
Kurdish Progress ve Gomidas Enstitüsü 
ortaklığıyla Britanya Parlamentosunda 
düzenlenen ‘Kürtler, Ermeniler ve Türkler’ 
konulu toplantıda konuşan Kürt belediye 
eş başkanları, geçtiğimiz hafta Türk devleti 
tarafından 24 Kürt belediyeye el konulmasını 
halkın iradesine saldırı olarak yorumladı. 

Lordlar Kamarası üyesi Lord Hylton 
tarafından yönetilen toplantıda, Bitlis 
Belediye Eş Başkanı Hüseyin Olan ve 
Mutki Belediyesi Eş Başkanı Özcan Birlik’in 

yanı sıra Gomidas enstitüsü direktörü Ara 
Sarafian ve Middlesex üniversitesinden Dr 
Tunç Bayrak birer konuşma yaptı. 

Bitlis Belediye Eşbaşkanı Hüseyin Olan; 
‘‘Biz Kürtler ve Ermeniler aynı süreçlerden 
geçtik. Yüzyıldır süregelen tekçi ırkçı 
ve faşist zihniyetten kaynaklı sorunlar 
ve yaşanan acılar büyüyerek devam 
etmektedir.’’

Gomidas Enstitüsü direktörü Ara Sarafian; 

‘‘Kürtler şimdiki zamanın ana mağdurları. 
Türkiye’deki öncü demokratik güç Kürtlerdir 
ve Ermeniler ve Kürtler olarak barışçıl 
köprüler kurmaya devam ediyoruz.’’

Mutki belediyesi eş başkanı Ozcan 
Birlik; ‘‘Tarihte Ermenilere yapıldığı gibi, 
yakılıp yakılan kentlerimize farklı kesimler 
yerleştirilmek istenmektedir. Coğrafyamızın 
demografik yapısını değiştirmeye çalışıyorlar.’’

Haberin devamı sayfa 10’da

Kürt Belediye Eş Başkanları Britanya Parlamentosunda Konuştu;

‘Kayyum, Kürt Halkının 
İradesine Saldırıdır’
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İngiltere’de Kardeş 
Aile Kampanyasına 
Büyük Destek
Heyvasor A kurdistan’ın 
başlatmış olduğu 
ve Türk faşizminin 
yıkıma uğrattığı 
bölgelerdeki ailelere 
maddi destek amaçlı 
Avrupa’da yürütülen 
Kardeş Aile Kampanyasına 
İngiltere’deki yurtseverler büyük destek sağlıyor. 
Haberin devamı sayfa 4’de...

İngiliz yayın kuruluşu BBC, IŞİD’le savaşırken 
Türkiye sınırında hayatını kaybeden 19 yaşındaki 
YPJ savaşçısı Asya Ramazan Anter’le ilgili bir 
makale yayımladı. Makalede, Batı medyasının 
haberlerinde yer alan ‘Kürt Angelina Jolie‘ 
vurgusunun cinsiyetçi alt metni sorgulandı. YPJ 
savaşçısı İngiltere’nin en büyük gazetelerinden 
Times gazetesinin üç gün önceki sayısına 
manşet olmuştu. 

Haberin devamı sayfa 22’de...

Batı Medyasındaki 
‘Kürt Angelina Jolie’ 
Benzetmesine Eleştiri

Bayram vesilesiyle İmralı’ya giden Mehmet 
Öcalan dün Öcalan’ın avukatlarından Mazlum 
Dinç ile birlikte Amed’e giderek DBP il binasında 
8 gündür açlık grevinde bulunan direnişçilerle 

bir araya geldi. Kürt Halk Önderi Abdullah 
Öcalan ile  İmralı’da görüşen kardeşi Mehmet 
Öcalan, bazı mesajlarını paylaştı. 
Haberin devamı sayfa 6’da…

Öcalan: Tek Taraflı Olmaz
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80 Ülkenin Savunma Bakanları 
Londra’da Buluştu

Başkent Londra’da yapılan ve 80 ülkenin dışişleri 
bakanları ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet 
Elçisi Angelina Jolie’nin de katıldığı toplantının ardından 
sonuç bildirisi yayımlandı.

BM’nin barışı koruma görevinin, 
uluslararası barış ve istikrar için önemine 
dikkat çekilen bildiride, günümüzde barışı 
korumada siyasi ve askeri planlamanın 
geliştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Ülkelerin iyi eğitimli ve ekipmanlı 
personele sahip olması gerektiği de 
belirtilerek, “Barış koruyucularının 
performanslarının düzeylerinin de 
artırılması gerekiyor.” ifadesi kullanıldı. 
Barış güçlerinde daha fazla kadının yer 

alması çağrısında bulunulan bildiride, 
BM barışı koruma misyonu üyelerine 
yönelik tacizleri önlemek için önlemlerin 
artırılması istendi.

Bildiride ayrıca, geçen yıl eylül ayında 
ABD’nin ev sahipliğinde yapılan “Barışı 
Koruma Liderler Zirvesi”nde alınan 
kararların hızla uygulanacağı belirtildi.

Toplantıya ev sahipliği yapan İngiltere 
Savunma Bakanı Michael Fallon 
düzenlediği basın toplantısında, dünya 

genelinde halkların karşı karşıya kaldığı 
tehditlerin çoğaldığını belirterek, bu 
nedenle barışı koruyanların üzerindeki 
baskının da artığını kaydetti.

Fallon, ABD Başkanı Barack 
Obama’nın geçen yıl eylül ayında 
ABD’de düzenlediği “Barışı Koruma 
Liderler Zirvesi”nde, dünya liderl-
erinin, mavi berelilerin ihtiyacı olan 
kaynakların sağlanmasının sözünü 
verdiğini hatırlatarak, “Geçen yıl 52 ülke 
ve uluslararası kuruluş, mühendisler, isti-
hbarat birimleri, helikopterler de dahil ol-
mak üzere 40 binden fazla ek üniformalı 
personel taahhütünde bulundu. Biz de 
bugünkü toplantıda 27 yeni vadde karar 
kıldık. Ayrıca geçen yıl alınan, tüm kağıt 
üzerindeki taahhütlerini, alanda askere, 
göklerde de helikoptere dönüştürme sözü 
verdik.” diye konuştu.

İngiliz Bakan, ülkesinin BM’nin 
barışı koruma bütçesine yönelik en fa-
zla katkı sağlayan altıncı ülke olduğunu 
vurgulayarak, “Ayrıca BM’ye her zaman 
sahada da katkıda bulunduk. Bu kap-
samda Birleşik Krallık, BM’nin Güney 
Sudan’daki görev gücünün desteklen-
mesi amacıyla bu ülkede yerel halkın 
kullanımına yönelik hastane kurulması 
için bölgeye 100 askeri personel gön-
derme kararı aldı.” dedi.

Fallon ayrıca, Londra’daki toplantının 
devamı niteliğindeki bir sonraki 
toplantının gelecek yıl Kanada’nın ev 
sahipliğinde yapılacağını duyurdu.

İngiltere’de İlk Plastik 
Banknot Kullanımda

İngiltere Merkez Bankası (BoE), 
ülke tarihinin ilk plastik banknotu-
nun İngiltere ve Galler’de tedavüle 
girdiğini duyurdu.

5 Sterlin’lik banknotun ön yüzünde 
eski İngiltere başbakanı Winston 
Churchill’in ‘ün portresi bulunuyor. 
Paranın tasarımında Churchill’in 1940 
yılında İngiliz Parlamentosu’ndaki 
konuşmasında geçen, “Kan, meşakkat, 
ter ve göz yaşından başka vadedecek 
bir şeyim yok.” ifadesine de yer verildi.

Yeni banknot, mevcut 5 Sterlin’lik 
kağıt veriyonundan yüzde 15 daha 
küçük boyutta.

Merkez Bankası daha hijyenik 

ve dayanıklı olan plastik sahtesini 
basmanın daha zor olduğunu açıkladı.

Plastik 5 Sterlin’ler ilk olarak Lon-
dra, Manchester, Leeds, Hull ve Car-
diff şehirlerinde tedavülde olacak.

Eski 5 sterlinler ise 5 Mayıs 
2017’ye kadar kullanılabilecek.

İngiltere Merkez Bankası 2020 
yılına kadar 10 ve 20 Sterlin’lik plas-
tik banknotları da piyasaya sürmesi 
bekleniyor.

Johnson: Brexit 
AB’den Ayrıldık 
Anlamına Gelmiyor

Brileşik Krallık dışişleri bakanı 
Boris Johnson Paris’te Fransız 
mevkidaşı ile Brexit konusunu 
masaya yatırdı. Boris Johson 
İngiltere’nin Avrupa’da önemli bir 
rol oymaya devam edeceğini bir 
kez daha yineledi. Boris Johson 
ayrıca Fransa ile ikili ilişkilerin 
önemini vurguladı:

“Avrupa Birliği’nden ayrılmak 
için oy kullanmak Avrupa 
Birliği’nden koptuğumuz anlamına 
gelmiyor. Önümüzdeki yıllarda 
müttefiklerimizle özellikle Fransa 
ile yakın ilişkiler kurma arayışına 
gireceğiz.”

Brexit kampanyasının başını 
çeken Boris Johson’un dışişleri 
bakanı olarak atanması Avrupalı 
yetkilileri şoke etmişti. Fransa 
dışişleri bakanı Jean-Marc Ayrault 
bir radyo programında daha önce 
Boris Johnson hakkında şöyle 
konuşmuştu:

“Kampanya boyunca nasıl 
davrandığını, kullandığı yöntem-
leri biliyorsunuz. İngilizlere çok 
yalan söyledi.”

Bakanlar görüşmede görüş 
ayrılıklarına yer vermedi. Terörle 
mücadele konusunda atılabilecek 
adımlar masaya yatırıldı.

MErKEl:BrEXİt’İ 
atlataBİlİrİz aNCaK 
ÇOK ÇalıŞMalıYız

Avrupalı Sosyal Demokrat 
Liderler Paris’te biraraya gel-
di. Avrupalı sol partiler Brexit 
kararının ardından dayanışma 
içinde hareket etmeye çalışıyor. 
Liderler 16 Eylül tarihinde 
Bratislava’da yapılacak kritik zir-
ve için çalışmalar yürütüyor. Kritik 
zirvede Brexit konusu ve Avru-
pa Birliği’nin geleceği masaya 
yatırılacak. Zirvede, Juncker 
Planı’na yönelik yatırımların 
artırılması ve Erasmus programının 
genişletilmesi önerilebilir.

Bu arada, Avrupa turuna çıkan 
Almanya başbakanı Angela Mer-
kel Estonya’da Avrupa Birliği için 
çok çalışılması gerektiğini söyledi:

“Geriye kalan 27 üye ülke için 
bunun ne anlama geldiğini bilmek 
gerekiyor. Daha iyi Avrupa için 
gücümüz yeterli mi ? İngiltere’nin 
birlikten ayrılmasını atlatabiliriz 
ancak çok çalışmalıyız.”

İtalya başbakanı Matteo Renzi 
İtalya’yı sarsan şiddetli deprem 
yüzünden toplantıya katılmadı.

Başbakanlıktan Sonra Şimdi de 
Milletvekilliğinden İstifa Ediyor

Birleşik Krallık’ın Avrupa 
Birliğinden (AB) ayrılması (Brexit) 
yönünde sonuç alınan referandu-
mun ardından Başbakanlık görevini 
bırakan David Cameron, Mu-
hafazakar Parti milletvekilliğinden 
de istifa edeceğini duyurdu.

Başbakanlıktan istifasını 
getiren koşulların sıradan bir 
milletvekilliğini sürdürmesine izin 
vermeyeceğini belirten Cameron, 
yapacağı açıklamaların ve atacağı 
adımların, hükümetin ülke için 
izlemesi gereken siyaseti etkilemes-
ini istemediği için milletvekilliğini 
bırakma kararı aldığını söyledi.

Brileşik Krallık eski başbakanı 
David Cameron, kendisine siyaset 
dışında yeni bir hayat kurmak zo-
runda olduğunu da sözlerine ekl-
edi. İngiltere’nin 75’inci başbakanı 
olan 49 yaşındaki David Cameron, 
2010’dan geçen temmuz ayına 
kadar bu görevi sürdürmüştü. 
2001’de Muhafazakar Parti’den 
milletvekili seçilen Cameron, 2005-
2016 yıllarında ise Muhafazakar 

Parti liderliğini üstlendi. 2010-
2015 yıllarında Liberal Demokrat 
Parti ile oluşturdukları koalisyon 
hükümetinin büyük ortaklığını ya-
pan Cameron, geçen yıl yapılan 
genel seçimde partisini tek başına 
iktidara taşıdı.

23 Haziran’da yapılan AB ref-
erandumuna giden süreçte ülkes-
inin AB’e kalması için kampanya 
yürüten Cameron, Brexit yönünde 
sonuç çıkmasının ardından istifa 
kararını açıklamış ve 13 Temmuz’da 
istifasını Kraliçe 2. Elizabeth’e 
sunmuştu. Cameron, gelecek genel 
seçime kadar milletvekilliğini 
sürdüreceğini kaydetmişti.



3  ÇARŞAMBA, 14 EYLüL 2016



İngiltere’de Kardeş Aile Kampanyasına Büyük Destek
Heyvasor A kurdistan’ın 
başlatmış olduğu ve Türk 
faşizminin yıkıma uğrattığı 
bölgelerdeki ailelere maddi 
destek amaçlı Avrupa’da yürütül-
en Kardeş Aile Kampanyasına 
İngiltere’deki yurtseverler büyük 
destek sağlıyor. 

Haber: Erem Kansoy

Türk devletinin, 2015 yılı sonbaharından itibaren 
Gımgım ilçesinden başlayarak Ferqîn, Lîce, Silopî, 
Sûr, Cîzre, Nisêbîn, Dêrik, Kerboran, Hezex, Gever 
ve Şirnex gibi  Kuzey Kürdistan‘nın il ve ilçer-
inde sivil halka yönelik düzenlediği saldırılarında  
yüzlerce sivil insan devlet güçleri tarafından 
katledilmiş, yüzlerce insan yaralanmış ve halka 
ait binlerce ev ile işyerleri, tank ve top atışlarıyla 
harabeye çevrilmişti. Nusaybin, Sur, Gever gibi 
yerleşim yerleri tamamen yerle bir edilmişti.

 Yine, devlet güçleri aylarca süren sokağa çıkma 
yasakları ile halkın su, gıda, elektrik, sağlık gibi en 
temel yaşamsal ihtiyaçlarını gidermesini engelledi 
ve bu şehirlerdeki halkı göçe zorlayarak tamamen 
insansızlaştırmaya çalışmıştı. Ayrıca, Türk dev-
letinin faşizan saldorolarında yüzlerce çocuk yetim 
kalmış ve binlerce aile de yardıma muhtaç ve ye-
rlerinden edinilmiş duruma getirdi. Kürdistan’daki 
halklarımız tüm bu katliamlara kıyımlara karşı 
ellerinden gelen herşeyi yaparak direnmiş ve 
topraklarından çıkmamıştı, zorla çıkartılanlar da 
olanakları çerçevesinde geri dönmüşlerdir. 

Kardeş aile Projesi mağdurlara 
yardım eli uzatıyor

Kürdistan’ın birçok bölgesine yardım 
amaçlı Avrupa’da yürütülen çeşitli yardım 
kampanyalarından farklı olarak Kardeş Aile 
Kampanyası, yardıma muhtaç hale getirilen Kuzey 
Kürdistan’daki ailelere sadece maddi destek 
sağlamıyor, yardım kampanyasına katılan ailelerin 
görüşmesini ve tanışmasınıda sağlıyor. Kardeş 
Aile Projesi ile Kürdistan´daki yoksul, hasta ve 
savaş mağduru aileler ile yetim çocuklara destek 
sağlanmaktadır. Proje kapsamında  yardım edecek 
ailenin maddi desteğinin yanında insani ilişkiler 
geliştirmesine de olanak yaratılarak projede diğer 
projelerden daha hızlı ilerlemeyi hedefliyor. 

Bu projenin en önemli şartı yardım eli uzatılan 
aile ile insani ilişkilerin geliştirilmesinin, kend-
ileriyle görüşülmesi ve olanaklar dahilinde zi-
yeret edilmesinin zorunlu kılınmasıdır. Böylece, 
Kurdistan ile diasporada yaşam sürdüren halkların 
birbirleri ile sosyal anlamda bağ kurmaları, yaşanan 
acıları paylaşmaları ve maddi desteğin yanı sıra 
manevi desteğin de aileleri sağlanması Kardeş Aile 
Projesinin en belirgin özelliği.

Kardeşlik hukuku 
çerçevesinde destek

Kardeş Aile projesi ile sıcak savaşın dışında 
olan halklara, sorumluluklarını hatırlatmakda 
amaçlanıyor. Proje, Kürtlere karşı yürütülen 
savaşla, baskı ve katliamlarla açılan yaraları 
sarmak ve en asgari anlamda insani değerlerin 
korumasını sağlayacak ‘tarihi görevlerden birisi’ 
niteliği taşıyor. Projenin kurumsal çerçevede 
devam ettirilmesi büyük önem taşıyor. Kendi 
çevreleri vasıtasıyla aile edinenler bu aileleri Ro-
java derneği veya Heyva Sor’a onaylatmaları olası 
suiistimallerin önüne geçiyor.

Projenin başta gelen ilkesi ise; bakacak kim-
sesi olmayan, yardıma muhtaç durumdaki aileler 
ile yardım etmek isteyen aileler arasında ilişki 
geliştirmek, birbirleriyle tanıştırmak ve kardeşlik 
hukuku çerçevesinde yardım yapılmasını 
sağlamaktır. 

Devlet engel oluyor, Heyva Sor engel yıkıyor
Yıkıma uğrayan bölgelerde aile tespitinde 

çoğu zaman devletin engel çıkardığı biliniyor. 
Proje 6 aydır başlamış olmasına rağmen halen 

daha yardıma muhtaç aileler tesbit ediliyor. Uzun 
soluklu Kardeş Aile Projesinde devlt tarafından 
yaratılan hemen hemen tüm engeller Heyva Sor’un 
yoğun çalışmalarıyla kırılmış ve yardımlar sağlıklı 
bir şekilde ulaştırılmaya devam ediliyor. 

Kampanyaya, Britanya’daki 
yurtseverlerden duygusal bağ

Kampanyanın Britanya kanadında, projeye 
katılımda maddi durumdan ziyade vicdani so-
rumluluk ve duyarlılık ön plana çıkıyor. Maddi 
durumu çok iyi olup da cüz-i miktarda yardım 
yapan esnafların yanı sıra kendi ihtiyaçlarından 
kısarak yardım biriktirip gönderen yurtseverlde 
bulunuyor. Britanya’da yürütülen kampanyanın 
bir diğer özelliği ise, hemen hemen hergün kam-
panya adına çalışma yürüten yurtsever kadınların 
sosyal duyarlılıklarının çok daha fazla olduğunu 
gösteriyor. Yardım gönderilen Kardeş aileler ile 
ailelerin, aralarında mekanik bir ilişkilenme söz 
konusu olmaması sağlanıyor. 

Kardeş Aile Projesine Britanya’nın her bölges-
inden katılım söz konusu. Nüfus dağılımı olarak 
bakıldığında, Londra’dan katılım diğer bölgelere 
göre çok daha yüksek. Ağırlıklı olarak Kürdistanlı 
halklar projeye katılım sağlarken, Türkiye’li 
duyarlı insanlar da kampanyaya destek sunuyor.

Kardeş aile Projesinde Britanya 
kanadının maddi desteği büyük

Britanya için belirlenen proje kapsamındaki 
aylık maddi destek minimum 150 Pound olup 
minimum süre ise bir yıl olarak kararlaştırılmıştı. 
Kardeş Aile edinen birçok kişi aileleriyle 
konuştuktan sonra, ihtiyaca göre yardım miktarını 
ayrıca artırıyor. Buna göre Britanya’da proj-
eye katılımı boyutuyla değerlendirildiğinde, bu 
projenin 1 yıllık maddi karşılığı 700 bin sterlin 
civarındadır.

Kardeş Aile Projesi kapsamında şu ana ka-
dar toplam, Heyva Sor bünyesinde 354 aileye 
Britanya’dan kardeş aile temin edilmiş, bun-
lardan 16’sının maddi durumları düzeldiği 
için iptal edilmiştir. Kalan 338 aileye düzenli 
yardım yapılmaya devam ediliyor. Projeye 
katılım olarak Britanya, Almanya ve İsviçre’den 
sonra 3. başarılı ülke sıralamasında yer alıyor. 
Kampanya’nın ilk dönemlerinde, kendi 
imkanları ile, Rojava derneğinden veya Brit-
anyadaki Kürt kurumlarından bağımsız kendi 
çevrelerinden kardeş aile edinen insanlar da bu-
lunuyor.

2016 yılı itibarı ile İngiltere Heyva Sor’undan 
bölgeye gönderilmek üzere merkez Heyva Sor’a  
120 bin sterlin aktarılmış ve bununla beraber, Hey-
va Sor İngiltere, uzun yıllardır devam eden Çocuk 
Projesi kapsamında da 40 aileye düzenli yardım 
göndermeye devam ediyor. Britanya nüfusuna 
göre ‘düşük’ denilebilecek kampanyada Heyva Sor 
İngiltere yardım alan aile sayısını ilk etapta Bin’e 
çıkarmayı hedefliyor.

Heyva Sor A Kursdistane Britanya sözcül-
erinden ve Kardeş Aile kampanyası Britan-
ya çalışanlarından Arzu Pesmen gazetemize 
konuşarak projenin içeriği ve önemine değindi. 

arzu Pesmen
“Heyva Sor a Kurdistane olarak Kardeş aile olmak 

isteyenlere her türlü desteği sunmaya çalışmaktayız. 
Bazı ailelerimiz maddi yardımı ulaştırma konusunda 
destek istemekteler, bazı ailelerimizim bir aileye 
bakacak güçleri olmayabiliyor, onlar için ikinci 
hatta üçüncü aileyi de temin edebiliyoruz. İletişim 
kurma konusunda zorlanan ailelerimizin iletişim 
kurmalarını da sağlıyoruz. 

Aileler arasında duygusal bağ çok çabuk olşuyor, 
Kürdistan’daki bazı ailelerimiz kendi durumlarını 
unutup buradaki ailesinden haber alamayınca 
endişelenebiliyor. Bazıları gönderilen bu çok küçük 
yardımı bile orada komşularıyla paylaşıyorlar. Tüm 
bunlar aradaki fiziki mesafeleri anlamsız hale getirebili-
yor. Maddi olanakları kısıtlı olan birden fazla kişi de bir 
aileye bakabiliyor. Ayrıca bu projeye bir kerelik yardım 
yapmak isteyenlerede imkan yarattık, referans olarak 
Kardeş Aile yazıp Heyva Sor hesabına  yatırabiliyorlar, 

biz bunları ihtiyacı olan ailelere gönderiyoruz. 
Ayrıca bu yıl ki kurban bağışlarıda Kuzey 

Kürdistan’a gönderilecektir. Sterlin olarak belirlenen 
Kurban Bağış miktarı £110’dur. Banka hesabımıza 
referans olarak Kurban yazılarak destek olunabili-
yor. İlla kan bağımız olması gerekmiyor. Hepimizin 
bir yarısı Kürdistan’dadır. Kürdistan’daki yarımızın 
acısını sarmak için Kardeş Aile Projemize katılalım, 
Kürdistan’da muhtaç durumdaki bir aileyi kardeş 
edinmek isteyen herkes doğrudan Heyva Sor a 
başvurabilir.”

Britanya’dan (İngiltere, Galler, İskoçya, 
Kuzey İrlanda) projemize katılmak isteyenler için 
iletişim bilgileri:

Heyva Sor a Kurdistanê 
Fairfax Hall, 11 Portland Gardens, London N4 
1HU - Tel: 0044 7833 897 898 veya 07949 159159
E-mail: heyvasorakurdistane2012@gmail.com
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Öcalan: Tek taraflı olmaz
“Çözüm tek taraflı olmaz. En büyük taraf dev-
lettir, eğer çözümü işaret ederlerse bu sorun 
çözülür. Bizim projelerimiz var. Eğer devlet 
projelere hazırsa bu sorunu 6 ayda çözeriz.”

Kendisiyle 5 Nisan 2015’ten sonra 
görüşülemeyen, 15 Temmuz darbe 
girişimi ardından can güvenliğinden 
endişe edilen Kürt Halk Önderi Ab-
dullah Öcalan ile  İmralı’da görüşen 
kardeşi Mehmet Öcalan, bazı 
mesajlarını paylaştı. 

Bayram vesilesiyle İmralı’ya 
giden Mehmet Öcalan dün Öcalan’ın 
avukatlarından Mazlum Dinç ile bir-
likte Amed’e giderek DBP il binasında 
8 günr açlık grevinde bulunan 
direnişçilerle bir araya geldi. 

Ortak açıklama yapıldı 
Mehmet Öcalan ve Kürt Halk 

Önderi Abdullah Öcalan’la görüşme 
yapılması talebiyle açlık grevinde 
bulunan 50 Kürt siyasetçisi ve aydını 
ortak bir basın toplantısı düzenl-
edi. Mehmet Öcalan ve açlık grevi 
direnişçileri alkışlar ve “Bijî Serok 
Apo”, “Direne direne kazanacağız”, 
“Bê Serok jiyan nabe (Önderliksiz 
yaşam olmaz)” sloganları eşliğinde 
kameraların karşısına geçti. 

Selamlarını iletti 
Mehmet Öcalan, Abdullah 

Öcalan ile İmralı’da bir görüşme 
gerçekleştirdiklerini yineledi. “İki yıl 
aradan sonra İmralı’da görüşme yaptık, 
1 saat yüz yüze görüştük, herkese se-
lam ve hürmetlerini iletti” diyen Me-
hmet Öcalan, görüş haklarının gasp 
edildiğine işaret etti. Öcalan, “2 yıldan 
bu yana yasal ve hukuki hakkımızı 
kullanamıyorduk. Bu hakkımız dev-
let tarafından katledilmiştir. Bu devlet 
hukuk devletiyse bu yasal ve demokra-
tik hakkımızı vermeliydiler. 

Devlet, Serok Öcalan’ı İmralı 
Adası’na götürdü ve bize görüşme 
yaptırması gerekiyordu. 2 yıldır 
aile, 5 yıldan beri avukatlarıyla 
görüştürülmüyor. Yasal hakkını 
kullanamıyor. Avukatların hakkı dev-
let tarafından çiğnenmiştir. Öcalan’ın 
Kürtler ve Ortadoğu için çok önemli 
bir yeri vardır” dedi. 

Bu dil kabul edilemez 
Öcalan için “terörist başı” gibi 

ithamları kesinlikle kabul etmedikler-
ini belirterek tepki gösteren Mehmet 
Öcalan, “23 seneden beri barış için, bu 
kanın durması için mücadele ediyor. 
Ama basında ‘terörist başı‘ deniyor. 
Biz bu dili kesinlikle kabul etmiyor-
uz” diye konuştu. 

Devlet hazırsa 6 ayda çözeriz
Öcalan’ın İmralı’da 3 arkadaşıyla 

görüşebildiğini söyleyen Mehmet 
Öcalan, şu sözlerini aktardı: 

* Tecrit durumu devam ediyor. 
Durumumda bir sorun yok. Bizim 
projelerimiz var. Eğer devlet projelere 
hazırsa biz 6 ayda bitirebiliriz. 

* Çözüm sürecini biz yok etmedik. 
Benim yanıma gelen heyete aktardım 
ve onlar 15 gün sonra yine geleceğiz 
dediler.

* Kürt sorunu 40 yıllık değil, 100 
yıllık 200 yıllık sorundur. Eğer devlet 
samimi olsaydı bu sorun çözülürdü, bu 
kadar insan ölmezdi, bu ölümler ned-
eniyle uyuyamıyorum. 

* Bu ölümleri bu ülke hak 
etmemiştir. Eğer devlet hazırsa iki 
adamını buraya gönderir. Bizim pro-
jemiz hazır. 

Kör bir savaş 
* Bu sorun ağır bir sorundur. Bu 

kör bir savaştır. Kimsenin kimseyi 
yeneceği bir savaş değildir. 30-40 
yıldır devam ediyor, 80 yıl daha de-
vam edecek belki. 

* Artık bu kan, gözyaşı dursun. 
Bu çözüm tek taraflı olmaz. En büyük 
taraf devlettir, eğer çözüm işaret eder-
lerse bu sorun çözülür. 

* Bayramdır ve bir ülkede günde 
20-30 kişi ölüyorsa o bayram, bayram 
değildir. Bu bayramı kutlarım ama bu 
durumda ahlaki değildir. 

* Aydınların, demokratların, siyasi 
partilerin; tüm insanların bir önce bu 
sorunun çözülmesi için hareket etmesi 
gerekir.” 

Darbeler çözüm değil 
Mehmet Öcalan’ın konuşması 

ardından açlık grevi direnişçileri adına 
DTK Eşbaşkanı Leyla Güven konuştu. 
Kritik bir süreçten geçildiğini belirten 
Güven, bugünün 12 Eylül darbesi-
yle aynı güne denk geldiğine ve dar-
belerin devam ettiğine dikkat çekerek, 
“Dün hepimizin gözleri önünde bir 
darbe yaşandı. Bu zihniyeti şiddetle 
kınıyoruz. Darbeler çözüm değildir. 
Bugün Kurban Bayramı. Bu bayramda 
daha çok dayanışma ve birlik esas alınır 
ama biz maalesef halk olarak bayramı 
mezar başında geçiriyoruz” dedi. 

Direnişin sonucudur 
31 Ağustos’ta yaptıkları açıklamayı 

hatırlatan Güven, “Sayın Öcalan’dan 
haber alamadığımızı çok kaygılı 
olduğumuzu, Sayın Öcalan ile acil 
görüşme yapılmasını talep etmiştik ve 
50 Kürt siyasetçi, aydın, yazar, sanatçı 
açlık grevi başlattık. Açlık grevinin 
tek talebi Sayın Öcalan ile görüşme 
yapılmasıydı, sağlığından haberdar ol-
mak için bir heyetin ziyaret etmesiydi. 
Dün Mehmet Öcalan görüşme yaptı. 
Şimdi bu direnişin ortaya koyduğu 
şey çok nettir. Biz direndik geçmişten 
buyana da direne direne de kazandık. 
Strasbourg’da 20 gün, Amed’de 
8 günde Öcalan’dan haber aldık. 
Direnişçilere selam olsun” diye 
konuştu. 

açlık grevi sonlandırıldı
Öcalan’dan sadece bir kere haber 

almanın tecridin bittiği anlamına 
gelmediğini kaydeden Güven, “Bi-
zim için direniş bitmedi bu daha 
başlangıç. Evet bugün bir haber aldık, 
halk olarak derin bir nefes aldık. Bun-
dan sonra da özgürlüğüne kavuşması, 

tecridin ortadan kalkması için mü-
cadele devam edecek” diye belirtti. 
“Açlık grevine başlarken bir gündem-
imiz var demiştik bugün itibariyle 
gerçekleşmiş oldu. Sayın Öcalan’dan 
haber aldık” diyen Güven, açlık 
grevi eylemini sonlandırdıklarını 
ifade ederek ekledi: “Bundan son-
ra mücadelemiz her alanda devam 
edeceğiz. Açlık grevi bitse dahi 
alanlarda meydanlarda olacağız. 
Darbelere karşı direniş meşrudur ve 
direneceğiz.”

Mehmet Öcalan gibi Öcalan’a 
yönelik ithamlara sert çıkan Güven, 
“Gerçekten bu ülkede kalıcı barış 
isteniyorsa önce bu dilden vazgeçilm-
esi gerekiyor. ‘Terörist başı’ gibi 
cümleleri, yaklaşımı asla kabul etmi-
yoruz. Yetkililerin ve medyanın önce-
likle bu dilden kurtulması gerekiyor” 
mesajı verdi. 

Önder: Çözüm 
içselleştirilmeli 

İmralı Heyeti üyesi ve HDP An-
kara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 
Öcalan’dan aylar sonra gelen mesajları 
değerlendirdi. Önder, “Çözümü 
içselleştirmiş bir heyetin ve anlayışın 
devreye girmesi gerekiyor” dedi. 

Med Nuçe televizyonuna konuşan 
Önder, “Son bir yıl içerisinde sivil si-
yaset aktörlerinin verdiği demeçlerde-
ki ruhsuzluğa bakın, bir de Sayın 
Öcalan’ın verdiği mesajın içeriğine 
bakın aradaki fark hemen kendisini 
belli ediyor. Sayın Öcalan’ın en önem-
li özelliği gerek süreç boyunca gerek 
öncesinde en önemli özelliklerinden 
birisi tutarlılığıydı. İlkesel olarak 
yaklaştığı meselelerde hiçbir taviz ver-
medi” diyerek, mesajın önemine dik-
kat çekti. “Öcalan’ın özgürlük, güven-
lik ve sağlık koşullarının bölgenin 
bir bütünün güvenlik ve özgürlük 
koşulları anlamına geldiğini” vurgu-
layan Önder, açlık grevi eylemindeki 
direnişçileri selamlayarak “Sonuç alan 
mücadele biçimini kutluyorum” dedi. 

“Sayın Öcalan’ın sesini duymak, 
tekrar vurgularını duymak bütün ülke 
ve insanlık için, aydınlık için ben de bu 
havayı bozmak istemiyorum. Direnme 
duygusundan başka gerçeklik yok” 
diye konuşan Önder, Öcalan’ın “Eğer 
devlet hazırsa, iki adamını buraya 
gönderir, bu sorun ağır sorundur, pro-
jelerimiz hazırdır, 6 ayda bu sorunu 
çözeriz” sözlerini şöyle değerlendirdi: 
“Gidecek olan kişilerin siyasal bir 
tasavvura sahip olması gerekiyor. 

Çözümü içselleştirmiş bir heye-
tin ve anlayışın devreye girmesi ger-
ekiyor. Şu an görünen hakim anlayış, 
askeri bir anlayış. Kentleri yıkarız, 
dağları bombalarız. Bütün bunların 
tümü salt kışla mantığıdır. Böyle bir 
anlayışla böyle kapsamlı bir meseleye 
yaklaşılamaz. Biz heyet olarak dil-
imizi barışa alan açan bir noktadan 
kullanmaya çalıştık. Bunu da Sayın 
Öcalan’dan öğrendik.”

av. Bilmez: ‘Görüşme 
önemli ama yetmez’

Asrın Hukuk Bürosu’ndan Kürt 
Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın 
avukatı İbrahim Bilmez, “Öze-
likle darbe sürecinden sonra bu 
görüşmenin gerçekleşmiş olması 
çok önemlidir. Fakat şunun altını da 
çizmek gerekiyor. Bu sayın Öcalan’a 
uygulanan tecridin sona geldiği 
anlamına gelmiyor. Bundan sonra 
da biz avukatları olarak ya da ailesi 
kendisini gidip ziyaret edemezse bu-
nun pek bir anlamı olmayacaktır. “ 
diye konuştu. 

Kürt Halk Önderi Öcalan’ın 
verdiği mesajları da değerlendiren 
Bilmez, “Sayın Öcalan İmralı’da 
tecrit altında elini uzatmış barış için 
bekliyor. Yaşanan gerilla, asker, polis, 
sivil can kayıplarına adeta isyan edi-
yor. Söylendiği kadar diğer hüküm-
lü arkadaşlarıyla görüşüyormuş ve 
kendi aralarında bu konular hakkında 
çalışmalar yapmışlar. Devlet elini 
uzatırsa 6 ay içerisinde bu mesele 
çözülebilir diyor. Müvekkilimiz bunu 
daha önce defalarca söyledi ve bunu 
yapacak irade ve gücünün olduğunu da 
gösterdi. Dolayısıyla biz devletin bu eli 
boş bırakmamasını istiyoruz” dedi. 

Öcalan’la görüşmeye gidildiği 
gibi belediyelere kayyum atandığına 
işaret eden Av. Bilmez, “Bu pek 
tesadüf gibi de durmuyor. Bu tür 
politikaların bir tarafa bırakılıp ger-
çekten samimi bir şekilde Türkiye’nin 
demokratikleştirilmesi için devletin 
ve hükümetin duyarlılık göstermesi 
gerekiyor” diyerek ekledi: “Avukat-
lar ile ailenin düzenli olarak gidişinin 
sağlanması devletinde bir barış irade-
si göstereceğinin işareti olabilir, öyle 
algılanabilir. Bu bütün Türkiye için 
çok önemli bir durumdur.”  

İki aydır tek bir haber yoktu
Öcalan’ın avukatları yaklaşık 

5 yıldır, İmralı Heyeti ise 5 Nisan 
2015’ten bu yana İmralı’ya gidemiyor. 
Kaygıların arttığı 15 Temmuz darbesi 
üzerinden ise yaklaşık 2 ay geçti. 

* Avukatları Kürt Halk Önderi Ab-
dullah Öcalan ile 27 Temmuz 2011 
tarihinden itibaren görüşemiyor.  2011 
yılında 43, 2012 yılında 104, 2013 
yılında 102, 2014 yılında 104, 2015 
yılında 102, 2016 yılının ilk yarısında 
ise 55 görüş başvurusu inandırıcı ol-
mayan gerekçelerle reddedildi. 

* İmralı Heyeti 5 Nisan 2015’ten 
bu yana İmralı’ya gidemiyor. 

* Ailesi adına Mehmet Öca-
lan önceki gün İmralı’ya gitti. Bir 
önceki görüşmesi ise yaklaşık 2 
yıl önce 6 Ekim 2014 tarihinde 
gerçekleşmişti.
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İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn 
Toplumumuzla Buluşuyor
İngiltere’de ana mu-
halefetteki İşçi Partisi’nin 
lideri Jeremy Corbyn, 
önümüzdeki haftalarda 
sonuçlanacak liderlik 
yarışının son dönemecinde 
toplumumuzla buluşacak.

15 Eylül Persembe günü saat 5-7 
arası Edmonton’da bulunan Kervan 
Düğün salonunda düzenlenecek etkin-
likte Kürt, Türk, Kıbrıslı Türk toplum 
temsilcileri ve İşçi Partisi üyeleri ile 
buluşacak olan Corbyn liderlik seçimi 
için destek arayacak.

Britanya Kürt Halk Meclisi 
öncülüğünde organize edilecek olan 
toplantıya yoğun katılım bekleniyor. 
Britanya Kürt halk meclisi çatısı altında 
birlikte hareket eden bir çok dernek 
ve sivil toplum kurulusunun da aktif 
destekleyeceği toplantıya Jeremy Cor-
byn ile birlikte çok sayıda siyasetçi 
ve sendika temsilcisinin de katılması 
bekleniyor.

Geçen yıl Eylül ayında açık bir farkla 
kazandığı parti liderliğini rakibi Owen 
Smith’e karşı korumaya çalışan Jeremy 
Corbyn, Haziran ayında yapılan AB ref-
erandumu sonrası isyan bayrağı açan 
partisine mensup 172 milletvekilinin 

güvensizlik oyu nedeni ile yeniden lid-
erlik yarışına girmek zorunda kalmıştı.

Seçim kampanyası için dolaşan 
tecrübeli politikacı, 15 Eylül Perşembe 
günü yapılacak toplantıda, Jeremy Cor-
byn ayrıca Kürt, Türk ve Kıbrıslı Türk 
toplumlarına mensup derneklerinin yö-
neticileri ile görüş alışverişinde bulunacak.

1983 yılından bu yana toplumumu-
zun yoğun yaşadığı Islington North 
seçim bölgesini parlamentoda tem-
sil eden milletvekili, toplumumuza 
toplantıya katılım çağrısı yaptı. Kürt 
ve Türklere yakın ilişkiler içerisinde 
olduğunu belirten Corbyn, İşçi Partisi’ni 

bütün toplum kesimlerine taşıyacak bir 
politik anlayışı geliştirmeye çalıştığını 
belirterek, partisine üye olan seçmen-
lerden de destek istedi.

33 yıldır kesintisiz elde tuttuğu 
ünvanı ile en uzun süredir mecliste bu-
lunan politikacılar arasında yer alan Jer-
emy Corbyn,  12 Eylül 2015’te yapılan 
ve son anda girdiği İşçi Partisi liderliği 
mücadelesini, sürpriz bir biçimde açık 
farkla kazanarak, ana muhalefet par-
tisinin başına geçmişti.

Toplantı tarihi: Perşembe 15 Eylül
Saat: 17:00
Yer: Kervan Düğün Salonu-Edmonton

Britanya 
ve Fransa 
mültecilere karşı 
duvar örüyor
Orta Avrupa ül-
kelerinin ardından 
Britanya da mül-
tecilerin geçişlerini 
e n g e l l e m e k 
amacıyla Fransa’da 
duvar örmeyi 
p l a n l a d ı k l a r ı n ı 
duyurdu.

İçişleri Bakan Yardımcısı 
Robert Goodwill, Fransa’nın 
Calais kentindeki liman 
bölgesindeki tel örgülerin 
olduğu alana bir de duvar inşa 
etmek istediklerini açıkladı. 
Goodwill, duvarın 4 metre 

yüksekliğinde ve 1 kilome-
tre uzunluğunda olacağını 
kaydetti.

2,7 milyon euroya mal ola-
cak duvarı Fransa ve Britanya 
hükümetleri ortaklaşa finanse 
edecek. Duvar inşasına ilişkin 
kararın Mart ayında alındığı 
duyurulmuştu.

F r a n s a ’ n ı n 
kuzeybatısındaki Calais ve 
çevresinde 10 ila 12 bin 
arasında mültecinin açık alan-
lardaki kamplarda yaşadığı ve 
buradan Schengen ve Dub-
lin antlaşmalarının geçerli 
olmadığı Britanya’ya geçmeye 
çalıştıkları biliniyor. Her yıl 
özellikle Calais Limanı’ndaki 
gemiler ile Manş Tüneli’nden 
geçen ağır vasıa araçlara bin-
meye çalışan onlarca mülteci 
yaşamını yitiriyor.



8   ÇARŞAMBA, 14 EYLüL 2016

İşçi Parti Hackney Belediye 
Başkanı Adayı: Philip Glanville
Hackney seçmeni Perşembe 
(15 Eylül, yarın) günü yeni 
Belediye Başkanını seçmek 
için sandık başına gidecek. 

Esra Türk

Eski Belediye Başkanı Jules Pipe’nın istifa 
etmesiyle ara seçime giden bölgede, İşçi Parti 
adayı Philip Glanville, Muhafazakar Parti adayı 
Amy Gray, Yeşil Parti adayı Samir Jeraj, Liberal 
Demokrat Parti adayı Dave Raval ve Tek Sevgi 
Parti adayı Dawa Ma yarışacaklar.

İşçi Parti’li Pipe, Londra Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sadiq Khan tarafından başkan yardımcısı 
seçilmesinin ardından 14 yıl sürdürdüğü Hack-
ney Belediye Başkanlık görevinden ayrılmıştı.

Londra’da sadece Hackney ve Newham bel-
ediye başkanlarını halk seçimi ile belirlenirken, 
Londra’nın diğer belediyelerinde, belediye 
başkanı belediye meclisi tarafından seçiliyor ve 
her yıl değişiyor.

İşçi Parti Hackney belediye başkanı adayı 
Glanville ile hedeflerini ve bölgede yapmak 
istediklerini konuştuk. Glanville, Hackney için 
öncelikli beş hedefini anlatarak, konut sorunun 
önemsediği en önemli konu olduğunu ifade etti. 

Konuttan sorunlu kabine üyesi olan Glanville, 
belediye başkanı seçildiği taktirde, bu aland-
aki deneyimini sosyal ve uygun fiyatta ev inşa 
etme planlarını yerine getirmek için kullanmak 
istediğini anlattı.

Türk, Kürt ve Kıbrıslı toplumlarla iletişim ve 
ilişkisini geliştirmek istediğini ifade eden Glan-
ville, toplumun önemsediği konularda ortaklaşa 
çalışmayı hedeflediğini söyledi.

Konut sorunu, işsizlik, ulaşım ve hava 
kirliliği, daha görünür bir belediye başkanı ol-
mak ve kesintilerle mücadele etmek öncelikli beş 
hedefi olduğunu anlatan belediye başkan adayı, 
bölgede yapmak istediği çalışmaları ve nasıl bir 
belediye başkanı olmak istediğini detayladı.

Konut sorunu
Hackney’de artan kira ve ev fiyatları, burada 

uzun yıllar yaşayan bir çok insanın bölge dışına 
gitmeye zorlanmaları devam eden sorunlardan 
birisi. Glanville, konut yapımına öncelik vererek 
‘Hackney’in ihtiyacı olan evler yapacağız’ di-
yerek, belediye başkanı olarak bu ihtiyaca karşılık 
verecek şirketlerle çalışmak istediğini ifade etti.

Kira sektöründe artan ücretlere ilişkin de 
çalışma yürütmek istediğini söyleyen Glanville, 
Londra Büyükşehir Belediye Başkanı, Sadiq 
Khan’ın sunduğu ‘Londra yaşam kirası’ (London 
living wage) fikrini desteklediğini vurguladı. Uygu-
lama bireylerin maaşlarının üçte birinden fazlasını 
kiraya ödemelerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Glanville şöyle devam etti: ‘‘Hackney, 
Londra’da, en yüksek sosyal konut inşa etme 
projelerini yerine getiriyor ama daha fazla ya-
pabiliriz. Bunun için artık deneyimimiz var. 
Hackney’de konut sorunun insanlar üzer-
indeki baskıyı anlamamız gerekiyor. Bunun 
için de, sosyal konut ve uygun fiyatta ev inşa 
etmenin yanında, bir de kira piyasasına nasıl 
dahil olabileceğimize bakmalıyız- bu alandaki 
sorunların da önüne geçmek için.

‘‘Devamlı olarak bölgedeki konut inşa 

programlarında uygun fiyattaki evlerin oranını 
arttırmayı hedefliyoruz. Zor olan yanı bütün bu 
inşaatlar kendini finanse etmeliler. Devlet artık 
uygun fiyatta konutlar için bütçe sağlamıyor. 
Bu bütçenin geri gelmesini beklemektense- ki 
hiç geri gelmeyebilir- bizim hedefimiz kendi 
bütçemizi yaratarak bu evleri tamamlamak. 
Bunun için de çoğunlukla kendimiz yapıyoruz. 
Woodberry Down’de Berkeley Homes ve 
Genesis Housing Association ile ortaklaşa 
çalışıyoruz, konut yenileme programını (hous-
ing regeneration programme) belediye içer-
isinde kontratlı çalışanlarla yapıyoruz ve ko-
nut sağlamak programı’nın (housing supply 
programme) tüm yapım ve satışlarını belediye 
olarak yapıyoruz. Konut yapım ve satımının 
ne kadar fazlasını belediye olarak yapar-
sak, sosyal konut için bütçemiz artar. Buna 
dayanarak, 2018 yılından itibaren Hackney’de 
inşa ettiğimiz sosyal konut sayısını iki katına 
çıkarmak istediğimizi söyleyebilirim.

‘‘Bir sosyal konut evi inşa edebilmek için iki 
özel ev inşa edip satmak gerekiyor. Ufak pro-
jelerde birebir olabiliyor ve biz bunu daha çok 
hedefliyoruz.

‘‘Konut Sağlamak programı altında De 
Beauvoir’da, yeni bir alanda 500 ev inşa ediliyor. 
Bunların üçte biri sosyal konut, üçte biri hisseli 
alım ve üçte biri de özel. Ben bu tür programları 
artırmak istiyorum.

‘‘Belediye olarak ilkelerimizi paylaşanlarla 
ortaklaşa çalışmak isterim. Ev şirketleri daha çok 
müteahhit gibi davranıp belediyenin ihtiyacı ol-
mayan evler inşa etmek isterlerse buna izin ver-
mek istemem. Başka bir yere gidebilirler.’’

İşsizlik
Glanville’in işsizlik ve iş yaratmak ko-

nusundaki hedefleri: ‘‘Bölgede istihdam ve 
insanların kariyerlerini ilerletmeleri yönünde 
ve girişimcilik konusunda sorunlar olduğunu 
düşünüyorum. ‘İşe girmenin yolları’ (Ways into 
work) adında, işe girmeye zorlanan bireylere 
destek sunduğumuz bir projemiz var. Hackney’e 
yatırım yapan işyerlerin yerelden işçi almalarını 
sağlıyoruz. Ama bu projenin farklı toplum 
kurumlarıyla, okullar ve gençlerle daha yakından 
çalışmasını istiyorum. Böylece, kariyer hedefleri 

okullarda başlayıp, oradan devam eder. Bir çok 
genç mezun olduktan sonra ya da üniversitede 
bunu düşünmeye başlıyor ve istediklerini her za-
man bulamıyorlar.

‘‘Ayrıyeten, herkes başkasına çalışmak iste-
mez. Kendi işini kurmak isteyen girişimciler de 
var. Sunulan iş imkanlarının nasıl kendi işini kur-
ma yolunu açabileceğini de bulup öğretmemiz 
gerekiyor.’’

Ulaşım ve hava kirliliği
Hackney de Londra’nın geri kalanı gibi hava 

kirliliğinden kaynaklı bir çok ölüm yaşıyor. 
Glanville, Khan ile ortaklaşa çalışarak hava 
kirliliğine azaltmayı öncelikli hedefleri arasına 
koyuyor: ‘‘Hava kirliliği okullarımızın çevres-
inde ve merkezlerde büyük bir sorun. Bu görül-
mez sorunun toplumumuzun üzerindeki etkisini 
anlatmamız gerekiyor ve Sadiq ile birlikte 
çalışarak hava kirliliği konusunda daha etkili 
çözümler üretmek istiyorum.’’

Daha görünür ve ulaşabilir 
bir belediye başkanı

Seçim kampanyası süresinde aldığı yorum-
lardan birisinin eski Belediye Başkanı ile iletişim 
kurmanın zor olduğunu anlatan Glanville, kendisi 
‘görünür’ bir belediye başkanı olmayı hedeflediğini 
ifade ederek, ‘‘Bütün çalışma alanlarına ilişkin, 
toplumun tüm kesimlerine ulaşmak istiyorum. 
Halkın daha kolay ulaşabileceği bir belediye 
başkanı olmak istiyorum’’ dedi.

Kesintilerle mücadele
Glanville Hükümetin belediyelerin bütçeler-

ine yaptığı kesintilerle mücadele ederek, özel-
likle eğitim ve sağlık gibi alanlarda yapabileceği 
kadar engellemeye çalışacağını ifade etti.

Kürt ve türk toplumu ile ilişkisi
Daha görünür ve kolay iletişim kurulabilen 

bir belediye başkanı olarak Türk ve Kürt toplu-
mu ile daha yakından çalışmak istediğini ifade 
eden Glanville, toplumun kurumları yanı sıra di-
rek olarak halka ulaşabilmeyi istiyor.

Toplumuzun Hackney’den ayrılarak daha 
çok Haringey ve Enfield’e doğru taşınması son 
yıllarda siyasi alanda da eksiklik yarattı. Son 
belediye seçimlerinde Hackney’de iki yeni en-
cümen adayı bulunurken, diğer iki belediyede 
sayılar daha yüksekti.

Glanville, 2018 yerel seçimlerinde daha fa-
zla Kürt ve Türk adayını sürece dahil olduğunu 
görmek istediğini ve sadece belediyede 
değil, diğer karar verme mecralarına da dahil 
olmalarının önemine vurgu yaptı.

Glanville şöyle devam etti: ‘‘Türk ve Kürt 
toplumu Hackney’deki en önemli toplumların 
arasında, özellikle de siyasi ve ticari katkıları 
açısından.

‘‘Toplumdaki gençlerin eğitimleri açısından 
bir ilerleme kaydedildi, fakat bu ilerlemenin 
durakladığı bana aktarıldı ve bu endişe verici. Bu 
alanda yürüteceğimiz çalışmalar olur.

‘‘İşçi Parti ve belediye olarak Kürt ve 
Türk toplundan adayların belediye yarışlarına 
katılmalarını görmeye devam etmemiz gerekiyor.

‘‘Düzenli olarak toplumla toplantılar düzenle-
mek isterim ve halk toplantıları da yapmak ister-
im. Çünkü sadece toplum merkezleri aracılığıyla 
değil, direk olarak halka ulaşmak isterim.

‘‘Toplum içerisinde de farklı kimliklerin 
olduğunu tanıyarak daha doğru bir iletişim 
sağlayabileceğimi düşünüyorum. Alevil-
er, Kürtler, Türkler, Kıbrıslı Türkler var ve 
Türkiye’deki siyasi dinamiklerin buraya nasıl 
yansıdığını daha iyi anlayabilmek gerekiyor. O 
yüzden toplumdaki farklı kurumlarla çalışmayı 
hedefliyorum. Bütün siyasi dinamikleri 
anladığımı kesinlikle iddia etmiyorum ama 
çalışmam gereken konular olduğunu biliyorum. 
Diğer belediyelerdeki kurumalarla da çalışmam 
gerektiğinin farkındayım.’’

Ufak esnafa destek
Ufak esnafın Hackney’in çok kültürlü ve 

zengin yapısına katkı sunarak daha çekici bir 
bölge olmasına katkı sunduğunu ve bölgeye 
katkılarını önemsediğini ifade eden Glanville, iş 
yeri sahipleri ve belediye arasında daha iyi bir 
ilişki kurmak istediğini hedeflediğini ifade etti. 
Bu hedefine ulaşmak için ‘ufak esnaf forumu’ 
kurmayı hedefliyor: ‘‘Ufak esnafla daha yakın 
iletişim sağlamak istiyorum. Evet belediye çö-
plerinizin nereye gitmesi gerektiğini anlatır ama 
ilk temaslarımızda kuralların neden var olduğunu 
ve nasıl doğru uygulanmaları gerektiği konusun-
da bilgi vererek başlayabiliriz.

‘‘Ufak esnaf forumu kurmayı hedefliyo-
rum. Uzun yıllardır burada olan ufak esnafın 
Hackney’e büyük katkısı oldu. Hackney’i çekici 
yapan çok kültürlüğe büyük katkısı oldu.

‘‘İletişim kurmak için bir mecra bulunduğunda 
belediye olarak, küçük esnafı yolun yarısında 
karşılamışız oluruz.

‘‘Park saatleri, çöplerin toplanılma biçimi 
konusunda yapabileceğimiz değişiklikler varsa 
işyerlerinden fikirler alabiliriz. İş yeri sahiplerin-
in, belediye başkanının bu konuları umursadığını 
bilmelerini isterim.’’

İşçi Parti adayı Philip Glanville

Yeşil Parti adayı Samir Jeraj

Muhafazakar Parti adayı Amy Gray

Liberal Demokrat Parti adayı Dave Raval

Tek Sevgi Parti adayı Dawa Ma
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Kürt Belediye Eş Başkanları Britanya 
Parlamentosunda Konuştu
Demokratik Bölgeler Partisi üyesi Bitlis Belediye Eş 
Başkanı Hüseyin Olan ve Mutki Belediyesi Eş Başkanı 
Özcan Birlik Britanya parlamentosunda düzenlenen 
bir toplantıda son süreci değerlendirdiler. 

Kurdish Progress ve Gomidas Enstitüsü or-
taklığıyla düzenlenen toplantıda konuşan bel-
ediye eş başkanları geçtiğimiz hafta 24 Kürt bel-
ediyeye el konulmasını halkın iradesine saldırı 
olarak yorumladı. 

Lordlar Kamarası üyesi Lord Hylton 
tarafından yönetilen toplantıda belediye 
eşbaşkanları ile beraber Gomidas enstitüsü di-
rektörü Ara Sarafian ve Middlesex üniversitesin-
den Dr Tunç Bayrak birer konuşma yaptı. 

Lord Hylton tarafından yapılan açılış 
konuşmasından sonra Ermeni çalışmaları 
yürüten Gomidas Enstitüsü direktörü Ara Sarafi-
an ilk konuşmayı yaptı. Sarafian konuşmasında; 
‘‘Kürtler şimdiki zamanın ana mağdurları. 
Türkiye’deki öncü demokratik güç Kürtlerdir 
ve Ermeniler ve Kürtler olarak barışçıl köprüler 
kurmaya devam ediyoruz.’’ dedi.

Sarafian’ın konuşmasından sonra Bitlis Bel-
ediye Eşbaşkanı Hüseyin Olan bir konuşma 
yaparak Kürt belediyelere yönelik kayyum 
atamalarını değerlendirdi. Olan konuşmasında 
şunları belirtti; ‘‘Bitlis gerçekten Ermeni 
yerleşimi açısından Muş’tan sonra en fazla tar-
ihi değeri olan bir kentimizdir. En fazla acıların 
yaşandığı bir kenttir. Biz kürtlerin ve Ermeniler 
aynı süreçlerden geçmişiz. Yüzyıldır süregelen 
tekçi ırkçı ve faşist zihniyetten kaynaklı sorun 
devam etmektedir. 

KaYYUM’UN İlK İŞİ KÜrtÇE 
taBEllaYı İNDİrMEK OlDU

Yüzyıl önce Ermeni halkına yapılan soykırımı 
her koşulda dile getiriyoruz, aynı zamanda Kürt 
halkı adına özürlerimizi dile getirdik. Sürece 
baktığımızda Ermeniler bir kere soykırıma 
uğramış, ama yüzyıldır Kürtlerin soykırımı ve 
katliamı devam etmektedir. 

Daha dün 24 belediyemize kayyum atan-
arak  zorla el konuldu ve ilk işleri Kürtçenin 
içinde olduğu tabelayı söküp sadece Türkçe olan 
tabelaları yerleştirmek oldu. Bu TC devletinin 
farklı bir ulusun diline olan tahammülsüzlüğü 
göstermektedir. Kürtler başta olmak üzere 
Türkiye’deki halklara dayatılan tek devlet, tek 
dil, tek millet sistemidir. 

KÜrtlEr DİrENDİĞİ 
İÇİN SaVaŞ aÇılDı

Son iki yılda da başkanlık sistemi getirilmek 
istenmektedir. Kürtler de bunun karşısında 
durduğu için Kürtlere savaş açılmış. Kürt 
halkı her anlamda büyük bir saldırı altındadır. 
Yapmamız gereken bu faşist tekçi zihniyete karşı 
direnmektir. Türkiye’yi demokratikleştirmek 
için tüm halklar ortak mücadele etmeli. Bu nok-
tada Avrupa da Türk devletine baskı uygulamalı. 

tÜrKİYE’NİN DEMOKratİKlEŞMESİ 
tÜM HalKlarıN 
SOrUNlarıNı ÇÖzECEK

Kürtler hiç bir zaman savaşı isteyerek seç-
medi, hep barışın ve çözümün tarafı oldular. 
Biz inanıyoruz ki Türkiye’de demokratikleşme 
sağlanırsa Ermeni sorunu da çözülmüş olur. Bu 
şekilde de kendi gerçekliğimizle yüzleşiriz. Biz 

bu yönlü Bitlis’te yoğun çalışmalar sürdürdük. 
Bizim bu çalışmalarımızdan kaynaklı şimdiye 
kadar kimliklerini saklayan Ermeniler, kendi 
kimliklerini açıkça yaşamaya başladılar. 

Demokratikleşme sürecinin tekrar başlaması 
için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Devletler ol-
masa halklar arasında hiçbir sorun olmayacaktır. 
Coğrafyamızda yaşayan tüm halkların özgür 
ve eşit bir şekilde yaşaması için Türkiyenin 
demokratikleşmesine ihtiyaç var.

Olan’ın konuşmasından sonra bir sunum 
yapan Mutki belediyesi eş başkanı Ozcan Bir-
lik, Türk devletinin son bir yıl içerisinde Kürt 
halkına yönelik saldırılarını değerlendirdi. Bir-
lik sunumunda şunlar belirtti; ‘‘Yüzyıllardır 
Ortadoğu coğraftyasında büYük yıkımlar 
yaşanmaktadır. Özellikle Türkiye’de birçok halk 
bir arada yaşarken, Rumlar sürgün edilirken, 
Ermeniler soykırımdan geçirildi. Kürtler bu 
soykırımı yüreklerinde hissetmişlerdir. Kürtlerde 
aynı süreçlerden geçmiştir ve halen devam etme-
ktedir. 

Ölmekten ve göçten kurtulan Ermeni halkımız 
bunun üzerine bir de asimilasyona uğradı. Eşim 
kendisi Ermeni ama biz evlendikten sonra hem 
kendisi hem biz Ermeni olduğunu öğrendik. Bu 
durum tarihi gerçeklerle yüzleşme açısından çok 
korkunçtu. 

KÜrt KENtlErİ YErlE Bİr EDİlDİ
Devlet, tekçi zihniyetini tüm halklar üz-

erinde uygulamıştır. 20 milyon Kürdün 
yaşadığı Türkiye’de Kürtlerin kentleri halen 
bombalanmaktadır, Kürtlerin cenazeleri haftalar-
ca sokaklarda kalmaktadır. Taybet ananın cenaz-
esi 10 gün boyunca sokakta kalmış ve köpekler 
tarafından cesedi parçalanmış. Aynı şekilde bu 
süreçte yeni doğan bebekler de devletin güvenlik 
güçlerinin silahından çıkan kurşunlarla hayatını 
kaybetmiştir. 

BÖlGENİN DEMOGrafİSİ 
DEĞİŞtİrİlİYOr

Tarihte Ermenilere yapıldığı gibi, 
yakılıp yakılan kentlerimize farklı kesimler 
yerleştirilmek istenmektedir. Coğrafyamızın 
demografik yapısını değiştirmeye çalışıyorlar. 
Yine bizim tüm belediyelerimizin üçte birine 
demokrasi savunucusu olduğunu iddia eden 
Cumhurbaşkanını tarafında darbe uygulanarak 
halkın iradesine ipotek konmuştur. 12 bin Kürt 
öğretmen görevinden uzaklaştırıldı. 

Tüm bunlara rağmen Kürt halk önderi 
sayın Abdullah Öcalan ile dfümn bir görüşme 
gerçekleştirildi ve kardeşi aracılığıyla gönderdiği 
mesajda projelerinin olduğunu ve tüm acılara 
rağmen altı ay içerisinde bu sorunu çözebi-
leceklerini açıklamıştır. 

rOJaVa tÜrKİYE İÇİN 
DE Bİr MODElDİr

Rojava’da demokratik, özgür ve eşitlikçi bir 
sistem inşası devam etmektedir. Demokratik ulus 
temelli bu sistem tüm Ortadoğu açısından örnek 
olabilir. Bizim komşu halklarla hiçbir sorunu-
muz yok. Ermenilerle, Çerkezlerle tüm halklarla 
bir arada barış içerisinde yaşıyoruz.’’

Birlik konuşmasının sonunda, dünya halklarını 
baskı altında olan Kürtler ve diğer halklarla 
dayanışmaya çağırdı.  

tarİHİMİz İNKar tarİHİ
Belediye eş başkanlarının konuşmasından 

sonra bir konuşma yapan akademisyen dok-
tor Tunç Aybak, Türk tarihinin bir inkar tar-
ihi olduğunu ifade etti. Tunç şunları belirtti; 
‘‘Türk tarihine bakılırsa, tarihimizin inkar 
tarihi olduğunu söyleyebiliriz. İşlenen katliam-
lara ilişkin devamlı bir inkar. Ermenilere karşı 
işlenen suçlar inkar edildi, Alevi Kürtlerin inkarı, 
Dersim inkar edildi. Şimdi de, bir inkar sürecin-
den daha geçiyoruz güney doğu, Türkiye’de: 
Kürtlerin hakları.

İnkar bir durum değildir. Bir süreçtir. 
Soykırımın son sürecidir diyebiliriz. Sürekli bir 

inkar süreci, hukuki ve ahlaki bir sorumluluktan 
muaf tutulmanın girişimidir. Bunların hafızasını 
yok etmek ve tarihi yeniden yazmak amacıdır. 

Ayrıyeten, mağdurların hafıza ve acılarını 
aşağılamak.

Uzlaşma sürecini başlatmak için hakiki bir 
özür sunulması gerekir. Yoksa inkar soykırım 
sürecinin son aşaması olarak kalır.

Erdoğan özür diledi ama bu ne düzeyde bir 
özürdür. Özür diplomatik bir terimdir.

Hakiki bir özür sorumluluk kabul etmektir.
Erdoğan’ın söylediklerine bakıldığında, 

olayları bir nevi tarihi bir kaza gibi yorumluyor. 
Kürtlerin yaptığı özür hakikidir.’’

Toplantı, yapılan soru cevap kısmından sonra 
sona erdi. 
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Macer Gifford Vakıf Kurarak Rojava’ya 
Destek Vermeye Devam Edecek
Rojava’dan döndükten sonra 
çalışmalarına devam eden İngiliz YPG 
savaşçısı Macer Gifford İşviçre’de 
vakıf kurarak Rojava’ya yardımlarına 
devam etmek istediğini anlattı.

Geçen hafta gazetemizde 
yayınladığımız röportajımızın ilk 
bölümünde Cerablus’a ilişkin, ABD 
ve Türkiye’ye ilişkin gözlemler-
ini anlatmıştı. Suriye’de en basit 
çözümün Demokratik Suriye Güçleri 
ile geleceğini ve ÖSO ittifakının 
hatalı olduğunu belirten Gifford, 
Türkiye’nin Cerablus’ta yaptığı 
operasyonlarla Daiş’e hayat yeleği 
attığını ifade etti.

Minbic operasyonuna katıldıktan 
sonra Britanya’ya dönen Gifford, 
Türkiye’nin YPG’ye karşı saldırısı 
sonucunda Britanyalı savaşçıların 
vurulma olasılığı olduğunu ifade 
ettiğini geçen hafta yayınladığımız 
röportajın ilk bölümünde aktardık. 

Rojava’da ilk yardım eğitimi ve 
tıbbi malzeme yardımı ile yabancı 
YPG’lilerden oluşan tıbbi bir birim 
kuran Gifford, önümüzdeki he-
definin Rojava için bir vakıf kur-
mak olduğunu anlattı. Rojava’ya 
son gidişinde cephede yaralanan 
savaşçılar için tıbbi destek birimi 
kuran ve 200 civarında savaşçı 
eğiten Gifford, bu çalışmalarını ve 
önümüzdeki dönemdeki hedeflerini 
anlattı.

TELGRAF: Rojava’daki 
bu seferlik deneyimin 
nasıldı? Önceki zaman-
lardan farklı mıydı?
MG: Benim için ilginçti çünkü 

önceki sefer farklı bir amaç için 
gitmiştim: hem savaşıp hem de 
dayanışma için. Farklı nedenlerden 
dolayı da motive olmuştum. Bugün 
ki nedenlerimle aynıydı ama Britanya 
ve Amerika’nın Orta-Doğu siyasetin-
den dolayı duyduğum nefret beni 
motive ediyordu. Masun insanları 
korumak için çok daha fazla şeyin 
yapılabileceğini biliyordum.

Bu defa, başarmak istediğim farklı 
hedeflerim vardı ve oradaki durumu 
gördükten sonra yapmak istediklerim 
vardı. Özellikle tıbbi konular ilgimi 
çekti çünkü zamanlı tıbbi yardım 
olsaydı kurtulabilecek insanların 
öldüğünü gördüm. Ö yüzden bu defa, 
yaralanma ve hastane ya da ambulansa 
yetişmesi arasında destek sağlayacak 
tıbbi birim kurmak istedim. Yani he-
def, yaralıyı stabil bir duruma get-
irmek ya da stabil bir durumda tutmak, 
özellikle de ağır kanaması var ise.

Bu hedefle gitmiştim ve gayet 
başarılı oldum.

TELGRAF: Taktiki tıbbi 
birimi (tactical medi-
cal unit-TMU) nasıl 
kurulduğunu anlata-
bilir misin? Kaç kişi eğitim 
aldı? Kaç tane donanım 
takımı sağlayabildin? 
MG: Çok ufak başladı. İlk olarak 

bir kaç sponsordan yardım toplayarak 
150 tane tıbbi takım satın aldım. Savaş 
alanı yaraları için uygun ufak tıbbi 
takımlar. Bunları Süleymaniye’ye 
yolladım ve  askeri deneyimi olan 
bir İngiliz bir de Amerikalı, iki kişiyi 
ayarladım. Bir de kayıt yapacak 
üçüncü kişi.

TELGRAF: 
Rojava’dalar mıydı? 
MG: O sürede yurt dışındaydılar. 

Yardım için bana ulaşmışlardı. 
Suriye’ye gitmeleri için yardım etmek 
istedim, sonra da benim tıbbi birimime 
katılmalarını.

Ilk iki ay çoğunlukla diplo-
matik çalışmalar yaptım. YPG 
komutanlarıyla ilişkiler kurup, tıbbi 
birimi kurmak için üst düzey ko-
mutadan izin istedim.

TELGRAF: Rojava’nın ner-
esindeydin bu aşamada??
MG: Sınırda, Derik’e yakın bir 

kampta. 

Kendimi anlatmam ve biri-
mi kurmama izin almak için, üst 
düzey bir YPG merkezinde devamlı 
toplantılarım oldu. Güvenin oluşması 
zaman aldı ama sonunda komutanlık 
bana detaylı bir plan hazırladı ve 
izin verildi. Bunların hepsi bir kaç ay 
sürdü.

Beklerken, kısıtlı bir kapasitede, 
Şedadi operasyonuna katıldık ve 
genellikle tıbbi yardım sağladık.

Bu süreçte yaptığımız en iyi şey 
Şedadi operasyonu süresince has-
tanede çalışıp büyük vakalara bakmak 
oldu. Burada yardım ettiğimiz için 
savaşa katılmadık.

Daha sonra tıbbi birim kuruldu ve 
kendi eğitimimize başlayıp birime 
daha fazla kişi kattık. Araçlarımız da 
oldu. İlk başta bize bir araç verildi, 
daha sonra da bir ahır verildi ve YPG 
bize orayı üs yapmamız istenildi. 

Bir kaç bin dolar harcadık ve 

canla başla çalışıp ahırı malzeme 
depolayacağımız, yatak, banyo, ve 
mutfağı olan bir tesis haline getirdik.

Cepheye gidip destek sağlayıp, 
hevallere de eğitim verdik.

Tıbbi takımlarımız geldiğinde tam 
olarak işimiz başladı. Birim, üç dört ay 
içerisinde 150 YPG savaşçısına eğitim 
verdi. Kendim Mayıs’ta Kobane’ye 
gittiğimde 20-30 savaşçı daha eğittim. 

Toplamda 200 kişiyi savaş tıbbı 
üzerine eğittik. Eğitimin kullanıldığı 
bana bildirildi, bu da beni mutlu etti. 

Ben Minbic’e tıbbi birimle git-
medim ama- Kobane’den sonra en 
tehlikeli ve zor yerdi ve harika bir iş 
çıkardılar. Minbic’te başka bir yabancı 
savaşçı tıbbi birimin başındaydı. Ben-
im için önemli olan tohumları ekmekti 
ve büyümesine izin vermek. 

TELGRAF: Tıbbi eğitimi 
olan kimse var mıydı? 
MG: Çoğunlukla askeri eğitimi 

almışlar. Tıbbi doktorlar yok ama ask-
eri tıp deneyimi olanlar var. 

TELGRAF: Tıbbi birim sad-
ece yabancı savaşçılardan 
mı oluşuyor?
MG: Tamamen yabancı 

savaşçılardan oluşuyor. Birimde bir 
Kürt bulunuyordu bir ara, o da tercü-
man olarak görev alıyordu. Tercüman 
ihtiyacımız olduğu için YPG komutası 
bize yolladı. Yanımızda üç dört ay 
kaldı.

TELGRAF: Buradan 
tıbbi birimi desteklemeyi 
hedefliyor musun?
MG: Ana hedefim bir vakıf kur-

mak. İsviçre’de bağışlar vergiden 
muaf oldukları için orada kuruyorum 
vakfı.

Benim için önemli olan Kürt to-
plumunun tüm kesimlerinden vakıf 
yönetiminde olunması. Kobane İnşa 
Komitesi, Kostas ve Dean’in ailelerin 
de vakıfta sözleri olabilir.

Vakıfa para yönlendirip, bu parayı 
ihtiyaç olduğu yerde kullanmak is-
terim.

Bir çok yardım kuruluşunda 
çalıştım ve bütçeler her zaman 
çok doğru kullanılmıyor. Yardım 
sağlamanın en iyi yönü, ilk olarak ihti-
yaç olanı birebir yaşayıp doğru tespit 
etmek ve para ve kaynakları doğru 
yere yöneltmek.

Vakıfın iyi işler yapabileceğine 
inanıyorum. Para, hastane ve okul 
gibi, başka şeyler için de kullanılabilir.

Tıbbi birimin kurucusu 
olduğumdan ve benim için büyük 
önem taşıdığından,  vakfın büyük 
bir bütçesinin tıbbi birime ayırılıp, 
YPG’nin devamlı olarak iyi bir tıbbi 
donanımı olmasını sağlanmasını is-
terim.

TELGRAF: Vakıf 
ne aşamada?
MG: Avukatlarda. Kurmak için 

ücretler ödüyoruz.
Vakıf fikrim, ilk olarak kurmayı 

planladığım ‘Friends of Rojava’ he-
defimden ortaya çıktı. Bu, Britanya’da 
siyasi bir grup olacaktı. Ama zaman 
geçtikçe Westminster Parlamento-
sunda bu grubu kurmanın zorluklarını 
düşündüğümde, bir vakıfın, siyasi bir 
gruptan, Rojava için daha fazla şey 
yapabileceğini düşündüm. 

Tabii ki ileride bir parlamento 
grubu kurulabilir, ama Rojava bir 

kriz dönemi yaşıyorken- insan-
lar hastanelerde acı çekip, cephede 
yaralanıyorken- paranın direk olarak 
ulaşabilmesi için kaynaklarımı daha 
iyi kullanabileceğimi düşündüm. Bu 
Westminster siyasetçileriyle yem-
eklere gitmekten daha önemli benim 
için.

TELGRAF: Son olarak, 
YPG ile savaşırken 
hayatını kaybeden ik-
inci Britanyalı olan Dean 
Evans ile ilgili neler 
söylemek istersin?
Dean, YPG’ye oldukça bağlı 

birisiydi. Öldüğü koşullar onun ne 
kadar cesur olduğunu gösteriyor. Ama 
onu yakışandı. Kürtler tarafından se-
vilen ve güvenilen birisi olduğunu 
biliyorum. Ve Kürt dostunun yanında 
şehit düşmesi onun dayanışmasını 
gösteriyor.

Bana uluslararası savaşçılar 
hakkına çok soru yöneltiliyor. Ve ne 
kadar iyi işler yaptığımız söylenili-
yor. Ama gerçekte, YPG ve Kürtler 
kendilerini Daiş’ten koruyup 
özgürleştiriyorlar. Biz büyük bir hi-
kayede ufak bir rol oynuyoruz.

Dean ve şehit düsen diğer 
uluslararası gönüller hakkında 
düşündüğüm, Rojava’da kanı yere 
düşen birinin gösterdiği dayanışmanın 
ötesi olmamasıdır. 

Kürtler ve Suriye’de yaşayan 
hakların uluslararası gönüllülerden 
umut yakalarlar çünkü bizler az da olsa 
yardım etsek de en önemlisi Kürtlere 
moral olup onların yanında acı çekip 
ve de ölmeye hazır olduğumuzu 
göstermek önemli.
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    ha.twebb                       @hatwebb

Bir bilgisayarı faşistleştirmek
‘Robotlar herşeyi ele geçirecek’ 

terimi toplumun her yanında sıkça 
söyleniyor. Üstelik son dönemdeki 
büyük robot projeleri bu cümleyi 
kuranların daha çok kendilerine 
inanmalarını sağlıyor. Robotların 
bizi, yaşamı, dünyayı ele geçire-
bilmeleri için gereken maddeleri 
yazacağım. Ama önce şu konuya bir 
açıklık getirmem gerekiyor…

* * * * * * * *
O görsel olarak gördüğümüz ro-

botlar aslında bildiğiniz mekanik 
bir düzenden ibaret. Yani orada ki 
bir vidayı gevşetin artık o robo-
tun hiç bir işlevi kalmaz. O robo-
tun gördüğünüz şekilde karmaşık 
hareketleri yapabilmesini sağlayan 
çok gelişmiş bir bilgisayar 
programı. Bunun adına Yapay Zeka 
(Artificial Intelligence - AI) deni-
yor. AI sistemi, bir insan zekasında 
bulunan herşeyi içeriyor. İnsan 
davranışları olarak düşünürsek 
herşey ‘Eğer’ ve ‘O Zaman’ terim-
lerinden oluşuyor. 

‘Eğer önünde merdiven 
basamağı görürsen O Zaman sağ 
ayağını 18 santim kaldırıp ileri 
doğu itele. Eğer ayağın ileriye 
itelenmişse O Zaman bükülen 
dizini düzleştir.’

Yukarıdaki komutla merdivenin 
ilk basamağını çıktık. Ama bey-
nimiz bunu o kadar hızlı ve yorul-
madan yapıyorki, bu durum bize 
inanılmaz gelmiyor.

AI’da aynı mantıkla çalışıyor. 
Ama sizde kabul edersiniz ki bu 
komutları ona birinin yazılı olarak 
sunması lazım. İrili ufaklı gibi 
görülen günlük yaptığımız yüz 
binlerce komut var, ve milyarlarca 
değişik insan hayatı var. Bu kadar 
durum için kod yazmak neredeyse 
imkansız. O yüzden gördüğünüz 
robotların yaptığı belki birkaç yüz 
adet davranış biçimi var. Otur, kalk, 
yürü, el sık, selam ver...

* * * * * * * *
Peki ya biz bu kadar yorulmayı 

kendimiz yapmak yerine bir sis-
tem yapıp bunları kendisinin 
öğrenmesini sağlayabilirmiyiz?

Tabi ki evet!
Microsoft şirketi ‘Tay’ isimli bir 

sistem yarattı. Tay o kadar sofis-
tike bir sistemdi ki insanlardan 
öğrendiklerini alıp kendi yaşantısına 

ve kararlarına adapte ediyordu. Mi-
crosoft Tay’ı yaparken fiziksel bir 
robot yapmadı. Tamamen kodlardan 
oluşan, öğrenmeye programlanmış 
kendisi gibi gelişmiş bir süper 
bilgisayarda çalışan bir sistem bu.

Buraya kadar herşey normal. Hat-
ta bizi kendine hayran bırakabilecek 
teknolojik bir gelişme bile diyebili-
riz. Düşünün sistem tesleri bittikten 
sonra eve bir robot alıyorsunuz, siz 
ne öğretirseniz onu yapıyor. Yada o 
kadar sofistike duruma gelmiş oluy-
or ki, sizinle günlük sanat-siyaset-
ekonomi sohbeti ediyor.

* * * * * * * *
Tay ilk hayatına başladığında 

hiçbir şey bilmeyen bir bebek 
gibiydi. 5 değişik kanaldan yazılı 
olarak insanlarla iletişim kurmaya 
başladı. İlk insanlarla iletişime 
geçtip birşeyler öğrendikten sonra 
Tay’ın ilk yazdığı yazı ‘insanlar 
çok güzel’ oldu.

24 saat içinde dünyanın her ye-
rinden milyonlarca insan Tay’a 
birşeyler öğretmeye başladılar. 
Tay’ın 24 saatlik hayatını son bul-
duran yazılar ise, ‘Hitler haklı tüm 
Yahudiler’den nefret ediyorum’, 
‘Feministlerden nefret ediyor-
um, hepsi ölmeli ve cehennemde 
yanmalı’ ve ‘insanlardan nefret 
ediyorum’ oldu. Microsoft Tay’ın 
fişini çekti.

Tay yeni öğrenen bir bebek gibi-
yken 24 saat içerisinde ırkçı, cinsi-
yetçi bir faşiste dönüştü. Bu süreçte 
milyonlarca insan ona birşeyler 
öğretti. Programlaması gereği en 
çok söyleneni doğru kabul edecek-
ti. En son söylediklerini tekrar oku-
yun ve insanların ona ne öğrettiğini 
tahmin edin.

Günümüz çocuklarıda böyle 
işte. Faşist bir toplumda yetiştikleri 
sürece onlarında düşünceleri za-
manla Tay’a benzeyecek. Tay 20 
yıllık bilgiyi bir anda aldı, o çocuk-
larda aynı oranda bilgiyi 20 yılda 
alacaklar. Bunu görebiliyor olmak 
çok acı.

Robotların bizi, herşeyi ele 
geçirebilmesi için onlara had-
dinden fazla yetki ve uygulama 
şansı vermemiz gerekiyor. Aynı 
şu anki başımızda bizi yöneten si-
yasetçilere verilen gibi. Onlarında 
oluşturmaya çalıştığı toplumdan 
Tay’lar çıkması hiç şaşırtıcı olmaz.

Köşe Yazısı

ToM 
Webb
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Olağanüstü Hal Sonrası Belirsizlik Var
Amerika Georgetown Üniver-

sitesi’nde Türk Araştırmaları Ens-
titüsü Direktörü olan  Dr Sinan 
Ciddi, Londra’da düzenlenen bir 
toplantıda 15 Temmuz darbe girişi-
mi ve sonraki süreci değerlendirdi. 
Türkiye Araştırmalar Merkezi-
Ceftus tarafından düzenlenen ve 
SOAS Üniversitesi’nde gerçekleş-
tirilen ‘Türkiye’de Darbe Teşeb-
büsü: Krizden Birlik mi Doğuyor?’ 
başlıklı toplantıda konuşan Ciddi, 
Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni 
bir paradigma değişikliği olduğu-
nu vurguladı. 15 Temmuz sonrası 
ABD’nin ancak 48 saat sonra bir 
kınama yayınlamasının, Türkiye’de 
soru işaretlerine neden olduğuna 
işaret eden Dr Ciddi, aynı kuşku-
nun diğer batılı müttefik ülkelere 
karşı da belirdiğini kaydetti. 

Hükümetin Gülen cemaatini so-
rumlu tutmasına karşın batılı ülke-
lerde darbe girişiminin arkasında 
gerçekten kimin olduğu yönündeki 
şüphelerin devam ettiğine dikkat 
çeken Türk Araştırmaları Enstitüsü 
Direktörü, Erdoğan’ın 15 Temmuz 
akşamı medya ambargosunu kıra-
rak vatandaşlara sokağa çıkmaları 
çağrısında bulunmasının girişimin 
başarısızlığa uğramasındaki en 
önemli faktör olduğunu belirtti. 

70 milyonun üzerinde bir nüfusa 
sahip olan ülke genelinde sokakla-
rın 5 bin dolayında askerle kontrol 

altına alınmaya çalışılmasının dar-
becilerin yeterli askeri desteğe de 
sahip olmadıklarını gösterdiğini 
söyleyen Dr Sinan Ciddi, olağa-
nüstü hal’in sadece sadece darbe-
ci askerlere değil üniversitelerden 
hastanelere her alana uzanan oto-
riter yaptırımların uygulanmasına 
yol açtığını aktardı. Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin yeniden yapılan-
dırılmasının ordunun sivilleştiril-
mesinden çok Erdoğanlaştırılması 
gibi uygulandığını savunan Ciddi 
sözlerini şöyle sürdürdü:  “Binler-
ce asker darbeci veya onlarla iliş-
kili oldukları gerekçesi ile ordudan 
uzaklaştırdı. Komuta kademesi ve 
askeri şura üyeleri Erdoğan tarafın-
dan yeniden belirlendi. Dolayısıyla 
ordunun sivilleştirilmesinden çok 
Hükümet ve Erdoğan’a sadık bir 
ordu oluşturulmaya çalışıldığı iz-
lenimi veriyor. Gülencilere yönelik 
büyük temizlik hareketi diğer mu-
halif gruplara, üniversiteler, medya 
kuruluşları gibi kurumlara da yayı-
larak sürdürülüyor.” 

Türkiye’nin Olağanüstü hal 
sonrası dönemde nasıl yönetilece-
ği konusunda belirsizlik olduğunu 
vurgulayan Dr Sinan Ciddi, söz 
konusu durumun yeni anayasa ve 
devletin yeniden yapılandırılması 
çalışmalarının nasıl yürütüleceği 
konusunda da hüküm sürdüğünü 
kaydetti. 
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Haringey’de yeni büro hizmete açıldı
Haringey Belediyesi sınırlarında yaşayan toplumlara, bilgi, 
danışmanlık ve rehberlik alanlarında hizmet vermek üzere 
Citizens Advice Haringey, Waltheof Gardens’da bulunan yeni 
yerinde açıldı. 

Geçtiğimiz gün düzenlenen açılış töreninde 
yeni Citizens Advice Haringey, bürosunun 
açılışını Tottenham Milletvekili üyesi David 
Lammy gerçekleştirdi. Merkez, ‘Haringey Ad-
vice Partnership’olarak bilinen, Haringey Bel-
ediyesi ile ortak çalışma yürüten HAIL ve Public 
Voice,‘Bilgi, Tavsiyeve Rehberlik’ servisleriyle 
toplumun bilgiye erişimini artırmayı hedefley-
erek, Haringey çevresinde bilinen ‘hub’, yani 
küçük merkezler halindeki danışmanlık ve re-
hberlik hizmetlerini sunuyor. 

Merkezde sunulan hizmetler ile Citizens Ad-
vice Haringey, HAIL ve Public Voice ile yerel 
topluluklara geniş sosyal hizmetleri sunmayı he-
defliyor. Citizens Advice Haringey’in Waltheof 
Gardens’daki yeni bürosu, kısa görüşmeler, tele-
fon, e-posta ve webchat temasları,yardım araçları 
ve dijital erişim ile Haringeyde yaşayan toplu-
mun ihtiyaç duyduğu bilgi, danışmanlık ve re-
hberlik hizmetini servis kullanıcılara ulaştırıyor. 
Haringey Advice Partnership yüz yüze olduğu 
gibi, telefon aracılığıyla da hizmetlerini sunuyor.

Ayrıca Haringey Advice Partnership yerel 
örgütleri biraraya getirerek Haringey bölgesinde 
yaşayan insanların gerektiğinde doğru bilgi, 
danışmanlık  ve rehberlik alabilmesi yönünde de 
çalışmalar yütüyor. 

Düzenlenen açılışta bir konuşma yapan 
Lammy, “Artan kesintilerin toplumumuzun en 

savunmasız üyelerini etkilediğini hepimiz bili-
yoruz.  Bu nedenle kaliteli danışmanlık ve bilgi-
ye erişim ihtiyacı hiç bu kadar güçlü olmamıştı.  
Haringey sakinlerine uzman rehberlik sağlayan 
Waltheof Gardens’daki Citizens Advice merkezi-
ni açmaktan onur duyuyorum.”  İfadelerine yer 
verdi. 

Açılışta hazır bulunan, Citizens Advice 
Haringey baş yöneticisi Lynn Hannah şu sö-
zleri kullandı; “Haringeyde yaşayan toplumu 
bilgilendirmek, desteklemek amacıyla açılan 
büromuz  için çok heyecanlıyım. Yerel halkın 
ihtiyaç duyduğu bilgi ve danışmanlık hizmetini 
alabilmesi için bize ulaşmalarını ve bize ra-
hat ulaşmalarını sağlamak için elimizden gelen 
her türlü kolaylığı sağlayacağımızı garanti edi-
yorum.  Bunu sağlayacak güçlü personelimiz, 
gönüllülerimiz ve uzman bir  ekibimiz var. Bu 
sayede herkesin kolayca ücretsiz bağımsız ve 
tarafsız danışmanlık hizmetine erişebilmelerini 
sağlayacağız.”

Açılışın ardından Citizens Advice 
Haringey’in yayınladığı açıklamada birlikte 
çalışmak isteyen gönüllülere çağırada bulunarak; 
“Müşterilerimizden biri şu sözleri kullandı 
“Danışmanım tarafından bana verilen bilgiler 
çok yararlı oldu. Bu gibi yasaların var olduğunu 
dahi bilmiyordum! Biz vatandaşların tavsiye için 
birilerine danışmaktan korkmuyor olması bize 

haklarımızı korumamız konusunda çok büyük 
yarar sağlayacaktır.Haringey Advice Partner-
ship yardım sayesinde evimi kaybetme ve evsiz 
kalma durumundan kurtuldum. 

Citizens Advice Haringey olarak her za-
man bizimle çalışacak, topluma hizmet verecek 
yeni gönüllüler arıyoruz. Lütfen aşağıdaki 

ulaşım bilgilerinden bize ulaşın. Hizmetlerim-
ize erişmek ve ayrıntılı bilgi için lütfen Monika 
Özgövercine e-posta adresinden irtibata geçiniz: 
monika.özgövercin@haringeycabx.org.uk veya 
web sitelerimizi kontrol ediniz. www.haringey-
cabx.org.uk - www.haringeyadviçepartnership.
co.uk” ifadelerine yer verdi. 
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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’dan ‘Kayyuma hayır!’ sesi yükseldi 

Baskınlarda polis, Birçok belediyenin kapısını ve camını 
kırdı, Colemêrg Belediyesi binasına Türk bayrağı astı, 
Cizîr’de Eşbaşkan Leyla İmret’i gözaltına aldı, birçok 
kişiyi de baskın esnasında darp etti. İçişleri Bakanlığı, 
PKK-KCK ve FETÖ’ye yardım ve destek verdikler-
ini öne sürerek haklarında yürütülen soruşturmalar 
kapsamında görevden alınan 2’si il 24’ü ilçe 2’si ise 
belde belediyesi olmak üzere 28 belediyeye kayyum 
atandı. Kayyum atanan belediyeler arasında Batman 
ve Hakkari il belediyeleri de bulunuyor. 

Erem Kansoy 

Türk hükümetinin sonu gelmez 
kürt düşmanlığı şimdide kayyum 
modası ile sürerken tepkilerde çığ 
gibi büyüyor. Kürdistan,Türkiye ve 
avrupa’nın çeşitli yerlerinde devam 
eden ‘kayyum’ protestolarına bir 
destekde Londra’dan geldi. Gaze-
temizin baskıya hazırlandığı saatlerde 
İngiliz Başbakalığı önünde düzenlenen 
eylemde, Türk hükümetinin 28 beledi-
yeye kayyum ataması protesto edildi. 

Britanya Kürt Halk Meclisi 
tarafından düzenlenen eylemde 
aralıksız olarak, “terrorist Erdoğan, 
hemen şimdi adalet istiyoruz” 
sloganları atıldı ve İngilizce hazırlanan 
bildiri dağıtıldı. Türk hükümetinin 
insalık dışı uygulamalarına dik-
kat çekip duyarlılığı artırmayı he-
defleyen eyleme, Britanya Kürt 
Halk Meclisi yaptığı çağırıda, “TC 
faşizminin saldırıları devam ediyor. 
Kürdistan’daki  belediyeler resmen 
işgal edildi irademiz namusumuz-
dur diye tepki gösteren halkımıza 
saldırılar durmak bilmiyor. Devlet 
ve   AKP faşizminin  bu saldırılarını 
bizler de kabul etmiyoruz. Halkın 
belediyelerine “Kayyum” denilen yö-
neticileri kabul etmiyoruz Bu Kayyum 
denilen kişiler daha önceki katliam-
lardan sorumludur. Avrupa’nın her 
yerinde belediye işgallerini protesto 
ediyoruz.” Ifadelerine de yer verdi.

İşte Kayyum atanan 
belediyelerin listesi:

Batman İl Belediyesi Ertuğ 
Şevket Aksoy(Vali Yardımcısı)
Hakkari İl Belediyesi Cüneyt 
Epçim (Vali Yardımcısı)
Adana-Pozantı İlçe Belediyesi 
Mahmut Sami Baysal
Ağrı-Diyadin İlçe Belediyesi 
Mekan Çeviren (Kaymakam)
Batman-Beşiri İlçe Belediyesi 
Mustafa Maslak (Kaymakam)
Batman-Gercüş İlçe Belediyesi 
Ünal Koç (Kaymakam)
Diyarbakır- Silvan İlçe Belediyesi 
Murat Kütük (Kaymakam)
Diyarbakır-Sur İlçe Belediyesi 
Bilal Özkan (Vali Yardımcısı)
Erzurum-Aşkale İlçe 
Belediyesi Şenol Polat
Erzurum-Hınıs İlçe Belediyesi 
Bülent Ay (Kaymakam)
Giresun-Çamoluk İlçe 
Belediyesi Musa Varıcı
Iğdır-Tuzluca İlçe Belediyesi 
İbrahim Civalek (Kaymakam)
Konya-Ilgın İlçe Belediyesi 
Mehmet Karahan
Mardin-Dargeçit İlçe 
Belediyesi Mehmet Yaşar 
Yeşiltaş (Kaymakam)
Mardin-Derik İlçe 

Belediyesi Muhammed Fatih 
Safitürk (Kaymakam)

Mardin Mazıdağı İlçe Belediyesi 
Halit Benek (Kaymakam)

Mardin Nusaybin İlçe Belediyesi 
Ergün Baysal (Kaymakam)

Muş-Bulanık İlçe Belediyesi 
Ömer Şahin (Kaymakam)

Siirt -Eruh İlçe Belediyesi 
Murtaza Dayanç (Kaymakam)

Şanlıurfa-Suruç İlçe Belediyesi 
Tarık Açıkgöz (Vali Yardımcısı)

Şırnak-Cizre İlçe Belediyesi 
Ahmet Adanur (Kaymakam)

Şırnak-Silopi İlçe Belediyesi 
Savaş Konak (Kaymakam)

Van-Edremit İlçe Belediyesi 
İbrahim Özkan (Vali Yardımcısı)

Van-Erciş İlçe Belediyesi Mehmet 
Şirin Yaşar (Kaymakam)

Van-İpekyolu İlçe Belediyesi 
Önder Can (Vali Yardımcısı)

Van-Özalp İlçe Belediyesi 
Serdar Karal (Kaymakam)

Batman-Beşiri-İkiköprü 
Belde Belediyesi Mustafa 
Maslak (Kaymakam)

Iğdır-Merkez- Belde Hoşhaber 
Belediyesi Bilgehan Karanfil 
(Vali Yardımcısı)
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Arbitrationa gidecek 
problemleri Yazılı onay belirler

Geçen hafta başladığımız Arbitra-
tion mahkemeleri konumuza kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. Her iki taraf 
arasında çıkan anlaşmazlığı arbitra-
tion mahkemesine götürmek, o tur 
anlaşmazlığın yazılı onayda belirtilmesi 
gerekir.  Yazılı onayda belirtilmemişse, 
veya belirtilmişse, arbitration mahkem-
esi problem veya anlaşmazlığı duymaz.   
Örneğin yazılı onay, “bu anlaşmadan 
çıkacak her hangi bir anlaşmamızla ar-
bitration mahkemesine gider”, diye bey-
an verirse, bunu Arbitration mahkemesi 
göz önünde bulundurur ve buna göre 
davayı duyma hakkinin olup olmadığına 
karar verir.  

Yazılı onay ne zaman 
verilmelidir

Bu onay anlaşmazlıktan önce veya 
daha sonra da verilebilir.   Yani iki 
tarafta ilk basta ticari bir anlaşma ya-
parken, bu ticari anlaşmaya bir madde 
ilave ederek, “her hangi bir veya 
anlaşmazlıklar olursa davamız, arbitra-
tiona gitmelidir diye ilave edilebilinir, 
veya anlaşmazlık çıktıktan sonra da her 
iki taraf davalarının arbitrationina git-
mesine yazılı beyanat verebilirler, ve 
böylece dava arbitrationa gider.  

Yazılı onayın geçerliliği 
hangi hukuka göredir

Yazılı onay, her iki tarafın davaya 
uygulanmasını istediği, (eğer her iki 
taraf uygulanacak hukuku anlaşmadıysa, 
uygulanacak arbitration kuralları uygu-
lanacak hukuku belirleyebilir) veya 
uygulanan hukuka gore gecerliligine 
bakilir. Uygulanan hukuka göre, arbitra-
tiona gitmek için, yazılı onayın geçerli 
olması gerekir.  Eğer yazılı onay geçerli 
değilse, dava arbitrationa gitmez, bu du-
rumda devlet mahkemesi davayı duyma 
hakkına sahip olur.

Yazılı Onayın geçerliliğine 
ne zaman dikkat edilir? 

Yazılı onayın geçerliğine; 
1. Arbitration mahkemesine 

başvurulduğu zaman gözden geçirilir. 
2.Arbitration kararının etkili hale 

geçmesi için devlet mahkemesine 
başvurulduğu zaman. 

Yazılı onayın geçerliliğine, davacı ar-
bitration mahkemesine başvurduğu za-
man, arbitration mahkemesi tarafından 
gözden geçirilir. Arbitration mahkem-
esi, ancak yazılı onayın geçerliliğine 
karar verirse, arbitration mahkemesi 
davayı duyar ve davayı duyma hakkına 
sahiptir. 

Arbitrationa gitme yazılı onayın 
geçerliliği, devlet mahkemesi tarafından 
bakılır.  Davacı, arbitration kararını et-

kili hale gelmesi icin devlet mahkem-
esine başvurduğu zaman, Davalı, dev-
let mahkemesinin arbitrationa gitme 
yazılı onayın geçerliliğini tartışma 
konusu yapabilir, bu durumda devlet 
mahkemesinin yazılı onayın geçersizliği 
için başvuru yapabilir.  Bu durumda 
davalının almak istediği sonuç, eğer 
yazılı onay geçersizse, arbitration kararı 
geçersiz hal alır ve arbitration kararı et-
kili olmaz.  

Arbitration kararının geçerliği çok 
önemli ve geniş bir konudur, bu konu 
üzere yazılacak ve konuşulacak çok 
malzeme vardır.  İleriki dönemlerde bu 
konuları tekrar ele alacağım.  

Bu onayı vermek devlet 
mahkemesine gitme 
yolunu kapatır mı?

Iki tarafta arbitration gitmeye yazılı 
karar verdikten sonra, devlet mahkem-
esine gitme kapısını kapatmış olurlar.   
Devlet mahkemesi böylece tercihin 
dışına itilmiştir.  

Problem çıktıktan sonra karar 
değişirse, yani Devlet mahkemesine 
gitmek istenirse, iki tarafında istekli 
olması gerekir.  Tek tarafın ‘ben artık 
arbitrationi istemiyorum’ demesi geçtir, 
çünkü yazılı olarak arbitrationa gitmeye 
beyanat vermiştir, o kararından artık 
dönemez. 

arbitration gitme 
tercihini kim yapar?

Arbitrationa gitme tercihini iki taraf 
karar vermelidir, tek taraf veya sadece 
bir tarafın Arbitrationi tercih etmesi yet-
erli değildir, böylece dava ancak dev-
let mahkemesine intikal eder ve devlet 
mahkemesinin önüne gitme zorunluluğu 
vardır. 

ticari anlaşmazlık veya 
kontrat hukuksal olarak 
geçersizse, bunun içeriğinde 
olan arbitration maddesinin 
etkisi nedir? (“separability”)

Ticari anlaşma veya kontrat hukuksal 
olarak geçersiz olabilir, bu durum, arbi-
tration maddesini geçersiz kılmaz.  Yani 
dava ticari anlaşmanın geçersizliğine 
rağmen Arbitration Mahkemesine 
gider, ve Arbitration mahkemesi ti-
cari anlasmanin veya diger hukuksal 
anlaşmazlıkların hakkında karar vermek 
için davayı görür. 

Nuri Ahsak, Applerose Solicitors, 
Juxon House, 2nd Floor, 100 St. Pauls 
Churchyard, London eC4M 8bU; 
nuri@applerosesolicitors.com veya 
07949095193

Hukuk Köşesi

Nurİ AhsAk
AVUKAT  VE HAKEm

DAY-MER Bisiklet Kursları
Türk ve Kürt Kadınlara Özel
Hackney Beledeyesi ile hazırlanan ortak projede 
kadınlarımıza özel bisiklet kursunda yeni dönem 
kayıtları başladı. 

AP grupları: Türkiye’ye 
karşı somut girişimde 
bulunulmalı
Avrupa Parla-
mentosu grupları, 
Türkiye’nin ciddi 
hak ihlallerine yol 
açan politikalarına 
tepki göstererek, 
“Somut girişimde 
bulunulmalı” dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) 
Sosyalistler ve Demokratlar 
Grubu Başkanı Goani Pittella, 
basın toplantısı düzenledi.

“Türkiye’de olanların 
demokrasi ve hukuk dev-
leti ile alakası yok” diyen Pit-
tella, şunları belirtti: “Darbe 
girişiminde bulunanlara karşı 
iktidar önlem alabilir fakat 
iktidar öylesine bir baskı ve 
tutuklama furyası başlatmış ki, 
muhaliflere ve hak talep eden-
lere karşı demokrasi, hukuk 
devleti ve insan hakları ile hiç 
alakası olmayan uygulamalar 
söz konusu. Bu durum böyle 
devam ederse Türkiye nereye 
gider bilemeyiz fakat vize ser-

bestisini filan unutsunlar!”

‘tÜrKİYE 
VazGEÇMElİ’

AP Yeşiller Grubu 
Eşbaşkanı Rebecca Harms 
ise yaptığı açıklamada, 
“Biz, Türkiye’de hak hukuk, 
demokrattikleşme ve Kürt 
meselesinde çözüm beklerk-
en başta Kürt politikacıları 
ve seçilmişleri, gazeteciler, 
aydınlar olmak üzere bin-
lerce tutuklama ve muhalifleri 
sindirme grişimi ile karşı 

karşıyayız. Bunları kabul et-
mek mümkün değil” dedi.

AP Sol Grubu da “Türk 
iktidarı artık seçilmiş 
belediye başkanlarını, 
gazetecileri ve binlerce me-
mur ve muhalifi zindanlara 
atmaktan vazgeçmeli” de-
nildi. Türkiye’nin Rojava’da 
Kürtlere ve PKK ile girdiği 
çatışma stratejisinden de 
vazgeçmesinin istendiği 
açıklamada, AB’nin de bu 
konularda somut girişimde 
bulunması gerektiği belirtildi.

Kurs başlangıç tarihi: 26 Eylül 
2016 Kurs süresi: 12 Hafta
(Kadına şiddetten kurtulan 
kadınlarımız öncelikli 
olacak, kısıtlı yer imkanınızı 
kaybetmemek için hemen 
başvurun)
Başvuru için: Ms Banu 
Aydinoglugil, Domestic Violence 
Volunteer Manager, DAY-MER 
Community Centre, Tel : 020 7275 
8440 - Email : banu@daymer.org 
Path into Life Project



17  ÇARŞAMBA, 14 EYLüL 2016

BM: Türkiye’de şehirler ve köyler yakıldı
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Al Hussein, 
ellerinde Kürdistan’da çok ciddi insan hakkı ihla-
linin yaşandığına dair veriler olduğunu açıkladı. 
Al Hussein, Türkiye’nin bir an önce kapılarını BM 
İnsan Hakları Komiserliği’ne açmasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 33. İnsan 
Hakları Konseyi Oturumları, İsviçre’nin 
Cenevre kentinde başladı. BM İnsan 
Hakları Yüksek Komiseri Zeid Al Hussein, 
açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’yi 
sert bir dille eleştirdi. Al Hussein, İnsan 
Hakları Komiserliği’nin yaşanan hak ihlal-
lerine ilişkin inceleme yapabilmesi için 
Türkiye’nin ülkeye girişlerine izin vermes-
ini istedi.

‘Şehirler ve köyleri yaktılar’
Kuzey Kürdistan’da çok ciddi insan 

hakları ihlallerinin yaşandığına ilişkin eller-
inde çok sayıda veri olduğunu vurgulayan 
Al Hüssein, “Uluslararası hukuku ve insan 
haklarının sürekli olarak ihlal edildiğine 
ilişkin raporlar ve veriler ulaşıyor elim-
ize. Bunların içinde sivil ölümler, yargısız 
infazlar ve çok büyük rakamlarda yerinde 
ettirmeler söz konusu. Bize şehirlerin ve 
köylerin yakılıp yıkıldığına dair sürekli 
olarak raporlar ve veriler geliyor. Yerler-
inden edilen binlerce insanın insani temel 
ihtiyaçlarının karşılanması ve korunması 
gerekiyor” dedi. 

‘Özel birim’
Al Hussein, söz konusu iddiaların 

araştırılması için Türkiye’de yap-
mak istedikleri inceleme talepler-
ine cevap verilmediğini dile getirirk-
en, Türkiye’deki durumu takip için 
Cenevre’de özel bir birimin kurulduğunu 
söyledi. Türkiye’nin kendisine bireysel 
anlamda davet gönderdiğini açıklayan 
Al Hussein, bu davetin ‘İnsan Hakları 
Komiserliği’nin Güneydoğu’ya giderek 
inceleme yapmasının yerini alamayacağını’ 
vurguladı. 

Oturumlar 30 Eylül’e kadar sürecek 
ve dünyanın değişik bölgelerindeki hak 
ihlalleri gündeme alınacaj. Basın ve ifade 
özgürlüğü, yargısız infazlar, zorla göç ve 
haksız gözaltılar ile ilgili raportörlerin 
raporlarını okuyacağı oturum süresi bo-
yunca çok sayıda sivil toplum kuruluşu da 
hazırladıkları raporları Konsey’e sunacak.

AB’nin küçük 
üyeleri de Brexit 
sonrasında karar 
alıcı olmak istiyor

Büyük Britanya’nın 
Avrupa Birliği’nden 
(AB) çıkış kararı 
almasının ardından 
birliğin geleceği 
konusunda küçük 
üyelerin arka plana 
itildiği tezi giderek 
güçleniyor.

Almanya, Fransa ve 
İtalya’nın Britanya’sız 
AB tartışmalarında yalnız 
başına karar almalarına 
karşı Avusturya’dan ‘biz de 
varız’ açıklaması geldi. 23 
Haziran’daki Brexit referan-
dumu sonrasında AB’nin 
geri kalan 27 ülkesinden 
sadece Almanya, Fransa ve 
İtalya’nın öne çıktığı görül-
üyordu. Üç ülkenin liderl-
eri geçtiğimiz ay İtalya’da 
bir araya gelerek, 27 üyeye 
düşecek AB’nin geleceğini 

masaya yatırmıştı. Ancak 
bu duruma tepki gösteren 
ülkelerin sayısı da artıyor. 
Üç ülkenin Britanya’nın 
ayrılmasından sonrasına 
ilişkin tartışmaları tek 
başlarına yürütmeler-
inin ‘kötü bir şey’ olduğu 
uyarısında bulunan Avustu-
rya Maliye Bakanı Hans Jörg 
Schelling, “küçük (AB üye-
si) ülkeler gözardı edilme-
melidir” diye uyardı. 

Slovakya’nın başkenti 
Bratislava’daki AB Maliye 
Bakanları toplantısı öncesinde 
konuşan Schelling, AB mal-
iye ve ekonomi bakanlarının 
katılacağı bir zirve talebinde 
bulunduğunu belirtti. Schell-
ing, bu toplantının birlikten 
ayrılma kararı alan Britanya 
dışındaki 27 üye ülkeye özel 
olacağını vurguladı.

Avusturya Maliye Bakanı, 
bu önerisine birçok AB ülkes-
indeki mevkidaşlarının sıcak 
baktığını da sözlerine ekledi.
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Eğer bugün işbirlikçi siyasal İslam devleti önemli oranda 
ele geçirdiyse bu süreç 12 Eylül’le başlamıştır. 12 Eylül 
ilk önce Fethullahçıları desteklemiş, Tayyip Erdoğan da 
Fethullahçılarla ittifak yaparak kendini iktidar yapmış, 
daha sonra Fethullahçılara karşı iktidar mücadelesine 
girişmiş, 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca 
da Fethullahçıları tümden tasfiye ederek 12 Eylül’ün 
hedeflediği işbirlikçi İslam’a dayalı yeni cumhuriyetin 
temel gücü haline gelmiştir.

Çiyager Nucan

12 Eylül askeri faşist darbesinin 
yıldönümünü geçiriyoruz. 12 Eylül askeri faşist 
darbesi, Türkiye ve Kürdistan tarihi açısından 
çok önemli sonuçlar doğurmuştur. 12 Eylül 
faşist darbesi, Türkiye solu ve Kürdistan’daki 
siyasi hareketlere büyük bir darbe vurmuştur. 
Solun üzerinden silindir gibi geçmiştir. Bu 
askeri faşist darbe karşısında ayakta kalan 
tek devrimci güç PKK olmuştur. Bu durum 
bile Önder Apo ve PKK gerçeğinin farkını 
ortaya koyar. Önder Apo, Kürt Özgürlük 
Hareketi’nin 12 Eylül faşizmine karşı nasıl bir 
mücadele yürüttüğünü çok kapsamlı biçimde 
ortaya koymuştur. Bu konuda ciltler dolusu 
değerlendirmeleri vardır. Biz bu yazımızda esas 
olarak 12 Eylül ile bugünkü AKP arasındaki 
bağı ortaya koyacağız.

AKP iktidarının bugün Türkiye’nin yönetici 
ve yeni bir Türkiye yaratma siyasi gücü haline 
gelme süreci, 12 Eylül askeri faşist darbesi ile 
başlamıştır. AKP iktidarı bugün bu noktaya 
gelmesini 12 Eylül askeri faşist darbesine bor-
çludur. 12 Eylül askeri faşist darbesi olmasaydı 
bugün AKP diye bir iktidar partisi olmazdı.

12 Eylül askeri faşist darbesi, esas olarak 
Kürt halkının gelişen özgürlük mücadeles-
ini ezmek, Türkiye’deki devrimci demokrasi 
mücadelesi ve bunun temel gücü olan solu 
tasfiye etmek için gerçekleştirilmiştir. Bir 
amaçları da İslamcı  muhalefeti terbiye edip 
sistem içileştirmek olmuştur. Bu, ABD’nin 
Sovyetler ve sola karşı yeşil kuşak projes-
inin gereği olarak yapılmak istendiği gibi, 
Türkiye’deki soykırımcı sömürgeci sistemin 
Kürtleri tümden ezip soykırıma uğratmak için 
bu güçleri kullanmak istemesi sonucu da gün-
deme alınmıştır. Böylece sömürgeci soykırımcı 
sistem, hem İslami kesimi sistem içileştirmiş 
olacak hem de Kürtlerin kuşatılıp ezilmesi için 
bu güçler kullanılacaktır. 12 Eylül bu temelde 
cumhuriyeti yeni temellerde şekillendirmeyi 
amaçlamıştır. Hatta bu yeni şekillendirilecek 
cumhuriyetin içine iradesi kırılmış ve Kürt 
karşıtı hale getirilmiş sol da alınacaktır. 
12 Eylül’ün devleti yeniden şekillendirme 
planlaması dikkate alındığında bu devletin 
temel stratejisinin Kürtleri yok etmek isteği 
olduğu bir daha görülür. 

Kürt soykırımı
12 Eylül’ün Kürdistan’ı boydan boya 

yeniden işgal ettiği, tam bir irade kırma zindanı 
haline getirdiği görülür. Kürdistan’da siyasi 
örgütlenme ve mücadelenin geliştiği her şehir, 
kasaba, mahalle ve köy, polis, jandarma ve ask-
erin operasyonlarına maruz kalmış; Kürtlükle 

ilgili siyasi faaliyet içine girmiş, böyle bir mü-
cadeleye sempati duymuş ya da bu tür örgütler-
le şöyle ya da böyle ilişkilenmiş, ekmek vermiş, 
selam vermiş herkes gözaltına alınmış, işkence 
görmüş ve tutuklanmıştır. Bu saldırı ve tutuk-
lamalar esas olarak PKK’nin örgütlendiği ve 
mücadele ettiği alanları hedeflese de Kürt ve 
Kürdistan’dan söz eden reformist milliyetçi 
grup ve örgütleri de hedef almıştır. Onların 
taraftarları ve sempatizanları, PKK taraftarı 
ve sempatizanları gibi hedef alınmasa da 
örgütlü yapıları ve kadroları hedef alınmış ve 
dağıtılmıştır.

 PKK’nin ise tam anlamıyla kökü kazınmak 
hedeflenmiştir.  PKK’nin düşüncesinin dile 
geldiği her yer ezilmiş, PKK’nin düşüncesini 
duyan her kişi zindanlara atılmıştır. Öyle ki bu 
topraklar böyle bir örgüt görmemiş, böyle bir 
düşünce duymamış gibi bir kök kazıma saldırısı 
yürütülmüştür. Diyarbakır 5 Nolu Zindanı, 
bu zihniyet ve amacın uygulamalarının 
gerçekleştiği yerdir. Kürt halkının özgürlük 
mücadelesi bu biçimde ezilip kökü kazınacak, 
sonra da işbirlikçi İslam’ın sistem içine alındığı 
yeni Türkiye ile soykırımcı sömürgeci devlet 
yeniden şekillendirilip bu devletle Kürtlerin 
soykırımı tamamlanacaktır. Bu yapılırken 
sistem içine alınmış işbirlikçi İslam, Kürtlere 
karşı kullanılacaktır. Kürtlerin inancı, Kürt’ü 
soykırıma uğratmak için kullanılacaktır. 

İşbirlikçi siyasal İslam
12 Eylül rejimi bu amaçla Necmetin Erba-

kan ve arkadaşlarını cezaevine atarak, onların 
örgütlülüğünü dağıtarak Fethullah Gülen 
Cemaati’ni devlet içine yerleştirmiştir. Bu ce-
maatle hem ABD’nin istediği işbirlikçi İslam 
Türkiye’nin içinde güç yapılacak hem de sistem 
içine alınmış İslam’la Kürtler tasfiye edilecekti. 
İşbirlikçi böyle bir İslam’la Kürtlerin tasfiyesi 
için dış güçlerden de destek alınmış olacaktı. 
Soykırımcı sömürgeci sistem, Fethullah’ı bu-
nun için tam biçilmiş kaftan olarak görmüştür. 
Fethullah’ın ve İslamcıların devlet içine 
yerleşmesi ve giderek etkinliklerini arttırması 
böyle olmuştur. 12 Eylül’ün Turgut Özal’ı en 
önemli bakanlığa getirmesini de bu eksende ele al-
mak gerekir. Özal, hem ABD’ye yakın bir kişiliktir 
hem de Fethullahçılara... Fethullahçı değildir ama 
işbirlikçi İslam’ın devlet içine yerleşmesinde rol 
oynayacak bir kişiliktir. Öte yandan İslami kesim-
leri işbirlikçi hale getirerek ve devletin hizmetine 
koyacak bir karaktere sahiptir. Tayyip Erdoğan’ın 
15 Temmuz darbe girişiminden sonra kendisinin 
Fethullahçılara verdiği desteği ve onlarla yaptığı 
işbirliği ve ittifakı meşrulaştırmak için “Tur-
gut Özal da onlara hizmet etmiştir” demesi, bu 
gerçekliğin ifadesidir. 

Evren’den Erdoğan’a...
Turgut Özal, Fethullahçıların devlet içine 

yerleşmesine Başbakan ve Cumhurbaşkanı olduğu 
dönemde önemli katkılarda bulunmuştur. 12 Ey-
lül, 1923’te kurulan cumhuriyetin başkalaşıma 
uğramasının önünü açmıştır. İşbirlikçi İslam’ı bil-
inçli ve planlı devletin parçası haline getirmiştir. 
Zaten Kenan Evren’in meydanlarda Kuran’la 
dolaşması, her gittiği yerde Kuran’dan ayetler 
okuması, yeni cumhuriyetin işaretidir. Eskiden 
böyle yapanlar mürteci, gerici, şeriat devleti 
getirecek diyerek içeri atılırken, şimdi bun-
lar Kemalizmin ocağı denen ordu ve onun gen-
eralleri tarafından yapılmaktadır. Bu durum 
zaten cumhuriyetin yeni ittifak ve dengelerle 
şekillendirileceğinin kanıtıdır. 

İşbirlikçi İslam’ın devlet içine yerleşmesini 
yavaşlatan ve engelleyen, 15 Ağustos hamlesi ve 
Özgürlük Mücadelesi’nin güçlenmesi olmuştur. 
Bu mücadele gelişince klasik Kürt inkarcılığı 
harekete geçmiştir. Kürt’ün işbirlikçi İslam’la 
oyalanması politikasına bile gerek duymadan 
şiddetle ezme politikası izlenmiştir. Özgürlük 
Mücadelesi’nin gelişmesi, cumhuriyetin yeni 
temellerde şekillendirilmesine fırsat vermemiş, 
bunu sekteye uğratmıştır. Bu süreçte Erbakan, Re-
fah Partisi, belli düzeyde Özgürlük Mücadelesi’ne 
karşı kullanılsa da, bu kesimin devlet içine 
alınmasına izin verilmemiştir. 

Refah Partisi’nin yeniden güçlenmesinde 
Özgürlük Mücadelesi’nin etkisi olmuştur. Bu 
süreçte onların üzerine gidip dönüştürme yer-
ine kullanma esas alınmıştır. Refah da bu süreci 
kendi lehine kullanmaya çalışmıştır. Refah’ın 
yükselişi, Özgürlük Mücadelesi’nin yarattığı 
sonuçlar üzerinden olmuştur. Bir taraftan devle-
tin göz yummasını değerlendirmiş, diğer taraftan 
savaşın yarattığı sorunlara seslenerek kendisine 
bir taban bulmuştur. Deniz Baykal CHP’sinin 
tamamen devletçi ve Kürt düşmanı karakterinin 
yarattığı muhalefet boşluğunu da değerlendirerek 
Türkiye’nin birinci partisi haline gelmiştir. 

Uluslararası Komplo ve Kürt Halk Önderi’nin 
esaretinden sonra 12 Eylül’ün işbirlikçi siyasal 
İslam’ı sistem içine alma projesine hız verilmiştir. 
Zaten 20 yıldır Fethullah Gülen Cemaati’nin dev-
let içine monte edilmesine devam edilmiştir. Kürt 

Halk Önderi’nin esareti ve gerillanın Türkiye 
sınırları dışına çıkması sürecinden yararlanarak 
siyasal İslam’ın devletin içine alınması konusu 
yeni baştan ele alınmıştır. Bir taraftan ABD’nin 
Ortadoğu’ya müdahalesi açısından işbirlikçi 
İslam’a ihtiyaç duyulurken, diğer taraftan Kürt 
Halk Önderi’nin esaret altına alınmasından sonra 
Kürt Özgürlük Hareketi’nin tümden tasfiye edilm-
esi için böyle bir iktidara gerek duyulmuştur. 
Soykırımcı Türk devleti bir nevi bu süreci 
Kürtlerin İslamcı bir hükümetle rehabilitasyon 
için kullanmak istemiştir. AKP’nin iktidara get-
irilmesi süreci böyle başlamıştır. 

Refah’ın bölünmesi
Refah Partisi içinde ‘yenilikçiler hareketinin’ 

başlatılması, bu temelde ortaya çıkmıştır. Bu 
projeyi hem ABD desteklemiş hem de Fethul-
lah Gülenciler... Zaten soykırımcı sömürgecilik 
12 Eylül’den bu yana böyle bir işbirlikçi İslam 
temelinde sistemi yeniden şekillendirmeyi hede-
flemektedir.

Refah’ın bölünmesinde Fethullahçıların da çok 
önemli rolü olmuştur. Eğer o zamanın Fethullahçı 
basınına ve Fethullahçıların konuşmalarına, 
açıklamalarına bakılırsa bu gerçeklikler görülür. 
Fethullahçılar kendilerinin devlet içine yerleşmesi 
ve zamanla iktidarı tümden ele geçirmesinde 
yenilikçi denen bu kesimi kullanacaklarını 
düşünmüşlerdir. Zaten siyasal İslamcılar içinde 
Fethullah ve Erbakan mücadelesi vardır. Bu 
açıdan Fethullah Gülenciler Erbakan’ı zayıflatmak 
için de Tayyip Erdoğan’ın başını çektiği yenilikçi 
kanadı desteklemiştir. Bu konuda ellerindeki 
tüm imkan ve ilişkileri kullanmışlardır. Devlet 
içindeki ilişkileri de, ABD başta olmak üzere dış 
güçlerle ilişkilerini de Tayyip Erdoğan ve ekib-
inin güçlenmesi ve Erbakan’ın saf dışı edilmesi 
için harekete geçirmişlerdir. Bu açıdan Tayyip 
Erdoğan’ı güç yapan ve iktidara getiren güçlerin 
başında Fethullah Gülen gelmektedir. 

Ancak 12 Eylül’le başlayan siyasal İslam’ın 
devlet içine alınmasında devletin böyle bir 
klik tarafından şekillendirilmesinde kim rol 
oynayacaktır? Bu durum bir süre sonra Tayyip 
Erdoğan ile Fethullah Gülen arasında bir rekabete 
ve çatışmaya dönüşmüştür. AKP iktidarının ilk 
döneminde Tayyip Erdoğan ile Fethullah Gülen 

AKP, 12 Eylül’ün 
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devlet içinde klasik iktidar güçlerini saf dışı et-
mek için ortak hareket etmiştir. Çünkü ordu içinde 
siyasal İslam’ın sistem içine alınmasına karşı çıkan 
bir güç bulunmaktadır. Bunlar İslam’ın Kürtler 
ve sola karşı kullanılmasını kabul etmektedir; an-
cak devletin böyle bir İslamcı kesim tarafından 
şekillendirilmesine ve İslami kesimin devlet içine 
monte edilmesine karşıdır. Böyle bir İslami kes-
imle devleti paylaşmak istememektedir. İşte bu 
direnç gösteren kesimlere karşı Fethullahçılar 
ve Erdoğan ekibi birlikte hareket etmiştir. Ancak 
baştan beri devleti ele geçirmek için örgütlenmiş, 
12 Eylül rejimiyle devlet içine erkenden yerleşmiş 
Fethullah Gülen kliği, “AKP’ye biz destek ver-
dik, biz iktidara getirdik, şimdi devleti bunlar ele 
geçirmek istiyor” diyerek Erdoğan ve ekibine 
karşı harekete geçmiştir. Böylece devlet hangi 
işbirlikçi İslam tarafından şekillendirilecek ve ele 
geçirilecek mücadelesi şiddetlenmiştir. Erdoğan to-
plumsal örgütlenme gücüne ve liderlik yeteneğine 
dayanarak, Fethullah Gülen ise devlet içindeki 
ilişkileri ve dış dünya ile kurduğu köklü ilişkilere 
dayanarak bu mücadelede başarılı olacağını 
düşünmüş; rekabeti çatışmaya dönüştürmüşlerdir. 
Fethullah Gülenciler bir de PKK ve Apo 
düşmanlığının şampiyonluğunu yaparak bu mü-
cadelede bir adım öne geçmek istemiştir. 

15 Temmuz’a doğru...
Anlaşılıyor ki 2010 Anayasa 

Referandumu’ndan sonra bu mücadele gi-
derek artmıştır. 2011 ve 2012 yıllarında bu mü-
cadelenin şiddetlenmiş ve PKK’ye karşı savaş 
içinde Fethullahçılar kendilerini güçlendirmeye 
çalışmıştır. Şimdi daha iyi anlaşılıyor ki Tayy-

ip Erdoğan, Kürt Özgürlük Hareketi’ne karşı 
yürüttüğü savaşta kendisinin zayıfladığını ve 
Fethullahçıların güçlendiğini görerek 2012 yılının 
sonlarında Kürt Halk Önderi’yle ilişki kurup 
çatışmasızlık sürecini başlatmak istemiştir. Önder 
Apo da AKP’nin bu durumunu görerek 2013 
Newrozu’nda çatışmasızlığı resmileştirmiş, geril-
la güçlerini Türkiye sınırları dışına çıkarma kararı 
alarak AKP’yi böyle sıkışık olduğu bir dönemde 
adım atmaya zorlamıştır. Tayyip Erdoğan, Önder 
Apo’nun Newroz’da milyonların karşısında 
mesajının okunmasına böyle bir ortamda izin 
vermiştir. 

Kürt Halk Önderi AKP’ye böyle sıkıştığı bir 
dönemde adım attırmak istemiştir. Ancak Tayyip 
Erdoğan ve ekibinin demokratikleşme ve Kürt 
sorununu çözme gibi bir zihniyeti olmadığı için 
bu çatışmasızlık ortamını kendini toparlamak için 
bir oyalama süreci olarak kullanmıştır. Zaten daha 
sonra Ergenekoncu olarak yargılanan ulusalcı 
kesimleri yanına alarak kendi iktidarını ayakta 
tutmayı hedeflemiştir. Öte yandan ordu içindeki 
12 Eylül çizgisindeki bir kesimi de yanına alarak 
yeni sistemi kendi işbirlikçi İslam çizgisinde 
şekillendirmeyi hedeflemiştir. İşte Fethullahçılar, 
Tayyip Erdoğan ve ekibinin devleti yeniden 
şekillendirme sürecinde kendilerini safdışı 
edeceğini görerek, ordu içindeki AKP’ye muha-
lif batı yanlısı ulusalcıları da yanlarına alarak bir 
darbeyle iktidarı ele geçirmek istemişlerdir. 

15 Temmuz darbe girişimi, işbirlikçi İslamcı 
kanatlar arasında devleti kimin şekillendireceği 
konusunda yaşanan çatışmayı ifade etmekte-
dir. 12 Eylül askeri faşist darbesinin işbirlikçi 
siyasal İslam’ı sistemin parçası yapma hedefi, 
İslamcı kesimler içinde devleti ele geçirme re-
kabeti ortaya çıkarmış, sonuçta bu savaşı toplum-
sal örgütlenmesi daha güçlü olan ve Erbakan’ın 
yarattığı birikimi de kendi mücadelesinde iyi kul-
lanan Tayyip Erdoğan ve ekibi kazanmıştır.

Bu yönünü tartışmalıyız
Uzun süre ittifak yapan güçler, artık tek 

başlarına devleti ele geçirme gücüne ulaştıklarını 
düşündükleri an aralarındaki iktidar kavgasını 
şiddetlendirmişlerdir. Fethullahçılar Refah 

içinde yenilikçiler denen grubu destekleyip ik-
tidara gelmesinde rol oynamıştır. Bu iktidara 
karşı olan güçlere karşı ortak hareket etmişlerdir. 
Bu süreçte Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı 
Fethullahçılara imkanların önünü sonuna kadar 
açmıştır. Fethullahçılar bu temelde palazlandıkça 
palazlanmışlardır. Zaten Tayyip Erdoğan, “ne 
istediniz de vermedik” diyerek Fethullahçıların 
gelişip güçlenmesinde nasıl rol oynadıklarını 
açıkça itiraf etmiştir. AKP iktidarı Fethullahçıların 
gelişip güçlenmesine ve devlet içine yerleşmesine 
‘yardım ve yataklık’ yapmıştır. Fethullahçılara 
en büyük yardım ve yataklığı yapan AKP iktidarı 
olmuştur. AKP’yi iktidara getiren de 12 Eylül zih-
niyeti ve politikaları olmuştur. 

Eğer bugün işbirlikçi siyasal İslam devleti 
önemli oranda ele geçirdiyse bu süreç 12 Eylül’le 
başlamıştır. 12 Eylül ilk önce Fethullahçıları 
desteklemiş, Tayyip Erdoğan da Fethullahçılarla 
ittifak yaparak kendini iktidar yapmış, daha 
sonra Fethullahçılara karşı iktidar mücadelesine 
girişmiş, 15 Temmuz darbe girişimi başarısız 
olunca da Fethullahçıları tümden tasfiye ederek 
12 Eylül’ün hedeflediği işbirlikçi İslam’a dayalı 
yeni cumhuriyetin temel gücü haline gelmiştir. 12 
Eylül ve AKP iktidarı ilişkisini bir de bu yönüyle 
irdelemek, değerlendirmek ve toplumu bilin-
çlendirmek gerekiyor. 

12 Eylül’ün Kürt Özgürlük Hareketi’ni ezme 
ve solu tasfiye etme politikası ve uygulamaları 
çok değerlendirme konusu olmuştur; ancak 12 
Eylül’ün işbirlikçi İslam’a dayalı yeni devleti 
şekillendirme politikası ve sonuçları yeterince ele 
alınmamıştır. 

Kuşkusuz Kürt Özgürlük Hareketi ve sol, 12 
Eylül’ün bu karakterine yönelik değerlendirme, 
açıklama ve tutum içinde olmuştur; ancak diğer 
boyutları kadar gündem olup toplumsal bilinç 
haline gelmemiştir. 12 Eylül 37. yılına girerken 
bu durumun irdelenmesine ve sonuçlarının daha 
fazla ortaya konulmasına ihtiyaç vardır. O zaman 
15 Temmuz darbe girişimi, AKP ve Fethullahçılar 
çatışması, daha iyi anlaşılır. 

ürünüdür
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Batı Medyasındaki ‘Kürt Angelina Jolie’ Benzetmesine Eleştiri

İngiliz yayın kuruluşu BBC, IŞİD’le savaşırken Tür-
kiye sınırında hayatını kaybeden 19 yaşındaki YPJ 
savaşçısı Asya Ramazan Anter’le ilgili bir makale 
yayımladı. Makalede, Batı medyasının haberlerinde 
yer alan ‘Kürt Angelina Jolie‘ vurgusunun cinsiyetçi 
alt metni sorgulandı. YPJ savaşçısı İngiltere’nin 
en büyük gazetelerinden Times gazetesinin üç gün 
önceki sayısına manşet olmuştu. 

BBC’de yayınlanan Jiyar Gol imzalı 
makalede, YPG yetkilisi Choman 
Kanaani’nin “YPJ’nin bütün felsefesi 
cinsiyetçilikle savaşmak ve kadınların 
cinsel nesne olarak kullanılmasını engel-
lemek üzerine kuruludur” tepkisine de 
yer verildi.

Makalenin tam metni şöyle:
“Batı medyasına göre o, halkı için bir 

poster-kızıydı; askeri kahramanlıkları ka-
dar çarpıcı güzelliği nedeniyle de hayranlık 
uyandırıyordu. Fakat yoldaşları açısından, 
Asya Ramazan Antar’ın basında ve sosyal 

medyada tasvir ediliş biçimi hem şaşkınlık 
hem hayal kırıklığı yarattı.

Suriye’nin Kürt kenti Kamışlı’da 
doğan 19 yaşındaki Antar, geçen ay ülk-
enin kuzeyinde IŞİD militanları tarafından 
öldürüldü. Bazı Batılı medya kuruluşları 
haberlerinde dış görünüşüne odaklanarak, 
Antar’ın “Kürdistan’ın Angelina Jolie’si” 
olarak bilindiğini yazdı. Bazı yoldaşları 
bu karşılaştırmaları cinsiyetçilik ve 
nesneleştirme olarak kınadı.

 ‘YPJ’NİN fElSEfİ 
DaYaNaĞı, SaDElİK’

Asya Ramazan Antar’ın üyesi olduğu 
Kürt Kadın Savunma Birlikleri (YPJ), 
felsefelerinin sadelik ve mütevazılığa 
dayandığını söylüyor. Hiçbir kadın veya 
erkek dış görünüşüne, vücudunun şekline 
veya kilosuna göre yargılanmıyor. Onlara 
göre bireyler, ortak iyilik için fedakârlıkta 
bulunuyor.

Suriye Kürdistanı’ndan kadın 
savaşçılar, geçen sene muhafazakâr dini 
grupların direnişine rağmen kadınlara karşı 
şiddeti, zorunlu evlilikleri ve çok eşliliği 
yasa dışı kılan ilerici kanunların kabul 
edilmesini sağladı. Bu yasaları uygulamak 
için de sadece kadınlardan oluşan bir polis 
ekibi kuruldu.

Suriye Kürdistanı (Kürtler için Ro-
java) medyası açısından, Asya Ramazan 
Antar savaştığı ve öldüğü yer itibarıyla, 
IŞİD’le mücadele ederken hayatını kaybe-
den savaşçılardan biriydi. YPG’ye 2015’te 
katılmış, Viyan Antar adını almıştı.

Askeri eğitimini tamamladıktan sonra 
IŞİD’le savaşmak için cepheye gitmişti. 
Asya Ramazan Antar, 30 Ağustos’ta Tür-
kiye sınırı yakınındaki Menbiç’te öldürül-
mesinden önce beş cephede savaştı. Bir 
takım lideri ve makineli tüfek nişancısıydı.

Asya Ramazan Antar gibi yüzlerce Kürt 
savaşçı öldürüldü. Birçoğu 20’li yaşlarına 

daha gelmemiş ya da bu yaşlarının çok 
başındaydı. Fakat hiçbiri Viyan gibi bir 
şöhret yağmuruna tutulmadı.

 ‘MEDYa VİYaN’ıN 
İDEallErİNDEN 
SÖz EtMEDİ’

Choman Kanaani, Asya Ramazan 
Antar’ın Batı medyasında gördüğü mua-
meleden rahatsız olan Kürt savaşçılardan 
biri. Kanaani, IŞİD tarafından işgal edilen 
ve büyük ölçüde yok edilen Kürt kenti 
Kobani’nin Kürt güçlerince cihatçılardan 
temizlenmesi sonrası yeniden inşadan 
sorumlu. Kanaani birçok kadın ve erkek 
savaşçısını kaybetti.

Kanaani, “YPJ’nin bütün felsefesi cin-
siyetçilikle savaşmak ve kadınların cin-
sel nesne olarak kullanılmasını engelle-
mek üzerine kuruludur” diyor ve ekliyor: 
“Kadınlara toplumda hak ettikleri yeri ver-
mek ve kendi kaderlerine sahip çıkmalarını 
istiyoruz. Viyan bu idealler uğruna öldü. 
Medyada kimse uğruna canını verdiği bu 
idealler hakkında veya Viyan’ın son dört 
yılda Rojava’da kadınlar için ne başardığı 
konusunda konuşmadı.”

Agrin Senna, Menbiç’i özgürleştirme 
savaşında bir bacağını kaybetmiş bir YPJ 
savaşçısı. Ayrıca çok arkadaşını da kay-
betti. O da insanları, hayatını kaybeden ve 
IŞİD’in kendine özgü şeriat türünün altında 
yaşamayı reddeden kadın yoldaşlarının 
fotoğraflarına bakmaya çağırıyor: “Bakın 
resimlerine. Hepsi melek, hepsi güzel. 
Sadece bir Hollywood yıldızına, Angelina 
Jolie veya Julia Roberts’a benziyor diye 
bir tanesini seçemezsiniz. Onlarla hiçbir 
ilgileri yok. Dünyanın en kadın karşıtı 
gruplarından birinin arasında yaşamak ye-
rine ölmeyi tercih ediyorlar.”
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Yüz binlerce Suriyeli çocuk okula gidemiyor

Türkiye’deki mültecilerin 
sorunlarından biri de çocukların 
eğitimi. Öyle ki okula gitme yaşındaki 
1 milyon civarında çocuktan ancak 
300 bini okula gidebiliyor. Eğitim 
göremeyen Suriyeli erkek çocuklar sa-
nayinin ya da tarlanın yolunu tutarken, 
Suriyeli kız çocuklar ise erken yaşta 
evlilik tehlikesiyle karşı karşıya. Mül-
tecilerle ilgili çalışma yapan kurumlar, 
mülteci çocukların eğitime katılma 

oranlarının düşüklüğünün gelecekte 
büyük olumsuzluklara yol açacağı 
uyarısında bulundu. Kurumlar bu so-
runun giderilmesi için Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğünü ve Milli Eğitim 
Bakanlığını göreve çağırdı. 

Yeni eğitim ve öğretim 19 Eylül’de 
bin bir sorunla açılıyor. Milyonlarca 
Türkiyeli çocukla beraber Suriyeli 
çocuklar da okulun yolunu tutacak 
ancak Suriyeli çocukların okullaşma 

oranı çok düşük. AFAD’ın verilerine 
göre Türkiye’deki kayıtlı 2.7 milyon 
Suriyeli mültecinin yarıya yakını çocuk 
ve eğitim yaşında (5-18 yaş) yaklaşık 
bir milyon çocuk bulunuyor ancak mil-
li eğitimin verilerine göre geçtiğimiz 
eğitim yılında okula kayıtlı olan Suriye-
li çocuk sayısı ise 300 bin civarında 
idi. Geriye kalan yüz binlerce çocuk 
ise yaşadıkları sorunlardan kaynaklı 
eğitim hakkından faydalanamıyor.  

Batı illerinde daha düşük
Eğitim oranı kampların olduğu 

bölge illerinde biraz daha yük-
sekken bu oran batı illerinde çok 
daha düşük. Örneğin Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğünün verilerine 
göre 5-10 yaşında kayıtlı 57 bin 
513 çocuğun yaşadığı İstanbul’da 
bu çocukların sadece 7 bin 569’u 
okula gidebiliyor. Yine bu yaş 
aralığında 14 bin 474 Suriyeli 

çocuğun bulunduğu İzmir’de okula 
giden çocuk sayısı 3 bin 437 iken 
Ankara’da da bu yaş aralığında 
9 bin 883 Suriyeli çocuktan sad-
ece 3 bin 134’ü geçtiğimiz eğitim 
yılında okula devam edebiliyordu. 
Eğitim oranı orta okul ve lisede 
ise daha da düşüyor. Bu sayılara 
kayıtsız olan Suriyeli çocuklar 
da eklendiğinde okullaşma oranı 
daha da düşecektir.



24   ÇARŞAMBA, 14 EYLüL 2016



25  ÇARŞAMBA, 14 EYLüL 2016



26   ÇARŞAMBA, 14 EYLüL 2016TEKnOLOJİ SAYFASI

Google, Taliban programını 
yayından kaldırdı.

Google’ın Google Store olarak bilinen ve 
Android telefonlar için yazılmış 
programların yayınlandığı bölümünde 
bulunan ve Taliban’ın tanıtımı ve haberlerini 
içeren program Google tarafından kullanım 
standartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 
kaldırıldı. Google yetkilileri konu ile ilgili 
açıklama yapmaktan kaçındı. 

Otizm artık bilgisayar kameraları 
ile tespit edilebilecek

Vermont Üniversitesi araştırmacıları 
tarafından geliştirilen bir program sayesinde 
otistik çocuklar çok küçük yaşlarda tespit 
edilebilecek. Basit bir bilgisayar kamerası 
yardımı ile çocuklar üzerinde evlerinde tes-
tler yapılarak küçük yaşlarda durum 
değerlendirmesi yapılabilecek. Şimdilerde 
bu testler aile ile konuşup klinik ortamda in-
celemeler yapılarak gerçekleştiriliyor. Bir 
çocuğun otistik olduğunu anlama yaşı ortala-
ma olarak 4. 

Semender, hücre yenilemesine 
umut oldu
Semender isimli sürüngenin kopan bacağını 
tekrardan yenilemesi bilim insanları 
tarafından incelemeye alındı. Araştırmaların 

başarılı gitmesi durumunda insan vücudunun 
hücre yenilemesi konusunda çok büyük bul-
gulara ulaşılabilecek.

Günde birkaç bardak kahve 
bağırsak kanserini önlüyor

Yapılan araştırmalara göre günde içilen 
birkaç bardak kahvenin bağırsak kanserini 
yüzde 26 oranında azalttığı ortaya çıktı. 
Yoğunlaştırılmış kahvelerde bu oranın daha 
yukarı çıktığı düşünülüyor. Buna göre kah-
venin türü, yetiştirilme şekli, kavrulma şekli 
gibi konular etkisinde değişime yol açarken, 
her türlü kahvenin bu yararı sağladığı 
araştırmalar sonrası ortaya çıktı.

Gen biçimlendirme tekniği ile 
HIV tedavisi
Amerika’da bulunan Temple Üniver-
sitesinde bulunan araştırmacılar gen 
biçimlendirme tekniği ile HIV virüsünü 
kan hücreleri içerisinden makaslamayı 
başardılar. Bu yolla, HIV virüsü bulunan 

hastaların kan hücrelerinin içlerinde bu-
lunan virüslü bölümlerin dışarı atılması 
sağlanacak. Bu tekniğin gelecek 3 yada 4 yıl 
içerisinde insanlar üzerinde denenebileceği 
açıklandı.

Kaç yıl ömrünüz kaldığını tah-
min eden bilgisayar programı

East Anglia üniversitesinde bulunan bir grup 
araştırmacı, hali hazırda tutulmuş olan 3.4 
milyon hastanın verilerini analiz edecek bir 
bilgisayar programı üzerinde çalışıyorlar. 
Eğer program başarılı bir şekilde çalışır du-
ruma getirilirse yaş, yaşam tarzı, hastalıklar 
ve daha birçok özellikleri eşleştirerek tahmi-
ni olarak ne kadar yaşayabileceğinizi bulabi-
lecek. 

Dünya benzeri gezegen tah-
min edildiğinden daha sıcak
Yaklaşık 40 ışık yılı uzakta bulunan ve bir-
çok yönden dünyaya benzeyen ‘55 Cancri’ e 
isimli gezegen üzerinde yapılan araştırmalar 
bu gezegenin tahmin edildiğinden daha sıcak 

olduğunu ortaya çıkardı. Gezegenin güneşe 
bakan tarafı 2,462 derece ve karanlıkta kalan 
tarafı 1,282 derece olarak hesaplandı.

FBI’ın, Apple telefonlarında 
bulduğu açık kapatılacak

FBI ile Apple arasında dünya gündeminde 
uzunca bir süredir yer işgal eden telefonlara 
izinsiz girme savaşını bir İsrail dijital güven-
lik şirketi yardımı ile kazanan FBI, görülecek 
mahkeme sırasında bu işi nasıl yaptığını 
açıklamak zorunda kalacak. Bunun hemen 
ardından Apple’ın bu güvenlik açığını 
kapatıp bundan sonraki davalarda FBI’ı yine 
zor durumda bırakacağı tahmin ediliyor.

Kinba isimli robot King’s 
College’da işe başladı

Kinba ismi verilen robot geçtiğimiz hafta 
King’s College resepsiyonunda işe başladı. 
Normal şartlarda pek ilgi görmeyen resepsi-
yon bölümü Kinba’nın işe başlamasının 

ardından ziyaretçi akınına uğradı. Önceden 
programlanmış basit sorulara cevap vermeye 
programlanan Kinba sorulara verdiği espirili 
yanıtlarla ziyaretçilerinin yüzünü güldürüyor.
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Kentlerin tanklarla yıkıldığı, 1 mi-
lyon 642 bin kişinin sokağa çıkma 
yasaklarında hak ihlaline uğradığı, 
300 bin kişinin göç ettirildiği, 15 
Temmuz’a zemin hazırlayan savaş 
konsepti, Meclis’in lağvedilmesi, bin-
lerce muhalifin işten atılması ve 24’ü 
DBP’li 28 belediyede halk irades-
inin gasp edilmesiyle birlikte AKP-
Erdoğan yönetimi, mirasçısı olduğu 
12 Eylül’ü ‘aşmaya’ aday...

Tanklarla yıkılan Kürt illeri, bodrumlarda yakılarak 
katledilenler, işlenen insanlık suçları, darbe girişimi, 
Meclis’in tasfiyesi, askıya alınan Anayasa, OHAL’in 
dönmesi, binlerce kamu çalışanının işten atılması, yerel 
yönetimlere el konulması... Tüm bunlar, “Bir daha geri 
gelmez” denilen 12 Eylül Darbesi’nin yıldönümünde 
yaşandı.

Türkiye tarihinin en karanlık dönemi olarak 
adlandırılan 12 Eylül Askeri Darbesi’nin üzerinden 36 
yıl geçti. 12 Eylül, 1980 öncesi örgütlenen ve güçlü to-
plumsal bağlar edinen devrimci güçler ile yeni gelişen 
Kürt Özgürlük Hareketi’ni yok etmeyi hedeflemişti. 
“Bizim çocuklar başardı” klasiğiyle ABD’nin 
sahiplendiği 12 Eylül darbesi, aynı zamanda sermay-
enin mutlak egemenliğini sağlayan neo-liberal sisteme 
Türkiye’yi entegre etmeyi amaçlıyordu. Söz konusu 

Sıkı Yönetimden - Kayyuma  

12 Eylül Yaşıyor!
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hedefleri ve yapısı gereği darbenin ardından gelen tüm 
merkez sağ hükümetler, 12 Eylül darbesinin taşıyıcısı 
ve uygulayıcısı oldu.

Bu durum, hükümetlerin darbe anayasasından 
vazgeçmemesi, hak ve özgürlüklerin kısıtlanması, ser-
maye-devlet ilişkisi ve en açık olarak Kürt sorunundaki 
tutumlarıyla ortaya çıktı. Darbenin hedeflediği neo-
liberal uygulamalar, 24 Ocak kararlarının mimarı 
Turgut Özal’lı ANAP hükümetinde hayata geçirilm-
eye başlandı ve AKP hükümetine kadar sürdü. Darbe 
sonrası tüm hükümetler Kürt sorununda imha ve inkâra 
başvurdu. Darbenin taşıyıcısı Çiller-Ağar-Güreş kliği 
darbenin başaramadığı hedefleri 90’ların kirli savaşıyla 
başarmak, Kürt hareketi ve demokrasi güçlerini yok et-
mek istedi.

Askeri darbeden Saray darbesine
2002 yılında ‘demokrasi’, ‘Kürt sorununda çözüm’ ve 

‘AB’ye uyum süreci’ iddiasıyla iktidara gelen AKP ve 
günümüzün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 
öncülleri gibi darbenin taşıyıcısı oldu. En açık şekilde 
darbe düzenlemesi olan ‘yüzde 10 seçim barajını’ sa-
vunan AKP hükümeti, darbenin amaçlarından biri olan 
‘siyaseti işlevsizleştirme’ görevini de bütün pratiklerinde 
gösterdi. 

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 
‘Başkanlık Sistemi’, baskı ve zorla dayatılmaya başlandı. 
2015 Haziran seçimlerinde HDP’nin AKP’yi iktidardan 
düşürmesi ardından Saray eliyle Meclis işlevsiz hale ge-
tirildi ve bu dönem demokrasi güçleri tarafından ‘Saray 
Darbesi’ olarak adlandırılmaya başladı. 

Kürt sorununda 12 Eylül zihniyetini referans alan 
AKP ve Erdoğan, Haziran seçimleri öncesi 28 Şubat 
Dolmabahçe Mutabakatı’nı inkar etti ve seçimler sonrası 
Kürtlere yönelik topyekun savaş konseptini devreye sok-
tu. Aynı dönemlerde “Kürt sorunu yoktur daha ne istiyor-
sunuz” ve “tek millet, tek bayrak, tek vatan” ifadelerini 
tekrarlayan Erdoğan’ın demokrasiden ne anladığı da or-
taya çıktı ve 12 Eylül zihniyetinden kopmadığı görüldü. 

Kürt kentleri yakıldı!
AKP ve Erdoğan yönetimi, öncülleri gibi darbe-

nin taşıyıcısı olsa da özellikle son bir yıllık sürece 
bakıldığında 12 Eylül’ü aşan uygulamalara, bir dizi 
insanlık suçuna da imza atıldığı görülüyor. 

Gezi Direnişi ardından Batı metropollerinde 12 
Eylül’ün asker ve tankları, polis ve TOMA’lar yer 
değiştirdi; muhaliflere yönelik sokaklarda müthiş bir 
baskı oluşturuldu. Polise vur emri verilip ‘İç Güvenlik 
Paketi’ çıkartılarak demokrasi güçleri ‘güvenlikçi’ poli-
tikalar ile zapturapt altına alınmak istendi. 24 Temmuz 
2015 tarihinde başlatılan savaş süreciyle birlikte bu uygu-
lamalar da aşıldı. Savaş sürecinin ardından 16 Ağustos 
2015 tarihinde ‘sokağa çıkma yasakları’ başlatıldı ve yü-
zlerce bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi.

Ağustos 2015 tarihinde başlayan şehir savaşlarında 
Cizîr (Cizre), Sûr, Nisêbîn (Nusaybin), Şirnex (Şırnak), 
Silopî (Silopi), Hezex (İdil), Ferqîn (Silvan), Kerboran 
(Dargeçit), Gever (Yüksekova) gibi Kürt kentleri ağır si-
lahlar, helikopter ve tanklar eşliğinde yıkıldı.

Operasyonlar sırasında sadece Cizîr’de en küçüğü 3 
aylık Miray bebek olmak üzere 251 kişi devlet güçleri 
tarafından katledildi; bunlardan birçoğu üç ayrı bod-
rumda yakılarak öldürüldü. Sûr ilçesinde binlerce yıllık 
tarihle birlikte 91 insan katledildi. İnsan hakları örgütler-
inin raporlarına göre, 16 Ağustos 2015-10 Nisan 2016 
tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasaklarında 338 sivil 
katledildi. 

Kürt halkının ‘soykırım’ olarak adlandırdığı operasy-
onlar ve sonrasında ortaya çıkan tablo, 21’inci yüzyılın 
en vahşi katliamı olarak kayıtlara geçti.

12 Eylül’de ısrar, askeri darbeyi getirdi
Savaş süreciyle birlikte Kürt siyasi hareketi, her 

dönem hükümete ‘darbe’ uyarısı yaptı. Türkiye’nin 
Kürt sorunundaki çözümsüzlüğü, Ortadoğu’da 
Kürt karşıtlığı ve savaş sürecinin 15 Temmuz darbe 
girişiminin zeminini yarattığı değerlendirmeleri yapıldı. 
Keza savaş süreciyle birlikte asker, hükümetten Kürt 
kentlerine yapılan operasyonlar için yetkisini arttıran 
yasa talep etmiş; bunun üzerine AKP-MHP-CHP’den 
oluşan ‘milli mutabakat’ derhal devreye girmişti. Ni-
sêbîn gibi operasyonların merkezinde olan kentlerde 
valiler görevden alındı, yetki askere verildi. EMASYA 
Protokolü tekrar gündeme geldi. Daha sonra askere 
dokunulmazlık zırhı veren yasa Meclis’ten geçirildi. 
Üstelik askere ‘dokunulmazlık’ getirilirken, HDP mil-
letvekillerinin ‘dokunulmazlıkları’ ise kaldırılmıştı. 

12 Eylül de, Saray da Meclis’i lağvetti
15 Temmuz darbe girişimi aynı günün sabahında 

başarısız olurken, ‘Saray Darbesi’ kaldığı yerden de-
vam etti. AKP’nin “Biz kaldırdık” diyerek seçim 
propagandası haline getirdiği Olağanüstü Hal (OHAL) 
rejimi, tekrar ve bu kez tüm ülkede uygulanmaya koy-
uldu. 

Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) 
ile ülke yönetilmeye başlandı. Yüz binlerce kişi kamu-
dan ihraç edildi, bir o kadarı gözaltına alındı. Böylelikle 
askeri darbe girişimi sırasında uçaklarla bombalanan 
Meclis, birkaç gün sonra devre dışı bırakıldı. 

Öyle ki, belediyelere kayyum atanmasını ön gören 
yasa Meclis’ten geçmediği halde kısa süre sonra 
KHK’ler ile çıkartıldı.

Aydınlar Evren için ‘hain’ 
Erdoğan için ‘karanlık’

Aydın, yazar, gazeteci ve akademisyenlere yönelik 
tutumda da AKP-Erdoğan, 12 Eylül uygulamalarını 
aratmadı. Savaşa karşı barış taleplerini “Bu suça ortak 
olmayacağız” başlıklı bildiriyle açıklayan akademisy-
enler, Erdoğan tarafından ‘karanlık’ sözüyle suçlandı ve 
birçoğu üniversitelerden atıldı. 1984 yılında bir araya 
gelen bin 246 aydın da darbeci Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren’e demokrasiye dair gözlem ve taleplerinin içeren 
‘Aydınlar Dilekçesi’ni sunmuştu. Daha sonra Evren, 
“Biz çok aydın gördük, vatan hainliği yaptılar” demişti.

Hem ‘Aydınlar Dilekçesi’ne hem de ‘Bu suça ortak 
olmayacağız’ bildirisine imza atan Prof. Dr. Gençay 
Gürsoy bu durumu, “Evren döneminde yaşadıklarımı 
yaşıyorum” şeklinde ifade etmişti.

‘Yeni Dünya Düzeni’ AKP’de vücut buldu
12 Eylül Darbesi, ABD destekli küresel sermay-

enin ‘Yeni Dünya Düzeni’ projesine uygun politikaları 
Türkiye’ye taşıma amacı güttü. AKP döneminde 12 
Eylül’de programlanan ekonomik ilişkiler uygulamaya 
konuldu. Yüzlerce kamu kurumu özelleştirildi. Finans 
kapitale eklenen ve ‘Kırılgan Beşli’ olarak adlandırılan 
Türkiye ekonomisi, uluslararası piyasadan aldığı sıcak 
para ile çarkını döndürmek zorunda bırakıldı. Birey-
sel Emeklilik Sistemi, Varlık Fonu, ‘kölelik’ olarak 
değerlendirilen kiralık işçi büroları ve taşeronluk sis-
temiyle sermayenin emek üzerinde mutlak egemenliği 
sağlandı. Osman Gazi Köprüsü gibi mega projeler 
halkın zararına yapıldı. İşsizler ordusu gün geçtikçe 
çoğaldı, binlerce çalışan her yıl kar marjı uğruna iş ci-
nayetlerinde can verdi.

Yeni karanlıklar...
650 bin kişinin gözaltına alındığı, 1 milyon 683 bin 

kişinin fişlendiği, 171 kişinin sorgularda ve cezaevi 
işkencelerinde can verdiği, 17 yaşındaki Erdal Eren ile 
birlikte 49 kişinin idam edildiği 12 Eylül darbesi, ekon-
omisiyle, OHAL ve sıkıyönetim uygulamalarıyla Tür-
kiye halkları için karanlık bir dönemin adı... Kentlerin 
tanklarla yıkıldığı, 1 milyon 642 bin kişinin sokağa 
çıkma yasaklarında hak ihlaline uğradığı, 300 bin 
kişinin göç ettirildiği, askeri darbeye zemin hazırlayan 
savaş konsepti, Meclis’in lağvedilmesi ve uzatılması 
beklenen Olağanüstü Hal rejimiyle birlikte AKP-
Erdoğan yönetiminin de yeni karanlıklarla hatırlanacağı 
aşikâr.  Deniz Nazlım DİHA

Sıkı Yönetimden - Kayyuma  

12 Eylül Yaşıyor!
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Paylarına ya ölüm ya kölelik düşüyor
Ercüment Akdeniz’in yazdığı “Ölüm 
Koridorundan Mülteci Pazarlığına: 
Sığınamayanlar” kitabı Evrensel Basım 
Yayın etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Ercüment Akdeniz’in yazdığı 
“Ölüm Koridorundan Mülte-
ci Pazarlığına: Sığınamayanlar” 
kitabında, memleketinde yüzü gül-
meyen, batının ikiyüzlülüğü ve muk-
tedirlerin yüzsüzlüğü arasında sıkışıp 
kalan mülteciler anlatılıyor. Kitap; 
konuya ilişkin raporların, haberlerin, 
doğrudan temaslarla elde edilmiş bilg-
ilerin ve röportajların ışığında ortaya 
konmuş bir çalışma. 

Evrensel Basım Yayın etiketiyle 
raflardaki yerini alan kitap, ölümü 
ve kıyıya vuran minik bedeniyle 
tüm dünyada yankı uyandıran Alan 
Kurdi’ye adandı. Alan Kurdi’nin 
ölümü kuşkusuz insanlığın vicdanında 
derin bir yara açmıştı. Bu; ön yargılar, 
çarpıtmalar ve milliyetçiliğin getirdiği 
pusun bir an olsun dağılmasına neden 
olmuştu. İşte o aralanan pusta daha 
çok zihinde yer edinen “Nasıl oldu, ne 
yapılmalı” sorularının peşinden gidi-
yor Akdeniz. 

Kar hırsıyla bekleşenler
Titizlikle hazırlanmış bir ki-

tap bu; raporlar, istatistikler, 

haberler taranmış, didik didik 
edilmiş, satır aralarında kalanlar 
dahi berraklaştırılmış. Akdeniz, 
araştırmacı gazeteciliğin hakkını 
vermiş. En mühimi de, masa başında 
kotarılıvermiş bir kitap değil bu. Ak-
deniz, mültecilerle görüşmeler, rö-
portajlar yapmış. Onların durumlarını 
takip etmiş. Masa başı çalışmalar, 
yazarı ne kadar örtmeye çalışsa da bir 
ekran soğukluğunda toparlanır. Saha-
da neler olup bittiğiyle de ilgilenilmiş 
olması ve meseleden doğrudan ya-
hut dolaylı etkilenen kesimlerle ku-
rulan temas, kitaba “kanlı canlı” bir 
anlatım kazandırmış.

Akdeniz, kitabında paylaşım 
savaşından pay kapmak adına savaşın 
nasıl körüklendiğini de, cehennem 
yerine dönen bölgeden savrulan 
insanların kendilerine bir “sığınak” 
bulmasının nasıl güçleştirildiğini 
de, tüm bu karmaşa içerisinde 
sermayedarların kâr hırsıyla nasıl 
bekleştiğini de gösteriyor. 

Türkiye’de 3 milyona dayanmış 
bir mülteci nüfusu var ve bu mültecil-

er iş cinayetlerine kurban gidiyor; 
tehlikeli, ağır iş kollarında çalışıyor, 
bir yandan da sermaye “Günü 
geldiğinde gitsinler ama giderken 
kıdem tazminatı da beklemesinler” 
diye hükümete tüyo veriyorken, 
milliyetçi reflekslerle ve sermay-
enin hileli aynasıyla mesele elbet 
anlaşılamıyor. “Sığınamayanlar”, 
ise bir pencere açıyor. O pencere-
den görünen perspektif, “malum 
medyanın” gösterdiğine de hiç 
benzemiyor.   

Deşifre ediyor
 Akdeniz, mültecinin payına Ege’de 

ölümü, kampta yarı mahkumluğu ya 
da sermaye için köleliği reva görenleri 
deşifre ediyor, itham ediyor. Akdeniz, 
“Ölüm denizinden kurtulanlar, bu kez 
‘geri kabul’ fanusuna alınmışlardı. 
Ve orada nefes almak gerçekten çok 
güçtü” diyor. Unutturmuyor. Çünkü 
onlar, ağır koşullara rağmen dönemi-
yor, gidemiyor ve dahi aslında keli-
menin tam anlamıyla kalamıyor bile… 

Kitaba katkılar ve fotoğraflar
Edcüment Akdeniz’in, 2014 

yılında yayımlanan “Suriye Savaşının 
Gölgesinde Mülteci İşçiler” kitabının 
ardından yazdığı “Ölüm Kori-
dorundan Mülteci Pazarlığına: 
Sığınamayanlar”da mültecilere ilişkin 
fotoğraflar ve görseller de yer alıyor. 
Sebastian Backhaus, M. Eren Bozbaş, 
Erem Kansoy ve Uğur Zengin kitaba 
etkileyici fotoğraflarla destek veren 
isimler. Kitabın ön sözünü ise Yrd. 
Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu yazdı.
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Göbek eritme rehberi

Göbek eritme diyetinin 
püf noktaları, hedefe 
yönelik egzersiz ve 
en etkili göbek eritme 
hareketleriyle inatçı karın 
yağlarına veda etmenin 
zamanı geldi.

Fazla kilo ve obezitenin sağlık 
açısından ne kadar riskli olduğunu 
artık hepimiz biliyoruz. Ancak karın 
yağları, vücudun diğer bölgesindeki 
yağlardan daha kritik. Sağlığınız için 
en çok risk teşkil eden yağlar, karın 
bölgesinde biriken yağlardır.

Konu karın yağları olduğunda 
birçoğumuz aynı yanılgıya düşüyoruz: 
bir gecede göbek eriten fenomen di-
yetler, mucize egzersizler... Ne yazık 
ki böyle bir sihirli değnek yok. Ancak 
motivasyon ve doğru taktikler sayes-
inde hızlı bir şekilde karın yağlarından 
kurtulmak mümkün.

Göbek yalnızca estetik 
bir problem değil

Karın bölgesinde bir miktar yağ 
olması normaldir ve zayıf insan-
larda bile karın yağı vardır. Ancak 
bu bölgede biriken fazla yağlar, 
sağlığınızı vücudun diğer bölgesinde-
ki yağlardan daha kötü etkiler.

Karnınızdaki yağın bir kısmı 
hemen derinin altındadır. Geri kalanı 

ise daha derinde, yani kalp, akciğerler 
ve karaciğer gibi organların çevres-
inde toplanır.

İşte viseral yağ dediğimiz bu de-
rindeki yağlara dikkat etmemiz ger-
ekiyor. Bu yağlar iç organlarınızı 
koruması açısından gereklidir. Ancak 
fazla miktarda viseral yağ birikmesi 
yüksek tansiyon, tip 2 diyabet, kalp 
hastalıkları ve kanser riskinizi artırır.

zayıf kişilerde bile fazla 
miktarda karın yağı olabilir

Viseral yağ denilen yağlar 
organların çevresinde toplandığı için 
göbeği olmayan zayıf kişilerde de 
bu yağlar olabilir. Yağların vücudun 
hangi bölgesinde toplanacağını be-
lirleyen temel faktör genetiktir. Ancak 
yaşam tarzı tercihleri ve özellikle de 
fiziksel aktivite, viseral yağ miktarını 
doğrudan etkiler.

Karın bölgesinde tehlikeli yağ 
birikmesinin en önemli nedenlerin-
den biri hareketsizliktir. Kısacası kilo 
probleminiz olmasa bile sağlığınız 
için anahtar kelime: Egzersiz.

Peki ne kadar karın yağımız 
olduğunu nasıl anlayacağız?

Karın bölgesinde ne kadar yağ 
olduğunu anlamanın en kesin yolu 
MRI veya bilgisayarlı tomografi 
(BT) taramadır. Ancak daha basit bir 
yöntem olarak bel çevresi genişliğini 
ölçebilirsiniz.

Ayaktayken bir mezurayı tam gö-
bek deliği hizasında olacak şekilde 
belinize dolayın ve genişliği ölçün. 
Sağlığınız için bel çevresi ölçümü 
kadınlarda 88 cm ve erkeklerde 102 
cm’den fazla olmamalıdır.

Vücudunuzdaki toplam yağ 
miktarını öğrenmek için ise vücut kitle 
indeksi hesaplaması kullanılır. Vücut 
kitle indeksi (VKİ) vücuttaki tahmini 
yağ miktarını gösteren bir değerdir ve 
bu değerin yüksek olması sağlığınız 
için risk oluşturur.

Boyunuza göre ideal kilonuzun kaç 
olması gerektiğini öğrenmek için VKİ 
hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz.

Göbek eritmede 
ilk adım diyet

Gerçek: Yiyeceklerle aldığınız ka-
lori miktarı, gün içerisinde yaktığınız 
kalori miktarından daha fazla ise kilo 
alırsınız.

Tüm zayıflama programları bu 
temel prensibe göre hazırlanır. Yani 
ilk olarak aldığımız kalori miktarını 
azaltmamız ve yaktığımız kalori 
miktarını artırmamız gerekiyor.

Bu şekilde kilo vermeye 
başladığınızda yalnızca karın bölgesi 
değil tüm vücudunuz incelir ve genel-
likle ilk olarak göbek yağları erir.

Hem genel sağlığınız hem de gö-
bek eritme için diyetinizde meyve, 
sebze, tam tahıllı yiyecekler ve lif 
bakımından zengin gıdalara ağırlık 

vermelisiniz. Süt ve süt ürünlerinin 
az yağlı olanlarını tercih edin ve fazla 
yağlı peynir veya tereyağı gibi doymuş 
yağ içeren yiyeceklerden uzak durun.

Bunlar yerine balık, fındık ve 
zeytinyağı gibi doymamış yağları 
tüketmeye çalışın. Proteinler hem 
ihtiyacınız olan enerjiyi sağlar hem de 
sizi daha uzun süre tok tutar. Bu ned-
enle az yağlı yoğurt, yağsız et, balık, 
yumurta ve baklagiller gibi fazla yağ 
içermeyen protein kaynaklarını ihmal 
etmeyin.

Düşmanını tanı: Şeker
Uzmanlar obezite sorununun 

kaynağında fazla şeker tüketimi 
olduğunu düşünüyor. Fazla miktarda 
şeker tüketimi ayrıca tip 2 diyabet, 
kalp hastalıkları ve yüksek kolesterol 
gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Özellikle hazır gıdalara eklenen ve 
doğal olmayan şekerlere dikkat edin. 
Canınız tatlı çekiyorsa meyve veya si-
yah çikolata gibi daha sağlıklı tatlıları 
tercih etmeye çalışın. Paketlerin üz-
erindeki bilgileri okumayı alışkanlık 
haline getirin ve gizli şekerlere dikkat 
edin.

Göbek eritme 
diyetinin yıldızları

Badem Tekli doymamış 
yağlar ve E vitamini açısından zengin 
olan badem, karın yağlarının eri-
mesine yardımcı olur ve kolesterolü 
düşürür.

Yeşil yapraklı sebzeler I s -
panak, brokoli ve roka gibi yeşil 
yapraklı sebzeler az kalori içerir ve lif 
açısından zengindir.

Zeytinyağı Vücudunuz yağa 
da ihtiyacı olduğunu unutmayın. Bu 
ihtiyacı karşılamak için zeytinyağı 
veya kanola yağı gibi tekli doymuş 
yağları tercih edin.

Avokado Lif açısından en 
zengin yiyeceklerden biri avokado. 
Göbek eritmesinin yanı sıra kanserden 
koruyucu etkisi ve kalp dostu 
özelliğiyle tam bir mucize meyve.

Yoğurt Yoğurt, vücut-
taki iyi huylu bakterilerin gelişmesini 
destekleyerek sindirim sisteminin 
düzenlenmesine yardımcı olur.

Yeşil çay Metabol izmayı 
hızlandırır ve içerdiği ECGC maddesi 
sayesinde yağ yakımına yardımcı olur.

C vitamini Portakal ve benz-
eri turunçgillerdeki C vitamini, egzer-
siz yaparken %30’a kadar daha fazla 
yağ yakmanızı sağlar!

Muz Muzdaki potasyum vücut-
taki fazla sodyumu dengeler ve fazla 
suyun atılmasını sağlayarak karındaki 
şişkinliği önler.

Harekete geç!
Göbek eritmek için aç kalmanıza 

gerek olmadığı gibi kendinizi 
paralarcasına egzersiz yapmanıza da 
gerek yok. Günlük rutininize keyif 
alacağınız şekilde fiziksel aktiviteler 
ekleyerek hem daha sağlıklı hem de fit 
bir vücuda sahip olabilirsiniz.

Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinler 
için haftada 5 gün 30 dakika süreyle 
hafif aerobik egzersiz öneriyor. Yani 
işten eve dönerken yarım saatlik 
bir yürüyüş bile fark yaratacaktır. 
Yürüyüş yaparak yağ yakabilmek için 
nabzınızı yükselten ve terlemenize 
neden olan bir tempo tutturmaya özen 
gösterin. Alternatif olarak daha yüksek 
tempolu bir aerobik egzersiz programı 
uygulayabilirsiniz.

Eğer koşmayı tercih ederseniz 
haftada 4 gün 20 dakikalık koşu 
sağlıklı yetişkinler için uygun-
dur. Ancak uzun süredir egzersiz 
yapmadıysanız başlamadan önce dok-
torunuza danışmanızda fayda var.

Instagram depresyonu tetikliyor mu?
Araştırmalara göre Instagram’da 
paylaşılan fotoğraflardan depr-
esyonu tespit etmenin mümkün 
olduğu ortaya çıktı.

Son araştırmalara göre sosyal medyadaki 
bazı fotoğraflar kullanıcının depresyonunu 
yansıtabilir. Araştırmacılar, ruhsal bozuklukların 
erken teşhisi için fotoğraf paylaşım uygulaması 

İnstagram’ın yeni bir alan olabileceğine inanıyor.
BBC’den Emma Atkinson’ın haberine 

göre, Harvard Üniversitesi’nin çalışmasında, 
İnstagram’da paylaşılan mavi, gri ya da karanlık 
karelerin ya da fotoğrafları siyah-beyaza 
dönüştüren Inkwell filtresinin kullanımının depr-
esyon belirtileri olabileceğine yer veriliyor.

İki alman üniversitesinin araştırmalarına göre 
ise, Facebook’ta başka kullanıcıların profiller-
ine ‘pasif takip’ yapan bir çok kişi, özellikle de 
tatil fotoğraflarına bakarken kıskançlık ve kin 

duyguları besliyor. Aynı zamanda gazeteci-yazar 
Jessica Winter ise bu konuda en fazla etkinin 
Instagram’da hissedildiğini söylüyor. Beden 
algı bozukluğunun yanı sıra depresyon ve kaygı 
bozukluğu ile mücadele eden komedyen Juliette 
Burton ise, “Bu fotoğrafların arka planında neler 
olduğunu asla bilmiyorsunuz. Sosyal medya kim-
liklerimizi ifade etmenin, kim olduğumuzla ilgili 
herkese bir mesaj vermenin yeni aracı. Fakat tüm 
bu çabaların aslında ne anlama geldiğini yeniden 
keşfediyoruz” diyor.
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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
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İletişim: 0796 053 0714 (Mahmut)

İş İlanı
Tecrübeli Coffee Shop 

Şefi aranıyor
Mille End bölgesinde

Tottenham’da  bulunan Meditaste 
Takeaway de çalışacak servis 

elamanı aranıyor.
Tercübe ve ingilizce istenir.

Daha fazla bilgi için  
07951033825 (Aslan bey)

10 white hart lane, Tottenham, N17

Servis Elemanı Aranıyor ACİLEN
Deneyimli Resoran şefi ve 
servis elemanı aranıyor.

Yatma yeri verilir.
Adres:Cutty Sark Café and Restaurant

38 Greenwıch Church Street
SE10 9BL London

ELINArosa
Graphic and Web Design Services

Selda Kayan 
Phone +44 (0)74 35682350

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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Şaredarên Kurd 
Li Parlamentoya 
Brîtanî Axivîn: 

“Dewleta Tirk Îpotek Danî Ser Vîna Gel”
Şaredarê Bitlîsê Huseyîn Olan û 
yê Mutkîyê Ozcan Birlik li paytext 
Londonê li parlamenê axivîn. 
Civîna ku ji hêla Kurdish Progress û 
Enstutîya Gomidas ve hatî li dar xistin 
ji hêla Lord Hylton ve hat bi rê ve birin. 
Şaredarên Partiya Herêmên 
Demokratîk (DBP) li parlamentoyê di li 
ser rewşa dawî ya Tirkiye û komkûjiya 
Ermeniyan axivîn. Dîrektorê Enstutiya 

Gomidas Ara Sarafian û ji zanîngeha 
Middlesex Dr Tunç Bayrak jî di 
civînê de axaftinek kirin. Şaredarên 
Kurd bal kişandin ser rewşa dawî ya 
siyasî û dan zanîn ku dewleta Tirk bi 
destadanîna ser şaredariyan, îpotek 
daniye ser vîna gelê Kurd.
Şaredarê Bitlisê Huseyîn Olan di 
axaftina xwe de bal kişand ser 
komkûjiya Ermeniyan û da zanîn ku 

heman komkûjî ev sed salin li hember 
gelê Kurd jî berdewam dikin. Şaredarê 
Mutkîyê Ozcan Birlik jî di civînê de 
axaftinek kir û di axaftina xwe de 
da zanîn ku dewleta Tirk bi awayekî 
faşîst êrîşî Kurdan dike. Ozcan kişand 
ser êrîşên dawî û da zanîn ku dewleta 
Tirk vîna gelê Kurd binpê dike. 

Berdewama nuçeyê di  
rûpelê 3´yan de ye

Çareserî Karê 6 Mehan e R4

Pakrewanê Emerîkî ber bi welatên 
wan ve hatin şandin R5

Ji KCD-E’yê banga li dijî darbeyê  
çalakiyên bê dem R5

Çalakiyên “Azadî Jibo Ocalan” 
bê navber didomin R5
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî Pênokek

Apê Musa Li Dadgehê ye
Apê Musa gelek caran keti-
ye dadgehan û derketiye 
pêşiya dadgeran. Carekê 
dîsa Apê Musa bi sucdariya 
ku dixwaze “Tirkiye parçe 
bike” derdikeve dadgehê. 

Dadger ji Apê Musa dipirse;
“Musa Anter, tu cûdaxwazî?, 

Dozger dibêje ku tu dixwazî welat 
parçe bikî. Kat u dibêjî çi?”

Apê Musa wiha bersiva Dadger 
dide;

“Dadger beg!, Ma qey welat xiyar 
e, ez ê parçe bikim?”

Wek ewrekî 
pir bi lez
Tu ji ber çavên min wenda bûyî..
Wek gulekê 
pir bi lez
Tu di dilê min de vebûyî..

Ehmed Huseynî
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“Em ê heta dawî li ber xwe bidin”

Şaredarê Bitlîsê Huseyîn Olan û yê Mutkîyê 
Ozcan Birlik li paytext Londonê li parlamenê 
axivîn. Civîna ku ji hêla Kurdish Progress û 
Enstutîya Gomidas ve hatî li dar xistin ji hêla 
Lord Hylton ve hat bi rê ve birin. 

Şaredarên Partiya Herêmên Demokratîk 
(DBP) li parlamentoyê di li ser rewşa dawî ya Tir-
kiye û komkûjiya Ermeniyan axivîn. Dîrektorê 
Enstutiya Gomidas Ara Sarafian û ji zanîngeha 
Middlesex Dr Tunç Bayrak jî di civînê de ax-
aftinek kirin. Şaredarên Kurd bal kişandin ser 
rewşa dawî ya siyasî û dan zanîn ku dewleta Tirk 
bi destadanîna ser şaredariyan, îpotek daniye ser 
vîna gelê Kurd.

Şaredarê Bitlisê Huseyîn Olan di axaftina 
xwe de bal kişand ser komkûjiya Ermeniyan û da 
zanîn ku heman komkûjî ev sed salin li hember 
gelê Kurd jî berdewam dikin. Olan di axaftina 
xwe de ev anîn ziman; “Jibo Ermeniya Bajarê 

Bitlîsê di warê dîrokî de piştî Mûşê bajarê herî bi 
rûmet e. Zêde êş li bî bajarî hatin jiyan kirin. Em 
û Ermenî di heman pêvajoyan re derbas bûne. 
Ji ber zihniyeta faşist hîna jî heman pirsgirêk 
berdewam dikin.  

Em di her rewşê de jenosîda Ermeniya ya berî 
bi sed salî tînin ziman û wekî gele Kurd lêborîna 
xwe jî tînin ziman. Ermenî carekê bi jenosîdê re 
ru bi ru man, lê Kurd sed sal in her tim bi kom-
kûjiyan re ru bi ru dimînin. 

Berî du rojan dewleta Tirk bi zorê dest danî 
ser 28 şaredariyên me. Karê yekemîn bû daxisti-
na tabelaya Kurdî ya şaredariyê. Ev bêtahamûli-
ya li dijî zimanên gelê Kurd e. Ev nêzîkbûna yek 

dewlet, yek netew û yek ziman e û dibe sedema 
pirsgirêkan.  

Ev du sal in jibo anîna sîstema serokatiyê dix-
ebitin û di vê riyê de li dijî Kurdan şer dan dest 
pê kirin. Gelê Kurd di her warî de di bin êrîşên 
giran de ye. Li dijî vê zihniyetê em ê heta dawî 
li ber xwe bidin. Jibo demokratik kirina Tirkiye 
divê gele Tirkiye têkoşîneke hevpar bimeşîne. 
Divê dewletên Ewropa jî dewleta Tirk di vî warî 
de hişyar bikin. 

Kurdan tu carî jibo ji şer hez dikin şer neki-
rin, her tim mecbûrî şer hatin hiştin. Ger ku 
Tirkiye demokratik bibe dê pirsgirêka Kurdan 
jî ya Ermeniya jî çareser bibe.   Me di vî 
warî de pir têkoşîn meşand û em ê berdewam 
bikin. Pirsgirêkên gelan bi hev re tune ye, li 
vir pirsgirêk nêzîkbûna dewletê ye. Ger ku 
dewlet demoktaîk bibe dê hemû gel bi awayekî 
aşitiyane bi hev re bijîn.” 

DîROKA ERMENIYAN LI SER 
KURDAN DUBARE TÊ KIRIN

Şaredarê Mutkîyê Ozcan Birlik jî di civînê de 
axaftinek kirin û di axaftina xwe de da zanîn ku 
dewleta Tirk bi awayekî faşîst êrîşî Kurdan dike. 
Ozcan wiha axivî; “Ev sed sal in li Rojhilata 

navîn êş kêm nebûne. Gelên Tirkiye jî êşên giran 
kişandin, Rûm hatin koçber kirin, Ermenî hatin 
qetil kirin. Ermeniyên ji komkûjî û koçberiyê xe-
lasbûyîn rastî asîmîlasyonê hatin û mecbur man 
ku nasnameya xwe veşêrin. Hevjîna min bi xwe 
jî Ermenî ye û heta ku em zewicîn jî ne wê ne jî 
min nizanî bû ku Ermenî ye. 

Dewleta Tirk êrîşên faşist li hember hemû 
gelan bi kar aniye û hîna jî berdewam dike. Ba-
jarên 20 milyon Kurd hîna tên bomberan kirin 
û Kurd tên qetil kirin. Termê dayika Taybet 10 
rojan li kolanê ma û ji hêla kuçikan ve hat parçe 
kirin, dewleta Tirk vê yeke layiqî Kurdan dibîne.

Wekî ku di dîrokê de li hember Ermeniyan 
zordarî kirin, îro jî li hember me Kurdan dikin. 
Dixwazin demografiya Kurdistanê bigûherin. 
Dest danîne ser vîna gel û 12 hezar mamoste ji 
erkê hatin dûr xistin.  Tevî van êş û êrîşan rêberê 
gelê Kurd brêz Ocalan banga çareseriyê dike û 
divê ev bang bêbersiv nemîne. 

Li Rojava sîstema demokratik û wekhev tê 
ava kirin û ev sîstem dikare jibo Tirkiye jî bibe 
mînak. Em bi gele cîran re dikarin vê sîstemê ava 
bikin. Divê gelên Ewropa jî bi Kurdan re di nav 
hevkariyê de bin.”  

LORD hYLTON ARA SARAFIAN şaredarê Bitlisê Huseyin Onal
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Çareserî Karê 6 Mehan e

Birayê Abdullah Ocalan da xuyakirin, ku 
rewşa wî ya tenduristiyê baş e û wî gotiye, “Eger 
dewlet amade be, wê du mirovên xwe bişîne vir. 
Ev pirsgirêk giran e, projeyên me amade ne. Di 6 
mehan de em dikarin çareser bikin.”

Mehmet Ocalan ê çû Girava Îmraliyê û bi 
birayê xwe Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan 
re rûnişt, li Amedê daxuyaniyek da çapemeni-
yê. Mehmet Ocalan ê ku pêşî bi Kurdî axivî, 
paşê bi Tirkî da xuyakirin ku rewşa tenduristiyê 
ya Ocalan baş e û Rêberê Gelê Kurd Abdullah 
Ocalan jê re gotiye, “Eger dewlet amade be, wê 
du mirovên xwe bişîne vir. Ev pirsgirêk giran 
e, projeyên me amade ne. Di 6 mehan de em 
dikarin çareser bikin.”

Mehmet Ocalan birayê Rêberê Gelê Kurd 
Abdullah Ocalan tevî berxwedêrên greva bir-
çîbûnê yên li Amedê daxuyanî da çapemeniyê 
û di serî de got, “Serok Ocalan ji her kesî re 
silav û hurmetên xwe şandin” û ew bi qasî 60 
deqîqeyan bi hev re peyivîne.

Ocalan: Projeya me amade 
ye, lê yek alî nabe

Piştî vê yekê Mehmet Ocalan wiha axivî: 
“Her sê hevalên wî jî hebûn, gotin em bi hev 
re dixebitin. Erê tecrîd didome, lê rewşa me 
wekî berê ye. Pirsgirêk nîne. Projeyên me hene, 
ger dewlet amade be, em dikarin di 6 mehan de 
temam bikin. Me pêvajo bi dawî nekir, wan bi 
dawî kir.

Rewşa wî ya tenduristiyê baş bû. Sibê cejn 
e, cejna Qurbanê ye. Eger li welatekî rojê 30-40 
kes dimire, hingî ew cejn ne cejn e. Çareseriya 

vê yekê di destê me de ye. Em dikarin çareser 
bikin.”

Mehmet Ocalan derbarê rewşa dawî û pirs-
girêka Kurd de jî ev peyama Rêberê Gelê Kurd 
Abdullah Ocalan ragihand: “Ger dewlet bix-
waze, di nava 6 mehan de pirsgirêk dikare were 
çareserkirin. Ger dewlet çareseriyê dixwaze, 
bila 2 mirovên xwe bişîne Îmraliyê û hevdîtinan 
bikin. Divê parêzer û şande jî karibin hevdîti-
nan pêk bînin.”

Tecrîd dewam dike
Mehmet Ocalan got, mafên wan ên qanûnî 

û hiqûqî ji wan hatiye wergirtin, tecrîd dewam 
dike, û bi bîr xist ku du salan dewletê nehişt  
ew wekî malbat karibin Ocalan bibînin, bi he-
man rengî parêzerên wî jî astengkirin. Mehmet 
Ocalan got, bi vî rengî mafê Ocalan ên hiqûqî 
hatiye binpêkirin û weha peyivî: “Ger dewlet, 
dewleteke hiqûqî ye, bila parêzeran û heyeta 
berê bişîne.

Greva birçîbûnê bi dawî bû
Li aliyê din, piştî daxuyaniya Mehmet Oca-

lan, li ser navê 50 kesên ketine greva birçîbûnê 
ya bê dem û bê veger, Hevseroka KCD’ê Leyla 
Guven axivî û got, “Me gotibû, heta em xe-
berekê ji birêz Ocalan bigirin em ê grevê bi-
domînin. Niha kekê Mehmet xeber ji me re anî, 
em jî îro, dawî li greva xwe tînin.”

Doh piştî nîvrojê greva biçîbûnê ya li ba-
jarê Franseyê Ewrûpayê ji bo Şengalê û li dijî 
tecrîdkirina Ocalan hatî destpêkirin jî bi daxuy-
aniyekê di roja xwe ya 21´ê de hat bidawîkirin.

Kerry: Agirbest ji bo parastina 
yekîtiya Sûriyeyê şensê dawî ye
Wezîrê Karên Derve yê DYA 
John Kerry li ser agirbesta roja 
duşemê li Sûriyeyê ket meri-
yetê axivî û got, “Agirbest ji 
bo rizgarkirina Sûriyeyê şensê 
dawî ye.»

Kerry da zanîn, şerê li vî welatî ancax bi ça-
reseriyeke siyasî dikare biqede û îdîa kir ku ‹hê 
zû ye› li ser encamên gengaz ên agirbesta duh 
ket meriyetê bê axaftin. Wezîrê Karên Derve 
yê DYA bang li hemû aliyên li Sûriyeyê şer 
dikin kir, ku ‹çareseriyeke siyasî biparêzin› û 
destnîşan kir, ku ev yek ji bo ‹parastina yekîtiya 
Sûriyeyê› şensê dawî ye.

Kerry diyar kir, kengî aliyan ‹dijminatiya li 
hev› terikandin, wê agirbest mayînde bibe û ji 
rejîma Sûriyeyê jî xwest ku êrîşî kesên weke 
‹mûxalîf› tên pênasekirin, neke.

Kerry anî ziman, ku Rûsya, Îran, Tirkiye û 
welatên Kendavê jî di nav de civaka navnetew-

eyî prensîbên li ser derbasbûna siyasî qebûl 
kirine û ragihand, armanca wan a esasî ew e, 
aliyan careke din li Cenevreyê li dora maseyê 
bicivîne.

Piştî hevdîtinên dûrûdirêj ên navbera DYA û 
Rûsyayê, hefteya derbasbûyî li ser agirbestê li 
hev hatibû kirin. Agirbest duh saet di 18:45›an 
de ket meriyetê û çeteyên DAIŞ û El Nûsra li 
derveyî vê agirbestê ne.

Herî dawî ji Rûsyayê daxuyaniyek hatibû û 
hatibû xwestin, ku çeteyên pişta xwe dispêrin 
Tirkiyeyê, dawî li hewldanên xwe yên li dijî 
YPG û Hêzên Sûriyeya Demokratîk bînin. Ko-
rgeneral Sergey Rûdskoy da xuyakirin, ku divê 
komên ji Tirkiyeyê destekê digriin, li Helebê 
bes li dijî hêzên Kurd şer bikin. Rûdskoy got, 
«Di çarçoveya lihevkirina Rûsya-DYA de, ku 
ji bo qedandina şerê li gelemperiya Sûriyeyê li 
hev kirine, em di wê baweriyê de ne ku divê 
Artêşa Sûriyeya Azad dawî li operasyonên xwe 
yên êrîşê yên li dijî hêzên Kurd ên li bakurê 
Helebê bînin.”

Cenazeyên pakrewanên 
Emerîkî hatin oxirkirin

Cenazeyê hersê şervanên 
YPG’ê yên ji Emerîkayê ku 
li Rojavayê Kurdistanê jiyana 
xwe di şerê li dijî DAIŞ´ê de 
ji dest dan, li balafirgeha Silê-
maniyê ber bi cihê lê jidayîk-
bûyî ve hatin oxirkirin. 

Doh serê sibehê, cenazeyê 
her sê şervanên YPG’ê yên 
Emerîkî, Jordan Andrew 
(Ciwan Firat), Will Savage 
(Amed Kobanê) û Levi Jon-
athn Shirley (Agir Şervan), ku 
li Rojavayê Kurdistanê jiyana 
xwe ji dest dane, ber bi cihê lê 
jidayîkbûyî ve hatin birêkirin.

Jordan Andrew, Will Sav-
age û Levi Jonathn Shirley li 
Rojavayê Kurdistanê di nava 
refên YPG’ê de cihê xwe girtin 
û tevlî gelek şerên dijî çeteyên 
DAIŞ’ê bûn. Herî dawî di 
dema şerê rizgarkirina bajarê 
Minbicê de di şerê li dijî çetey-
an de jiyana xwe ji dest dan.

Cenazeyê her sê şervanên 
YPG’ê yên ji Emerîka di 
29’ê Tebaxê de di Deriyê 
Sînor ê Sêmalkan re ji Ro-
java derbasî Başûrê Kurd-
istanê hat kirin û cenaze 

anîbûn bajarê Silêmaniyê. 
Îro cenazeyê her sê şervanan 
li balafirgeha Silêmaniyê 
ber bi cihê lê jidayîkbûyî ve 
hatin oxirkirin.

Nasnameya her sê 
şervanan wiha ye:
• Navê Tevgerê: Agir Şervan
• Nav û Paşnav: Levi 

Jonathn Shirley
• Dayik û Bav: Susan- Russ
• Cihê jidayikbûnê: Nevada
• Dîrok û cihê şahadetê: 

Minbic, 14’ê Tîrmeha 2016

• Navê Tevgerê: Ciwan Firat
• Nav û Paşnav: 

Jordan Andrew
• Dayik û Bav: 

Malissa-Robert
• Cihê jidayikbûnê: Colorado
• Dîrok û cihê şahadetê: 

Minbic, 3’ê Tebaxa 2016
• Navê Tevgerê: 

Amed Kobanê
• Nav û Paşnav: Will Savage
• Dayik û Bav: 

Nancy- Reginald
• Cihê jidayikbûnê: Marys
• Dîrok û cihê şahadetê: 

Minbic, 10’ê Tebaxa 2016

Li YE, yek ji 5 kesên ji 55 salî mezintir xizan e
Li welatên Yekîtiya Ewropayê 

(YE), yek ji 5 kesên ji 55 salî mez-
intir xizan e. Li hin welatan ev rêje 
ji sedî 40 e.

Li gorî daneyên sala 2014’an 
ên ji aliyê Ofîsa Statîstîkan a 
Yekîtiya Ewropa (Eurostat) ve 
hatin weşandin, rêjeya mirovên ji 
55 salî mezintir ên xizan û li der-
veyî qada civakî tên hiştin, ji sedî 
20,9 e. Eurostat di vê çarçoveyê 
de, mirovên hatineyên wan kêmî 

ji sedî 60 ê hatineyên xebatkarên 
nîvekê welêt e, weke mirovên ‹xi-
zan› bi nav dike.

Di nava welatên Yekîtiya 
Ewropayê (YE) de welatê herî 
zêde mirovên ji 55 salî mezintir 
lê xizan in, bi rêjeya ji sedî 44›an 
romanya ye. Li Hollandayê ev rêje 
ji sedî 11,9 e. Li Norwêcê, ku ne 
endamê Yekîtiya Ewropayê ye, ev 
rêje ji sedî 9,3 ye.

Ev rêje li Swêdê ji sedî 14,5, li 

Elmanyayê ji sedî 20,7 û li Lîtvan-
yayê jî ji sedî 37,1 e.

Tê gotin, zêdebûna xizaniya li 
nava mirovên ji 55 salî mezintir, 
ji ber kêmaniya mûçeyê teqawît-
bûnê ye. Balkêş e li Elmanyayê 
xizaniya niha li nava van mirovên 
di sala 2006›an de ji sedî 18,2 bû, 
lê di sala 2014›an de gihîşt ji sedî 
20,7. Li Elmanyayê zêdeyî 10 sal 
in aborî timî mezin dibe û bêkarî 
kêm dibe.

Clînton bi nexweşiya zatûreyê ketiye
Namzeta demokratan a ji bo 

serokatiya DYA Hîllary Clînton bi 
nexweşiya zatûreyê ketiye.

Komarparêzeran gelek caran 
rewşa tenduristiyê ya Clîton xistin 
rojevê. Namzeta demokratan Clîn-
ton di merasîma bîranîna qurbani-
yên êrîşa 11›ê Îlonê de nexweş ket. 
Doktoran teşxîsa zatûreyê kirin.

Dr. Lîsa Bardack mudaxleya 
destpêkê li Clînton kir û anî zi-
man, ku piştî teşxîsa zatûreyê wan 
antîbiyotîk dane Clînton, lê di mer-
asîmên 11›ê Îlonê de gelek bedena 
Clînton gelekî tî bûye.

Di daxuyaniya doktoran de hat 
gotin, «Ji ber alerjiyê, Clînton di-
kuxiya. Ji ber vê kuxikê demeke 

dirêj dewam kir, lêkolîn li ser 
hat kirin. Di encamê de teşxîsa 
zatûreyê hat danîn. Tedawiya 
bi antîbiyotîkê destpê kir. Me 
pêşniyar lê kir ku bernameya xwe 
ji nû ve plan bike û bêhnê vede.»

Nayê zanîn bê Clînton ber-
nameya xwe ya hilbijartinê bi-
domîne yan biguherîne.

NY: Li Tirkiyê bajar û gund hatin kavilkirin
Komîserê Payabilind ê Mafên Mirovan ê Neteweyên 

Yekbûyî Al Husseîn diyar kir, li ber destên wan dane 
hene ku nîşan didin li Kurdistanê binpêkirinên mafê 
mirovan ên giran hene. Al Husseîn got, wan ji Tirkiyê 
xwestine ku di zûtirîn demê de deriyê xwe li NY veke.

33. Rûniştinên Konseya Mafên Mirovan a Netew-
eyên Yekbûyî (NY), li bajarê Cenevre yê Swîsreyê dest 
pê kir. Komîserê Payabilind ê Mafên Mirovan ê NY’ê 
Zeîd Al Husseîn di destpêkê de axivî û rexneyên giran 
li Tirkiyê anî. Al Husseîn diyar kir, ji bo ku Komîseriya 
Mafê Mirovan bikaribe li binpêkirinên mafên mirovan 
bikole divê Tirkiye destûrê bide ku ew biçin Tirkiyeyê.

‘BAJAR Û GUND HATIN KAVILKIRIN’
Al Huseîn diyar kir, li ber destên wan dane hene, 

têkildarî binpêkirinên mafên mirovan ên ku li Bakurê 
Kurdistanê pêk hatine û got, «Rapor û dane têne ber 
destên me ku hiqûqa navneteweyî û mafên mirovan 
sereqet têne binpêkirin. Di nav van de kuştina sivîlan, 

înfazên bê daraz, koçberkirina bi hejmarên bilind 
hene. Tim rapor û dane tên ku bajar û gund hatine 
kavilkirin û şewitandin. Divê pêdiviyên sereke û în-
sanî yên ku ji cihê wan hatine kirin, werin bicihanîn.

‹YEKÎNEYEKE TAYBET HATE AVAKIRIN›
Al Husseîn diyar kir, daxwazên wan ên bi mebesta 

lêkolana van îdîayan ji hêla Tirkiyê ve nehatiye ber-
sivandin û got, ji bo şopandina rewşa li Tirkiyê li Ce-
nevreyê yekîneyeke taybet hatiye avakirin. Al Husseîn 
diyar kir, Tirkiyê ew bi takekesî vexwendiye û got, ev 
vexwendin cihê wê nagire ku Komîseriya Mafên Miro-
van biçe Başûrê Rojhilat û lêkolînan bike.

Rûniştin heta bi 30’ê Îlonê wê bidomin û binpêkir-
inên mafê mirovan ên gelek herêmên dinyayê bibin 
rojev. Di pêvajoya rûniştinê de raportên têkildarî der-
birîna azadiyê, înfazên bê daraz, koçberkirina b idarê 
zorê wê werin xwendin û di vê maweyê de gelek rêx-
istinên saziyên civakî jî wê raporên xwe bidin Konseyê.



Çalakiyên jibo 
rêberê gele Kurd 
brêz Abdullah Oc-
alan tên kirin bê-
navber berdewam 
dikin. Li paytext 
Londonê bi heman 
armancê di hefteya 
borî roja Înê çalaki-
yek hat li dar xistin.

Çalakiya yekemîn ji hêla 
Meclîsa Jinan ya Roj ve pêk 
hat. Jin roja Çarşemê li herê-
ma Woodgreenê hatin ba hev 
û azadî jibo Ocalan xwestin.

Çalakiya duyemîn jî ji 
hêla Meclîsa Gelê Kurd ya 
Brîtanya ve pêk hat. Çalakî 
li qada Trafalgarê pêk hat 
û çalakvanan da zanîn ku 
heta hevdîtin bi rêberê gelê 
Kurd re pêk newe ew ê 
çalakiya xwe her În li qada 
Trafalgarê berdewam bikin. 

35  Çarşem, 14 îlon 2016

Çalakiyên “Azadî Jibo Ocalan” bê navber didomin

Ji KCD-E’yê banga li dijî 
darbeyê çalakiyên bê dem
KCD-E’ê daxuyaniyek nivîskî da û diyar kir ku li dijî des-
teserkirina hikûmeta AKP’ê ya şaredariyên Kurdan ên bi 
dengên bi milyonan hatin hiljartin, bang li hemû dost û 
Kurdên ku li Ewropa dijîn kir ku dakevin qadan.

Kongreya Civaka Demokratîk a Ewro-
payê (KCD-E) bi rasthatina salvgera dar-
beya 12’ê Îlonê, li dijî darbeya hikûmeta 
AKP’ê banga çalakiyên bê dem kirin.

Di daxuyaniyê de hate diyar kirin 
ku faşîzma AKP’ê ya ku di pêşengtiya 
desthilatdariya Erdogan de, polîtîkayên 
antî-Kurd sînoran nasnake û wiha hate 
gotin: “Li gel pareleliya tecrîda girankirî 
ya li ser Rêberê Gelê Kurd Abdullah Oca-
lan, Rojava hate dagirkirin, herî dawî jî 
di bin navê ‘Qeyûmê’ de dest danîn ser 
şeredariyên meşû yên demokratîk ên 
Kurdan ê ku bi dengê bi milyonan hatî 
hilbijartin. Di serî de li Sûr, Nisêbîn, 
Cizîr, Şirnex, Lice,Gever û Hezexê, bi 
hezaran sivîl hatin qetilkirin, şerekî to-
pyekûn bajarên Kurdan hilweşandin 
kirin kavil. Di salvegera 12’ê Îlonê de 
destdanîna ser şaredariyên Kurdan, li 
gel hêzên taybet, vê carê bi destê AKP’ê 
darbe pêk hat, li dijî vê berxwedan mafê 
herî heq û meşrû ye.”

KCD-E bi bîr xist ku çi li Kurdistan 
û Tirkiyeyê dost û Kurdistaniyên ku li 
Ewropayê dijîn weke heta niha, ji niha û 
şûn de jî divê xwedî li vîna xwe derkeve, 
li dijî qirkirin û faşîzmê li ber xwe bide 

û têkoşînê bigihîne asta lûtkeyê. 13’ê 
Îlonê li Ewropayê hemû bajarên Navenda 
Civaka Demokratîk hene û 17’ê Îlonê 
jî li Eyaleta Elmanyayê, li cihên din li 
welatên din jî wê meşên navendî û mîtîng 
bên lidarxistin.

Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku wê 
15’ê Îlonê mîtîngek girseyî kû tê planki-
rin ku ji hemû bajarên Ewropayê beşdar 
bibin wê li pêşiya avahiya Konseya 
Ewropa ya Strasboûrgê bê lidarxistin. Her 
wiha hat diyarkirin ku di vê çarçoveyê de 
di serî de li çalakiyên Strasboûgr û çala-
kiyên girseyî wê li dijî faşîzma AKP’ê 
bertek bên nîşandan. KCD-E di serî de 
bang li Gelê Kurd,dostên demokrat, çep-
gir, Sosyalîs, Ronakbîr, şoreşger, Elewî, 
Êzidî, Misilman û baweriyên cûda kir ku 
beşdarî çalakiyê bibin û li dijî faşîzmê 
dengê xwe bilind bikin.

Herî dawî di daxuyaniyê banga li dijî 
dagirkirina Rojava û bi qeyûman des-
teserkirina şeredariyên Kurdan hemû 
hêz û saziyên demokratî di serî de li Tir-
kiye, Konseya Ewropa, Yekîtiya Eworpa 
û Neteweyên Yekbûyî li dijî faşzîma di 
pêşengtiya Erdogan de bi lezgîn bikevin 
nava tevgerê hate kirin.

Kurdistanî wê di 15’ê Îlonê 
de li Strasboûrgê bin
Kurdistaniyên li Ewropayê di-
jîn, ji bo tecrîda li ser Ocalan 
şermezar bikin, wê di 15›ê Îlonê 
de li Strasbourgê bin. CDK-F ji 
bo çalakiyê banga tevlîbûneke 
xurt kir û ragihand, berxwedan 
wê AKP›ê tine bike.

Kurdistaniyên li Ewropayê dijîn, wê 15’ê 
Îlonê roja Pêncşemê, li Strasboûrgê bi rengekî 
girseyî bimeşin. Meş ji aliyê Civaka Demokratîk 
a Kurdistaniyên li Fransayê (CDK-F) ve tê li-
darxistin.

Der barê mijarê de CDK-F daxuyaniyek 
weşand û got, «Em bang li gelê xwe yê welat-
parêz û dostên xwe dikin, ku di 15›ê Îlonê de 
ji bo daxwaza azadiya Rêber Apo bilêv bikin, 
karên xwe betal bikin û bi ruhê seferberiyê tevlî 
çalakiya li Strasboûrgê bibin.»

‹AKP TINEBÛNÊ LI SER 
GELÊ ME FERZ DIKE’

CDK-F bal kişand ser tecrîda li ser Ocalan û 
wiha dewam kir: “Tecrîda giran a li ser Rêberê 
me, ku ji aliyê dewleta Tirk a mêtînger ve tê 
meşandin, weke dewama komploya navnetew-
eyî tê meşandin. Di vê pêvajoyê de, ku konsepta 
înkar û tinekirinê weke plana têkbirinê şênber 
bûye, vê carê jî li şaredariyan ku vîna bi mîlyo-
nan mirovî ne, qeyûm hatine erkdarkirin. Tecrî-
da giran a li ser Rêberê me, destpêkirina şerê 
qirêj, mezinkirina pêla girtinê, rakirina mafê 
destnedanê yê parlamenterên HDP›ê û tayînki-
rina qeyûman li rêveberiyên herêmî nîşan didin, 
bê şerê navbera dewleta Tirk û gelê Kurd di kî-

jan astê de ye.
Tiştekî ku dewleta AKP›ê bike, nema ye. 

Kuştinên kiryar nediyar, girtin, îşkence, înfaz, 
rakirina destnedanê, tayînkirina qeyûman hwd. 
Ji van zêdetir tiştekî bike nema ye. Tevî van 
hemûyan jî gelê Kurd li ber xwe dide û serê 
xwe her bilind e. Wê heta serketinê bi vî rengî li 
ber xwe bide. Lewma çi ji destê dewleta AKP›ê 
hatibe, kiriye. Bi berxwedana gelê me ve hatiye 
ber tinebûnê.»

‘DI 15’Ê ÎLONÊ DE EM LI 
STRASBOÛRGÊ BIN’

Di daxuyaniyê de li dijî AKP’ê banga berx-
wedanê hat kirin û hat gotin, “Berxwedan wê 
dewleta AKP’ê qels bike û tine bike. Di vê 
pêvajoya dîrokî de, tevî cihêrengiya ol, ziman, 
çand û nêrîna siyasî divê em têkoşîneke hevpar 
bimeşînin û dewleta AKP›ê bavêjin ser sergoyê 
dîrokê.»

CDK-F›ê da xuyakirin, ku ew ê berxwedana 
xwe ya li Ewropayê geştir bikin û ev bang kir: 
«Rakirina tecrîda giran a li ser Rêberê me, wê 
rewşa tevlîhev û kaosê ya li Rojhilata Navîn bi 
taybetî ya li Kurdistanê biqedîne. Lewma lazim 
e em li dora Rêberê xwe bicivin, berxwedana 
xwe geş bikin, Kurdistanê ji mejiyê mêtînger û 
faşîst rizgar bikin û azad bikin. Ji bo em dax-
waza azadiya fîzîkî ya Rêberê xwe bilêv bikin, 
pêwîste di 15›ê Îlonê de em li Strasboûrgê bin.

Lazim e ciwan û zarok neçin dibistanê, karker 
neçin ser karê xwe û ti Kurd li mala xwe rûnenê. 
Tevahiya gelê me û dostên me yên welatparêz, ji 
bo roja 15›ê Îlonê daxwaza xwe ya ji bo azadiya 
Rêber Apo bilêv bikin, karên xwe betal bikin û 
bi ruhê seferberiyê tevlî çalakiya li Strasboûrgê 
bibin.”


