
Ortadoğu’da savaşın her gün 
biraz daha içinden çıkmaz bir 
hal aldığı bir dönemde yeni 
açıklanan resmi istatistiklere 
göre Britanya artık dünyanın 
ikinci büyük silah ihraç eden 
ülkesi ünvanını aldı. 
Britanya’nın saygın gazetelerinden 
İndependent gazetesinin özel haberinde 
Britanya’nın Rusya, Çin ve Almanya’yı 
sollayarak Amerika’dan sonra en çok silah 
ihraç eden ülke konumuna geldiği açıklandı. 
Yeni açıklanan resmi istatistiklere göre silah 
ihracatının üçte ikisi insan hakları karnesi 
zayıf olan Ortadoğu ülkelerine yapılıyor. 

Britanya hükümeti 2010’dan bu yana 
Freedom House kuruluşunun ‘Dünyada 
özgürlük’ raporunda belirtilen özgürlüğün 
olmadığı 51 ülkeden 39’una silah satışı 
yaptı. Bu ülkelerden 22 tanesi Britanya 
hükümetinin insan hakları izleme listesinde 
bulunuyor.    

Hükümete bağlı çalışan Britanya Ticaret 
ve Yatırım (UK Trade and Investment) 
kuruluşunun açıkladığı verilere göre 
Britanya’nın son on yılda Rusya, Çin ve 
Fransa’dan daha fazla silah ihraç ettiği 
ortaya çıktı. Britanya’dan önce dünyanın en 
büyük silah satıcısı olarak Amerika geliyor.  

Britanya hükümeti son beş yılda Türkiye’ye 
füze, makinalı tüfek, saldırı ekipmanı ve 

helicopter parçalarının da içinde bulunduğu 
550 milyon sterlin değerinde silah ihracatı 
yapmış. 

Silah Ticaretine Karşı Kampnaya 
(Campaign Against Arms Trade-CAAT) 
organizasyonundan Andrew Smith inewse 
yaptığı açıklamada, ‘Türkiye, 
kendi ordusuyla 
ç a t ı ş m a 
i ç e r i s i n d e 
olan istikrarsız 
ve otoriter bir 
hükümetin yönettiği 
çok kırılgan bir ülke. Bu 
durumun en son ihtiyaç 
duyacağı şey daha fazla silah. 
Britanya hükümetinin askeri 
darbe girişimde lisanslı Britanya 
silahlarının kullanılıp kullanılmadığını 
araştırması gerekir.’ dedi.

Dünyanın en çok silah ithal eden ülkeleri 
arasında Hindistan ve Suudi Arabistan 
gibi ülkelerden sonra Türkiye beşinci 
sırada bulunuyor. Daha önce Britanya 
hükümetine yönelik yapılan 
Suudi Arabistan’a silah 
satışı yapılmaması 
çağrıları hükümet 
t a r a f ı n d a n 
dikkate alınmadı. 
Birleşmiş Milletlere 
göre Suudi Arabistan 
Yemen’deki Huti 
isyancılara karşı savaş 
suçu işliyor. 

Avrupa Parlamentosu ve Avam Kamarası 
Uluslararası Kalkınma Komitesinin Suudi 
Arabistan’a silah ihracatını durdurması 
çağrılarına rağmen Britanya hükümeti, 
savaş suçu işlendiğine dair yeterli kanıt 
olmadığını iddia ediyor. 

Andrew Smith İndependt’a yaptığı 
açıklamada ise;  Britanya hükümet bize 
sürekli insan hakları ve demokrasi için 

çok çaba sarf ettiğini söyler, ancak aynı 
zamanda en baskıcı rejimlere hem 

destek verir hem de silah 
satar. 

Britanya Dünyanın İkinci 
Büyük Silah Satan Ülkesi
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Macer Gifford: 
YPG ve 
Demokratik Suriye 
Güçleri Daiş’e 
Karşı En Etkili Güç
Minbic operasyonuna katıldıktan 
sonra Britanya’ya dönen İngiliz 
YPG’li Macer Gifford, Rojava’da 
yaşadıklarını ve bölge siyasetine 
ilişkin sorularımızı yanıtladı.
ABD başkanı Barrack Obama’nın, Cerablus’a 
ilişkin, Türkiye ile siyasetinin hatalı olduğunu 
ifade eden Gifford, Suriye’de en basit çözümün 
Demokratik Suriye Güçleri ile geleceğini ve ÖSO 
ittifakının hatalı olduğunu belirtti. 

Rojava’ya son gidişinde cephede yaralanan 
savaşçılar için tıbbi destek birimi kuran ve 200 
civarında savaşçı eğiten Gifford, önümüzdeki 
hedefinin vakıf kurarak Rojava’ya destek 
vermeye devam etmek olduğunu dile getirdi.
Haberin devamı sayfa 8’de

Kürtlerin en büyük ve uzun soluklu 
kültür etkinliği olan Uluslararası 
Kürt Kültür Festivali’nin 24’ncüsü 
Cumartesi günü Köln’de yapıldı. İlki 
1992 yılında Almanya’nın Bochum 
kentinde yapılan festival, o tarihten 
bu yana periyodik olarak her yılın 
Eylül ayında Almanya’nın farklı bir 
kentinde gerçekleştirildi. 

Bu yıl da 24’üncüsü yapılan 
Uluslararası Kürt Kültür Festivali, 
“Abdullah Öcalan’a Özgürlük, 
Kürdistan’a Statü ile Bi Rihê 
Berxwedana xwseriyê ber bi 
azadiya rêber Apo û Kurdistanê ve” 
sloganıyla Köln kentinde gerçekleşti. 
İngiltere’den de çok sayıda kişinin 
katıldığı festival Rhein nehrinin 

kenarında bulunan Deutzer Wertf 
meydanında gerçekleşti. Aralarında 
HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş 
ve PYD Eşbaşkanı Salih Müslüm’ün 
de bulunduğu çok sayıda siyasetçi 
konuşma yaptı. 

Haberin devamı ve Erem Kansoy’un 
objektifinde kareler sayfa 20 & 21’de

On Binlerce 
Kürt Köln’den 
Kürdistan’daki 
Direnişi 
Selamladı
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Yarkadaş: AKP’nin Lobisini Yapan 
UETD’ye Ne Kadar Para Aktarıldı?

AKP’nin Yurtdışında lo-
bisini yapan Avrupalı Türk 
Demokratlar Birliği’ne 
(UETD) Türk devleti 
tarafından para aktarılması 
meclise taşındı. Merkezi 
Almanya’da bulunan ve 
İngiltere’de de şubesi bu-
lunan UETD yurtdışında 
AKP’nin lobi faaliyetlerini 
yürütüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, 
Yurt Dışı Türkler ve Daire Başkanlığı’nın 
UETD’ye aktardığı parayı TBMM gündemine 
taşıdı. 

Türk vatandaşlarının sosyal ve kültürel 
gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla ku-
rulan Yurt Dışı Türkler ve Daire Başkanlığı’nın 
UETD’ye para aktarımında ayrıcalık yaptığı 
iddiaları TBMM’ye taşındı. Konuyu gündeme 
getiren CHP’li Barış Yarkadaş, “ AKP’ye 
yakınlığıyla bilinen Avrupalı Türk Demokrat-
lar Birliği’ne-UETD aktarılan para miktarını 
merak ediyoruz. YTB’nin bütçesinin amacı 
doğrultusunda kullanılması ve bu çerçevede 

yurt dışında yaşayan bütün Türkleri kapsaya-
cak şekilde kaynakların değerlendirilmesi ger-
ekmektedir” dedi.

Yarkadaş, Başbakan Binali Yıldırımın 
yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

- Kurum son 5 yılda Türk derneklerine ne 
kadar para aktarmıştır?

- Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’ne 
(UETD) aktarılan para ne kadardır? Bu paralar 
hangi amaçla verilmiştir?

- YTB’nin yurt dışındaki Türk 
vatandaşlarına verdiği lisans, yüksek lisans 
ve doktora bursları bu yıl verilmiş midir? 
Verilmemişse gerekçesi nedir? Türkiye’de 
yaşayan Suriyeli vatandaşlara burs programı 
başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa ne kadar 

ödeme yapılmıştır? Eğer doğruysa Türkiye’de 
yaşayan Suriyelilere burs vermek de YTB’nin 
görevi midir?”

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, 
Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması 
istemiyle Yurtdışı Türkler ve Daire 
Başkanlığı’nın derneklere aktardığı parayı 
TBMM’ye taşıdı ve üç maddelik soru önergesi 
verdi.

alMaN Gİzlİ 
BelGelerİNDe UetD

Alman İçişleri Bakanlığı’nın basına 
sızan belgesinde yer alan ‚ Türkiye’nin 
İslamcı terörist örgütlere uzun yıllardır 
destek verdiği’nin ARD televizyonunda 
yayınlanmasının ardından belgedeki başka bir 

ayrıntı daha ortaya çıktı.
Alman Die Welt gazetesinde Alman 

hükümetinin Sol Partisinin önergesine ‘ gizli’ 
başlıklı verdiği cevapların diğer bir bölümünde 
ise AKP’nin Milli Görüş ve yurtdışı lobi 
kuruluş örgütü UETD ( Avrupalı Türk 
Demokratlar Birliği) ile ilişkileri yer alıyor. 
Bu konuda Almanya’da faaliyet gösteren Tür-
kiye ile bağlantılı Müslüman kruluşlar ile ilgili 
Alman hükümetinin elinde önemli bilgilerin 
bulunduğu da belirtiliyor.

Alman Die Welt gazetesinin Alman 
hükümetinin yanıtladığı cevaba dayanarak 
verdiği habere göre ‘ geçmişte Milli Görüş’ün 
eski üye ve yöneticilerinin UETD’ye geçiş 
yaptığına dair bazı işaretler olduğu kaydedili-
yor’ denildi.

Haberde şöyle denildi: ‘ UETD Erdoğan 
tarafından desteklenmekte ve AKP’nin 
buradaki çıkarlarını temsil etmektedir. 
UETD 17 Temmuz darbe girişimi sonrasında 
Köln’de gerçekleştirilen mitingi organ-
ize eden kuruluşlar arasında yer almaktadır. 
Almanya’da UETD tarafından düzenle-
nen diğer mitingler ise milliyetçi ve islamcı 
paroları taşımaktadır.’

Haberde, Milli Görüş hareketi Alman 
Anayasayı Koruma dairesi raporuna göre 
anti demokratik bir hareket olduğu ve batı 
demokrasi değerlerini ret ettiğine işaret 
edilmekte.

UETD’nin İngiltere şubesinin başkanlığını 
Turhan Özen yapıyor. 
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Gencin Başından Vurulması 
Olayıyla Bağlantılı Bir 
Türkiyeli Tutuklandı

Geçtiğimiz hafta 
Londra’nın Turnpike 
Lane bölgesinde bir 
gencin başından 
vurulması olayı ile 
bağlantılı tutuklanan 
iki kişiden bir tanesi 
Türkiyeli. Olaydan 
üç gün sonra 20 
yaşındaki Denizen 

Karadağ adlı Tür-
kiyeli tutuklandı. 

Toplumumuzun yoğun 
olarak yaşadığı bölgelerden 
birisi olan Turnpike Lane 
bölgesinde 30 Ağustos tari-
hinde bir genç güpe gündüz 
kafasından silahla vurulmuştu. 

Geçtiğimiz Salı günü 
öğleden sonra saat 4 sularında 
Turnpike Lane bölgesinde 
bulunan Wightman Caddesi 
kavşağında 18 yaşlarında bir 
genç başından silahla vu-

rularak ağır yaralanan genç 
helikopter ile hastaneye 
kaldırılmıştı. Hayati tehlikesi 
devam eden gencin ismi henüz 
açıklanmadı. 

Olaydan üç gün sonra 3 Ey-
lül tarihinde polisler tarafından 
yakalanan zanlı Denizen 
Karadağ çıkarıldığı mahke-
mede cinayete teşebbüsten 
tutuklanarak cezaevine 
gönderilmişti. Bir gün sonra 
da  20 yaşındaki Jayson Duir-
Kota da polisler tarafından 
olayla ilgili yakalanmıştı. 

Nükleer Tesiste 
Güvenlik Riski
İngiltere’nin Cumbria bölges-
indeki Sellafield nükleer te-
sisinde ciddi güvenlik kusurları 
olduğu ortaya çıktı.

BBC›nin Panorama adlı programındaki 
habere göre, ülkenin nükleer atıklarının 
depolandığı tesiste bazı altyapı unsurlarının 
yıprandığı, radyoaktif maddelerin doğru 
bir şekilde saklanmadığı ve yeterli personel 
olmadığı belirlendi.

BBC›nin Pazartesi günü yayınladığı 
programın ele aldığı güvenlik sorunu, bir za-
manlar tesiste üst düzey bir yöneticinin ihbarı 
üzerine araştırıldı. Kimliği açıklanmayan eski 
yetkili, tesislerdeki güvenlik konusunda kaygılı 
olduğunu belirtti.

Programda, nükleer tesiste tehlikeli 
radyoaktif maddelerin ancak kısa dönemli 
kullanılabilecek plastik kaplarda uzun süre 
tutulduğu ve kapların bozulmaya başladığı 
görüldü.

Sellafield nükleer güvenlik sorumlusu 
Dr Rex Strong, tesisin «geçmişteki yatırım 
eksikliğini gidermeye çalıştığını» ifade etti.

Ayrıca yapılan bir açıklamada ise plutonyum 
ve uranyum numunelerinin «güvenli bir şekilde 
saklandığı» ve bu tür maddelerin uygunsuz bir 
şekilde muamele gördüğü iddialarının doğru 
olmadığı belirtildi.

İhbarda bulunan eski yetkili ise en büyük 
korkusunun nükleer atık silolarının yanması 
olduğunu ve bunun büyük sorunlara yol 
açacağını ifade etti ve “Orada bir yangın çıksa 
radyoaktif atık bulutu bütün Batı Avrupa’ya 
yayılır” dedi.

Araştırmalar ayrıca tesiste yeterli personel 
olmadığını, Temmuz 2012 ile Temmuz 2013 
döneminde asgari güvenli personel sayısının 
ihlal edildiğini ortaya koydu.

Tesisin altyapısı ile ilgili 2013›te hazırlanan 
bir rapor, yıllardır devam eden ihmallerin 
Sellafield›de kabul edilemez koşullara yol 
açtığına dikkat çekmişti.

Tesisten yapılan açıklamada, Sellafield›in 
güvenli olduğu ve son yıllarda yapılan yatırımlar 
sonucu gelişme kaydedildiği belirtildi.

Alan Kurdi’den  
Bu Yana Ne Değişti?

Suriyeli 3 yaşındaki Alan Kurdi’nin cansız bedeninin Bodrum 
sahiline vurmasından bu yana bir yıl geçti.

Tüm dünya bu fotoğraf karesi sonrası mül-
teci krizine odaklandı.

Ancak sorunun önüne geçilemedi. Bir yılda 
en az bin sığınmacı çocuk Akdeniz ve Ege 
Denizi’nde boğularak hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği Sözcüsü William Spindler, son 
rakamları verdi: “Kurumumuzun tahminlerine 
göre Alan’ın ölümünün ardından geçen bir yılda 
4 bin 176 sığınmacı Akdeniz’de boğularak öldü 

ve yada kayboldu. Her gün kadın erkek çocuk 
ortalama 11 kişi hayatını kaybediyor.

Uluslararası Göç Örgütü’ne (IOM) göre 
bu yılın ilk 8 ayında 278 bin 327 sığınmacı 
Avrupa’ya deniz yoluyla ulaştı; 3 bin 171 kişi 
ise hayatını kaybetti.

Bu arada İngiltere’nin başkenti Londra’da 
bir grup Fransa’nın Calais şehrindeki mülteci 
kampında bulunan 387 çocuğun ülkeye getirilm-
esi için İçişleri Bakanlığı’na bir dilekçe verdi.
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Londra’nın City Havalimanında ‘Black Lives Matter’ Eylemi
Londra’da City havaalanı 
pistinde ‘siyah hayatlar önem-
lidir’ protestosu kapsamında 
eylemciler havaalanı pistinde 
kendilerini bağlayarak ey-
lem yaptı. Eylemciler çevre 
kirliliğinin ırkçı bir sorun 
olduğuna dikkat çekmek iste-
diklerini belirtti.

Polis eylemcilerin havaalanı pistine nasıl 
ulaştığının araştırıldığını, Thames nehrinden 
yüzerek veya plastik bir botla gelmiş olabi-
leceklerini düşündüklerini söyledi.

Protestocuların piste sabah 05:40 sularında 
geldiği ve birbirlerine kenetlenerek kendilerini 
piste ‘bağlandıklarını’ ekledi.

‘Black lives matter’ kendi twitter hesabından 
protestonun kendileri tarafından yapıldığını 
açıkladı.

Havaalanı yönetimi yaptığı açıklamada 
uçakların başka yöne yönlendirileceğini ve 
uçuşların kısa sürede devam edeceğini açıkladı.

‘Siyah Hayatlar Önemlidir’ hareketinin 
İngiltere ayağını yürüten grup “Londra’da City 
Havaalanı’ndan küçük bir grup elit uçabiliyor-
ken, 3 bin 176 mülteci Akdeniz’de ya ölüyor ya 
da kayboluyor” dedi.

City Havaalanı Londra’nın en büyük ikinci 
finans merkezi olan Canary Wharf bölgesine 
yakınlığından dolayı bankacılar ve iş adamları 
arasında oldukça popüler.

Grup ayrıca çevre kirliliğinin ırkçı bir sorun 
olduğuna dikkat çektiği açıklamasında ‹›Siyah 
insanlar her zaman ilk ölenler oluyor, uçabilen-
ler değil. Ancak İngiltere›nin göçmen siyah 
insanları evlerine göndermek için özel uçak-
lar hazırlattığını biliyoruz. Bu eylemin nedeni 
İngiltere›nin çevre kirliliği üzerinde en büyük et-
kiye sahip olmasına rağmen en az zarara uğrayan 
ülke olmasına dikkat çekmek istememiz» dedi.

Grubun üyelerinden Joshua Virasami 
BBC televizyonuna verdiği demeçte, «Bu 
havaalanının etrafında yaşayan insanlar genelde 
siyah. İngiltere›de siyahların %28›i endüstriyel 
bölgelere yakın yerlerde yaşadıkları için hava 
kirliliğine daha çok maruz kalıyor» dedi.

‹Siyah Hayatlar Önemlidir› 4 yıl önce ABD›de 
Trayvon Martin adında bir genç öldürüldükten son-
ra uluslararası siyah hareketi olarak başlatılmıştı.

İrlandalı Emekçiler Rojava İçin Eylemdeydi
İrlanda’nın başkenti Dublin’de 
Rojava ile dayanışma ve Türk 
devletinin işgal girişimlerini 
protesto etmek amacıyla 
İrlandalı emekçiler tarafından 
bir eylem düzenlendi. 

Dün Dublin merkezinde bulunan postahane 
önünde yapılan kalabalık bir grup katıldı. Ey-
lem Rojava Calling ve Saoirse ve İrlanda İşçi 
Dayanışma Hareketi tarafından organize edildi. 

Eylemde PKK, YPG ve YPJ bayrakları ile 
birlikte üzerinde ‘Türk devleti, Kürtlere saldırıya 
son ver’ yazılı pankartlar kaldırıldı. Sinn Feinn 
Cumhuriyetçi Gençlik örgütünün ise üzerinde 
‘Öcalan’a özgürlük’ yazılı büyük afiş açması 
dikkat çekti. 

Eylemde bir çok kişi Türk devletinin Kürtlere 
yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla kanlı 
kefenler giyerek yere uzandı. Günün kalabalık 
bir saatinde yapılan eylem yoğun ilgi gördü. Ey-
lemin amacını anlatan bildiriler eylem süresi bo-
yunca etraftan geçen insanlara dağıtıldı. 

 Eylemde İrlanda İşçi Dayanışması hareketi, 
Sinn Feinn partisi ve tanınmış sendika örgütleri 
temsilcileri birer konuşma yaptı. Yapılan 
konuşmaların odak noktası Türk devletinin 
Suriye’deki işgal girişimleri ve Daiş adı altında 
Kürtlere yönelik saldırıları oldu. 

Eylem organizasyonu adına yapılan 
konuşmada, Türk devletinin cihatçı ortalklarıyla 
Suriye’de YPG ve YPJ’ye saldırılarını kınamak 
amacıyla bugün brdayız denildi. 

Yapılan konuşmalarda; ‘Türk devleti Daiş 
ile yaptığı iş birliğinden sonra Cerablusu 
tek bir kurşun sıkmadan işgal etmiştir. Bu-

nunla beraber YPG ve SDG’nin kontrolünde 
olan yerleşim yerlerine saldırı başlatmış ve 
45’ten fazla sivil insanı katletmiştir.’ de-

nilerek, Türk devletinin esas hedefinin Daiş 
olmadığı aksine Daiş ile savaşan Kürt güçler 
olduğu belirtildi. 
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‘Calais Kampını Tamamen 
Kapatana Kadar Devam Edeceğiz’
Fransa’nın kenti Calais’teki ormanlık alanda bu-
lunan mülteci kampının kapatılacağı açıklandı. 
Kampta Birleşik Krallık’a geçmek için bekley-
en 10 bin civarında mülteci bulunuyor. 

Aleddın Sinayiç

Fransa İçişleri Bakanı Bernard 
Cazeneuve, Calais Belediye Başkanı 
Natacha Bouchart ile Jungle adı ver-
ilen kampı ziyaretinin ardından bu 
bölgeyle ilgili planını açıkladı.

Cazeneuve, yıkımın kısım kısım 
yapılacağını söyledi: “Calais ken-
tinin karşılaştığı şu anki krize 
uzun dönemli ve etkili bir çözüm 
bulacağız. Şunu çok açık bir şekilde 
ifade ediyorum ki bu eylemler 
kampın tamamen kapatılmasına 
kadar devam edecek. Bu benim 
amacım. Umarım bu mümkün olan 
en kısa sürece gerçekleşir:”

Kamptaki insanların geleceği ko-
nusu zaman zaman Londra ve Paris 
arasında sorunların yaşanmasına 
neden oluyor.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında 
nüfusu 5 bin olan kampta bugün 

yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor. Burada 
bulunanların çoğunluğunu Kuzey 
Afrika, Irak ve Suriye’deki kriz 
bölgelerinden kaçanlar oluşturuyor.

KAMPIN 
kaPatılMaSı İÇİN 
EYLEM YAPILDI

Fransız çiftçi ve kamyoncular 
Calais’deki anayolları tıkayarak mül-
teci kampını protesto ediyorlar.

70 kamyon İngiltere’ye geçiş yol-
unda düşük hızla seyrederek trafiği 
aksatmaya çalışırken, yaklaşık 500 
kişi de limana inen yolun etrafında 
bir ‘insan zinciri’ oluşturdu.

Protestocular kampın şehre za-
rar verdiğini ve limanda aksamalara 
neden olduğunu belirtiyorlar.

Kamyoncular İngiltere’ye 
ulaşmaya çalışan çetelerden ve mül-
tecilerden tehditler aldıklarını, çiftçil-
er ise kampın büyümesiyle tarlaların 
tahrip olduğunu söylüyorlar.

Calais belediye başkanı Natacha 
Bouchart kamptaki durumun artık 
tahammül edilemez bir noktaya 
geldiğinin altını çiziyor.

Protestoculardan işyeri sa-
hibi Nicolas Lotin, “Her gün 
mesai günümüzün mahvolup 
mahvolmayacağını, o gün bir mül-
tecinin kamyonlarımızdan birinin 
altına girip girmeyeceğini düşünmek 
zorundayız. Eğer taşıdığımız ürün-
lere zarar gelirse ana depoya geri 
götürmemiz gerekiyor” dedi.

Calais Ticaret Odası Başkanı, 
“Devletin mültecilerin iyiliğini 
tüccarların, limanda çalışanların, 
çiftçilerin ve turistlerin önünde 
tutması üzerine biz de taktiklerimizi 
değiştiriyoruz” dedi.
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Macer Gifford: YPG ve Demokratik Suriye 
Güçleri Daiş’e Karşı En Etkili Güç
Rojava’da YPG’ye katılarak savaşan Britanyalı Macer Gifford, 
Türkiye’nin Cerablus’ta yaptığı operasyonlarla Daiş’e hayat yeleği 
attığını ifade ederken, YPG ve Demokratik Suriye Güçlerinin 
bölgedeki en etkili güç olduğunu ifade etti. 

Rojava’da Britanyalı savaşçıların olduğunu 
söyleyen Gifford, Cerablus’ta cepheye katılma 
olasılıklarının da olduğunu ifade etti. 

Minbic operasyonuna katıldıktan sonra 
Britanya’ya dönen Gifford, Türkiye’nin YPG’ye 
karşı saldırısı sonucunda Britanyalı savaşçıların 
vurulma olasılığı olduğunu ifade etti. Diplo-
matik krize yol açabilecek böyle bir durumda 
Türkiye’nin bölgedeki yabancı savaşçılara 
‘Kürtler için kalkan olabileceğinizi düşünmeyin, 
gerekirse size de öldürürüz’ uyarısı olmasının 
büyük olasılık olduğunu dile getirdi.

Rojava’da ilk yardım eğitimi ve tıbbi malzeme 
yardımı ile yabancı YPG’lilerden oluşan tıbbi bir 
birim kuran Gifford, önümüzdeki hedefinin Ro-
java için bir vakıf kurmak olduğunu anlattı.

Gifford ile röportajımızın ilk bölümü:

Telgraf: Minbic YPG için önemli bir 
kazanımdı ve aynı zamanda Daiş için 
büyük bir kayıptı. Sizce Minbic’i ka-
zanmaktaki önemli hususlar nelerdi?
Macer Gifford: Öncelikle, ki bu Suriye’de 

yapılan bütün askeri operasyonlar için geçerli: 
YPG, YPJ ve müttefikleri Demokratik Suriye 
Güçleri’nin (DSG) azim ve bağlılıkları. Bu çok 
önemli ve işin yüzde 90’ı. Geri kalanı da ABD 
ve koalisyon hava desteği.

DSG’nin çok iyi uyguladığı taktiklerden biri-
si Daiş’i bir bölgeye sıkıştırıp hava saldırılarına 
mahrum bırakmaktır. Bu onlar için büyük 
kayıplara yol açıyor.

Minbic gibi bir şehre baktığımızda, aslında bir 
kale gibiydi. Her apartman, cadde ya da alış veriş 
bölgesi büyük can kayıpların yaşanabileceği yer-
lerdi. YPG’nin taktiklerinde son bir yılda büyük 
evrimler olduğunu düşünüyorum. Kürtlerin kırsal 
ve dağlık alanda büyük deneyimleri vardı ama 
fazla kentsel deneyimleri yoktu ve bildiklerini 
yeniden yazmaları gerekiyordu. Örneğin hava 
desteği almıyorlardı önce. Belirli gelişmelere yeni 
çözümler ve yeni fikirler üretmeleri gerekiyordu, 
ve aynı zamanda kendilerine verilen kaynakları en 
iyi şekilde kullanmaları gerekiyordu.

Minbic özel bir durumdu çünkü 1,000 
Daiş savaşçısı kale gibi korunan bir şehirde 
hapsedilmişlerdi ve geri kazanılması cehennem 
gibiydi. Çok kayıplar verildi.

Ama bütün bu olanlardan alınacak en önemli 
şey, DSG tüm dünyaya, Suriye ve Irak’ta böyle 
bir operasyon gerçekleştirebilecek tek askeri güç 
olduğunu gösterdi.

Başka bir askeriyenin bunu yapması çok daha 
uzun sürerdi ve çok daha fazla ölüm ve yıkım 
yaşanırdı. Gelecekte yapılacak her hangi bir ope-
rasyon için vasiyettir bu. Rakka da olmak üzere.

Telgraf: Minbic’teki deneyimleri 
göz önünde bulundurursak, Daiş’i 
nasıl yenilip ve bitirilebilir?
MG: Son dönemde moral bozan şey, DSG ve 

Amerikalı müttefiklerinin ve genel koalisyonun 
işe yarayan bir sistemleri vardı. Ve oldukça et-
kiliydi. Şadadi bir hafta içerisinde ele geçirildi. 
SDG sadece 10 kayıp yaşadı ve büyük bir alanı 
özgürleştirdiler. Söylediğim gibi, Minbic’i o za-
man içerisinde kazanabilecek tek güç SDG’iydi. 
Eğer Amerika’nın tam desteğini alabilseydi 
önümüzdeki iki ay içerisinde Suriye’nin kuzeyini 

tamamen kazanabilirdi. Ve Amerika tam olarak 
hedefe bağlı olsaydı, bir kaç ay içerisinde kan-
tonlar birleşirlerdi.

Ama bunun yerine- ve bunu anlamakta 
zorlanıyorum- Amerika kuzey Suriye’deki siya-
setini alıp çöpe attı. Yerine de Türkiye ve müt-
tefiki ÖSO’yu desteklemeye karar verdi.

Amerika, YPG ve DSG’ni desteklemeye de-
vam edeceğini söylediğini biliyorum ama birden 
SDG’ler bir ay önceki özgürleştiren kahramanlar 
değiller.

Amerika’nın açıklamaları birden bire çok 
durgun ve ihtiyatlı. Benim için bu çok moral 
bozucu. Ben bir hümanistim; Britanya için 
çalışmıyorum, Amerika için çalışmıyorum. 
Bağımsız olarak, ilgili birisi olarak bakıyorum 
bu duruma. Ana hedefim Daiş’in yok edilmesi, 
Suriye’nin özgürleşmesi ve bölge ve ülkeye barış 
ve demokrasi yolunun yaratılması.

Amerika’nın sadece kendi anlaşmasından 
uzaklaşması değil, aynı zamanda YPG’yi 
sırtından vurması çok üzücü.

Telgraf: Cerablus’taki durumu ve oradaki 
askeri hareketliliği nasıl yorumluyorsun?
MG: İlk başta YPG ve SDG’nin şehri 

çevreleyeceklerini ve Türkiye’nin müdahales-
inin kısıtlı olmasını ve ÖSO’nun dahil olmasını 
umuyordum. Daiş’ten de daha büyük bir direniş 
bekliyordum ama, Daiş’in bu müdahaleyi bir 
nimet olarak görmelerini göz önünde bulun-
durursak, bu saf bir beklentiydi zannedersem.

Telgraf: Daiş’in Türkiye’ye karşı bu 
yenilgisine kuşkuyla mı bakıyorsun?
MG: Daiş’in Türkiye ve ÖSO’ya karşı 

savaşma niyetleri konusunda kuşkuluydum. 
ÖSO birimlerini daha sonra kendilerine dönebi-
leceklerini ya da dönmeye zorlayabileceklerini 
biliyorlar.

Daiş’in gerçek düşmanı Kürtler. Rakka’yı 
yok edebilecek ve Daiş’i tümüyle yenebilecek 
tek güç onlar.

Daiş, Kürtlerin Cerablus’u geri almalarının an 
meselesi olduğunu biliyorlardı. Daiş’in çıkarında 
ne vardı? Bir kaç ay daha şehri ellerinde tutup en 
büyük düşmanlarına mı kaybetmek mi; yoksa bir 
kaç ay önce kötünün iyiyi olarak gördüklerine mi 
kaybetmek.

Suriye’deki durum çok karmaşık ve karmaşık 
çözümlere ihtiyacımız yok. Basit çözümlere 
ihtiyacımız var. DSG basit bir çözüm sunuyordu.

Türkiye’nin bu son müdahalesi karmaşık du-
ruma ek oldu. Suriye’deki durumu çok zorlaştırdı 
ve Daiş’e yardım eli verdi.

Olan aslında, diyet Daiş’in Cerablus’u 
ele geçirmesi. Daiş- şimdiden zaten müttefik 
değillerse- olası bir müttefikinin Cerablus’ta 
olmasını tercih eder.

Türkiye için de, Cerablus’u ele geçirmek için, 
gerçek motivasyonun YPG’nin almasını önle-
mek olduğunu biliyordu [Daiş].

Bunun ortasında olmamayı istememek Daiş 
için çok zekice.

Telgraf: Türkiye ne kadar il-
eriye gider ve Amerika ne kadar 
ileriye gitmesine izin verir?
MG: Bunu cevaplamak zor. Gerçekte, Fırat 

kumdaki çizgi. Türkiye Kobane ya da Kürtlerin 
uzun süredir yönettiği bölgelere girerse Amerika 
ile büyük sorun yaşar.

Bunu dünyayı nasıl anladığıma ve Amerika 
çıkarlarının anlayışıma bağlayarak söylüyorum. 
Diplomasi ve Obama’nın sorunu, çok aptalca ka-
rar vermesi. Bir yoldan gitmiş, ilerlemiş ve yarı 
yola yönünü tamamen değiştirmiş.

Telgraf: Bunun ne kadarı ABD siya-
seti ve ne kadarı Obama’ya bağlı?
MG: Sorumluluk Cumhurbaşkanında bitiyor. 

Amerikan askeriyesinin başkomutanı o. Önemli 
kararlar Cumhurbaşkanına gider. Joe Biden, 
Hillary Clinton ve diğerleri sözcüler. Obama 
kendisini sorunlardan uzakta tutmak istiyor ola-
bilir çünkü çok komplikeler ve çözümler doğru 
olmazda sonuçları feci olabilir. Görevinde bir 
kaç ayı kaldı ve mirasının öyle olmasını istemez. 
Clinton ve diğerleri, geleceğin cumhurbaşkanları 
ve başkan yardımcıları olarak, dünya sahnesinde 
kendilerine yer yapmaya çalışıyorlar. O yüzden 
de kendilerini kanıtlamak istiyorlar ve sesleri 
daha fazla duyuluyor.

Cumhurbaşkanı üstteki, önemli kararlar veren 
kişi. Kürtleri sırtından bıçakladığını televizyonda 
görmüyoruz ve başkalarının aracılığıyla yapıyor 
olabilir ama ben yine de onu suçluyorum.

Telgraf: Daiş’in insan gücü sıkıntısı 
yaşadığını ifade etmiştin daha önce. Bu 
değerlendirmeni neye bağlıyorsun?
MG: YPG kaynaklarını zorluyor ve bu dönem 

söylemek istediğim şeylerden birisi Daiş boynu-
nun etrafındaki bağın sıkıldığını hissediyor. Min-
bic bunun tipik bir örneği.

Bu dönemde, Türkiye’nin Daiş’e hayat yeleği 
attığını da söylemiştim. Daiş’in kaynaklarının 
çoğu Türkiye’den geliyor.

Amerikalılar ÖSO’ya güvendiklerini söylese-
ler de, geçmişte ÖSO’nun güvenilir olmadığı de-
falarca görüldü.

ÖSO, Daiş tarafından kolayca yeniliyor ve 
silahlarına ele geçiriliyor. Bunun bir örneği 
Amerikalıların eğitim donanım programı. Mily-
onlarca silah ve askeri birimin tümü Al Nusra’ya 
geçti ve silahları da kendileriyle götürdüler.

Amerikanlıların bu eğitim programını iptal 
edip DSG’lerini desteklemeye başlamalarının 
nedeni de buydu. DSG’leri ile önemli kazanımlar 
elde ettiler.

Amerika işe yarayan bir projeyi iptal edip 
tekrar Türkiye’nin desteklediği, işe yaramayan, 
eski bir projeye geri döndüler.

İnsanlar Kürtleri sırtından bıçaklayan 
tipik Amerika davranışı olduğuna dair yo-
rum yapıyorlar, ama ben öyle bakmıyorum. 
Amerika’nın ahlakı umurumda değil. 
Amerika’nın her daim sırttan bıçaklayan olması 
da umurumda değil. Bana göre kendilerini 
topuktan vurdular. Amerika, Avrupa ve en önem-
lisi, Suriye için işe yarayan bir şey vardı ve yok 
ettiler. Ve siyasi nedenlerden dolayı yok ettiler 
çünkü Türkiye onları zorladı. Kısacası, felaket.

Telgraf: Britanyalı tüm 
savaşçılar döndüler mi?
MG: Medyada son Britanyalı savaşçı 

olduğumu söylediğime dair hatalı bir yazı vardı. 
Söylediğim yanlış yazılmıştı. Bana Minbic’teki 
son Britanyalı olup olmadığım sorulmuştu, ben 
de son olduğumu söyledim ama bu yanlış yazıldı.

Eğitim akademisinde Britanyalı savaşçılar 
var. cepheye gitmek için hazırlanıyorlar. En az iki 
tane var ama tam sayılarından emin değilim. Şu 
an taburlarda aktif olarak savaşan Britanyalı var 
mı bilmiyorum ama Rojava’da başka olmadığını 
söylemek yanlış.

ET: Yani şimdi Rojava’da başka Britanyalılar var?
MG: Cepheye katılmayı bekleyen en az iki 

Britanyalı var.
ET: Onlarla tanıştın mı?
MG: Aslında ikiden fazla zannedersem. Tam 

olarak kaç taneyle tanıştığımı hatırlamıyorum 
ama üç dört de olabilirdi. Amerikalılar da var.

ET: Türkiye’nin saldırdığı Cerablus 
yakınlarında Britanyalı olduğunu düşünüyor mu-
sun?

MG: Britanyalıların olması büyük 
olasılık. Ben en son bir kaç hafta önce eğitim 
kampındaydım, oradakiler akademiden ayrılıp 
cepheye gitmiş olabilirler.

ET: Türkiye’nin bir Britanya vatandaşının 
öldürmesinin sonuçları ne olabilir?

MG: Onlar için çok kötü olur diye 
düşünüyorum. Özellikle Britanya medyasında.

Türkiye’nin özellikle Britanya ya da 
Amerikalı birisini hedef alması beni şaşırtmaz. 

Yabancı savaşçılara ‘Kürtler için kalkan 
olabileceğinizi düşünmeyin, gerekirse size de 
öldürürüz’ uyarısı olur. 

Yüzlerce yabancı savaşçı var Rojava’da. 
Türkiye’nin Britanyalı ya da Amerikan birini 
öldürüp diplomatik kriz yaratması an meselesidir 
belki de. Nefesimi tutarak bekliyorum ve old-
ukça endişeliyim. Daha fazla insanın bu konuları 
konuşacaklarını umuyorum.
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Süresiz dönüşümsüz açlık grevine girenlerin isimleri:
Nadir Yıldırım (HDP 
Milletvekili)
Selma Irmak (HDP 
Milletvekili)
Berdan Öztürk (HDP 
Milletvekili)
Dilek Öcalan (HDP 
Milletvekili)
Ferhat Encu (HDP 
Milletvekili)
Ebru Günay (Öcalan’ın 
Avukatı)
Cengiz Çiçek 
(Öcalan’ın Avukatı)
Sebahat Tuncel 
(DBP Eşbaşkanı)
Leyla Güven (DTK 
Eşbaşkanı)
Zeynel Mat
Mehmet Candemir
Uğur Bayrak

Zeki Baran
Murat Döner
Gülcihan Şimşek
Hasip Yalnıç
Zeynep Karaman
Ceylan Bağrıyanık
Berfin Emektar
İbrahim Halil Yıldırım 
(Sinemacı)
Nazım Hikmet Çalışkan
Abdullah Tarhan
Zeynel Doğan (Sinemacı)
İslam Dağdeviren
Bekir Kaya (Van Bel-
ediye Eş Başkanı)
Mehmet Ali Tunç
Beritan Tayan
Bayram Demir
Berivan Özlem Kutlu
Yıldız Çetin
Rukiye Eryılmaz

Hasan Güngör
Zelal Abiş Birtane
Hayrettin Satar
Hüseyin Çelik
Necmi Dilmaç
Bayram Akman
Abdulkadir Çalışkan
Siyamend Yaruk
Arif Akkaya
Abbas Ercan
Arzu Karaman
Elif Haram
Semra Karaduman
Talat Emre
Rıfat Roni
Sinan Ekinci
Nalan Göze
Yusuf Ziya Yavuz
Yusuf Sökmen
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Amed’de açlık grevi başladı
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile 
görüşmenin yapılması talebi ile Kürt siya-
seti bileşenlerinin düzenlediği açlık grevi 
Amed DBP İl Binası’nda başladı.

Basın açıklamasında konuşan DBP Eşbaşkanı Se-
bahat Tuncel, “Son derece haklı ve makul talebimize 
karşılık verilinceye kadar başlattığımız süresiz ve 
dönüşümsüz açlık grevimizin talebinin karşılanması 
için dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz” dedi. 

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile görüşmenin 
yapılması talebiyle Kürt siyasi bileşenlerinin gün-
lerdir hazırlığını yaptığı süresiz dönüşümsüz açlık 
grevi, DBP Amed il binasında düzenlenen basın 
açıklamasıyla başladı. Açıklamada açlık grevine 
girecek olan 50 kişinin ismi de duyuruldu. Binaya 
Amed halkı akın ederken, binanın etrafı Saray çeteleri 
tarafından kuşatıldı. “Sayın Öcalan ile görüşme 
sağlanıncaya kadar dönüşümsüz süresiz açlık grevin-
deyiz” pankartı asılırken açıklamanın yapıldığı Vedat 
Aydın Konferans Salonu’na “Öcalan’ın sağlığı ve 
güvenliği için endişeliyiz görüşme derhal sağlansın”, 
“Önderliğimizin özgürlüğü özgürlüğümüzdür” 
pankartı ile Öcalan’ın posterleri asıldı. Açıklamada 
zılgıt ve alkışlar eşliğinde “Bê Serok jiyan nabe”, 
“Bijî Serok Apo” sloganları atıldı. Çok sayıda gazete-
ci açıklamayı takip etti. 

Açıklamaya HDP milletvekilleri, eşbaşkanları, 
belediye eşbaşkanları, siyasetçilerin yanı sıra yü-
zlerce kişi katıldı. Açlık grevlerine katılanlar üzer-
inde Öcalan’ın resminin olduğu önlükler giyindi. 
Hazırlanan ortak basın metninin okunmasından önce 
DTK Eşbaşkanı Leyla Güven, açlık grevinin amacına 
ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Daha sonra hazırlanan 
Türkçe metin DBP Eşbaşkanı Sebahat Tuncel 
tarafından okundu. 

“Öcalan’ın durumuna 
ilişkin hiç bir bilgi yok”

31 Ağustos 2016 tarihinde seçilmiş halk temsil-
cileri, kanaat önderleri ve sivil toplum temsilcileri 
olarak yapılan açıklamada, 18 yıla yakın bir süredir 
İmralı Cezaevi’nde tek kişilik hücrede ağır tecrit 
koşullarında tutulan Kürt Halk Önderi Abdullah 
Öcalan’dan 5 Nisan 2015 tarihinden bugüne kadar 
hiçbir haber alamadığını ifade eden DBP Eşbaşkanı 
Sebahat Tuncel, bu konuda kaygıların kamuoyuyla 
paylaşıldığın dille getirdi. Tuncel, “15 Temmuz darbe 
girişiminin üzerinden 52 gün geçmiş olmasına, bu 
süreçte darbecilerin İmralı Adasına dönük fiili bir mü-
dahalesinin olduğunun kesinleşmesine rağmen, Sayın 
Öcalan’ın sağlık ve güvenlik durumuna dair bir tek 
objektif bilgi edinebilmiş değiliz” diye ifade etti. 

Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla 
çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi, Kürd-
istan ve Türkiye halklarının özlem duyduğu barışın 
sağlanması için ağır tecrit koşullarına rağmen, 
Öcalan’ın İmralı’da bulunduğu 18 yıl boyunca büyük 
emek ve çaba harcadığını belirten Tuncel şöyle de-
vam etti: “2013-2015 yılları arasında geliştirdiği 
diyalog süreciyle de barışın mümkün olduğunu tüm 
dünya kamuoyuna göstermiştir. Devletin, 28 Şubat 

deklarasyonu ile müzakereye geçiş aşamasında süreci 
sonlandırması sonucu çok büyük acılar yaşanmıştır 
ve yaşanmaktadır. Bu kadar önemli bir konumda 
olan Sayın Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan ağır 
tecrit ne insan hak ve özgürlükleri ne de demokrasi 
açısından kabul edilebilir değildir.

“50 gönüllü arkadaş ile 
açlık grevine başlandı”

31 Ağustos deklarasyonumuzda açıkladığımız, 
‘Sayın Öcalan’a dönük bu hukuk ve ahlak dışı 
uygulamayı sineye çekmemiz beklenemez. 
Milyonların umut bağladığı bir siyasi Önderi yok 
saymamızı, kendisinden haber alınmasının bile 
engellenmesini normal karşılamamızı kimse bizden 
beklememelidir. 510 gündür sürdürdüğümüz her 
türlü siyasi, hukuki, diplomatik, insani çaba hükümet 
tarafından boşa çıkarılmıştır. Bu nedenle Sayın 
Öcalan’la avukatları, aile üyeleri veya siyasi bir 
heyetimiz yüz yüze görüşüp kendisinden sağlıklı bir 
haber alıncaya kadar yeni bir süreç başlatma kararı 
almış bulunmaktayız. Bu çerçevede; aramızdan 50 
gönüllü arkadaşımız 5 Eylül tarihi itibariyle süresiz 
dönüşümsüz açlık grevine başlayacaklardır. Bu açlık 
grevinin tek talebi vardır; Sayın Öcalan ile hukuk 
kuralları çerçevesinde görüşme yapılmasıdır’ dedik.

Açıklamasını yaptığımız günden bugüne talebimiz 
karşısında hiçbir girişim olmamıştır. Bizler bugün 
burada 50 gönüllü olarak, Sayın Öcalan ile avukatları, 
ailesi veya siyasi bir heyetimizin görüşmesi sağlanana 
kadar süresiz dönüşümsüz açlık grevine başlıyoruz. 

Halkımıza ve demokrasi güçlerine çağrımızı 
yineliyoruz; öncüsünü ve önderini layıkıyla sahiplen-
emeyen hiç bir halk onurunu da özgürlüğünü de koruy-
amaz. Bu bizim için her şeyden önce bir onur mesele-
sidir. Bütün halkımızı en güçlü şekilde kendi onuruna 
ve özgürlük hakkına sahip çıkmaya, bize dayatılan 
bu onursuzluğu kabul etmediğimizi, etmeyeceğimizi 
bütün dünyanın duyabileceği şekilde haykırmaya 
çağırıyoruz. Son derece haklı ve makul talebimize 
karşılık verilinceye kadar başlattığımız süresiz ve 
dönüşümsüz açlık grevimizin talebinin karşılanması 
için dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.”

Açıklamanın ardından Tuncel, açlık grevine 
katılanların isimlerini tek tek okudu. Açlık grevi 
açıklamanın ardından aynı salonda başladı. 

DTK, HDK, KJA, DBP ve HDP tarafından Öca-
lan ile görüşme yapılması talebiyle kararı verilen 
açlık grevi eylemi aralarında milletvekilleri, belediye 
başkanları, sinemacılar ve sanatçıların da bulunduğu 
50 kişilik bir grup ile başladı.

İsimler arasında DTK Eşbaşkanı Leyla Güven, 
DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, İmralı 
Heyeti’nden Ceylan Bağrıyanık, Van Büyükşehir 
Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, Kürt Halk Önderi 
Abdullah Öcalan’ın avukatları Ebru Günay ve Cengiz 
Çiçek de yer alıyor.

Britanya’da AB yanlıları sokağa indi
23 Haziran’da halkın 
yüzde 52’sinin Avrupa 
Birliği’nden çıkış (Brexit) 
yönünde oy kullandığı 
Büyük Britanya’da Avru-
pa yanlılarının isyanı de-
vam ediyor.

Ülke genelinde sokaklara çıkan on 
binlerce kişi referandumun yenilen-
mesi talebini haykırdı.

Brexit’in kesinleşmesi ardından 
hükümetin Avrupa Birliği’ndne (AB) 
çıkış başvurusunu yapması beklenirk-
en, Avrupa yanlıları kararın gözden 
geçirilmesini istiyor. 23 Haziran’daki 
referandumdan önce başlatılan ve 
olası kararın seçmenlerin en az yüzde 
75’inin katılımı ve oy kullanan seç-

menin yüzde 60’ının oyuyla alınmasını 
öngören kampanyaya şimdiye kadar 4 
milyon kişi imza attı.

AB’de kalınmasını isteyen bin-
lerce kişi dün başkent Londra başta 
olmak üzere birçok kentte ‘Avrupa 
Yürüyüşü’ adıyla yürüyüşler düzenl-
edi. Londra’da bulunan Hyde Park’ta 
başlayan yürüyüş hükümet binalarının 
olduğu semtten parlamento binasına 
kadar sürdü. Burada yarın ikinci bir 

referanduma ilişkin tartışmaların 
yapılması planlanıyor.

23 Haziran referandumuna katılım 
yüzde 72 olmuş ve seçmenlerin yüzde 
52’si AB’den çıkılması yönünde 
oy kullanmıştı. Başkent Londra ile 
İskoçya ve Kuzey İrlanda’da halkın 
çoğunluğu AB’de kalınmasını is-
terken, İngiltere ve Galler’de ise AB 
karşıtları çoğunlukta idi.

Ancak bu taleplere karşı hükümetten 
daha önce yapılan açıklamalarda, 
ikinci  bir referandumun kesinlikle 
olmayacağı duyurulmuştu.

Dünkü eylemlere katılan bazı ey-
lemcilerin de ikinci bir referandum 
istemediği, ancak birlikten çıkış ned-
eniyle AB’yle ilişkilerin korunması 
gerektiğini savunduğu bildiriliyor.
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Roj Kadın Meclisi’nden CPT’ye Öcalan Mektubu

Britanya,serbest dolaşım olmadan 
AB pazarında kalmak istiyor

Avam Kamarası’nda Britanya’nın 
Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışına dair 
yol planını tanıtan Bakan David Davis, 
ülkesinin AB’yle serbest ticaretten 
yana olduğunu söyledi.

Davis, serbest ticaretin 
çalışanların AB ve Britanya 
arasında bireylerin serbest 
dolaşım hakkıyla güçlendi-
rilmesine ise karşı olduklarını 
vurguladı.

23 Haziran’daki Brexit 
referandumu sonrasında 
göreve getirilen David Da-
vis, ülkesinin AB pazarına 
giriş hakkını kaybetmek 
istemediğini, ancak ‘onun 
parçası olmayacağını’ dile 
getirdi.

AB ile Britanya arasında 
bir tür serbest ticaret 
antlaşmasının ‘tek taraflı bir 

hediye’ olmadığını söyleyen 
Davis, bunun her iki tarafın 
da çıkarına olacağını sa-
vundu. Ancak Davis, göçün 
kontrol edilmesinin Britanya 
hükümet için ‘büyük önemde’ 
olduğunu ve bundan dolayı da 
çalışanların serbest dolaşım 
hakkına karşı olduklarını 
yineledi.

Alman otomobil sanayinin 
Büyük Britanya’ya yaptığı 
ihracatı örnek veren David 
Davis, bu nedenle de ikili 
bir ticaret antlaşmasına AB 
ülkelerinin onay vermesini 
beklediklerini vurguladı.

aB’NİN ŞİMDİYe 
kaDarkİ aÇıklaMaları 
karŞı YÖNDe

Britanya’nın AB’den 
ayrılma kararının ardından 
birlikten çıkış müzakereler-
inde en çok zorlanacağı nok-
talardan biri olarak serbest 
ticaret anlaşması gösteriliyor. 
Ancak AB’den bugüne kadar 
yapılan açıklamalarda, böylesi 
bir antlaşmanın sadece AB’nin 
4 temel hakkının kabul edilm-
esi halinde mümkün olacağı 
vurgulanmıştı.

Bu 4 temel hak; malların 
serbest dolaşımı, bireylerin 
serbest dolaşımı, hizmetlerin 
serbest dolaşımı ve sermay-
enin serbest dolaşımı olarak 
belirtiliyor. Bu haklardan 
birinin dışlanması halinde 
Britanya’nın AB’yle sad-
ece mal, hizmet ve kapital 
dolaşımını öngören bir serbest 
ticaret antlaşmasını elde etme-
si şimdilik zor görünüyor.

Yürüyüş dergisi 
çalışanlarına polis 
saldırdı
Hafta sonu (4 Ey-
lül Cumartesi) 
Londra’da ku-
rulan Yürüyüş 
dergisi standına 
İngiliz polisinin şok 
baskınında zor kul-
lanarak göz altına 
alınan görevliler 
serbest bırakıldı. 

Erem Kansoy

Yaklaşık 3 yıldır kurulan 
standlara müdahale etmeyen 
İngiliz polisi son dönemlerde 
Yürüyüş dergisinin İngiltere’de 
dağıtılmasına engel olmaya 
çalışıyor. Stand görevliler-
inin ayni gün içerisinde ser-
best bırakıldı, ayni dakikalar 
içerisindede Yürüyüş dergisi 
okurları ve destekçileri görev-
lilerin göz atına alındıkları 
Woodgreen polis istasyonu 
çıkışında protesto düzenledi. 
Yaklaşık 35 kişinin katıldığı po-
lis istasyonu önündeki protesto-

da, “Baskılar Bizi Yıldıramaz” 
yazılı ingilizce pankart taşındı. 
Grup Yorum şarkıları ve 
marşları eşliğinde Türkçe ve 
İngilizce olarak “Baskılar Bizi 
Yıldıramaz, Direne Direne 
Kazanacağız, Halkın Sesi 
Yürüyüş Susturulamaz, Halkız 
Haklıyız Kazanacağız,İngiliz 
Polisi Faşist Polis, İngiliz Polisi 
Irkçı Polis, Kahrolsun Faşizim 
yaşasın Mücadelemiz, Türkiye 
Faşizmiyle işbirliğine Son” 
sloganları atıldı. 

Yürüyüş dergisi yaşananların 
ardından yaptığı açıklamada, 
“İngiliz emperyalizminin faşist 
AKP faşizmiyle anlaşmaları üz-
erine saldırılarına şovlarına de-
vam ediyorlar. Yaptıkları ekono-
mik, ticari anlaşmalar gereği 
kendi yasalarında olan ifade 
özgürlüğü!, düşünce özgürlüğü! 
vb yasalarını dahi tanımıyorlar. 

Bir kez daha teşhir oluyorlar, 
gerçek yüzlerini gösteriyorlar. 
ve bir kez daha anlıyoruz ki 
Faşizmin ve emperyalizmin 
adaleti, yasası yoktur. Tek 
yasaları ekonomik çıkarlarıdır. 
Bu çıkarlar için saldırır gözaltına 
alır, katlederler.

Standa alınan 
arkadaşlarımızı sahiplenmek 
ve emperyalizmi saldırılarını 
halklarımıza anlatmak için 
karakol önünde arkadaşlarımızı 
alıncaya kadar bekledik. Ser-
best bırakılan arkadaşlarımızla 
alkışlar ve sloganlar eşliğinde 
kucaklaştık. 

Yürüyüş Dergimizi sahip-
lenmeye, hak ve özgürlükler-
imizi kullanmaya, saldırılara 
karşı direnmeye devam 
edeceğiz.” Ifadelerine yer ver-
ildi. Fotoğraf: yürüyüş Dergisi 
Londra

Kürt kadın hareketinin çağrısı üzerine, Britanya’da, 
Roj Kadın Meclisi öncülüğünde Avrupa Konseyi 
İşkence Önleme Komitesine mektup kampanyası 
başlatıldı.

Roj Kadın Meclisi, Britanya’da 
yaşayan Kürt halkına çağrıda bu-
lunarak, bireysel olarak, mektup 

kampanyasına katılmalarını istedi.
İlk etapta mektupları toplu olarak 

yollayan Roj Kadın Meclisi, geçtiğimiz 
Çarşamba günü, haftalık olarak Öca-
lan için Wood Green kütüphanesinin 
önünde, gerçekleştirdikleri eylem 
sonrasında, kitle halinde postaladılar.

CPT’ye gönderilen mektupta, 
özellikle 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrası Öcalan’ın durumuna ilişkin 
endişelerin arttığına dikkat çekiliyor.

Mektupta CPT’nin inceleme 
yapmaları için çağrıda bulunuluyor.

Öcalan’ın durumuna ilişkin incel-
emede bulunmak için Türkiye’ye zi-
yarette bulunan CPT delegesi henüz 
bir açıklamada bulunmadı.

Kürt Halk Meclisi mektup 
kampanyasına devam edeceğini 
ifade etti.
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    ha.twebb                       @hatwebb

Vah olsun gençliğimizin 
yarısına…

Avrupa Birliğinden çıkışa karar 
verdiğimiz referandumun hemen 
ertesi günü bir kaç saat içinde bir 
milyondan fazla imza toplanan 
kampanyayı hatırlıyormusunuz? 
Ülkenin ve dolayısı ile bizler-
in geleceğiyle oynayan, hiç bir 
bilgisi olmadığı halde Boris gibi 
Nigel gibi etik problemi olan si-
yasetçilerin ‘çıkalım’ demesini 
takip eden bilinçsiz seçmenin oy 
verdiği seçimin tekrarlanmasını 
isteyen imza kampanyasından 
bahsediyorum. Birkaç hafta içinde 
toplanan imza sayısı 4 milyonu 
aşmıştı. Yüz bin ve üzeri imza 
toplayan imza kampanyalarının 
meclis içerisinde hazırlanan bir 
komisyon tarafından görüşülmesi 
gibi bir zorunluluk var. Britan-
ya tarihinin en yüksek katılımlı 
imza kampanyasında görüşülmesi 
kaçınılmaz durumdaydı.

Neler mi oldu?
İşte şimdi o konuya geleceğim 

ama bu konunun bağlantısını 
konuşmadan önce kabine 
toplantısından bahsetmek istiyo-
rum.

Birkaç gün önce bir kabine 
toplantısı düzenlendi. Başbakan 
Theresa May’in kabinenin aldığı 
kararları anlatan konuşmasını 
defalarca dinledim. Thatcher’ı 
gördüm. Halkını düşünüyormuş 
gibi yapıp hiç umursamama 
taktiği, konuşurken dediğim 
dedik tavırları, bazı kelimeleri 
tonlayış tarzı ile aynen oydu.

Adına Brexit dedikleri, Avru-
pa Birliğinden çıkışın kesinlikle 
gerçekleşeceğini birkez daha 
vurguladı. Bu vurgu muhteme-
len ‘çıkış sürecinin neden 
başlamadığı’ sorularının artık 
sesli bir şekilde yükselmesin-
den sonra kararlılık taktiği ola-
bilir. Tabi akıllarımıza bir başka 
konu daha geliyor. Şu andan iti-
baren Britanya ve AB arasında 
bir pazarlık süreci başladı. Bu 
her ne kadar resmii bir süreç ol-
masada kulislerde konuşuluyor. 
Serbest dolaşım kalksa fakat ser-
best ticaret kalsa mı, insan hakları 
sözleşmeleri gitse ama suçluların 

geri iadesi konusu kalsa mı gibi 
birçok konu hakkında pazarlıklar 
sürüyordu. İşte bu kabine 
toplantısı sonrası May’in yaptığı 
açıklamalar bu konularda kesin 
bir çizgi oldu. ‘Ön kapıdan çıkıp 
arka kapıdan girmeyeceğiz’ di-
yordu. Ama tabikide AB’nin 
pazarlık olarak kendisine ne 
vereceğini görmek için bu ka-
dar beklediğinide biliyoruz. 
Bu konuda özellikle Fransa ve 
Almanya’nın tutumu belli. ‘Çıkış 
sürecini başlatın sonra pazarlık 
edelim’ diyorlar. Haklı olarak.

Birçok şirket, özellikle teknolo-
ji şirketleri Berlin’e taşınmaya 
başladı. AB fonlarından çiftçilere 
yapılan yardımlar kesilmeye 
başladı. Karşılığında Britan-
ya fonlarının devreye girmesi 
bekleniyordu ki halen görünürde 
birşey yok. Dolar, Euro ve 
Yen yükselişte. Darbe girişimi, 
sivil darbe ve hatta OHAL ve 
Suriye’ye girişin ardından TL bile 
yükselişte. Hepsi neysede bu du-
rumundan sonra TL’nin yükselişte 
olması aslında Britanya için teh-
like çanları demek.

May’in açıklamalarındaki ilk 
ve en vurgulu söylediği cümle 
şuydu; ‘Hiçbir suretle ikinci bir 
referandum yapılmayacak’.

Bu da demek oluyor ki, 4 mi-
lyondan fazla kişinin ki bu seç-
men sayısının yüzde 10’u ediyor, 
topladığı imzaların hiç bir anlamı 
yok. Yani Thatcher’ın genel-
de yaptığı gibi May’de aslında 
demokrasi filan dinlemiyor. Ben-
im dediğim olacak tavırlarının 
başka bir açıklaması yok. Zaten 
David Cameron’ın bu kadar hızlı 
koltuğunu terk etmesi, daha etkin 
adaylar varken May’in o koltuğa 
getirilmesi boşuna değildi.

Britanya en zor 20 yılını 
görmeye hazırlanıyor. Gençlik 
yıllarından yaşlılığa ilk adım 
atılan yıl aralığını 40 olarak 
hesaplarsak, güzel geçebi-
lecek ömrümüzün yarısını ül-
kenin toparlanmasını umarak, 
hayatımızı erteleyerek ve 17 
milyon Brexitçi’ye kızarak 
geçireceğiz.

Köşe Yazısı

ToM 
WEbb
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350 Yıl Önceki Büyük Londra 
Yangını İçin İlginç Anma

Londra’da 17. yüzyılda yaşanan ve şehrin 
önemli bir kısmına zarar veren yangın fela-
ketinin yıldönümünde ahşap bir Londra maketi 
ateşe verildi.

Büyük Londra Yangını olarak 
bilinen felaket 30 Ağustos-4 Eylül 
tarihleri arasında yaşanmış ve kentin 
büyük bir bölümünü yok etmişti.

350 yıl önce meydana gelen 
yangını anmak için hazırlanan 120 
metre boyundaki maket Thames Nehri 

kıyısında ateşe verildi.
Dönemin Londra’sında binalar 

çoğunlukla ahşaptı.
Yangında 13 bin ev, işyeri, bina 

ve St. Paul katedrali de kül olmuştu. 
Bugün ayakta duran St Paul katedrali 
bu yangın sonrasında inşa edildi.

Yangından sonra Londra’da inşaat 
malzemesi olarak ahşap yerine taş 
kullanılmaya başlandı, itfaiye teşkilatı 
ve sigorta endüstrisi kuruldu.

Londra’nın dev ahşap maketini 
yakma etkinliği Büyük Yangını anmak 
için düzenlenen festival kapsamında 
yapıldı.

30 Ağustos-4 Eylül tarihleri 
arasında yapılan “Londra Yanıyor” 
başlıklı festivalde bir dizi sanat enstal-
lasyonu, performans, konuşma ve tur-
lar düzenlendi.

İngiltere’nin Kraliyet Sanat 
Akademisi’nin sanat yönetmeni Tim 
Marlow etkinliği eşsiz olarak niteledi.

Marlow «Sanat için patlatılan 
barakalar, havafişekler, kendini gö-
men, kendini vuran, kendini arabaya 
çivileyen sanatçılar gördüm. Ama in-
sanlarla olağanüstü ve heyecan verici 
biçimde işbirliği yapan ve Londra›nın 
350 yıl önceki siluetini anmak için bir 
model yaparak onu ateşe veren birini 
görmedim. Bu gösteriden de fazlası» 
dedi.
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İngiltere’nin Harlow kasabasında 40 
yaşındaki bir Polonyalı fabrika işçisini 
sokakta döverek öldürmek suçlamasıyla 
gözaltına alınan 15 ila 16 yaşlarındaki 6 
şüpheli şartlı salıverildi.

Polisin muhtemel nefret suçu 
olarak tanımladığı olayda, başkent 
Londra’nın doğusunda Harlow 
kasabasında geçen Cumartesi günü 
saldırıya uğrayan Arek Jozwik, 
başına aldığı darbeler yüzünden 
kaldırıldığı hastanede yaşamını 
yitirmişti.

Polonya’nın İngiltere büyükelçisi 

Arkady Rzegocki, Polonyalıların 
İngiltere’de on yıllardır, hatta yüz 
yıldır yaşadığını, saldırının bir daha 
tekrarlanmamasını arzu ettiğini 
söyledi.

Rzegocki, İngiltere’deki 
Polonyalıların yabancı düşmanlığının 
varlığını üzerlerinde hissetmeleri ile 
Brexit oylaması arasındaki ilişki 

sorulduğunda, “Maalesef, Brexit 
Referandumu’ndan sonra bu tip çok 
fazla olay yaşandı. Buna benzer 15 
ya da 16 olay tespit ettik.” dedi.

Bazı görgü şahitleri saldırganların 
Arek Jozwik’e Lehçe konuştuğunu 
fark etmelerinin ardından 
saldırdıklarını söyledi.

Jozwik’le birlikte olay yerinde 
bulunan ve saldırıya uğrayan 43 
yaşındaki bir başka Polonyalı da 
elinde kırıklar ve karın bölges-
inde yaralanmalar olduğu halde 
kaldırıldığı hastanden taburcu edildi.

Polonya büyükelçisi geçen 
Haziran ayında İngiltere’de sayısı 
850 bini bulan Polonyalılara karşı 

işlenen nefret suçları artışın kendisi-
ni endişelendirdiğini de söylemişti.

İngiltere’de, Avrupa Birliği’nden 
ayrılık kararıyla sonuçlanan Haz-
iran ayındaki Brexit referandumu-
nun ardından yabancı düşmanlığı ve 
yabancılara karşı ırkçı saldırılar artış 
gösterdi.

Polonyalı Göçmen Irkçı Bir Saldırıda Öldürüldü
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Violence against Women and Girls (VaWG) advice Worker
 (Maternity Cover) Part time 21hrs per week - fixed term until March 2017 - Salary: £23,337
We are a women only organisation pro-
viding a number of services to Turkish/
Kurdish/Turkish Cypriot women and 
women from other backgrounds. IMECE 
is looking for two new members of staff 
to join its small and friendly team. You 
will be well organised, have excellent 
communication, IT and admin skills, and 
enjoy a demanding and varied workload. 

This post is created to improve women’s 
access to generic and specialist domes-
tic violence support services across Lon-
don Boroughs. Post holder is expected 
to provide one to one crises intervention 
support service to survivors of abuse and 
some time-limited case work. The post 
holder is also expected to organise and 
facilitate workshops and discussion ses-

sions with English and Turkish speaking 
women. 

IMECE’s advice service’s quality is as-
sured through CAADA and Advice Qual-
ity Standards framework. Some experi-
ence of working with Turkish/Kurdish/
Turkish Cypriot women experiencing vio-
lence and experience of providing advice 
are essential.

Violence against Women and Girls (VaWG) advice Worker
Part-time 28hrs per week - fixed term until March 2017 - Salary: £23,337
We are a women only organisation pro-
viding a number of services to Turkish/
Kurdish/Turkish Cypriot women and 
women from other backgrounds. IMECE 
is looking for two new members of staff 
to join its small and friendly team. You 
will be well organised, have excellent 
communication, IT and admin skills, and 
enjoy a demanding and varied workload. 

This post is created to improve women’s 
access to generic and specialist domestic 
violence support services across London 
Boroughs. Post holder is expected to pro-
vide one to one crises intervention support 
service to survivors of abuse and some 
time-limited case work. The post holder 
is also expected to organise and facilitate 
workshops and discussion sessions with 

English and Turkish speaking women. 

IMECE’s advice service’s quality is as-
sured through CAADA and Advice Qual-
ity Standards framework. Some experi-
ence of working with Turkish/Kurdish/
Turkish Cypriot women experiencing vio-
lence and experience of providing advice 
are essential.

HOW TO APPLY
For an application 
pack, please e-mail: 
recruitment@
imece.org.uk

Closing date for 
application: 5pm on 
26th August 2016

The interviews will 
be held on:  week 
beginning September 
19th of September  

Charity Registration 
No: 1056696 

Open to women only 
(exemption under 
the Equality Act 2010 
Schedule 9, Part 1)

IMECE job VaCanCıes

Londra Halk Tiyatrosunun Yeni Dönem Tiyatro 
ve Yaratıcı Drama Kursu Kayıtları Başlıyor 
Bu yılın ilk aylarında çalışmalarına başlayan 
Londra Halk Tiyatrosu geride bıraktığı 
başarılı dönemden sonra yeni dönem kayıtları 
başladı. Deneyimli eğitmen Dilek Yorulmaz 
tarafından haftada bir gün (Pazar) verilecek 
kurs çocukların bireysel gelişimine büyük 
katkı sunacak. Her yaş grubundan öğrencilere 
açık olacak olan kurs Ekim ayının ilk haftası 
başlayacak. 

Yaratıcı drama ve tiyatronun 
insanın gelişimi üzerinde çok önemli 
etkiye sahip olduğunu belirten oyuncu 
ve eğitmen Dilek Yorulmaz, kişinin 
kendisini keşfetme ve farklılıklarını 
ortaya çıkarma açısından da çok 
önemli olduğunu ifade etti. 

Yorulmaz; “Drama gerçek hayat 
ile hayal gücünün bir araya geldiği 
yerdir. Drama, dans, müzik, resim gibi 
birçok sanat dalından beslenmektedir. 
Eğitim süreci boyunca katılımcılar sö-
zel ve fiziksel olarak kendilerini en iyi 
şekilde ifade etmeyi öğrenirler.

Yaratıcı Drama ve Tiyatro 
çalışmaları katılımcılara bağımsız 
düşünebilme, grupla işbirliği ya-
pabilme, kendilerini keşfetme ve 

farklılıklarını ortaya koyabilme 
imkanı verir.

Süreç içerisinde katılımcılar be-
denlerini ve hayal güçlerini keşfedip,  
geliştirme olanağı bulurlar.”  dedi.

Yorulmaz, ayrıca katılımcıların 
doğru ses, beden ve diksiyon 
kullanımını öğrenmelerini hede-
flediklerini ve dönem sonunda 
katılımcıların eğitim süreci boyunca 
edindikleri bilgi ve tecrübeleri göster-
ebilecekleri bir performans çalışması 
sahneleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Londra Halk Tiyatrosu genel 
koordinatörü Dilek Bozkurt ise; 
“Çocuklarımız bizim için çok önemli, 
çocuklarımızın sosyal olmaları, kend-

ilerini tanımaları ve hayata daha güçlü 
tutunabilmeleri için elimizden gelenin 
en iyisini yapabilme arzusu ile bu yola 
çıktık.” şeklinde konuştu.

Detaylı bilgi için Londra Halk 
Tiyatrosu Genel Koordinatörü 
Dilek Bozkurt ile iletişime geçe-
bilirsiniz.

londrahalktiyatrosu@hot-
mail.co.uk

Mob: 075 0601 4857Dilek Yorulmaz
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Email: nuri@applerosesolicitors.com

Arbitration – Özel 
Mahkeme sistemi
arbitration nedir?  
arbitration – Özel mahkeme 
sistem mekanizmasıdır

Arbitration; anlaşmazlıkların 
çözülmesi için alternatif özel 
mahkeme sistemidir ve dev-
let mahkemelerinin dışındadır.  
Bu özel mahkeme sistemi uzun 
yıllardır var, fakat son on yılda 
hızla gelişmeye ve beğeni to-
plamaya başladı.  Özellikle son 
yıllarda, Ticaret yapan şirketler 
veya şahıslar, arbitration’ı tercih 
etmektedir, devlet mahkemesini 
tercih edenler şuan azınlıktadır, 
ve giderek azalmaktalar. Aşağıda 
size arbitration ile ilgili bilg-
iler vereceğim, fakat, anlatmamı 
istediğiniz veya herhangi bir so-
runuz varsa, herhangi bir konu 
veya konular hakkında konuşmak 
istiyorsanız bana email atabilirs-
iniz. nuri@applerosesolicitors.
com, ve size en kısa zamanda 
dönmeye çalışırım.    

İki tür Arbitration vardır; 
Commercial Arbitration; yani 
Ticari Arbitration ve Investment 
Arbitration, yani yatırım Arbi-
tration (Investor state Dispute 
Settlement).  Ticari Arbitration, 
şahısların veya şirketlerin birbirl-
erine karşı dava getirmesidir.  Bu 
bolümdeki yazımızda Commer-
cial arbitration; yani Ticari arbi-
tration hakkında yazacağım.  

Investment Arbitration;  
yani yatırım arbitration ise 
Yatırımcının dış ülkede yatırım 
yapması ve yatırım yaptığı ül-
kedeki devletin bu yatırımcıya 
zorluk çıkarması, ayırımcılık 
yapması veya mülkiyetine 
el koyması, veya benzeri 
durumların yaşanması ve bundan 
dolayı yatırım yaptığı devlete 
yatırım kuralları (uluslararası 
yatırım kuralları) altında dava 
getirmesidir.  Yatırım Arbitra-
tion hakkında ileriki dönem-
lerde yazacağım. Belirtiğim gibi 
yatırım arbitrationda yatırımcı 

davayı yatırımı yaptığı dev-
lete veya hükümete karşı get-
irir, yatırımla ilgili danışmak 
istediğiniz her hangi bir du-
rum varsa bana emilimden 
ulaşabilirsiniz.  

ticari arbitration 
arbitrationa  gitmek 
nasıl tercih edilir? 
(agreement to arbitrate)

Anlaşmazlıkların Arbitration 
mahkemesine gitmesi için, iki 
tarafında yazılı olarak davanın 
veya anlaşmazlığın arbitra-
tiona, gitmesi için onay vermiş 
olması gerekir.  Eğer bu onay 
verilmişse, sonradan bu onay 
diğer tarafın onayı olmadan 
değiştirilemez, yani devlet 
mahkemesine gidilemez. 
Bu yazılı onay nasıl verilir? 

Her iki taraf eğer aralarında 
ticari bir anlaşma veya diğer 
adıyla kontrat varsa, dediğimiz 
“arbitration maddesi ilave edilir 
veya edilebilir.   Eğer kontrat 
yoksa, yazılı olarak iki tarafın 
beyan vermesi yeterli olur.  (Bu 
yazılı sekiler daha sonra geniş 
kapsamlı açıklanacaktır) ve 
böylece herhangi bir hukuksal 
anlaşmazlık arbitration mahkem-
esine intikal eder. 

Yazılı onay nasıl verilebilinir; 
tam belli bir formatı yoktur.  Ti-
cari kontrata, arbitration madde-
si olarak ilave edilebilir, email, 
mektup veya faxla bildirilebil-
ir.  Etkili olması için iki tarafın 
birbirine cevap yazmış olması 
gerekmektedir, aksi takdirde Ar-
bitrationa gitme maddesi geçer-
siz olabilir.

Konuya gelecek hafta devam 
edeceğiz.

Nuri Ahsak, Applerose So-
licitors, Juxon House, 2nd 
Floor, 100 St. Pauls Church-
yard, London EC4M 8BU; 
nuri@applerosesolicitors.com 
07949095193

Hukuk Köşesi

Av. NUrİ 
ASHAK

İngiltere Yeşiller Partisinde 
Eşbaşkanlık Dönemi

İngiltere’deki Yeşil Partinin Eş 
Genel Başkanlıklarına Caro-
line Lucas ve Jonathan Bartley 
seçildi.

İngiltere’nin Birmingham kentinde yapılan 
Yeşil Parti yıllık kongresinde, partideki liderlik 
seçiminin sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, 
55 yaşındaki Lucas ile 44 yaşındaki Bartley, 
oyların yüzde 88›ini alarak, eş genel başkan oldu-
lar.   Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 
konuşma yapan yeni eşbaşkanlar, görev paylaşımı 

yaparak hizmet vereceklerini bildirdi.   Lucas ve 
Bartley, Birleşik Krallık›ta 23 Haziran›da yapılan 
AB referandumunda sandıktan çıkan Brexit 
sonucuyla, ülkede artış göstermeye başlayan 
«korku eşitsizlik ve umutsuzlukla» mücadele ede-
ceklerini belirterek, işçilerin çalışma hakları ve 
çevrenin korunması konularında da çalışmalarda 
bulunacaklarını aktardı.  

Yeşiller Partisinin İngiliz Parlamentosu›ndaki 
tek milletvekili olan Lucas, 2008-2012 yıllarında 
parti liderliği görevinde bulunmuştu. Bartley ise 
Yeşiller Partisi›nin Çalışma ve Emekli Maaşı 
Sözcülüğü görevini yürütüyordu.

Britanya Serbest Dolaşım 
Olmadan AB Pazarında 
Kalmak İstiyor

Avam Kamarası’nda Britanya’nın Avrupa 
Birliği’nden (AB) çıkışına dair yol planını 
tanıtan Bakan David Davis, ülkesinin AB’yle 
serbest ticaretten yana olduğunu söyledi.

Davis, serbest ticaretin 
çalışanların AB ve Britanya 
arasında bireylerin serbest 
dolaşım hakkıyla güçlendi-
rilmesine ise karşı olduklarını 
vurguladı.

23 Haziran’daki Brexit ref-
erandumu sonrasında göreve 
getirilen David Davis, ülkes-
inin AB pazarına giriş hakkını 
kaybetmek istemediğini, ancak 
‘onun parçası olmayacağını’ 
dile getirdi.

AB ile Britanya arasında 
bir tür serbest ticaret 
antlaşmasının ‘tek taraflı bir 
hediye’ olmadığını söyleyen 
Davis, bunun her iki tarafın 
da çıkarına olacağını sa-
vundu. Ancak Davis, göçün 
kontrol edilmesinin Britanya 
hükümet için ‘büyük önemde’ 
olduğunu ve bundan dolayı da 
çalışanların serbest dolaşım 
hakkına karşı olduklarını 
yineledi.

Alman otomobil sanayinin 
Büyük Britanya’ya yaptığı 
ihracatı örnek veren David Da-
vis, bu nedenle de ikili bir ticar-
et antlaşmasına AB ülkelerinin 
onay vermesini beklediklerini 
vurguladı.

aB’NİN ŞİMDİYe 
kaDarkİ 
aÇıklaMaları 
karŞı YÖNDe

Britanya’nın AB’den 
ayrılma kararının ardından 
birlikten çıkış müzakereler-
inde en çok zorlanacağı nok-
talardan biri olarak serbest 
ticaret anlaşması gösteriliyor. 
Ancak AB’den bugüne kadar 
yapılan açıklamalarda, böylesi 
bir antlaşmanın sadece AB’nin 
4 temel hakkının kabul edilm-
esi halinde mümkün olacağı 
vurgulanmıştı.

Bu 4 temel hak; malların 
serbest dolaşımı, bireylerin 
serbest dolaşımı, hizmetlerin 
serbest dolaşımı ve sermay-
enin serbest dolaşımı olarak 
belirtiliyor. Bu haklardan 
birinin dışlanması halinde 
Britanya’nın AB’yle sad-
ece mal, hizmet ve kapital 
dolaşımını öngören bir serbest 
ticaret antlaşmasını elde etme-
si şimdilik zor görünüyor.
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24’üncü Kürt Kültür Festivalinde 
Öcalan’a özgürlük haykırıldı!
Bu yıl Köln kentinin Ren Nehri 
kıyısında yapılan 24’üncü 
Kürt Kültür Festivali, Kürtlerin 
son yıllardaki en görkemli, en 
heyecanlı etkinliklerinden biri 
oldu. Tıkabasa dolmuş meydan-
da onbinler müthiş bir coşku 
ile net mesajlar vardı. Öcalan’a 
Özgürlük! Kürdistan’a Statü! 
PKK yasağına hayır!

Haber:Erdal Alıçpınar-Erdal Gülbahçe 
Fotoğraf:Erem Kansoy

Türk devletinin Kürt Halk Önderi Abdul-
lah Öcalan üzerindeki tecridi, 15 Temmuz’dan 
sonra AKP’nin estirdiği terör ve Türk ordusunun 
Cerablus’ta gerçekleştirdiği askeri işgal, Köln’de, 
24’üncü Uluslararası Kürt Kültür Festivali’nde onbin-
ler tarafından protesto edildi. Katılımcılar, ‘Öcalan’a 
özgürlük ve Kürdistan’a statü’ talebini en yüksek sesle 
dile getirdi. 24’üncü Uluslararası Kürt Kültür Festivali, 
‘Halklara, İnançlara Özgürlük ve Demokrasi Festivali’ 
adıyla Almanya’nın Köln kentinde onbinlerce kişinin 
katılımıyla Cumartesi günü kutlandı. 

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, PYD 
Eşbaşkanı Salih Muslim ve Almanya Sol Parti Eş 
Genel Başkanı Bernd Riexinger  gibi siyasetçiler 
önemli mesajlar verirken, çok sayıda sanatçı ve kültür 
grubu da festivale coşku, moral ve renk kattı. 

Güvenlik ve organizasyona tam not
Türk devletinin festivali engellemek için yaptığı tüm 

girişimler sonuçsuz kalırken, güvenlik, organizasyon ve 
ortak çalışma konusunda festivalin tertip komitesi ala-
na gelen onbinlerden tam not aldı. Başta Almanya’nın 
diğer kentleri olmak üzere Avrupa’nın değişik ülkeler-
inden gelenler, Rhein Nehri sahilindeki Deutzer Werft 
alanında buluştu. Titiz güvenlik kontrolleriyle sabahın 
erken saatlerinden itibaren onbinlere açıldı. Polis de 
alanın etrafında yoğun güvenlik önlemi aldı. 

Oldukça sıcak bir havanın hakim olduğu alanda 
gençler ve kadınlar sürekli hareket halindeydi. Müzik 
ve alanın belli bölgelerinde davulun ritmiyle gençler 
sürekli halay çekti.    

Festival sahnesinde, ‘Bi rihê Berxwedana 
xweserîyê, ber bi azadiya Rêber Apo û Kurdistanê 
ve -Öz yönetiminin direniş ruhuyla Önder Apo ve 
Kürdistan’ın özgürlüğüne doğru-‘ pankartı, Öcalan, 
İbrahim Kaypakkaya, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, öz 
yönetim ve Rojava direnişçilerinin büyük boy poster-
leri vardı. 

Festival sahnesinin kenarına ise Cizre ve Sur’da 
Türk devletinin vahşeti ve yıkımını simgeleyen maket 
konuldu. 

24’üncüsü gerçekleştirilen gerçekleştirilen Festi-
val, Mehmet Tunç, Sêvê Demir, Pakize Nayır, Faysal 
Ebu Leyla şahsında öz yönetim ve Rojava’da şehit 
düşenlere adandı. 

Pkk yasağının kaldırılması istendi
Başta kadınlar olmak üzere Kürdistanlıların ulusal 

kıyafetleri, taşınan bayrak, flama ve posterler de festi-
val alanını tam bir renk cümbüşüne çevirdi. Festivalin 
açılışı, yılların emektar grubu Koma Berxwedan’ın 
seslendirdiği marşlarla gerçekleşti. 

Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-
DEM) Eşbaşkanları Fatoş Göksungur ve Bahattin 
Doğan ortak açıklama yaptı. Ortak açıklamada, “Türk 
devleti her fırsatta Kürt düşmanlığını sürdürüyor. 
Rojava’ya saldırı bunun en açık örneğidir. Avrupa 
devletlerine çağrımız bu mücadelede bizim yanımızda 
olmalarıdır. Bununla birlikte Öcalan üzerinde 
büyük bir tecrit var. Öcalan’ın özgürlüğü hepimizin 
özgürlüğüdür diyoruz” ifadeleri yer aldı. NAV-DEM’in 
açıklamasında Almanya’da tutuklu bulunan Kürt siya-

setçiler, ATİK yönetici ve üyeleri ile Anadolu Federa-
syonu üyelerinin derhal serbest bırakılması, 23 yıllık 
PKK yasağının kaldırılması istendi.   

İngiltere’den destek
İngiltere’de Öcalan’ın özgürlüğü için kampan-

ya başlatan Unite the Union sendikası adına Steve 
Sweeney de Öcalan’ın sıradan biri olmadığını, bir 
halkın kimliğini ve insanlığı temsil ettiğini belirtti.  

Gençlerden mesaj
Duisburg’tan 31 Ağustos’ta başlattıkları 3 günlük 

uzun yürüyüşten sonra alanda bulunan katılımcılarla 
buluşan gençler de Önderleri için yapmayacağı 
fedakarlığın olmadığı mesajını verdi. Öcalan’ın 
posterleriyle alana giren gençler, büyük bir coşkuyla 
karşılandı. Gençlik yürüyüşünü organize eden Ci-
wanên Azad Avrupa Koordinasyonu şu açıklamada 
bulundu: “Önderliğimize yönelen düşman, tüm par-
çalarda işgal, soykırım ve teslimiyeti dayatmaktadır. 
Buna karşı direnmek, savaşmak ve intikam almak 
onurlu yaşamın tek yoludur. Bundan sonra her gün 
Önder Apo’yu özgürleştirme günü, her an Önder Apo 
ile yaşama anıdır.”

Koordisyana Komelên Jinên Kurdistan da ger-
ek Kuzey Kürdistan’da gerekse de Rojava’da Kürt 
halkının özgür yaşamını koşullarını yarattığını, 
sömürgeci güçlerin ise işgal ve DAİŞ’i kullanarak 
kazanımlara saldırdığını belirtti. 

Demokratik Güç Birliği’nin mesajında ise “Bugün 
Türkler, Kürtler, Çerkezler, Ermeniler buradayız. 
Almanya Türk devleti ile ilişkilerinden dolayı bu 
festivali engellemeye çalıştı. Ama bilmedi ki biz 
Kaypakkaya’nın, Mazlum Doğan’ın, Kemal Pir’in 
yolunda yürüyoruz. Kararlılık sonunda bu festival 
gerçekleşti” ifadesi yer aldı. 

‘İkinci lozan’ın peşindeler’
Öte yandan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Ce-

mil Bayık’ın da mesajı vardı.  Öcalan şahsında halk-
lara yönelik bir kirli konseptin devreye konulduğuna 
vurgu yapan Bayık, bunun ‘İkinci Lozan’ olarak 
adlandırıldığını söyledi. Bayık mesajında “Halkımız 
bu konsepti iyi anlamalı ve buna karşı mücadele et-
melidir. Söz konusu konseptin boşa çıkarılması, Önder 
Apo’yu sahiplenme ile mümkündür. Bugüne kadar 
elde ettiğimiz başarıların Önder Apo çizgisi sayesinde 
olduğu herkes tarafından biliniyor. Bundan dolayı, 
halkımız ve demokrasi güçleri, Önder Apo’dan haber 
alıncaya kadar eylemlerini devam ettirmelidir” ifades-
ini kullandı. Bayık mesajında Avrupa’daki Kürtler 
ve dostlarının hem Öcalan’a dönük tecrit konusunda 
hem de AKP’nin işgal ve faşizan uygulamalarına karşı 
önemli eylem ve etkinlikler geliştirdiğine dikkat çek-
erek kutladı. 

60 kişilik folklor ekibi
Festivalin kültür programı ise oldukça zengindi. 

TEV-ÇAND’ın organizesini üstlendiği programda, 
Koma Berxwedan, Hesen Şerif, Koma Bajar, Özlem 
Gerçek, Şahiya Stranan ve Umuda Haykırış gibi 
sanatçı ve müzik grubu sahne aldı. 

Festival alanında 60 kişilik folklor ekibi Colemerg, 
Ezîdxan, Agiri ve Van yöresi oyunlarını sahneledi. 
Folklor ekibi, DAİŞ ve El Nusra gibi çete örgütlerinin 
zulmü ve bu zulme karşı Kürtlerin verdiği mücadeleyi 
anlatan figürlere yer verdi. 

Oldukça neşeli ve coşkulu bir atmosfer içinde 
gerçekleşen 24’üncü festival, KCDK-E Eşbaşkanı 
Yüksel Koç’un konuşması ve Şahiya Stranan’ın din-
letisiyle son buldu. 

Demirtaş: 50 kişinin etrafında 
milyonlar kenetlenecek 

Festivalin konuşmacıları arasında bulunan HDP 
Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Öcalan’ın sağlığı ko-
nusunda büyük endişe duyduklarını, bundan dolayı 5 
Eylül’de Amed’de yapılacak olan süresiz dönüşümsüz 
açlık grevine katılacak olan 50 kişinin etrafından 
milyonların kenetleneceğini söyledi.   

Demirtaş, ortaya çıkan Kürt gerçekliği karşısında 
ise başta Almanya olmak üzere tüm dünyanın doğru 
alması gerektiğini söyledi. 

Konuşması ‘Bijî Serok Apo’ sloganlarıyla kesilen 

Demirtaş “Daha güçlü bir şekilde, dünyanın duyacağı 
bir şekilde ve sesimizin Başkan Apo’ya gideceği bir 
şekilde yükseltelim” dedi.

Demirtaş “100 yıl önce kendi topraklarımızda bizi 
yok sayanlar, ülkemizi kendi emelleri doğrultusunda 
parçalayanlar, Kürdistan’da sömürgecilik hukukunu 
uygulayanlar bilmelidir ki tarih yeniden yazılacaksa, 
bunun arkasında dimdik duran bir halk gerçekliği 
vardır. Bütün devletler bunu görerek hareket etmesi 
gerekiyor. Almanya’da bu gerçeği görmeli. Kürt 
yokmuş gibi davrananlar kaybedecek. Biz Kürtler 
artık umutsuz ve çaresiz değiliz. Bütün devletler 
bunu görmeli. Bütün güçler DAİŞ karşısında titrerk-
en Rojava’nın yiğit kadın ve erkeklerinin büyük bir 
direniş ortaya koyduğunu ifade eden Demirtaş “Bu 
başarıyı bütün dünya ayakta alkışlarken birileri PYD 
terörist diyor. AKP ve Erdoğan’ın desteklediği ÖSO 
barbarlarıdır. Asıl teröristi görmek istiyorlarsa onlara 
baksınlar” ifadelerini kullandı. 

Demirtaş devamla “Erdoğan ve işten çıkarılan 
Davutoğlu, DAİŞ ile işbirliği yaptı. Umutlarını onlara 
bağladı. Ama yenildiler. Şimdi ise onlara Cerablus’ta 
ÖSO ile nefes aldırmak istiyor. Kürtler ise barbarlığa 
karşı mücadele ediyor ama hak ettiği desteği alamıyor. 
Eğer DAİŞ eski gücüne kavuşursa Kürtler kadar Alman 
halkı da bundan zarar görür” dedi. 

Demirtaş “Şu anda kritik mesele İmralı’dır. Kend-

isinden haber almadan her onurlu Kürt alanlarda olacak. 
Bu bir taktik değil. Gerçekten haber alamıyoruz durum 
kritiktir. 15 Temmuz’da darbecilerin içinde olduğu bir 
helikopterin adaya ateş açtığını biliyoruz. 50 gündür 
haber alamıyoruz. Sayın Abdullah Öcalan’dan haber 
alana kadar Amed’te açlık grevi olacak. Tek bir talebi 
var, avukat ve aileler gitmeli. Bilgi alınırsa açlık grevi 
bitecek. Yoksa kaygılarımız, had safhaya çıkacağız. 50 
kişinin etrafında milyonlar kenetleneceğiz.”

‘türkiye de DaİŞ gibi kaybedecek’
PYD Eşbaşkanı Salih Muslim, 24’üncü 

Uluslararası Kürt Kültür Festivali’nde verdiği Kürtçe, 
Türkçe ve Arapça mesajında Türkiye’nin de DAİŞ 
gibi kaybedeceğini söyledi. Muslim, “Biz savaşçı bir 
halkız. Başkan Apo’nun öğrencileriyiz. Bugün Kürt 
halkı, Süryani ve Arap halkıyla ortak bir sistem ku-
ruyor. Bu aynı zamanda Ortadoğu için bir çözüm sis-
temidir” dedi. 

Muslim, “Türkiye ve Suriye halklarına karşı değiliz. 
Biz herkese saygı gösteriyoruz. Kardeşlik mücade-
lesini veriyoruz. Bunu da kendi kanımızla yazıyoruz. 
AKP ne yapıyor? DAİŞ’e yardım ediyor. Siz de DAİŞ 
gibi yok olacaksınız. Bunlar hakların başına çullanmış, 
hırsızlık yapıyorlar. DAİŞ’e yardım ediyorlar. Biz 
kardeşlik ve kardeşlik mücadelesini istiyoruz. Kimse 
bunlara inanmasın” vurgusunda bulundu. 
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Fotoğraflarla, 24. Uluslararası Kürt Kültür Festivali-Köln
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Uluslararası Kürt Kültür Festivali 
Köln’de hafta sonu (3 Eylül Cumartesi) 
yaklaşık 50.000 kişinin katılımıyla 
gerçekleşti. Festivale sarı, kırmızı ve 
yeşil renkleri ile Kürt emekçiler damga 
vururken, Başta ana sahne olmak 
üzere, alanın her köşesi Kürt halkının 
mücadelesine ait pankartlar ve A. 
Öcalan posterleri ile donatılmıştı. Yanı 
sıra YPG, YNK bayrak ve flamaları vardı.
Haber-Fotoğraf: Erem Kansoy

Festivale yerli parti ve örgütlerden Alman Sol 
Partisi-Die Linke, MLPD, DKP, Türkiye’den ise  
MLKP, MKP, TİKB, TKP/ML, DİDF ve Haklar 
ve Özgürlükler Cephesi gibi parti ve kurum-
lar katıldılar. Türkiyeli parti ve kurumlar aynı 
zamanda festivalin organizasyonunda da yer 
aldılar.

Festivale katılan hemen herkesin merak ettiği 
şey PYD Eşbaşkanı Salih Müslüm ile HDP EŞ 
Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yapacağı 
konuşma ve vercekleri mesajın ne olacağıydı. 
Nihayet sıra onlara geldi. Önce Salih Müslüm, 

sonra da Selahattin Demirtaş birer konuşma 
yaptılar.

Hiç ara verilmeyen bir diğer şey ise 
Kürt kadınlarının zılgıtları ve gençlerin A. 
Öcalan’la ilgili sloganlardı. “Bijî serok Apo!” 
ve “Kanımızla canımızla seninleyiz Öcalan!” 
en çok ve en sık atılanlardı. “Bijî berxwedana 
YPG!”, “Şehit namırın!”, “Katil Erdoğan!”, “Jin, 
jiyan, azadi!” sıklıkla atılan diğer sloganlardı.

Festivalde aralarda çeşitli kurumlardan gelen 
mesajlar da okundu. Alanda ilgi bulan ve hatırı 
sayılır bir coşku yaratan mesaj A. Öcalan’la 
görüşme talebi eksenli açlık grevi yapanlardan 
gelen mesaj oldu.

Fotoğraflarla, 24. Uluslararası Kürt Kültür Festivali-Köln
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Her çocuğa ilkokul 2042’de mümkün
UNESCO, Dünya Eğitim 
Raporu’nu açıkladı. Rapo-
ra göre, dünyadaki bütün 
çocukların ilkokul seviyesinde 
eğitim alabilmesi ancak 2042 
yılında mümkün olabilecek.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül-
tür Örgütü (UNESCO), 2016 Dünya Eğitim 
Raporu’nu açıkladı. Örgütün tahminlerine göre, 
dünya genelinde çocukların ilkokul seviyesinde 
eğitim alabilmesi için daha 25 yıl gerekiyor. 
BM’nin 17 küresel sürdürülebilir kalkınma he-
defi içinde yer alan “herkes için eğitim” hede-
fine ulaşmanın 2030 yılı için mümkün olmadığı 
belirtildi.

Almanya’nın Bonn kentinde salı günü 
açıklanan raporda, dünyanın yoksul ülkelerinde-
ki eğitim sistemi, fırsat eşitliği ve kalite açısından 
standardın çok gerisinde olduğu vurgulandı.Bu 
ülkelerde çocuklara ilkokul seviyesinde eğitimin 
zengin ülkelere kıyasla ancak 100 yıl sonra 
sunulabileceğine dikkat çekildi.

Raporda refah düzeyi yüksek ülkelerde de 
eğitime daha fazla yatırım yapılması gerektiği 
kaydedildi. UNESCO, Avrupa ya da Latin 
Amerika’daki hiçbir ülkenin 2030 yılına ka-
dar gençlere eğitimlerine devam etme olanağı 
sunamayacağına dikkat çekti. Raporda, dünya 
genelinde meslek ya da yüksekokul düzeyinde 
tüm gençlere eğitim sunulabilmesinin ancak 
2084 yılında, orta öğretim seviyesinde eğitim 
sunulmasının ise dünya genelinde 2059 yılında 
mümkün olabileceği tahmin ediliyor.

Almanya’daki UNESCO Komisyonu Başkanı 
Walter Hirche, BM sürdürülebilir kalkınma hede-
flerine ulaşabilmek için dünya genelinde eğitime 
yatırım yapılması çağrısı yaptı. Hirche, ikim 
değişikliği, yoksulluk ya da azalan su kaynaklarına 
karşı mücadele edebilmek ve sürdürülebilirliğini 
sağlamak üzere eğitimin kalkınmanın vazgeçilmez 
bir parçası olduğuna dikkat çekti.

“eĞİtİM SaYeSİNDe YOkSUllUk 
Ve ÖlÜMler azaltılaBİlİr”

UNESCO Dünya Eğitim Raporu’nda 
gelecek 15 yıl içinde atılacak her adımın 
önemli etkisi olacağı belirtilirken, eğitimde 
sağlanacak ilerlemenin diğer hedeflere 
ulaşılmasına da yardımcı olacağına yer verildi. 
Eğitimin yoksullukla mücadelede de belir-
leyici bir rolü olduğu, eğitimdeki iyileşmenin 
gelişmekte olan ülkelerde 2030 yılında kişi 
başına düşen geliri yüzde 75 artırabileceği ve 
60 milyon insanın yoksulluktan kurtulmasını 
sağlayabileceği belirtildi.

Raporda özellikle Afrika’da eğitim alan 
kadınların sayısının artmasıyla Sahara 
Bölgesi’nde 2050 ile 2060 yılları arasında 3 mily-
on 500 bin çocuğun ölümünün önlenebileceğine 
dikkat çekiliyor.

UNESCO, 2016 Dünya Eğitim Raporu’nda 
eğitimdeki bölgesel eşitsizliğe de dikkat çekili-
yor. Raporda kırsal bölgelerdeki yoksul aileler-
in kız ve erkek çocuklarının yalnızca yüzde 
1’nin meslek ya da yüksek okul öğrenimini 
tamamlayabildiği belirtildi.
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Antibakteriyel sabunların 
sağlığa zararlı olduğu açıklandı
U.S. Food and Drug 
A d m i n i s t r a t i o n , 
yaptığı araştırmaların 
ardından antibak-
teriyel sabunların 
zararlı olduğunu 
açıkladı.

Domuz gribinin yayılmaya 
başladığı dönemlerde ül-
kemizde yaygınlaşan antibak-
teriyel sabunlar, U.S. Food and 
Drug Administration’ın yaptığı 
araştırmalara göre insan sağlığı 
açısından zararlı.

Bir süredir antibakteriyel 
sabunları araştıran U.S. Food 

and Drug Administration, bu tür 
sabunların içerisinde ‘triclosan’ 
isimli bir kimyasalın bulunduğunu 
keşfetti. İnsan sütünde ve yunus 
kanında doğal olarak bulunan bu 
madde, zararlı ve zararsız olan 
tüm bakterilerin ölmesine neden 

oluyor. Bilim insanları triclosanın 
bu kadar saldırgan davranmasının 
bakterileri bağışıklık kazanmaya 
teşvik edebileceğini düşünüyorlar. 
Bağışıklık kazanan bakterileri ilaç 
kullanımıyla yok etmek nere-
deyse imkansız.

WhatsApp: Kullanıcıların 
Gizliliği İhlal Edilmeyecek

Geçtiğimiz günlerde yeni özelliğini devr-
eye sokan Whatsapp, kullanıcılarının 
gizliliğinin ihlal edilmeyeceğinin altını 
çizdi ve söz konusu paylaşımın kötüye 
kullanılmayacağını iddia etti.

WhatsApp kuruluşundan 
bu yana ilk defa Facebook’la 
daha fazla veri paylaşacağını 
ve bazı şirketlerin kullanıcılara 
mesaj göndermesine izin 
verileceğini Geçtiğimiz gün-
lerde bu adımı ile bir ilke imza 
atan WhatsApp’ın aldığı karara 
tepkiler sürüyor.

‘’HİzMet kalİteSİNİ 
arttıraCak’’

Gelen tepkiler üzer-
ine açıklama yapan şirket, 
kullanıcılarının gizliliğinin ihlal 
edilmeyeceğinin altını çizdi ve 
söz konusu paylaşımın kötüye 
kullanılmayacağını iddia etti. 

Aynı açıklamada Facebook ile 
veri paylaşımının kullanıcılara 
sunulacak hizmetin kalitesini 
artıracağı iddiasına da yer verildi.

Her ne kadar WhatsApp yeni 
özelliğin istenmemesi halinde (30 
gün içerisinde) kullanıcının yeni 
sözleşmenin bağlayıcılığından 
kurtulabileceğini belirtse de pek 
çok güvenlik uzmanı bu işlemin 
bile WhatsApp’ın Facebook 
ile veri paylaşmasının önüne 
geçmeyeceği görüşünde.

NE YAPMAK 
GerekİYOr?

Peki WhatsApp’ın tepki 
çeken adımından etkilen-
memek için ne yapılabilir? 
Android kullanıcılarının bu 
özelliği kapatması için önce-
likle Whatsapp’ta Ayarlar > He-
sap bölümüne girmesi gerekiyor. 
Daha sonra ise ‘Hesap bilgileri-
mi paylaş’ seçeneğindeki işareti 
kaldırmanız gerekiyor. iPhone 
kullanıcılarının bu özelliği 
kapatması için ilk olarak Ayar-
lar > Hesap bölümüne gitmesi 
gerekiyor. Daha sonra ise ‘He-
sap bilgilerini paylaş’ seçeneğini 
değiştirin.

60 yıldır dönüyor

60 senedir gezegenimi-
zin etrafında dolaşan ve 
ne olduğu bilinmeyen 
gizemli cisim

Black Knight isimli gizemli bir 
cisim, yaklaşık 60 senedir Dünya’nın 
yörüngesinde dönüyor ve ne olduğu 
hala anlaşılabilmiş değil.

Dünya’nın yörüngesinde dolaşan 
ve birçok uzaylı teorisinde adı 
geçen Black Knight isimli uydu, ilk 
olarak 1954 senesinde ABD Hava 
Kuvvetleri’nin yaptığı açıklamalarla 
gündeme gelmiştir. Hava Kuvvetleri, 
Dünya’nın yörüngesinde bulunan iki 
uydunun varlığından bahsederek Ay’ı 
ve Black Knight’ı kastetmişlerdi. 
İnsanları meraklandıran 
açıklamalardan sadece birkaç sene 
sonra, uzay yarışı sırasında Rus ve 
Amerikan uzay araçları tarafından gö-
zlemlenen Black Knight, yayımlanan 
fotoğraflarla ilk defa tüm dünya 
tarafından tanınmıştır.

Black Knight uydusu, bazı kaynak-
lara göre yaklaşık 13.000 yaşındadır 
ve 1950’li senelerde keşfedilmiş 
olmasına rağmen çok daha uzun bir 
süredir Dünya’nın yörüngesinde 
bulunmaktadır. Bu gizemli cismin 

varlığı hakkındaki ilk bulgular, 1899 
senesinde Nikola Tesla’nın yaptığı bir 
deneye dayanmaktadır. Bilim insanı, 
radyo dalgalarını kullanarak bir deney 
gerçekleştirmiştir ve Dünya dışı 
doğal bir cismin varlığına dair veriler 
toplamayı başarmıştır. Nikola Tesla 
bu cismin çok hızlı olduğunu iddia 
etmiştir ve onun iddiasını destekley-
en söylemler ilerleyen tarihlerde 
dile getirilmiştir. Bazı bilgilere göre 
Black Knight Dünya’yı birkaç saatte 
turlayabilecek kadar hızlı hareket et-
mektedir ve bu da uydunun incelene-
bilmesini, konumunun belirlenmesini 
zorlaştırmaktadır.

Black Knight’ın dahil olduğu 
birçok uzaylı teorisi bulunmaktadır 
ve bunlardan en popüleri, Black 
Knight’ın insanları izleyen bir göze-
tleme aracı olduğudur. Bir teori de 
bu uydunun bizlerden önce yaşayan 
insanların eseri olduğunu söyle-
mektedir. Teoriye göre; uyduyu 
geliştirebilecek kadar uzun yaşayan 
ve gelişen insanlar, savaşların ve fela-
ketlerin yaşanmasıyla gezegenimini-
zin yüzeyinden silinmişlerdir.

Uydu, fotoğraflardan da 
görebileceğiniz gibi araç üzerinde bu-
lunan bir insan figürünü andırıyor. Bu 
nedenle ‘Black Knight’, yani ‘Kara 
Şövalye’ olarak isimlendirilmiş.
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Bülent Bingöl-Londra

erDOĞaN DarBeDeN 
SONra GÜÇleNDİ Mİ?

Oluşan yeni iktidar resminin çıplak 
gözle görünen kısmında bu sorunun 
cevabı mutlak evet’tir. Ancak Erdoğan 
iktidara geldiği 2002 yılından beri her 
seferinde mağduriyetler algısıyla seçim-
lere girmiş ve nerdeyse her seçimde 
zaferle çıkmasına ve  mutlak iktidarına 
rağmen sürekli artan iktidar ihtiyacı 
duyuyor. Sürekli artan iktidar ihtiyacının 
teşhis konulamayan bir nedeni olmalı.

O halde Erdoğan darbeden 
sonra sözde mutlak iktidarı elinde 
bulundurmasına rağmen resmin 
detayında ise daha bağımlı hale 
gelmiştir. Çünkü Erdoğan artık sad-
ece ulusal değil uluslarası anlamda 
da  iktidar bağımlılığına mahkumdur. 
Erdoğan iktidar bağımlılığı ihtiyacını 
uluslararasılaştırmış bulunuyor. Erdoğan 
içerde oynadığı ulusal dengeler ve yeni 
dönemde de uluslararası dengelerle 
ayaktadır ve istim üzerindedir. 

Soysal gerçeklikten, toplumsal adal-
etten uzak her icraat belirli bir süre sonra 
yeni anormallikler üretir. Alınan toplum-
sal kararlar doğa kanunları gibi belirli 
bir bilimsel diyalektiği içerir, toplumda 
artan sünni palyatif çözümler kontrol 
edilemez aşamaları getirir. Erdoğan’ın 
iktidarsız yaşaması nerdeyse olanaksız 
hale gelmiş durumdadır.

En fetişist, en şovenist, en kıyakçı , en 
popülist duygusal kontrol sistematiğiyle 
kontrol alınan toplum faşist bir güruha 
dönüşerek insanlığın bütün değerlerini 
harcayarak önüne gelen her farklılığı 
olduğu gibi, kendisini yaratan sahibini 
de yer. İnsanlık tarihi böyle örneklerle 
doludur. Ormansız kalan toprağı sel 
aldığı gibi, farklılıkları ve insani üretim 
değerleriyle var olamayan toplumun 
canını ruhunu da faşizm şiddeti esir alır.

OSMaNlıNıN ıkaMeSİ 
UlSalCı CUMHUrİYet

Batı Osmanlı›yı kontrol altına almak 
için Cihadçı İslam yerine tekçi Ulus 
devlet anlayışı koyarak bu coğrafyada 
farklı kültür, inanç ve milletlerin 
kıyımına yol açtı. Batının sömürgeci 
ve kapitalist hevesleri zaten geride olan 
Ortadoğu’daki toplumları ve değerleri 
içinden çıkılmaz derecede çürüttü. Ama 
bu çürümenin sonuçları Avrupa›nın 
göbeğinde patlayan bombalarla ortaya 
çıkmasına rağmen halen de Batı ka-
pitalist kar aklıyla sosyolojik olaylara 
yaklaşım gösterdiği için çözüm üretemi-
yor ve sosyolojik olaylara güç dengeleri-
yle yaklaşıyor (Ortadoğu›da).

erDOĞONlaŞMa Ve 
erDOĞaN reJİMİ

Sonuçta Erdoğan (Gürcü) da tekçi 
resmi devletin işaret ettiği muteber bir 
kişilik olmadığı için yaşam kaygısıyla 
asıl kimliğini bastırarak  muteber resmi 
kimlikte (Sünni, Türk) ısrar ederek Irkçı 
Cumhuriyet de yerini alabilmiştir.  

Erdoğan Türkiye›deki toplumun 
büyük çoğunluğunun devşirme olduğunu 
biliyor ve bu devşirme toplumun kaygı 
sistematiğini bilerek hamleler yapabilme 
yeteneğine sahip olabildiği için topluma 
ayar verebiliyor. 

Herkesin   kimliğinden dolayı esir 
olduğu , hatta gölgesinden korktuğu 
devşirmeciliği , Erdoğan devşirmeciliği 
aşarak devşirmeciliğin kodlarıyla 
oynayarak bütün devşirmeleri 
kaygılarıyla kendine bağımlı hale 
getirmiş bulunuyor. Örneğin Kürt 

Alev Kılıçdaroğlu›nun  Arap Ok-
tay Vural›ın, Kürt Hakan Fidan›nın , 
Çerkes Genel Kurmay Başkanın,...vb 
kişilerin farklılıklara değinmeden var 
olmaları  tamamıyla bu devşirilmiş sinik 
- ürkek - bağımlı-esir kişiliklerinden 
kaynaklıdır . Bu kişilikler çözüm ürete-
mez ve sisteme işbirlikçilikleri kadar var 
olabilirler.

 Bu tekçi sistemde mağdur çoktur; 
Kürt , Alevi, Sünni, Arap , Çerkez, İşçi, 
Kadın,....vb öncelikle farklı kimlik ve in-
ançlar sonrasında ise temel insan hakları 
hep mağdur edilir. Ezen veya ezilen kim-
likler kutuplaştırılarak sömürülme aleti 
haline getiriliyor.

Onun için Erdoğan veya öncekiler 
hep sözde bir grup mağduru kurtarma 
kampanyalarıyla seçime yönelirler.

Sürekli bir açılım yapılıyor, ik-
tidarlar  açılım adı altında kitlelerin 
mağduriyeti ile oynuyorlar. 

Yasalarda  tekçiliğe işaret eden eden 
dinci, ırkçı, sermayeci, resmi tekçi 
muteber insan referansları ( Türk, Sün-
ni) yerine genel geçer «insan» ve «in-
san hakları « kavramları  korku, kaygı 
veya sömürmek için bilinçli olarak 
kullanılmıyor. Kendilerine göre altın yu-
murtlayan tavuğu kesmiş olacaklar.

Toplumsal adaletsizlik ve İnsanı ön-
cellemiyen anlayışlardan dolayı seçim-
lerde veya toplumu yönetecek insanların 
seçiminde devletin tekçi ve devşirme 
esasını dikkate alan biatçı kişiliklerle ve 
söylemlerle hemşehrilik, mezhepçilik, 
etnikçilik, ... ülkede her bölgede ayrı ayrı 
uygulanır hale gelmiştir. Bu başlı başına 
asıl bölünmenin ta kendisidir. Ötekilerin 
varlığına ipotek koyan asıl bölücüler, 
bölücü yaftalarıyla ortalıkta dolaşıyorlar.

Bilimsel sosyolojik meseleler, dayat-
malarla sorunsallaştırılıyor ve nemalan-
maya açık hale getiriliyor.

Meselenin bu aşamasında  is-
mini koyarsak devşirmeci sistemin 
kurbanlarından olan Erdoğan, yakaladığı 
iktidarında devşirmeci toplumun hassasi-
yetleri ile aşırı oynamaktan toplumun her 
kesimi aşırı  kutuplaşmış durumdadır. 
Bugün Türkiye›de iç savaş olasılığı çok 
yüksektir.

Tekçi sistemin mağduru Erdoğan 
kendini devşirerek varolabildiği sis-
temde  devşirmeciliğin mağduriyetlerini 
kaşıyarak iktidar olabildi.  Erdoğan za-
manla iktidarının ahlaksız nimetleriyle 
yolsuzluklara bulaşarak mecburi iktidara 
mahkum olmuştur.

Erdoğan Fethullah ile birlikte sahip 
olduğu  iktidar da  iktidarı paylaşamayıp 
birbirlerinin ipliğini pazara çıkardılar. 
Erdoğan Sonrasında yolsuzluklarını 
kapatmak için tekçi devlet anlayışının 
yarattığı Türkçülük şovenizmine 
sarılarak toplum desteğini almak için 
Kürtlere savaş açtı.  

Erdoğan bu uğurda Suriye de 
ABD›nin Türkiye üzerinden  rejim 
değişikliği yapmaları için sözde ılımlı 
İslamcı gruplara verdiği silahları kendi 
kontrölünde veya yarattığı radikal gru-
plara vererek bu grupların Kürtlere karşı 
savaşmalarını sağladı.

Bu temelde ABD›nin planlarını boşa 
çıkararak ABD ile karşı karşıya geldi. 

Erdoğan İncirlik hava alanını 
ABD’ye kullandırmama , Avrupa›yı ise 
tetiklediği mülteci akınları şantajlarıyla 
susturayım derken iktidarını uluslararası 
alanda hedef haline getirdi.

Peşinden Suriye›deki Cihadçıları 
koruyayım derken Rusya›nın savaş 
uçağını düşürmüş, iktidarı uluslararası 
alanda tamamen hedef olmuş duruma 
gelmişti.

Erdoğan kısa Zaman dilim-
inde  kendisine bağlı başarısız hükümet 
Başbakanı Ahmet Davutoğlu›nun ye-
rine Binali Yıldırım’ı getirerek içerde 
ve dışarda yeni hamleler yaparak içerde 
Fethullaçıları ezmiş dışarda ise özel-
likle Rusya eksenli yeni bir dış politika 
oluşturdu.

Bütün bu aşamalardan sonra da Tür-
kiye de halen de kimin yaptığı belli ol-
mayan bir darbe oldu. Gökte F16ların 
aradığı Erdoğan›ın güvenli bir şekilde 
İstanbul›a inmesi, Istihbarattan sorumlu 
Mit müsteşarının ve Ordu›dan  sorumlu 
Genel Kurmay başkanının açık eksik 
sorumluluklarına rağmen görevden 
alınmamaları dikkat çekiciydi. Yine 
Uluslararası büyük bir gücün havadan 
koruması olmadan Erdoğan›nın Dar-
benin devam ettiği saatlerde İstanbul 
havalanana inmesi nerdeyse imkansıza 
yakındır.

 Bu darbe ülke içinde ve uluslararası 
alanda destek ve operasyonel ayakları 
olduğu kesin olmakla beraber , darbe 
darbeyi planlayanların ve uygulayanların 
beraber hareket etmelerinden ortaya 
çıktığı muhakkaktır.

Erdoğan açıklarını kapatma 
noktasında hamle yaptıkça yeni açıklar 
veriyor. 

Ülke içinde vermiş olduğu açıklar 
uluslararası boyuta taşındı. Erdoğan Ek-
sen kaymaları ile veya eksen kaymalarını 
koz olarak kullanarak riskli durumunu 
yeni pazarlıklarla silme arayışlarına 
yönelmiş durumda. 

Yine ülke içinde hukuku hiçe sayan 
uygulamalarla karşıtlarını hapislere 
tıkayarak bertaraf edeceğini düşünerek, 
sonu  ölümcül vakalara davetiye 
çıkarıyor. 

Bütün bu hamleler beyhudedir, 
Erdoğan›ı daha fazla açık vermeye 
ve bağımlı olmaya itiyor. Erdoğan›ın 
iktidarı tekçiliğine rağmen daha fazla 
kırılgan durumdadır. Erdoğan kaos ile 
ülkeye  hükmet istiyor.

Bu kadar baskı karşı tepkiyi tetikler; 
toplumsal başkaldırılara veya suikastlere 
neden olacaktır. 

Yine ülke ekonomisi içerde ve 
dışarda bu kadar oynaklığa direnç gös-
teremez.

Uluslararası ilişkiler stabil stratejik 
çerçevede olmadığı sürece uluslararası 
alanda kullanılıp atılmalara veya daha 
büyük bağımlılıklara neden olur.

Sonuç olarak Erdoğan güçlü görün-
mesine rağmen iktidarı ve hayatı 
tehlikedir. Erdoğan büyük fotoğrafı 
görecek bilince sahip değil ve etrafında 
kendisine  çıkışı gösterecek adam 
bırakmadığından şakşakçılara teslimdir.

Erdoğan tüccarvari mantıkla 
pazarlıklarla durumu kotaracağını 
sanıyor, ancak vermiş olduğu açıklar ka-
panacak gibi görünmüyor.

erDOĞaN›ıN ÇıkıŞ 
YOlU OlaBİlİr Mİ?

Erdoğan önünde tek bir çıkış yolu 
kalmış durumdadır.

Erdoğan öncelikle kendisinin 
de mağduru olduğu  inkarcı, biatçı, 
devşirmeci sistemi temelden sarsacak 
yeni toplumsal mutabakatı sağlayacak 
çıkış yapması gerekiyor.

Bütün kültürleri, inançları, kadını, 
doğayı, üretim güçlerini ,...vb hak ve 
hukukunu getirecek bir toplumsal mu-
tabakat herkesi rahatlatacaktır. Önce-
likle  yüzyıldan beri Batı›nın bilinçli 
bir şekilde kullanılmak üzere ırkçılığa 
ve  Zor kullanmaya yönlendirilen ulus 

Darbeyi Kim Yaptı
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devlet anlayışındaki Türklük anlayışı 
rahatlayacaktır.

Varolma sorunu, yaşam kaygısı ol-
mayan bütün öteki kimlik ve inançlar 
devşirme , iki yüzlü olmak yerine daha 
insani yaşam koşullarına, onurlarına 
ve yaratıcılık imkanlarına sahip 
olacaklardır. Dolayısıyla varlıklarının, 
değerlerinin Onuruyla  yaşayan 
farklılıklar, sığınmak için İnançlara 
veya ideolojilere sığınmamış olurlar. Bu 
alanlar tıkatılmamış olacaklar. İnançsal 
ve ideolojik alanlar harbiden ilgili veya 
ihtiyacı olan çevrelerce doldurulup önü 
açık evrensel değerlere evrilene bilir 
olacaklardır.

Her şeyden daha önemlisi İslam 
inancı daha fazla doğru gelişme 
sağlayabilir. İslamın konusu simgesellik, 
kadın üzerinde hükümranlık, savaş, ne-
fret,....vb olmaktan çıkabilir. İslam sevgi, 
barış, kişi ve toplum hakkı, üretenin 
yanında olma, kadın hakları, felsefe, 
bilim,...vb alanlarda yoğunlaşabilir. 

Erdoğan bütün bu meselelerde 
sürekli yeni enerji tüketen mut-
lak gücünü , gerçekliğe doğruluğa 
kanalize ederek hem ülkede hem de 
Ortadoğu›da  halkların önünü açabilir. 
Hem bu çaba tüketen bir enerji gerek-
tirmiyor tersine güç veren bir enerji 
olacaktır.

Türkiye›de varolan sistem herkes-
imi ve değerleri tüketiyor, dolayısıyla 
alışılmışlığın tersine hak ve hukuku day-
atan güç insanileşmeyi normalleşmeyi 
beraberinde getireceğinden barışçıl güç 
olabilme durumunu ihtiva eder.

Alışılmış olunduğu  veya sanıldığı 
gibi nefret , savaş güçlendirmiyor tersine 
kişiyi ve toplumu zayıflatıyor.

Dolayısıyla sevgi ve barış 
doğru temelde pratiğe edilip 
içselleştirilirse  büyük ilkelere, vicdana 
,toplumsal güce dönüşür.

Evet bütün bunları Erdoğan bile-
bilir mi , bunu uygun kesimlerle beraber 
uygulayabilir mi? Bu olasılık güç ze-
hirlenmesi yaşayan Erdoğan da çok çok 
düşük bir ihtimal.

Ne Erdoğan›ın kendisi ne çevresi 
ne de bizzat ezilenler bu olasılığı ortaya 
çıkarabilecek imkan ve yeteneklere sahip 
gözükmüyorlar.

Erdoğan›ın tek çıkış yolu sadece 
budur, başka bir şekilde geçmişini si-
lecek ve onu kurtaracak yol yoktur. 
Yoksa çevirdiği her dolap kendisini ve 
toplumları daha fazla esir ediyor.

Bu işin anahtarı Kürtlerdir; haklarını 
almış Kürtler bütün ötekilerin önünü 
açacaktır. Özellikle Ortadoğu›da mazlum 
farklılıkları esir almak için kullanılan din 
ve ulusçuluk rehabilite olabilecektir.

Ortadoğu›nun özgürlük anahtarı 
Kürtlerdir. Kürtler özgürleşebilirse 
Ortadoğu özgürleşecektir. Özüne huku-
kuna dönen bütün halklar giydirilmiş 
prangalarından kurtulabilecekler.

traJİk GÜleN OlGUSU
Tekçi Devşirmeci sitemin ürünler-

inden Fethullah Gülen’in geldiği nokta 
ise sosyolojik olarak incelendiğinde tra-
jiktir. Özünde Fethullahın geldiği trajik 
nokta benzer yolun yolcusu Erdoğan için 
de  emsaldir.

Kürt kökenli Gülen ( Van- Ahlat Köy-
lerinden) Türkler ( Erzurum) içinde  ken-
di kimliğinden nefretle büyümüş resmi 
kimliğe sinerek var olmaya çalışmış 
klasik bir devşirme kişiliktir.

 Bu ezik kişilikle İslamcı geçinen 
sürekli azaptaki ruhuyla öne atılan,  ta 
1960larda Amerikancı Koministler-
le  Mücadele  Derneklerinde yer alarak 
vb. hep gizli mahfillere sığınarak kendini 
var edebilmiş devşirmedir. 

Var olma şemsiyesi olarak sığındığı 
İslamı, Kapitalizmin amiral gemisi 
ABD›ye angaje ederek dünya çapında 
ABD’ye zemin olmuştur.

Yine İslam’ı  Türklüğün hizmetine 
sokarak dünyanın dört bir tarafında 
sömürü vesilesi yapmak istemiştir.  Net-
ice de böyle hem İslam’a hem de 
Türklüğe böyle aşırı popülist yükleme-
ler yaparak en başta her iki kimliğin de 
şovenleşmesine neden olmuştur. 

Resmi devletin devşirmeci 
politikalarının hayata geçirilmesi 
noktasında  Kürtlerin devşirilmelerine, 
pasifleştirilmelerine hatta  

ölümcül operasyonlarına neden 
olmuştur.

Gülen›in izlediği devşirmeci, inkarcı 
yol ve yöntemler sonunda kendisini de 
vurmuştur . İzlediği süreklilik arz eden 
fesat, darbeci yöntemler günün so-
nunda kendisine kontr darbe olarak geri 
dönmüştür. 

BatıNıN UlUS 
PrOJeSİ keMalİzM

Batı tarafından İttihatı Tera-
ki  formatıyla oluşturulan Türk  Ulus 
Devlet anlayışı Osmanlı›yı ortadan 
kaldırdı, ancak sonrasında ırkçı özü ned-
eniyle tüm farklılıklara savaş açan ve ka-
tleden bir ırkçılığa dönüştü. İttihatı Tera-
kinin devamı Kemalizm ise Devşirmeci 
formatı devletleştirerek ırkçılık 
ve kullanılabilir ırkçı İslamcılığın 
oluşmasına neden oldu. 

Kuru bir modernlik ile medeniyeti he-
defleyen Kemalizm uyguladığı pozitivist 
ulus anlayışıyla bugün karşılaştığımız 
yapıların doğuşuna da dolayısıyla neden 
olmuş oldu.

Darbe sürecinden kısa bir süre 
önce  ve darbe sürecinde Erdoğan ile 
işbirliği yapan ( Rusya ayağını oluşturan 
ve Ordu içindeki Ergenekoncu örgütlen-
mesiyle Ordu›ya ayar veren)  devşirme 
Doğu Perinçek (Ermeni) yine bu ham 
hayal ve pratikleriyle Kürt düşmanlığı 
motivasyonuyla çözümsüzlüğün 
derinleşmesine neden oldu. 

Yine sözde solun bir çok kesimi Ke-
malist devletin Devşirmeci politikaları 
neticesinde hayati olarak var olabilme-
lerini Kemalist devşirme lokomotifine 
soldan binerek asimilasyona , Kemalist 
tekçi ulus devlete hizmet etmiş oldular.

 DarBeYİ BaSleYeN 
KAYNAKLAR

Halen darbeyi kim yaptı diye 
düşünüyorsanız, bu darbe ülke için 
de tarihsel olarak direk veya dolaylı 
olarak  hem Sağın hem de Solun katkısı 
vardır. Var olmayı (kimlik, kültür, in-
anç) önemsizleştiren , hiçleştiren , sünni 
tartışmaları dayatan her kesimin  ve 
çözüm geliştirmeyen her kesimin dolaylı 
ve dolaysız parmağı içindedir.

Yine uluslar arası alanda darbe önc-
esi, darbe esnası ,darbe sonrasın da 
işbirliği içinde olan  ve Türkiye›deki 
devşirmeci statükoyu kim destekliyorsa 
bu yapılan darbe veya kontr darbenin 
içindedirler.

İnsanın varlığından önce , yani in-
san olma onurundan önce  ahlak, inanç 
ideoloji dayatan sözde aydınlar yine bu 
çürümeden pay sahibidirler.

Kasıtlı olarak  Atın önüne at arabası 
koşturuluyor.

GÖrÜNMeYeN 
MatrUŞkalar

Milliyetçilik ve dinciliğin formatçısı 
kapitalizmde kimin eli kimin cebinde 
belli değildir. Her şey metalaştırıldığı 
için ilişkiler de satılıktır. Aynı anda hem 
Suriye hem Türkiye İŞİD ile koordineli 
olabiliyor. İsrail ve El kaide beraber Suri-
ye Ordu›suna saldırabiliyorlar. Türkiye , 
Arabistan, Rusya, Amerika hem beraber-
ler hem karşı karşıyadırlar. 

Güç nerdeyse işbirliği onunla 
yapılıyor.

Matruşkalar görünmezdirler, 
büyüklüklerine göre iç içe geçmişlerdir.

İlişkiler  o kadar karmaşık hale 
gelmiştir ki, sorular muğlak dolaylısıyla 
cevaplar da muğlaklaşıyor.

Kemal Sunal›ın ünlü «Zübük» film-
inde Zübüğün  peşine takılan gazeteci 
tonla yolsuzluklara,  fırıldaklara, yalan-
lara karşı hayretler içinde kalır. Soluğu 
Zübüğün yanında alır, Zübük anlatır 
o dinler hayretle. Özcesi Zübük derki 
mesele arz talep meselesi. Gazeteci 
hayretler için de aklı bir karış havada 
dışarı çıkar, inanılır gibi değil. Gazeteci 
kendini dışarda bulduğunda  çakmağını 
bulamaz, meğer o da tokatlanmış....

İşte böyledir Rus’un Matruşka hi-
kayesi bilinmezliklerle doldur.

Bu arada aklıma gelmişken sorayım 
size Darbe öncesinde Erdoğan›ın 
diploması ile ilgili bir sürü bilgi belge 
konuşuluyordu, sahi ne oldu o Diploma 
meselesi?

SON

Yazı 
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Sinn Féin’den AKP’ye: Öcalan’la 
görüşe acilen izin verilsin

İrlanda’nın önde gelen siyasi partilerinden Sinn 
Féin Dışişleri Sözcüsü ve aynı zamanda Millet-
vekili olan Seán Crowe imzalı açıklamada, Kürt 
Halk Önderi’yle acilen görüşülmesine yönelik 
çağrılara destek verildiği duyuruldu.

Öcalan’ın 1999 yılından bu 
yana İmralı’da hapis tutulduğu ve 
2013’deki barış sürecinin en önde 
gelen mimarlarından olduğu vur-
gulanan açıklamada, bu sürecin 
2015 yılında Türk hükümetince 
ihlal edilerek, ortadan kaldırıldığı 
hatırlatıldı.

Sinn Féin Sözcüsü ve Millet-
vekili Seán Crowe, devamla, Kürt 
siyasetçilerin aile bireylerinin veya 
avukatlarının acilen Öcalan’la 
görüşmesi talebine dikkat çekerken, 
Nisan 2015’ten bu yana dışarıdan 
kimsenin kendisiyle görüşemediğinin 
altını çizdi. Açıklamada, bunun AKP 
hükümetinin müzakereleri bitirmeye 
yönelik kararından sonra mümkün 
olmadığı vurgulandı.

Öcalan’ın ağır tecrit koşullarında 

tutulmasının ve aile ile avukat zi-
yaretlerinin engellenmesinin ul-
usal ve uluslararası hukuk ihlali 
anlamına geldiğini dile getiren 
Sinn Féin Dışilişkiler Sözcüsü Seán 
Crowe, devamla şöyle dedi: “Türk 
hükümetine Abdullah Öcalan’ın aile 
üyeleri, avukatları veya siyasi heyet 
tarafından ziyaret edilmesine izin 
verilmesi çağrısı yapıyorum.”

Bugün Amed’de 50 Kürt siyasetçi 
ve temsilcinin başlattığı açlık grevine 
değinen Sinn Féin Sözcüsü, bunun 
yaşanan sürecin ne kadar acil ve ci-
ddi olduğunu gösterdiğini kaydetti. 
Açıklamada, Türkiye’nin siyasi 
sorunların Türk ve Kürt halkının 
temsilcileri arasında müzakerelerin 
yeniden başlamasıyla çözülebileceği 
ve Öcalan’ın bunda önemli bir rol 
oynayacağının altı çizildi. 
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KDP Kürtleri aldatıp kirli durumunu 
örtmeye çalışıyor
Kürt düşmanlarıyla bu kadar ilişki bir gün KDP’ye 
kötü çarpacaktır. Tarih ve toplum KDP’den hesap 
soracaktır. Çünkü KDP’nin bu yaklaşımını ne Kürt 
tarihi, ne Kürt kültürü, ne Kürt vicdanı, ne de Kürt 
ahlakı kabul eder.
Çiyager Nucan

KDP’nin Türkiye ile ilişkilerine çok yandaş 
olanlar dışında hiçbir Kürt anlam vermemekte-
dir. Bir de PKK karşıtı bazı Kürtler, KDP’nin 
tüm Kürtleri rahatsız eden politika ve ilişkilerine 
mutlaka bir gerekçe bulmaktadırlar. Zaten 
KDP de Türkiye ile ilişkilerinin esas amacını 
örtmektedir. Barzani’nin son görüşmesi konu-
sunda kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir. Bu 
görüşmeler için yanlış bir algı oluşturma çabası 
yürütülmektedir.

Türk devletinin Cerablus’u işgal için Suriye 
sınırını aştığı gün, KDP genel başkanı Mesut 
Barzani başta MİT müsteşarı olmak üzere Türk 
yetkililerle görüşme yapmıştır. Böylece Cerab-
lus işgalinin Kürtlere karşı olmadığı gösterilmek 
istenmiştir. Mesut Barzani AKP iktidarının Kürt 
düşmanlığını örten bir rol üstlenmiştir. Türk 
devleti Mesut Barzani’nin oynadığı böyle bir 
rol ortamında işgalini daha rahat yapabilecek, 
Kürtlere rahat saldırabilecektir. 

Barzani’nin bu yaptığını herhangi bir Kürt 
partisinin lideri veya şahsiyeti yapsaydı der-
hal hain olarak damgalanırdı. KDP Kürdistan’ın 
tüm parçalarında böyle uğursuz bir rol oynadığı 
halde buna bir türlü dur denilmemektedir. Ro-
jhilatê Kurdîstan’daki halkın mücadelesinin 
bastırılmasında KDP’nin rolünü tüm Rojhilatlı 
örgütler bilmektedir. Ancak bunun üzerinde her 
nedense durulmamaktadır. Böyle olunca KDP 
Kürdistan’ın diğer parçalarında da benzer bir 
rol oynamaktadır. Bugün Rojava’da devrimin 
yanında değil, devrim karşıtlarının yanında yer 
almaktadır. Rojava politikası Türkiye ile aynıdır. 
Şu anda KDP ve Türkiye Şengal konusunda or-
tak görüşlere sahiptirler. Fırsat bulduklarında 
birlikte Şengal’e saldıracaklardır. Türkiye’nin 
sürekli Şengal’i hedef göstermesine zemin sunan 
da KDP’dir. 

Türkiye ile KDP PKK düşmanlığında sürekli 
ortaklaşmaktadırlar. PKK karşıtı ortak planlama 
ve işler yapmaktadırlar. Hatta KDP istihbaratı ve 
ilişkileri üzerinden Türk devleti gerillalara darbe 
vurma saldırıları yapmaktadır. Özellikle hava 
saldırılarında KDP istihbaratının Türkiye’ye bilgi 
verdiği söylenmektedir. Başurê Kurdîstan halkı 
içinde de bu tür şeylerin konuşulduğu belirtilmek-
tedir. Bakur’dan Başur’a çeşitli vesilelerle giden-

ler bu tür şeylerin konuşulduğunu söylüyorlar. 
Zaten PKK’lilerin de böyle açıklamaları olmuştur. 
Türk devleti ile KDP ilişkileri dikkate alındığında 
kim bunların olmayacağını söyleyebilir?

Mesut Barzani’nin Türkiye’ye son gidişi de ta-
mamen PKK karşıtlığı üzerinden olmuştur. Ayrıca 
Musul operasyonu konusunda nasıl işbirliği 
yapacakları da konuşulmuştur. Irak’ın bu görüşme 
ile birlikte “Türk ordusu Musul yakınlarındaki 
Başika’dan çekilsin” demesi de bu nedenledir. 
KDP her bakımdan kaderini Türkiye’ye, AKP 
iktidarı da kaderini KDP’ye bağlamıştır. Zaten 
Türkiye’nin Ortadoğu’da tek dostu KDP kalmıştır. 
Türkiye-KDP ilişkileri, Suudi ve Katar ile olan 
ilişkilerinden on kat daha fazladır ve birbirlerine 
sarılmışlardır. Türkiye’nin de bu tür dostlukları 
PKK düşmanlığı üzerinden kurdukları bilinmek-
tedir. Yoksa AKP’nin KDP ile bu düzeyde ilişki 
yürütmesi düşünülemez. KDP o düzeyde PKK 
düşmanlığı yapıyor ki, AKP bu nedenle KDP ile 
tam sarmaş dolaş hali yaşamaktadır. 

Son görüşmede de PKK’ye karşı nasıl mü-
cadele verileceği konuşulmuştur. Zaten MİT’le 
her görüşmenin yüzde 90’ı PKK düşmanlığı 
üzerinedir. Türk devletinin Cerablus’u işgaline 
onay vermişler. Türkiye’deki basın başından so-
nuna kadar Kürt düşmanlığı yaptığı halde, Kürt 
koridoruna izin verilmeyeceği söylendiği halde 
Mesut Barzani ve KDP’nin bu politikaya tek bir 
sözü yoktur. Hatta rahatsızlık duyduğuna dair 
hiçbir belirti yoktur. 

PKK karşıtlığı yürüttükleri halde Mesut 
Barzani’nin bu görüşmelerde Kürt sorununun 
çözümü konusunda yeni bir süreç başlatmanın 
konuşulduğu gibi Kürt halkını aldatmaya yöne-
lik bir propaganda yapılmaktadır. Özellikle 
KDP yandaşları bu tür şeyleri yaymaktadırlar. 
Böylece Türkiye ile ihanet ilişkisi gizlenmeye 
çalışılmaktadır. 

KDP Kürt sorununun PKK ile çözülmesini 
istemiyor. Bırakalım çözüm için müzakereler 
başlatma çalışması yapması, aksine Kürt so-
rununun çözülmesini istemiyorlar. Türkiye ile 
her oturduklarında PKK aleyhine konuşuyorlar. 
KDP Bakur’da Kürt sorunu çözülürse PKK’nin 
güçlenmesinden ve kendisinin daralmasından 
korkuyor. KDP’nin Bakur’da Kürt sorununda 

bir çözüm isteği olsaydı bu görülürdü. Aksine 
AKP’nin tasfiye politikalarına destek verme-
ktedir. En fazla gördüğümüz budur. Barzani 
gitmiş Türkiye’de Kürt sorununun çözümünü 
konuşmuş; İmralı ile görüşme olsun, müzaker-
eler başlasın demiş gibisinden söylenen sözler, 
yayılan şayialar tamamen yalandır, gerçek dışıdır. 
Sadece yapılan ihanetin, işbirliğinin üstünü 
örtmek içindir. Hem Türkiye ile kirli ilişkiler 
yürütülecek, hem de bu ilişki ve politika Kürtlerin 
hayrınadır propagandası yapılacak! Bu, ikiyüzlül-
üktür. KDP sürekli Kürt düşmanlarıyla ilişki kura 
kura demagoji yapmayı, yalan haberler yaymayı 
öğrenmiştir. Kürt düşmanlarından en fazla bu tür 
şeyleri öğrenmiştir. Özellikle Başurê Kurdîstan’da 
çok teşhir olduğundan bu yönlü yalan haberler 
yaymayı bir politika haline getirmiştir. 

KDP sadece AKP’nin oyalama ve aldatma 
için çatışmasızlık istediği dönemlerde bu tür 
şeyler içine girmektedir. Kürtlerin hayrına değil, 
AKP’nin çıkarına bu tür şeyleri söylemektedir. 
AKP ne zaman sıkışsa, çatışmasızlık ortamı 
arzulasa KDP devreye girmektedir. KDP’nin 
çatışmasızlık olsun, süreç iyidir dediği zamanlar, 
AKP’nin oyalama ve aldatma ile ömrünü uzat-
mak istediği dönemlerdir. Açık kaynaklar bile 
bunu göstermektedir. Herhalde Kürt Özgürlük 
Hareketi bu konuda daha fazla bilgi sahibidir. 

KDP’nin Kürt sorununun çözümü için 
Türkiye üzerinde hiçbir etkisi olmadığı gibi, 
KDP Türkiye’nin çözümsüzlük politikalarına 
destek vermektedir. Eğer bugün Türkiye ve 
AKP iktidarı Kürt sorununda çözüm için adım 
atmıyorsa, bu konuda Türkiye ve AKP’ye en 
büyük desteği ve cesareti veren KDP’dir. Tür-
kiye ve AKP iktidarı KDP’yi kullanarak Kürt 
Özgürlük Hareketini ezerim, tasfiye ederim 
umudu taşımaktadır. Türkiye’nin çözümsüzlük 
politikalarına en fazla destek veren KDP’nin 
Kürt sorununun çözümü için çalıştığına kargalar 
bile güler. KDP’ye, “gölge etme başka ihsan 
etmeyiz” denilmelidir. Eğer KDP Türkiye’ye 

bu kadar destek vermeseydi Kürt sorunu şimdi 
Türkiye’de çözülme noktasına gelirdi. Türk dev-
letini Kürt sorunu konusunda en fazla rahatlatan 
KDP’dir. KDP Türkiye’ye güç destek ve moral 
veriyor. Türkiye’nin Kürtleri aldatmasında şu 
anda kullandığı en büyük araç KDP’dir. KDP, 
Türkiye’nin Kürt düşmanı yüzünün açığa 
çıkmasını engelleyen bir politika ve yaklaşım 
içindedir. Türkiye’ye güç ve destek vermek, Türk 
devletinin soykırımcı sömürgeciliğine destek 
vermektir. Eğer KDP AKP hükümetine bu kadar 
destek vermeseydi, Türk devleti Kürtlerin mü-
cadelesi karşısında dayanamaz, sorunu çözmek 
zorunda kalırdı. Bazı Kürt kesimlerinin AKP’ye 
destek vermesinin nedeni de KDP’dir. KDP, bir 
kısım Kürt’ün AKP gerçeğini görmesini engel-
lemektedir. AKP böylece rahatlıyor ve ömrünü 
uzatıyor. Ömrünü uzattıkça da Kürt karşıtı 
yüzünü daha açık ortaya koymaktadır. 

Şengal’de PKK düşmanlığı, Rojava’da Önder 
Apo çizgisi düşmanlığı yapılacak; Türkiye’de 
Kürtleri bitirmek isteyen bir hükümete sürekli 
destek olunacak, ama KDP çözüm isteyecek! 
Buna inanılır mı?

KDP Kürtleri bitirmek isteyen bir devlete ve 
hükümete Kürt düşmanlığında ortaktır. KDP de 
PKK Kürtleri temsil etmiyor diyen AKP gibi 
yaklaşmaktadır. KDP şu anda birkaç şehirdeki 
beyliğini korumak için tüm alanlarda Kürt 
düşmanlarıyla ilişki içindedir. Tek düşündüğü 
kendi beyliğidir. Kürdistan’ın diğer parçaları 
ve yerleri bu beyliği içinde değilse buraları 
batmalıdır. KDP bu politikayı izliyor. KDP Kürt 
düşmanlığında öncü olan Türkiye ile ilişkileri 
bırakmadığı müddetçe Kürt’e kötülük yapma ko-
numundan çıkmayacaktır.

Ancak Kürt düşmanlarıyla bu kadar ilişki bir 
gün KDP’ye kötü çarpacaktır. Tarih ve toplum 
KDP’den hesap soracaktır. Çünkü KDP’nin bu 
yaklaşımını ne Kürt tarihi, ne Kürt kültürü, ne 
Kürt vicdanı, ne de Kürt ahlakı kabul eder.
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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

Eleman aranıyor
Waterloo’daki restorana

- grill şefi
- et hazırlıkçısı/kasap 

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

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

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

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

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

Can: 07729430689 
Ciddi alıcılar arasın lütfen

Personel aranıyor
Hastings bölgesindeki 

restaurantımızda baş garson olarak 
çalışacak, deneyimli eleman aranıyor.

07729430689 (Remzi)
Not: Kalacak yer temin edilir.
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Ji Kedkarên Îrlandî Jibo Rojava Çalakî R3

Ji Sînn feîn ji bo AKP’ê: Divê bi lezgînî 
rêya hevdîtina bi Ocalan re bê vekirin
R3

Çalakiya dîroka grêva birçîbûnê 
li Amedê destpê kir

Grêva birçîbûnê bi beşdariya 50 kesî roja 
duşemê li Amedê destpê kir. Çalakger 
dixwazin agahiyekê ji Rêberê Gelê 
Kurd Abdullah Ocalan bigirin. R4

50 Hezar Kurd  
Li Kolnê Bûn Yek Deng
24. Festîvala navneteweyî ya 
Çanda Kurd, li Kolnê ya elmanya 
bi tevlîbûna 50 hezar Kurd hat li dar 
xistin. Di festîvalê de berwedana 
rojava û Bakûrê Kurdistanê hat 
silav kirin. 
Çalakiya çandî ya ku Kurdan a herî 
mezin û domdar, Festîvala Çanda 
Kurd a navneteweyî, cara 24’an li 
Kolnê hat li dar xistin. Festîvala ku 
ya pêşî sala 1992’an li Bochûma 
elmanyayê destpê kirî, ij wê demê 
ve heya niha bi awayekî perîyodîk 
her sal, meha îlonê li bajarekî cihê 
yê elmanya pêk tê. 
Festîvala Çanda Kurd a navnetewî 
ya 24´emîn bi dirûşma, ‘’Ji abdullah 
ocalan re azadî, ji Kurdistanê re 
statû û Bi Giyanê Berxwedana 
Xweseriyê ber bi azadiya rêber 
apo û Kurdistanê ve ‘’ li Kolnê 
pêk hat. Festîval di şexsê mehmet 
Tûnc, Sevê Demîr, Pakîze nayir, 
ebû leyla de, diyarî  wan kesan 
hate kirin ku li rojava, Bkaur di 
berxwedana xwerêveberiyê de 
jiyana xwe ji dest dabûn.
Di festîvalê de di nav de hevserokê 
HDP’ê Selahattîn Demîrtaş, 
Hevserokê PYD’ê Salih muslim jî 
heyî gelek sîyasetmedar axivîn.  
Berdewama nuçeyê di rûpelê 5´an de ye



Li hemî kolanên Qamişloyê,
Wek pelên payîzê,
bi ser demsalên lêvên te de
diweşim!!!

Ehmed Huseynî
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî Pênokek

HACİYÊ KURD
Kurdê me li ser rêya hecê ye. 
Di sînorê Siûdî Erebîstanê de polês 

lêgerînê (kontrol) dikin. 
Polês di çenteyê haciyê me de 

şûşeyek wîskî û bombeyekê digirin.
 “Ev çi ne, ya hecî ?!”
 “Ew…! Hacî li dora Beyta Şerîf 

vizzz dibin. Ez kal bûme, nikarim 

vizzz bibim. Dê wîskiya xwe vex-
wim, da Beyta Şerîf li dora min vizz 
bibe.”

-“Ev bombe?” 
“Ew…! Hacî keviran davêjin 

şeytanî . Ewqas salin hîn safî nekirine. 
Ez ê bombe bavêjim û di carekê de 
safî bikim.”

Li hemî kolanên Qamişloyê,
Wek pelên payîzê,
bi ser demsalên lêvên te de
diweşim!!!

Ehmed Huseynî
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Ji Kedkarên Îrlandî Jibo Rojava Çalakî
Li paytexta Îrlanda Dublînê 
li dijî hewldana dagirkirina 
Rojava ya dewla Tirk çalaki-
yek hat kirin. Di çalakiyê de 
dewleta Tirk hat şermezar 
kirin û banga li raya giştî hat 
kirin kul i hember dewleta 
Tirk deng were bilind kirin. 

Di çalakiya ku li navenda Dublinê 
hatî kirin de bi dehan kes tevlî bûn. 
Çalakî bi pêşengiya Rojava Calling û 
Saoirse û Tevgera Piştevaniya Karker-
an Ya Îrlanda hat kirin.

Di çalakiyê de alên PKK, YPG 
û YPJ hatin rakirin û pankarta li ser 
“dewleta Tirk êrîşên li dijî Kurdan 
bisekinîne” hat vekirin. Di çalakiyê de 
Rêxistina Ciwanên Sinn Feinn jî pank-
rata “Ji Ocalan re azadî” hat vekirin. 

Di çalakiyê de gelek kesan kefenin 
bi xwîn li xwe kirin û xwe li erdê 
dirêj kirin. Di tevahiya çalakiyê de 
belavokên ku armanca çalakiyê tê de 
nivîsîn hatin belav kirin. 

Li ser navê partiya Sinn Feinn, 
Tevgera piştevaniya karkeran û gelek 
sendîkayan axaftin hatin kirin. Di ax-
aftina bal hat kişandin ser hevkariya di 
navbera dewleta Tirk û Daîşê. 

Brîtanya dixwaze li nava bazara 
Yekîtiya Ewropayê bimîne
Wezîr Davîd Davîs, 
nexşerêya li ser der-
ketina Brîtanya ji nava 
Yekîtiya Ewropayê (YE) 
li Kamara Avamê da 
nasîn û diyar kir, welatê 
wî alîgir e ku bi Yekîtiya 
Ewropayê re bazirgani-
ya serbest bimeşîne.

Davîd Davîs ku piştî ref-
erandûma Brexît a 23’ê 
Hezîranê hat wezîfedarkirin, da 
xuyakirin ku welatê wî naxwaze 
mafê ketina nava bazara Yekîti-
ya Ewropayê ji dest berde, lê ew 
ê nebin parçeyekî wê.

Davîs diyar kir, peymana 
bazirganiya serbest a navbera 

Yekîtiya Ewropa û Brîtanyayê, 
‘diyariyeke yekalî’ nîne û îdîa 
kir, ku ev yek bi kêrî her du 
aliyan tê. Lê Davîs destnîşan 
kir, ku kontrolkirina koçberiyê 
ji bo hikûmeta Brîtanyayê ‹di 
asteke bilind› de girîng e û 
careke din dubare kir, ku ji ber 
vê yekê ew li dijî mafê ger û 
geşta serbest a karkeran e.

Davîd Davîs îxracata 
pîşesaziya wesayîtan a Elman 
ji bo Brîtanya Mezin mînak 
nîşan da û got, ji ber vê yekê 
ew li bendê ne welatên Yekîti-
ya Ewropayê peymana bazir-
ganiya du alî erê bikin.

DAXUYANIYÊN HETA 
NIHA YÊN YEKÎTIYA 
EWROPAYÊ, LI DIJÎ VÊ NE

Piştî biryara Brîtanyayê 
ya derketina ji nava Yekîtiya 
Ewropayê, xuya ye yek ji 
xalên ku di muzakereyên der-
ketinê de herî zêde zehmetiyê 
bikişîne, wê peymana bazir-
ganiya serbest be. Di daxuy-
aniyê Yekîtiya Ewropa yên 
heta niha hatin kirin de hat 
destnîşankirin, ku peymaneke 
bi vî rengî ancax bi pejirandina 
4 mafên bingehîn ên Yekîtiya 
Ewropayê pêkan e.

Ev 4 mafên bingehîn jî; bi 
serbestî birin û anîna malan, bi 
serbestî gera mirovan, xizmet 
û sermayeya serbest in. Heta 
ku ev maf bi temamî neyên 
qebûlkirin, xuya ye peymana 
bazirganiya serbest wê bi destê 
Brîtanyayê nekeve.

G20 gelek mijar taloqî sala 2017’an kir
Civîna Bilind a G20’an ku duh li Çînê qediya, gelek 
mijar taloqî civîna bilind a li Elmanyayê kir, ku wê 
di sala 2017›an de were lidarxistin.

Di Civîna Bilind a G20’an 
de, ku li Çînê qediya, di gelek 
mijaran de ji sekneke bi bir-
yar wêdetir, soz derketin pêş. 
Ev mijarên ku gelekî girîng 
dihatin dîtin, taloqî civîna 
bilind a sala pêş hat kirin, ku 
wê Elmanya malovaniyê jê re 
bike.

Di daxuyaniya çapemeniyê 
ya piştî civîna bilind de işaret 
bi gelek mijarên weke penaber, 
avhewa, aborî û buhayê petrolê 
hat kirin ku li ser li hev hatiye 
kirin.

Hat ragihandin, ku bi tay-
betî di mijara penaberan de 
wê di sala pêş de ‹planeke 

çalakiyan› were amadekirin. 
Tê payîn e plan bi pêşengiya 
Elmanyayê were amadekirin, 
ku ev welat wê di 1›ê Kanûnê 
de wezîfeya serokatiyê ya 
G20›an bigire ser milê xwe.

Di daxuyaniya G20›an de 
hat gotin, DYA û Çînê Peyma-
na Avhewayê erê kirine û gelek 
welat jî amade ne erê bikin. Lê 
belê DYA û Çîn tên rexnekiri, 
ku di mijara kêmkirina gaza 
neyînî ya welatên xwe de ti 
sozeke zelal nedane.

Ji Sînn Feîn ji bo AKP’ê: Divê 
bi lezgînî rêya hevdîtina bi 
Ocalan re bê vekirin
Di daxuyaniya 
de ku bi îmzeya 
Sean Crown ê ku 
Berdevkê Karê 
Derve yê yek ji 
partiya siyasî ya 
Îrlandayê ye di-
yar kir ku divê bi 
lezgînî piştgiriya 
bangên ku bi Oca-
lan re hevdîtin dix-
wazin bên kirin.

Di daxuyaniyê de hat 
diyarkirin ku Ocalan ji 
sala 1999’an de li Greva 
Îmraliyê tê ragirtin û yek 
ji mîmarê pêvajoya aştiyê 
ya sala 2013’an e, bi bîr 
xist ku ev pêvajoya di sala 
2015’an de ji aliyê hikûme-
ta Tirkiyeyê ve hate îxlalki-
rin û ji holê hate rakirin.

Parlameter û berdevkê 
Sînn Feîn Sean Crown bal 
kişand ku divê siyasetm-
edarên Kurd an ferdên mal-

batê an jî parêzer bi lezgînî 
bi Ocalan re hevdîtinê pêk 
bînin, destnîşan kir ku ji 5’ê 
Nîsana 2015’an û vir ve bi 
ti kes bi Ocalan re hevdîtin 
pêk naniye û agahî jê nayê 
girtin. Di daxuyaniyê de 
hat gotin ku piştî biryara 
hikûmeta Tirk a bidawîki-
rina muzakereyan û şûn de 
êdî hevdîtin bi temamî qut 
bûne.

Berdevkê Karê Derve 
yê Sînn Feîn Sean Crown 
destnîşan kir ku Ocalan 
xistine nav tecrîda giran, 
pêşîgirtina li hevdîtina 
parêzer û malbatê tê wa-
teya îxlalkirina hiqûqa 
neteweyî û ya navneteweyî. 
Sean Crowe wiha pê de çû: 

“Em bang dikin ku divê 
hikûmeta Tirkiye destûrê 
bide ferdên malbatê yan jî 
parêzer, heyetek siyasî ku 
biçe li gel Ocalan hevdîtinê 
pêk bîne.”

Berdevkê Sînn Feîn da 
zanîn ku îro li Amedê 50 
siyasetmedarên Kurd û 
nûneran dest bi greva bir-
çîbûnê kirine, ev yek dide 
nîşandan ku pêvajoyeke 
çiqasî lezgîn heye. Di dax-
uyaniyê de hat diyarkirin 
ku pirsgirêkên siyasî yên li 
Tirkiyeyê dikare di navbera 
nûnerên gelê Kurd û Tirk 
de bi rêya destpêkirina mu-
zakereyan çareser bibe û da 
xuyakirin ku di vê yekê de 
rola mezin a Ocalan e.
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Grêva birçîbûnê bi 
beşdariya 50 kesî 
roja duşemê li Amedê 
destpê kir. Çalakger 
dixwazin agahiyekê ji 
Rêberê Gelê Kurd Ab-
dullah Ocalan bigirin.

Grêva birçîbûnê, ku gelek siyasetmedarên 
Kurd ên navdar jî tê de hene, li avahiya DBP›ê 
ya bajarê Amedê destpê kir.

Gelê Amedê jî destekeke xurt dide grêvê. Di 
çalakiyê de dirûşma «Bijî Serok Apo» hat qîrîn û 
daxuyanî hat dayîn.

Berî grêv dest pê bike hêzên dewletê avahiya 
DBP›ê bi maşîneyên zirxî dorpêç kirin. Bi avahi-
ya DBP›ê ve pankarta mezin a «Heta ku bi Birêz 
Ocalan re hevditin bê kirin em di grêva bêdem û 
bêdorveger dene» hat daliqandin. Li salona Kon-
feransê ya Vedat Aydin ku çalakiya grêvê lê dest 
pê kir jî pankarta «Em ji ber tenduristî û ewlehiya 
Ocalan bi fikar in. Bila bi lezgîn hevditin bên ki-
rin» û «Azadiya Ocalan azadiya me ye» hat veki-
rin. Dîsa posterê Rêberê Gelê Kurd Abdullah Oc-
alan hat vekirin. Daxuyaniyê bi tilîlî û dirûşmên 
«Bê Serok jiyan nabe», «Bijî Serok Apo» dest pê 
kir. Gelek rojnamevanan çalakî şopand. 

Çalakvanên ku ketin grêva birçîbûnê berdilkên 

ku wêneyê Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan li 
ser bû li xwe kirin û dest bi çalakiyê kirin. 

Li gel çalakvanan wekilên HDP›ê hevserokên 
partî û şaredariyan, siyasetmedar û nûnerên sazi-
yên civakî tev li daxuyaniyê bûn. Berî ku daxuy-
ani bê dayîn Hevseroka KCD›ê Leyla Guven, der 
barê girîngî û wateya çalakiyê de axivî. Guven, 
anî ziman ku heta ew agahî ji Ocalan bistînin û 
hevdîtin pêk bê dê çalakiya xwe berdewam bikin. 

‘ME TI AGAHÎ BI DEST NEXISTINE’
Hevseroka Giştî ya DBP’ê Sebahat Tûncel li 

ser navê pêkhateyan daxuyanî xwend û got: “Me 
di 31’ê Tebaxa 2016’an de bi nûnerên gel ên bi-
jartî, hevserokên partî û saziyan re daxuyaniyek 
hevpar dan. Me diyar kir ku Rêberê Gelê Kurd 
Birêz Abdullah Ocalan 18 salin bi setan serê 
xwe di yek hucreyê de di bin tecrîda giran de ye. 
Dîsa me diyar kir ku Birêz Ocalan ji 5›ê Nisana 
2015›an heta niha tu agahî jê nayê girtin. Me fi-
karên xwe bi raya giştî re parve kir. Bi taybetî 
piştî darbeya 15›ê Tîrmehê li dijî Birêz Ocalan 
êrîşa fîîlî pêk hat. 52 roj der bas bûn me ti agahi-

yên şênber û yek agahiya objektif bi dest nexist.» 

‘TECRÎD BI TI AWAYÎ 
NAYÊ QEBÛLKIRIN’

Tûncel, di dewama daxuyaniyê de destnîşan 
kir ku Ocalan ji bo pirsgirêka kurd bi rêya 
demokratîk çareser bibe û Tirkiye demokratîk 
bibe aştiya mayinde pêş bikeve li gel tecrîda gi-
ran di zindana Îmraliyê de 18 sal in li ber xwe 
dide û wiha got: «Piştî diyaloga di salên 2013-
2015›an de bi Ocalan re pêk hat nîşan da ku aştî 
û çareseriya demokratîk pêkan e. Lê piştî dekl-
erasyona 28›ê Sibatê ku derbasî muzakereyan 
bûbaya pêvajo hat bidawî kirin û dîsa êşa gi-
ran dest pê kir. Sedema vê yekê jî tecrîda li ser 
Birêz Abdullah Ocalan e. Tecrîd ji bo mirovahî, 
demokrasî û azadiyê nayê qebûlkirin.» 

‘EM BI 50 NÛNERÊN GEL DEST 
BI GRÊVA BIRÇÎBÛNÊ DIKIN’

Tûncel da zanîn ku ew van pêkanînên dij 
zagonî, dij hiqûq û li dijî mirovahiyê ku li ser Oca-
lan pêk tên nikarin qebûl bikin û diyar kir, bila kes 

ji wan nepê ku vê êrîşa li ser vîna gel qekûl bikin. 
Tûncel destnîşan kir ku 510 rojin tecrîd didome 
û hemû hewldanên hiqûqî, zagonî û mirovî yên 
ji bo rakirina tecrîdê hatine pûçkirin û wiha got: 
«Hikûmetê hemû hewldan vala derxist. Malbat, 
parêzer û heyeta Îmraliyê nikare bi Birêz Ocalan 
re hevdîtin bike. Ji bo ku dîsa malbat, parêzer û 
heyet karibe bi Ocalan re hevdîtin bike û em ka-
ribin agahiyek teqez û saxlem jê bigirin em bi 50 
kesên dildar ji îro 5›ê Îlonê û şûnde dest bi greva 
bêdem û bêdorveger dest grêva birçîbûnê dikin. 
Daxwaza me hevdîtina bi Birêz Ocalan a di çar-
çoveya hiqûq û mirovahiyê de ye. 

Ji roja ku îlana çalakiyê heta niha ti gav ne-
hatine avêtin. Em bang li hemû gelê xwe dikin ku 
li dora çalakiya 50 kesan bibin xelek û çalakiyê 
li her derê belav bikin. Divê me hemû li azadiya 
xwe xwedî derkevin û çalakiyê mezin bikin. Em 
bang li hemû kesan dikin ku li dora çalakiya 
mafdar û rewa kom bibin û di nava piştevaniyê 
de bin.» 

Tûncel, piştî daxuyaniyê navê 50 kesên ketin 
grêvê yek bi yek xwend û dest bi çalakiyê kirin. 

Çalakiya dîroka grêva birçîbûnê li Amedê destpê kir
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Bi Deh Hezaran Kurd Li Kolnê Kom Bûn

Çalakiya çandî ya ku Kurdan a 
herî mezin û domdar, Festîvala Çan-
da Kurd a Navneteweyî, cara 24’an 
li Kolnê tê kirin. Festîvala ku ya pêşî 
sala 1992’an li Bochûma Elmanyayê 
destpê kirî, ij wê demê ve heya niha 
bi awayekî perîyodîk her sal, meha 
Îlonê li bajarekî cihê yê Elmanya pêk 
tê. Festîval hetanî niha ji ber qedexeya 
li ser PKK’ê ya li Elmanya tenê sala 
1995’an pêk nehat. Festîvala ku berê ji 
hêla YEK-KOM’ê ve dihate organîze-
kirin, ji 2014’an ve ji hêla Navenda 
Civaka Demokratîk a Kurdên li Elman-
ya (NAV-DEM) ve tê kirin. Îsal jî, 
Festîvala Çanda Kurd a Navnetewî ya 
24. bi dirûşma, ‘’Ji Abdullah Ocalan re 
azadî, ji Kurdistanê re statû û Bi Giyanê 
Berxwedana Xweseriyê ber bi azadiya 
Rêber Apo û Kurdistanê ve ‘’ li Kolnê 
pêk tê. Bi pêşengtiya NAV-DEM’ê, bi 
pêşengtiya ABDEM, Yekîtiya Hêzên 
Demokratîk HDK-E’yê û saziyên wekî 
IL’ê pêk tê.

Festîval di şexsê Mehmet Tûnc, 
Sevê Demîr, Pakîze Nayir, Ebû Leyla 
de, diyarî  wan kesan hate kirin ku li 
Rojava, Bkaur di berxwedana xwerêve-
beriyê de jiyana xwe ji dest dabûn.

Festîvala ku li meydana Deûtzer 
Wetfê, li ber çemê Rheînê destpê kirî, ji 
ber ku hewa jî xweş e, weke cejnekê der-
bas dibe. Di dika sereke ya festîvalê de 
posterê mezin ê Rêberê Gelê Kurd Ab-
dullah Ocalan, Denîz Gezmîş, Ibrahîm 
Kaypakkaya, Mahîr Çayan û posterên 
berxwedêrên xwerêveberiyê, pankartên 
wekî, ‘’Bijî berxwedana xweseriyê, ber 
bi azadiya Rêber Apo û Kurdistanê ve’’ 
hatin daliqandin. Dirûşmên wekî ‘Bijî 
Kurdistan’, ‘bijî Serok Apo’, ‘’Jin ji-
yan azadî’’, ‘Katîl Erdogan’’(Kujer Er-
dogan) hatin berzkirin. Li konên ku li 
festîvalê hatine danî çanda Kurd ji nifşê 
nû re dide naskirin.

Festîval bi sirûdên Koma Berxwedan 
destpê kir. Hevserokên NAV-DEM’ê 
Fatoş Goksungur û Bahattîn Dogan ax-
aftinen kirin. Herdû hevserokan diyar 
kirin ku ew festîvalê diyarî wan kesan û 
malbatên wan dikin ku di berxwedana 
xweseriyê de jiyana xwe ji dest dane û 
wiha peyam dan, ‘’Dewleta Tirk di her 
derfet û delîveyê de dijminatiya xwe ya 
li Kurdan didomîne. Êrîşa bi ser Rojava 
de mînaka vê ye. Parastina Rojava pe-
ywira me hemûyan e. Banga me ji bo 
dewletên Ewropa ev e; di vê têkoşînê li 
piş me bisekinin.’’

Di festîvalê de di nav de hevserokê 
HDP’ê Selahattîn Demîrtaş, Hevser-
okê PYD’ê Salih Muslim jî heyî gelek 
sîyasetmedar axivîn.  Di bernameya 
hûnerî de Koma  Berxwedan, Hesen 
Şerîf, Koma Bajar, Ozlem Gerçek, 
Şahiya Stranan, gelek hunermend û 
komên muzîkê hebûn. Komên folklorê 
jî wê gelek lîstikên herêmên Kurdistanê 
nîşan dan. 

24. Festîvala Navneteweyî ya Çanda Kurd, li Kolnê ya Elmanya bi tevlîbûna bi 
deh hezaran Kurd hat li dar xistin. 


