
Britanya Kürt Halk Meclisi’nin çağrısıyla Londra 
merkezinde bulunan TC Londra Büyükelçiliği biraraya 
gelen grup Türk devletinin Rojava’yı işgal girişimi ve 
YPG’ye yönelik saldırılarının Ortadoğu’daki kaosu 

daha da derinleştireceğini ifade ederek, Türk devletine 
bu girişimden vageçmesi çağrısı yaptı. 
Ellerinde PKK ve KCK bayrakları taşıyan grup sık sık 
‘Türk ordusu Rojava’dan çık’ sloganları attı.
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‘Öcalan’a Özgürlük’ Eylemleri 
Aralıksız Devam Ediyor
15 Temmuz darbe girişiminde bu yana Kürt 
Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın durumundan 
kaygı duyan Kürt halkının Kürdistan ve Avrupa 
genelindeki eylemleri aralıksız devam ediyor.

Aleddin Sinayiç’in haberi sayfa 8’de...

Gençlerimizin GCSE Başarısı 
Artmaya Devam Ediyor
Ülke genelinde düşen GCSE sonuçlarına 
rağmen, gençlerimizin başarıları artmaya devam 
ediyor. Hackney’deki The Urswick School’da 
okuyan Nezihe Yay, Bengü-Su Gül ve Seda 
Gürten okulun başarılı ilk üç öğrencisi oldular.

Esra Türk’ün haberi sayfa 14’de...

Yazı dizisi: Darbeyi Kim Yaptı 3
Görülmemiş sahipsiz darbe, darbedar darbe!
Erdoğan gün geçtikçe operasyonel etkinliğini 
artırıyor, ama nihai sonuçlardan halen uzaktı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3-4 gündür ortalıkta 
görünmüyordu. Kavga yok gürültü yok, sanki 
memleket süt limanıydı.

Bülent Bingöl’ün yazı dizisi sayfa 17’de...

Londra´nin Turnpike Lane 
Bölgesinde Bir Genç Başından 
Vuruldu
Salı günü öğleden sonra saat 4 sularında 
Turnpike Lane bölgesinde bulunan Wightman 
Caddesi kavşağında 18 yaşalarında bir genç 
başından silahla vuruldu.

Haberin devamı sayfa 2’de…

Haberin devamı sayfa 11’de...

Britanya Kürt Halk Meclisi 
tarafından organize edilen 
ve İngiliz asılllı YPG şehitleri 
Eric Scurfield ile Dean 
Evans’ın anma etkinliğine 
kitlesel katılım gerçekleşti. 
Pazar günü Dalston’da 

bulunan Halkevi’nde 
yapılan anmaya yoğun bir 
ilgi gösterilirken salonda 
yer kalmadığından insanlar 
ayakta anmayı izledi. 

Aleddin Sinayiç’in 
haberi sayfa 4’de…

Rojava’da Yaşamını Yitiren 
İki İngiliz Devrimcinin 
Anmasında Duygusal Anlar
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Daiş’in Yeni Vahşet 
Videosundaki 
Çocuklardan Birisi İngiliz 

Daiş çetelerinin 
son yayınladığı propa-
ganda videosunda 
vahşetinin sınırlarını 
aşarak yeni bir 
barbarlığa imza attı. 
Videoda Kürt oldukları 

söylenen 5 kişi yaşları 
09-12 arasında çocuk-
lara infaz ediliyor.

Haberin devamı 
sayfa 7’de...

Londra´nin Turnpike Lane Bölgesinde 
Bir Genç Başından Vuruldu
Toplumumuzun yoğun 
olarak yaşadığı bölgel-
erden birisi olan Turn-
pike Lane bölgesinde 
bir genç güpe gündüz 
kafasından silahla vu-
ruldu.

Bugün öğleden sonra saat 4 
sularında Turnpike Lane bölges-
inde bulunan Wightman Caddesi 
kavşağında 18 yaşalarında bir genç 
başından silahla vuruldu. Polisin 
olay yerine gelmesiyle beraber he-
likopter ambulansı da olay yerine 
gelerek ağır yaralı genci hastaneye 
kaldırdı.  

Met Polis yetkilisi başından vu-
rulan gencin hayati tehlikesinin 
bulunduğunu açıkladı.  

Olay ile ilgili henüz gözaltına 
alınan olmadı. Polisin araştırması 
devam ediyor. 

Bir Çınar Daha 
Aramızdan Ayrıldı

Türkiye’nin en 
değerli kalemlerinden 
birisi olan yazar Vedat 
Türkali, bir süredir te-
davi gördüğü Yalova 
Devlet Hastanesi’nde 
geçtiğimiz gün sabah 
saat 06.00 sıralarında 

yaşamını yitirdi. 
Türkali’nin kızı Deniz 
Türkali ‘babamı kay-
bettik’ tweetiyle Vedat 
Türkali’nin ölümünü 
duyurdu. 

Haberin devamı 
sayfa 15’de...

Fotoğraflarlar Notting 
Hill Karnavalı

Londra`da Not-
ting Hill Karnavalı 
yine renkli geçti. 
İngiltere’nin başkenti 
Londra’da her yıl 
düzenlenen Notting 
Hill Karnavalı bu 
yıl yine 1 milyon-

dan fazla katılımcı ile 
gerçekleşti.

Haberin devamı sayfa 20 
ve 21’de...
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Rojava’da Yaşamını Yitiren İki İngiliz 
Devrimcinin Anmasında Duygusal Anlar

Rojava’da yaşamını yitiren İngiliz devrimcile Kosta Eric Scur-
field ve Dean Carl Evans için Londra’da yapılan anmada du-
ygusal anlar yaşandı. Her iki devrimcinin ailelerinin de hazır 
bulunduğu anmada yaptıkları konuşmalarda çocuklarının 
inandıkları değerler için mücadele verip yaşamlarını yitirdikler-
ini ve bununla gurur duyduklarını ifade ettiler. 

Haber: Aleddin Sinayiç 
Fotoğraf:Erem Kansoy

İngiliz vatandaşı YPG savaşçısı Konstandi-
nos Erik Scurfield Rojava’nın Til Berak kentin-
de 2 Mart 2015’te DAIŞ çeteleri ile savaşırken 
yaşamını yitirmişti. Rojava’da YPG saflarında 
savaşan İngiliz asıllı Dean Carl Evans (Givara 
Rojava) ise 21 Temmuz’da Minbic’te yaşamını 
yitirdi.

Britanya Kürt Halk Meclisi tarafından organ-
ize edilen ve İngiliz asılllı YPG şehitleri Eric Scur-
field ile Dean Evans’ın anma etkinliğine kitlesel 
katılım gerçekleşti. Pazar günü Dalston’da bulu-
nan Halkevi’nde yapılan anmaya yoğun bir ilgi 
gösterilirken salonda yer kalmadığından insanlar 
ayakta anmayı izledi. 

İrlandalı aktivist Mark Campbell tarafından 
yürütülen anmada  Dean Evans’ın babası 
Steve Howell ve annesi Tracey  Howell, Eric 
Scurfield’ın babası Chris Scurfeld, KNK Dış 
ilişkiler sorumlusu Erdalan Baran ve Roj Kadın 
Meclisi sözcüsü Türkan Budak, PYD İngilitere 
temsilcilerinden Ciwan Efrin birer konuşma 
yaptı. 

Öncelikle şehitler anısına saygı duruşu ile 
başlayan anmada Campell açılış konuşmasını 
yaparak şehitlerin insanlık adına Daiş’e karşı 
mücadele verdiklerini ve şehit ailelerinin halk ile 
buluşmasına dair önemi vurguladı. 

İNaNDıĞı DEĞErLEr 
UĞrUNa YaŞaMıNı VErDİ

21 Temmuz’da Minbiç’te yaşamını yitiren 
23 yaşındaki İngiliz Dean Carl Evans’ın an-
nesi Tracey Howell anmada yaptığı duygusal 
konuşmada Dean’ın inandığı değerler uğruna 
yaşamını verdiğini ifade etti.  

Tracey Howell şöyle konuştu: ‘‘Bazıları 
Dean için, ‘bir hiç için genç yaşamını feda etti’ 
diyor. Onlara şunu söylemek istiyorum; Dean 
inandığı değerler uğruna bilinçli bir tercih ya-
parak Rojava’da savaşmaya gitti. Onu nelerin 
beklediğini bilerek kararını verdi. Dean sadece 
Kürtleri korumak için değil, dünyanın en barbar 
örgütüne karşı insanlık değerlerini savunmak için 
gitti. Dean çok cesur kişiliğiyle hepimizi korumak 
adına kahramanca savaşarak yaşamını yitirdi. 
Biz ailesi olarak çok üzgünüz, Dean’ın yaşamını 
yitirmesi hepimizi büyük acı verdi ama büyük 
onur da duyuyoruz. Dean yüreğini takip etti.   

Kürt halkının sahiplenişi bizi çok onure etti 
ve bu süreçteki destekleri acımızı hafifletti. Her 
gün çok sayıda Kürt, babasını, eşini, çocuğunu 
ve sevdiklerini kaybediyor, malesef bunların 
çoğu haber bile olmuyor batı medyasında. Bu 
vesileyle sevgilerimi ve saygılarımı Rojava’da 
yaşamını yitirenlerin ailelerine gönderiyorum.’’ 

Tracey Howell gözyaşları içinde yaptığı 
konuşmasını ‘Şehid Namirin’ sözüyle bitirdi. 

YÜrEĞİNİN SESİNİ DİNLEDİ
Dean’ın babası Steve Howell da yaptığı 

konuşmada, Dean’ın Kürt halkının çektiği acılar 
karşısında sessiz kalamadığını ve yüreğinin ses-
ini takip ettiğini ifade etti. Dean’ın muhteşem bir 
genç olduğunu belirten Steve kendisinin inandığı 
değerler uğruna yaşamını yitirdiğini ve onunla 
gurur duyduklarını ifade etti.

Şehit Kostas Scurfield’ın abbası Chris Scur-
fiel ise yaptığı konuşmada ‘ortadoğunun ezilen 
halklarını savunucusu Kürtler’ vurgusu yaparak 
oğlu Kostas’ın orada ezilen tüm halklar için 
ezilenden yana daiş çetelerine karşı savaştığını be-
lirtti. Scurfield yaşanan acıların son bulması için 
temennide bulunarak konuşmasını tamamladı. 

Özellikle her iki şehiti de yakından tanıyan 
YPG savaşçısı İngiliz Macer Gifford’da Kostas 
ve Evans ile nasıl tanıştığı anılarını katılımcılarla 
paylaşarak salonda duygusal anlar yaşanmasına 
neden oldu. Guifford ayrıca Ortadoğuda 
Türk’lerin çıkar politikaları dahilinde insanık 
dışı bir çok olaya imza attıkları yetmezmiş 
gibi Türkiye’de Kürtler ve hükümet muhalifi 
tüm çevrelere çirkince saldırdığını hatırlatarak, 
Türkiye’nin Rojava’da yenileceğinin altını çizdi. 

Anmada birer konuşma yapan KNK Dış 
ilişkiler sorumlusu Erdalan Baran ve Roj 
Kadın Meclisi sözcüsü Türkan Budak, PYD 
İngiltere temsilcilerinden Ciwan Efrin ail-
eye başsağlığı dileyerek böylesi cesur gençler 
yetiştirdikleri için bir kez daha teşekkür edip, 
anılarının Rojava’daki insanlık mücadelesinde 
yaşayacağını ifade ettiler. 

Düzenlenen anma katılımcıların şehit aileler-
ine sarılması ve taziyeleri ile son buldu.

CHRiS SCURfiELD EvANS’iN ANNESİ
MACER GiffORD 
YPG SAvAşCiSi EvANS’iN BABASiPYD İNGiLTERE SÖzCÜSÜ
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ESP Ve SGDF’ye Yönelik Baskı 
Ve Gözaltılara Londra’dan Tepki

Bir süredir ESP ve SGDF’ye yönelik Türkiye’de de-
vam baskı ve gözaltılar Londra’da protesto edil-
di. AKP  medyasının ‘Maseratili suikastçiler’ diye 
manşet attığı haberde polis tarafından gözaltında 
alınanlar arasında Londra’da çalışma yürüten Göç-
men İşçiler Derneği (Gik-Der) eski eşbaşkanı İbrahim 
Avcıl da bulunuyor. 

Türk devletinin baskı ve gözaltı furyasını 
protesto etmek amacıyla Londra’nın wood-
green bölgesinde toplanan kalabalık grup 
Türk devletine baskılara son verilmesi çağrısı 
yaptı. Gözaltına alınanların da derhal serbest 
bırakılması çağrısı yapan grup sık sık Türk dev-
leti karşıtı sloganlar attı. Gik-Der tarafından or-
ganize edilen eylemde ESP bayrakları açılırken 
üzerinde İngilizce ve Türkçe olarak ‘Devlet 
terörüne son’ yazılı büyük bir pankart açıldı. 

‘SGDf SUSMaYaCak’
Eylemde yapılan açıklamada şunlar belirtildi: 
‘‘SGDF, 20 Temmuz 2015 günü Suruç Amara 

Kültür Merkezinde AKP-DAİŞ işbirliği sonucu 
yaşadığı katliamdan sonra faşist Türk devletinin he-
def tahtasından hiç düşmedi. Kobane’de, Rojava’da 
evleri yıkılan ailelere yardım, öksüz kalan çocuk-
lara oyuncak ve doğası yok edilen bir coğrafyaya 
fidan götürürken katledilen gençler, yürüyüşlerine 
devam ettiler. 33 yoldaşını kaybeden, onlarcası 
ağır yaralanan gençler tüm saldırılara rağmen 
Denizlerden, Mahirlerden ve İbolardan aldıkları 
sosyalizm ve enternasyonal dayanışma geleneğinin 
kararlı sürdürücüsü oldular.

Sosyalist gençler Türkiye gençliğinin, işçi 
sınıfı ve emekçilerinin Kürdistan devrimine 
uzanan barış ve dayanışma elini ve bir-
lik köprüsünü oluşturdular. Suruç katliamı 
sonrasından sonrada faşist devletin sürekli 
saldırılarına maruz kalmalarına rağmen mü-
cadelelerini büyüterek sürdürdüler. Suruç 
katliamının yıldönümünde „Suruç İçin Ada-
let, Herkes İçin Adalet!” kampanyası ile dev-
letten hesap sormaya devam ettiler. Gençliğe, 

OHAL’e ve faşist diktatörlüğe karşı birlikte 
mücadele çağrısıyla sokaklarda olmaya devam 
ettiler. SGDF’nin kararlı mücadelesini engel-
lemeyen faşist Türk Devleti, gözaltı ve tutuk-
lama saldırılarını sürdürmektedir.  Son olarak 
27.08.2016 günü yapılan operasyonda SGDF 
Eşbaşkanı Oğuz Yüzgeç, Okan Danacı, Ozancan 
Sarı, Gözde Sivaslıoğlu, Ahmet Sarı, İbrahim 
Avcıl, Ulaş Alankuş ve Zafer Aydın gözaltına 
alındılar. 

Gik-Der olarak Avrupa’da yaşayan başta 
göçmen işçi ve emekçiler olmak üzeri, ilerici, 
devrimci ve sosyalist kurum ve kuruluşları 
SGDF’ye karşı gerçekleştirilen gözaltı terörünü 
protesto etmeye; gözaltına alınan SGDF yönetici 
ve üyelerinin özgürlüğünü sokakta haykırmaya 
çağırıyoruz. Saray diktatörlüğüne karşı Kobane 
zaferinin, Rojava direnişinin ve Gezi ruhunun 
ortak mücadele hattını örelim, saldırıları birlikte 
geri püskürtelim.

Çamur Medyasının, 
‘Suikastçiler’ Manşeti

Çamur medyasının ‘Maseratili suikastçiler’ 
diye manşet attığı haberde polis tarafından 
gözaltında alınanlar arasında Londra’da çalışma 
yürüten Göçmen İşçiler Derneği (Gik-Der) eski 
eşbaşkanı İbrahim Avcıl da bulunuyor. 

Londra’da yaşayan eski Gik-Der eşbaşkanı 
İbrahim Avcıl ziyaret için bulunduğu Türkiye’de 
Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu-
SGDF’ye yönelik gerçekleştirilen operasyon-
lar kapsamında gözaltına alındı. Cuma günü 
Edremit’te gözaltına alınan 9 kişi Balıkesir Em-
niyet Müdürlüğünde tutuluyor. 

AKP’nin çamur medyasının manşete taşıdığı 
haberde gözaltına alınanların suikast plan-
larken yakalandıklarını iddia etti. AKP’nin 
havuz medyasından Star Gazetesi haberi, 

‘PKK ile birleşen MLKP’nin Avrupa ve Tür-
kiye sorumluları Edremit’te bir villada iç savaş 
ve suikast planlarken yakalandı. Kılıçdaroğlu’na 
saldırıda da örgütün izi çıktı.’ şeklinde verdi.
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Daiş’in Yeni Vahşet Videosundaki
Çocuklardan Birisi İngiliz 

Daiş çetelerinin son yayınladığı propaganda videosunda 
vahşetinin sınırlarını aşarak yeni bir barbarlığa imza attı. Vide-
oda Kürt oldukları söylenen 5 kişi yaşları 09-12 arasında çocuk-
lara infaz ediliyor. İnfazı gerçekleştiren çocuklardan birisi olan 
İngiliz’in babası görüntülerdekinin çocuğu olduğunu doğruladı. 

Geçtiğimiz hafta cihatçı bazı sitelerde yayınlanan 
videoda, ‘asker’ giyimli beş çocuk ve Daiş’in re-
hinelerine giydirdiği turuncu tulumlarıyla diz 
çökmüş beş erkek görülüyor. Videodaki ses, öldürül-
en kişilerin Kürt olduğunu ve Kürtlerin son dönemde 
örgüte karşı elde ettiği kazanımlardan dolayı 

cezalandırıldığını anlatıyor. Ancak infaz edilen 
kişilerin kimlikleri, nerede rehin alındıkları veya ne 
zaman öldürüldükleri belirtilmiyor. Son çıkan bilg-
ilere göre infaz edilen her beş rehinenin Rojavalı 
Kürt oldukları belirtildi. Videonun Suriye’nin Raqqa 
kentinde çekildiği iddia ediliyor. 

HEr bEŞ ÇOCUk aYrı 
MİLLEtLErDEN

Videodaki çocukların bazılarıysa 10 yaşından 
küçük görünüyor. Videoda çocukların görüntüler-
inin önünde yazılan isimlerde, çcukların İngiliz, 
Mısırlı, Kürt, Tunuslu ve Özbek olduğu belirtili-
yor. Çocukların isimleri; Abu Abdullah al-Bri-
tani (İngiliz), Abu Ishaq al-Masri (Mısırlı), Abu 
Fu›ad al-Kurdi (Kürt) ve Yusuf al-Uzbaki (Özbek) 
olarak gösteriliyor. Daiş daha önce de, Rakka’daki 
‘çocuk ordusu’na ait olduğu belirtilen görüntüleri 
yayımlamıştı. 2015 tarihli bir BM raporuna göre 
örgüt giderek daha fazla çocuğu intihar bombacısı 
ve savaşçı olarak kullanıyor.

İNGİLİz baba: O bENİM 
OĞLUM JOJO

Videoda 12 yaşında mavi gözlü Abu Abdullah 
al-Britani isimli çocuğun İngiliz olduğu ortaya çıktı. 
Daily mail gazetesinde bugün çıkan haberde Cihatçı 
gelin olarak bilinen Sally Jones’un oğlu JoJo olduğu 
iddia edilmişti. Haberden sonra konuşan İngiliz baba 
görüntülerdekinin çocuğu olduğunu açıkladı. 

İngiltere’nin Kent şehrinden olan 47 yaşındaki 
İngiliz Sally Jones 2014 yılında oğluyla beraber 
Suriye’ye cihatçı gelin olarak gitmişti. Sally Jones’un 
beraberinde götürdüğü oğlu Jojo Aralık 2004 yılında 
doğmuştu. 

Oğlunu da alarak Suriye’ye giden Sally Jones adlı 
İngiliz kadın orda müslüman olmuş ve Britanyalı Daiş çe-
tesi Junaid Hussain ile evlenmişti. Güvenlik ve istihbarat 
kaynaklarına göre Junaid Hussain Ağustos 2015’teki bir 
hava saldırısında öldürüldüğü tahmin ediliyor. 

EŞİM OĞLUMUN bEYNİNİ YıkaDı
Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını 

istemeyen babanın ifadesine göre; eşi Sally Jones 
(47), oğulları JoJo’nun beynini yıkayarak DAİŞ terör 
örgütüne katılmasını sağladı.

Üç yıldır oğlunu hiç görmediğini söyleyen baba, 
JoJo’nun 2013 yılında 10 yaşındayken, DAİŞ›e 
katılmak için Suriye›ye kaçan annesi Sally Jones 
tarafından götürüldüğünü belirtti.

Suriye’de DAİŞ terör örgütü tarafından rehin 
alınan bir grup Kürt›ü infaz eden beş çocuğun video 
görüntüleri sayesinde oğlunu gören baba, küçük JoJo 
için, “Oğlum bu örgüte üye olmadan önce parklarda 
oynayan, hayvanları kovalayan normal bir çocuktu. 
Bu olanlara dayanmak çok zor. Beyninin bu şekilde 
yıkanması felaket bir durum’ dedi.

İki çocuk annesi Jones, Birleşmiş Milletler 
tarafından ‘dünyanın en çok aranan teröristlerinden 
biri’ olarak ilan edilmişti. Jones›un diğer oğlu Jonathan 
(20) İngiltere›de yaşıyor.
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‘Öcalan’a Özgürlük’ Eylemleri 
Aralıksız Devam Ediyor

15 Temmuz darbe girişiminde bu yana 
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın 
durumundan kaygı duyan Kürt halkının 
Kürdistan ve Avrupa genelindeki ey-
lemleri aralıksız devam ediyor. Başkent 
Londra’da da aynı amaçlı birçok eylem 
organize edildi. Eylemlerde Kürt Halk 
Önderi Abdullah Öcalan’a özgürlük 
çağrısı yapıldı. 
kaDıNLar HEr 
ÇarŞaMba EYLEMDE 

Londra’da çalışma yürüten Roj 
Kadın Meclisi her Çarşamba günü 
eylem yapma kararı aldı. Geçtiğimiz 
Çarşamba günü Woodgreen kütüphane-
si önünde toplanan kadınlar Kürt halk 
önderi Abdullah Öcalan ile iletişime 
geçilene kadar eylemlerini aralıksız 
olarak devam edeceklerini belirttiler. 

Wood Green High Street’te bulu-
nan kütüphanenin önünde toplanan ki-
tle ‘‘Turkish state, fascist state’’ (Türk 
devleti, faşist devlet) ve Turkish state, 
terrorist state’’ (Türk devleti, terörist 
devlet) sloganlarını sıkça tekrarladı.

Eylemde konuşan, Roj Kadın 
sözcüsü, Türkan Budak, Londra’daki 
Kürt halkının duyarlı davranarak plan-

lanan eylemlere katılmaları için çağrıda 
bulundu.

‘‘Önderliğe karşı bir vicdan ve 
insani borcumuz var’’ diyen Budak, 
konuşmasına şöyle devam etti: ‘‘Türk 
devletinin ne yapacağı, uluslararası 
güçlerin de desteğini alarak, nerede, 
nasıl vahşileşeceğini kestirmek maal-
esef mümkün olmuyor. Onun için 
de tüm halkımızın çok ciddi şekilde 
duyarlı olması gerekiyor.

‘‘Yaklaşık 70 yıllık bir yaşamını bu 
halkın özgürlük mücadelesine adamış 
bir önderlik: 17 senedir bir adada re-
hin tutulmaktadır. Kürtler her adım 
attıklarında önderlik üzerindeki baskı 
bize karşı bir koz olarak sürdürül-
mektedir devlet tarafından. Bizim de 
önderliğin özgürlüğüne sonuna kadar 
sahip çıkmamız gerekiyor.’’

Öcalan ile irtibata geçilene kadar 
eylem programlarının devam edeceğini 
ifade eden Budak şöyle devam etti: 
‘‘Bundan sonra her Çarşamba günü, 
saat 1’de burada olmalıyız. Roj Kadın 
öncülüğünde, önderliğin özgürlüğü 
sağlanıncaya kadar; en azından önder-
likten bir haber, bağımsız kuruluşlar 
tarafından, avukatları, ya da ailesi 
tarafından bir haber gelinceye kadar 
tüm halkımızın bu duyarlığı gösterip. 
Hareket ikinci bir açıklama yapıncaya 
kadar- hepimizin, sadece kendimizi 
katarak değil, etrafımızı, çocuklarımızı 
da katarak- bu mücadeleye destek 
olup ve büyütmesi gerekiyor. Çünkü 
bizim geleceğimiz, onurumuz ve 
şerefimizdir.’’

PİCaDİLLY CİrCUS’ta 
GENÇLEr EYLEM YaPtı

Ciwanen Azad üyesi gençlerin aynı 
amaçla eylemleri devam ediyor. Hafta 
sonu Picadilly Circus’ta toplanan gen-
çler Türk devletinin baskılarını protes-
to ederken Kürt Halk Önderi Abdullah 
Öcalan’ın üzerindeki tecritin derhal 
sonlandırılması çağrısı yaptı. 

HEr CUMa trafaLGar 
MEYDaNıNDa OLUNaCak

Britanya Kürt Halk Meclisi 
tarafından da her Cuma Trafalgar 
meydanında ‘Öcalan’a Özgürlük’ ey-
lemi çağrısı yaptı. Geçtiğimiz Cuma 
günü yapılan eylemde meydanda 
toplanan kitle bildiriler dağıtarak 
duyarlılık çağrısı yaptı. Eylemde 
ayrıca Türk devletinin Rojava’ya 
yönelik işgal girişimleri de protesto 
edildi.  
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Iskoçya’da Antep Katliamı Protesto Edildi

DAIŞ çeteleri tarafından geçtiğimiz gün-
lerde Antep’te gerçekleştirilen katliam pro-
testo edildi. İskoçya Kürt Halk Meclisi›nin 
çağrısıyla bir araya gelen Kürtler ve dostları 
AKP ve Türk devletini de lanetledi. 

Başkent Edinburgh’un en işlek 
caddesi Princes Street de toplanan 
kalabalık sık sık slogan atıp yüzlerce 
afiş, bildiri ve broşür dağıttı. Ed-
inburg Festivalinden dolayı yoğun 
ilgi gösteren turistler eylemcilerden 
bilgi de aldı. «Türk Devletini Kürt 
Soykırımından ve Katliamından 
Vazgeç» pankartını açan kalabalık 
adına basın açıklaması da yapıldı. 

Kürtlerin uzun zamandır bütün 
Ortadoğu’da savaş ve katliam-
larla karşı karşıya olduğu belirtilen 
açıklamada TC›nin Cerablus işgali de 
kınandı.

DAIŞ›in faşist AKP ile beraber 
Antep katliamını gerçekleştirdiğinin 
belirtildiği açıklamada herkesin risk 
altında olduğu belirtilerek çetelere 
karşı birlik çağrısı yapıldı.

Calais’te mülteci sayısı 
10 bin oldu
Fransa’dan İngiltere’ye 
geçmek isteyen mülteciler-
in kullandığı Calais Limanı 
ve çevresindeki açık 
alanlarda yaşayanların 
sayısının 10 bine yaklaştı. 

Bu veriyi polis sendikası Alliance 
duyurdu. Calais’nin yanı sıra Dunker-
que kenti yakınlarındaki Grande-Synthe 
kampı ve çevresinde de 3 bin civarında 
mültecinin olduğu belirtildi. 

Barınma büyük sorun
Sendika Başkanı Jean-Claude De-

lage “Bu insanlara barınma imkanı 
sunmak gerekiyor” dedi. İnsan hakları 
kuruluşlarına göre de hükümet tarafından 
daha önce vaat edilen 5 bin kişi kapa-
siteli merkezler sözde kalmış durumda. 
Kuruluşlar,mülteciler için hazırlanan 
merkezlerin en fazla 3 bin kişi kapasiteli 
olduğunu duyurdu.

Çadırlarda kalıyorlar
Fransa’ya ulaşan mülteciler 

İngiltere’ye geçebilmek için “jungle 
(vahşi orman)” olarak da bilinen Calais 
kentinde bekliyor. Ormana kurdukları 
derme çatma çadırlarda insanlık dışı 
koşullarda kalan mültecilerin ciddi sağlık 
sorunlarıyla karşı karşıya oldukları bilin-
iyor. Birçok insan hakları kuruluşuna 
göre fuhuş, hırsızlık gibi alanlardaki suç 
örgütleri de mültecileri hedef alıyor.

Apple İrlanda’ya 
13 Milyar Euro 
Vergi Cezası 
Ödeyecek

Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) 
merkezli teknoloji 
devi Apple hakkında 
Avrupa Birliği 
K o m i s y o n u ’ n d a 
3 yıldır de-
vam eden vergi 
soruşturmasında ni-
hai karar verildi.

1991 ve 2007 yılları arasında 
yapılan vergi anlaşmalarını 
mercek altına alan AB Komisy-
onu yetkilileri, Apple’ın, 
İrlanda hükümetine 13 milyar 
euro vergi cezası ödemesine 
hükmetti.

Apple’ın İrlanda’da 
hükümetle özel anlaşmalar 
yaparak buradaki şirketleri 
vasıtasıyla geçerli matrahın çok 
altında vergi ödediği iddia edil-
iyor. Apple CEO’su Tim Cook 
ise 5 bin 500 kişi istihdam et-
tikleri İrlanda’da tüm vergiler-
ini ödediklerini iddia ediyor.
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Türk Devletinin Rojava’ya Yönelik 
Saldırıları Londra’da Protesto Edildi

Türk ordusunun Rojava’ya yönelik 
saldırıları TC’nin Londra Büyükelçiliği 
önünde protesto edildi. 
Haber-Fotoğraf: Aledin Sinayiç

Türk ordusunun son dönemde Rojava’daki 
Kürt güçlerine saldırılar düzenlemesi ve 
çok sayıda sivilin ölümüne neden olması 
Londra’da protesto edildi. Britanya Kürt Halk 
Meclisi’nin çağrısıyla Londra merkezinde bu-
lunan TC Londra Büyükelçiliği biraraya gelen 
grup Türk devletinin Rojava’yı işgal girişimi ve 
YPG’ye yönelik saldırılarının Ortadoğu’daki 
kaosu daha da derinleştireceğini ifade ederek, 
Türk devletine bu girişimden vageçmesi 

çağrısı yaptı. 
Ellerinde PKK ve KCK bayrakları taşıyan 

grup sık sık ‘Türk ordusu Rojava’dan çık’ 
sloganları attı. Grup adına yapılan açıklamada 
Türk devletinin girişimleri beraberinde yeni 
katliamları getireceği ve Suriye’deki kaosu 
derinleştireceği uyarısı yapıldı. Açıklamanın 
devamında Türk devletine acil saldırılarını 
durdurma çağrısı yapıldı. 
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    ha.twebb                       @hatwebb

Devrimci olmak…
Yıllar önce arkadaşları ile ülke 

ülke gezen bir genç annesine bir 
telgraf yazar. Telgrafta ‘anne, 
param bitti. Bir hafta sonra 
eve dönüyorum’ der. Annesi 
büyük bir heyecanla oğlunun 
en sevdiği yemekleri hazırlar. 
Fakat oğlu gelmez. Birkaç gün 
sonra bir telgraf daha alır, ‘anne, 
eve dönüşümde uğradığım bir 
köyde bir futbol müsabakası 
düzenleniyordu. Kazanana para 
vereceklerdi. Eğer kazanırsam 
geri dönmem diye düşündüm. Son 
dakikalarda atılan bir penaltıyı 
kurtaran oğlun eve dönmeyecek’ 
der.

Telgrafı yazan Ernesto Che 
Guevara’dır.

İşte kurtarılan o penaltının 
bugünki Küba’nın mimarı olduğu 
söylentileri sürekli olarak dolaşır. 
Kim bilir belki o penaltı kurta-
rılmış olmasa Che yolculuğuna 
devam etmek için gerekli parayı 
bulamayacak ve evine dönecekti.

Yıllar sonra 4 Mayıs 1960’da 
La Coubre patlaması ile hayatı-
nı kaybedenleri anma töreninde 
Jean-Paul Sartre, Simone de Be-
auvoir ve Che  gibi şimdinin ta-
nınmış isimleri vardı. Fotoğrafçı 
Alberto Korda, Che’nin üzüntü-
den kasılmış yüzüyle durduğu bir 
anda objektifi ona doğru çevirip 
deklanşöre bastı. Aynı gün içinde 
o deklanşöre defalarca basıldı. O 
filmde yer alan birçok fotoğraf 
birkaç ay içinde birçok gazete ve 
dergide basıldı. Che’nin fotoğrafı 
dışında.

Yedi yıl sonra Che’nin ölü-
münün ardından Korda bu resmi 
arşivinden çıkardı. Giangiacomo 
Feltrinelli Bolivya Günlüğü isimli 
kitabın yayın haklarını alıp ya-
yımlamaya karar verdiğinde bu 
fotoğrafın posterlerini yaptırıp as-
mıştı. İşte o dönemde o fotoğraf 
dünyaca ün kazandı.

Arjantin’de Che’nin müzeleri 
var. Güney Amerika’da Che’den 
kimse kötü bahsetmez. Onu ilah-
laştırdıkları için değil ona sonsuz 
saygı duydukları için. Dürüstlüğü, 
adilliği, hak yemezliği, her yaştan 
insana verdiği değerler, bakanlık 
koltuğunu bırakıp savaşa gidişi, 
ezilen, yok edilmeye çalışılan, 
hakları yenilen her toplum için 
koşulsuz savaşması insanların 
onu saygı ile hatırlamasını sağla-
mıştır.

Gençken, abilerimizden irili 
ufaklı Che hikayeleri dinlerdik. 
Devrimden bahsederlerdi. Ezi-
len hakların kendi haklarını na-
sıl geri aldıklarını o kadar güzel 
anlatırlardı ki hayran kalmamak 
imkansız olurdu. Çok fazla tanı-
yamasakta, çok fazla bilgi sahibi 
olamasakta Che ile gurur duyar-
dık. O ünlü foroğrafını her gö-
rüşümüzde belirsiz bir hüzünle 
beraber büyük bir gurur dolardı 
kalbimiz.

Korda, o resmi çektikten son-
ra hiçbir maddi gelir beklemeden 
tüm dünyanın kullanımına açmış-
tı. Birçok sosyalist ve devrimci 
meteryalde belki milyonlarca kez 
kullanılmıştır. Ama 2000 yılında 
bir vodka şirketinin reklamlarında 
kullanmasının ardından, resmin 
hakları konusu ilk kez gündeme 
gelmişti. Verda ‘büyük bir onur ve 
gururla bu resmi dünyaya açtım, 
fakat Che’nin yıllarca aleyhinde 
savaştığı kapitalizme bu resmin 
alet edilmesine göz yumamam’ 
demişti. Kazandığı davadan elde 
ettiği bütün parayı Küba sağlık 
hizmetlerine bağışlamıştı. Che’ye 
yakışanda bu olurdu zaten.

İşte bizlerde bu kapitalizme ait 
olduğumuzu bile bile, sırf ondan 
birşeyler yanımızda olup bize 
güç versin diye t-shirt, şapka, 
kolye, bileklik gibi birçok şeyi 
alıp evimize doldurduk. Che’nin 
sözlerininde olduğu kartpostalları 
sevdiğimiz kızlara hediye ettik. 
Çünkü bize göre devrimci 
duygularla dolu aşk yalansız, 
yanlışsız, kalpten gelen aşktı.

Şimdi yıllar sonra, hısızlığı, 
tacizi, tecavüzü, insanları ezmesi, 
insanları katletmesi, cani çetelere 
alenen destek vermesi ile tüm 
dünyaya ün salmış, demokrasiye 
zerre kadar saygısı olmayan 
bir partinin üyesi olan, hiç bir 
etkinliği olmayıp sadece padişaha 
yalakalık etmekle yükümlü bir 
meclisin başkanı çıkmış Che’ye 
eşkiya diyor.

Siz önce tasarımı ve yapımı 
yabancılar tarafından üstlenilen 
yollarınızı, köprülerinizi bir ke-
nara bırakıp yok ettiğiniz koca bir 
topluma hesap vermeyi öğreninde 
ondan sonra densiz densiz konu-
şursunuz.

Sahi 1960 yılında meclis baş-
kanı kimdi?

Köşe Yazısı

Tom 
Webb

DAY-MER’de 
kurslar başlıyor

Day-Mer’in tecrübeli kadrosunda bu-
lunan alanında uzman eğitimcilerin 
her yıl çeşitli alanlarda yürüttüğü kurs 
çalışmaları bu yılda Eylül ayı itibari ile 
başlıyor. Eylül ayının ilk haftası Day-
Mer’de kadınlara özel ESOL İngilizce 
ve Türkçe okuma yazma kursları 
hizmeti verilmeye hazırlanıyor.

Day-Mer Türk ve Kürt 
Toplumu Dayanışma 
Merkezi’nde, kadınlara yöne-
lik kurslar yeni dönemde de 
devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, 
kukla yapım kursu, bisiklet 
kursu, sağlıklı yaşam ve fitness 
kurslarının yapıldığı proje, 
Day-Mer’in kadın ve gençlere 
yönelik şiddete karşı yürütülen 
Yaşam Yolu Projesi’nin bir 
parçası olarak devam ediyor. 

Yaşam Yolu Projesi, 
aile içi şiddete karşı ver-
ilen danışmanlık hizmetinin 
yanında, kadınların özgüvenini 
artırıcı ve toplumdaki yerini 
güçlendirici çeşitli kurslar, 
gönüllü çalışma fırsatları ve 
çeşitli seminerle devam edi-
yor. Yine bu projenin parçası 
olan ESOL İngilizce kursu ve 
Türkçe Okuma Yazma kursları 
Day-Mer Toplum Merkezi’nin, 
Workers Education Asso-
ciation isimli, yetişkinlerin 
eğitimine yönelik çalışan bir 
sivil toplum kuruluşu ile or-
tak çalışması sonucu ortaya 
çıkmıştır. Kurs için seviye 
tespit sınavı ve kayıtlar Day-
Mer Toplum Merkezi’nde (16 
Howard Rd N16 8PU), 7 Ey-
lül Çarşamba günü,  saat 10.00 
– 16.00 arası yapılacaktır. 
ESOL İngilizce dersleri, 14 
Eylül Çarşamba’dan itibaren, 
Çarşamba ve Cuma gün-
leri saat 10.00 – 13.00 arası 
yapılacaktır. Daha fazla bilgi 
için 02072758440 no’lu tel-
efondan Banu Aydınoğlugil’e 
ulaşabilirsiniz. 



Economist: Türkiye’de IŞİD’in 
ana hedefi Kürtler
İngiltere’de yayımlanan Economist der-
gisinin bu haftaki sayısında Gaziantep 
saldırısı ve Cerablus operasyonuyla ilgili 
iki makale yer alıyor.

Economist, Gaziantep›te Cumar-
tesi akşamı bir düğünü hedef alan 
ve 54 kişinin hayatını kaybettiği 
saldırıyla ilgili haberinde, saldırının 
‹zaten çevresi sarılmış olan Kürtleri 
daha da çok dehşete düşürdüğünü› 
yazıyor.

Türkiye›de son bir yılda 5 
IŞİD saldırısı olduğunu hatırlatan 
Economist›in makalesi şöyle devam 

ediyor:
«IŞİD son saldırılarında turistik 

yerleri ve kamu binalarını hedef 
aldı. Cumartesi akşamı Gaziantep›te 
yapılan saldırıdan önce İstanbul›da 
Atatürk Havalimanı›na saldırmıştı. 
Ama genel olarak IŞİD›in ana he-
defi Kürtler. Gaziantep›te polis 
baskını sırasında kendisini patla-
tan IŞİD›linin bilgisayarından, bir 

Kürt düğününe saldırma planları 
bulunmuştu».

“Türkiye hükümetine ve uz-
manlara göre, IŞİD’in Türkiye 
saldırılarındaki amacı, Türkiye’nin 
Suriye’de ABD öncülüğündeki 
koalisyona desteğini cezalandırmak 
ve Kürt-Türk çatışmasını artırmak. 
Bunu kısmen başarıyorlar da...”

Artan PKK ve IŞİD saldırıları 
ile 15 Temmuz darbe girişiminin 
ardından Türkiye’nin yakın tari-
hindeki en kırılgan döneminden 
geçtiğinin belirtildiği makale şöyle 
son buluyor:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, IŞİD terörünü ayrı bir 
sorun olarak ele almaktansa, darbe 

girişimini planlayanları, kendi-
sine muhalif bürokratları, Kürt 
militanları ve cihatçıları aynı keseye 
koyuyor. Pazar günü Gülencilerle 
PKK ve IŞİD arasında hiçbir fark 
olmadığını söyledi.

“Cumhurbaşkanı, ülkesine 
yönelen her tehdidi, Türkiye’yi 
zayıflatma komplosunun bir parçası 
olarak görme eğiliminde ve şu ana 
kadar bundan çok zarar gördü. Ül-
kesinin birden çok tehditle yüz yüze 
kaldığı bu dönemde, bu yaklaşımın 
işe yaradığını söylemek zor.”

Economist, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin Suriye’nin 
kuzeyindeki IŞİD ve PYD hedeflerini 
vurması ve Cerablus operasyonuyla 
ilgili makalesine “Suriye’deki savaş 
daha da karmaşıklaşıyor” yorumuy-
la başlıyor.

Suriye’deki son gelişmelerin 
özetlendiği makalede ‘ittifakların 
değiştiği ve zaten çok sönük 
olan barış umudunun giderek 
kaybolduğu’ belirtiliyor.

Economist’e göre Kürtlerin 
elindeki Haseke’ye 18 Ağustos’ta 
Suriye ordusunca düzenlenen hava 
saldırısı, bu değişimin en önemli 
göstergesi:

“Yakın geçmişe kadar, eli kanlı 
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 
Kürt militanlara dokunmamıştı. 
Ama Haseke’de iki taraf yumruk 
yumruğa geldi”

Economist, Türkiye için de di-
namiklerin değiştiğini, Türkiye 
hükümetinin IŞİD terörü ve Kürtler-
in güç kazanması endişeleriyle 

Rusya’yla yeniden yakınlaşırken, 
Esad hakkındaki söylemini de 
değiştirmeye başladığını belirtiyor.

Türkiye’nin Cerablus operasyo-
nunun Kürtler tarafından ‘Suriye’nin 
kuzeyinde kontrol ettikleri bölgeleri 
birleştirememeleri için yapılmış bir 
harekât’ olarak algılandığını belirten 
Economist, Kürtlerin “sessizce geri 
çekilmeyeceğini” yazıyor:

“Türkiye’nin saldırılarının Kürt 
direnişiyle karşılaşma, yani bir 
Amerikan müttefikinin, ABD’nin bir 
vekiliyle ve Amerikan uçaklarının 
hava koruması altındaki bölgelerde 
karşı karşıya gelme riski var.

“[...] Kürtler sessizce geri 
çekilmeyecek. PYD Eş Başkanı 
Salih Müslim, ‘Türkiye’nin Suriye 
bataklığında kaybedecek çok şeyi 
var’ dedi. Kürtlerin komutasındaki 
Suriye Demokratik Güçleri de ‘ül-
kelerini, doğrudan ya da dolaylı 
işgallere karşı savunacaklarını’ 
açıkladı.”

Economist, tüm bunlar olurken, 
Rusya’nın da Lazkiye’deki hava 
üssünü kalıcı hale getirerek ve 
İran’la daha yakından çalışarak, 
bölgede daha sağlam bir varlık kur-
ma peşinde olduğunu belirtiyor:

“Carnegie Moskova’dan Dmitri 
Trenin ‘Orta Doğu, Rusya’nın 21. 
yüzyıl süper gücü olma ihtirasları 
için bir platform haline geldi’ di-
yor. Ancak Rusya bunu yaparken 
Suriye’deki inatçı ve genişleyen 
savaşın bataklığına saplanma riski-
yle de karşı karşıya. Bu durumda, 
kalıcılık pek de arzu edilir bir şey 
olmayabilir.”
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Gençlerimizin GCSE Başarısı 
Artmaya Devam Ediyor

Ülke genelinde düşen GCSE 
sonuçlarına rağmen, gen-
çlerimizin başarıları artmaya 
devam ediyor. Hackney’deki 
The Urswick School’da 
okuyan Nezihe Yay, Bengü-
Su Gül ve Seda Gürten oku-
lun başarılı ilk üç öğrencisi 
oldular.

Toplumumuzun geçlerinin yoğun olarak 
okudukları Haringey’deki okullar da ülke 
genelinin not düşüşlerine nazaran, yüzde 10 
not artışı elde edildi. Haringey öğrencilerinin 
%64.6’sı, İngilizce ve matematik dahil, en az 
beş sınavda A*-C sonuç elde ettiler.

Toplamda 12 GCSE olmak üzere dokuz A* 
ve A elde eden, 16 yaşındaki, Yay, ‘‘İstediğim 
sonuçuları elde ettim. İlerde nasıl bir kariyer 
takip edeceğimi bilmiyorum, şu an yapmak 
istediğim bu sonuçların tadını çıkartmak ve 
öğrenmeye devam etmek” dedi.  Başarılı 
öğrenci London Academy of Excellence oku-
lunda A-Level tarih, Fransızca, matematik ve 
felsefe, din ve ahlak okumaya hak kazandı. 

Beş A* ve dört A elde eden Gül, A level bi-
yoloji, kimya, tarih ve psikoloji okuyacak. Dört 
A* ve altı A elde eden Gürten, A level tarih, 
din dersi, kimya ve psikoloji okuyacak. Gül ve 
Gürten de, Yay ile birlikte London Academy of 
Excellence’ta eğitimlerine devam edecekler.

Olga Arslan da bir A* ve üç A olmak üzere 
toplamda dokuz GCSE kazanarak başarılı 
bir sonuç elde etti. The Urswick School’da 
eğitimine devam edecek olan Arslan, A level 
tarih, İngiliz edebiyatı, sosyoloji ve matematik 
okuyacak.

Haringey’deki Northumberland School’un 
başarılı öğrencileri arasında da toplumumu-
zun gençleri vardı. Altı A* ve dört A kazanan 

Caner Arslan, üç A* ve 7 A kazanan Ilayda 
Kayardı ve üç A* ve altı A kazanan Döne-Hel-
en Doğan aldıkları yüksek notlar sayesinde, 
A level kurslarını özel okullarda okumak için 
burs kazandılar.

The Urswick School’da  yaklaşık 10 yıldır 
çalışan ve Bilgisayar Bölümü Başkanlığı 
yanında Türkçe konuşan öğrencilere 
danışmanlık yapan Oktay Şahbaz, toplumu-
muzun gençlerinin elde ettikleri başarıların 

önemli olduğuna dikkat çekti. Şahbaz şöyle 
konuştu: ‘‘Öğrenciler başarılı olmak için 
büyük çaba ve gayret gösteriyorlar. Bunun 
yanında sınav dönemi boyunca büyük bir 
stres ve sıkıntı yaşadıkları bir süreçten geçi-
yorlar. Hükümet özellikle devlet okullarındaki 
öğrencilerin daha başarılı olması için koşulları 
zorlaştırıyor. Buna rağmen çocukların 
sınavlarını geçmeleri, sonuçlar ne olursa 
olsun, çok önemli ve kutlanması gereken 
bir başarı. Bunun yanında Türkçe konuşan 
öğrencilerimizin başarılarından dolayı onlar 
ile gurur duyuyorum ve ilerde onların çok iyi 
yerlere geleceklerinden emininim.”

The Urswick School müdürü Richard 
Brown da Kürt ve Türk öğrencilerinin özel-
likle iyi sonuçlar elde etmelerini memnuniye-
tle karşıladı. Brown hükümetin sınav sistemine 
yaptığı değişiklikleri eleştirdi: “Hükümet her 
yıl okulların başarısı için koyduğu standartları 
yükseltiyor. Evet, bazı veriler başarımızın 
diğer yıllara oranla düşmüş gibi gösterebilir 
fakat her öğrencimizin zorlaşan sınavları 
geçmesi en büyük başarı. Benim okulumda 
sadece bazı öğrencilerin başarısı değil, tüm 
öğrencilerin başarısı önemli, bu yüzden tüm 
öğrencilerim ile gurur duyuyorum.”

Brown, aynı zamanda öğretmenlerin üzerinde-
ki baskılara da değindi: “Öğretmenler hükümetin 
tüm yeni uygulamaları karşısında büyük bir öz-
veri göstererek çocukların başarısı için büyük 
çaba sarf ediyorlar. Bu sebepten dolayı tüm 
öğretmelere teşekkür etmemiz gerekiyor.”

Sınav sonuçlarının açıklandığı gün The 
Urswick School’ü ziyaret eden Hackney Bel-
ediye Encümeni ve çocuk ve gençlik için ka-
bine üyesi Anntoinette Bramble tüm öğrenciler 
ve velileri tebrik etti. Aynı zamanda okulun 
okul-aile birliği üyesi olan Bramble, “Tüm 
öğrencilerimiz ile gurur duyuyorum ve herkese 
başarılarının devamını diliyorum,’’ dedi. 

Ülke genelinde sonuçlarda düşüş
Orta okulun son senesinde yapılan 

GCSE sınavları, 16 yaş sonrası, öğrencilerin 
eğitimlerinde ilerleyecekleri bir sonraki 
aşamayı belirliyor. Hükümetin sınav sistemine 
yaptığı değişikler üzerine, bu yıl, sonuçlarda 
bir gerileme yaşandı. Elde edilen A*-C arası 
sonuçların oranı %69’dan %66.9’a düştü.

BBC’nin bilgilerine göre, puanlardaki bu 
düşüş GCSE sınavlarının başlamasından beri 
yaşanan büyük düşüş.

Yabancı dillerde sınava giren öğrencilerin 
sayısı da düşmeye devam etti. Bu düşüşte 
öğretmen eksikliğinin neden olduğu belirtiliyor.

kızlar daha başarılı
Kız öğrencileri sınavlarda erkeklerden 

daha yüksek not almaya devam ediyorlar. 
Kürt ve Türk toplumunun sınav sonuçlarına 
bakıldığında kızların daha yüksek başarı elde 
ettikleri görünüyor. Ülke genelinde kızların 
%71.3’ü A*-C arası sınav sonucu elde ederk-
en, erkeklerin %62.4’ü aynı sonucu elde etti.

Toplumumuzun gençleri için özel istatis-
tik bulunmazken, okulların paylaştıkları sınav 
sonuç bilgileri kızların daha üstün notlar 
aldıklarını gösteriyor.

Northumberland okulunun başarılı gençleri

Başarılı öğrenciler Hackney belediyesi encümeni 
Anntoinette Bramble ve The Urswick School 
öğretmeni Richard Brown ile birlikte

Seda Gürten

Olga Arslan

Bengü-Su Gül

Nezihe Yay
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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

Bir Çınar Daha Aramızdan Ayrıldı

Türkiye’nin en değerli kalemlerinden birisi olan 
yazar Vedat Türkali, bir süredir tedavi gördüğü Yalo-
va Devlet Hastanesi’nde sabah saat 06.00 sıralarında 
yaşamını yitirdi. Türkali’nin kızı Deniz Türkali 
‘babamı kaybettik’ tweetiyle Vedat Türkali’nin 
ölümünü duyurdu. 

Vedat Türkali’nin doktoru Özgür Akın Oto, 1919 
doğumlu ünlü yazarın çoklu organ yetmezliği nedeni-
yle hayatını kaybettiğini duyurdu.

VEDat tÜrkaLİ kİMDİr?
Asıl adı Abdülkadir Pirhasan olan ve 13 Mayıs 

1919’da Samsun’da doğan Vedat Türkali, liseyi 
Samsun Lisesi’nde okuduktan sonra 1942 yılında 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl eşi Merih 
Pirhasan’la evlendi.

Vedat Türkali’nin ilk soyadı Demirkan. Ama 
Pirhasanoğulları’ndan geldiği için 1950’li yıllarda 
mahkeme kararıyla Pirhasan soyadını alıyor. 
Senaryolarını Vedat Türkali takma adı ile yazmaya 
başladı.

Maltepe Askeri Lisesi ve Kuleli Askeri Lisesi’nde 

edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra 1951’de 
tutuklandı. 9 yıl ceza aldı. 7 yıl sonunda koşullu olarak 
serbest kaldı.

Cezaevinden çıktıktan sonra bir süre Cumhuri-
yet Gazetesi’nde musahhihlik yaptı. Gazetenin prova 
baskılarını orijinalleriyle karşılaştırıp, hataları bulup 
düzeltiyordu. 

Rıfat Ilgaz ile birlikte ‘Gar Yayınları’ adlı yayın 
evini kurdu. Hüsamettin Gönenli adıyla yazılar yazdı. 
Yılmaz Güney ile tanıştı. Onun yüreklendirmesi-
yle 1960 yılında ‘Dolandırıcılar Şahı’ ile senaristliğe 
başladı. Senaryolarını Vedat Türkali ctakma adıyla 
yazdı. Toplumsal sorunlara değinen ve gerçekçi bakış 
açısı içeren birçok senaryo yazdı, bu ürünlerin bir 
bölümünü daha sonra kitap haline getirdi. Vedat Türka-
li, asıl adını ‘Bir Gün Tek Başına’ adlı romanıyla duy-
urdu. 1965 yılında başrollerinde Ayhan Işık ve Türkan 
Şoray’ın oynadığı ‘Otobüs Yolcuları’ adlı filmin sena-
ryosunu yazdı. 1965’te Karanlıkta Uyananlar filmiyle 
Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Sena-
ryo Ödülü’nü kazandı.

İlk romanı Bir Gün Tek Başına 1974 yılında 
yayınlandı. Vedat Türkali, Bir Gün Tek Başına›da 27 

Mayıs Askeri Darbesi öncesindeki Türkiye aydınlarının 
bunalımlı çıkmazını sergiledi.

1965›te yazdığı ‹Sokakta Kan Vardı› adlı senaryo-
sunun filminde de yönetmenliği de denedi.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra Aydınlar Dilekçe-
si ve Barış Derneği›nin davalarından yargılandı.

1989 yılından 1999 yılına kadar Londra›da yaşadı. 
Bu süre içinde ‹Güven› adlı romanını yazdı. Tür-
kiye Komünist Partisi›nin (TKP) tarihçesi niteliğinde 
kaleme alınan Güven›in ilk adımları 1956 yılında 
Türkali cezaevindeyken atıldı.

1 Mayıs 2004›den 1 Mayıs 2005›e kadar aydınların, 
sanatçıların, kültür sanat kurumlarının ve insan hakları 

savunucularının katılımıyla ‹Vedat Türkali Yılı› ilan 
edildi.

1974›te Milliyet Yayınları Roman Yarışması›nda 
birincilik ödülünü, 1976›da Orhan Kemal Roman 
Armağanını kazandı. 2016›da Beyaz Martı Edebiyat 
Onur Ödülü›ne layık görüldü.

Mihri Belli’nin yakın arkadaşı ve Atıf Yılmaz’ın 
arkadaşı ve akrabasıdır. TKP’nin eski üyelerinden 
olan Vedat Türkali, 2002 seçimlerinde DEHAP’dan 
aday olarak aktif siyasete atıldı. Vedat Türkali, oyuncu 
Deniz Türkali ve yönetmen Barış Pirhasan’ın babası, 
Deniz Türkali’nin kızı şarkıcı Zeynep Casalini’nin 
dedesidir.

rOMaNLarı:
Bir Gün Tek Başına (1975-1980)
Mavi Karanlık (1983-1985)
Yeşilçam Dedikleri Türkiye (1986)
Güven (2 cilt )
Tek Kişilik Ölüm
SENARYOLARI:
Dolandırıcılar Şahı (1960)
Üç Tekerlekli Bisiklet (1965-1984)
Otobüs Yolcuları (1965-1984)
Şehirdeki Yabancı (1965)
Karanlıkta Uyananlar (1965)
Bedrana (1974)
Güneşli Bataklık (1977)
Kara Çarşaflı Gelin (1977)
Kızgın Delikanlı ve Erkek Ali

ŞİİrLErİ:
Eski Şiirler Yeni Türküler (1979)
OYUNLARI:
141. Basamak (1971)

Bu Ölü Kalkacak (1976)
Dallar Yeşil Olmalı (1985)

aNıLarı:
Savunmalar (1989)

ÖDÜLLErİ:
1965 Altın Portakal Film Şenliği en iyi 

senaryo ödülü Karanlıkta Uyananlar ile
1971 TRT Sanat Ödülleri Yarışması 

Başarı Ödülü, Dallar Yeşil Olmalı ile
1974 Milliyet Yayınları Roman 

Yarışması birinciliği, Bir Gün Tek Başına 
ile

1974 Çekoslovakya Karlovy Vary 
Şenliği Ödülü, Bedrana ile

1976 Orhan Kemal Roman Armağanı, 
Bir Gün Tek Başına ile

1977 Altın Portakal Film Şenliği en iyi 
senaryo ödülü, Kara Çarşaflı Gelin ile
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Öfkeli ve haysiyetli

Sinema yazarı Peter Bradshaw, Cannes’da Altın Palmiye’ye 
değer görülen Ken Loach’un “I, Daniel Blake” adlı filmini 
“öfkeli ve haysiyetli” olarak niteliyor ve ekliyor: ‘’Bu film 
yoksulluğun dağınık ve çirkin dünyasını, müreffeh bir ülk-
ede bile olsa, gerçekte neler yaşandığını görmemize dünye-
vi bir niyetle aracılık ediyor.’’ 

Belki son filmi olacak, belki 
de olmayacak ancak bu filmle 
Ken Loach, güncel Britanya 
sinemasının John Bunyan’ı olarak 
kendini bir adım ileriye götürdü. 
Bu film, senarist Paul Laverty’nin 
araştırmaları ve görüşmelerinden 
yola çıkarak; İngiltere’nin 
kuzeydoğusunda yaşayan ve nere-
deyse canına mal olan bir kalp kri-
zi geçirdikten sonra çalışamayan, 
sosyal yardım da alamayan, orta 
yaşlı Daniel Blake’in kurgusal 
hikayesini, sert ve korkutucu bir 
yalınlıkla anlatıyor: Süslemeden, 
özür dilemeden ve abartmadan. 

Loach’un filmi, sofistike 
zevklerin üstü örtülü bir biçimde 
kabul edilmiş kurallarına karşı 
çıkıyor: İncelik ve ironiyle. Film 
nesnel değil ve Loach ve Laverty, 
Chrurchill’in itfaiye teşkilatıyla 
yangın arasında tarafsız kalmayı 
reddeden meşhur vecizes-
inin altına imzalarını atıyorlar. 
(Yangında itfaiye ve ateş arasında 
tarafsız kalamam.) 

Ken Loach, şayet ortada 
korkunç derecede yanlış bir şey 
dönüyorsa harekete geçmek ve 
aşevlerini hayatın bir gerçeği 
olarak kabul etmeye alışmamak 
gerektiği konusunda ısrar ediyor. 
Adaletsizliği estetik bir “jest” ya 
da toplumsal gerçekçi kurguya 
“lezzet katan” bir malzeme olarak 
tanımlamaya karşı çıkarak, her 
şeyi gerçek hayattaki biçimiyle 
resmediyor. 

Çoğu kişi, gelişen dünyayı konu 
edinen ve bir yandan açlık çekerk-
en bir yandan da haysiyetli kalan 
insanları sempatik gösteren bunun 
gibi filmlerin yansıttığı değerlere 
teslim olmaktan mutlu olur. An-
cak modern Britanya’da aynı şey 
yaşandığında, bunu mahcup bir 
omuz silkmeyle reddederler; sanki 
tembel olmayan Britanyalıların aç 
kalması imkânsızmış gibi. 

“I, Daniel Blake” filminin 
gerçekten de kusurlu tarafları 
var, bunu teslim ederim. Birkaç 

büyük, hatta fazla büyük sahnede, 
filmin hemen başlangıcında fin-
alini görebildim. Loach’un stilini 
anlatırken tasarrufa kaçmak tabii 
ki yanlış olur. Ancak filmde tutku, 
doğruluk ve idealizmle birlikte, 
Daniel Blake’i canlandıran stand-
up komedyeni Dave Johns’un ve 
Londra’dan yaşamın daha ucuz 
olduğu Newcastle’daki bir so-
syal konuta taşınan bekâr anne 
Katie’yi canlandıran Hayley 
Squires’in çok iyi, tiyatral olma-
yan performansları var. 

Daha en başta, Blake bürokra-
tik sefaletin mükemmel fırtınasına 
düşüyor. Bir kalp krizinden 
kurtulmuş ve doktoru tarafından 
dinlenmesi, marangozluk işine de-
vam etmemesi söylenmiş. Ancak 
filmde, korkunç bir biçimde, old-
ukça iyi bir insan olarak takdim 
ediliyor; hastalığının en kötümser 
ihtimallerle yol açacağı zararı me-
muriyete anlatacak bir kıvrak ze-
kâya ya da kurnazlığa sahip değil; 
aslında olayları içgüdüsel olarak 

hep en iyi yanından alıyor. Çalışma 
ve Emeklilik Müsteşarlığı’ndan 
bir görevlinin işaretleme kutucuk-
lu değerlendirmesi sonucu, sosyal 
yardım almaya uygun olmadığına 
karar veriliyor. 

Böylelikle tek geliri, felaket 
yorucu bir biçimde iş arıyormuş 
gibi görünerek ve özgeçmiş 
hazırlama eğitimlerine katılarak 
alabileceği iş arama ödeneği 
oluyor; sağlığı için çalışmaktan 
kaçınma niyeti konusunda naifce 
dürüst, neşeli bir açıklığa sahip bu 
aymaz adam, küçük düşürücü bir 
biçimde beleşçilikle yaftalanıyor. 
Her şeye çevrimiçi müracaat et-
mek gerekiyor ama Blake’in 
bilgisayarı, akıllı telefonu, inter-
neti yok ve halk kütüphanesindeki 
bilgisayarları kullanma konusunda 
utandırıcı derecede beceriksiz; ki 
o bilgisayarlar da tam formun so-
nuna gelmişken ya çöküyor ya da 
donuyor, Blake de başa dönmek 
zorunda kalıyor. 

Daniel, çabuk sinirlenen bir 
bekâr anne olan Katie’ye, iki 
çocuğu için kibar bir büyük 
baba figürü olarak yardım elini 
uzatıyor ki her ne kadar konu 
internet olduğunda masum bir 
çocuğa dönüşse de, onların hurda 
dairelerini tamir edebiliyor ve ev-
lerini mümkün olduğunca sıcak 
tutmalarına yarayacak ipuçları 
veriyor. Aslında bu tür işler 
yapmayı da seviyor. 

İş bulma merkezindeki tavan 
aydınlatmalı ve sunta tahta ka-
binli soğuk ve sert manzara, pek 
çok sahneye vahşi bir berraklık 
katıyor. Aynı şekilde dil de. 
Memurların tüm şikâyetleri et-
kisiz hale getirme gibi ürpertici 
bir alışkanlıkları var; kuralları 
kendilerinin koymadığında ısrar 
ediyorlar, bunlar hep “karar 
verici”nin mesuliyetinde; sanki 
hepsi tek bir insanmış gibi: “Ka-
rar verici” hantal ofis dilinde 
neredeyse gülünç bir şekilde 
kullanılıyor ki bu da filmdeki Or-
wellvari bir yan. 

Sonra da kilit sahne: Aşevindeki 
küçük düşürücü an ve acınası, 
gururlu Katie’nin kelimelerin ki-
fayetsiz kaldığı bir aşağılanmaya 
tahammül edişi. Bu sahne 
dayanılmaz bir biçimde dokunaklı. 
Sahne vahşi, açılığın insana ne 
akla gelmez şeyler yaptıracağını 
inceliksiz bir biçimde gösteriyor. 
Dickens’ın “Kasvetli Ev”de dediği 
gibi “Yoksulların yoksulları nasıl 
gördüğü pek bilinmez, bunu bir 
kendileri bilir bir de tanrı”. Bu 
film yoksulluğun dağınık ve çirkin 
dünyasını, müreffeh bir ülkede bile 
olsa, gerçekte neler yaşandığını 
görmemize dünyevi bir niyetle 
aracılık ediyor. “I, Daniel Blake” 
kendine özgü öfkesi ve sade bir 
haysiyeti olan bir film.

Peter Bradshaw/The Guardian
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Bülent Bingöl-Londra

GÖrÜLMEMİŞ SaHİPSİz 
DarbE, DarbEDar DarbE!

Erdoğan gün geçtikçe operasyonel etkinliğini 
artırıyor, ama nihai sonuçlardan halen uzaktı.

İnkarcı ve biatçı devşirme kültürünün egemen 
olduğu memlekette umutsuzluğun ağırlığındaki 
hava insanların üstüne kabus gibi çöktüğü gün-
ler geçip gidiyordu.... Alışılmadık sessiz günler 
insanı ürkütüyordu. Sanki Tanrılar insanlara 
karşı gazap biriktiriyordu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3-4 gündür ortalıkta 
görünmüyordu. Kavga yok gürültü yok, sanki 
memleket süt limanıydı.

Derken ilahi haberci Twitterın borusu gelen 
fırtınayı ötmeye başladı. 

15 Temmuz  akşamında İstanbul›da tıkanan 
trafik tahminleriyle başlayan süreç  herkesi bir 
meraka tedirginliğe ve sonrasında karışık duygu-
lara itiverdi. 

Başbakan Binali Yıldırım, Ordu›nun bazı 
unsurlarının darbe girişiminde bulunduğunu 
açıkladı. Ancak açıklamasında meydan okuyan 
bir tavır vardı.

Sonra Erdoğan bir Mitçinin telefonuyla CNN 
Türk›e bağlanıp meydan okuyarak Halkı sokağa 
davet etti.

Bu darbe hiç bir darbeye benzemiyordu, özel-
likle iktidar hiç geri adım atmıyordu ve darbe-
cilerin üstüne üstüne saldırıyorlardı. 

Darbeciler şaşkın, başsız ve ürkektiler. 
Kafası kesilen tavuklar gibi oraya buraya 
yalpalıyorlardı.

30-40 Asker Atatürk havalimanına , 40 
asker civarı Boğaziçi köprüsüne, 10 kişi civarı 
TRT’ye, 8 kişi civarı CNN Türk’e ve yine saysan 
toplam 150-200  asker orda burda ortaya çıktılar.  
Toplamda sayısı 500 askeri geçmeyen darbe olu-
verdi. Darbeye katılan bir  çok askerin de darbe-
den haberleri yoktu.

Darbeciler kurbanlık koyun misali her yerde 
haşat edildiler, kimi yerde başları kesildi.

Organizeli AKPli gruplar darbecilere nefes 
aldırmadı. Türkiye tarihinde böylesi darbe ve 
böyle darbeye karşı sivil darbe görülmüş şey 
değildi.

Havadan uçakların aradığı Erdoğan aynı 
akşam güvenli bir şekilde Atatürk havalimanına 
inerek, muzaffer bir edayla halka mücadale 
çağrısına devam etti.

Darbe ertesi Sabaha kalmadan başından so-
nuna kadar  iktidarın hep kontra hücumları ile 
kontrol altına alındı.

DarbENİN ÇELİŞkİLErİ
Genelde bir darbe mekaniğidir her darbeden 

önce özellikle ekonomik ve sosyal alanda krizler 
kronikleşir ve darbe ortamı hazırlanır. Ancak 
bu darbede seçimi ciddi oy oranı ile kazanan ve 
güçlü hakimiyeti olan bir iktidar mevcuttu.

Darbenin  başı bir türlü bulunamadı.
Darbecilerin emir komuta ve planlarına halen 

de ulaşılamadı.
Darbe 500›den az askerle yapıldı, nerdeyse 

intiharvari bir darbe girişimi oldu.
Darbeciler işgal ettikleri hiç bir alanı 

tutamadılar.
Darbeciler sadece Ankara ve İstanbul›da 

girişimde bulundular.
Mit darbeyi öğlen saat 15 civarı öğrenmişti, 

ancak Erdoğan›a darbeyi akşam 20:30 da haber 
vermişti.

Ayrıca Erdoğan darbeyi Eniştesinde 
öğrenmişti, MİT›ten değil.

Genel Kurmay başkanı sabaha doğru  son-
radan darbeci olduğu söylenen bir Generalle 
teslim oldu. 

Darbeci General AKP Genel Başkanı 
yardımcısının kardeşiydi.

Herşeyden günlerce önce haberi olması ger-
eken MİT darbeyi olduğunda öğrenmiş ve dar-
beyi Başbakan, Cumhurbaşkanına iletmemişti.

Darbeyi bildirmeyen MİT başkanı görevden 
alınmadı.

Darbecilerin elinden nasıl sıyrıldığı ve 
başında bulunduğu kurumdan çıkan darbenin 
sorumluluğunu taşımasına rağmen Genel Kur-
may Başkanı yine görevinden alınmadı.

Darbenin hemen ertesi sabahı nerden çar-
çabuk hazırlandığı bilinmeyen 8 bin Sub-
ay, hakim, gözaltına alındılar görevden 
uzaklaştırıldılar. Daha sonra bu rakamlar tüm 
kamuda 80 bin kişiyi geçti.

Perinçek Fatih Altay ile yaptığı röportajda 
gözaltına alınan subayların listesini kendilerinin 
verdiğini söyledi.

Fethullahçılar darbenin ilk saatlerinden iti-
baren sorumlu tutuldular.

Bazı Twitter hesapları darbeden kısa bir süre 
önce darbeyi en ince detaylarıyla aktarıyordu.

Fotoğraf & siyaset isimli Twitter kullanıcısı 
darbeden önce 10 Temmuz tarihinde adım adım 
Reisin ordudaki atacağı adımları anlatıyordu. 
Erdoğan başkomutanlığında müslüman Milli 
Ordu›nun kurulacağını ve içindeki dış güçlerin 
kontrolündeki Fethullahçı yapıyı sileceğini 
haber veriyordu.

Yine Fuat Avni darbeden önce 29 Haziranda 
SADAT A.Ş  ve başındaki Adnan Tanrıverdi›den 
bahsediyordu. Tanrıverdi ‹nin Erdoğan için 
içerde ve dışarda kullanılmak üzere Halife 
Ordu›sunu kurduğunu belirtiyordu.

SADAT A.Ş ye bağlı olduğu iddia edilen hes-
ap ise halkı darbe gününde saat 18:59 da darbeye 
karşı sokağa çıkmaya çağırıyordu.(Bu saatte ha-
len darbe söylentisi yoktu, akşam saat 10 civarı 
dillendirilmeye başlanmıştı.)

Yüksekova ve Lice’de Askeri operasyonlara 
katılan Arapça konuşan İŞİD kılıklı grupların 
Tanrıverdi›nin Halife Askerleri olduğu iddia 
edildi.

Yine darbe sürecinde sokağa çıkan bir kısım 
organizeli grupların Tanrıverdi›nin yetiştirilmiş 
elemanları olduğu söylendi.

Bütün bu haberlere rağmen eski general SA-
DAT A.Ş Başkan›ı Tanrıverdi Erdoğan›ın baş 
danışmanı oldu.

Darbe kontrol altına alındığı halde Olağanüstü  
hal  (OHAL) ilan edildi ve Kanun hükmünde 
Kararnameler (KHK) ile Meclis ve hukuk askıya 
alınarak bir çok kararlar alınmaya başlandı. 

Anayasa Mahkemesinin bazı üyeleri 
FETÖ’cü ilan edildiler ve görevden alındılar. 
Ordu›nun yapısı değiştirildi, milli Savunma 
Bakanlığına bağlandı.

Sonuç itibari ile darbenin sonuçları çok güçlü 
bir Erdoğan iktidarı ortaya çıkardı. Erdoğan 
FETÖ›nün kendisine karşı geçmişte komplolar 
kurduğu savı Darbe ile tescillendi. Böylece 
Erdoğan kendisine isnat edilen karanlık geçmişe 
sünger çekti. Erdoğan geçmişte işbirliği yaptığı 
ve birbirlerini güçlendiren ortağı Fethullahçılara 
tüm günahların ihalesini bırakarak tescilli 
terörist ilan etti.

Erdoğan ortaya çıkan darbe ile ülke içinde 
sağladığı legalite ,uluslararası alanda tersine 
pek sorgulanır oldu. Darbenin Erdoğan yapımı 
olduğu sık sık uluslarası basında dile getirildi. 

Sonuç itibariyle darbe zanlısı üç grup ortaya 
çıktı. 

Birinci grup , Ordu›nun YAS toplantılarında 
tasfiye edilecekleri kaygısıyla Gülenci subayların 
darbe yaptıkları.

İkinci grup, Ulusalcı Kemalist Subayların 
Gülen ve Erdoğan arasındaki çelişkilerden fay-
dalanarak darbe yaptıkları.

Üçünçü grup,  Erdoğan›ın  Fethullaçıları 
ortadan kaldırmaya yönelik Mit , GK Başkanı 
ve Prinçekçi subaylarla  darbe yaptığı. Bu op-
siyondaki mantık Fethullaçıların bu darbeye 
meze edildikleri ve «keklik kaldırma» diye tabir 
edilen avcılık hilesinde olduğu gibi ; son derece 
baskı altına alınan ve iletişim alanı daraltılan 
Fethullahçıların gelişen darbenin Fethullahçı 
darbe olduğu algısıyla ortaya çıkmaları 
sağlanarak darbelenildikleridir.

Devam edecek.
Erdoğan gerçekten güçlendi mi?
Fethullaçılar darbenin neresinde? 

Fethullahçılar neyin bedelini ödüyorlar?
Devşirme mekaniğinin sonuçları, Türkide si-

yaseti değerlendirmesinde düşülen eksik faktör : 
devşirmecilik.

Darbenin diyalektik açıklaması- yansıyan 
ışık orneği- düz mantık- derin ideoloji mi basit 
devşirmecilik mi?

Kısa islam değerlendirmesi
Kemalizm ulusmillet anlayışı
Çare?
Zübükteki gazetecinin çakmağı?
Sahi ne oldu o diploma meselesi.

Darbeyi Kim Yaptı Yazı 
Dizisi 3
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Ermeniler, Kürtler ve Türkler: 
Acı Dolu Bir Geçmişin Barış 
Dolu Çözümüne Doğru

Centre for Kurdish Progress ve Go-
midas Enstitüsü; Kürt, Ermeni ve 
Türk geçmişi üzerine inşa edilmek is-
tenen barışçıl yolların geleceği üzer-
ine değerlendirmelerin bulunacağı bir 
tartışma platformu düzenliyor.

1915 Ermeni Soykırımının 
mirası ile yüzleşmek ve il-
eriye yönelik barışçıl bir 
yol çizmek, Kürt ve Er-
meni toplumu arasında 
köprü oluşturmak amacıyla 
Gomidas Enstitüsü’nün 
başlattığı sivil toplum 
hareketinin devamlılığının 
sağlanması ve Kürt, Er-

meni ve Türk ilişkilerinin 
geleceği adına konuşmacılar 
değerlendirmelerde buluna-
cak.

12 Eylül 2016, 19.00-21.00 
saatleri arasında Committe 
Room 4A, House of Lords 
Londra’da gerçekleştirilecek 
bu özel toplantıda; BDP Bitlis 
ve Mutki Belediye eşbaşkanları 

ve diğer katılımcılar, Bitlis 
ve Güneydoğu Türkiye’de 
yaşanan son gelişmeleri ana-
liz edecek. 3 yıl önce Bitlis’de 
başlayan Kürt-Ermeni ilişkileri 
arasında bir köprü kurma 
projesinin de tartışılacağı fo-
rumda projenin beklentileri 
üzerine gözlemlerde bulunu-
lacak.

Türkiye Barış Meclisi’nin 
Bitlis Barış Girişimi Bölge 
Sekreteryalığında halen 
‘gönüllü aktivist’ olarak 
görevini devam ettiren Barış 
ve Demokrasi Partisi (BDP) 
Bitlis Belediye Eşbaşkanı Hü-
seyin Olan, BDP Mutki Beledi-
yesi Eşbaşkanı Özcan Birlik 
ve Londra Gomidas Enstitüsü 
yöneticisi Ara Sarafian’ın 
konuşmacı olarak katılacağı 
bu etkinlik, Lord Hylton ev 
sahipliği ile gerçekleşecek. 

Katılım için kurdishpro-
gress2014@gmail.com adres-
ine kayıt yaptırılması gerek-
mektedir.
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İngiltere’nin başkenti 
Londra’da her yıl düzenle-
nen Notting Hill Karnavalı 
bu yıl yine 1 milyondan fa-
zla katılımcı ile gerçekleşti. 
Erem Kansoy

Sokaklardan renkli tüy-
ler ile süslü rengârenk ko-
stümler giyen profesyonel 
ve amatör artistler geçidi 
büyük ilgi gördü. Her yıl 
Londra sakinleri dışında 
dünyanın dört bir yanından 
gelen turistler dahil  1 mily-
onu aşan katılım ile Notting 
Hill Karnavalı, Dünyanın 
en büyük sokak kutlamaları 
arasında gösterilirken adını, 
Londra’nın semtlerinden 
Notting Hill’den alıyor. 
1964 yılından bu yana her 
yıl aralıksız düzenlenen 
karnaval günlerinde semtte 
Karayipler’e özgü müzik 
eşliğinde halk yürüyüşleri 
düzenlenirken ayrıca 
sokaklardan rengarenk ko-
stümler giyen profesyonel 
ve amatör artistler geçidi 
de büyük ilgi görüyor.  
Bir çok dünya mutfağının 
buluştuğu bölgede 
eğlencenin doruğuna ulaşan 
her kesim ve her yaştan 

insan karnavalı bu yıl old-
ukca renklendirerek kıyafet 
ve dekorlarıyla, ilginç 
görüntüler ortaya koydu.

Düzenlenen 3 günlük 
büyük organizasyonda bu 
yıl da her yıl olduğu gibi 
küçük çaplı bıçaklanma, 
yaralanmalar, kapkaç 
olayları ve küçük çaplı 
kavgalar eksik olmadı 
fakat Türkiye’deki gibi 
LGBT’liler öldürülmedi, 
genç kızlar ve kadınlar 
kalabalık içerisinde yarı 
çıplak kostümleri yüzünden 
taciz edilmedi veya kitl-
eye polis müdahalesi 
gerçekleşmedi. Onlarca 
farklı etnik grup ve dini 
köken ile dil farklılıklarının 
buluştuğu Notting Hill 
karnavalı dünya barışına 
gönderilen en güzel mesa-
jlardan bir tanesi.

Fotoğraflar: Esra Türk,Ceren 
Kardelen Sağır, Aledin 
Sinayiç, Erem Kansoy

Fotoğraflarla Notting Hill Karnavalı
Londra`da 
Notting Hill 
Karnavalı 
yine renkli 
geçti
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Fotoğraflarla Notting Hill Karnavalı
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Kolombiya’da tarihi gün: Barış antlaşması sağlandı
Kolombiya’da 50 yılı aşkındır süren iç 
savaşın sonlandırılmasına dair tarihi barış 
antlaşması nihayet tamam.

Kolombiya Devrimci Silahlı 
Güçleri (FARC) ile hükümet arasında 
Küba’nın başkenti Havana’da 2012 
yılı sonundan bu yana devam eden 
müzakereler sonuçlandı. Yapılan ortak 
açıklamayla antlaşmanın sağlandığı 
ve 1964’ten bu yana devam eden iç 
savaşa son verildiği duyuruldu.

farC: kOLOMbİYa 
kazaNıYOr, ÖLÜM 
kaYbEDİYOr

Barış antlaşmasını duyuran FARC 
müzakerecisi Rodrigo Granda, 
müzakereyle varılan bir barışta ‘kaza-
nana veya kaybedene yer olmadığını’ 
söyledi. Granda, Twitter mesajında, 
“Kolombiya kazanıyor, ölüm kaybedi-
yor” dedi.

FARC lideri Timoşenko kod 
adlı Timoleon Jimenez ise, barış 
antlaşmasında gelinen aşamadan 
dolayı duyduğu memnuniyeti ‘Ko-
lombiya halkıyla paylaştığını’ söyledi.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan 
Manuel Santos’un öncesinde yaptığı 
açıklamada da, ‘Kolombiya için tarihi 
bir haber verileceği’ duyurulmuştu.

6 tEMEL aLaNDa 
MÜzakErELEr YaPıLMıŞtı

Tarihi barış antlaşması müzak-
erelerinde toprak reformu, savaş 
kurbanlarına yönelik adaletin 
sağlanması, silahsızlanma, FARC 
gerillalarının siyasal yaşama dahili, 
uyuşturucu ticaretiyle mücadele ve 
barış antlaşmasının yaşama geçirilm-
esi gibi temel konularda yoğun 
tartışmalar yürütülmüştü.

Antlaşmanın bundan sonra 
Kongre’nin onayı ardından Ekim 
ayında referandumla Kolombiya halkı 
tarafından da kabul edilmesi gereki-
yor. 2002-2010 yılları arasında devlet 
başkanlığını yürüten ve müzakerelere 
karşı çıkan Alvaro Uribe’nin şimdiden 
antlaşmanın referandumda reddedilm-
esi için propagandaya başlaması da 
dikkat çekiyor.

GErİLLaLar LatİN 
aMErİkaLı GÖzLEMCİLEr 
DENEtİMİNDE 
tOPLaNaCak

Referandumun kabul edilmesi 
halinde ise FARC gerillaları, Birleşmiş 
Milletler (BM) tarafından görevlendi-
rilen 500’e yakın denetçi gözetiminde 
belirlenen alanlarda toplanacak. 
Gerillaların BM denetiminde aşamalı 
olarak silahlarını bırakması öngörül-

ürken, antlaşmada yer alan diğer mad-
delerin de aşamalı olarak uygulanması 
gerekiyor.

BM denetçileri Haziran ayında 
imzalanan ateşkes anlaşmasının 
uygulanmasını denetlemek üzere 
geçtiğimiz haftadan itibaren 
Kolombiya’ya gelmeye başlamıştı. 
Denetçilerin büyük çoğunluğu 20’inci 
yüzyılda darbe ve iç savaşların eksik 

olmadığı diğer Latin Amerika ülkeler-
inden seçiliyor.

220 İLa 260 bİN araSıNDa 
İNSaN YaŞaMıNı YİtİrDİ

1964 yılında köylülerin on yıllar 
süren mücadelelerini devam ettirmek 
için kurulan FARC ile Kolombiya or-
dusu arasında başlayan çatışmalarda 
260 bini aşkın kişinin yaşamını 

yitirdiği tahmin ediliyor. Savaş boyun-
ca 45 bin kişi kaybedilirken, 7 milyon 
kişi de yerlerinden edildi.

İç savaşın bitirilmesi için 2012 yılı 
sonunda BM gözetiminde Küba’nın 
başkenti Havana’da barış görüşmeleri 
başlatılmıştı. FARC ile Hükümet 
arasında 2000’li yılların başında da 
görüşmeler yapılmış, ancak anlaşma 
sağlanamamıştı.
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Yüz yıllık çatışmanın kırılma noktası
Kürt karşıtlığı, sömürgeciliği yeniden inşa et-
mek üzere kurgulandı. Kürt coğrafyasında 
yeniden kurucu şiddet aracılığıyla İl Özel 
İdaresi Kanunu’na dayalı da olsa Olağanüstü 
Hal uygulamasına başlandı. Bu uygulama öyle 
çeşitli iktidar teknikleri ve saikleri ile kuruldu 
ki, bir rejime dönüştürüldü.

Hasan Kılıç

Bölgesel yarım kalmış/yanlış 
kurgulanmış bir hesap, küresel 
hegemonyanın sürdürülebilirliğini etkile-
mekte ve Ortadoğu üzerinde bu bölgesel di-
namik bambaşka bir sürece doğru evriltilm-
eye çalışılmaktadır. İç ve dış politikanın 
karmaşık şekillerde iç içe geçtiği bu zaman 
zarfı ile ilgili neden-sonuç ilişkisini doğru 
yerden kurmak, hem bugünü anlamaya 
hem de yarına yönelik çeşitli projeksiyon-
lar çıkarmaya yarayacaktır. 

Ortadoğu’daki ulus-devlet sistemi için 
iç ve dış politikanın iç içe geçmesine se-
bep olarak yüz yıl önce Kürt halkı üzerin-
den (Kürdistan’ın dört parçaya bölünmesi) 
yürütülen politikaları ifade edebiliriz. 
Yapay sınırlara karşın politik mücadeles-
ini yürüten bir halkın, ulus-devlet sistem-
ine ve dolayımıyla küresel hegemonyaya 
yaşattığı çatlak ile karşı karşıya olduğumuz 
krizler dönemindeyiz. Birinci Dünya 
Savaşı sonrasında bölgesel-küresel güçler-
in antlaşmaları sonucu Kürt halkı, dört 
ulus devlet arasında bölünmüş sınırlara 
hapsedilmişti. Nasyonalliğe dayanan 
egemenlik biçimlerine sahip ulus-dev-
letler, yüz yıl boyunca Kürt halkı üzerinde 
kaba baskı ve ideolojik baskı aygıtlarına 
başvursa da yanlış hesap doğru neticeyi 
getirmedi ve Kürt halkı dört parçada poli-
tik direniş göstererek yüz yıl önce kurulan 
nasyonal ulus-devlet egemenliğini krizler 
silsilesinin içine bıraktı. Dolayısıyla bugün 
yaşanan kriz dönemi, yanlış hesaba direnen 
bir halkın çarpıklıkları açığa çıkarıp haki-
kati dayatmasıyla mümkün oldu.

Bu baskı-direniş sürecinin tarihsel 
anlatısı çok sayıda değerli araştırmayla 
güçlenmişken, okumayı egemenlik teorisi 
üzerinden yapmak, bugünü anlamak için 
oldukça verimli sonuçlar üretebilir. Çünkü 
egemenlik ve onun paylaşımı mücadelesi 
olan mevcut durum, Ortadoğu ulus-devlet 
egemenliğinin yaşadığı kriz, bu krizi açığa 
çıkaran Kürt halkı ve tüm siyasal özneler-
in bu krizden çıkış arayışı üçgeninde 
tartışılmaya hem daha müsaittir hem de 
daha güçlü bagajı olan bir duruma işaret 
etmektedir.

Egemenin iki argümanı
Klasik ulus-devlet egemenliği, krizde 

harekete geçer. Krizi lehine çevirmek 
suretiyle aşmak için harekete geçen 
egemenin temelde iki başvuru noktası olur. 
Bunlardan ilki devlet aklı, ikincisi ise ger-
çek bir olağanüstü halin yaratımıdır. Devlet 
aklı (ragion di stato) egemene, özgün duru-
ma ilişkin ‘ne yapması’ gerektiğini söylerk-
en; olağanüstü hal, yapılması gerekenlerin 
nasıl yapılacağına dair yol, yöntem ve zem-
ini sunar. Yani devlet aklı karar verendir, 
olağanüstü hal icraatı gerçekleştirendir. Bu 
bağlamda, Türkiye ulus-devletinin yakın 
tarihine baktığımızda, direnen bir halkın 
yüz yıllık egemeni krize soktuğu ve bu 
krizi egemenin koltuğunun altına bıraktığı 
açıkça görülür. 

Egemenin krizi
Her bir dönemi kendinden değerli 

demokrasi mücadelesini uzun uzadıya 
anlatmak yerine 7 Haziran 2015 genel 
seçimlerinin siyasal anlamına baktığımız 
zaman kritik bir kavşak görürüz. Önces-

inde silahlı mücadelede devletin sürekli 
başarısızlığı ve demokratik siyaset yoluyla 
çözüm arayışı umudunu içeren Çözüm 
Süreci’nin yarattığı etkiyle 7 Haziran’da 
HDP’nin elde ettiği başarı, egemeni bir 
yol ayrımına getirmiştir. Çünkü bir kimlik, 
bir siyasal mücadele halkın önüne ‘kendini 
kendisi anlatabilecek biçimde’, sınırlı da 
olsa ilk defa çıkabilmiş ve egemenin ona 
biçtiği sınırı halkın kabulüyle aşmıştı. 
Bu netice, yüz yıldır Kürt karşıtlığı üz-
erinden kurulan Türk milliyetçiliğini zor 
durumda bırakmıştır. Türk milliyetçiliği, 
bizzat propagandasının yapıldığı, çeşitli 
imtiyazlarla güçlendirilen, asimilasyoncu 
seferberliğin milliyetçilik lehinde işletildiği 
Türkiye halkları tarafından zor durum-
da bırakılmıştır. Dolayısıyla egemenin 
bu noktada kendi zeminine döşediği ve 
varlığını dayandırdığı milliyetçiliğin if-
las aşamasına gelmesi karşısında bir 
hamle yapması kaçınılmaz olmuştu. Bu 
hamle çok fazla seçenek içermemekteydi. 
Şöyle ki, egemen ya kendi dönüşümünü 
de getirecek bir demokratik programa 
yönelecek ve Demokratik Cumhuriyet’in 
inşasını hedefleyecekti ya da klasik ulus-
devlet egemenliğini tadil ve tahkim etmek 
isteyecekti.

Egemenin tercihi
7 Haziran’dan çok fazla bir süre 

geçmeden egemenin klasik ulus-devlet 
egemenliğine dayalı Sünni Ortadoğu 
liderliğini de kışkırtan seçeneği tercih ettiği 
ortaya çıktı. Bu arada belirtmek gerekir ki, 
daha sonraki tarihlerde de doğrulanacağı 
üzere egemen, Sünni bölgesel liderlikten 
vazgeçme ile ilgili ısrarcı olmadı. Ulus-
devlet egemenliğine dönüşün bir tarih-
sel körlük ve günceli anlama hususunda 
yaşanan eksiklik olduğu açıktır. Çünkü 
tarihin geriye yürümesinin imkânsızlığı 
bir yana, bugünkü krizi yaratan şeyin 
ulus-devlet sistemi olduğu gerçekliğine 
karşı egemen, idraksiz kaldı. Buna rağmen 
devlet aklının devreye girmesiyle egemeni 
teşekkül eden yeni ittifaklar kurulmaya 
başlandı. Televizyon kanalları başta olmak 
üzere kitle iletişim araçlarına ‘demokra-
tik çözüm, siyasi müzakere, toplumsal 
hareketler ve direniş’ temalı tüm geçmişe 
ait olayları ve süreçleri unutturma tel-
kininde bulunuldu, siyasi alanı biçim-
lendirecek hamleler (örneğin CHP’ye 
koalisyon kurulması yetkisinin verilmem-
esi ve CHP’nin manidar sessizliği...) 
yapıldı. Egemenin bu hareketliliği ile Kürt 
karşıtlığı, sömürgeciliği yeniden inşa et-
mek üzere kurgulandı. Kürt coğrafyasında 
yeniden kurucu şiddet aracılığıyla İl 
Özel İdaresi Kanunu’na dayalı da olsa 
Olağanüstü Hal uygulamasına başlandı. 
Bu uygulama öyle çeşitli iktidar teknikleri 
ve saikleri ile kuruldu ki, uygulama bir re-
jime dönüştürüldü. ‘Kutsal devlet’ şiddeti 
öncülüne alarak yeniden toprak/kent kolo-
nizasyonu yapmaya çalışırken, Kürtlerin 
yanı sıra Türkleri ve diğer halkları da bir 
tür kolonizasyona (zihinsel oto-koloni-
zasyon) tabi tutmaya çalıştı. Devlet aklıyla 
devreye giren yeni ittifak, 15 Temmuz 
darbe girişimi sonrasında sistem partil-
eri tarafından kurulmaya çalışılan ‘milli 
mutabakat’ın isim babası olmayan ama yer 
altında biçimlenmiş ön hazırlığı ve ruhu 
olmuştur. Türk ulus kimliğini, ‘millet-i 
hakimiye’yi ortak payda olarak kullanan 

milliyetçi, ulusalcı, Türk İslamcısı, Türk 
solcusu (!) birçok odak bir araya geldi.

Egemenin krizden çıkış argümanlarının 
hayata geçirilmesi için toplumu ikna etmek 
amaçlı birkaç somut olay ve sonrasında 
kitle iletişim araçları ile propaganda 
seferberliği başlatıldı. 20 Temmuz 2015 
tarihinde Ceylanpınar’da iki polisin 
öldürülmesi bahane edilerek yoğun bir 
savaşın startı verildi. Bu karanlık olayın 
aydınlatılmasına yönelik çabaların aradan 
bir yıl süre geçmesine rağmen hala AKP 
tarafından engellenmekte olması, söz 
konusu olay-toplum-iktidar yanıltması 
üçgenine anlam katmaktadır. (HDP’nin 
Ceylanpınar olayının araştırılmasına yöne-
lik meclis araştırması açılması önergesinin 
AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesini de 
hatırda tutmak gerekir.)

krize giden yol 
Ablukalar, ölümler, kırsaldaki 

çatışmalar, mezarlıkların yok edilmeye 
çalışılması, açık cezaevine dönüştürülen 
kentler, savaş görüntüleridir. Bu görüntül-
erle egemenin murat ettiği şey ise bir yan-
dan kolonizasyon sürecinin işletilmesi, 
diğer yandan Kürt halkının sindirilmesi, 
savaş aracılığı ile de egemenin çeperinde 
bulunan güç odakları arasındaki ilişkilerin 
tahkim edilmesidir. Fakat bu kolonizasyon 
süreci ile elde edilmek istenen sonuç boşa 
çıktı. Sondan başlayacak olursak, mu-
rat edilenlerden biri olan sistem içi güç 
dengelerinin tahkim edilmesi, 15 Temmuz 
darbe girişimi ile olumsuz neticelendi. 
Savaşın gerilimleri örteceğini düşünen 
egemen yanıldı ve savaştan güç kazanan 
bazı güç odakları darbe girişiminde başrolü 
oynadı. Yine ablukalarla ilgili “2015 
yılının sonuna kadar bitireceğiz” hedefi 
yenilgiye uğradı. Bu da hem halkın sindi-
rilmesi hem de Kürtlerin yeniden kolonize 
edilmesi hedefini büyük oranda işlevsiz 
hale getirdi. Akademisyenlerin, aydınların, 
öğrencilerin, sol örgütlerin her geçen gün 
artan dayanışması ile yıkıma uğrayan 
kentlerin tamamiyle egemenin pençesine 
düşmemesi de hem Kürt coğrafyasında 
hem de Türkiye sahasında kolonizasy-
on sürecinden beklenen sonucun açığa 
çıkmamasına yol açtı. 

Yeni hamle
7 Haziran’dan hemen sonra devreye ko-

nan ve ‘Çöktürme Planı’ denen bu hamlenin 
boşa çıkması ile egemen, yeni bir hamle 
yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminden 
hemen sonra Erdoğan’ın “Bu olay bizim 
için Allah’ın bir lütfudur” sözünde kristal-
ize olan bu hamle ile OHAL ilan edildi ve 
Kürt halkı/coğrafyası üzerinden başarısız 
kalan krizden çıkış hedefi coğrafi ölçek 
büyütülerek gerçekleştirilmeye zemin su-
nar hale getirildi. Böylece ölçeğin ülke 
geneline yayılması ile birlikte yeni safhaya 
geçildi. Bir yandan çeşitli iktidar teknikleri 
ile birçok toplumsal kesimin sisteme tam 
biat ile eklemlenmesi, diğer yandan dış 

politikada hızlanan içeri ile uyumlu politik 
manevralar, bu hamlenin genel çerçevesini 
görmemize yardımcı olabilir. Bu kapsam-
da, Suriye’deki Kürt kazanımlarının berta-
raf edilmesi, Türkiye’de Kürtleri ve siyasi 
iradelerini görmeme-duymama-bilmeme 
ve tanımama şeklinde gerçekleşen tu-
tumlar, bu hamlenin ilk ve en belirgin 
görüntüleridir. Aynı şekilde, egemenin 
çeperinde bulunan güç odaklarının tasfiye 
edilmesi, devrimci örgütlere baskılar, emek 
hareketlerine yönelimler de bu hamlenin 
birer parçasıdır. Nitekim bu hamlede bulu-
nan CHP ve MHP’nin asıl motivasyonu da 
Kürt karşıtlığıdır.

Murat edilen
Devlet aklını ve olağanüstü hal reji-

mini/uygulamasını devreye koyan egemen, 
krizden çıkış için her yenilgide yeni ham-
leler yapmaktadır. Her yeni hamlede de 
krizden çıkış yolunun bulunmasının yanı 
sıra kriz sonrasının kurumsallaştırılmasının 
arzusu da yatmaktadır. Bu arzuyu organ-
ize eden ise egemenin çeperinde bulu-
nan ama ittifakta bulundukları öznelere 
göre daha güçlü hükümleri vermeye 
mazhar olan öznedir. Yani Türkiye’de Ba-
kanlar Kurulu’nu oluşturan siyasi parti 
değil, Erdoğan’dır. 10 Ağustos 2016’da 
İstanbul Yenikapı’da ortaya çıkan görüntü 
bu arzunun içerik ve biçimi hakkında 
güçlü emareler sunmaktadır. Ortada bir 
Cumhurbaşkanı, sağında solunda si-
yasi parti liderleri, önündeki protokolde 
90’ların eli kanlıları, Genelkurmay Başkanı 
ile şakalaşan Cübbeli Ahmet... Yani tam 
olarak kurumsallaştırılmak istenen şey... 

Peki kurumsallaştırılmak istenen 
şey nedir? Bu sorunun cevabını ver-
ebilmek için önce geçmişe bir göz at-
mak, sonrasında ise günümüze dönmek 
gerekir. Takvimler 14 Ağustos 2015’i 
vurduğunda Erdoğan, babasının memleketi 
Rize’de “Türkiye’de sistem fiilen değişti” 
demişti. Bu açıklamayı hem içerik hem de 
biçim açısından değerlendirmek gerekir. 
Erdoğan’ın arzusunda bulunan sistemi 
değiştirmekle ilgili açıklamayı babasının 
memleketinde yapması, kendisinin ta-
hayyülüne yönelik patriyarkal istenci açığa 
çıkardı. Sembolik anlamı ile baktığımızda 
patriyarkayı esas alan bir gelecek ta-
hayyülü ile karşı karşıyayız. Yine Anayasa 
işler haldeyken yapılan bu açıklama içerik 
açısından hukukun ve soruşturmanın ko-
nusu olsa da fiilen değiştirmenin modern 
devlet biçimlerinde bulunmadığını ifade 
etmek zor olmasa gerek. Bu zor olmamanın 
gösterdiği şey ise Erdoğan’ın kendi ‘huku-
kunu’ dayatma isteğidir. Ağustos’tan 
bugüne geldiğimizde, söz konusu arzunun 
gerçekleşmesi için bir seferberlik ile karşı 
karşıya olduğumuz açıktır. ‘İmparator 
Başkan’ modelini talep eden Erdoğan’ın 
halkı buna ikna etmesi için güncelde geçer 
akçe olan bir modern mit üretmesi ger-
ekmektedir. 15 Temmuz darbe girişimi 
Erdoğan’a bu konuda yardımcı oldu. 
Çünkü basında işleniş biçimiyle Erdoğan 

liderliğinde milli mutabakatın özneleri 
darbeye karşı durarak, başarısız olmasını 
sağladı. Mitolojik öğelerle güçlendirilen 
bu anlatı, Erdoğan’ın bugün ihtiyacı olan 
bir boyutun gerçekleşmesini sağladı. Yine 
Kürtlerin haklarını alamaması için girişilen 
Suriye politikasındaki değişiklik ve bunun 
sahaya yansımasında ön saflarda yer alan 
Erdoğan, Kürtler haklarını kazanamazsa 
yeni bir ‘tarih’ yazdığına dair ikna süreçleri 
işletme isteğindedir. 

İmparatorun danışma meclisi
Milli mutabakat adı verilen ve AKP, 

CHP, MHP liderlerinin bir araya gelerek 
sorunları konuştuğu pratik, siyasi karar 
alıcılık boyutu taşımamasına rağmen halkın 
ikna edilmesinde bir görüntü ve propagan-
da malzemesi olarak kullanılmaktadır. Oy-
saki, özellikle CHP lideri açısından siyasi 
karar alıcılık niteliği olmayan, danışılmak 
suretiyle unutulan bu toplantıların tanımı 
ve örneği, istişare ile yönetme pratikleri 
değil, imparatorluk dönemlerinde bulunan 
ve imparator açısından hiçbir bağlayıcılığı 
olmayan danışma meclisi şeklinde bir 
gerçekliğe sahiptir. Yani ortada CHP 
ve Kılıçdaroğlu açısından ülkeyi bir-
likte yönetme gibi bir durum söz konusu 
değildir. Açıktır ki, ortada olan Erdoğan’ın 
kendi planını gerçekleştirmek için geçici 
bir süreliğine başvurduğu bir taktiktir.

‘Gerçek biz’in yaratımı
Egemenin karşı karşıya olduğu krizden 

çıkış için çeperden doğru özellikle Erdoğan 
eliyle egemenliğin kendi lehine dönüşümü 
mücadelesi tarihsel bir süreçten geçmekte-
dir. Bu sürece tarihsel niteliğini kazandıran 
gerçeklik hem dış hem iç politikadaki 
gelişmelerdir. Ortadoğu’da yüz yıllık he-
saplar görülmekte ve bu durum krizlere 
sebebiyet vermektedir. İyi örgütlenenin 
geleceği belirleyeceği bu aralıkta Erdoğan 
veya diğer güç odaklarının egemeni 
krizden çıkarıp kendine doğru bükmesi 
mücadelesine karşı Demokratik Cum-
huriyeti daha güçlü dayatmak, bunun 
için yaratıcı hamleler geliştirmek, tarihte 
olduğundan daha büyük bir zorunluluk 
olarak bugün ortadadır. Açıktır ki, Erdoğan 
egemenin kendisi ya da sahibi değil, onu 
manipüle etmeye, ele geçirmeye, ana 
gövdesi olmaya çalışan güç odaklarından 
biridir. Toplumsal ve siyasal açıdan ülke 
içindeki güçlere baktığımızda farkı yara-
tan tek güç ise HDP’dir. HDP, diğer güç 
odaklarının otoriterliğine karşı demokrasi-
yi, mezhepçiliğe karşı toplumsal eşitlik 
politikalarını, ekonomik sömürüye karşı 
adaleti savunmaktadır. Bu açıdan haklılığın 
verdiği mistik güç ile mücadele büyütül-
ürse ve halkların karşı karşıya kaldığı iki 
ana tercih hattı iyi propaganda edilebilirse 
bir yüz yıl daha Türkiye halkları açısından 
kayıp olmayacaktır. Unutulmamalıdır 
ki, bu dönemde siyasetin öznesi ve karar 
alıcısı olan kuşak, bugün sadece tarihin 
değil, geleceğin yükünü de belirgin şekilde 
sırtına yüklenmiş durumdadır.
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İran milli internet ağı kurdu
İran milli internet kurma projesinde 

ilk aşamayı tamamladığını açıkladı.
Pazar günü yapılan açılış törenine 

İran›ın iletişim, bilgi ve teknolojiden 
sorumlu bakanı Mahmud Vaezi katıldı.

Devlet haber ajansı Irna girişimin 
«yüksek kalitede, hızlı ve az maliyetli» 
internet bağlantısı sunacağını yazdı.

Ancak muhalifler bu girişimin ana 
amacının yetkililerin vatandaşların in-
ternet kullanımlarını daha sıkı kontrol 
altına almak olduğunu söylüyor.

İran Twitter, Instagram ve Face-
book gibi yabancı kaynaklı sosyal 
medya sitelerine erişimi engellese de 
pek çok kullanıcı sanal özel ağlar ve 
aracı sunucular sayesinde bu sitelere 
ulaşabiliyor.

Ulusal internet fikri ilk kez 2010 
yılında ortaya atılmış ve 2015 yılında 
bütünüyle çalışır durumda olması 
planlanmıştı.

Hükümet bu girişimin hedefinin 
İslami içeriğin yayılacağı ve dijital 
farkındalığı arttırmak için izole edilmiş 
milli yerel ağ olduğunu söylüyor.

Plana göre yerli ağ var olan sis-
temin yerine geçecek. Vaezi insanların 
mevcut internet ağını delerek farklı 
sitelere ulaşabilmesini «verimsiz» 
olarak niteliyor.

Vaezi açılışta yaptığı konuşmasında 
“Tüm yerel faaliyetler, hizmetler, 

uygulamalar ve farklı içerikler ulusal 
internette yer alacak” dedi.

Vazei bu girişimin siber tehditlerle 
mücadeleyi kolaylaştıracağını da söyl-
edi.

Merkezi Tahran›da bulunan 
haber ajansı Mehr›e göre planın ilk 
aşamasında e-devlet hizmetleri ve ye-
rli web sayfalarına erişim sağlanacak. 
Şubat 2017’te tamamlanması plan-
lanan ikinci aşamada yerli video 
içeriği eklenece ve Mart 2017›ten iti-
baren farklı hizmetler getirilecek ve 
uluslararası ticaret yapan şirketlere 
destek sağlanacak.

Yerel basında çıkan haberlere göre 
kullanıcıların özel yaşamına saygı gös-
terilecek.

Ancak Article 19 isimli İngiliz in-

san hakları grubu aynı kanıda değil.
Grup bu yıl başında yayınladıkları 

bir raporda «İran›ın medeni, siyasi, dini 
ve etnik temelde insan hakları ihlalleri 
göz önüne alınınca, ulusal internet 
gibi projeler özellikle endişe verici» 
şeklinde görüş bildirmişti.

Grup «Ulusal İnternet Projesin›nin 
daha ileri düzeyde tecride, gözetlemeye 
ve bilgi toplanmasına» neden olacağını 
söyleyerek «İran halkını dünyanın geri 
kalanından ciddi bir biçimde tecrit 
etme, bilgiye erişimi sınırlama ve toplu 
eylem ve halk protesto girişimlerini 
engellem riski var» ifadelerini kullandı.

«The National Internet Project 
could pave the way for further isola-
tion, surveillance and information re-
tention.

Watsupp bilgiler-
inizi facebook ile 
paylaşacak
W h a t A p p , 
Facebook’la daha fa-
zla veri paylaşacağını 
ve bazı şirketlerin 
kullanıcılara mesaj 
göndermesine izin 
verileceğini açıkladı.

Şirket, Facebook tarafından satın 
alındığı 2014 yılından bu yana ilk defa 
gizlilik politikalarında değişikliğe gitti.

WhatsApp artık, kullanıcıların cep 
telefonu numaralarını sosyal paylaşım 
ağı Facebook›la paylaşacak. Bu bilgiler 
de kullanıcılara ‹daha uygun› arkadaş 
tavsiyelerinde bulunulması ve reklamlar 
gönderilmesi sağlanacak.

Bir bilişim uzmanı bu adımla bazı 
kullanıcıların ‹ihanete uğramış› hissine 
kapılacağını söyledi.

WhatsApp da, kullanıcıların tel-
efon numaralarının Facebook›la 
paylaşılmasıyla ‹spam› ve taciz 
mesajlarının önüne geçilebileceğini ve 
kullanıcılara ‹daha iyi arkadaş tavs-
iyeleri yapılabileceğini, kendilerine daha 
uygun reklamlar gönderilebileceğini› 
belirtiyor.

Facebook kişisel verilerle, daha önce 
birbirileriyle cep telefonu numaralarını 
paylaşan ancak arkadaş listelerine ekle-
meyenleri eşleştirebilecek.

WhatsApp ayrıca kişilerin 
uygulamayı en son ne zaman 
kullandıklarına dair bilgiyi de paylaşacak 
fakat şirket, şifrelenen mesajların 
içeriklerinin paylaşılmayacağını söyledi.

Şirket internet sayfalarından 
paylaştıkları blog yazısında “Şifrelenen 
mesajlarını özel kalacak ve hiç kimse 
onları okuyamayacak. Ne WhatsApp, ne 
Facebook, ne bir başkası” dedi.

‹Pazarlama› amaçlı 
kullanılabilecek

WhatsApp, kullanıcıların in-
ternet sitesindeki adımları takip 
ederek Facebook’la veri paylaşımı 
uygulamasından çıkabileceklerini ifade 
etti.

Ovum danışmanlık şirketinin 
uzmanlarından Pamela Clark-Dick-
son, “WhatsApp, Facebook tarafından 
alındığında, kullanıcılarına bağımsız 
kalacağı konusunda teminat vermişti” 
dedi ve ekledi:

“Şimdi ise Facebook’a telefon 

numaralarını veriyor. Bunu, duyulan 
güvene ihanet olarak görenler olabilir. 
Yapmayacağını söylediği şeyi yapmış 
oluyor.”

Değiştirilen güvenlik ayarları, 
şirketlere de WhatsApp kullanıcılarına 
mesaj gönderme olanağı sağlıyor.

Şirket, uçuş bilgileri, banka bilgileri 
gibi genellikle SMS olarak gönder-
ilen mesajların artık WhatsApp mesajı 
olarak da gönderilebileceğini belirtiyor.

Teslimat uyarıları, görüşme bilgiler-
inin yanı sıra, ‹pazarlama› amaçlı da 
mesajlar atılabilecek.

WhatsApp, «Alabileceğiniz mesa-
jlar, sizin ilginizi çekebilecek pazar-
lama mesajları olacaktır» diyor.

Şirket, mesaj atabilme özelliğini 
gelecek aylarda test edeceğini ancak 
‘spam mesajlara da engel olunacağını’ 
söyledi.

Engellemenin iki yöntemi
Ancak yeni kullanıcı şartları işleme 

geçmeden önce WhatsApp’ın bilgiler-
inizi Facebookla paylaşmasını engelle-
menin hala iki yöntemi var.

Birincisi, WhatsApp size yeni 
şartları sunduğu zaman “Kabul et” 
seçeneğine basmadan önce kullanıcı 
şartlarının sonuna kadar inmek ve 
“Daha fazla oku” seçeneğine basıp 
“WhatsApp hesap bilgilerimi Face-
bookla paylaş” kutucuğunun işaretini 
kaldırmak.

Eğer bunu yapmayıp şartları kabul 
ettiyseniz, 30 gün içinde WhatsApp 
ayarlarınıza gidip, hesap ayarlarından 
“Hesap bilgilerimi paylaş” seçeneğini 
kapattığınız sürece hesap bilgilerinizi 
koruyabilirsiniz.

Bu değişikliğin bilgilerini 
paylaşanlar ve paylaşmayanlar 
için WhatsApp kullanımını nasıl 
değiştireceği hala bilinmiyor. What-
sApp bu durumun yalnızca Facebook’un 
kişiye özel seçtiği reklamları daha 
alakalı kılmaya yardımcı olacağını 
söylüyor.

Komşu güneş sisteminde Dünya 
benzeri gezegen bulundu

Hayatın mümkün olabileceği ve 
Dünya’ya benzeyen en yakındaki 
gezegen komşu güneş sisteminde bu-
lundu.

Güneş Sistemi’ne en yakın 
yıldızları ve çevrelerindeki gezegen-
leri gözlemleyen bilim insanları Prox-
ima Centauri sisteminde Dünya ile 
aynı boyutlarda bir gezegene rastladı.

Bilim insanları, gezegenin 
yörüngesinin ve yıldızdan uzaklığının 
da su oluşumu için uygun şartları 
yaratıyor olabileceği görüşünde.

Proxima güneş sistemi, Dünya’dan 
30 trilyon kilometre uzakta. Bugünkü 
teknolojiyle bir uzay aracının komşu 
güneş sistemine ulaşması için binlerce 
yıl geçmesi gerekiyor.

‹Soluk Kırmızı Nokta› adlı pro-

jenin başındaki Guillem Anglada-Es-
cude, «Elbette bugün oralara gitmeyi 
hayal etmek bilim kurgudan ibaret. 
Ancak bir gün komşu güneş sistemine 
bir uzay aracı göndermeyi ciddi ciddi 
düşünmemizde bir sakınca yok” diye 
konuştu.

Bu yılın başlarında Rus milyarder 
Yuri Milner, 100 milyon dolarlık bir 
proje başlatmış ve kurduğu ekipten 

galaksiler arası yolculuk yapabilecek 
minyatür uzay araçları geliştirmelerini 
istemişti.

Milner›in finansörü olduğu proje 
teoriden pratiğe dönüştürülebilirse, 
Proxima Centauri›ye yolculuk bin 
yıllar değil, birkaç on yıl sürebilir.

Proxima güneş sisteminde bulu-
nan gezegenin ne ölçüde yaşanabilir 
olduğunu söylemek ise spekülasyon-
dan ibaret.

Londra›daki Queen Mary 
Üniversitesi›nden gökbilimciler, in-
celemelerin detaylandırılarak devam 
etmesi gerektiğini ifade ediyor.

‹Proxima b› adı verilen geze-
genin bulunması ise HARPS adlı son 
teknoloji ürünü bir spektograf sayes-
inde mümkün oldu.

3,6 metre uzunluğundaki bir 
teleskopun üzerine takılan spekto-
graf, yıldızların yaydığı titreşimleri 
ve çevresindeki gezegenlerle 
etkileşimlerini ölçebiliyor. BBC

NASA ‘uzay denizaltısı’ üretiyor!
NASA, Satürn’ün uy-
dusu Titan’ı keşfetmek 
için denizaltı üretecek.

NASA, Satürn’ün onlarca uydu-
sundan birisi olan Titan’ı keşfetmek 
için hazırlıklara başladı. Uzay 
araştırma kuruluşu, oldukça zorlu 
bir atmosfere sahip olan Titan’ın 
Kraken Mare isimli büyük sıvı 
topluluğunu incelemeyi hedefliyor. 

Yaklaşık 400.000 kilometre karelik 
alana yayılmış olan Kraken Mare, 
sıvı formda bulunan hidrokar-
bonlardan oluşuyor (çoğunlukla 
metan).

NASA, Kraken Mare’i yakından 
inceleyebilmek için özel bir 
denizaltı üretmeyi hedefliyor. 
Denizaltının da bulunduğu tüm 
görevi planlamaya başlayan NASA, 
Titan yolculuğunun en erken 2038 
senesinde gerçekleşeceğini açıkladı.
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Cerablus çıkmazı!
Ortadoğu’da yeni denklem-
ler, ortaya çıkaran kaos ve 
çıkmazı derinleştiren, Cer-
ablus işgali ve sonuçları 
ne olabilir?
Ergün Özdemir

Kaos ve kriz giderek yeni bir biçim alıyor. Tüm güçler 
vekalet savaşından, direk kendileri sahneye iniyorlar. 
Yani tüm kozların, tüm kartların ortaya çıkarıldığı sürece 
giriyoruz. Bu süreç hem çetin savaşların yaşanacağı, 
hem de siyasi-diplomatik görüşmelerin yaşandığı bir 
süreç olacaktır. Yeni ilişkiler devreye girecek, ittifak-
lar ve karşı ittifak içinde yeni çelişki, yer yer çatışma, 
geçici uzlaşmalar mümkündür. Bu durumda Suriye’de 
genel tablo, baş aktörlerin uzlaşmaları, Amerika ve 
Rusya arasında yoğunlaşan diplomasi devam edecek. 
Amerika’daki seçimler öncesi savaşta kısmı sonuçların 
alınması için yoğunluk sağlanabilir. Suriye’yi kendi 
içinde bölgelere ayrılabilecek, paylaşımların harita üz-
erinde yer değişimleri olacak. Hangi alanlar kime veri-
lecek, hangi güçler nerelere kadar yerleşecek, İdlip ve 
Halep üzerinde yeni senaryolar gündeme alınacak. 
Karşılıklı tavizler de olacak, bazı bölgelerin birbirine 
bırakılması gündemde. Tabi nasıl bir geçiş süreci ola-
cak? Bu konuda farklı görüşler devam etse de uzlaşma 
noktaları hamleleri giderek ileri bir aşamaya ulaştığı 
söylenebilir.

Bu denklemde Kürtlerin konumu ve rolü ne ola-
cak? Kuzey Suriye’de demokratik federalizm ilanı ile 
yeni bir sürece girildi. Minbiç’teki Suriye Demokratik 
Güçleri’nin zaferi ile Bab hamlesi gündeme girince, 
yeni ittifaklar da gündeme girdi. Türkiye öncülüğünde 
anti Kürt ittifakı harekete geçti, eski ilişki düzleminde 
parçalanan bu ittifakı yeniden güncelleştirdi. Türkiye, 
İran, Suriye rejimleri ortak gizli ittifak yaparak, gelişen 
Kürt özgürlük yürüyüşünü engellemek istedi. Es-
asta Rojava’daki Kobanê süreci ve sonrasında gelişen 
koalisyonla ortak hamle ve ittifak büyük gelişmeler 
yarattı. Hasekê saldırısı artık Suriye rejiminin uçaklarla 
demokratik federasyona saldırması, kısa sürede TC’nin 
Cerablus işgali ve sonrası Minbic’e yönelik top ve uçak 
saldırıları yeni bir sürece girildiğini göstermektedir. Bu 
süreç Kürtler açısından çatışmaların bir üst aşamaya 
geçtiğinin göstergesidir. Sadece DAİŞ ile çatışmalar 
değil, Suriye rejimi yanında direk TC işgalciliği devr-
eye girdi. İşgalci TC yanına aldığı derme çatma ÖSÖ 
güçlerini alıp Bab yolunu kesmek istemesi yanında, 
asıl niyetinin Minbiç’te karşı bir operasyon yapma is-
temidir. ‘YPG Fırat’ın Batı’sına geçsin yoksa, Minbic’e 
saldırırız’ demesi asıl niyetlerini, açığa vurdu.  

Cerablus’u işgalinin henüz 3. gününde, Cerablus 
Askeri Meclis savaşçılarına saldırması, bu sahte Cera-
blus devir tesliminde, rolünü iyi oynamayan DAİŞ yer-
ine TC işgalci çetelerini devreye soktu. TC 3 tank kayıbı 
ile Suriye batağına nasıl girdiğini, Zap gibi nasıl geri 
çekilebileceğini şimdiden planlıyor olmalılar. Ama TC 
Ordusu prestij düzelteyim, itibar sağlayayım derken var 
olanın da darbeleneceğini de çok iyi biliyor. Cerablus için 
Amerika’nın verdiği, FETÖ tavizi kısa süreli olacak, tüm 
güçler koalisyonla hareket eden Kürtlere karşı saldırıya 
sessiz kalmayacak. Yine koalisyonla ortak savaşan ve 
askeri donatım sağlamış olan, tecrübeli Suriye Demokra-
tik Güçlerince, işgalcilere karşı savaş kızışacaktır. 
TC’nin DAİŞ ortaklığı, Cerablus senaryosu ile bir kez 
daha ispatlanmıştır. Bab’daki savaşta tüm güçler her 
taraftan bu savaşa girecektir. Rusya ve Suriye güçleri 
Bab yakınlarında konumlanmıştır, TC ve ÖSO güçleri, 
ortakları DAİŞ güçleri ve karşılarında Kuzey Suriye 
Demokratik Güçleri arasında beklenen büyük çatışmalar 
söz konusudur. Türkiye, Rusya ve Suriye verdiği tavizler 
ve alacakları ne olacaktır? Yine Uluslararası Koalisyo-
nun konumu ne olacaktır? Sonuçta hem TC ve ÖSO ile 
ittifakı diğer yandan Suriye Demokratik Güçleri’yle olan 

taktik askeri ittifakı nasıl dengelenecektir.
Şimdi en çok tartışılan bu durumda yeni ittifaklar ve 

ilişkiler gündemleştirebilir.
Amerika’nın dengeci ve tüm güçleri kendi çıkarları 

için kullanabileceğini, emperyalist politikalarının 
gereğidir. Sürekli çatışma zeminlerini canlı tutması ve bu 
temelde hep müdahale zemini yaratmak istediği açıktır. 
Bu bilinmesine rağmen neden ABD ile ilişkileniliyor? 
Taktiksel, dönemsel politikalar çakıştığı ve DAİŞ’e karşı 
ortak koalisyonla hareket etmenin, Suriye Demokratik 
Güçlerince yeni mevziler kazanmak için fırsat yaratığı 
açık. Ortadoğu’da tüm denklemlerdeki güçlerle ilişki 
çelişki temelinde politika yürütmek, devrimin doğru 
diplomasi ve ittifaklarla yürütülmesi gerektiği de 
açıktır. Rusya, Suriye ilişkileri ve olası avantajları her 
zaman söz konusudur. Stratejik ve uzun vadeli siya-
sette yeni Ortadoğu’nun şekillenmesinde, Kürtlerin 
konumu belirleyici olduğu, Suriye’deki yeni denge 
arayışlarında ortaya çıkmaktadır. Tüm siyaset Kürtler 
üzerinde değişebilmektedir. Küresel güçler Amerika 
ve Rusya birçok vaadler vererek Kürtleri yanına çek-
meye çalışmaktadır. Yine bölgesel güçler aynı temelde, 
Sünni-Şia çekişmesi içinde Kürtleri kendi yanına çek-
meye çalışmaktadır. Tüm güçlerle ilişki ve dönemsel 
politikalar yürütülmesine rağmen, bunların tümünün 
değişebileceğini, 75 Cezayir anlaşmasında olduğu gibi 
bilinmektedir. Onun için asıl olan kendi özgürlük bil-
inci ve özgücüne olan güvendir, dost ittifaklar ile 3. güç 
olarak alternatif olabilmektir.

Suriye’de çatışmalar yoğunlaşacaktır. Kuzey 
Suriye Demokratik Federasyonuna karşı da savaş 
yoğunlaşacaktır. Türkiye işgali sadece dağılan OSÖ’ya yer 
açmak değildir. TC her tavizi vererek, Suriye’de 4 yıllık 
direniş mirasını pazarlayan ve her yerden vazgeçerek, 
Şam’da ÖSÖ güçlerini teslim edip, birçok yeri Rusya 
Suriye rejimine savaşmadan bırakıp, sadece İdlib’ten 
Cerablus’a kadarki alanda, sözde sınırlarını güvenceye 
alma adı altında, Suriye’deki savaşta geri çekilmedir. 
Ama bunu yaparken, son bir hamle ile anti Kürt ittifakı 
yaratıp, Cerablus’a işgalı ile Kuzey Suriye Federasyo-
nun Afrin’le birleşmesini engellemeye çalışmaktadır. Bu 
Amerika ile danışıklı yapılmakta. ABD, Türk Ordusunu 
kullanarak Suriye’de elini güçlendirmek isityor. Ayrıca 
Kürtleri kendi politikalarına mecbur ederek Rakka’ya 
yönelik operasyonu da başlatmak istiyor. Kürt sopası ile 
DAİŞ ve Türkiye dövülürken, Türk sopası ve döküntü 
ÖSÖ güçleriyle de Kürtler dövülmektedir. 

Önümüzdeki günlerde Bab ve Halep’teki gelişmeler, 
var olan karşılıklı tavizlerin ne olduğunu açığa 
çıkacaktır. Türkiye içeriye Bab’a doğru gittikçe, nelerle 
karşılaşacaktır? Bab’ın konumu, Halep için çok önemli. 
Bunun için buraya Türk güçlerinin girmesine Suriye ve 
Rusya müsade ettirmeyecektir. DAİŞ içinde Arap Selefi 
milliyetçi gruplar, ÖSO ve TC’ye karşı durma ihtimali 
olacaktır. Buraları çok rahat devir teslim etmeyebilirler. 
Yine Bab Askeri Meclis’i, Suriye Demokratik Güçleri 
de mutlaka ilerlemek isteyecektir. Rusya yeniden Afrin 
tarafında ilişki sağlayıp, hava desteği verebilir. Suriye 
rejimi ile açık ilişkiler geliştirilerek, Halep’in ve Bab’ın 
geleceği üzerinde yeni politikalar geliştirme imkanı her 
zaman mümkündür. Suriye’de hala savaş devam ediyor 
ve Halep üçgeni, Bermuda üçgeni gibi birçok gücü yutar.

Savaş zorlu ve çetin geçecek. Finale doğru gidilirk-
en yeni oyuncu değişiklikleri ile devam eden savaşta, 
fırsatları ustaca değerlendirip, taktik ve stratejik hamle 
yapabilen, hızlı, dengeleri iyi tahlil eden, sürpriz yeni 
sonuçları da ortaya çıkaracaktır.
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Kadınlar inşada da öncü

Gever hep direnişin adı 
oldu. Devletin soykırım 
saldırılarında bile kadınlar 
terk etmedi topraklarını. 
‘Beraber direndik, be-
raber inşaa ediyoruz’ 
diyen kadınların çağrısı 
var: Kış gelmeden Gever’i 
yeniden inşaa edelim. 

Gever’de direnişte olduğu gibi 
yeniden inşa çalışmalarında da kadınlar 
öncülük ediyor. “Gever’i erkek zihni-
yeti yakıp yıktı, kadınlar inşa ediyor” 
diyen kadınlar, “Kış gelmeden Gever’i 
inşa edelim” çağrısında bulundu. 

Yakılıp yıkılan Colemêrg’in ( 
Hakkari) Gever (Yüksekova) ilçesinde 
yeniden inşa çalışmaları kadınların 
öncülüğünde sürüyor. Güneydoğu An-
adolu Belediyeler Birliği (GABB), 
Rojava Dayanışma ve Yardımlaşma 
Derneği ile Gever Belediyesi’nin ortak 
yürüttüğü kampanya kapsamında evler-
ini onarmak için briket ve çimento alan 
Geverli kadınlara, inşa çalışmalarında 
gönüllü katılan kadınlar destek oluyor. 

İnşa çalışmalarına Hollanda’dan 
gelerek katılan Yeni Demokratik Gen-
çlik (YDG) üyesi Selma Demir, “Bir 
haftayı aşkın süredir Gever’deyim. 
Hasar tespit için ailelere gittim. Yeniden 
inşa çalışmalarında kadınların desteği 
daha güçlü oldu ve daha çok öne çıktı. 
Kadınların kitle ilişkileri daha güçlü 
olduğu için burada halkla iç içe oldular. 
Kadınlar kimliğimizle inşa çalışmalarına 
katılmamız Gever halkını çok mutlu etti. 
İnşa sürecinde her periyotta kadınlar yer 
aldı. Sistem tarafından ezilenin ezileni 
olan kadınlar Gever’i inşa ediyor” diye 
konuştu.

bayramda kadınlar 
Gever’e gelmeli

İnşa ve onarım söz konusu olunca 
kadınlara karşı oluşan ön yargının 
Gever’de kırdıklarını belirten Demir, 
“Önyargılar kırılınca inşa çalışmalarında 
kadınların önerilerine daha çok yer 
verildi” dedi. Kurban Bayramı’nın 
yaklaştığını hatırlatarak, yeniden inşa 
sürecinde daha çok kadının desteğine 
ihtiyaç olduğunu vurgulayan Demir, 
“Bayramda izinli olan kadınları buraya 
davet ediyoruz” diye konuştu. 

kış gelmeden inşa edelim
Dize Mahallesi’nde bulanan evinin 

çatısının iki havan topuyla yıkıldığını 
söyleyen Nafiye Turgut, “Umudum 
kadınlarda. Kadınlarla el ele verelim. 
İnşa etmek, yeniden var etmek kadınla 
olur. Kış gelmeden Gever’i inşa ede-
lim” diyerek, inşa için gönüllü katılım 
çağrısında bulundu.

kadınlar terk etmedi
Kardeş Aile Kampanyası sayesinde 

ailesinin geçimini sağladığını söyleyen 
Adile Şah, “Yıkılan evimde sadece 
mutfağım sağlam kaldı. Ben ve altı 
çocuğum mutfakta yaşıyoruz. Kardeş 
Aile Kampanyası sayesinde ayakta 
kaldık. Bütün yokluğa rağmen kadınlar 
Gever’i terk etmedi. Gever yakılıp 
yıkılırken bile kadınlar evlerini terk et-
medi” dedi.

tOkİ’lere yerleşmeyeceğiz
Devletin dayattığı TOKİ’lere 

yerleşmeyeceğini vurgulayan Şah, 
şunları söyledi: “Devlet TOKİ’lere 
taşınmamız için evlerimizi yıkmak 
istiyor. Evlerimizde bir dikili ağaç 
bile kalsa evlerimizi, toprağımızı terk 
etmeyeceğiz. Evlerimizin yıkımına izin 
vermeyeceğiz. Onlardan yardım istemi-
yoruz. Erkek zihniyeti Gever’i yakıp 
yıktı. Gever’i biz kadınlar yeniden inşa 
ediyoruz.”
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Acılar ve umut, hiç eksik olmayacak
Herşeye rağmen hayat devam ediyor, öyle 

acımasız öyle devam ediyor ki bedenler den 
öte ruhlarmız acı çekiyor, fakat umut hiç ek-
silmiyor. Uzun yıllardır katliam ve baskılara 
karşı direnişi hep yükselterek devam ettiren 
Kürt insanın mücadelesi yaşadığımız zaman 
diliminde artık tarihin en büyük direnişi olarak 

kayıtlanmıştır. Tarihi direnişte Rojava devri-
minden tutunda Kürt’lerin dünyaya ‘burdayız!’ 
dediği gün olan Kobane direnişi ve zaferi de 
gelecek nesillere örnek cinstendir. Acılar vardır 
ki öyle derinden yaşanıyor artık, en sevdiğiniz 
insan yanınızda iken bir dostunun katledildiği 
haberini alıp donup kalabiliyor, sessizliğinizle 

teselli vermeye çalışırken aklınızdan yine bir 
katliamda kaybettiğiniz yoldaşınız geliyor. 
İnsan dilinin tutulduğu elinin ayağının kesildiği 
anlarda acıları en derinde yaşadığı günlerde hep 
olgunlaşırmış... 

Son 2 yıldır Kürt insanına yönelik 
yoğunlaştırılan soykırım girişimi sayesinde 
her gün her hafta bir ölüm, katliam, saldırı 
haberi ile uyandık ve uykuya  daldık. Ger-

çek oratadır ki TC devleti ve işbirlikçileri 
faşizmin suyunda sefa sürerken kapitalizmin 
köpekliğinden de gurur duyuyor. Şubat 
ayında Kobane Azadi Meydanı civarından 
bir fotoğrafım, Kobane’yi sıcak savaş devam 
ederken terk etmeyen bir aile yani umut, umu-
dun ta kendisi! Yanan çocukların ahı kadar 
acımasız, yanan çocukların gözlerindeki umut 
kadar umutlu olmalıyız çünkü acılar ve umut 
hiç eksik olmayacak...

Yazı | fotoğraf

E r e m 
K a n s o y

Haftanın 
fotoğrafı



İlaçları doğru kullanmak

Her ilaç iki ucu keskin bıçaktır 
yan etki ve zararlarının farkına 
varmak bilgi, ilgi ve dikkat ister. 
Yoksa ‘ilaçla iyileşeyim’ derken 
sağlığımız ciddi riskler altında 
kalabilir. Peki ne mi yapacağız?

Biz ilaçsever bir milletiz. Reçetesine en az 
bir-iki hap veya bir iğne yazmayan doktora kolay 
kolay “iyi doktor” demeyiz. Ne var ki başımıza 
gelen sağlık sorunlarının çoğunun ilaçlardan 
kaynaklandığını da bilmeyiz.

Şu kesin: İlaçlar doğru zamanda, doğru doz 
ve sürede usulüne uygun kullanıldıklarında 
bozulmuş bir sağlığı size yeniden kazandırabilir. 
Bazen hayatınızı bile kurtarabilir. Ama bu bilgi 
bir başka bilgiyi, ilaçların her birinin iki ucu 
keskin bıçaklar olduğu en ufak bir hatada ciddi 
hasarlara yol açabilecekleri gerçeğini ortadan 
kaldırmaz.

Özetle biz hekimler için ilaç yazmak, siz 
hastalar için ilaç kullanmak ciddi kararlardır. 
İlaçları doğru kullanmak, oluşabilecek yan etki ve 
zararların erken farkına varmak bilgi, ilgi ve dik-
kat ister. Aksi takdirde kaş yapayım derken göz 
çıkarmanız işten bile değildir. Bugünkü konumuz 
ilaçlar ve kullanımlarına ilişkin bazı detaylar.

GÜNEŞLE DÜŞMaN İLaÇLar
Bazı ilaçların, hatta bazı doğal desteklerin cil-

dinizin güneşe karşı hassasiyetini arttırabileceği 
de aklınızda olsun. Mesela sarı kantaron içeren 
doğal destekler güneşlenme durumunda ciltte 
lekelenmelere yol açabiliyor. Ayrıca bazı ilaçlar 
(mesela retinoidler) ciltte fotosensitivite adı ver-
ilen bir çeşit güneş hassasiyetine yol açabiliyor. 
Tetrasiklin ve sülfamit içeren ilaçların, bazı ro-
matizma haplarının, doğum kontrol tabletler-
inin de güneşe karşı hassasiyet oluşturabileceği 
de biliniyor. Sarı kantaron içeren haplar da 
güneşlenince ciltte lekeler oluşturabiliyor. Eğer 
tatile çıkıyorsanız ve güneşlenecekseniz ya da 
herhangi bir nedenle uzun süre güneşte kalmak 
zorunda iseniz yuttuğunuz ilaçları bu açıdan da 
değerlendirmenizde fayda var. 

GıDa EtkİLEŞİMİ ÖNEMLİ
Bedenimizin ilaçlara verebileceği yanıtları 

besinler de değiştirebilir. Örneğin bazı tansiyon 
ve kolesterol ilaçlarını kullananların greyfurt 
ve greyfurt suyu tüketmemeleri gerekir. Meyve 

suları ve meyvelerin başka ilaçların emilimini 
etkilemeleri de mümkün. Bu nedenle prensip 
olarak meyve yenildikten veya meyve suyu 
içildikten hemen önce veya sonra ilaç kullan-
mak tavsiye edilmiyor. İlaçların bunlardan bir 
saat kadar sonra alınması öneriliyor. Bu ilişkinin 
başka boyutları da var. Bazı ilaçlar aç karna daha 
etkili oluyor, yemekle birlikte alındıklarında et-
kileri azalıyor. Örneğin tiroit hormonları bu tür 
ilaçlardan. Tam tersi de söz konusu: Aç karna 
alınınca mideyi yaralayan hatta kanatan ilaçlar da 
var. Romatizma ilaçlarının çoğu bu gruba giriyor. 
Çok önemli bir nokta da şu: Prensip olarak hiçbir 
ilacı alkolle birlikte içmemek lazım. Doğru olanı 
her ilacı bir bardak dolusu ılık su ile içmek.

rEÇEtESİz İLaÇLara Dİkkat
Reçetesiz satılan ilaçları kullanırken de çok dik-

katli olun. Bunların sindirim sistemine, karaciğer 
ve böbreklere ciddi zararları, çok tehlikeli alerjik 
reaksiyonları olabiliyor. Kendi aralarında (birbirl-
eriyle) veya reçeteli ilaçlarla etkileşime girerek 
riskli tepkilere sebep olabilirler. Basit bir soğuk 
algınlığı ilacını yutarken de, bitkisel desteklerden 
faydalanırken de, ağrı kesicilerden istifade ederken 
de dikkatli olun. Örneğin asetaminofen içeren bir ağrı 
kesici kullanıyorsanız o gün iki kadehten fazla içki 
içmeyin. Tansiyon hastası iseniz nezle ilaçlarından 
uzak durun. Gebeyseniz bitkisel hap yutmayın…

HErkESİN tEPkİSİ farkLı
Her ilaç herkese yaramaz. Ali’nin hayatını 

kurtaran bir ilaç, Ayşe’de ciddi hatta ölümcül bir 
alerjik reaksiyona yol açabilir.

Farklı yaş, cins ve kiloda olanlar, farklı sağlık 
sorunları yaşayanlar, farklı sağlık seviyeler-
inde bulunanlar da ilaçlara ve ilaçların farklı 
dozlarına, farklı tepkiler verir. Örneğin çocuk-
larda ilaç dozajları ayarlanırken yaş ve kilo 
önemli faktörlerdir. İlaçlar çocuklara hiçbir za-
man yetişkinlerle aynı dozda verilmez.

Yaşlılar için de ayrıcalıklar, özel doz 
ayarlamaları gerekir. Çünkü yaşlanmış karaciğer 
ve böbrekler ilaçların da vücuttan daha zor 
atılmaları anlamına gelir. Yaşlı kalpler ve yaşlı 
beyinler ise ilaçlara daha bir hassastır, daha sert 
ve beklenmedik tepkiler gösterebilirler. Bazı 
ilaçlarda ise erkeklerdeki doz kadınlara fazla 
gelebilir, cinse göre de doz ayarlaması gereke-
bilir. Ayrıca ilacı kullanacak kişinin böbrek ya da 
karaciğerinde bir rahatsızlığın olup olmadığını 
bilmek de mühimdir. Karaciğeri hasarlı, böbreği 
güçsüz birinde ciddi doz azaltmaları gerekebilir. 

Kısacası her ilaç “kişiye özel” kararlarla seçilir, 
dozu, süresi ona göre hesap edilir. Doğrusu budur.

İLaÇ kULLaNMaDaN 
DOktOrUNUza SOrUN

Bu ilacı kullanmamın sebebi ne?

Bu ilaç hangi sorunumu çözecek? Tansiyon-
umu mu düşürecek, şekerimi mi dengeleyecek, 
ağrıma, ateşime mi iyi gelecek?

Nasıl kullanacağım? Aç mı, tok mu, günde 
kaç defa, hangi saat aralıklarıyla?

Bir dozu atlarsam ne yapmam gerekiyor?

Bu ilacı kullanırken kullanmamam gereken 
herhangi bir ilaç veya doğal destek var mı?

İlaç kullandığım sürede alkol yasağı var mı?

Uzak durmam gereken herhangi bir yiyecek 
veya içecek var mı?

Reçetede yazılı ilacı bulamazsam muadilini 
kullanabilir miyim?

Hangi sorun oluşunca sizi acilen aramam 
gerekiyor?

HaMİLELEr  DaHa rİSkLİ
Hamile kalmayı düşünenlerin, hamilelerin 

ve emziren annelerin ilaç güvenliği konusunda 
çok ama çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bu hem 
onlar hem de bebekleri için önemli bir güvenlik 
sorunu. Zira hamile bir kadının kullandığı hemen 
her ilaç (bitkisel haplar dahil) plasenta yoluyla 
karnındaki bebeğe de ulaşıyor. Keza ilaçlar 
onu kullanan annenin sütü yoluyla da bebeğine 
de taşınabiliyor. Bütün bu bilgilerden hareket 
ederek hamile adayları, hamileler ve emziren an-
nelerin ilaç kullanmak söz konusu olduğunda bir 
değil, birkaç kez düşünmelerinde fayda var.
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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

İletişim: 07776266555

Eleman aranıyor

Eleman aranıyor

Waterloo’daki restorana
- grill şefi

- et hazırlıkçısı/kasap 
olarak çalışacak elemanlar aranıyor

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

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

- barista Olarak çalışacak elemanlar aranıyor.

BAZ Fresh Fruit & Veg

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

Selda Kayan 
Phone +44 (0)74 35682350

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

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

PEKENLER LIMITED
CONSULTANCY SERVICES 

MARKETING
SALES PUBLIC RELATIONS SOURCIING 

ITHALAT IHRACAT LOJISTIK VE PAZARLAMA 
DANISMANLIGI

Bedran Ozkan
Freelance Journalist

07466770751
inanozkan49@gmail.com

İletişim: 0796 053 0714 (Mahmut)

İş İlanı
Tecrübeli Coffee Shop 

Şefi aranıyor
Mille End bölgesinde

Tottenham’da  bulunan Meditaste 
Takeaway de çalışacak servis 

elamanı aranıyor.
Tercübe ve ingilizce istenir.

Daha fazla bilgi için  
07951033825 (Aslan bey)

10 white hart lane, Tottenham, N17

Servis Elemanı Aranıyor ALSAN MARKETING

Gülşen Alsan 07417 398371

Services provided:

Marketing & sales 
consultancy
Graphic design
Website development

Sunulan hizmetler:

Satış ve pazarlama 
danışmanlığı
Grafik dizayn
Web tasarımı

ACİLEN
Deneyimli Resoran şefi ve 
servis elemanı aranıyor.

Yatma yeri verilir.
Adres:Cutty Sark Café and Restaurant

38 Greenwıch Church Street
SE10 9BL London



Her du şoreşgerên Brîtanî 
yên li rojava jiyana xwe ji 
dest dayîn li paytext londonê 
bi merasîmekê hatin bîranîn. 
jibo şoreşgerên Brîtanî 
Kosta eric Scurfield û 
Dean Carl evans li malagel 
bernameyeke bîranînê hat 
li dar xistin. Bername roja 
Yekşemê bi tevlîbûna malbata 
her du şoreşgeran pêk hat. 

Dayika Dean Carl evans yê ku 
21ê Tîrmehê li minbicê jiyana 
xwe ji dest dayî Tracey Howell 
di bîranînê de axaftinek kir û da 
zanîn ku Dean jibo nirxên ku pê 
bawer bû bi awayekî zanebûn 
biryara xwe da û di wê rê de 
jiyana xwe ji dest da.  Tracey 
Howell axaftina xwe bi awayekî 
kelogirî kir da zanîn ku ew bi 
têkoşîna Dean pir serbilind in. 

Kostas eric Scurfield yê k udi nav 
refên YPG´ê de li dijî çeteyên 
Daîşê şer dikir 2 adar 2015´an 
li Til Berak jiyana xwe ji dest 
dabû. Dean Carl evans (Givara 
rojava) jî 21 Tîrmeh 2016´an di 
operasyona rizgarkirina minbicê 
de jiyana xwe ji dest dabû. 

Berdewama nuçeyê di 
rûpelê 3´yan de ye

telgraf.co.uk
ROJNAmEYA HEFtEYî

Çarşem,
31/08/2016 Hê

jm
ar

537

ji londonê 
banga ´ji 
rojava 
Derkeve´

R3

êrîşên li ser 
eSP û SGDF 
li paytext 
londonê hatin 
şermezar kirin

R4

Çalakiyên 
“azadî jibo 
Ocalan” 
bê navber 
didomin

R4
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´Jibo Nirxên Mirovahiyê 
Jiyana Xwe Ji Dest Dan´ 
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî Pênokek

Apê Musa Li Dadgehê ye
Apê Musa gelek caran ketiye 

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 k utu dixwazî welat 
parçe bikî. Kat u dibêjî çi?”

Apê Musa wiha bersiva Dadger 
dide;

“Dadger beg!, Ma qey welat xi-
yar e, ez ê parçe bikim?”

Îşev konê bêdengiya xwe
Li zozana dilê te datînim
Bibe Bêrîvan
Janê bidoşe

Bêrîvan ZînZal
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Du şoreşgerên Brîtanî li Londonê hatin bîranîn
Her du şoreşgerên Brîtanî 
yên li Rojava jiyana xwe 
ji dest dayîn li paytext 
Londonê bi merasîmekê 
hatin bîranîn. 

Jibo şoreşgerên Brîtanî Kosta Eric 
Scurfield û Dean Carl Evans li Malagel 
bernameyeke bîranînê hat li dar xistin. 
Bername roja Yekşemê bi tevlîbûna 
malbata her du şoreşgeran pêk hat. 

Kostas Eric Scurfield yê k udi nav 
refên YPG´ê de li dijî çeteyên Daîşê 
şer dikir 2 Adar 2015´an li Til Berak 
jiyana xwe ji dest dabû. Dean Carl 
Evans (Givara Rojava) jî 21 Tîrmeh 
2016´an di operasyona rizgarkirina 
Minbicê de jiyana xwe ji dest dabû. 

Bername ji hêla Meclîsa Gelê Kurd 
ya Brîtanya ve hat organîze kirin û 
tevî malbatên her du şoreşgeran gelek 
kes tevlî bernameyê bûn. Di bîranînê 
de aktîvîstê îrlandî Mark Campbell, 
dê aû bavê Dean Evans, Steve How-
ell û Tracey  Howell, bavê Kosta 
Eric Scurfield’ın Chris Scurfield, en-
damê KNK Erdalan Baran, berdevka 
meclîsa jinan ya Roj Turkan Budak û 
endamê PYD yê Brîtanya Ciwan Efrin 
axaftinek kirin. 

JIBO NIRXÊN PÊ BAWER 
XWE FEDA KIR

Dayika Dean Carl Evans yê ku 
21ê Tîrmehê li Minbicê Jiyana xwe 
ji dest dayî Tracey Howell di bîranînê 
de axaftinek kir û da zanîn ku Dean 
jibo nirxên kup ê bawer bû bi awayekî 
zanbûn biryara xwe da û di wê rê de 
jiyana xwe ji dest da.  Tracey Howell 
axaftina xwe bi awayekî kelohirî wiha 
berdewam kir; 

“Hin ên derdora me  dibêjin; Dean 
jibo ne tiştekî ciwanîya xwe da, ez 
dixwazim vê yekê ji wan re bibêjim. 
Dean li duv hêvî û nirxên ku pê bawer 
bû berê xwe da Rojava û jibo mirova-
hiyê li dijî çeteyên barbar yên Daîşê 

şer kir. Ev biryar ne tene jibo paras-
tina Kurdan bû, di heman demê de jibo 

tevahiya cîhanê bû, jibo ku em li van 
deran bi awayekî ewle jiyan bikin bû. 

Wî dizanî çi li hêviya wî ye, biryareke 
bi zanebûn dayîn bû û biryar ew jibo 
parastina me teva bû.  Xwedî derketi-
na Kurdan em pir şanaz kirin û em bi 
mirasa Dean pir serbilind in.”

Tracey Howell axaftina xwe bi hê-
siran bi peyva ́ Şehid Namirin´ bi dawî 
kir. 

LI PEY DENGÊ DILÊ XWE ÇÛ
Bavê Dean Steve Howell jî di 

bîranînê de axaftinek ki û helbesteke 
ku piştî Dean jiyana xwe ji dest dayî 
nivîsî xwend.  Steve Howell da zanîn 
ku Dean xortekî pir delal û jîr bû û wî 
da pey dengê dilê xwe û çû Rojava. 
Steve anî ziman ku ew bi têkoşîna 
Dean serbilind in û ew jî dê di şopa 

wî de bimeşin. 
Bavê Kosta Eric Scurfield Chris 

Scurfield jî axaftinek kir û da zanîn 
ku Kur dli Rojhilata Navîn guhartinên 
mezin pêk tînin û li hember dijminên 
mirovahiyê şer dikin. 

Di bîranînê de yek ji şervanê 
YPG´ê Macer Gifford yê ku her du 
şoreşger jî ji nêz ve dinasîn û bi hev re 
li Rojava mabûn axaftinek kir. Macer 
di axaftina xwe de bîranînên xwe yên 
bi Dean û Kosta re anîn ziman. 

Bername bi axaftina endamê 
KNKê Erdalan Baran, berdevka 
meclîsa jinan Turkan Budak û en-
damê PYD yê Brîtanya Ciwan Efrin 
berdewam kir. 

´Ji Rojava Derkeve´ H e w l d a n ê n 
artêşa Tirk ya da-
girkirina Rojava li 
Londonê li pêşiya 
se fa re txaneya 
dewleta Tirk hat 
şermezar kirin.

Duh bi li ser banga Meclîsa Gelê 
Kurd ya Brîtanya komek li pêşiya 
sefaretxaneya Tirk ya li Hyde Park 
kombûn. Çalakvanan bênavber 
dirûşmên “ji Rojava derkeve” qêrîn 
û banga hişyariyê li qada navnetew-
eyî hat kirin. 

Di axaftinên hatîn kirin de dan 
zanîn ku hewldanên dewleta Tirk dê 
krîza li Sûrî kurtir bike. 
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Êrîşên li ser ESP û SGDF li paytext 
Londonê hatin şermezar kirin
Êrîş û operasyonên li dijî partiya 
ESP û SGDF li paytext Londonê 
bi beşdarbûna bi dehan kesan 
hat şermezar kirin. Hevserokê 
berê yê Gik-Derê Ibrahim Avcil 
jî di nav kesên ku hatîn binçav 
kirin de ye. Avcil jibo serdanê 
çûbû Tirkiye.

Li ser banga Gik-
Derê bi dehan kes duh 
li herêma Woodgreen 
kom bûn û dewleta 
Tirk şermezar kirin. 
Di çalakiyê de bang li 
dewletê hat kirin ku en-
damê Gik-Derê Ibrahim 
Avcil jî di nav de hemû 
girtiyên siyasî werin 
berdan. Di çalakiyê de ala ESP hat vekirin û du 
pankartên li ser bi Tirkî û Ingilîzî ´dawî li terora 
dewletê bînin´ hatin vekirin. Malbata Ibrahim 
Avcil jî di çalakiyê de amade bû. 

Ibrahim Avcil roja Înê li Edremitê bi heşt 
kesên din re ji hêla polêsan ve hatibû binçav 
kirin. Hat zanîn ku hîna girtî li Mudiriyeta 
Ewlehiyê ya Balikesirê tên girtin û nahêlin ku 
parêzer wan bibînin.  

Çalakiyên “Azadî Jibo Ocalan” bê navber didomin
Çalakiyên jibo rêberê 
gele Kurd brêz Abdullah 
Ocalan tên kirin bênavber 
berdewam dikin. Li pay-
text Londonê bi heman 
armancê di hefteya borî li 
cihên cûda sê çalakî pêk 
hatin.

Çalakiya yekemîn ji hêla Meclî-
sa Jinan ya Roj ve pêk hat. Jin roja 
Çarşemê li herêma Woodgreenê hatin 
ba hev û azadî jibo Ocalan xwestin. 
Di axaftinên hatîn kirin de, dan zanîn 
ku ji Nîsana 2015´an ve hevdîtin bi 
rêberê gele Kurd re nayê kirin û piştî 
hewldana darbeya 15 Tîrmehê fikarên 
wan zêdetir bûne. Jina anî ziman ku 
her çarşem dê li heman cihî çalakiya 
xwe berdewam bikin.

Çalakiya duyemîn jî ji hêla Meclî-
sa 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. 

Çalakiya din jî ji hêla Ciwanên 
Azad ve li navenda Londonê Pica-
dilly Circus pêk hat. Ciwanan fîşekên 
dûmanê bi kar anîn û belavok belav 
kirin. Ciwanan da zanîn kul i hember 
rewşa brêz Ocalan sebra wan nemaye. 
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Bi Milyonan Kes Tevlî Festîvala 
Nottinghill Gate Bûn Festîvala herî mezin 

ya Ewrûpa Festîva-
la Nottinghill Gate 
îsal jî bi pîrozbahiya 
du rojan li Londonê 
berdewam kir. 

Festîvala ku ev 50 salin berdewam dike li herêma 
Nottinghill Gate hat kirin. Festîvala ku di derdora 70 
kolanan de pêk tê roja Yekşem û Duşemê hat li dar 
xistin. Ji milyonek mirov bêhtir tevlî festîvalê bûn. 

Piştî festîvalê dîsa nîqaşên ewlahiyê derketin pêş û 
carek din ji organîzatoran hat xwestin ku ev festival li 
heman cihî newe li dar xistin û ji bedela wê li parkekê 
were li dar xistin. 

Festîvala ku 7 hezar polês lê amade bûn, 454 kes 
hatin binçav kirin. Di nav her du rojan de 16 kes bi 
kêran hatin bîrîndar kirin û xortekî 14 salî birîna wî 
giran bû.

Tevî hemû aloziyan jî festival bi coşeke mezin bi 
dawî bû. 


