişti. ... 
Mollaların en iyi siyasi stratejileriydi, 
işlerine gelmediği zaman hemen gün-
demi değiştiriyorlardı...’

Sözde her görüşe kucak açacaklardı. 
2002’de böyle söylemişlerdi. Ama 
bugün öyle olmadığı açık. Sadece 
kendilerine alkış tutanlara saygı gös-
teriyorlar. Tabi o da alkış tuttukları 
müddetçe. 

Ve bunlarda her fırsatta gün-
dem değiştiriyorlar. Her işlerine 
gelmediğinde gündem akıp gidiyor. 
Çalıp çırptıkları, sıfırladıkları paralar, 
MİT tırlarındaki onca savaş malzem-
esi, Diyarbakır, Ankara, Taksim, 
havalimanı patlamalarının sorumluları, 
Tayyip’in olmayan ve hiç olmaya-
cak diploması. Hepsinde gündem 
değişti durdu. Ve asıl sorumuzu da 
unutturduklarını sandılar...

‘Hurşit külter nerede?’

Köşe Yazısı

tOm 
Webb

Roj Kadın Vakfı Kadınların 
İstedikleri Hizmetleri Sordu

Roj Kadın Vakfı, 
geçtiğimiz Perşembe 
günü bir kahvaltı 
h a z ı r l a y a r a k , 
kadınların kendilerin-
den neler bekledikler-
ini ve ne tür çalışmalar 
yapılmasını iste-
dikleri konusunda 
görüş aldılar.

Uzun yıllardır kadınlara 
hizmet veren Roj Kadın Vakfı 
çalışmalarını daha kapsamlı hale 
getirmeyi hedefliyor. Özellikle, 
şiddet gören kadınlara çeşitli 
destek programları sunan ve 
kadınların iş bulmalarına destek 
veren vakıf, çalışmalarını nasıl 
geliştirebilecekleri konusunda 
bir tür anket yapmak amacıyla, 
kadınları kahvaltıya çağırdı.

Haringey’de bulunan Kürt 
Toplum Merkezinin bahçesinde 
gerçekleşen kahvaltıya Haringey 
Belediye Başkanı Ali Gül Özbek, 
avukat Serpil Ersan ve Kürt Halk Meclisi eş başkanı 
Evrim Yılmaz da katıldılar.

Roj Kadın Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Serpil 
Yurtsever kadınlara danışıp kendilerinden ne tür 
hizmetler beklediklerini sorduklarını söyledi:

‘‘Roj Kadın Vakfı’nın düzenlemiş olduğu 
kahvaltıda, kadınlarla birebir ilgilenerek kadınların 
burada yaşamış olduğu sorunlara çözüm olarak 
neler bekledikleri sorusunu yöneltti. Onların hem 
sağlık, hem iş bulma konularında, hem de bundan 
sonraki taleplerini- örneğin spor faaliyetleri ya da 
mahalle doktorlarıyla iletişim konusunda desteğe 
mi ihtiyaçları var- öğrenmeyi hedefliyoruz. Bu gibi 
konuları kapsayan bir anket çalışmasıyla kadınların 
ihtiyaçlarını tespit amaçlı bir araya geldik.’’

Yurtsever şöyle devam etti: ‘‘Bundan sonraki 
süreçte de, aldığımız anket sonuçlarına göre, uy-
gun olan, çoğunluğun ihtiyacı olarak gördüğümüz 
konularda destekleyici projeler yürütme amacıyla 
buradayız.’’

Yurtsever, Roj Kadın Vakfı’nın mevcut 
çalışmalarını şöyle anlattı: ‘‘Hackney Belediyesi 
desteğiyle yürüttüğümüz aile içi şiddet projemiz 
var. Kadınlar kendilerini şiddete karşı nasıl ko-
ruyabilirler, şiddetin kavramı nedir? Şiddete karşı 
bilinci nasıl uyandırabiliriz? Genel olarak bizim 
yapmış olduğumuz projemizin kapsamı, kadınları 
bu konularda bilgilendirmek. Ayrıca şiddete 
uğrayan kadınlarımız için gerek psikolojik tedavi, 
gerek hukuki danışmanlık olan bütün konularda 
yönlendirme görevini görüyoruz burada.

‘‘Yine Hackney Belediyesi’nin desteğiyle 
yapmış olduğumuz kariyer ve employment pro-
jemiz var. Bu projemizle de kadınlarımızın iş süre-
cine hazırlanmaları aşamasında, bireysel olarak alt 
yapılarını güçlendirecek kurslara yönlendirme gibi 
çalışmamız var.’’

Roj Kadın Vakfı’nın çalışmalarına ilişkin daha 
fazla bilgiyi, https://rojwomen.org internet adresin-
den bulabilirsiniz.
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Londra’da ‘Suruç İçin Adalet’ Çadırı
‘Suruç İçin Adalet, Herkes İçin Adalet’ kampanyası 
çerçevesinde Londra’nın Manor House istasyonu 
yanında üç gün sürecek çadır eylemi başlatıldı. 
Pazartesi günü açılan çadıra 20 Temmuz 2015’te 
yaşamını yitiren 33 gencin fotoğrafları asıldı. 

Suruç katliamı yıldönümü vesilesi-
yle Türkiye ve Avrupa’nın birçok 
merkezinde devam eden Suruç için 
Adalet eylemleri Londra’da da devam 
ediyor. Bu amaçla Manor house ista-
syonunda kurulan çadırda, katliamın 
sorumlularından hesap sorulması 
çağrısı yapılıyor. 

Avrupa Ezilen Göçmenler Kon-
federasyonu tarafından öncülüğü 
yapılan kampanya kapsamında Suruç 
katliamı dosyası üzerindeki gizlilik 
kararının  kaldırılıp şeffaf ve geniş 
bir soruşturma ile faillerin açığa 
çıkarılması talep ediliyor. 

Kampanya ilgili yapılan açıklamada 
şunlar belirtildi; ‘‘Kampanyamızla 
başta 20 Temmuz 2015’de DAİŞ ve 
AKP işbirliğiyle gerçekleştirilen ve 33 

sosyalistin katledildiği Suruç katliamı 
olmak üzere, Ankara, İstanbul-
Sultanahmet ve Atatürk havaalanı 
katliamları, Roboski, Amed, Maraş, 
Çorum, Sivas, Sur, Cizre, Silopi, 
Nusaybin, Şirnak, Gever ve diğer tüm 
katliamların hesabını soruyor ve ada-
let talebimizi dile getiriyoruz.

Tüm katliamların aydınlatılmasını, 
gizlilik kararlarının kaldırılmasını, 
katliamların tüm sorumlularının 
yargılanmasını istiyoruz.

Suruç katliamının yıldönümü olan 
20 Temmuz günü her alanda sokak 
eylemleri ile kampanyamızın finalini 
yapacağız.’’

Pazartesi günü başlayan çadır ey-
lemi bugün sona erecek.  

14 Temmuz şehitleri Londra’da da anıldı

14 temmuz şehitleri 
Londra’da düzenle-
nen etkinlikte anıldı. 
Kuzey Londra’da 
bulunan Kürt Halk 
toplum Merkezinde 
dün düzenlenen 
anma etkinliğinde 
Kürt Halk Meclisi Eş 
Başkanları Evrim 
Yılmaz ve Ali Poyraz 
da hazır bulundu. 

Erem Kansoy

Dernek binasında tüm şehitlerin 
fotoğrafları asıldı ve mumlar yakıldı. 
Etkinlik 1 dakkalık saygı duruşu 

ile başladı. Ardından Britanya Kürt 
Halk Meclisi Eş Başkanı Ali Poyraz 
bir konuşma yaparak 14temmuz’un 
Kürt halk mücadelesindeki önemine 
değindi. 

Aynı zamanda dönemin Diyarbakır 

zindanlarında arkadaşlarının 
yüzleştiği insanlık dışı işkencelere de 
değinen Poyraz “14 temmuz şehitleri 
tarihimizde önemli bir dönemeçtir. 
Anılarının bizlere mücadelemizde ışık 
olduğu şehitlerimizin sayesinde bugün 

bu olanak ve imkanlara sahibiz, elim-
izdekilerin değerini çok iyi bilmeli-
yiz” ifadelerine de yer verdi. 

Etkinlikte 14 Temmuz şehitleri ile 
ilgili hazırlanan kısa sinevizyon gös-
terimi yapıldı. 
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Professional Pest Control Services for the treatment of: 

07404 404006
foxpestcontroller01@gmail.com

193 The Avenue, London, N17 6JJ

Mouse/Rat traps
Insect sprays

Moth treatments
Poison free repellors

Mouse glue traps

Rats
Mice
Flies

Cockroaches
Ants

And much more



Bozca-der Eğitim Çalışmalarına Öncelik Verecek
Bozca-der, önümüzdeki 
eğitim yılında sunacağı 
eğitim çalışmalarını 
açıklamak ve gençleri farklı 
mesleklerle tanıştırmak için, 
bir eğitim paneli düzenledi.

Sivas’ın Bozhüyük ve Camiliyurt köy-
leri dayanışma derneği olan Bozca-der, 2008 
yılında kurularak toplum üyelerini dayanışma 
içinde bir araya gelerek, özellikle gençlere 
destek olma çalışmaları yürütmeyi hedefledi.

Tottenham’da bulunan binasında 
çalışmalarına devam eden Bozca-der, Eylül 
ayından itibaren eğitim çalışmalarına yoğunluk 
vererek gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda 
hizmet vermeyi hedefliyor.

Bozca-der, bu çalışmalarını tanıtmak 
amacıyla yaptığı eğitim panelinde, farklı 
mesleklerden profesyoneller konuşmalar 
yaptılar. Panelin sonunda çeşitli kariyerlere 
ilişkin bilgilerin verildiği stantlarda gençler 
bilgi edindiler.

Haringey Belediye Başkanı Ali Gül 
Özbek’in de katkılarıyla düzenlenen eğitim 
etkinliğinde ilk olarak, Bozcader başkanı, 
İrfan Sağır, bir konuşma yaparak, öncelikle 
katılımcılara teşekkür etti ve hedeflerini 
anlattı. Sağır, katkılarından dolayı özellikle 
Özbek’e teşekkür etti.

Sağır, konuşmasının geri kalan 
bölümünde şöyle konuştu: “Bozca-Der olarak 
düzenlediğimiz bu organizasyondaki amacımız 
sizlere 2016/2017 eğitim yılında başlatacağımız 
eğitim, kültür ve sanat sınıflarını tanıtmak ve 

yanı sıra yeni eğitim yılında meslek seçecek gen-
çlerimizi ve siz ailelerimizi bilgilendirmek.

‘‘Sizlerin de gördüğü gibi, bir çok gencimi-
zin üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 
kendi mesleklerini yapmak için başvurularda 
bulunuyorlar. fakat maalesef iş bulamıyorlar ve 
mesleklerini yapamıyorlar. Bunun da neticesinde 
kendi ailelerinin veya yakınlarının yanında mar-
ketlerde veya kebap shop’larda işe başlıyorlar. 
Meslek seçerken nelere dikkat etmek gerekir? 
Önümüzdeki yıllarda hangi dallarda profesy-
onellere ihtiyaç var? Bugün, but tür sorulara ce-
vap alabilmemiz için sizlere kendi mesleklerinde 
başarılı ve kariyer yapmış bir çok profesyone-
limizi davet ettik.’’

Panelin sunuculuğunu yapan, Bozca-der 
genel sekreteri Ergül Kömür de Bozcader’in bir 
eğitim merkezi olacağını ifade etti.

Daha sonra konuşma yapan Özbek, ‘‘Eğitim 
insan hayatında, gelece yön vermemmizde tek 
araçtır. Her zaman söylüyorum, kültürümüze 
sahip çıkmanın tek yolu kurumlarımıza sahip 
çıkmaktan geçer’’, dedi

Özbek şöyle devam etti: “Biz ne kadar çok 
kurumlarımıza sahip çıkarsak o kadar çok başarılı 
bir gelecek inşa etmiş oluruz. Ben bugün bir kari-
yer günü olmasını tavsiye ettim. Gençlerimiz bir 
meslek seçiyorlar ama tam olrak neler yapmaları 
gerektiğini bilmiyorlar. Her zaman okumaktan yan 
olan bir toplum olduk. Eğer bir aşçıysan okumuş 
bir aşçı ol. Eğer bir öğretmensen mesleğini se-
verek yap. Biz gençlerimizi her zaman okumaktan 
yana yönlendirelim.’’

Özbek, Bozca-der gibi derneklerin eğitim 
merkezleri olmalarının önemli olduğunun vurgu-
sunu yaptı.

Dernek üyesi ve aynı zamanda doktor olan 

Dr. Ali Doğan, kısa bir konuşma yaparak Bozca-
der’in eğitim çalışmalarına öncelik vermesini 
önemsediğini ve kendi yakınları arasında daha fa-
zla tıp öğrencisi görmek istediğini ifade etti. 

Panele “Guns, Gangs and the implication for 
social workers” adlı kitabın yazarı Claudine Du-
berry de katılarak, çetelere karşı mücadelede 
eğitimin önemine değindi.

Panelde öğretmen Oktay Şahbaz, eski öğretmen 
ve Best Contract Cars yöneticisi Cemal Polat, 
İTSEB başkanı Dr. Ali Demirbağ, öğrenci ve yaşam 
koçu Rafet Dügencili oyuncu Tuncay Akpınar ve 
müzisyen Murat Sığırcı birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların sonunda Sığırcı ve müzisyen 
arkadaşları dinleyicilere müzik dinletisi verdiler.

Daha sonra, professyoneller kendilerine 
ayırılan masalara giderek alanlarına ilgili gençler-
in sorularını yanıtladılar.
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‘Kıbrıs birleşsin, Türkiye’nin 
adaletsizliği son bulsun’

Haber: Erem Kansoy

Kıbrıs adasının tamamı Kıbrıs Cumhuriyeti yöneti-
minde olarak bu gün Avrupa Birliğinde bulunsa da, Türk 
devletinin askeri ve siyasi yönlerle 1974 yılından buy-
ana halen adada bulunması TC’yi ‘çağdaş’ bir sömürgeci 
olduğu kadar ayrıca uluslar arası hukukta işgalci konu-
muna getiriyor. Kıbrıs Türk ve Kıbrıslı Rumlar ortak bir 
yaşam ve tek temsiliyet ile eşit haklar için her ne kadar 
da 35 yılı aşkındır birlikte mücadele verseler de, yine ga-
rantör ülke olan İngiliz devletinin de adadaki en az Türk 
devlet kadar kirli oyunları sebebiyle Kıbrıslılar 42 yıldır 
barış türküsü söyleyemiyor. 

Kıbrıslı Rumların 2003 yılında Avrupa Birliğine 
yaptığı üyelik başvurusu kabul görürken Kıbrıslı Türkler 
ise ‘işgal topraklarında yaşadıkları gerekçesiyle AB’ye 
alınmadı. Fakat, Kıbrıs doğumlu anne baba ve kendisi de 
Kıbrıs doğumlu vatandaşlar Kıbrıs Cumhuriyeti yani AB 
pasaportu almaya hak kazandı. 

Özelleştirme politikaları, üretimden koparma ve asim-
ilasyon politikaları, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerde 
bağımlılık, ambargo ve izolasyon yöntemlerinin yanı 
sıra medya ve basın sömürüsü ile de Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin kurulduğu 1983 yılından buyana TC 
devleti ada üzerinde insanlara çektirmediği kalmadı. 
Kültürel yozlaşma ve kimlik sorunu ile burun buruna ge-
len Kıbrıslı Türkler adanın kuzeyindeki TC devleti işkal 
topraklarında siyasi mücadele verebilecekleri bir plat-
form dahi olmadan günlük yaşantılarına devam ediyor. 

Her iki toplum içerisinde aktif ve geniş tabana sahip 
sol örgütler ise 2003 yılından buyana ortak çalışmalar 
yürüterek dünyanın ilgisini çekmeye çalışıyor. İki to-
plumlu sosyal ve kültürel etkinlikler, spor aktiviteleri, 
iki toplumlu yaşam alanları gibi uzun soluklu çalışmalar 
ile Kıbrıslılar 1974 öncesinde olduğu gibi bugünde 
birlikte yaşayabileceklerini dünyaya kanıtlama çabası 
içerisindeyken, Türk devleti zaman zaman belgelerle de 
ortaya çıkan ‘katil, hırsız ve kaçakçıların tatil merkezi 
olarak adanın kuzeyini kullanıyor. Özellikle adada yerli 

yaşam kültürü içerisinde kumar yadırgansa da, şuanda 
TC devleti yardımları ile açılmış yine TC işadamlarının 
sahibi olduğu yüzlerce otel ve kumarhane yine hafta 
sonları Türkiye’den adanın kuzeyine giden burjuvanın 
eğlence merkezi durumunda. Elbette gazinoları adaya 
getiren uyuşturucu, silah, kara para ve seks turizmini de 
getirecek veya getirilmesine göz yumacaktır. Acı ger-
çektir ki üretimden koparılıp ekmek derdine düşürülüp, 
kimliksezliştirilen ve asimile edilen Kıbrıs Türkü kendi 
iç sorunları ile boğuşurken Kıbrıslı Rum demokrat ve 
sosyalistler adanın birleşmesine yönelik çalışmalara 
Avrupa ve Kıbrıs’ta da aralıksız devam ediyor. 

Son olarak geçtiğimiz hafta, “Kıbrıs birleşsin, 
Türkiye’nin adaletsizliği son bulsun” şiarıyla Britanya 
Kıbrıslılar Federasyonu tarafından kitlesel bir yürüyüş 
düzenlendi. Yaklaşık 2 Bin kişinin katıldığı ve Kıbrıslı 
sol örgütlerin destek verdiği yürüyüşte Kıbrıslı Tür-
klerde hazır bulundu. 

Merkez Londra’da bulunan TC elçiliği önünde to-
planan kalabalık burada basın açıklaması okudu. Oku-
nan açıklamada, ‘42 yıldır devam eden ada üzerindeki 
Türkiye zulmü derhal son bulundurulması gerektiği ve 
TC devletinin kendinden olmayan her toplumun başına 
dert olduğu’ vurgusu yapıldı. Christos Karaolis’un 
başkanlığını yaptığı Britanya Kıbrıslılar Federasyonu Tc 
elçiliği önünde bir süre ‘işgalci Türkler adamızdan çeki-
lin’ şeklinde sloganlar attı, daha sonra hazırlanan ‘çözüm 
dosyası’ TC Londra elçisine iletilmek üzere elçiliğe tes-
lim edildi. Basın açıklamasının son bulması ile kitlesel 
yürüyüş halinde ünlü Trafalgar meydanına ilerledi. Tes-
lim edilen dosyada, “Kıbrıs’ımızın Kuzeyinde, yasadışı, 
adaletsiz ve haksız işgalcilik ile yasadışı nüfus aktarımı” 
ifadeleri dikkat çekti. 

Düzenlenen yürüyüşte, TC devletinin Kıbrıs’ın 
kuzeyinde de kan döktüğünü ve Kıbrıs’ta barış 
sağlanamamasının işgalci sebebi olduğunu tarihsel 
süreçleriyle anlatan İngilizce hazırlanmış 20 Bin broşür 
dağıtıldı. Aynı zamanda,  “Türk askeri Kıbrıs’tan defol - 
özgür, birleşik Kıbrıs” sloganları aralıksız atıldı. 

Fotoğraflar:Parikiaki page
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KCDK-E, Tecrit Kaldırılana Kadar Kesintisiz Eyleme Çağırdı

KCDK-E, darbe girişiminin ardından 
Öcalan’ın durumuyla ilgili kaygıların 
arttığına dikkati çekerek, derhal tecrid-
in kaldırılmasını ve İmralı’ya ziyaretlerin 
yapılmasını istedi. KCDK-E, Kürtleri ve 
dostlarını da kesintisiz eyleme çağırdı.

Avrupa Demokratik Kürt To-
plum Kongresi (KCDK-E), 
Türkiye’deki darbe girişiminin 
ardından Kürt Halk Önderi Abdul-
lah Öcalan’ın durumuna ilişkin 
kaygıların arttığını belirterek, tecri-
din derhal kaldırılmasını istedi.

Yazılı açıklama yapan KCDK-E, 
“Başkan Abdullah Öcalan nasıl ki 
Erdoğan ve onun oluşturduğu savaş 

kabinesinin hedefinde yer almışsa, 
aynı biçimde madalyonun öteki 
yüzü olan darbe girişiminde bulu-
nan askerlerin de hedefleri arasında 
yer almıştır. Herkes çok iyi bili-
yor ki, PKK ve Başkan Abdullah 
Öcalan’ın hem diktatörlüğe, hem 
faşizme, hem de askeri darbelere 
karşı duruşu net olan bir önderlik 
gerçeğine sahiptir” dedi.

‘HÜkÜMetİN YaklaŞıMı 
tatMİN eDİCİ DeĞİl’

Darbe girişiminin ardından 
Öcalan’dan herhangi bir haber 
alınamadığına vurgu yapılan 
açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kimin eli kimin cebinde 
olduğu belli olmayan ve hala 
ne olacağı bilinmeyen bu kri-
tik süreçte Başkan Abdullah 
Öcalan’ın durumunun Kürdistan 
halkı açısından temel endişe ko-
nusu olduğu aşikardır. Bu endişe, 
ailesi ve hareketi olduğu kadar, 
Kürt halkı ve kamuoyu açısından 
da oldukça yüksek bir düzeye 
varmış bulunmaktadır. Ancak buna 
rağmen Erdoğan’ın, hükümetin ve 
devletin diğer yetkili kesimlerinin 
yaklaşımı, Kürt halkının bu derin 
kaygı ve endişesini giderecek du-

rumda değildir.
Yapılan kimi resmi olmayan 

açıklamalar da var olan kaygıyı 
daha da derinleştirmiş, hüküme-
tin duyarsız ve Adalet Bakanı’nın 
da inandırıcı olmayan açıklaması 
Kürt halkını tatmin etmediği gibi, 
görüşme taleplerinin ısrarla red-
dedilmesi de bu kaygı ve endişeleri 
daha da derinleştirilmiştir.

‘aİle, aVUkatlar Ve 
HeYetle GÖrÜŞebİlMelİ’

Hükümetin, bakanların, ka-
binenin, adalet bakanın ve dev-
letin sorumluluğu gereği, Kürt 
halkının taşımış olduğu derin 
endişeyi giderme temelinde, bir 
an önce Başkan Abdullah Öcalan 
ailesi, avukatları ve barış heyeti ile 
görüştürülmelidir.

Baştan beri Başkan Abdullah 
Öcalan’ın konumunu hareketine 
ve Kürt halkına karşı bir şantaj 
aracı olarak kullanmaya çalışan 
AKP hükümeti önce barış süre-
cini sonlandırmış, sonra tecrit 
politikasını devreye sokmuş, 
ardından da Kürdistan’ı yakıp 
yıkma stratejisini geliştirmiştir. Son 
bir yıllık katı tecrit politikası ve 
15 Temmuz’dan sonra derinleşen 
kaos ve bunalım ortamında 
yaşanan gelişmeler hem Kürt 
halkını, hem de bizleri son derece 
kaygılandırmıştır.”

Halka ÇaĞrı
KCDK-E, açıklamasının so-

nunda Kürt halkı ve dostlarını da 
tecride son verilene kadar kesinti-
siz ve süresiz bir eylem ve etkinlik 
sürecine girmeye çağırdı.
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Londra merkezli Centre for 
Kurdish Progress HDP Eş 
Genel Başkan Yardımcısı Alp 
Altınors’un konuşmacı olarak 
katıldığı bir program düzenle-
di. Altınörs Türkiye’deki siyasi 
gelişmeleri ve HDP’ye yapılan 
baskıları değerlendirdi.

Konuşmasına 1980’lerden itibaren 
darbe demokrasisi ile ilerleyen süreci anla-
tarak başlayan Altınörs AKP’nin bu otoriter 
rejimi değiştirmektense kendi yararları için 
kullandıklarını dile getirdi.

AKP’nin Kürt sorunu için hiç bir zaman 
bir çözümünün olmadığını ama bunu güç ka-
zanmak ve iktidarlarını sürdürebilmek için 
kullandıklarını söyleyen Altınörs, diğer yandan, 
hükümetin Orta Doğu’daki Arap Baharı sürecini 
destekleyip İhvancı bir politikayla silah, eğitim 
ve lojistik yardım sağladıklarını iddia etti.

2015 Haziran Genel Seçimlerinde HDP’nin 

Gezi ile başlayan süreçte sol politikayı bir araya 
getirdiğini ve %13 oy ile seçim barajını aştığını 
anlatan Altınörs’e göre AKP ilk kez çoğunluğunu 
mecliste kaybetmişti bu yüzden de PKK ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri arasında ateşi körükley-
erek bölgede operasyonları başlattı ve İŞİD’in 
yapmasına rağmen Suruç’taki terör saldırısı bile 
PKK’nın üstüne atıldı.

İç savaşı körükleyen ve etnik temizliğe giden 
bu operasyonların bir an önce durdurulması 
gerektiğini belirten Altınörs Avrupa Birliği’ne 
de çağrı da bulundu. Altınörs eğer AB göç-
men korkusunu yenemeyip Türkiye ile anlaşıp 
Kürtlere yapılan operasyonları göz ardı ederse 
AB’nin sadece 2-3 milyon mülteci ile değil 
15 milyon Kürt mülteci ile baş etmek zorunda 
kalacağı uyarısında bulundu.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Altınörs Londra’da Konuştu



23  ÇARşAMBA, 20 TEMMUZ 2016

Wikileaks Türkiye 
Belgeleri Yayında
Wikileaks Erdoğan ve AKP ile 
ilgili belgeleri yayınlamaya 
başladı. Wikileaks Twitter 
hesabında 294.548 emai-
lin yayınlandığı duyurusu 
yapıldı.

WikiLeaks, yayınlamayı planladığı bir seri 
e-postanın ilk adımı olarak, 2010 yılından 
başlayarak darbe girişiminden bir hafta önceye ka-
dar süren AKP içi mail’leri paylaştı.

E-postaların akparti.org.trden geldiği belirtilirk-
en, gönderilen e-postaların en yenisi 6 Temmuz 
2016 tarihi taşıyor. En eskisi ise 2010 yılına ait.

Sitede konuya ilişkin yer açıklamada, bel-
gelerin 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta 
önce elde edildiği aktarıldı. Ancak WikiLeaks’in, 
belgeleri yayınlama takvimini, hükümetin darbe 
sonrası tasfiyelerine cevap olarak, öne çektiği 
bilgisi de sitede yer alıyor.

Yapılan açıklamada, “Yayınlanan e-postaların 
çoğunun hassas iç meseleler yerine dünyayla 
uğraştığı dikkate alınmalı” ifadelerine yer verildi. 

Ayrıca açıklamada, “Materyal ve kaynağın 
darbe girişimi, ya da rakip siyasi parti ya da devle-
tle herhangi bir suretle bağlantılı olmadığını teyit 
ettik” ifadesi kullanıldı.

762 adresin e-mail adresi 
yazışmaları bulunuyor

Yayınladıkları ilk bölümün, 2010 yılından 
6 Temmuz’a dek dönemi kapsadığını bildiren 
Wikileaks, bu bölümde 294.548  bin e-mail 
bulunduğunu, alfabetik sıraya göre A-I harfleriyle 
başlayan isimlerin e-maillerini yayınladıklarını 
açıkladı. Bu bölümde 762 e-mail adresinin 
yazışmaları bulunuyor.

WikiLeaks, belgelerin yayınlanmasından önce 
yaptığı duyuruda, siber saldırıya uğradıklarını 
kaydetmişti. Saldırının e-postaların yayınlanmasını 
engellemeyi hedeflemesinin mümkün olduğunu 
belirten Wikileaks, “Zamanlama Türkiye devletine 
ya da müttefiklerine işaret ediyor” demişti.

erİŞİM eNGelleNDİ
Yapılan paylaşım sonrasında yapılan siber 

saldırı ile Wikileaks’e erişim engellendi.
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Rojava’da Adım Adım Üçüncü Çizgi
Rojava’da Temmuz’un 19 ile 
başlayan devrim nefesi, ezilen 
dünya halklarına yeniden can 
verdi. 5’inci yaşına giren devrim 
mücadelesinin yanı sıra ortaya 
çıkarılan demokratik sistem, kısa 
sürede dünya insanlığı için cazibe 
merkezi olmaya başladı. Bu cazibe 
merkezinin oluşturulmasında öncü 
rolü oynayan Kürtler, demokratik 
bir gelecek inşa ediyor.

Umut Şerzan / Anha

araP keMerİNDeN 
HALKLARIN BAHARINA

Suriye’de 1963 yılında yapılan nüfus 
sayımından sonra kimlikleri ellerinden alınarak 
sözüm ona vatansız bırakılan Kürtler, “Arap Ke-
meri” adı verilen uygulamayla Bakur Kürdis-
tan ile olan sınırdan 50 kilometre uzaklaştırıldı. 
Ardından Kürt kentlerine büyük koloni seferleri 
edasıyla on binlerce Arap ailesi yerleştirildi. 150 
bini aşkın Kürt bu şekilde göçe zorlandı.

Yıllarca süregelen “Arap Kemeri” politikası ile 
Suriye’deki Kürtler nefessiz bırakılıp boğulmaya 
ya da Araplaşarak yaşamaya mahkum edildi.

2011’de Tunus’ta başlayan Halkların Baharı, 
Tunus, Cezayir, Mısır ve Libya’da iktidarları 
bir bir alaşağı ederken, halk isyanının yarattığı 
deprem etkisi yavaş yavaş Suriye’de hissedilm-
eye başlandı. Hissedilen depremin adı halkların 
baharıydı ve bu hızlı gelişim kısa zamanda 
Suriye’ye de sirayet etti.

Halkların baharının etkisiyle Mart 2011’de 
Suriye’de başlayan sivil barışçıl gösterilerle, on 
yıllardır böylesi soykırım projelerinin kıskacında 
kalan Kürtler, adeta bu gidişata dur demek ister-
cesine harekete geçtiler. Kürtlerin Suriye’deki 
siyasal varlığını bir türlü kabul etmeyen ağırlıklı 
Arap kimliğe karşı ‘Üçüncü Çizgi’ adıyla bir 
demokrasi hamlesine başladılar.

Rojava kentlerinde Arap kemerinden halkarın 
baharına hatta Kürtlerin baharına giden isyan dolu 
görüntüler vuku buldu. Adım adım ilerledikleri bu 
yolda, Kürtlerin güzergahları özerkliğe varmaya 
başladı. Takvimler 2012 yılının Temmuz ayının 
19’unu gösterdiğinde Kobanê’de Kürtler özgürlük 
meşalesinin ilk kıvılcımını çaktı.

19 teMMUz 2012: bİr 
DeVrİM tarİHİ

Baas rejiminin Kürtlere karşı uyguladığı 
ırkçı politikalar ve 2004’te Qamişlo’da Kürtlere 
karşı geliştirilen katliamın ardından örgütlenme 
arayışlarını derinleştiren Kürtler, ilk olarak 
Kobanê’de Baas rejimine duydukları öfkeyi 
kusarcasına el konulmuş olan topraklarını geri 
aldı. Yıllarca rejim tarafından gaspedilmiş 
topraklarını yılın ilk aylarından itibaren rejimden 
geri alan Kobanê halkı, 19 Temmuz 2012, saat 
01.00’de devrimin çeliğine ilk kez buradan su 
vermiş oldu.

O gece ilk olarak şehrin çıkış yolu üzerinde 
bulunan rejime ait tütün mamullerinin bulunduğu 
satış noktasına el konuldu. Aylar öncesinde 
kuruluş hazırlıklarına başlanan ve adı sonradan 
sıkça anılacak olan Halk Savunma Birlikleri 
(YPG) de şehrin giriş ve çıkışlarını kontrol altına 
aldı. Kobanê’de atağa kalkan halkın vardığı nokta, 
Rojava Devrimi’nin de şafak vaktiydi.

Kobanê’deki bu özgürlük kıvılcımı kısa sürede 
Efrîn, Serêkaniyê, Dirbesiyê, Amûdê, Dêrik, 
Girkê Legê, Tirbespiyê ve Til Temir’e de sıçradı 
ve buralarda da halk yönetime el koymaya başladı.

Harekete geçen ‘Üçüncü Çizgi’ Rojava 
topraklarında adım adım gelişirken, her geçen 
gün ölü sayısının arttığı ve şehirlerin harabeye 
döndüğü Suriye’deki krizli savaş hali, 2013 yılıyla 
birlikte yeni bir dönemece girdi.

Bir soysuzlar çetesi olarak örgütlenen DAİŞ, 
El-Nusra çeteleri Suriye’de varlığını ilan etti. 
Kürtlerin elde ettiği tüm kazanımlarına karşı 
cephe olarak sahneye çıka(rtıla)n El-Nusra ve 
DAİŞ, ilk saldırılarını Rojava’da gerçekleştirdi.

Girê Spî, Rakka, Minbic ve Cerablûs gibi 
stratejik önemdeki kentler bir bir El-Nusra ve 
DAİŞ tarafından işgal edildi. Amaç netti; rüştünü 
ispatlamaya başlayan Rojava’daki devrimin 
değerlerini ortadan kaldırmaktı.

Tabi ki Kürtlerin özgürlük yürüyüşünden 
rahatsız olan ve  Kürt karşıtlığı üzerinden poli-
tika yürüten Türk devletinin yoğun çabaları ile 
Rojava’ya dönük kapsamlı saldırılar başladı. 2013 
yılının Mart ayında El-Nusra çeteleri, Ceylanpınar 
üzerinden Türk devletinin denetiminde 
Serêkaniyê’ye geçerek YPG’ye karşı saldırıları 
başlattı. YPG ve YPJ ise sergilediği eşsiz direnişle 
çetelerin amaçlarına ulaşmasına izin vermedi. 
Çetelerin tüm askeri donanımına karşı kısıtlı bir 
cephane ile büyük bir inanç ile savaşan YPG/YPJ 
savaşçıları Serêkaniyê’yi kurtardılar.

bİr DİreNİŞ efsaNesİ kObaNÊ
DAİŞ’in Suriye’de varlığını ilan etmes-

inin ardından Rojava’yı kıskaca alacak şekilde 
başlattığı saldırıların en kapsamlısı 15 Ey-
lül 2014’te Kobanê’ye dönük başlattı. Çeteler 
yanılmıştı, Kobanê’de kırılmaya çalışılan Kürtler-
in adı özgürlük savaşçılarının efsanevi direnişi 
sayesinde tüm dünyaya duyuldu. Artık Ayn-
Ereb Kobanê idi. Rojava açısından bir dönüm 
noktası olan ve 134 gün süren savaşta YPG/YPJ 
savaşçıları tarafından tarihte eşine az rastlanır 
direniş sergilendi. Direnişin heybeti dünya genel-
inde duyulmasıyla birlikte 1 Kasım günü “Dünya 
Kobanê ile Dayanışma Günü” olarak ilan edildi.

ÖzGÜrlÜk ŞafaĞı
Kobanê, sosyalizme, kadın özgürlüğüne 

dayalı, demokratik konfederalizme dayalı özgür-
lük ve demokrasi çizgisi tüm dünya halkları 
açısından da örnek olabilecek bir ideolojik, teorik, 
politik yaşam duruşunun ifadesiydi. Zaten Kob-
anê direnişi sadece Kobanê halkının veya Kürtler-
in direnişi değildi. Sadece bölge halklarının 
direnişi olmayı da aşmış; tüm dünya ezilenlerinin, 
halklarının onur savaşına dönüşmüştü. Kobanê 
direnişinde 25 Ocak 2015’te elde edilen zafer, 
Rojava’nın geleceğini de şekillendirirken, bu 
direnişin ardından geliştirilen hamle ile birlikte 
Rojava’nın Dêrik’ten Kobanê’nin batısındaki 
Fırat Nehri’ne kadar uzanan yüzlerce kilometrelik 
alan 15 Haziran 2015’te Tel Ebyad’ın (Girê Spî) 
DAİŞ’ten temizlenmesiyle bir özgürlük kuşağına 
dönüştü. Özgürlük savaşçıları Hol, Şeddadê, 
Tişrin ve şimdilerde Minbic hamlesi ile elde 
edilen zaflerler taçlandırılarak Efrîn ve Kobanê 
Kantonu’nu birleştirmeye yürüyor.

eNterNasYONalİst saVaŞÇılar
Rojava’da ölümsüzleşen binlerin yürüyüşüne 

dünya genelinden ateş taşıyıcıları da katıldı. 
Kobanê’den taşan onur mücadelesi tüm 
halkları kucaklamak için gelen enternayonalist 
savaşçılarından yıldızlara uğurlananlar oldu. Si-
bel Bulut, Halil Aksakal, Oğuz Saruxan, Sinan 
Sağır, İsmet Şahin, Gunter Helsten, Erik Kon-
standino Scurfield, Reece Harding, Coşkun İnce, 

Erkan Altun, Ashley Conston, Emir Kubadi, 
Ivana Hoffmann, Suphi Nejat Ağırnaslı, John 
Gallagher, Mahir Arpaçay, Bedrettin Akdeniz, 
Keith Broomfield, Muhamed Nusen Kerimi ve 
Emre Aslan, ateş taşıyıcılarına katılan enternasy-
onalist savaşçılardandı.

kOMÜNal YaŞaMDa ısrar
Rojava’da halkların birlikteliğini esas alan al-

ternatif sistem çalışmaları, tüm saldırılara rağmen 
devrimden sonra daha da hız kazanarak devam 
etti. Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) 
öncülüğünde başlatılan Rojava genelinde siyasi, 
ekonomik, sosyal, kültürel, özsavunma, diplo-
masi, eğitim, hukuk, kadın ve gençlik alanlarında 
örgütlenmeler hayata geçirildi. Bu çalışmalarda en 
dikkat çeken yön ise tepeden dikte edilen katı bir 
hiyerarşi temelinde değil, tabandan başlayan ve 
halkların yönetime meclisler yoluyla dahil olan 
bir model olarak örülüyor olması idi. Kentlerin, 
ilçelerin birçok mahallesinde halk meclisleri ku-
ruldu, Mala Gel örgütlenmesi ile halklar artık bir 
arada kendi geleceklerini birlikte kurmaya başladı.

Özerklİkle aÇılaN 
ÖZGÜRLÜK KAPILARI

Kasım 2013’te Qamişlo’da gerçekleşen 
toplantıda 82 üyeli Kurucu Meclis’in ilanının 
ardından Ocak 2014’te “Demokratik Özerklik” 
temelinde Cizîre, Efrîn ve Kobanê kantonlarının 
ilanı gerçekleşti. Kantonların ilanıyla birlikte 
Suriye’de yıllarca Baas rejiminin izlediği politi-
kalarla soykırımın dayatıldığı Kürtler artık diğer 
halklarla birlikte devrimi ete kemiğe bürüdü. Her 
üç kantonun yönetimlerinde de sadece Kürtler 
değil, Araplar başta olmak üzere diğer halklar da 
temsiliyetini buldu. Bu şekilde tüm halkları eşit 
temsiliyet temelinde bir araya getiren sistem, dün-
ya halkları için de örnek bir model oldu.

DeMOkratİk sUrİYe
Ülkelerin çıkarları doğrultusunda 

şekillendirmek istedikleri Suriye’nin 
demokratikleşip demokratikleşmeyeceği Ro-
java şahsında kendisini gösteriyor. Demokratik 
Suriye’nin minyatürü olan Rojava’da tüm halkların 
demokratik bir zeminde temsilini bulması, 
Suriye’nin geleceğinin şekillenmesi açısından da 
tek alternatif olarak duruyor. Çok farklı kimlikler-
in ve dillerin olduğu Suriye’de bu zenginliği bir 
araya getirecek olan model demokratik bir surye 
federasyon’u, krizin çözümü noktasında kendisini 
dayatıyor. Suriye’deki tüm senaryoların çözüm 
adresi ise kadınlar öncülüğündeki Kürtler olarak 
duruyor. Kürtsüz bir çözümün Suriye’de mümkün 
olmadığı açık. İnsanlık değerlerini temsil eden 
Rojava modeli, Suriye’deki krizin de çözümü 
noktasında tek alternatif durumunda. Bu yüzden 
de Suriye’nin demokratikleştirilmesinde Kürtlerin 
statü, varlık, hak ve özgürlüklerinin tanınması 
olmazsa olmaz.

Ortak saVUNMa GÜCÜ: QsD
2015 yılı aynı zamanda devrimin daha da 

köklendiği bir yıl oldu. Devrimin savunma gücü 
olan YPG’nin geliştirdiği bu direniş halklar 
nezdinde de karşılığını buldu ve Ekim 2015’e 
gelindiğinde önemli bir gelişme daha yaşandı. 
Kantonların yönetimlerinden tüm halkların tem-

siliyeti askeri alana da yansıyarak, ortak bir çatı 
altında Suriye halklarına karşı savaşan güçlere 
karşı en başta da DAİŞ’e karşı savaşmayı önüne 
koyan Demokratik Suriye Güçleri’nin (QSD) ilanı 
gerçekleşti. YPG’nin de içerisinde bulunduğu bu 
ortak gücün, Kürtlerin, yanı sıra Arap, Süryani, 
Asuri ve Türkmenlerden oluşan 13 farklı örgüt yer 
alırken, QSD’nin önünde demokratik Suriye’nin 
inşası amacı vardı. QSD’nin ilanının ardından 
ilk önemli başarı Hesekê’nin güney bölges-
inde DAİŞ’e karşı elde edilirken, ikinci başarı 
Kobanê’nin tüm köylerinin özgürleştirilmesini 
sağlayan aynı zamanda Teşrin Barajı ve bölges-
inin özgürleştirilmesiyle elde edildi. QSD Hol 
kasabası ve Şeddadê’yi DAİŞ çetelerinden temi-
zlemesi ardından 1 Haziran’da startı verilen 
Minbic’i özgürleştirme hamlesine öncülük etti.

MsD İle Halklar ÇÖzÜM taŞıYOr
Suriye’deki çete grupların “muhalefeti bir araya 

getirme ve çözüm” iddiasıyla toplanan ancak, 
Rojava halklarının temsilliyetinin çağrılmadığı 
Riyad Toplantısı’nın gerçekleştiği gün Dêrik’te 
Rojava’nın tüm temsiliyeti Demokratik Suriye 
Kongresi’nde bir araya geldi.

Demokratik Suriye’nin inşasının ele alındığı 
iki günlük toplantının ardından da Suriye 
halklarının temsilcilerinden oluşan 43 kişiden 
oluşan Demokratik Suriye Meclisi’nin (MSD) 
ilanı gerçekleştirildi. Eşbaşkanlık sisteminin de 
benimsendiği meclis, demokratik Suriye’nin min-
yatürü olurken, bunun inşası için siyasi mücade-
leyi de görev olarak koydu. Demokratik Suriye 
Meclisi’nin kurulması kararlaştırıldı.

9 Aralık 2015 tarihinde Dêrik’te iki gün boyun-
ca devam eden Demokratik Suriye Kongresi’nde 
“Suriye krizinin çözümü için hep beraber” şiarıyla 
meclisleşme kararı alındı. Meclis’in isminin 
Demokratik Suriye Meclisi olacağı kararlaştırıldı.

Meclisin Demokratik Suriye Güçleri’nin 
(QSD) Suriye’deki siyasi temsilcisi olduğu be-
lirtildi.

DeMOkratİk feDeralİzM İlaNı
Rojava’da kanat çırpan kelebek, Suriye ve 

Ortadoğu’yu kasıp kavurmak için zamanını iyi 
değerlendiriyordu. 2011 yılından beri global 
sömürü ve devletler arası güçlerin güdümünde-
ki savaşa çözüm arayışlarının askeri renkte 
olmasını savunanların sesi duyulmaya devam 
ederken, demokratik federalizm ilan edildi. 2012 
yılının 19 Temmuz’unda gerçekleşen Rojava 
Devrimi ardından, demokratik özerklik ilanı ile 
bölge halklarına unutturulan öz ve ortak yaşam 
değerleri, yeniden boy vermeye başladı. Aradan 
geçen 4 yılın ardından her Newroz’da harlanan 
özgürlük ve demokrasi ateşi 2016 yılında federal-
izm ile birlikte daha da gürleşti.

Bölgedeki Arap, Türkmen, Kürt, Süry-
ani, Çerkez ve Ermenilerin bir arada yürüttüğü 
tartışmalarla, süregelen savaşa güçlü bir dur ihtarı 
yapıldı aslında.

Halklar, bir arada yaşamanın ısrarına imza 
attılar. Çok renkli karelerin olduğu güçlü bir 
toplantı bileşimi ile onaylanan Kuzey Suriye 
Demokratik Federal Sistemi Belge Metni’nin 
onaylanması, devletlerin dayattığı tekçiliğe 
çoğulcu bir ses yükselmesiydi. Rojava ve 
Suriye’de halkların birlikte yaşam ısrarı ile aradan 
yüzyıllar geçmesine rağmen, kaybetmediği direniş 
özünü bir kez daha demokratik federalizm projesi 
ile kendini ortaya koymuş oldu.

Kuzey Suriye Demokratik Federalizm To-
plumsal Sözleşme Komitesi’nin Toplumsal 
Sözleşme yazım çalışamalarını tamamlamasının 
ardından, Kuzey Suriye Demokratik Federalizm 
Kurucu Meclisi’nin onayına sunularak kabul 
edildi. Dêrik’te 27 Haziran’da başlayan ve iki 
gün süren toplantı yoğun tartışmalar ardından 
sona erdi. Taslağa son hali verilmek için başlayan 
toplantıda, sözleşme okundu ve tek tek maddeleri 
gözden geçirilerek düzeltildi. Şimdilerde halka 
aktarılan federalizm toplumsal sözleşme taslağı 
yakın bir süreç içerisinde yapılacak seçimlere 
hazırlık olacak. Bu yıl Rojava ve Suriye’de ,din, 
dil, ırk, ulus, cins farklılığı gözetmeksizin tüm 
halkların birlikte adımlanan yolun, demokratik 
federalizm ile başarıya ulaşması kaçınılmazdır.
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İnternette güvende 
kalmanın 14 yolu
1. Şifrenizi birden fazla kullanmayın

Bir çoğumuz çok kolay şifreler kullanarak 
güvenliğimizi tehlikeye atmanın yanı sıra aynı şifreyi 
birçok hesabımızda kullanarakda aynı hatayı tekrar 
yapıyoruz. Herhangi bir durumda, kayıtlı olduğunuz 
bir siteden bilgilerin çalınması durumunda aynı 
şifreyi kullandığınız diğer sistemlerde riske gitmiş 
olacaktır.

2. e-mail adresiniz hackerlar 
tarafından ele geçirildi mi?

E-mail adresiniz ve geri kalan bilgilerinizi 
kullandığınız herhangi bir sitenin korsanlar tarafından 
saldırıya uğranıp uğranmadığını ve hatta sizin bilg-
ilerinizin çalınıp çalınmadığını bulmanız mümkün. 
Bunu yapmak için tek yapmanız gereken www.
haveibeenpwned.com adresine gidip email adresinizi 
yazmak.

3. Güncel kalın
Sisteminizin güncel olduğuna emin olun. Buna 

Windows güncellemeleri ve cep telefonunuzdaki pro-
gramlarda dahil. Virüs programınızın otomatik gün-
celleme özelliğinin açık olduğundan emin olun.

4. Program indirmeden önce kontrol edin
Bilgisayarınıza yada telefonunuza bir program 

indirmeden önce biraz araştırma yapın. Google yada 
kullanan diğer arkadaşlarınızdan programı sorun 
ve programda bir güvenlik açığı olup olmadığını 
öğrenin.

5. Virüs programı kullanın
Özellikle bilgisayarınızda bir virüs programı mut-

laka kullanın. AVG, Sophos yada Windows Security 
Essentials gibi bedava virüs programlarını yada öde-
meli programları kullanabilirsiniz.

6. Özeliniz olsun
Kullandığınız sosyal medya hesaplarınızın gi-

zlilik ayarlarını mutlaka kontrol edin. Bu ayarlarda 
gizliliğinizi olabildiğince yukarıda tutmaya çalışın. 
Özellikle kişisel bilgilerinizin olabildiğince gizli 
olamasına önem gösterin.

7. asma kilide dikkat edin
İnternetten alış veriş yaptığınızda, özellikle ödeme 

yapacağınız sayfanın güvenlikli olup kart bilg-
ilerinizin şifrelenerek banka sistemine gönderilm-
esi gerekiyor. Bu tür sitelerde, yada sitelerin ödeme 
sayfalarında adres çubuğu olarak bilinen yerin en sol-
unda bir adet kilitlenmiş asma kilit işareti bulunması 
gerekiyor. Bazı sitelerde bu kilidin rengi yeşil yada 
adres çubuğu komple yeşil olabiliyor. Bunun böyle 
olmasına mutlaka dikkat edin. Böyle olmadığı du-
rumda kart bilgilerinizi kesinlikle siteye yazmayın.

8. bağlandığınız kablosuz 
ağa dikkat edin

Gittiğimiz yerlerde kablosuz bağlantı şifresini sor-
maya alışkınız. Hatta eğer kablosuz ağın şifresi yoksa 
sorgusuz sualsiz bağlantı kurmayada alışkınız. Fakat 
bu durum bizi riske atıyor. Eğer bağlandığınız ağın 
sahibini tanıyorsanız sorun yok, fakat tanımıyorsanız 

ve şifreside yoksa bu bir tuzak olabilir. Bu bağlantıyı 
sağladıktan sonra bilgisayarınızda yazdığınız her bir 
bilgi birileri tarafından görülebilir.

9. Halka açık yerlerdeki şarj 
istasyonlarına dikkat

Gittiğiniz alışveriş merkezlerinde yada restoran-
larda ödemeli yada bedava olarak kurulmuş cep 
telefonu şarj istasyonları aslında telefonunuzu şarj 
ederken aynı zamanda telefonunuzun içindeki bilg-
ileri alıyor olabilir.

10. kriptolanmış mesaj 
programları kullanın

Whatsapp’ın yeni başladığı, iMessage’ın uzunca 
bir süredir sürdürdüğü verileri kriptolayarak mesaj 
gönderme konusunda güvenliği üst düzeye çıkaran 
sistemler kullanın.

11. Şüpheli email ve mesajlardan kaçının
Size şüpheli görünen emailleri kesinlikle açmayın. 

Açsanız dahi eklenmiş dosyaları bilgisayarınıza 
indirip çalıştırmayın. Bazı emaillerde size para 
gönderileceği, bir yerden miras kaldığı yada yardım 
amacı ile parayı sizin hesabınızda tutmak istedikleri 
gibi istekler olabilir. Bunların hepsi kişisel bilgiler-
inizi çalmak amacıyla ayarlanmış dolandırıcılıklardır.

12. Web site adreslerini yeniden yazın
Aradığınız, ziyaret ettiğiniz yada size email ile 

gönderilen internet sitesi adreslerine direkt olarak 
tıklamak yerine oradaki adresi adres çubuğuna 
yeniden yazma tekniğini kullanın. Mümkünse bunu 
alışkanlık haline getirin. 

13. Çıkış yapmayı unutmayın
Şifrenizi girdiğiniz bütün sitelerden çıkış 

butonlarını tıklayarak çıktıktan sonra bilgisayarınızı 
kapatın. Modern tarayıcılar bilgisayarınızı kapatmanız 
durumunda sizleri giriş yapmış olduğunuz siteler-
den otomatik olarak çıkarıyor olsada, ‘çerez’ adını 
verdiğimiz yöntemle bu durum engellenebiliyor. Sa-
dece 5 saniyenizi alacak bir iş için güvenliğinizi teh-
likeye atmayın.

14. Hislerinizi kullanın
Yaptığınız her işlemde dikkatinizi çeken, size ters 

yada garip gelen veya olması gerektiğinden fazla iyi 
olan birşeyler seziyorsanız  o sistemi kullanmaktan 
kaçının.

FBI son üç yılda yüz 
binlerce göz tarama 
verisi topladı

ABD’de teknoloji sitesi 
The Verge, FBI’ın (Ameri-
kan Federal Soruşturma 
Bürosu) son üç yılda 430 
bin göz irisi tarama verisi 
topladığını ortaya çıkardı.

The Verge sitesinin ele 
geçirdiği belgelere göre 2016’nın 
başından bu yana sadece 
Kaliforniya’da her gün ortala-
ma 189 kişinin göz irisi verisi 
toplandı.

FBI pilot uygulamayla ‘göz 
irisi taraması için en iyi yönte-
mi geliştirmeyi hedeflediğini’ 
açıklamıştı.

Kurum, bu teknolojinin 
suçluların izlenmeleri ve 
yakalanmaları açısından gerekli 
olduğunu belirtiyor.

Pilot uygulama projesi, Eylül 
2013’te devreye sokulmuştu.

FBI verileri; Texas, Missuri ve 
Kaliforniya eyaletlerindeki yerel 
yetkililerle ortak çalışma yürü-
terek topladı.

Bu veriler gözaltına alınan 
insanların gözleri taranarak 
oluşturuldu.

Her bir tarama verisi, 
gözün renkli kısmının bel-
li bir bölümünün detaylı 
görüntüsünden oluşuyor.

Bu, insanlara dair, parmak izi 
kadar detaylı ve ayırt edici bilgi 
sunuyor.

Amerikan Sivil Özgürlükler 
Birliği, FBI’ın bu uygulamaya 
pilot olarak 2013’te başladığını, 
ancak daha sonra bu verilerin 
‘hiçbir kamuoyu tartışması ve 
gözetimi olmadan’ artarak toplan-
maya devam edilmesini eleştirdi.

HAFTADAN KISA KISA
Geçtiğimiz yıl büyük mali kayıplar 

yaşayan Apple, iPhone’un daha küçük 
yeni bir türünü, iPad’in şirketlere yönelik 
kullanım sağlayacak bir versiyonunu ve 
dokunmatik saat olan iWatch’un fiyatının 
düşürüldüğünü açıkladı.

--
Google, dönem dönem büyük ses get-

iren ve ‘acaba robotlar bir gün hayatımızın 
her yerinde olur mu?’ sorularının cevabını 
düşündüğümüzden daha yakın bir zaman-
da gerçekleşeceği düşüncesini aklımıza 
getirmemize sebep olan Boston Dynam-
ics şirketini satışa çıkaracağını açıkladı. 
Alıcılar arasında Amazon olması dikkatleri 
çekti.

--
Avrupa-Rus ortak projesi olan, Ex-

oMars görevi olarak bilinen, Mars üzerinde 
bulunması muhtemel bio-kimyasal mad-
delerin izlerini arayacak uzay aracı başarılı 

bir şekilde fırlatıldı. Uzay aracının seyehati 
7 ay sürecek ve 300 milyon mil yol yapa-
cak.

--
Nasa araştırmaları sonucunda 

geliştirilen ekstra kaygan madde uçakların 
daha az rüzgar direnci almasını sağlayacak. 
Bu yolla üretilen uçakların çok az yakıt 
harcaması ve bu durumun uçakla seyahat 
fiyatlarını düşürüp atmosfere bırakılan 
karbonun azalmasına yol açabileceği 
düşünülüyor.

--
Süt ürünlerinden olan ve üreticisinin 

Alzheimer hastalığına yardımcı olduğunu 
idda etmesinin ardından Avrupa Birliği 
destekli yapılan bir araştırmada hastalığın 
ilerlemesini durdurduğu sonucuna ulaşıldı. 
İrlandalı bir şirket tarafından üretilen Sou-
venaid isimli içecek vitaminler ve bes-
leyici gıdalar içeriyor. 
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Savaştan kaçıp denizde 
can veriyorlar

Uluslararası Göç Örgütü, 
yılın ilk yarısında ülkes-
indeki savaştan, yoksul-
luktan, şiddetten, baskıdan 
ve ayrımcılıktan kaçma-
ya çalışırken Akdeniz’de 
hayatını kaybeden mül-
tecilerin sayısının 2 bin 
500’ü aştığını açıkladı. 

Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) açıkladığı 
yeni verilere göre 2016 yılının ilk altı ayında en az 
3 bin 694 kişi ülkesinden kaçmaya çalışırken ölü 
ya da kayıp olarak kayıtlara geçti. Örgüt bunun bir 
önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 18 artış 
anlamına geldiğine dikkat çekti.

Küresel çapta en tehlikeli kaçış rotası bu yıl da 
Akdeniz olarak kalmaya devam ediyor. Haziran ayı 
sonuna kadar Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçm-
eye çalışan en az 2905 kişi boğularak can verdi 
ya da kayıp olarak kayıtlara geçti. Bunların büyük 
bir kısmı, yani 2 bin 500’den fazlası Afrika’dan 
İtalya’ya geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. Yet-
kililer, önümdeki aylarda ölümlerin artmasından 
endişe ediyor. 

Göç Örgütü, en fazla sığınmacının Avrupa’ya 
ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiğine dikkat 
çekti. 

Uluslararası Göç Örgütü’nün istatistiklerine 
göre 2016 yılının ilk yarısında Akdeniz üzerinden 
238 binin üzerinde sığınmacı Avrupa’ya geçti. 

2015 yılında Avrupa’ya ulaşan sığınmacıların 
sayısı ise toplamda bir milyonu geçmişti.

Göç Örgütü, “Balkan rotası”nın kapatılması ve 
AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasının 
büyük bir değişiklik yaratmayacağı kanaatin-
de. Örgüt yetkilileri, çaresizlik içerisindeki 
sığınmacıların mutlaka başka yollar arayacakları 
görüşünde. 

En Zengin Ülkeler Mültecilerin 
Sadece Yüzde 9’unu Kabul Etti
Dünyanın en zengin altı ülkesi 
ABD, Çin, Japonya, Almanya, 
Fransa ve İngiltere’nin ülkelerini 
savaş, çatışma ve açlık nedeniyle 
terk etmek zorunda kalan dünya 
sığınmacılarının sadece yüzde 
dokuzunu barındırdığı açıklandı.

Yüz ülkede faaliyet gösteren 14 insani yardım 
kuruluşunun çatı örgütü OXFAM’ın dün açıklanan 
raporunda global gayri safi hasılanın yüzde 60’ına 
karşılık veren altı zengin ülkenin kapılarını açtığı 
sığınmacı sayısının 2.1 milyon kişi olduğu belirtildi. 
Almanya’nın ise altı ülkenin kapılarını açtığı 2.1 mi-
lyon sığınmacının tek başına üçte birine ev sahipliği 
yaptığı açıklandı. Buna karşılık dünya ekonomisinde 
toplam yüzde ikilik paya sahip Ürdün, Türkiye, Paki-

stan, Lübnan, Güney Afrika ve Filistin’in dünyadaki 
sığınmacı sayısının yaklaşık yarısına denk gelen 12 mi-
lyon kişiyi ülkelerinde barındırdığı belirtildi.

Bu durumun ‘‘utanç verici’’ olduğunu söyleyen OX-
FAM Genel Sekreteri Mark Goldring ‘‘Sığınmacı so-
runu günümüzün en can alıcı konularından biri. Buna 
karşın yoksul ülkeler, yoksul insanlar bu yükümlüğü 
omuzlarında taşıyorlar’’ diye konuştu.
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Alevilerde Okullaşma 
Sorunu
Yunanca “diaspora“ sözcüğünden türetilen “diaspora“ kavramı 
kısaca, “ana yurttan kopma ve bulunduğu yerde azınlık statüsünde 
zorunlu yaşama“ anlamına gelmektedir. Kavramın ilk kullanıldığı 
yazılı kaynak olarak Tevrat gösterilir. Çünkü Tevrat’ın Yunan-
ca çevirisinde yeralan “dünyanın tüm ülkelerine darmadağın 
olacaksınız!” sözüne atıf yapılır. İsrailoğullarının ilk diaspora döne-
mi, MÖ. 586 yılında başlar. Babil kralı II. Nebukadnezar (MÖ.634-
562), daha evel Asurların da işgal ettiği Antik İsrail’e saldırmıştı. 
Dünyanın yedi harikasından biri olan “Babil Kulesi“nin bulunduğu 
“Tanrıların kapısı“ manasına gelen Bab-İli yani Babail ülkesinin 
merkezi, Irak’ın Güneyinde yer alan El-Hilla kentiydi. Babaillerin 
bir diğer merkezi üssü ise Şırnak’ın İdil (Hezex) ilçesine bağlı eski 
adı Babil olan bugünkü Kebeli Köyü idi.

Erdoğan Yalgın 

Yahudi tarihinde ve Tevrat‘ta sıkça geçen 
“Babil Esareti, Acılı Günler, Sürgün Yılları, 
Babail Sürgünü, Diaspora Dönemi“ ve benz-
eri tanımlarla o yıllara atıfta bulunulur. Çünkü 
II. Nebukadnezar, İsrail’de büyük bir kıyım 
gerçekleştirmiş, insanlar kılıçtan geçirmişti. 
Hz. Davut oğlu Hz. Süleyman’ın kendi krallık 
döneminde (MÖ. 971-931) yaptığı Kutsal ma-
betlerden olan “Süleyman Tapınağını (Beyt-ül 
Makdis/Kutsal ev)“ yıkmıştı. Geriye kalan elit 
takımdan İsrailoğullarını esir olarak Babil’e 
getirmişti. 

Derken Babail; Tevrat’taki Daniel 
kitabında/bölümünde de bahsedildiği gibi, 
Medo-Persler tarafından işgal edilir. Böylece 
II. Nebukadnezar’ın iktidarı Medler ve Per-
sler tarafından paylaşılır. Şehri teslim alan 
Medialı Mandane’nin oğlu Büyük Kiros/
Kuruş (MÖ.576-530), Babail’deki Yahudilere 
iyi davranır. Yakılıp-yıkılan İsrail/Kudüs’ü 
yeniden inşaa eder. Süleyman tapınağını 
onarır. Tapınağın ayakta kalan Batı duvarı 
bugün “ağlama duvarı“ olarak Yahudilerce 
kutsanır. Kiros, Babil’de sürgünde/diaspo-
rada olan İsrailoğullarının ülkelerine dön-
melerine izin verir. İşte tam da bu noktada 
İsrailoğullarının ileri gelenleri biraraya ge-
lir oturur, uzun tartışmalar sonunda bir karar 
alırlar. Kendi aralarında iki gruba ayrılırlar. 
Bir kısım İsrailoğlulları, ortalama 50 yıl son-
ra kendi kutsal topraklarına, ülkelerine geri 
dönerken (MÖ.538), diğer bir bölümü ise 
yine Babail’de kalarak, Yahudiliğin düşünce 
ve inanç tarihini yeniden şekillendirirler. 
Çünkü Babil, antik tarihe ait bütün eserl-
erin meydana getirildiği kütüphanelerinin 
başkenti niteliğindeydi. Zerdüşti Medo-
Perslerin’de Babil’e girmesiyle birlikte, Ba-
bil kütüphaneleri iyice zenginleşmişti. Bütün 
bunlardan ötürü, Babil’de kalanlar; “Babill 
Talmud Akademisi“ni kurdular. Bu akademide 
yetişenler, günümüze kadar dünyada gelişen 
2500 yıllık bilim ve teknoloji çağındaki 
rönesansın önderliğini yaptılar.

İşte bu akademide yetişen kadrolar ve onların 
günümüze kadar gelen çocukları, bugün diaspo-

rada Yahudi halkının ve devletinin atardamarını 
oluşturmaktadırlar. Mesela Tevrat’a daha 
sonraları giren bazı kitaplar/bölümler, yine bu 
Babil sürgünlerinin eserleridir. Yahudi inan-
çsal tarihi, bir bakıma antik Babil ve Medo-
Pers (Zerdüşti) kültürleriyle harman edilmiştir. 
Yani Yahudi halkının ve inancının dünyada 
tanınmasına, gelişmesine ve ekonomilerinin 
güçlenmesine öncülük edenler, daha çok Ba-
bil sürgününün çocuklarıdırlar. Çünkü “Ba-
bill Talmud Akademisi“nde yetişen öğrenciler 
ve tarihsel süreci içinde bu yöntemle dünyada 
geliştirdikleri okullaşma geleneği kapsamında 
büyük bir sıçrama elde ettiler. Yahudilerin 
“Babill Talmud Akademisi“, belkide dünyada 
bilinen diasporada/sürgünde kurulmuş ilk okul 
olarak karşımızda durmaktadır. 

Bütün bunları neden anlattık? Çünkü an-
tik kültürleri günümüze kadar yaşatarak get-
iren Alevilerin de tıpkı “Babill Talmud Aka-
demisi“ gibi okullara ihtiyacının olduğunu 
dikkatlere sunmak istedik! Zira Aleviler 
yaklaşık 30 yıldan beri sosyal yaşamın her 
alanında biraraya geliyorlar. Gerek yurtiçinde 
ve yurtdışında biraraya gelen Aleviler, ken-
di imkanları dahilinde sosyal, siyasal, kül-
türel ve inançsal bağlamda örgütleniyorlar. 
Dernekler, Vakıflar, Cemevleri kuruyorlar. 
Sözkonusu bu mekanlarda çeşitli etkinlikler 
gerçekleştiriyorlar. Daha çok katliam anmaları, 
Cemler, inanca özgü hizmetlerle, çeşitli konu-
larda paneller düzenliyorlar. Peki bütün bunlar 
yeterli midir? Okulsuz bir toplumun çocukları, 
bu iletişim çağında kendi ata kültürlerini, 
bu çalışma yöntemiyle geleceğe taşıyabiliri 
mi? Hal böyle iken, bu alanda, ihtiyaç duy-
ulan bir okullaşma süreci başlatılmış mıdır? 
Benzeri sorular havada kalmaktadır! Alevil-
er, bu mekanlarını birer akademiye, okula, 
kütüphaneye çevirmedikleri sürece, istenilen 
hedefe ulaşmalarının mümkün olmayacağı 
artık anlaşılmalıdır! Oysa yurtdışında, diaspo-
rada yaşayan Aleviler; bulundukları ülkelerde 
okullaşarak, yetiştirilecek kadrolarıyla Alevi 
inancının tarihi köklerini yeniden filizlendi-
recek ve bu antik inancı geleceğe rahatlıkla 
taşıyabilecekler! Keza aynı sorun, Kürtler için 
de geçerlidir. Aksi halde yarın çok geç olabilir!
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Ailenizin Kasabı Mr Butcher Kaliteli Hizmete Devam Ediyor

Uzun yıllardır sektördeki öncü 
isimlerden olan Mr. Butcher yaz 
aylarına özel indirimleri ile müşterileri 
memnuniyeti ve kaliteli hizmete 
odaklanıyor. Mr.Butcher’de Kıbrıs’a 
özgü, Pekmez, Pastırma, Hellim, 
Molehiya, Helva’nın yanı sıra tüm et 
ve Tavuk çeşitlerini günlük ve taze 
olarak temin edebiliyorsunuz. Uygun 
fiyatları ve güler yüzlü personeli ile 
müşteri memnuniyeti odaklı hizmet 

veren Mr. Butcher, günlük özel indi-
rim paketleri ile de sektördeki farkını 
da ortaya koyuyor. Yüksek kaliteli, et 
ve tavuk ürünleri ile yöresel gıda ürün-
lerini, toptan fiyatına, perakente satın 
alabileceğiniz tek adres Mr. Butcher. 

Özellikle kuzey Londra’da geniş 
bir dağıtım ağı bulunan Mr.Butcher 
50 Pound ve üzeri alışverişlerinizde 
adresinize servis de yapıyor. 

Mr. Butcher geçtiğimiz sezon 

büyük bir atılım gerçekleştirerek bir 
çok restaurant ve cafelere de taze et ve 
ürünleri günlük kapıya teslim servisi 
ile öncü isimlerden olmayı kısa sürede 
başardı. Erdinç Canlıer yönetiminde, 
Wood Green bölgesindeki Mr. Butch-
er şubesi, 6 Commerce Road, London, 
N22 8ED adresinde, Tel: 020 8889 
5550 numaralı telefonlardan daha fa-
zla bilgi almak ve siparişleriniz için 
ulaşabilirsiniz.



31  ÇARşAMBA, 20 TEMMUZ 2016

Şekerli peynir pidesi
Bu hafta çok bilinmedik, 
sıradışı, Antep fırıncılık kül-
türünün en lezzetli örneklerin-
den, bir börek tarifi ile beraberiz. 

Antep in belkide en bilinen kültür 
unsurlarından olan pide fırınları Antep 
yaşamıyla adeta özdeşleşmiş ve bu şehrin 
hemen hemen en önemli simgelerin-
den biri haline gelmiştir. Pide, elle oval 
şekillendirilip parmak uçlarıyla (yada 
tırnakla) üzerine bastırmak suretiyle pat-
enler yapılan ince ekmek anlamındadır An-
tepliler için. Bu çok özel ekmeğin bilinen 
diğer adıda “tırnaklı” ekmektir. Bu fırınlar 
pide fırını olarak bilinsede, pide ekmek 
pişirmenin çok ötesinde çok daha geniş 
kapsamlı bir işleve sahiptir ve bu anlamda 
yaşamı inanılmaz derecede kolaylaştıran 
bir yere sahiptir. Bu fırınlarda lahmacundan 
patlıcan kebabına, tava yemeklerinden, 
közlenmiş patlıcan a (yada söğürme ye ) 
kadar pek çok yemek pişirilir. Lahmacun 
veya börek yapacaksanız yapmanız ger-
eken tek şey iç malzemelerini hazırlayıp 
fırına götürmektir. Gerisini bu mesleğe 
yıllarını vermiş fırıncı ustaların yetenekli 
ellerine kalmıştır. 

Fırıncı ustası olmak öyle kolay bir iş 
değildir. Çocukluktan ara işçilikle başlayıp 
çıraklığa sonrasında uzmanlaşmak istenen 
alana göre ustalaşması çok emek isteyen ve 
seneler alan bir meslektir. Belkide bundan 
dolayı bu meslekten insanlar işlerinden ina-
nilmaz bir gurur duyarlar. 

Pide fırınlarında yapılan tuzlu yem-
eklerin yanında çok nadirde olsa burda 
tarifini verdiğim şekerli peynir pideside 
yapılır. Bu pideyi yapmak da lahmacun ve 
benzeri börekler gibi sadece iç malzemeleri 
hazırlayıp götürmek ten ibarettir. Bu çok 
özel pidenin lezzetinin bir sırrıda tuzsuz 
taze Antep peyniri ile yapılmasıdır. Bu pe-
ynir künefe yapımında kullanılan peynire 
doku ve tat açısından çok benzeyen ve bu 
tatlıya ye çok yakışan çok nadide bir peynir 
çeşididir. 

Burda verdiğim tarif bu harkulade 
lezzetteki pidenin kendi versiyonum 
olanıdır. Içine çok yakıştığını düşündüğüm 
taze kekik ve fesleğen de ekledim ama 
bunları ekleyip eklememek sizin tercihiniz. 
Ayrıca içini bir kaç peynirin karışımından 
hazırladım, hangi peyniri kullanacağınızda 
sizin tercihiniz

Elbette bu fırınlarda pişen ekmek ve 
böreklerin şahane lezzeti taşla döşenmiş 
odun ateşinde pişmeleridir. Bu yüzden de 
çok uğraşmanızı gerektirmez. Bu sebeple 
fırınınızın ayarını bilmek başarılı bir pide 
için çok önemli bir detaydır. 

Haftaya yeni bir lezzette buluşmak 
dileği ile yorumlarınızı bekliyorum.........

Şekerli peynir pidesi 
Malzemeler
Hamuruna

200 gr. beyaz un 
1 yemek kaşığı ince toz şeker
1/4 tatlı kaşığı tuz
3 gr. kuru maya
20 gr. Ilık süt
100 gr ılık su

İçine
120 gr. mozzarella peynir- ince 

rendelenmiş 
120 gr. lor peyniri
1 yumurta
85 gr. toz şeker
50 gr. krem p eynir
1 yemek kaşığı taze kekik yaprakları
2 yemek kaşığı taze fesleğen yaprakları- 

ince doğranmış

Üzerine
1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı süt

Yapılışı
1. Unu eleyin bir tarafına şekeri ve tuzu 

diğer tarafına mayayı ekleyin. Üzerine suyu 
ekleyip yumuşak bir hamur elde edinceye 
kadar iyıce yoğurun. 6 eşit parçaya bölüp 
beze yapın ve nemli bir bezin altında en az 
40 dakika yarım saat dinlenmeye bırakın 

2. Bu arada iç malzemelerini hazırlayın. 
Genişçe bir kap içinde krem peynir hariç 
bütün peynirleri karıştırın. Yumurta ve 
şekeri ekleyip tekrar karıştırın. Krem pey-
niri ardından da kekik ve fesleğeni de ek-
leyip pürüzsüz bir hal alana kadar iyice 
karıştırın. 

3. Hamur hazır olduğunda fırını 180 C 
derece ısıtın, fırın tepsisinin altına hafiften 
biraz un serpin veya parşömen kağıt ko-
yun. Her bezeyi  oklava yardımıyla yarım 

santimden ince kalınlıkta daire şeklinde 
açın. Kenar kısımlarını bir parmak ka-
dar katlayıp parmak uçlarınızla aralıklı 
olarak sıkıştırarak büzüştürün. (Küçük 
bir kase veya tabak şekline getirin) İçine 
hazırladığınız peynir karışımından ekleyin, 
kaşık yardımıyla üzerini düzeltirin ve fırın 
tepsisine alın. Aynı işlemi malzemeler bi-
tene kadar tekrarlayın ve börekleri aralıklı 
olarak tepsiye yerleştirin. 

4. Bütün bezeler bittiğinde yumurta 
sarısını ve sütü karıştırın, bir fırça yardımı 
ile hamurumuzun kenar kısımlarına sürün ve 
tepsiyi fırına yerleştirin. Böreklerin hamur 
kısmı kızarana ve tamamiyle pişene kadar 15 
-20 dakika kadar pişirin. Tamamen soğuyana 
kadar bekleyin ve ılık servis yapın. 

Afiyet olsun......

thekurdishcook@gmail.com    thekurdishCook           @thekurdishCook

THE KURDISH COOK

Fadime  
tiskaya
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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.

TOPCU MOBILE CAR MECHANIC
Her türlü araba tamiri işleriniz yapılır

REPAIRS 
SERVICING 
DIAGNOSTICS 
PRE-MOT/FAILURES

AHMET TOPCU
07415106521 
07405756462

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

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828

MERCAN FRUIT AND 
VEGETABLE

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

07440 041 718

İletişim: Ruslan Usta 07710583091

Veli Alp 07535 584 797 

İletişim: 07776266555

Eleman aranıyor

Blue Bead 
Handyman Services 

Eleman aranıyor

Waterloo’daki restorana
- grill şefi

- et hazırlıkçısı/kasap 
olarak çalışacak elemanlar aranıyor

All Aspects of home and garden maintenance covered. 
Bütün ev ve bahce dekorasyonu itina ile yapılır. 

Waterloo’daki restaurant için;
- coffee shop şefi (kahvaltı şefi)

- grill şefi - et hazırlığı/kasap 
- şef yardımcıları - mutfak ara elem
- garson (bay ve bayan) - barmen

- barista Olarak çalışacak elemanlar aranıyor.

BAZ Fresh Fruit & Veg

Free Delivery
Mazlum: 07859 999 958
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ELINArosa
Graphic and Web Design Services

Selda Kayan 
Phone +44 (0)74 35682350

+44 7517 499470
20 Hana Mews, Goulton road, London E5 8GF

onurpeken@hotmail.com | www.pekenlerltd.co.uk

PEKENLER LIMITED
CONSULTANCY SERVICES 

MARKETING
SALES PUBLIC RELATIONS SOURCIING 

ITHALAT IHRACAT LOJISTIK VE PAZARLAMA 
DANISMANLIGI

Bedran Ozkan
Freelance Journalist

07466770751
inanozkan49@gmail.com

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 ALSAN MARKETING

Gülşen Alsan 07417 398371

Services provided:

Marketing & sales 
consultancy
Graphic design
Website development

Sunulan hizmetler:

Satış ve pazarlama 
danışmanlığı
Grafik dizayn
Web tasarımı

ACİLEN
Deneyimli Resoran şefi ve 
servis elemanı aranıyor.

Yatma yeri verilir.
Adres:Cutty Sark Café and Restaurant

38 Greenwıch Church Street
SE10 9BL London
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Li Navenda rêxistina efûyê 
Ya Navneteweyî  Ya Londonê 
Çalakiya Ocalan  | R3

Ji şengalê heta Kobanê-
Kakşar Oramar  | R4

may ji bo ‘amadekariya’ 
derketina ji Ye dem xwest | R3

Ji Zanîngeha Cambrîdgeyê 
ansîklopediya dîroka kurdan | R3

530

Piştî hewldana darbeya leşkerî ya 15´ê Tîrmehê, 
AKP vê yekê wekî fersend bi kar tîne. Ev 
hewldanên AKP´ê li Londonê bi şîara “ji darbeya 
leşkerî re jî û ji dîktatoriya AKP´ê re jî Na” hat 
şermezar kirin. Piştî ku hewldana darbeya leşkerî 
bi ser neket, ji hêla AKP ve di nava dewletê de 
tasfiyeyeke herî mezin ya dîroka komarê dest pê 
kir. Di nav sê rojan de bi tevahî di nav de poles, 
mamoste, walî, qeymeqam jî heyî  49 Hezar 
karmend ji kar hatin avêtin.

rêxistinên Kurdistanî û Tirkiye yên xebatên xwe li Londonê dimeşînin, 
roja Duşemê li istasyona manor house hatin ba hev û di derbarê rewşê 
de daxûyaniyek dan. Di daxûyaniyê de bi zimanekî tûnd hewldana 
darbeya leşkerî hat şermezar kirin. her wiha hewldanên aKP´ê yên ku 
pergala dîktatorî kur dike jî hat şermezar kirin. 
Di daxûyaniyê de wiha hat gotin; “Faşîzma aKP´ê bi sala ne bi rêya 
îstîsmara dîn xwe bi rêxistin kir û niha jî bi hinceta hewldana darbeya 
leşkerî dixwaze her kesî mecbûrî dîktatoriya xwe bike.”
Bi heman armancê sendîkaya herî mezin ya Brîtanya UNITe jî 
daxûyaniyeke nivîskî weşand. Di daxûyaniyê de hat diyarkirin ku divê 
rejîma dîktaroriya piştî hewldana darbeyê ya li Tirkiyeyê hat kirin jî ji ber 
çavan winda nebe. Di daxûyaniyê de hat gotin ku ew bi zimanekî tûnd 
hewldana darbeyê şermezar dikin, lê divê kiryarên aKP yên ku pergala 
dîktatorî pêş dixe nedîtî newe.   | Rûpel 5

Ne Darbeya Leşkerî,  
Ne Jî Dîktatorîya Erdogan!
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Min îşev çîroka me li asîman weşand
Ewr vekişiyan 
Heyv kelogirî bû
Û stêrkan da rê
Rêka dilê te
Gihiştin te?

Bêrîvan ZînZal
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Brîtanya êdî di destê wezîrên alîgirê Brexîtê de ye
Li dû îstifaya Davîd Cameron a piştî referandûma 23›ê Hezîranê, 
hikûmeta nû hefteya borî hat avakirin. Desteya Wezîran a 
hikûmeta nû bi giranî ji wezîrên di kampanya Brexîtê de roleke 
mezin lîstin, pêk tê.

Desteya Wezîran ji aliyê Theresa May a ji erka 
Wezareta Karên Hundir derbasî Serokwezaretiyê 
bû ve hat avakirin. Di nava desteya wezîran de 

navê herî zêde balê dikişîne Şaredarê berê yê 
Londonê Borîs Johnson e, ku di mijara derketina 
Brîtanya ji nava Yekîtiya Ewropayê de roleke 

mezin lîst.
Phîlîp Hammond ê di dema Cameron de 

Wezîrê Karên Derve bû, li şûna George Osborne 
yê ji Wezareta Maliyeyê îstifa kir, hat wezîfedar-
kirin. Li Wezareta Karên Hundir jî, li şûna The-
resa May, Amber Rûdd hat wezîfedarkirin.

Theresa May, ku li gorî rêbaza siyasetê û 
dijberiya Yekîtiya Ewropayê ya Borîs Johnson 
tevdigere, biryar da ku ji bo meşandina danû-
standinên derketina ji yekîtiyê, wezareteke nû 

ava bike. Li gorî daxuyaniya buroya May, ev kar 
wê ji ailyê Davîd Davîs ve bê meşandin.

Di referandûma 23›ê Hezîranê de, ji sedî 52 ê 
gelê Brîtanya Mezin dengê ji bo derketina ji nava 
Yekîtiya Ewropayê bi kar anî bû. Li Îngilîstan 
û Gallerê bi giranî dijberên Yekîtiya Ewropayê 
derketibûn pêş Li Skoçya û Îrlanda Bakur jî, ku 
îdîaya serxwebûnê lê xurt e, gel dengê xwe bi 
giranî ji bo mayîna li nava Yekîtiya Ewropayê bi 
kar anî bû.

Li Navenda Rêxistina Efûyê 
Ya Navneteweyî  Ya Londonê 
Çalakiya Ocalan

Duh danê êvarî bi pêşengiya 
Meclîsa Jinan ya Roj li pêşiya Nav-
enda Rêxistina Efûyê Ya Navnetew-
eyî ya Londonê komek Kurdistanî 
kom bû û di derbarê xwestekên xwe 
de dosyayek dan navendê. Kurdis-
taniya bal kişand ser endîşeyên li ser 
rewşa Ocalan, ku piştî hewldana dar-
beyê zêde bûne û xwest, tecrîd derhal 
bê rakirin û hevdîtina bi Ocalan re 
were kirin.

Ji KCDK-E jî Banga 
Çalakiyan

Kongreya Civaka Demokratîk a 
Kurdistaniyên li Ewropayê (KCDK-
E) da xuyakirin, ku piştî hewldana 
darbeyê ya li Tirkiyeyê endîşeyên li 
ser rewşa Rêberê Gelê Kurd Abdul-
lah Ocalan zêde bûne û xwest, tecrîd 
derhal bê rakirin.

Di daxuyaniya nivîskî ya KCDK-
E de hat gotin, «Eger Serok Abdul-
lah Ocalan bûye hedefa Erdogan û 
kabîneya wî ya şer, bi heman rengî 
bûye hedefa leşkerên hewl dane darbeyê bikin, 
ku rûyê din ê madalyonê ye. Her kes baş dizane, 
PKK û Serok Abdullah Ocalan hem li dijî dîk-
tatoriyê, hem li dijî faşîzmê, hem jî li hemberî 
darbeyên leşkerî xwedî sekneke zelal in.»

‘NÊZÎKATIYÊN HIKÛMETÊ 
TÊRKER NÎNIN’

Di daxuyaniyê de hat ragihandin, ku ji dema 
pêkhatina hewldana darbeyê û vir ve ti agahî ji 
Ocalan nehatiye girtin û hat gotin, “Di vê pêva-
joya krîtîk de, rewşa Serok Abdullah Ocalan ji 
bo gelê Kurdistanê cihê tirs û fikaran e.” KCDK-
E da zanîn, ku tevî vê rewşa cidî jî nêzîkatiyên 

Erdogan, rayedarên hikûmet û dewletê yên li 
ser mijarê têrker nînin û endîşeyên gelê Kurd 
ji holê ranakin.

‘DIVÊ MALBAT, PARÊZER Û HEYET 
KARIBE HEVDÎTINÊ BIKIN’

Di daxuyaniyê de hat gotin, divê derhal mal-
bat, parêzer û heyeta aştiyê bi Rêberê Gelê Kurd 
Abdullah Ocalan re karibin hevdîtinê bikin û ev 
bang li gel hat kirin: “Heta tecrîd bê rakirin, em 
bang li tevahiya gelê Kurd û dostên xwe dikin 
ku dest bi çalakiyan bikin û van çalakiyên xwe 
bênavber bidomînin.»

Ji Zanîngeha Cambrîdgeyê 
ansîklopediya dîroka kurdan

Zanîngeha Cambrîdgeyê ansîklopediyeke bi 
navê “Belgeyên Kurdan: Herêm, Berxwedan 
û Neteweperwerî” amade kir. Di vê xebatê 
de gelek belge, name û raporên navbera salên 
1831-1979’an ku hîn nayên zanîn, cih digirin

Li gorî nûçeyeke Ozgur Polîtîkayê hat 
ragihandin ku yek ji zanîngehên herî navdar 
Zanîngeha Cambrîdgeê ansîklopediya kurdan 
a ku bi temamî ji 13 bergan pêk tê, amade kir. 
Xebat bi edîtoriya Anîta L.P. Bûrdett hatiye ki-
rin û ji 9 hezar û 800 rûpelan pêk tê. Tê gotin 
ku ev ansîklopedî xwedî naverokeke wisa ye ku 
ev naverok jî wê ji bo dîroka nûjen a kurdan 
xwendin û nêrînên nû pêk bîne.

Li gel vê yekê hat ragihandin ku hinek bel-
geyên di derbarê serhildan û tevgerên siyasî 

yên li her 4 perçeyan de cara yekemîn di vê 
ansîklopediyê de hatin weşandin. Her wiha di 
ansîklopediyê de belge, name û raporên ku ji 
Kurdistanê ji bo Londonê hatine şandin, cih di-
girin û van hemû belgeyên Navenda Arşîvê ya 
Brîtanyayê bi kronolojîk hatine rêzkirin.

NEXŞEYA XOYBÛNÊ Hat diyar kirin ku 
di ansîklopediyê de li ser erdnîgarî, wêje, çand 
û dîroka Kurdistanê jî gelek agahî hene û li gel 
van agahiyan 37 nexşe jî cara yekemîn di vê an-
sîklopediyê de tên weşandin ku di van nexşeyan 
de jî herêmên kurd lê dijîn, zaravayên ku kurd 
pê diaxivin û eşîrên kurdan hatine tasnîfkirin. 
Li gel vê yekê nexşeya ku rêxistina Xoybûnê 
ji NY’ê re şandiye jî bi awayekî orîjînal di an-
sîklopediyê de heye. Li gorî agahiyan tê ragi-
handin ku 4 cîldên ewil ên ansîklopediyê ji bel-
geyên destxetan pêk tên û temamiyê belgeyan jî 
ji Brîtîsh Lîbrary, Arşîva Karên Derve, Buroya 
Şer, Buroya Hîndistanê û Arşîvên Hikumeta 
Kolonyal û Navendî hatine berhevkirin.

May ji bo ‘amadekariya’ 
derketina ji YE dem xwest

Li Brîtanya Mezin, hikûmeta nû ya roja Çarşemê ava bû, ji 
bo muzakereyên derketina ji nava Yekîtiya Ewropayê (YE) bi 
biryar e ku ne lezîn e. Di heman demê de dixwaze zerar li 
têkiliyên bi DYA re nebe.

Piştî referandûma 23’ê Hezîranê ya Brexîtê, 
ku biryara derketina ji nava yekîtiyê hat dayîn, 
nîqaşên li ser dema serlêdana derketina ji yekîti-
yê dewam dikin. Serokwezîr Theresa May a ku 
roja Çarşemê hikûmeta nû ya Partiya Mûxa-
fazakar ava kir, têkildarî muzakereyên derket-
ina ji yekîtiyê, bi Serokê Komîsyona Yekîtiya 
Ewropayê Jean-Claûde Jûncker re rûnişt.

Buroya May, der barê vê hevdîtinê de daxuy-
aniyek da û got, «Serokwezîr da zanîn, ku ji bo 
em xwe ji muzakereyan re amade bikin, pêwîsti-
ya me bi demê re heye.» Di daxuyaniyê de nehat 
eşkerekirin, bê Brîtanyayê çiqasî dem xwestiye.

Piştî Brexîtê, yek ji xalên tê meraqkirin jî 
rêveçûna têkiliyên Brîtanya Mezin bi heval-
bendên xwe yên din e. Serokwezîra nû May duh 
bi rêya telefonê bi Serokê DYA Barack Obama 
re axivî û jê re got, ew dixwazin têkiliyên bi îm-
tiyaz ên welatê wê bi DYA re biparêzin.

Li gorî daxuyaniya berdevkê Serokweza-
retiyê, Obama û May li ser girîngiya parastina 
vê têkiliyê sekinîne. Di daxuyaniyê de hat go-
tin, «Serokwezîr bi taybetî biryardariya xwe 
destnîşan kir, ku di mijarên global ên mîna antî 
terorîzm û ewlekariyê de Qraliyeta Yekbûyî 
dixwaze weke partnerê bingehîn bimîne.»
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Ji Şengalê heta Kobanê

Xwîna ku li vir ji bo azadî û parastina kerameta mirovahiyê hatiye rijandin, 
xwedî rengekî cuda ye. Divê rengê wê baştir bê ber çavên me û buhayê wê 
xwînê qet û qet neyên kêmkirin
Kakşar OREMAR-A.Welat

Li ser rêya ketina nav bajarê 
Şengalê hêjî nîşanên wê roja reş an 
ku ji fermana 74’an mane. Erebeyên 
şewitî ku kes nizane çi bi sêrê xwed-
iyê wan hatiye, li ser rêya me zêde ne. 
Şervanek dibêje: “Vê cadeyê şahidî ji 
rojên pir reş re kiriye. Cade tije bû ji 
otoyên xelkê ku dikirin bi lez ji nav 
Şengalê birevin û ev geliyê mezin û 
kûr jî ku dibînî tije xelkê sivîl, jin, zar, 
kal û kesên bêxwedî bûn ku ber bi jor 
ve hilidikişiyan…”

Li aliyê rojavayê gelî, şaxekî çi-
yayê Şengalê heta nêzî bajar tê. Kî 
dizane wan dar û ber, wê rêya nîv as-
faltkirî di dirêjahiya dîrokê da çi dîtine 
û çi nedîtine!

Em dikevin nav bajar û rawestgeha 
hêzên pêşmergeyan li ser rê ye. Tiştekî 
nabêjin û em dikevin nav bajar. Bêhna, 
erdê şewitî ji axa Şengalê tê. Bajarê ku 
rojekê cihwarê jiyanake germ bû, kuçe 
û kulanên wê tije bûn, bazareke wê ya 
tije bikirîner (mûşterî) hebû, dikan, 
restûrant û rê têde hebûn, êdî her der 
vala bû. Tenê şervanên HPG, YBŞ û 
Pêşmergeyên PDK’ê li wir hebûn.

Roja ku em ketin nav bajar es-
manê bajar bi ewrekî reş hestên me 
xemgîntir kirin. Sedan çîrokên ve-
gotinê hebûn ku carê min kes peyda 
nekir da ku ji me re behsa tevkujiyên 
berê û ya dawiyê li Şengalê bike. Bes 
zimanê der û dîwarên bajar bi qasî ku 
pêwîst be zaniyarî didan me. Bajarek 
bi hemû wateya xwe birîndar û hê jî 
xwedî birînên nekewandî. Di qontara 
gelîyê Qendîlê de hinek mal hene lê 
reng û rûyê jiyanê li wir hê jî mirî ye.

Êvare û xemeke giran xwe bi ser 
ruha mirov de berdide û çiqasî jî bix-
waze xwe şa bide diyarkirin, zehmet e. 

Pareke mala dilê me li vira ye û bi dil-
reqiyek wisa tije kîn hatiye wêranki-
rin û şewitandin ku temaşavanê wan 
dîmenan ji peyamên îslama DAIŞ’ê 
dikeve gumanan. Li vira ye ku dînê 
1500 salan ne di gotinê de belkî di 
kiryarê de nasnameya xwe ya heqîqî 
dide xuyanîkirin. Kesek mirov be û 
navê xwe danîbe însan, çawa dikare 
dan û standineke wiha tije karên hov-
ane bi kesên wekî xwe re bike!? Gelo 
ma tu merhemet di wijdana wan de 
tunebûye?!. Ji reng û rûyê şewitî yê 
cadeyên ku em biser wan re têdiperin 
heta malên wêranbûyî, ew dîmenin ku 
tu nikarî yek saniye jî çavên xwe li ser 
wan hilînî.

Li ser dîwarê maleke wêranbûyî 
bi tîpên erebî wiha hatiye nivîsnadin: 
“Şengal şarî pêkewe jiyan e…” Lê 
hatina DAIŞ’ê û xiyaneta hinek misil-
manên kurd û ereb li dijî kurdên êzidî 
qet nebe di piraktîkê de rastiyeke wiha 
vala derxistiye holê.

Dîmenên tije dilşewat
Dîmenên herî zêde hîs û dilê mi-

rovan dişewitînin li para herî kevnar 
a Şengala qedîm an jî kevin têne dî-
tin. Cihê herî bilind û kevnar ê bajar 
ku nasnameya xwe ya dîrokî li wira 
parastibû, ax û kevir, dar û ban, nû û 
kevnarî bi ser hev de hatine herifandin. 
Tiştek bi navê jiyanê li wir nehiştine. 
Tenê şînahiya geyayê li ber deriyê mal 
û dikanên şewitandî hêvî dide ku ro-
jekê yê dîsa reng û bêhna jiyanê li vir 
vegere.

Li pey dubare standina bajar mal û 
dikanên xelkê yên wêranbûyî dîsa jî ji 
şervanên kurd re bûne strageh. Li ber 
der û pencereyên dikanên bajar telîsên 
tije ax têne dîtin ku hinc-hincbûna 
wan şahidiyê didin ka di wan rojan 
da şervanên kurd çawa li dijî hêzên 

çeteyên korbîn li ber xwe dane. Li her 
derê bi du tîpên latînî û erebî dirûşmên 
balkêş têne dîtin. Hinek xanîber hene 
ku kevnariya wan ji awayê danîna 
kevên wan tê kifşê. Hocre an jî kole-
kên li ser dîwarên hin malên kevin, 
girtîgehên serdema Osmanî û Sasani-
yan bi bîra me tînin ku di dîrokê da pirî 
caran li ser hatiye nivîsandin.

Ez li ser cihê herî bilind ê taxa 
Şengala Kevin sekinîme. Hêzên Par-
astina Gel (HPG) li wir in. Li destê 
rastê û di nav gelî de jî bargeha hêzên 
pêşmergeyan tê dîtin. Ji vira dîmenê 
bajarê kevin û nû pir baş tê dîtin. Tu his 
dikî ku careke din sedan salan vegeri-
yayî nav dilê dîrokê. Xala balkêş ew e 
ku li vira kevirekî jî nabînî ku birîndar 
nebûbe. Du fermandarên YPG’ê Egîd 
Civiyan û Egîd Kelar bi dirêjî behsa 
wan rojan dikin ka hêzên kurdistanî 
çawa Şengal ji destê çeteyên DAIŞ’ê 
rizgar kirin. Ew carna bi xemeke giran 
behsa kiryayên xwekûjiyê yên çetey-
an dikin ku bûne sedema şehîdbûna 
pêşmerg û gerîlayên kurd. Wan çawa bi 
îmkanên herî kêm karîn vî erdê pîroz ji 
destê wan hovan derxînin, kêlî bi kêlî 
bandora xwe zêde û zêdetir dikir.

Ji dûrve sîloya genim a bajarê 
Şengalê tê dîtin ku baregeha dawiyê 
ya Şengalê bû.

Berxwedana Şengalê
Berxwedana Şengalê rûpeleke nû yê 

dîroka Kurdistanê ye ku tevî hemû dest-
keftinên xwe lê bû sedema şehîdbûna 
gelek gerîla û pêşmergeyên Kurdistanê 
jî. Komeke gerîlayên HPG’ê li wir di 
biryargeha xwe a sêqatî de mijûlî lîs-
tina pînkpungê ne. Rûyê wan tije ken 
û keyfxweşî ye. Bi baldarî şiyarin ku 
careke din çete nekivin nav bajar. Ji ber 
ku nokteya herî hesas a bajar di destê 
wan de ye. Du hêzên YBŞ û YJŞ jî li wir 

hene ku bargehên wan ji hev cuda ne. 
Reng û rûyên bajar bi dirûşmên kirm-
ancî û soranî balê dikişîne. Kurdên vira 
bi kirmanciyeke resen diaxivin ku bêtir 
nêzî ya kurdên rojavayê Kurdistanê ye.

Bi giştî Şengal bajarekî pir birîndar, 
xwedî birînên nekewandî, wargehekî 
wêran û carê ji jiyanê vala ye. Hêzên 
DAIŞ’ê li aliyê din yê xendekan her 
demê li benda derfetekê ne ku der-
beyekê li parazvanên bajar bidin. Li 
vira carê vegerandina hêviyên jiyanê 
hêsan nîne. Bêbawerî bi partiyên si-
yasî yên xwecih mîna berê germ nîne. 
Xelk li bendê ye ku hêlîneke biçûk 
ji xwe re çêbike û vegere ser milk û 
malê xwe. Jiyana di kempan da, germa 
havînê, bêîmkanîyên jiyana rojane, 
bêkarî û nexweşî, heta mirina li xerîbi-
yê jî ji hemû nexweşiyan nexweştir e.

Der, dîwar, reng, hêsin, kevir, darên 
hişk û şîn, pencere, giyayên hewşên 
malan, rê, birînên ser rûçikê dîwaran 
û hwd. her yek xwedî vegotina çîroka 
xwe ya taybet e. Min ji xelkê bajar kes 
peyada nekir ku sifreya dilê xwe ji me 
re vekin.

Berxwedana herî mezin
Dema mirov diçe nav dilê para 

herî kevnar a bajarê Şengalê cihek 
ne li derve û ne jî li hundirê malên 
bajar nayê dîtin ku nebûne eniya şerê 
li dijî çeteyên DAIŞ’ê. Şerê dîwar bi 
dîwar li vira dîmenên hinek filmên 
sînemayê tîne bîra min ku di çîroka 
xwe de behsa şerê cihanê yê yekemîn 
û duyemîn dikin. Li vira dîmenên şer 
hêjî zindî ne. Kon bi kon, mal bi mal, 
derî bo deriyê din, dîwar bo dîwarê din 
şahidiyê dikin ka li vira çi deqîqe, saet, 
dem û rojên giran derbas bûne. Rojên 
girantir ji bihayê hemû hêviyên jiyanê, 
li vira derbas bûne. Li vira îrade xwedî 
nasnameya xwe ya rastîne. Li vira 

gere mirov reng û rûyên îradeyê rastîn 
peyda bike. Li vira felesfeya ku ji me 
re “Berxwdan jiyane” kire rêbazeke 
nû xwedî wateya xwe ya cewherî ye.

Tewazi, çelengî, mêranî, xortanî, 
çavpoşî li hemû xweşiyên jiyanê li 
vira hebûna xwe didomînin. Jiyan li 
vira vejiyandina nirxên mirovahiyê yê 
esasî ye. Xwîna ku li vira ji bo azadî û 
parastina kerameta mirovahiyê hatiye 
rijandin, xwedî rengekî cuda ye. Divê 
rengê wê baştir bê ber çavên me û bi-
hayê wê xwînê qet û qet neyên kêm-
kirin. Min eşqeke wiha mezin di çavê 
wan keç û xortan da dît ku birîndar 
bûn û wisa dilnizim bûn ku bi zehmetî 
te dikarî du peyvan ji zimanên wan 
bibihîsî ku heta behsa fîdakariyên xwe 
yên bênimûne jî bikin. Mirov çawa 
nekeve bin bandora van egîdên qehre-
man? Mirov çawa nekeve bin bandora 
kena wan şêre keçên çeleng ku mil bi 
milê xortên kurd di şertên herî giran 
de singê xwe dane ber gûle û agirê di-
jminê ku wan wekî mirov jî nabîne?

Vir Şengale lê mekteba evîndarên 
herî paqij û mirovhez li vira ava bûye. 
Gera di nav kuçe û kulanên Şengalê de 
hem xweşe û hem jî nexweşe. Xweş bi 
wê wateyê ku kevnariya bajarvaniya 
kurdan li vira li ber çavên te ye. Tu 
hîs dikî ku çûyî nav dilê dîrokeke çend 
hezar salî. Wan der û dîwarên kevnar 
bi çavên xwe dibînî, bi destên xwe hîs 
dikî û ji xwe re dibêjî: Ez nemirim û 
min Şengal jî dît.

Nexweşî jî bi wê wateyê ku 
şûnewarên herî kevnar ên ku nas-
nameya bajarvanî û kevnariya jiyanê 
li Kurdistanê ne, bi ser hev de anîne 
xwarê. Ne mizgeft, ne dêr û ne jî 
Êzidîxane…. Tiştek li vira nemaye. 
Tenê kevir û dîwar û hinek xanîberên 
nîvketî yan jî nîvwêran bûyî mane ku 
tev birîndar in.

Bi hevkariya çend gerîlayên qehre-
man me berê xwe da nav dilê bajarê 
Şingalê. Cihên herî kevnar. Kilîseya 
bajar xwedî kevnariyeke çend sedsalî 
ye. Niha nîvwêran e. Dema me xetera 
hemû tiştan li ber çav girt û çûne nav 
kilîsê û ser banê wê, fozeyên arpêçi-
yên dijminê hov li her derê dihatine 
dîtin. Îmkana peqîna wan dîsa hebû 
lê sembola hezretên Îsa Mesîh û cihê 
îbadeta xirîstaniyan hemû tiştekî ji 
bîra me dibe. Wêraniya bajar wisa 
dûrfireh û girane ku me jî ji hereket 
û fikirînê disekinîne. Sedam pirsên 
bêbersiv li ber çavan diafrîne ku mirov 
heta bersiva yekê jî nikare peyda bike: 
“Di vê sedsalê de, di çaxê ku cihan 
bi qasî gundekî biçûk lêhatiye de, di 
cihana ku êdî reng û rûyê mirovan ji 
hev re naskirîye de, kî dikare ji xwe 
re bêje însan lê vê qedera reş bîne serê 
însanên ku wekî wî/ê xwedî du çav, du 
dest û hwd ne…”

Rûniştina li ser wê axê, nivîsîna 
notên rojane di nav wan kuçe û ku-
lanên teng û dîrokî de karekî pir xweş 
bû ku tevî hemû êş û nerihetiyan sani-
yekê jî ji bîra min naçe. Bazara bajarê 
Şengalê êdî kor û bêdenge lê carna 
derbasbûna erebeyekê ji wiha hêvî 
dide ku demeke ne zêde dûr dîsa jiyan 
dê li vir dest bi karê xwe bike.

Di beşa din de ez ê gera xwe ya 
Şengalê bidawî bikim û ber bi ro-
javayê Kurdistanê ve rêwîngiya xwe 
berdewam bikim.
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Piştî Hewldana Darbeyê 49 Hezar Kes Ji Erkê Hatin Dûr Xistin
Piştî hewldana darbeya leşkerî 

hikûmeta AKP´ê 49 hezar karmend ji 
kar avêtin û lêpirsîn da dest pê kirin û 
gelek ji wan binçav kirin. 

MEBÊ 15 HEZAR Û 200 
KARMEND JI WEZÎFEYÊ 
DÛR XISTIN

Wezareta Perwerdehiyê (MEB) 
ragihand ku derbarê 15 hezar û 200 
kermend ji wezîfeyê hatiye dûrxistin 
û derbarê wan de lêpirsîn dane dest-
pêkirin.

Wezareta Perwerdehiyê (MEB) 
ragihand ku derbarê 15 hezar û 200 
kermend ji wezîfeyê hatiye dûrxistin 
û derbarê wan de lêpirsîn dane dest-
pêkirin.

Li gorî daneyan 929 hezar û 921 
karmend girêdayê Wezareta Perwer-
dehiyê ne û weke qadro dixebitin.

Di daxuyaniya Wezareta Perwerde-
hiyê de wiha hat gotin: ‘Ji xeynî gelek 
saziyên perwerdehiyê, dibistan û 
wargehên girêdayê FETOyê, wezareta 
me derbarê karmendên ku bi wê rêx-
istinê re têkiliyên wan hene de lêpirsîn 
daye destpêkirin. Divê çarçoveyê de 
15.200 karmend ji wezîfeyê hat dûrx-
istin û derbarê wan de lêpirsîn jî hatiye 
vekirin.’

YOKÊ XWEST SEROKÊN 
HEMÎ FAKÛLTEYAN DEST 
JI KARÊ XWE BERDIN

YOKê xwest hemî serokên 
fakulteyên 1176 zanîngehên dewletê 

û 401 zanîngehên weqfan dest ji karê 
xwe berdin.

Lijneya Perwerdeya Bilind(YOK), 
xwest serokên hemî fakulteyên hemî 
zanîngehên Tirkiyeyê dest ji karê xwe 
berdin.

Li gor daxuyaniyeka YOKê wê 
xwestiye serokên fakulteyên 1176 
zanîngehên dewletê û 401 zanîngehên 
weqfan dest ji karê xwe berdin.

RTUKÊ DESTÛRA 
WEŞANÊ YA 25 RADYO Û 
TELEVIZYONAN BETAL KIR

RTUKê dîyar kir, wê destûra 
weşanê ya 25 radyo û televîzyonan 
betal kiriye ku ew piştgiriyê didin ce-
maeta Gûlenî an jî bi wê cemaetê re 
têkildar in.

Lijneya Bilind a Radyo û Televizy-
onan, RTUKê dîyar kir, wê destûra 
weşanê ya 25 radyo û televîzyonan 
betal kiriye ku  ew piştgiriyê didin ce-
maeta Gûlenî an jî bi wê cemaetê re 
têkildar in.

Radyo û televizyonên destûra wan 
a weşanê hatiye betalkirin ev in:

“STV, Samanyolu Haber, Saman-
yolu Haber Radyo, Can Erzincan 
TV, Kanal 124, Yumurcak TV, Hira 
TV, MC TV, Dünya TV, Kanal Türk, 
Bugün TV, Mehtap TV, Berfin FM, 
Kanal Türk Radyo, Burç FM, Saman-
yolu Haber Radyosu, Radyo Mehtap, 
Haber Radyo Ege, Dünya Radyo, 
Radyo Küre, Merkür TV, Esra Radyo, 
Tuna Shoping TV, Samanyolu Haber, 
Radyo Anadolu.”

GIRTINÊN LEŞKERÊN 
PILEBILIND 
BERDEWAM DIKIN

Piştî hewldana derbekirinê di enca-
ma operasyonên pêk hat de heta niha bi 
hezaran leşker û polês hatine binçavki-
rin û gelek leşkerên pilebilend jî tê de bi 
sedan leşker hatin girtin.

Piştî hewldana derbekirinê ope-
rasyonên li dijî leşkeran de Fermandarê 
Hêzên Hewayê yê berê Akin Ozturk û 
Fermandarê Artêşa 2. Orgeneral Adem 
Huduti ku piştî destpêka şerê dawî ope-
rasyonên li bajarê kurdan wî bi rêve di-

bir, hatin girtin.
Piştî ku hewldana derbekirinêr bi ser 

neket li gelek bajêran li dijî bi hezaran 
leşker û polêsan operasyon hat lidarx-
istin. Di encama oerasyonên ku hê jî 
berdewam dikin de heta niha bi hezaran 
leşker, polês û rayedarên saziyên fermî 
hatine binçavkirin.

Orgeneral Adem Huduti hat girtin
Di çapçoveya operasyonên li dijî der-

bekaran de Fermandarê Giştî yê Artêşa 
2. Orgeneral Adem Huduti, Fermandarê 
Garnizonê yê Artêşa 2. Tumgeneral 
Avni Angun, Fermandarê 7. Baregehê 
Jet-Hewayê Tuggeneral Emin Ayik jî tê 

de 7 leşkerên pilebilind hatin girtin.
Derbarê hejmara kesên ku di encama 

operasyonan de hatine binçavkirin û gir-
tin ji hêlşa Serokwezîr Binalî Yildirimî 
ve hat daxuyandin. Yildirimî got: ‘Heta 
niha 7 hezar û 543 kes hatine binçavki-
rin, ji wan 316 kes jî hatine girtin. 100 
kesên binçavkirî polês in, 6038 leşker in, 
755 ji wan dozger-dadger in û 650 kes 
jî sivîl in.’

Tê zanîn ku Adem Huduti piştî dest-
pêka şerên dawî fermandariya operasy-
onên li dijî bajarên kurdan (Amed- Sûr-
Cizîr-Şirnex-Nisêbîn-Hezex-Farqîn) wî 
dikir.

Divê AKP Vê Rewşê Wekî Fersend Bi Kar Neîne!

Piştî hewldana darbeya leşkerî ya 15´ê Tîrmehê 
AKP vê yekê wekî fersend bi kar tîne. Ev hewldanên 
AKP´ê li Londonê bi şîara “ji darbeya leşkerî re jî 
û ji dîktatoriya AKP´ê re jî Na” hat şermezar kirin.

Rêxistinên Kurdistanî û Tir-
kiye yên xebatên xwe li Londonê 
dimeşînin, roja Duşemê li ista-
syona Manor House hatin ba hev 
û di derbarê rewşê de daxûyaniyek 

dan. Di daxûyaniyê de bi zimanekî 
tûnd hewldana darbeya leşkerî hat 
şermezar kirin. Her wiha hewldanên 
AKP´ê yên ku pergala dîktatorî kur 
dike jî hat şermezar kirin. 

Di daxûyaniyê de wiha hat gotin; 
“Faşîzma AKP´ê bi sala ne bi rêya 
îstîsmara dîn xwe bi rêxistin kir û niha 
jî bi hinceta hewldana darbeya leşkerî 
dixwaze her kesî mecbûrî dîktatoriya 
xwe bike.”

BERTEKEKE DIN JI 
SENDÎQAYA BRÎTANÎ HAT

Bi heman armancê sendîkaya herî 
mezin ya Brîtanya UNITE jî daxûy-
aniyeke nivîskî weşand. Di daxûy-

aniyê de hat diyarkirin ku divê rejîma 
dîktaroriya piştî hewldana darbeyê ya 
li Tirkiyeyê hat kirin jî ji ber çavan 
winda nebe.

Daxûyanî bi van gotinan destpê 
kir: “Em hewldana darbeyê şermezar 
dikin, divê em rejîma dîktatoriyel û 
hişk a ku ji aliyê Recep Tayyîp Er-
dogan ve hatî avakirin ji ber çavan 
winda nekin” û diyar kir ku li wê 
piştgiriya muxalefeta ku li dijî rejîma 
Erdogan têkoşînê dikin, bike.

UNITE ’ê, hewldana darbeyê me-
hkûm kir û sersaxî ji malbatên 260 
kesên ku jiyana xwe ji dest dane re 
xwest. Di daxuyaniyê de hat bibîrx-
istin ku li Tirkiyeyê darbeyan êşên 
mezin dan malbatên kedkarên Kurd 
û Tirkan.

UNITE  di serî de bang li Brîtanya 
û hikûmetên welatên Ewropa û civ-
akên Navneteweyî û hêzên pêşketî 
kir ku careke din binî xet dikin, dar-
beya salên herî dawî yên ku li Tir-
kiyeyê hatine lidarxistin bi destê Re-
cep Tayyîp Erdogan ve pêk hatine. 
UNITE  destnîşan kir ku têkildarî antî 
demokratîkbûn û otorîteriya hikûmet 
û Erdogan de ‘Gumanên me nîne’, 
ji gelek derdoran gelek mûxalîf di 
girtîgehan de ne, bi bîr xist ku zext 
û polîtîkayên êrîşê li ser çapemenî û 
torên civakî hene.

Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku 
Erdogan ê ku demek dirêj bikaranîna 
torên civakî red dikir, ‘ji bo parastina 
hikûmetê bi kar anîna wê îronîk e.’

AZADIYA OCALAN JI BO 
PÊVAJOYEKE NÛ YA 
SERKEFTINÊ PIR GIRÎNG E

UNITE, destnîşan kir ku êrîşên ho-
vane yên li hember gelê sivîl ê Kurd 
çavdêrî dikin û li beramberî xebatên 
Tirkiye yên ku li Sûriyeyê dikin jî ‘Bi 
Fikar in’. Di daxuyaniyê de ev hatin 
ragihandin: “UNITE, bang kir ku divê 
hikûmeta Tirkiyeyê dawî li şerê qirêj 
ê li ser gelê Kurd bîne û ji bo dest-
pêkirina pêvajoyeke aştiyê bi awayekî 
cîdî vegere ser masê.” Her wiha hate 
binxetkirin ku azadkirina Rêberê Gelê 
Kurd Abdullah Ocalan, ji bo serkef-
tina vê pêvajoyê pir ‘girîng e.’

DIVÊ LI HEMBER GIRTINÊN 
KOMÎ BERTEK MEZIN BIBIN

Di daxuyaniyê de herî dawî hate 
ziman ku divê balê bidin ser bûyerên 
ku di meh û hefteyên pêşiya me yên 
li ser komployên navneteweyî û ji ber 
sûcên hatîn îspatkirin, li dijî girtinên ci-
vakî divê bertek bilind bibin. Her wiha 
UNITE , bi bîr xist ku bi rêzgirtina li 
hember daraz a serbixwe û li gorî hiqûq 
rêgezên dewletê, bêyî ku astengî li ser 
partiyên mûxalîf, sendîkayan, civakê 
pêk were divê peywira xwe pêk bînin.

UNITE herî dawî destnîşan kir ku 
wê bi sendîkayan, saziyên civaka sivîl, 
partiyên siyasî yên pêşverû û civakên 
sivîl û bi hemû yekgirtinê din ên ku 
li Tirkiyeyê laîk, aştîxwaz, wekhe-
viya hemû welatiyan dixwazin û ji bo 
azadiya xwe sîstema demokratîk a rast 
diparêzin, di nava piştgiriyê de bin.


