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“Britanya’daki genel
seçim değerlendirmesi ve
mücadelemizin bir sonraki adımı”

Londra Toplum Merkezi, London, N17 6PY
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HAYATI YAŞANILIR KILAN KÜLTÜR VE SANATIN COŞKUSU İLE

BİR KEZ DAHA MERHABA!
Daha iyi bir gelecek ümidi ile adım attığımız
Londra’da, peşimizi bırakmayan toplumsal
sorunları aşmada ihtiyacımız olan gücü
yeniden toparlamanın, yerli ve göçmen
emekçilerle birliğimizi pekiştirmenin bir
vesilesi olması için 28 yıl önce başlattığımız
festival, kültür ve sanatın binlerce yıllık birikimi
ile yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.
Yaklaşık 3 haftaya yayılan, 28. Day-Mer Kültür
ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında,
son bir yıl içinde İngiltere, Avrupa, Türkiye
ve dünyada yaşanan gelişmeleri ‘kültür
ve sanatın’ ışığında tartışma, paylaşma ve
çözümlerimizi ortaklaştırma olanağı bulacağız.
Alınteri ile geçinmek zorunda kalanlar için
giderek daha da çekilmez hale getirilen
dünya, son bir yıl içinde hiç kimsenin tahmin
edemeyeceği önemli gelişmelere sahne oldu.
Birleşik Krallık’ta Brexit kararı, Türkiye’de
‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’, ABD’de
Trump, Fransa’da Macron, İngiltere’de May’in
iktidarı ve erken genel seçimler son bir yıla
damgasını vuran gelişmelerin başında geliyor.
Temsil ettikleri sınıf ve kesimlerin çıkarları
için hakim oldukları coğrafyaları çoraklaştıran
bu iktidarların yarattığı iklim, sadece işçi,
emekçi, göçmen ve dar gelirlileri değil, kültür
ve sanatı da tehdit eden ve yaşam alanını
daraltan bir boyuta ulaşmış durumda.
Emperyalist ülkelerin kendi aralarındaki
egemenlik savaşının arenasına çevirdikleri
Orta Doğu’da boy veren IŞİD barbarları,
sadece insanı değil, insanlığın bu coğrafyada
biriktirdiği bin yıllık kültürü de tehdit etmekte.
İnsanlığa, kültüre ve sanata düşmanlığı
sadece hayat bulduğu topraklarda değil, tüm
dünyaya yaymaya çalışan IŞİD’in en çok hedef
aldığı mekanların ve etkinliklerin başında
Daha fazla bilgi ıçin:

020 7275 8440

daymer.org

sanatın üretildiği ve tüketildiği mekanlar ile
kültür ve sanata sahip çıkanların doldurdukları
meydanların olması tesadüf değil.
Hangi formatta olursa olsun gericilik ile
asla yan yana gelemeyecek, bin yılların
biriktirdiği ışığı hep içinde barındıran kültür
ve sanat, günümüzde insanlığı tehdit eden
en barbar, bağnaz ve gerici güçler kadar,
egemen sınıfların ve onların iktidarlarının
baskı ve engellemeleri ile de yüz yüze. Gerici
iktidarların tamamen yasaklayarak karşı çıktığı
kültür ve sanat, dünyanın geri kalan kısmında
pazarın ve tüketimin bir nesnesi haline
getirilerek, insanı özgürleştiren değil, mevcut
sisteme hapseden bir alana dönüştürülmek
isteniyor. Tüm gücü ve iktidarları ellerinde
bulunduranların bu çabalarına rağmen kültür
ve sanat, dünyayı değiştirmek ve hayatı
yeniden yeşertmek için mücadele eden
kesimlere güç vermeye ve rehber olmaya
devam ediyor.
Kültür ve Sanat Festivali’ni, kültür ve
sanatın tarihsel birikimini işçi ve emekçilerin
mücadelesine katkı sunacak bir anlayışla
düzenleyen Day-Mer, 2 Temmuz’a kadar
devam edecek festival süresince yazımızın
başında dile getirdiğimiz İngiltere, Türkiye
ve dünyadaki gelişmeleri ele alacak ve
tartışılmasına olanak yaratacak.
Kendi karanlıklarını hakim kılmak için ışığa
ve ışığı temsil edenleri hedef alan tüm
güçlere karşı, insanlığın birikimine, kültür
ve sanata sahip çıkmaya ve mücadelesine
rehber etmeye çalışanlar olarak sizleri festival
etkinliklerine katılmaya ve görev almaya davet
ediyoruz.
Etkinliklerde buluşmak dileğiyle…
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Fotoğraf Sergisi: Mülteci Hayatlar
Binlerce insan savaştan kaçmaya çalışırken
yaşamını yitirirken, ana akım medya
göçmenleri ve mültecileri şeytanlaştırmakla
uğraşıyor. Türk & Kürt Toplumu Dayanışma
Merkezi, Day-Mer, Ortadoğu’daki çatışmadan
kaçan mültecilerin yaşadıkları drama,
düzenlediği fotoğraf sergisiyle bir kez daha
dikkat çekiyor.

Festival kapsamındaki fotoğraf sergisi,
Ortadoğu’da çatışma bölgelerinde yaşayan
veya çalışan ve aktif olarak mültecilerle
yardımlaşan kampanyalara katılmış
fotoğrafçıların çalışmalarını sizlere sunuyor.
Fotoğraflarını bu sergi için bizlere sunan Erem
Kansoy ile Yasin Akgül’e teşekkür ediyor ve
birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.

Enfield Belediyesi de, Day-Mer 28’inci
Kültür & Sanat Festivali’nin yanı sıra
Mülteci Haftası adlı projeyi destekleyerek
mültecilerin yaşadığı sorunlar hakkında
farkındalık yaratmaya, farklı inanç ve etnik
kökenler arasında dayanışmayı güçlendirmeyi
hedefliyor.

gisi
Fotoğraf ser
Temmuz,
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N
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BRİTANYA’DAKİ GENEL SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

VE MÜCADELEMİZİN BİR SONRAKİ ADIMI
Britanya, David Cameron ve Theresa
May’in başını çektiği, Muhafazakar
hükümetin 2010’dan itibaren kemer sıkma
uygulamalarından dolayı, belirsiz ve istikrarsız
bir gelecekle karşı karşıya. Hükümet, kemer
sıkma siyasetinin yanı sıra, popülist sağcı
uygulamalarla halkı ayrıştırıyor, göçmenleri
ve mültecileri günah keçisi yaparak toplum
içinde büyük uçurumlara sebep oluyor.
Buna rağmen, geçen sene, halklar arasında
kemer sıkma siyasetine karşı güçlü bir
mücadele sergilendi. Demokratik haklarını
ve kamu hizmetlerini korumak için insanlar
birlikte çalışmalar yürüttü ve önemli
mücadeleler verdi. Brexit referandum
sürecinde, ana akım medyanın desteğini
de alarak, sağcılar, milliyetçi bir hareket
yakalamaya çalıştı ama politikleşen gençleri
ve özgürlükler için mücadele veren toplumsal
kurumların tepkisiyle yüzleştiler.
İşte tam da böyle bir süreç içinde Başbakan

Theresa May, daha büyük bir çoğunluğu ele
alma umuduyla, erken genel seçim kararı aldı
ama umduğunu bulamadı. May seçimlerden
oldukça zayıflayarak çıktı ve koalisyon
hükümeti kurma çabalarına girişti. Böyle bir
hükümet kurulsa bile ne kadar dayanacağı
belli değil. Öte yandan, başta gençler olmak
üzere toplumun büyük bir kesimi, May’in
halk aleyhine sonuçlanacak “Hard Brexit”
dayatmasına ve kemer sıkma politikalarına
tepkisini İşçi Partisi’ne yönelerek göstermiş
oldu.
Festival kapsamında düzenlen panelin amacı
sendikacılarla, siyasetçilerle ve gazetecilerle
genel seçim sonuçlarını değerlendirmek, ve
bundan sonra nasıl bir mücadele hattında
ilerlememiz gerektiğini tartışmak.
Toplantıya katılarak fikirlerinizle bu tartışmayı
derinleştirmenizi ve zenginleştirmenizi
umuyoruz.
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GENÇLİK GELECEĞİ İÇİN
MÜCADELEYİ BÜYÜTECEK
Toplumun en dinamik, canlı ve mücadeleci
kesimi olan biz gençliğe yönelik saldırılar hız
kesmeden devam ediyor. İngiltere’de egemen
sınıflar geleceğini ipotek altına aldığı gençliği,
kapitalizmin; bireyci, bencil, çıkarcı ve tüketim
kültürü ile de etkisiz hale getirmeye çalışıyor.

koyan Day-Mer’in Kültür ve Sanat Festivali,
biz gençlerin mücadeleci kesimlerle yan yana
gelebilmesine büyük bir olanak sağlıyor.
Bu nedenle gençler olarak festivalin pratik
örgütlenmesinin yanı sıra kendi şenliğimizle
de gençleri buluşturmak istiyoruz.

Hangi düzen partisine ve hükümet yetkilisine
sorsanız, gençliğe yatırım yapmaktan
bahseder. Yüksek öğrenimin paralı hale
gelmesiyle birlikte, işçi ve emekçilerin
çocuklarının okumasının önüne engeller
konurken, işçi gençliğe reva görülen ise
düşük ücretli ve sözleşmesiz işler oluyor. İşsiz
gençliğe de “başının çaresine bak” diyorlar.

Gerek festival çalışmalarında, gerekse de
gençlik şenliğimizde tüm gençlerimizi bizlere
omuz vermeye ve Day-Mer’e sahip çıkmaya
çağırıyoruz.
Birlikte daha güçlüyüz. Birliğimiz gücümüzdür.

Gençlik ge

Gençlik, bu oyunlara ve saldırılara boyun
eğmeyecektir. Onun içindir ki; gerek erken
genel seçimlerinde, gerekse de politika
23 Haziran
alanlarında gençleri daha fazla görüyoruz.
Cuma,
DAY-MER Gençliği olarak da, bu saldırıların
Saat 19:00
Londra To
geri püskürtülmesini, taleplerimizin daha
plum Merk
ezi, N17 6
yüksek sesle ve daha dinamik bir mücadele ile
PY
dillendirilmesini büyüteceğiz.

cesi

Bu yılki festivalimizde de gençlik olarak
yerimizi alıyoruz. İmkan ve olanaklarını
gençliğin örgütlenmesi, yeteneklerini
geliştirmesi ve örgütlenmesi için ortaya
Daha fazla bilgi ıçin:

020 7275 8440

daymer.org

info@daymer.org
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ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE
HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM…
Çocuklarımızla ilgili en büyük dileğimiz,
onların güvenli bir geleceğe sahip olması, iyi
bir hayat sürmeleri, kendilerine ve topluma
yararlı bir birey olarak yetişmeleridir.
Bunun için iyi bir eğitim almalarını, sağlıklı
olmalarını, savaşsız, sömürüsüz bir dünyada
yaşamalarını isteriz.
Ama dünyada ve yaşadığımız ülkedeki
gelişmeler bu dileklerimizi gölgeliyor. Son
bir yıl içinde başta Ortadoğu olmak üzere
süren savaşlar, ölüm ve yıkımdan kaçmak
zorunda kalan insanların göç yolunda
ölümleri devam etti. Bir yandan da Avrupa
devletleri terör gruplarının saldırılarını
bahane ederek uyguladıkları politika
ve söylemlerle önyargıların ve ırkçılığın
artmasına neden oldular.
Yaşadığımız ülkede ise sağlık ve eğitime
yönelik saldırılar artarak devam etti.
İktidardaki Muhafazakar Parti, özellikle
ilk ve ortaokul eğitim bütçesinden yılda
3 milyar sterlin kesinti yapmayı planlıyor,
çocuklarımızın geleceğini belirsizliğe itiyor.
Her bir okul, bütçesinin en az %10’unu
2020’ye kadar kaybetmek ile yüz yüze.
Kesintiler birçok öğretmenin işinden olması,
sınıflardaki öğrenci sayısının artması ve
okul araç gereçlerinin azaltılması anlamına
geliyor. Eğitim alanındaki bu saldırı
İngiltere’deki tüm kesimleri ve çocukları
etkiliyor. Buna karşı mücadele ise devam
ediyor.
Bu nedenle eğitim ve sağlıkta yürütülen
saldırılara, yapılan sosyal kesintilere, savaş
Daha fazla bilgi ıçin:
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daymer.org

ve ırkçılık politikalarına karşı, çocuklarımızın
geleceğine hep birlikte sahip çıkmak için,
yerli ve göçmen ailelerle birlikte mücadele
etmemiz önemli.
Ayrıca çocuklarımızın yeteneklerini
birlikte sergiledikleri, paylaştıkları,
eğlendikleri aktiviteler, etkinlikler de
önem taşıyor. Bu dayatılan geleceksizliğe
karşı kendini ifade edebileceği, kültürel
aktivitelerle yeteneklerini geliştirebileceği,
paylaşabileceği, sosyalleşebileceği ortamlar
da önem taşıyor.
Day-Mer Kültür ve Sanat Festivalimiz
ve onun parçası olan Çocuk Şenliği
etkinliğimizle bunu yapmaya çalışıyoruz.
Gitardan dramaya, yarışmalardan yüz
boyamaya bir çok etkinliğin yer alacağı
Çocuk Şenliğimizde, Day-Mer ve Londra
Toplum Merkezi’nde kültür ve sanat
çalışmalarında yer alan çocuklarımızın
gösterileri ve farklı atölye çalışmaları yer
alacak. Etkinliğimize başta çocuklarımızı ve
onları yalnız bırakmayacak olan büyüklerimizi
bekliyoruz.
Festivalimizin barış, dostluk ve birlikte
mücadeleyi getirmesi dileğiyle...

Çocuk festivali

24 Haziran Cum
artesi,
Saat 12:00 - 18
:00
Haringey 6 Form
College, N17 8H
R
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28. Day-Mer Kültür Sanat Festivali kollektif bir
emek ve büyük bir coşku ile bu yılki hazırlıklarını
da tamamladı. Kültür sanat alanında bu yıla kadar
bir çok yeniliği takipçileri ile buluşturan festival bu
yıl da sinema günü düzenleyerek sinemaseverler
ile buluşmayı hedefliyor.

ba,
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n
a
ir
z
28 Ha
9:30
17 6PY
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Toplum
Londra

“Day-Mer Sinema Günü” adıyla yapılacak etkinlik
28 Haziran tarihinde saat 19:30’da, “Londra
Toplum Merkezi” Tottenham’da yapılacak. Bütün
gösterimlerin ücretsiz olacağı etkinlikte çeşitli
kısa filmler ve belgeseller seyirci ile buluşacak.

Filmler

Clean
(Temiz)

Nave Te Çi Ye
(Senin Adın Ne)

Şevket Onur Cihan’nın yazıp
yönettiği kısa film, evinden bir
miktar para kaybolan bir yazarın
kendini hiç beklemediği bir vicdan
muhasebesinin içinde bulmasını
anlatıyor. Yönetmen bu filmi ile
‘göç’ meselesine “ev sahibi” ve
“öteki” ilişkisi üzerinden bakıyor.

Yasaklar nedeniyle ismini kimliğine
yazdıramayan insanların başından
geçen olayları trajikomik bir üslupla
beyazperdeye yansıtan Ömer Altaş
ve Cihad İlbaş’ın yönetmenliğini
yaptığı belgesel Türkiye’de yaşayan
Kürtlerin isim koyma maceralarını
anlatıyor.
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Meğer
(Pure State Of the Soul)

Britanya’nın En Sevdiği
(Beloved By Britian)

Dersimli bir Ermeni olan ve uzunca
yıllar Müslüman olarak yaşamak
zorunda kalmış Yusuf İres’in 71
yaşında vaftiz olmaya karar vermesi
ile gelişen hikayeyi kurmaca
belgesel anlatan Uğur Egemen İres,
kendi ailesi üzerinden toplumsal bir
yüzleşmeye bizleri davet ediyor.

Yönetmen Mahir Güden bu kısa
filmde, Londra’ya sığınmacı olarak
gelen Cengiz’in hikayesini anlatıyor.
Her ay imzaya gitmek zorunda olan
Cengiz oldukça stresli ve bir tek
isteği var: İngiltere’de yeni bir hayat
kurmak.

Oyun İçinde Oyun
(The Nested Game)

Frizör
(Berber)

Bir masanın etrafına topladığı
karakterler ile ilginç bir Türkiye
portresi sunan yönetmen Suat
Eroğlu, mahallenin büyük
ağabeylerinin oynadığı, yalan ve
hilelerle dolu, adil olmayan bir
oyunun hikayesini anlatıyor.

Göçmen ve işçi statütüsünde
yıllardır göç alan Almanya’ya dair
bu kısa filmle yönetmen Ayhan
Salar komik bir göç hikayesi
anlatıyor.

#DayMerFestival
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KÜLTÜR-SANAT VE AYDINLARIN
DEMOKRASİ MÜCADELESİNDEKİ ROLÜ

Aydın Çubukçu
Yazar

Mehmet Ali Alabora
Sanatçı

Füsun Demirel
Sanatçı

Kültür-sanat insanlarının ve aydınların tek
tek bireysel çabalarının, düşüncelerinin ve
eylemlerinin değil, ortaya çıktıkları toplam
toplumsal koşullar içinde anlamlı ve etkili
olduğu bir gerçektir.
Kültür-sanat insanları ve aydınların bir
bölümü, egemen sınıfın ideolojik üreticisi
durumunda ve onların çıkarına bağlıyken,
diğer bir bölümü ilerlemeyi ve ezilen sınıfların
çıkarlarını temsil edip, onlar için düşünüp
hareket ediyor.
“Aydın ve sanatçının demokrasi
mücadelesindeki rolü” her zaman bir tartışma
konusu olmuştur. Aydınların ve sanatçıların
halk hareketleri ile arasında dolaysız bir bağ
vardır. Elbette bu mekanik bir nedensellik
bağıntısı değildir. İşçi sınıfı hareketinin
yükselmesi ve toplumsal etkisini arttırması,
aydınların ve sanatçıların hareketini de
etkiler ve güçlendirir. Bununla birlikte, hiç de
nadir olmayan kimi durumlarda aydınların
ve sanatçıların bağımsız bir siyasal
muhalefet yaratabildikleri, kitle hareketini
tetikleyebildikleri ya da yönlendirebildikleri
görülmüştür.

Daha fazla bilgi ıçin:

020 7275 8440

daymer.org

Prof. Naif Bezwan
Akademisyen

Festivalimizin bu yılki etkinlikleri kapsamında,
kültür-sanatın, sanatçıların ve aydınların
demokrasi mücadelesindeki rolünü ve
etkisini tartışmak, ülkemizde aydın, sanatçı ve
akademisyenler üzerindeki baskıyı anlatan ve
sonuçlar çıkaracak bir panel de düzenleniyor.
Bu alanda değerli çalışmaları olan
konuşmacıları, festivalimizde katılımcılarla
buluşturuyoruz.

Panel
30 Haziran Cuma,
Saat 18:30
Londra Toplum Merke
zi, N17 6PY

info@daymer.org
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