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HEPİNİZ ALÇAKSINIZ!
Baş sayfaya aldığımız bu başlıklar nor-

mal bir ülkede böylesi bir katliama karşı 
bir devletin vermesi gereken bir tepki. 
Ancak maalesef Türk devleti böylesi bir 
tepki vermedi. Veremez de...

32 güler yüzlü gencin katledildiği ve 
onlarcasının yaralandığı canlı bomba 
saldırısında da Türk devleti yöneticileri 
bizleri şaşırtmadı. Başta AKP medyası 
ve çevresindeki soysuzlar çetesi ol-
mak üzere MHP genel başkanı Devlet 
Bahçeli gibi insanlıktan nasibini almayan 
yaratıklar böylesi bu katliamı kınamak 
yerine ‘Kobane dışında yardım edilecek 
başka yer mi kalmadı’ gibi alçakça sözler 
söyleyebildiler. 

32 yürekli genç bir Suudi kralı Abdul-
lah olamadı. Suudi kralı pezevenk Abdul-
lah için bir günlük yas ilan eden Türk dev-
letinin alçak yöneticileri aynı değeri bu 
ülkenin 32 gencine vermedi. Kemikleri 
bile toprak olmuş Osmanlı Sultanı Sül-
eyman şahın türbesine yönelik bir saldırı 
olduğu takdirde ‘Yerle Bir Ederiz’ diyen 
aynı alçak yöneticiler Suruç katliamı 
karşısında katillere cevap vermek yerine, 
saldırıyı kınayan halka saldırıyor. 

ROJAVA’YA DÖNÜK 
KİN VE NEFRET 
POLİTİKASI

Kürt halkı Rojava’da demokratik özerk 
yönetimini ilan ettiği günden bu yana 
Türk devleti tüm Ortadoğu politikasını 
bunun üzerinden şekillendirdi. Kürt 
karşıtlığı üzerinden yüzyılın en vahşi 
örgütüne kucak açtı, maddi-manevi tüm 
imkanlarını seferber etti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan başta olmak üzere tüm Akp yö-
neticileri Rojava’ya dönük nefretini kus-
tukça kustu.  

Kobane’ye yönelik ağır saldırılar 
başladığında tüm Türk devleti yöneti-
cileri ağızlardan salyalar akarak büyük 
bir heyecanla Kobane’nin düşmesini 
bekledi. Kobane’nin çocuklarının direnişi 
karşısında tüm dünya saygıya dururken, 
Türk devleti yöneticileri dünyanın bu 
hareketini alçaklık olarak değerlendirdi. 
Birkaç hafta önce yine çoğunluğu 
Türkiye üzerinden olmak üzere Daiş 
çeteleri Kobane’ye saldırarak 260 Kürdü 
katletti. Bu katliam karşısındaki duruşu 
yine insanlıktan uzaktı. Türk devletinin 
tüm düşmanca tavırlarına rağmen Ro-

java yönetimi Türk devletine barış ve 
kardeşlik mesajları gönderdi. 

ROJAVA İLE 
DAYANIŞMAYI HİÇ 
HAZMEDEMEDİLER

Kuzey Kürdistan’ın Rojava devrimini 
sahiplenmesi ve onunla dayanışması yine 
Akp çevresini ciddi düzeyde rahatsız 
etti. Üzerinden aylar geçmesine rağmen 
TC cumhurbaşkanı Erdoğan ağzını 
her açtığında 6-7 Ekim olaylarından 
büyük bir kin ve nefretle bahseder. Her 
açıklaması tehditlerle dolu olan Erdoğan 
bu çerçevede Türkiye’yi geri dönüşü 
mümkün olmayan karanlık yarınlara 
doğru ittikçe itiyor. Başta Mersin, Adana 
sonrada Amed mitingine yönelik bombalı 
saldırılar başladı. HDP’nin Amed mit-
ingine  yönelik yapılan saldırı ve diğer 
saldırılarda istihbaratın parmağı olduğu 
açığa çıktığı halde bu yönlü hiç bir şey 
yapılmadı. 

SURUÇ NERESİ?
Suruç katliamının ardından malesef 

yine Kürtler ve birkaç dostu dışında kimse 
sokaklara inmedi. Denizli’de genç bir kız 
tek başına eylem yaparken yanına gelip 
‘Kızım Suruç neresi’ diye soranlar olmuş. 
Denizli merkezinde ‘Oyuncak ve giyecek 
götürdükleri için bedenleri parçalandı, 
Suruç’ta katliam var’, ‘Suruç’taki feryadı, 
parçalanmış genç bedenleri gör, bil’ 
yazılı dövizlerle gelen Nesibe Karakaya, 
tek başına oturma eylemi yaptı. Bir süre 
oturan ve ağlayan Karakaya, “Suruç ner-

esi diye soranlar var. Suruç, Şanlıurfa’nın 
Kobani’ye yakın ilçesidir” diye feryat 
etti. Daha Suruç’un nerde olduğunu bile 
bilmeyen ahmak insanlar var bu ülk-
ede. Suruç ki Kobane’den kaynaklı son 
bir senedir tüm dünyanın gündeminde. 
Bugün İngiltere sokaklarında bile az 
çok haber izleyen birisine bile sorarsan 
Suruç’un nerde olduğunu bilir. Çünkü 
dünya televizyonları aylarca Kobane 
direnişini Suruç’tan canlı yayınlar ya-
parak verdi. 

SURUÇ KATLİAMININ 
AMACI NE?

Suruç katliamını gerçekleştiren canlı 
bombanın Daiş çetesi içerisine sızdırılan 

Adıyaman’lı bir genç olduğu iddia edili-
yor. HDP Amed mitingine yönelik yapılan 
saldırıda da yine Adıyamanlı bir genç 
kullanılmıştı. Peki AKP bu saldırılarla 
neyi hedefliyor?

Rojava devrimini boğmaya dönük 
oluşturulan politikanın ürünü: Moral ve 
motivasyonu bozma, yardımlaşma ve 
dayanışmayı kırmak...

Erken seçim hazırlığı: Geçtiğimiz ay 
yapılan genel seçimlerde tek başına ik-
tidar olamayan AKP bu şekilde ülkede 
korku ve kaosu hakim kılarak insanlarda 
‘AKP olmazsa bunlar olur’ psikolojisi 
yaratarak erken seçimde tek başına ik-
tidar olmak.

Suriye’ye müdahale hazırlığı: 
‘Suriye’nin batısında hiç bir oluşuma 
müsade etmeyeceğiz’ diyen devlet aklı 
bu tür saldırılarla gelecekte yapılacak bir 
Rojava müdahalesine zemin hazırlıyor.  

Bir diğer sebep te yine diğerleriyle 
bağlantılı olarak Kürt hareketini savaşın 
içine çekmeye çalışmasıdır.

İşin bir diğer önemli tarafı bu tür 
saldırılarda kullanılan gençlerin genel 
de Kürt olması. HDP Amed mitingine 
saldırıyı gerçekleştiren de yine aynı Su-
ruç Katliamının faili olan gibi Adıyamanlı 
bir Kürt ailenin çocuğu. İmam hatip 
lisesi mezunu olan şahıs HDP mitingi 
saldırganıyla aynı ortamlarda kalmış. 
Adıyaman’da neler oluyor diye daha önce 
basına yansıyan haberler olmuştu. Bu 
haberlerde birçok aile çocuklarının duru-
munu emniyet yetkililerine bildirdiği hal-
de emniyetin hiç bir şey yapmamasından 
yakınıyorlardı. 

Türkiye geri dönüşü olmayan karanlık 
sulara doğru yüzmeye devam ediyor. Türk 
devleti yöneticileri Kürt karşıtlığı üzerin-
den oluşturduğu Ortadoğu politikasında 
bir değişikliğe gitmezse ülkenin geleceği 
çok karanlık gözüküyor. 

Bu saldırı tüm gerekçeleri ile beraber 
en çok halkların Dayanışmasına yöne-
lik bir saldırıydı. Bizim de en büyük 
cevabımız bu dayanışmayı daha da 
güçlendirmek olmalıdır. 

Yüzyılın en vahşi örgütü ve sahipleri 
karşısında dayanışma büyüdükçe tehlike 
ortadan kalkacaktır. Halkın Haklı davası 
kazanacaktır...

Bomba patladığı an gençler ‘Yürüy-
oruz Zafere’ diye haykırıyordu...

O yürüyüş devam edeceğini 
biliyorlardı...
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Özel röportaj sayfa 12-13’de

Tersine Yaşanan Bir 
Göç’ün Hikayesi

Televizyon ekranlarında gördüğü vahşet görüntülerine 
daha fazla dayanamayıp rahat evini bırakıp hiç bilmediği 
topraklara, ölümün her an insanın gölgesi kadar yakın 
olduğu topraklara giden bir İngilizin hikayesi.

Rojava’da beş ay boyunca en ön cephelerde barbar 
Daiş çetelerine karşı savaşan İngiliz Macer Gifford 
ile Rojava yolculuğunu, neden gittiğini, şimdi neler 
yaptığını konuştuk.

Sayfa 5

Hükümetin 
Kesinti Paketi 
İşçi Parti’nin 
Desteğiyle 
Parlamentoda 
Onaylandı

Sayfa 7

Yılda 9500 Kişi 
Hava Kirliliği 
Yüzünden 
Hayatından 
Oluyor

Sayfa 21

Tuncel: ‘Savaş 
Hükümetine Karşı 
Direniş Hattını 
Şimdiden Örmeye 
Başladık’

Haberin devamı sayfa 8-9 ‘da

Londra’da Binler Suruç 
Katliamını Lanetledi
Kobanê’nin inşasına katılmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden Suruç’a giden SGDF’li gençlere yönelik canlı 
bombalı saldırı Kuzey Londra’nın Haringey bölgesinde 10 bin kişinin katıldığı bir yürüyüşle protesto edildi.
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İngiliz GMB Sendikasından Öcalan İçin Çağrı
Britanya’nın GMB 
sendikası Kürt Halk ön-
deri Abdullah Öcalan’ın 
serbest bırakılması için 
çağrı yaptı.

Britanya’nın en eski sendikalarından 
olan GMB, yayımladığı açıklamada barış 
sürecinin güçlenmesi için Öcalan’ın ser-
best kalması gerektiğini ifade etti.

Öcalan’ın serbest bırakılması için 
başlatılan uluslararası kampanyaya 
destek veren GMB adına açıklama yapan 
Uluslararası Sorumlu, Bert Schouwen-
burg, Öcalan’ın serbest kalmasının adil 
bir çözüm yaratacağını ifade etti.

Schouwenburg , ‘‘Öcalan kendi 
halkının sözcüsüdür ve onlarca yıldır 
Türkiye’nin ilerici siyasetinde yapıcı bir 
yer almıştır’’ dedi. 

HDP’nin 7 Haziran’daki genel seçim-
lerde elde ettiği seçim zaferine dik-
kat çeken Schouwenburg, şöyle devam 
etti: ‘‘Türkiye’nin son genel seçimleri 
sonuçları HDP’nin tarihi bir kazanç elde 
edip %10 barajını aşarak temsilliyet 
kazandığını gösterdi.

‘‘HDP ülkenin siyasi tabiatını 
dönüştürdü ve demokratik ve çoğulcu bir 
toplum isteyen milyonlarca insana ümit 
verdi.’’

HDP’nin devlet ve Kürtler arasında 
müzakere desteği çerçevesinde seçime 
girdiği ifade edilen açıklamada Öcalan’ın 
serbest kalmasıyla barış müzakerelerinin 
güçleneceği belirtildi.

Schouwenburg, Kürtlerin hakları 
ve adil bir çözüm için Öcalan’ın özgür 
özgürleşmesinin önemini vurguladı: 
‘‘GMB, Türkiye’de gerilimin azalmasında 
ve Kürt sorununa adil bir çözüm 
bulunması için Öcalan’ın kesinlikle kilit 
bir rolü olduğuna inanıyor. Abdullah Öca-
lan, Kürtlere demokratik haklar temin 
etmek için barışçıl bir yol çizmeyi ciddi 
olarak savunarak tutarlı davranmıştır ve 
Newroz arifesinde buna yönelik önemli 
tekliflerde bulundu.’’

Seçim sonrası ortamının barış süre-
cinin ilerlemesi için önemli bir fırsat 
sunduğunu ifade eden Schouwenburg, tüm 
tarafların fırsatı doğru değerlendirmeleri 
gerektiğini belirtti.

KONGREDE DE BU YÖNLÜ ÇAĞRI 
YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz ay yapılan kongrede de 
bu yönlü bir çağrı yapılmıştı. İrlanda’nın 
başkenti Dublin’de 8-11 Haziran günler-
inde gerçekleştirilen kongrede konuşan 
sendikanın Genel Sekreteri Paul Kenny, 
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın 
16 yıldır izolasyon altında olduğunu ve 
bunun kabul edilemeyeceğini söyley-
erek, Öcalan›ın bir an önce serbest 
bırakılmasını istedi. 

İngiliz pilotları DAİŞ’e karşı Suriye’deki hava saldırılarına katıldı
İngiltere’de hükümet İngiliz 
pilotların Suriye’deki DAİŞ 
hedeflerine karşı düzenle-
nen hava operasyonlarına 
katıldığını duyurdu.

İngiltere geçtiğimiz yıl Irak’taki 
hava operasyonlarına İngiliz pilotların 
katılmasına izin vermiş ancak parlamen-
todan çıkan karar Suriye topraklarına yöne-
lik bombardımanları kapsamamıştı.

İngiltere Başbakanı David Cameron’un 
ofisinden yapılan açıklamada parlamen-
todan herhangi bir karar çıkmamasına 
rağmen İngiliz pilotların Suriye’deki hava 
operasyonlarına katıldığı bildirildi. İngiliz 
pilotların bir koalisyon yapısı içinde emir 
komuta zinciri içinde hareket ettiğinin 
belirtildiği açıklamada bunun yasalara 
aykırı olmadığı kaydedildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı da az 
sayıda İngiliz ordu personelinin DAİŞ’e 

karşı operasyonlara katıldığını ve bunun 
ABD ve Kanada güçlerinin yapısı içinde 
gerçekleştiğini duyurdu.

IŞİD›e karşı daha faal olmalıyız›

Başbakan David Cameron, İngiltere›nin 
Suriye’de IŞİD›e yönelik hava saldırılarına 
katılabileceğinin sinyalini verdi. 

Başbakan David Cameron, İngiltere›nin 

Suriye’de IŞİD›e yönelik hava saldırılarına 
katılabileceğinin sinyalini verdi. Ameri-
kan NBC televizyonuna konuşan Cam-
eron, İngiltere›nin Suriye›deki hava 
saldırılarına katılıp katılmayacağı sorusuna 
“İngiltere›nin daha faal olmasını istiyorum” 
diye yanıt verdi.

“İster Irak›ta ister Suriye›de olsun IŞİD›i 
yenmek zorunda olduğumuzu biliyoruz” di-
yen Cameron, İngiltere›nin ABD ile işbirliği 
içinde hareket edeceğini belirtti.

İngiltere’nin Suriye’deki hava 
operasyonlarına katılabilmesi için hüküme-
tin parlamentodan onay alması ger-
ekiyor. İngiliz savaş uçakları halihazırda 
Irak’ta IŞİD mevzilerine yönelik opera-
syonlara katılıyor, Suriye’de ise ABD’nin 
hava saldırılarına lojistik destek ve keşif 
uçuşlarıyla katkı sağlıyor.

2013 yılında İngiltere parlamentosu 
ordunun Suriye›de hava operasyonlarına 
katılmasına onay vermemişti.
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Kraliçenin ‘Nazi Selamı’ Birleşik Krallık Gündeminde
The Sun gazetesi, 
geçtiğimiz hafta birinci 
sayfa manşet haber-
inde, Birleşik Krallık 
Kraliçesi’nin 1933 
yılında ‘Yaşasın Hitler’ 
anlamına gelen Nazi 
selamı verirken çekilmiş 
fotoğraflarını yayımladı.

Fotoğraflarda yedi yaşındaki 
Prenses Elizabeth (şimdi Kraliçe II. 
Elzabeth), annesi Kraliçe Victoria, 3 
yaşındaki kız kardeşi Prenses Marga-
ret ve amcası Galler Prensi Edward ile 
birlikte Balmoral’da görülüyor. Hab-
erde Prens Edward’ın Hitler’in Nazi 
Almanya’sına tutkusuna dikkat çekildi.

BUCKINGHAM 
SArAYINDAN AçIKLAMA

Buckingham Sarayı, İngiltere Kral-
içesi 2. Elizabeth›in çocukluğunda 
Nazi selamı verirken görüntülendiği 
filmin yayınlanmasını ‹istismar ve hay-
al kırıklığı› olarak niteledi.

Saray›dan yapılan açıklamada, 
‹›Seksen yıl önce çekilen bu görüntül-
erin ele geçirilip istismar edilmesinin 
hayal kırıklığı yarattığı›› belirtildi.

Gazete ise, ‹önemli ve ilginç bir 
haber› olarak nitelediği filmi nasıl ele 
geçirdiğini açıklamadı.

17 saniye süren görüntülerde Kral-
içe, İskoçya›da Balmoral Kalesi›ndeki 
sarayın bahçesinde bir köpekle oynark-
en görülüyor.

Aynı görüntülerde daha sonra önce 
Kraliçe›nin annesi Elizabeth, ardından 
annesini taklit eden Kraliçe 2. Eliza-
beth, ‹Nazi selamı› verir şekilde kolunu 
kaldırıyor. Son olarak amca Prens Ed-
ward da, kolunu kaldırıyor.

Videonun Hitler›in Almanya›da ik-
tidara geldiği 1933 ya da 1934 yılında 
çekildiği sanılıyor.

Saray›dan bir yetkili, ‹›Çoğu kişi 
bu görüntüleri o zamanın uygun 
bağlamında görecektir. Burada, oyun 
oynarken bir anda, o sıralarda çok 
sayıda kişinin de görmüş olabileceği, 
haber bültenlerinden yansıyan 
görüntülere atıf yapan bir aile var›› 
dedi.

Yetkili, ‹›Kraliçe›nin ve ailes-
inin bu ülkeye hizmetleri ve tahtta 
bulunduğu 63 yılda halklar ve uluslar 
arasında ilişki kurulması için gösterdiği 
çaba başka bir açıklamaya ihtiyaç 

bırakmayacak kadar net›› diye konuştu.
BBC›nin Kraliyet muhabirlerin-

den Sarah Campbell, Buckingham 
Sarayı›nın kaydın orijinal olduğunu 
reddetmediğini, ancak ‹video kaydının 
nasıl yayınlanmış olduğu konusunda 
sorular bulunduğunu› aktardı.

Görüntülerdeki Prens Edward, 
Kraliçe›nin Elizabeth›in amcası.

Kendisi 1936›da kısa bir süreliğine 
kral olan Edward, Amerikalı Wallis 
Simpson›la, kilise ve hükümetin gelin 
adayının dul olması gerekçesiyle karşı 

çıkmasına rağmen evlenince 326 gün 
sonra tahttan kardeşi George lehine 
feragat etmek zorunda kalmıştı.

Ekim 1937›de eşiyle birlikte Nazi 
Almanya›sını ziyaret eden Edward, 
Hitler›le buluşup, yardımcısı Rudolf 
Hess›le akşam yemeği yemişti.

Nazi sempatizanı olduğu 
suçlamalarına hedef olan Edward›ın zi-
yareti sırasında kurulmasından hemen 
sonra bir toplama kampını ziyaret ettiği 
yönünde kanıtlar da var.

Ancak, Edward›ın bu kamplarda 
kitlesel ölümlerden haberdar olduğu 
düşünülmüyor.

Edward, savaşın sona ermes-
inin ardından eşiyle birlikte taşındığı 
Fransa›da 1972›de öldü.

Sun Gazetesi Genel Yayın Yönet-
menji Stig Abell, görüntülerin ‹istismar 
edildiği› iddialarını redderken, kamu-
oyu için önemli olduğunu vurguladığı 
görüntülerde Prens Edward›ın da yer 
alıyor olmasının kayda ‹tarihsel bir 
önem kattığını› söyledi.

Abell, haberlerinde Kraliçe ve 
annesini suçlayıcı bir ifadelerinin 
olmadığını belirtirken, görüntülerin 
Britanya aristokrasisinin, bu olayda 
Prens Edward›ın 1930›larda faşizme 
duyduğu sempatinin boyutlarını ortaya 
koyduğunu söyledi.

Sun yöneticisi, kaydın ‹toplum-
sal tarihin› bir parçası olduğunu ve 
Kraliçe 2. Elizabeth ve annesi Kral-
içe Elizabeth›in ikinci dünya savaşı 
kahramanları olduklarını da haberler-
inde anlattıklarını vurguladı.BBC

İşsizlerin Sayısında Artış
İngiltere’de Mart-
Mayıs döneminde işsiz 
sayısı, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 
15 bin artarak 1,85 mi-
lyona çıktı.

Mart-Mayıs döneminde işsiz 
sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 15 
bin artarak 1,85 milyona çıktı.  Ulusal İstatistik 
Kurumu›nun (ONS) verilerine göre İngiltere’de 
2013›ten bu yana işsiz sayısında ilk defa artış 

görüldü. Çalışan sayısı ise 67 bin geriley-
erek 30,98 milyona düştü.   Aynı dönem-
deki haftalık ortalama gelirde ise yüzde 3,2 
oranında artış kaydedildi. Bu, son 4 yılın en 
büyük gelir artışı olarak kayıtlara geçti.

TOMA’ya İzin Çıkmadı
İçişleri Bakanı Theresa May, 
polisin TOMA (Toplumsal 
Olaylara Müdahale Aracı) 
kullanmasına izin vermedi.

Londra polisi geçen yıl 3 adet TOMA almıştı. 
Theresa May ise “gerekli önlemlerin alınmaması 
halinde bu araçların “zarar verme kapasitesi 
olduğunu” söyledi. Bakan, bu araçların ölüm-
le sonuçlanabilecek yaralanmalarına neden 
olduğuna ilişkin veriler bulunduğunu belirtti.

Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’ın 
onayıyla Alman polisinden ikinci el olarak 
alınan TOMA’lara 218 bin sterlin (yaklaşık 340 

bin dolar) ödenmişti.
Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin İçişleri 

Sözcüsü Yvette Cooper, May’in kararını mem-
nuniyetle karşıladıklarını söyledi.

TOMA’lar Britanya sınırları içinde sadece 
Kuzey İrlanda’da kullanılıyor.

Londra Belediyesi’nin aldığı Wasserwer-
fer 9000 modeli tazyikli su araçları ise ilk kez 
1982 yılında üretildi.

Bu araçlardan birinin 1985’te bir kişinin 
ölümüne, 2001’de de bir kişinin görme yet-
isini kaybetmesine sebep olduğu belirtiliyor.

Yapısal nedenlerle aracı kullanan kişinin 
dışarıda neler olup bittiğini anlayamadığı 
kaydediliyor.



Muhafazakar Hükümetin Kesinti Paketi 
İşçi Parti’nin Desteğiyle Onaylandı
Muhafazakar Parti’nin sosyal yardım kesinti paketi 
İşçi Parti’nin 184 çekimser oyuyla parlamentoda 
ikinci oylamadan geçti. Maliye Bakanı George 
Osborne’nın 8 Temmuz’da açıkladığı bütçe çer-
çevesinde sosyal yardım ödemelerine yapacağı 
12 milyar sterlinlik kesinti paketi Pazartesi akşamı 
Parlamento’da oylandı. İşçi Parti’nin geçici lideri 
Harriet Harman kesintilere karşı gelmeyeceklerini 
açıkladı ve milletvekillerine çekimser oy kullanma 
talimatını verdi. 

Child tax kreditinin ilk iki çocuğa 
verilme kısıtlaması dahil, çeşitli sosyal 
yardım  kesintileri içeren pakete, İskoç 
Ulusal Parti (SNP) eksiksiz karşı gel-
di. İşçi Parti içerisinde 48 milletvekili 
partilerinin talimatına karşı gelerek 
pakete karşı oy kullandı. İşçi Parti 
liderlik yarışında olan dört adaydan 
yalnız Jeremy Corbyn pakete karşı oy 
kullandı. Diğer adaylar Yvette Cooper, 
Andy Burnham ve Liz Kendall oy kul-
lanmayan 184 İşçi Parti milletvekilli 
arasındaydılar.

Corbyn, parlamentoda yaptığı 
konuşmada kesintilerin çok sayıda 
insanı yoksullaştıracağını ifade etti.

İşçi Parti’nin çekimser kalma 
kararı ve akabinde 48 milletvekilinin 
bu talimata  karşı gelmeleri, partinin 
içerisinde kopukluklar olduğunun 
yorumlarına yol açtı. 

SNP, kendilerinin ‘‘Muhafazakar 
Parti’ye karşı gerçek ve etkili mu-

halefet’’ olduklarını gösterdiklerini 
ifade etti.

Toplumumuzun yoğun olarak 
yaşadıkları bölgelerin İşçi Parti mil-
letvekillerinden Meg Hillier (Hackney 
South), Joan Ryan (Enfield North), 
Emily Thornberry (İslington South) 
ve Catherine West (Hornsey and Wood 
Green) oy kullanmadılar.

Kesinti paketine karşı oy kulla-
nan milletvekilleri: Jeremy Corbyn 
(İslington South), Kate Osamor (Ed-
monton), Diane Abbott (Hackney 
North) ve David Lammy (Tottenham).

SNP yanı sıra Liberal Demokrat ve 
Yeşil Parti milletvekilleri de ‘hayır’ 
oyu kullandılar.

Kesinti paketi tartışma ve rapor 
aşamasından sonra parlamentoda 
üçüncü oylamaya geçecek. Üçüncü 
oylamada İşçi Parti’nin paket konu-
sundaki kararı oylamayı belirleyecek.
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Sorun eğitime nasıl baktığımız
“Çocuğum ders çalışmıyor”, “Her sabah okula zorla gönderiyo-

rum”, “Eve gelince hiç ders yapmıyor”, bu ve buna benzer lafları ya 
kendimizden yada başkalarından duymuşuzdur. Hatta ve hatta bazen 
ileride giderek “Türkiye’deki eğitim sistemi daha iyi ez azından orda 
okulda kalmak var” gibi sitemler ederek çocuklarımızın eğitim konu-
sunda hiç çaba göstermediğinden şikayet ederiz. Peki ‘Süper anne” 
yada ‘Süper baba’ olmak sorunu çözüyor mu? Acaba çocuklarımızın 
ev ödevlerini yaparken üzerlerine titreyerek, sürekli öğretmenleri 
ile görüşerek, okullarına sık sık giderek yada sayısız ders aldırarak 
başarılı olmalarına yardımcı olabiliyor muyuz? Bu sorunun cevabını 
araştıran bir grup akademisyene göre cevap hayli ilginç. Bu konuyu 
araştırmak için yapılan bir araştırmada değişik kültürlerden yaklaşık 
25 bin öğrenci ile görüşüldü. Yaklaşık 20 yıl süren bu araştırmada 
çıkan sonuç ise ne kadar ‘Süper anne’ yada ‘Süper baba’ olursak 
olalım, yukarda belirtilenleri yapmak çocuklarımızın başarılı olacağı 
garantisini vermiyor. Peki o zaman çözüm ne? Bu haftaki yazımızda 
tamda bu soruna bakarak çocuklarımızın başarılı ve okulu sevmeleri 
için neler yapabileceğimize bakmak olacak. 

Biz veli olarak eğitimi nasıl görüyoruz?
Her ne kadar veli olarak çocuklarımıza okulun önemi hakkına her 

gün bir şeyler söylesek de, pratikte çocuklarımızın yanında daha çok 
yaptığımız şey ise okulu ve eğitim sistemini eleştirmek oluyor. Bun-
dan daha da ötesi ve belki de yaptığımız daha büyük yanlışlık ise 
eğitimi sadece yalın bir akademik çalışma olarak görüp aslında onun 
akademik özelliğinin yanında aynı zamanda sosyal bir geliştirme 
aracı olduğunu görmemek. Yani, kısacası çocuğum 10 tane A* alsın 
ama çevresine ve ailesine karşı sorumlu bir birey olmuş, saygılı 
olmuş, toplumu ve yaşadığı dünyayı düşünen biri olmuş, bana ne! 
Yani, gerek bizim toplumuzda gerekse de diğer toplumlarda sıkıntı 
aslında ‘Eğitimin değerini çocuklarımıza iyi ve doğru anlatamama. 
Eğer eğitimin doğru değerini çocuklarımıza küçük bir yaştan iti-
baren doğru anlatabilirsek, yani yukarda belirtiğimiz haliyle, onların 
başarılı bireyler olacağı ihtimalini daha da çok artırmış olmuş oluy-
oruz. Bir çocuğun başarılı olmasındaki en büyük etken ve motivasyon 
gücü anne ve babadan gelir. Fakat bu deyim yerindeyse ambulans 
gibi her acil durumda ortaya çıkmak ile olmaz. Eğer anne baba evde 
çocuklarına güvenli, düşünceli , cesaret verici bir ortam sağlarsa, 
çocuk bur pozitiften yola çıkarak başarıyı hem okulda hem de ondan 
sonra iş hayatında elde edebilir.

Güvenli, düşünceli , cesaret verici 
bir ortam nasıl sağlanır? 

Her ne kadar da kolay gibi görünse de güvenli, düşünceli , ce-
saret verici bir ortam sağlamak bazı aileler için büyük engeller aşmak 
anlamına gelir. Bu ortamın oluşabilmesi için gereken en temel şey ‘İyi 
bir tutum’ olacaktır. Buradan aslında niyetimiz çocuklarımızın bizim 
ne dediğimizi değil, ne yaptığımızı yaptıkları gerçeğini anlamamız ile 
olacaktır. Çocuklarımızın sorumlu olmalarını istiyorsak bunu söyle-
mek kadar pratikte de göstermek önemli. Bir çok çocuk, kabul ede-
lim yada etmeyelim, anne ve babalarının ‘kopyaları’ gibidirler. Okul 
hakkında nasıl bir tutum sergilemelerini istiyorsanız o tutumu önce 
kendiniz sergileyin. Eğitimi ve öğrenmeyi ilginç, eğlenceli ve heye-
can verici görmelerini sağlayın. Pozitif olun ve “Ben bunu yapamam” 
yerine “Ben bunu nasıl yaparım” anlayışını geliştirin. 

İyi bir tutum kadar iyi bir sağlıkta önemli. Donuk ve halsiz çocuk-
lar okulda başarılı olamazlar. Fast food ve hazır yiyeceklerden uzak 
durun ve onların her vitamin alabilecekleri yiyecekler yemelerini 
sağlayın. Çabuk pes etmeyin ve onları yiyecekleri sağlıklı yemekler 
konusunda ikna edin. Hazır yiyeceklerin zararlarını beraber araştırın 
ve bunları beraber okuyun. Tembel olmalarını engellemek için spor 
yapmaları konusunda ikna edin ve en önemlisi odalarına elektronik 
aletleri sokmayın. Bunu yaptıktan sonra son olarak yapacağımız şey 
ise iyi ilişkiler kurmalarını sağlamak. Okulda çocuklar hem yaşıtları 
hem de öğretmenleri ile iyi ilişkiler kurup kimi zaman grup ödev-
lerinde kimi zaman iki kişilik buddiler olarak çalışmak zorundalar. 
Onlara iyi ilişki nasıl kurulur gösterin, ne kendiniz nede çocuklarınız 
hakkında gereğinden fazla eleştirisel olmayın. Arkadaş yanlısı, dürüst 
ve açık olup inandıklarınız konusunda sonuna kadar mücadele etmeyi 
gösterin. Onlara saygılı, düşünceli ve başka insanların düşüncelerine 
saygılı olmayı öğretin. Yukarda bahsettiğim noktalar belki çok ba-
sit olarak görünüyor ama aslında bir çok ailenin halen düzeltmek 
için büyük mücadele ettikleri noktalar. İyi bir tutum, iyi bir sağlık 
ve iyi davranışlar, bunların biri yada ikisi değil, üçünü de başarmak 
çocuklarımızı başarıya daha çok yakınlaştıracak. 

Herkese kolay gelsin…

Eğitim Köşesi

Oktay 
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

oktyshbz@googlemail.com

CAFE • OFF LICENCE/MARKET • KEBAB TAKE AWAY • FISH & CHIPS RESTAURANT

İŞ KrEDİSİ, SİGOrTA
BTL Mortgage, Is Kredisi, Business Plan ve Marketing Planlari

MOrTGAGE (BTL)
Ve iş yeri krediniz icin tamamen guvenebileceginiz tek isim:

Finans sektöründe de 25 senedir toplumumuzun hizmetindeyiz.

SAİM KÖKSAL
ARCIS FİNANCE &  MANAGEMENT CONSULTANCY

73 Silver Street, Edmonton, London N18  1RP | info@arcisfinance.com | www.arcisfinance.com
Tel: 0208 803 4545 – 0208 344 7744   Mobile: 079 31 33 22 32

WE ARE DIRECTLY AUTHORISED AND REGULATED BY FSA, CONSUMER CREDIT LICENCE NO: 632 555
YOUR MORTGAGE IS AT RISK IF YOU DO NOT KEEP UP REPAYMENTS ON A MORTGAGE OR OTHER LOANS SECURED ON IT

Yılda 9500 Kişi Hava Kirliliği 
Yüzünden Hayatından Oluyor
İ n g i l t e r e ’ d e 
toksit gazının 
etkisiyle her yıl 
yaklaşık 9,500 
kişi zamansızca 
ölüyor

Londrada gittikçe artan 
hava kirliliği ölümleri de 
önceki yıllara göre artırarak 2 
katına çıkarttı. King College 
London da ki araştırmalara 
göre özellikle doğumöncesi 
ölümlerin en önemli sebebi 
dizel arabalardan,kamyonlardan ve otobüslerden 
çıkan NO2 gazı.

Özellikle insanların karaciğer işlevselliğini et-
kileyen NO2 gazı için hükümet acil önlem almalı. 

Geçen yıl yapılan araştırmalara göre Oxford Street 
NO2 seviyesinin en kötü olduğu sokak seçilmişti.
Belediye Başkanı bunu üzerine kirliliğe karşı acil 
önlemler almıştı.
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Urfa’nın Suruç ilçesinde meydana gelen bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren SGDF’li 
32 genç için Başkent Londra’da kitlesel protesto gösterisi düzenlendi.
Londra’da binler katliamı lanetledi
SGDF’li gençlere yönelik katliam sonrası Londra’da öfke sokağa taştı. On bine yakın 
Türkiye’li ve Kürdistan’lı vatandaş düzenlenen protesto yürüyüşünde katliamı lanetledi.

Kobanê’ye oyuncak götürmek ve bölgede kütüphane kurmak 
için yola çıkmayı planlayan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federa-
syonu üyelerine yönelik bombalı saldırının düzenlendiği Şanlıurfa 
Suruç’ta yaşanan patlamanın ardından türkiye’nin tüm şehirlerinde 
protesto gösterileri yapılırken İngiltere’nin başkenti Londra’da da 
demokratik güç birliği platformu’nun çağrısı ile yaklaşık 10 Bin 
kişi sokağa döküldü. 

Suruç katliamına karşı Britanya Demokratik Güç Birliğinin 
çağrısıyla akşam saatlerinde büyük bir yürüyüş düzenlendi. 
Yürüyüşe Demokratik Güç Birliğinin bileşenlerinin yanı sıra, 
İngiliz ulaşım sendikası RMT, TUSC (Sendikacılar ve Sosyalis-

tler Koalisyonu),  London Anti faşist, İnsan Hakları savunucuları, 
Savaşa Hayır Koalisyonu gibi gruplarda katılarak katliamı lan-
etlediler. Manor House Underground istasyonunda başlayan 
yürüyüşte, ‘Katil AKP’, ‘AKP eşittir ISIS’, ‘yaşasın sosyalizm’, 
‘Katil devlet hesap verecek’, ‘Bedel ödedik bedel ödeteceğiz’, 
‘Suruçta düşene dövüşene bin selam’, ‘Biji YPG Yaşasın MLKP’, 
‘Şehitler yaşıyor MLKP savaşıyor’, ‘Arinden Sibele yürüyoruz 
Zafere’ sloganları atıldı. 

Demokratik Güç Birliği ve Britanya Kürt Halk Meclisi adına 
yapılan konuşmaları İngiliz kurumlarından katılan gruplar adına 
yapılan konuşmalar izledi. RMT Sendikası adına Merkez yönetim 

kurulu üyesi John Reed, TUSC adına Jenny Sutton, Rojava 
dayanışma temsilcisi Glyn Harris, Stop The War Coalition temsilci 
ile ayrıca İnsan Hakları Savunucusu Margaret Owen burada birer 
konuşma yaptı. Konuşmalarda genel olarak katliam lanetlenirken 
Türk devletinin katliamı bir an önce aydınlatması istendi.

Staj yapmak için Londra’da bulunan SGDF üyesi gençte bura-
da bir konuşma yaptı. Konuşmakta oldukça zorlanan SGD’li genç, 
“Bilinmedir ki son sözü hep direnenler söyler, biz son sözümüzü 
söylemedik” dedi.

Ayrıca protesto eyleminde MLKP adına da bir konuşma 
gerçekleştirildi. “Bugün Rojava’da olmak Türkiye devrimini 
büyütmektir. Bu saldırı eşitliğe, özgürlüğe ve yeni yaşama karşı 
yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırı halklarımızın kardeşleşmesine ve 
büyüyen dayanışmamıza karşı yapılmış bir saldırıdır” denildi.

Konuşmaların yapıldığı esnada Suruç şehitlerin resimleri mum-
lar eşliğinde sergilenerek anma köşesi oluşturuldu. Diğer bir yanda 
ise AKP ve ISIS bayrağı ateşe verildi.

Turn Pike Lane parkında son bulan yürüyüş Londra’da büyük 
ses getirerek yabancılarında yaşanan acı olaya duyarlılığını artırdı. 

Haber foto: Erem Kansoy

Baş sayfanın devamı
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GLYN HARRIES

ERCAN AKBAL ISRAFIL ERBIL

JENNY SUTTON MARGARET OWEN



10   ÇarŞamBa, 22 Temmuz 2015

Londra’daki Gençler: ‘Canımız Yandı’
Haber: Erem Kansoy

Daiş çetelerinin Suruç’ta bulunan Amara Kül-
tür Merkezi’ne gerçekleştirdiği intihar saldırısı ile 
hayatını kaybeden gençlerin, genç yoldaşları acı 
olaya tepkilerini gazetemize aktardı. 
Yurt içi ve yurt dışında, saldırıya ilişkin çığ gibi 
büyüyen tepkiler Daiş çetelerine karşı artan öfkenin 
ispatı niteliği taşıyor. Yüzlerce gencin yaralanması ve 
32 gencin hayatını kaybetmesi ile bir çok başkentte 
eylem ve Daiş karşıtı protestolar giderek büyüyor. 
Devlet yetkililerinin olay sonrası yersiz ve tatminsiz 
açıklamalarının yanı sıra, hayatını kaybeden gen-
lerin ailelerinin cenazelerdeki acı haykırışları duyarlı 
yurttaşlarımıza adeta acı ve öfkeyi birlikte yaşatıyor. 
Londra’da da kitlesel tepki gösterilen çirkin saldırıyla 
ilgili gençler olayı gazetemize değerlendirdi. 

Sinem Dilan

Kim ne 
yapmış olursa 
olsun başkası 
tarafından bu 
ş e k i l d e 
a l ç a k ç a 
yargılanıp ka-
t l e d i l m e y e 
laik değildir. 
Bunları ya-

panlar insanlıktan nasibini almamış 
sefil yaratıklardır. Hepsi bir gün 
bunların hesabını verecek!

Mehmet Oğuz

Bu alçakça 
katliam Kürt 
h a l k ı n ı n 
insanlık ve 
m e d e n i y e t 
adına DAİŞ ve 
benzeri bar-
barlara karşı 
verdiği haklı 

savaşa ortak olmak isteyen Türkiye 
sosyalist ve devrimci kesimleri hedef 
almıştır. Tek arzuları Kobane’de aile-
siz kalan çocuklara oyun Park’ı kur-
mak olan bu devrimci Yiğit insanlar 
AKP kontrolündeki barbarlar 
Tarafından katledilmişlerdir. Kürt 
özgürlük hareketi bu alçakça katliamı 
unutmayacak ve bu barbarlığın 
Hesabını her alanda soracaktır. Yaşasın 
Kürt halkının haklı mücadelesi. 
Yaşasın bu Mücadelede şehid düşen 
bütün kahramanlar. 

Hatice Yeşil

Anlamsızca ve 
b a r b a r c a 
saldırıyorlar, 
hayata, insana 
ve doğaya ... 
Ama ben bili-
yorum ki onlar 
b u n l a r ı n 

inadına yasamak için, umut olmak için 
her şeyi göze alarak çıktılar yola. On-
lar öldürdükçe biz çoğalıyoruz. 
Böylece kötülük ölecek! Bütün iyi-
likler adına kınıyorum.

Saniye Dalgıç

Yine gazete kağıtlarıyla örtülmüş 
cansız insan bedenleri, yine sessizlik, 
yine ölüm. Güzel günlere dair düşlere 
kan sıçrattılar. Bütün sözler dilde asılı, 
hevesler kursakta kaldı. Bu bir ilk 
değil ve “son” olmayacağını da biliyo-
rum. Bir başka yer ve zamanda seni de 
beni de onu da bulabilir. Biz de yerde 
parçalanmış uzuvlarımızla yatabiliriz, 
çünkü aktığımız mecra aynı, başımıza 
bunların gelmemesi için hiçbir neden 
yok. Her şey olası, güzel memle-
ketimde. Yakılırız, bombalanırız, 
ölesiye dövülürüz, ekmek almaya 
giderken vuruluruz, işkence görürüz, 
her şey mubah memleketimde. Ama 
ben yine de vazgeçmeyeceğim, bu 
düşün büyüleyen kudretinden. Ne 
demiş Nazım amca,”Insan denizin 
olmadığı yerde umut adına martı 
olmalı.”

Tugay Akar
Yaşanan olay hepimizin yüreğini burk-
tu, yüzleri ışık saçan yoldaşlarımızın 
bedenlerini parça parça görmek bi-
zim için bir kabustu. Onlar hayatlarını 
insanlık mücadelesine adamış 
koca yürekli birer devrimci, hiç 
tanımadıkları insanlar için binlerce 
kilometre yola çıkan birer melektiler.

Ceren Kaynak, Cihan 
Haber muhabiri

Y a ş a n a n 
saldırıya yöne-
lik acım tarif-
siz... Onca 
g ü n a h s ı z 
gencin hayatı 
s ö n d ü r ü l d ü , 
ailelerinin içi 
yandı. Bu kanlı 
saldırının ka-
tillerini biliyor-
uz! Umarım en 

kısa zamanda hak ettikleri ceza veri-
lecek. Bu korkunç cinayetin hesabını 
verecekler! Aradığımız adalet bir gün 
gelecek yerini bulacak! Yeter ki biz 
buna olan inancımızı yitirmeyelim ve 
bu adaletsiz dünyaya dur demekten 
vazgeçmeyelim. 

Meral Düzgün

Umutları saldırıya uğramış Kob-
ane çocuklarına, emekleriyle, altın 
yürekleriyle, onurlarıyla can olmaya 
giden kardeşlerimizi katlettiler. Ama 
umutlarımızın kaynağı, sevdalarımızın 
ışığı henüz sönmedi. Asla da sönmey-
ecek.

Anıl Elbistanlı

Suruç’ta intihar bomba saldırısıyla 
gencecik bedenleri parçalanan 
yoldaşlarımızın acısı, hepimizin 
yüreğine ateş düşürdü. Sincar ve Kob-
ane yarası daha iyileşmeden, o yarayı 
kapatmaya çalışanlara bile tahammül 
edemeyenler var. Suruç’ta şehit düsen, 
Yurtsever, Sosyalist, Devrimci, 
Domokrat, Türk, Kürt, Laz, Arap, Er-
meni, Suryani, Cerkez, Laz, Sunni, 
Alevi, Ezidi, Yahudi, Hristiyan ve her 
ırktan, inançtan, dinden gelen gençler-
in bizim gibi ortak bir mücadelesi 
vardı. Savaşın bitmesi, barışın 
yayılması ve çocukların savaşın ne 
olduğunu unutması. 
Çok farklı hayat koşulardan yüzlerce 
genç bir araya geldi ve ‘gençlik, 
gelecektir’ sözünü inanarak büyükler-
in bize bıraktığı, savaşları temizlemek 
için Kobane yoluna çıktılar, ama yol 
onları yarıda bıraktı. İnanıyorum 
ki biz Rojava ve Kobane devrimin 
önemini en çok anlayan ve farkında 
olan gençler o gün, o patlama anında 
Suruç’ta olabilirdik. Çünkü hepimiz 
Kobane’nin bir parçası olmak isti-
yoruz. Belki biz Kobane devrimin 
inşa sürecine katılabilseydik o gün, 
bizler de şehit düşebilirdik. Bu yüzden 
herkes anlamalı ki o saldırı sana, 
bana, hevallerimize, yoldaşımıza, 
arkadaşımıza ve Kobane’ye katkı sun-
mak isteyen herkese yapılmıştır.

rojda Sipan
Özgürlük mü-
cadelesine ve 
devrime gönül 
vermiş bir genç 
olarak. İŞİD’in 
Türkiye destekli 
yapmış olduğu 
katliamı şiddetle 
kınıyorum. Be-
deli ne olursa 
olsun gençlerin 
yürüttüğü mü-

cadeleyi biz devam ettireceğiz. 
Yarınlar Devrim ve özgürlükle gelme-
lidir.

Sevinç Zaralı
Gördüğüm en korkunç korku filmind-
en daha korkunç kareler izledik dün ve 
hiç biri filim karesi değildi hayatın ta 
kendisiydi, 20 saniyelik izlediğim ka-
relerde bir dakika Barış için haykıran 
Gençlerin çığlıkları balyoz gibi oturdu 
yüreğime; ama bu kurgu film değildi 
İŞİD ve yandaşları tarafından yazılan 
bir senaryoydu...! Artık göz yaşı 
kalmadı hiçbirimizin gözlerinde, kan 
akıyor yaş yerine. Artık kardeşlik ve 
Barış samimiyetini yitirdi acı o kadar 
büyük ki bu sefer sadece Kürtler değil 
Türkiye’nin geleceğini de İŞİD’e 
hediye etmemek uğruna herkes artık 
daha net olmalı ve eminim çok şey 
değişecek artık.

Ayşe Ok
AKP faşizmi ve derin güçler artık 
gençlerin ölümleri ile besleniyor-
lar. O kadar aciz o kadar korkaklar 
ki çocuklara gençlere, güzelliklere, 
sevgiye tahammülleri kalmamış. 
Gencecik fidanlarımızın kani diler-
im onların boğulma dereleri olur. 
Unutmayacağız. Affetmeyeceğiz. 
Hepimizin başı sağ olsun.

Agit Kaya
Urfa’nın Suruç ilçesinde AKP 
destekli DAİŞ çeteleri tarafından 
gerçekleştirilen vahşi katliamı lanetle 
kınıyorum ve AKP’nin bu terör yanlısı 
tutumlarından derhal vazgeçme-
lerini istiyoruz. Katliamda şehit 
düşen yoldaşların aile ve yakınlarına 
Allah’tan rahmet, yaralılara da acil 
şifalar diliyorum.

Elif Beritan Bulut

Türkiye siya-
seti dünden 
bugünde nefret 
ve kan üzerine 
kurulduğunu 
b i l i y o r u z . 
Suruç’ta IŞİD 
saldırısında ka-
tledilen onlarca 
insanımız bu-
nun sadece bir 

örneğidir. Türkiye’de bugün İnsanları 
Dinsel milliyetçilik anlamında 
kışkırtan, milliyetçi ideolojisini her 
gün yeniden üretende AKP’nin kend-
isidir. Kitaplarla, oyuncaklarla, defter 
kalemlerle, halay ve türkülerle yara 
sarmaya giden insanları, insanlığa 
aykırı bir şekilde, sinsice katletmek 
AKP’nin ve IŞİD gibi barbarların 
aklına gelir. Maraş’ta, Sivas’ta, 

Gezi’de Reyhanlı’da, Roboski’de, 
Rojava’da, Suruç’ta ve akla gelen 
gelmeyen birçok yerde İslamcı, Milli-
yetçi zihniyete sahip barbarların 
katliamına uğradık. Kürtler ve Alevil-
er artık nerede bir araya gelirlerse 
orayı hedef alacaklar. Belki insanlık 
diye bir şey yok artık ama hâlâ bir sürü 
güzel insan var bu dünyada. Biz onur-
lu bir yaşam için direnenlerin 
torunlarıyız. Barış bu ülkeye gelene 
kadar DİRENECEĞİZ.

Elif Sarıcan
Suruç’ta yapılan bombalı saldırı 
DAİŞ’in Türk devletinin desteği ile 
gerçekleştirdiği bir katliamdır. Bu 
katliam sadece bu gençlere yönelik 
bir katliam değildir. Rojava devrimini 
ve yeniden inşa edilmesine yönelik 
bir saldırıdır. Biz Londra’da genç-
lik bünyesi olarak bu katliamı, bu 
komployu bütün kalbimizle ve bütün 
varlığımızla kınıyor ve gençlerimi-
zin ve halkımızın bu insanlık, kadın 
devrimine bütün güçleriyle daha çok 
destek çıkmalarını bekliyoruz.

Oktay Cinpolat
Suruç’ta 32 
gencin hayatını 
y i t i r d i ğ i 
bombalı saldırı 
hepimizi üzdü. 
21 Temmuz’da 
Londra’da bin-
lerce insanın bir 
günlük çağrıyla 
sokağa çıkması 
bunu gösterdi. 
Bu saldırı rast-

gele bir saldırı değil, bilinçli bir 
katliamdır; AKP’nin İŞİD’le işbirliği 
içerisinde gerçekleşen bu saldırı, başta 
SGDF üyelerini hedef alarak tüm 
gençliğe gözdağı vermeye çalıştı. Bu 
olayın Suruç’ta yaşanması, AKP’nin 
Rojava’daki demokratik ve ilerici 
oluşumdan korktuğunu gösteriyor; 
Rojava’ya saldırmanın koşullarını 
yaratmaya çalışan AKP, bu çaba içer-
isinde Kobane’de kütüphane kurmak 
isteyen gençleri Suruç gibi stratejik bir 
ilçede katletti. AKP kontrol kaybet-
tikçe kanlı şiddete başvuruyor. Bir 
taraftan Kürt halkını kana boğmaya 
çalışırken, diğer taraftan Türk halkının 
ihtiyaçlarını milliyetçi ve şovenist sö-
zlerle “kendi tarafına” çekip ve sanki 
Kürtlerin ve Türklerin çıkarları ve 
ihtiyaçları farklıymış gibi göstermeye 
çalışıyor.
Buna karşı tüm gençliğe düşen görev 
birlik ve beraberlik sağlamak; hem 
Kürtlerin hem de Türklerin demokra-
si, barış ve adalet gibi ortak talepleri 
etrafında birleşerek faşist saldırılara 
karşı mücadele etmek. İnadına “barış” 
diyeceğiz “savaş” diyenlere karşı. 
Fakat biliyoruz ki, Suruç’taki olay 
sistematik bir saldırıydı; devletin 
parmağı olduğu örgütlü bir saldırıydı. 
Buna karşı, bizim ortak taleplerimiz 
etrafında örgütlenmemizden başka 
çaremiz yok! Londra’da yaşayan 
gençler, kadınlar, işçi ve emekçi göç-
menler olarak yapmamız gereken en 
önemlisi de, bulunduğumuz İngiltere 
hükümetlerin Ortadoğu’da, özellikle 
Türkiye ve Kürdistan bölgesinde, 
oynadıkları kışkırtıcı rolü ve sermay-
enin kar ihtiyaçlarına hizmet eden 
savaş politikalarını sona erdirmek. İşte 
o zaman barış kazanacak! 
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Macer Gifford: ‘YPG İçin 
Daiş’e Karşı Kaybetmek Bir 
Seçenek Bile Değil’

Televizyon ekranlarında gördüğü 
vahşet görüntülerine daha fazla 
dayanamayıp rahat evini bırakıp 
hiç bilmediği topraklara, ölümün 
her an insanın gölgesi kadar 
yakın olduğu coğrafyaya yolcu-
luk yapan bir İngiliz’in hikayesi. 
Ortadoğu’dan Avrupa ülkelerine 
doğru en büyük göçün yaşandığı 
bu son dönemlerde, Macer 
tersini yaparak Batıdan Doğuya 
doğru, savaşın en acımasız bir 
şekilde yaşandığı topraklara 
yüzünü döner.

Alaettin Sinayic-Esra Türk

Britanya’dan 1500’den fazla radikal 
İslamcının DAİŞ saflarında savaşmak için gittiği 
Suriye ve Irak tüm Avrupa genelinde radikal 
gençlerin çekim merkezi haline geldi. Binlerce 
kişi Daiş saflarında sözde islam devleti için 
cihada giderken, bunun karşısında savaşmak ve 
orada yaşayan mazlum halklara yardımcı olmak 
için yüzlerce Avrupalı gönüllü de YPG saflarına 
katıldı. 

Macer Avrupa ülkelerinden Rojava’ya giden 
yüzlerce Avrupalı gönüllü savaşçıdan birisi. 
Beş aylık bir savaş sürecinden sonra tekrar 
Britanya’ya dönen Macer, yoğun bir çalışma 

yürütüyor. Geldiğinden bu yana sayısız ulusal 
televizyon kanalında ve gazetelerde röportajları 
çıktı. Sağ göğsü üzerindeki YPG rozetini hiç 
çıkarmayan Macer elinden geldiği kadar YPG’yi 
ve Kürt halkının haklı davasını anlatıyor. 

Rojava’da beş ay boyunca YPG saflarında en 
ön cephelerde barbar Daiş çetelerine karşı savaşan 
İngiliz Macer Gifford ile Rojava yolculuğunu, 
neden gittiğini, şimdi neler yaptığını konuştuk.

 � Kürtler’le ne zaman tanıştın?
İlk olarak Iraklı Kürtleri tanıdım. Kürt toplu-

muna karşı olan ilgi ve bilgim Amerika’nın Irak’ı 
işgali ile gelişti ve Kürtler’e o zaman hayranlık 
duymaya başladım.

Daiş güçlenmeye başladığında, benim için 
durum o zaman değişti ve Daiş’e karşı savaşan 
farklı gruplara bakmaya başladım. Özellikle 
de, Daiş’in yükselişinden önce hiç bilmediğim, 
Suriye’li Kürtler… 

 � Siyasete ve Ortadoğu’ya her za-
man ilgin var mıydı? 

Kesinlikle. Üniversite’de politika okudum, ve 
sadece Britanya siyaseti değil, dünya siyasetine 
büyük ilgim var. 

Daiş’in yaptığı katliamlara tanık olmana 
rağmen gitme kararını nasıl aldın?

Bir şeyler  yapmam gerektiğini hissettim. 
Daiş, Suriye ve Irak devletlerine karşı hızlı 
bir şekilde ilerliyor ve güçleniyordu. Daiş’e 
karşı gelebilen, gerçekten seküler, özgürlük ve 
demokrasi arayışında olan tek grup Kürtler’di. 
Suriye’de inandığım tek grup da Kürtler’di.

Britanya devletinin Suriye’li Kürtlere mü-
cadelelerinde yardım etmelerini bekledim, 
çünkü bana göre, eğer onlar bizim dostlarımızsa 
ve bizim inandığımız şeylere inanıyorlarsa on-
lara yardımcı olmamız gerekirdi. Ama Britanya 
hükümeti destek olmadı. Ben de devletim bu 
konuda bir duruş sergilemediği için kendim o 
duruşu sergilemek istedim. 

 � Rojava’ya gitmeden önce hiç 
tanıdığın Kürt var mıydı?

Hayır. 

 � Kararı verdiğinde ailen ve 
arkadaşlarınla paylaştın mı?

Tam olarak değil. Kürtler’e yardım edeceğimi 
ve onlarla birlikte mücadele edeceğimi söyledim 
ama cephede savaşacağımı söylemedim. 

 �  İnsani yardım etmek istemene nasıl 
tepki verdiler? Savaşın olduğu bir böl-
geye nasıl gidebilirsin diye sorguladılar 
mı seni? Engel olmaya çalıştılar mı? 

Beni durdurmaya çalışmadılar ama güvenli 
evimi bırakıp savaşmak istememi anlamıyorlardı. 
Beni durduramayacaklarını biliyorlardı.  Ben 
kararlıydım ama onlar kararımdan pek memnun 
değillerdi. 

 � Peki kararını verdikten son-
ra gitmek kolay oldu mu?

YPG’ye katılmak isteyen yabancılar için belli 
bir prosedür var. Gerekli kişilerle irtibata geçtim 
ve bir kaç hafta içerisinde ülkeye vardım. 

 � Referans istediler mi? Nasıl inandılar sana? 
Pasaportumun kopyasını ve uçuş bilgilerimi 

istediler. Resmi evrak istemediler. Sadece askeri 
eğitimimin ve sicilimin olup olmadığını sordu-
lar. Ayrıca yakınlarımın bilgilerini beyan etmemi 
istediler. Oraya giden herkesin sicilinin temiz 
olması gerekiyor. Suç işlemiş kimseyi kabul et-
miyorlar. Eğer askeri eğitim almamışsan, neden 
katılmak istediğini de yazmak zorundasın.

 � Askeri anlamda eğitimin varmıydı önceden? 
Tam olarak askeri eğitim aldım diyemeyiz 

ama British Territorial Army’nin gönüllü yedek 
askeri bölümüne katıldım çünkü Afganistan’a 
gitmek istiyordum. Ama sonra vazgeçtim ve git-
medim. 

 � Afganistan’a gitmek isteme sebeplerin 
ile Rojava’ya gitme sebeplerin aynı mıydı? 

Evet. İnsani meselelerle her zaman ilgilendim 
ve yardıma ihtiyacı olan insanlara hep destek ol-
mak istedim. 

 � Daha önce Ortadoğu’ya hiç gitmiş miydin?
Hayır.  İlk gittiğim yer Kürdistan oldu. YPG 

ile gerçekten fark yaratabilme fırsatını gördüm.
 Tekrar nasıl gittiğin konusuna geri 

dönersek…. Kararını verdin ve hazırlıklarını 
yaptın.  İlk olarak Güney Kürdistan’a mı uçtun?

Evet. Süleymaniye’ye uçtum. Havaalanında 
biri beni karşıladı ve güvenli bir eve götürdü. 
Orada bir gece kaldım. Bir sonraki gün beni 
sınıra götürdüler. Iki gece sonra sınırdan beni 
geçirdiler. Bir süre dağda kaldım.

Kürdistan’a dair  ilk izlenimin neydi? 
Bilmediğin bir yer, anlamadığın bir dil…

Beni çok iyi karşıladılar. Yabancı pek kimse 
olmadığı için iletişim ilk başta çok zordu. 
Cephede değildim, lojistik alandaydım. Burada 
diğer gelecek olan yabancıları beklemek için tu-
tuldum ama aynı zamanda beni incelediklerini 
düşünüyorum. Eğer herhangi bir konuda yalan 
söylediğimi anlasalardı beni geri yollayacaklardı. 

 � Ondan sonra cepheye mi gittin? 
Oradan eğitime alındık. Sadece bir hafta 

eğitim aldık. Orada temel şeyleri öğrendik.  Si-
lahlar üzerine kısa yoğun bir kurs aldık. Eğitimde 
silahlarımızı ve üniformalarımızı da verdiler. 
YPG’yi bize anlattılar, neden savaştıklarını ve 
nasıl bir ülke istediklerini…

 � Dil konusunda nasıl anlaşıyordunuz?
Tercümanımız vardı.

 � Bir kaç cümlede YPG’yi bize an-
lat desem, deneyimlerini de göz önünde 
bulundurduğunda, nasıl tanımlarsın?

YPG gönüllü bir grup derim. Araplar, Kürtler 
ve Ezidiler, hep birlikte ortak bir düşmana; 
Daiş’e karşı savaşıyor ve topraklarını koruyor-
lar. Hoşgörülü, mükemmel, disiplinli bir grup ve 
önderliksel taktikleri çok iyi.

 � Kısa bir süredir oluşmuş bir grup, 
nasıl bu kadar profesyonel ve disiplinli ola-
bildi? Bunun için motivasyonları neydi?

Daiş’e karşı yenilmek bir seçenek bile 
değil. YPG’liler Rojava halkının varoluşu için 
savaşıyorlar ve güçlerini buradan alıyorlar. Ask-
eri bir örgütün nasıl yürütülmesi gerektiğini çok 
iyi biliyorlar. Kısıtlı imkanlarıyla ve destek al-
madan sağlam bir güç yarattılar, bu konuda taktir 
etmemiz gerekir. Çünkü; başka örgütlerin aldığı 
desteği Amerika’dan almadılar. En iyi silahları 
temin etmek, yeterli mühimmat bulundurmak ve 
asavaşçılarına doğru eğitimi verebilmek için çok 
çalışmak zorunda kaldılar ama başardılar. 

Oradayken, yaşadığın en büyük zorluk neydi?
İlk başta kesinlikle savaşmaktı. Eğitim 

kampını bırakıp hemen ön cepheye gittik. 
Doğruyu söylemek gerekirse ilk bir buçuk ay çok 
bir şey yaşanmadı. Hareketsiz bir cephedeydik, 
adeta soğuk savaş gibi. Sonra, Şubat ayında Tel 
Hamis’i ele geçirmek için operasyonlar başladı 
ve çatışmalar arttı. Üç bin YPG’li Tel Hamis’e 
saldırdı ve kuşattı. Bir buçuk hafta içerisinde ele 
geçirdik ve 10 kişi hayatını kaybetti, Avusturya’lı 
Ashley Johnson da dahil. 

 � Ashley ile tanıştın mı?
Evet, Ashley’i tanıyordum. Birlikte eğitim 

aldık. Yaşamını yitirmeden bir iki gün önce 
gördüm. Birlikte aynı operasyondaydık. Ben 
farklı bir birlikteydim ama yarım kilometre 
uzakta onları savaşırken duyuyordum. Ashley’in 
ölüm haberini almak benim için büyük bir şoktu.

Ve, en zor şey neydi sorusuna cevabım ölüm 
haberlerini almaktır aslında. 

Peki Kosta (Eric Scurfield), onunla da 
tanışmıştın zannedersem.

Evet, Kosta ile tanıştım. Tel Hamis çevres-
inde iki hafta süren savaş sırasında Kosta ile 
tanıştım. Aslında ben, Tel Hamis’te durup, 
takviye yapıp, bir süreliğine savaşmayacağımızı 
düşündüm fakat Daiş o kadar çabuk yenildi ki, 
Önderlik devam etmeye karar verdi. Onu son 
gördüğümde Tel Hamis’ten kaçan Daiş çeteler-
ini Irak’a doğru kovalıyordu ve burada büyük bir 
silahlı çatışmaya girdi ve öldürüldü.

 � Orada olduğun zamanlarda 
unutamayacağın bir anın var mı?

İyi şeyler de var, kötü şeyler de. Kötü 
olanları;  girdiğimiz yoğun çatışmalardı. Daiş 
ile çatışmalarımızda aramızda bazen sadece 
30 metre olurdu. Onların ‘Allahuekber’ diye 
bağırdıklarını duyardık…

İyi zamanlarsa, cepheden uzak arkadaşlarla 
aramızda konuşup gülüştüğümüzdeydi. 

 � Hepsinden öne çıkan özel bir anın var mı? 
İyi mi, kötü mü?
 İyi olsun, çünkü çok kötü hatıralarımız var ve 

iyi bir şey duymak güzel olur.
Çok anım var. Güzel bir anım doğum günüm-

den. Kürt yoldaşlarımın hepsi bana farklı farklı 
hediyeler verdi.  Apo’nun resmi ve dua tespihi 
verenler oldu ve hepsini yanımda getirdim. 
Cephede olduğumuz için bana hediye olarak ne 
verebilirler diye çok düşündüler. Komutanım, 
heval Haydar, nehirde bulduğu taşa ‘Apo’ yazıp 
bana hediye etti. Benim için bu çok değerliydi 
çünkü; maliyeti yoktu ama çok değerliydi, çünkü 
heval Haydar Tel Abyad’da şehit düştü. Bu da 
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benim hem mutlu hem de hüzünlü hatıram. Ama 
daha çok güzel bir anı…

 � Geri dönmeye nasıl karar ver-
din? Britanya’ya geri dönme kararını 
YPG ile konuştunuz mu? 

Gönüllü olarak istediğimiz zaman 
ayrılabilirdik. Britanya’ya geri dönüp, YPG’nin 
yaptıklarını ve neler istediklerini anlatmakla 
daha fazla iş yapabileceğimi düşündüğümü söyl-
edim, çünkü YPG’yi desteklemek için çok daha 
fazla şey yapılması gerekiyor.

 � Britanya’ya geri döndük-
ten sonra sorun yaşadın mı?

Yaşamadım,  çünkü yanlış yaptığım herhangi 
bir şey yok. Britanya kanunları açık ve net-
tir. Yurtdışına gidip, herhangi bir devlete karşı 
savaşan bir örgüte katılırsan tutuklanabilirsin. 
Ama halk savunma gücüne katılıp teröristlere 
karşı savaşmak yasa dışı değil.

 � Geldikten sonra güven-
lik sorunu yaşadın mı?

Hayır, farklı isimler 
kullanıyorum ve polis evime 
panik düğmesi yerleştirdi. Be-
nin için güvenlik analizi yaptılar 
ve çok düşük riskte olduğumu 
söylediler. Umurumda da değil. 
Korkmuyorum.

 � Hiç tehdit aldın mı, sosyal 
medya yoluyla veya başka bir şekilde?

Hayır, direk olarak almadım. 

 � Britanya halkının ve çevrendekilerin tepkisi 
nasıl oldu? İyi bir şey yaptığını düşünüyorlar mı?

Britanyalılar Daiş’i biliyorlar ama Kürtler 
hakkında yeterince bilgileri yok. İnsanlara 
Kürtler’den bahsettiğimde, YPG’yi ve ne için 
savaştıklarını anlattığımda anlıyorlar. Bazı in-
sanlar sadece Daiş’e karşı savaşıyor olmamı yet-
erli bir gerekçe olarak görüyor ama ben sadece 
onun için gitmedim. Ben Kürtler’e yardımcı ol-
mak için de gittim.

 � Bundan sonra ne yapacaksın? 
Bir sonraki işim Suriye’li Kürtleri ve ne iste-

diklerini insanlara anlatmak. ‘Friends of Rojava’ 
diye bir grup oluşturacağım. Britanya millet-
vekillerinin YPG’yi desteklediklerini beyan 
etmelerini sağlayacağım. Belki ilerde Rojava 
halkına yardımcı olmak için insani destek ve 
bölgeye yatırım teşvik çalışmaları başlatabilirim. 
David Cameron da dahil olmak üzere, dünyadaki 
herkesin kabul etmesi gereken bir şey var, o da 
Kürtler Esad rejimi altında yaşadıkları günlere 
geri dönmeyecekler. Koşullar değişti ve Rojava 
halkı kendi geleceğini belirleyecek. Gelecekte 
Suriye’de Rojava diye özerk bir bölge olacak ve 
ben şimdiden o yönetim ve Britanya arasında bir 
bağın oluşmasını istiyorum.

Tunus’ta, 30 Britanyalı’nın öldürülmesinden 
sonra, hükümet Suriye’deki koalisyonun hava 
saldırılarına destek vermeyi konuşuyor. Sence 
Britanya Suriye’ye müdahalede bulunmalı mı?

Evet, yapmalılar. Sorun, David Cameron’ın 
bunu sadece sembolik olarak söylemesi. 
Suriye’yi bombalayabiliriz dedi, ama bura-
da sorulması gereken sorular var. Öncelikle, 
Suriye’ye kaç bomba, kaç hava saldırısı? Bir 
de, bu bombalar nereye atılacak? Uçaklar rast-
gele dolaşıp hedef mi arayacak, yoksa YPG ve 
Daiş’e karşı savaşanlarla birlikte mi çalışacağız? 
Çünkü bu hava saldırılarının etkili olmaları için 
karadaki güçlerle birlikte çalışıp onlara destek 
olmak gerekiyor. Bombalar savaş kazandırmıyor 
ve toprağı korumuyor, toprağı koruyanlar karada 
savaşanlar. Ama David Cameron bundan bah-
setmiyor. Tunus’ta ölenler için cevap vermek 

istiyor, ve vermeli de, ne yapacağını söyleyecek 
cesareti bulması gerekiyor.

 � Daiş’in Britanya için bir teh-
like olduğunu düşünüyor musun?

Daiş bizim için bir tehdit değil. İdeolojileri 
tehdittir. Ancak Daiş’in büyümesine izin ver-
irsek ve onlara karşı gelmek için yeterli bir 
planımız olmazsa, diğer aşırı radikalci islamcı 
teröristlerin onlara katılıp şiddeti teşvik et-
melerini sağlayacaktır. Böylece, Britanya’da 
terör saldırıları artar. Daiş kolayca büyüyebilir 
ve zenginleşerek dünyadaki çeşitli gruplarına 
yeterli maddi kaynağı sağlar. O zaman Londra 
sokaklarında daha fazla terör görürüz. 

 � Daiş’in ABD, Britanya ve İsrail 
tarafından kurulan bir örgüt olduğu te-
orisi hakkında ne düşünüyorsun?

Hayır inanmıyorum ama tümden sorumsuzlar 
da diyemiyorum. Batılı devletlerin Ortadoğu 

politikasının mevcut durum üzerinde çok 
payı var. Daiş’in büyümesine katkı su-

nan temel neden yoksulluktur, ama 
Ortadoğu’da yaşanan sorunlarda 
Britanya’nın da sorumluluğu 
var. Sorunların bazılarını biz 
yarattıysak o zaman geri dönüp 
çözümleri için ne yapabiliriz 

diye bir bakmalıyız.

 � Batılılar Rojava’daki 
Kürtler’e ve Suriye’ye 

neden yardım etmeli?
Birleşmiş Milletler antlaşmasına göre farklı 

kültür ve kimlikten olan insanların kendi kad-
erlerini tayin etme hakları vardır. Ayrıca, Daiş’e 
karşı ciddi bir mücadele veren tek güç oldukları 
için yardımcı olmamız gerekir. İdeolojileriyle 
birlikte, Suriye halkını bir araya getirip 
Suriye’ye uzun vadeli barış sağlayabilecek tek 
grup Kürtler. İnsanlara özgürlük mücadeleler-
inde destek olmak istiyorsak o zaman Kürtlere 
destek olmamız gerekir. Gördüğüm kadarıyla, 
Kürtleri desteklememizi istemeyen bir tek Tür-
kler var. Kapılarının eşiğinde bağımsız, zengin 
ve işleyen bir özerk Kürt bölgesi istemiyorlar. 

 � Britanya’ya geri döndükten 
sonra, arkadaşlarının ölüm haber-
ini aldığında nasıl hissediyorsun?

Tanıdığın birisinin ölüm haberini almak; eve 
geri dönmenin en zor yanı bu olsa gerek… 

 � Rojava’ya gitmeden önceki ‘sen’ ile 
Rojava’dan döndükten sonraki ‘sen’  arasında 
ne fark var, neler değişti hayatında?

Daiş’e karşı savaşmak konusunda halen 
önceki gibi kararlıyım. Önce tam olarak ne 
yapmak istediğimi biliyordum ama şimdi nasıl 
yapabileceğimi bildiğimi düşünüyorum. Son 
beş altı ay içerisinde aklımdaki şeyler çok daha 
netleşti. Yapmak istediklerimde halen kararlıyım 
ve şimdi başlayıp bu işi bitirmek istiyorum.

 � Oradayken Kürtçe öğrenebildin mi?
Utanarak söylüyorum, yeterince öğrenmedim. 

Ben oradayken devam eden bir şakaydı. Herkes 
bana gülüyordu. Her şeye ‘baş’ dediğim ve sa-
dece bir kelimeyle konuştuğum için bana lakap 
vermişlerdi. Lakabım ‘baş’ oldu.

 � Rojava’daki arkadaşlarına mesajın var mı?
Her gün, her birini ayrı ayrı düşündüğümü 

söylemek isterim. Ve, yaptıklarından dolayı on-
lara minnettarım. Onlar için yapabileceğim ne 
varsa yapmaya devam edeceğim. Britanya’dan 
onlar için savaşmaya devam ediyorum. Ve onlar 
durana kadar ben durmayacağım.

Tersine Yaşanan Bir Göç’ün Hikayesi
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YÜKSEKDAĞ ve DEMİRTAŞ: 
“Hükümet Katliamın Suç Ortağıdır”

HDP Eş Başkanları Yüksekdağ ve 
Demirtaş, Suruç’taki katliama yönelik 
ilk yaptığı açıklamada, IŞİD’in başını 
okşayan Ankara’daki yöneticiler bu 
barbarlığın suç ortağıdırlar” dedi. 

Halkların Demokratik Par-
tisi (HDP) Eş Başkanları Figen 
Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, 
Suruç’taki katliama ilişkin yazılı 
açıklama yaptı. Suruç’ta bir kez 
daha, insanlık onurunu yitirmiş 
barbar ve tecavüz ordusunun neler 
yapabileceğine tanıklık edildiğine 
vurgu yapılan açıklamada, “Özel-
likle de Rojava Devrimi’nin hemen 
yıldönümü sonrasında ve Kobani ile 
dayanışmak için yola çıkmış Tür-
kiyeli devrimcilerin hedef alınması, 
Kobani etrafındaki enternasyonal 
dayanışmanın kırılması çabasıdır. Bu 
dayanışmadan vazgeçin› mesajıdır» 
denildi.

IŞİD’in Başını 
Okşayan Hükümet

“IŞİD’e karşı sus pus olanlar, 
sesini bile yükseltmeye cesaret 
edemeyenler, HDP’ye bile her 
gün tehdit savurup IŞİD’in başını 
okşayan Ankara’daki yöneticiler bu 
barbarlığın suç ortağıdırlar.”

Dayanışma çağrısı 
“Bizler, demokrasi, adalet ve 

barış ilkelerimizi hayata geçirme 
konusunda kararlıyız. Bu ilkeleri 
her koşul altında savunmaya de-
vam edeceğiz. Bu ilkeleri hayata 
geçirmek için IŞİD ve benzeri zih-
niyetlere karşı daha fazla yan yana 
durmak, daha fazla dayanışma içinde 
olma zamanıdır.” 

Hesap vermek zorunda
“PYD’ye karşı, orduyu ve on 

binlerce askeri sınıra yığarak sözde 
güvenlik tedbiri alan hükümet, 
Suruç’ta elini kolunu sallayarak 
bomba patlatanların siyasi olarak 
hesabını vermek zorundadır. Her tür-
lü istihbarat ve güvenlik açığından şu 
andaki hükümet sorumludur.”

Öz Güvenlik Tedbirlerini 
Geliştirmeli

“Halkımız, siyasi kurumlarımız, 
sivil toplum örgütleri, belediyeler, 
meslek örgütleri gibi bütün toplumsal 
yapılar kendi güvenlik tedbirlerini de 
geliştirmelidir. Parti binalarımıza 
giriş çıkışlar, toplu eylem ve etkin-
liklerin yapıldığı yerler mutlaka özel 
olarak güvenliği sağlanan yerler ha-
line getirilmelidir. IŞİD tecavüzcül-
erinin kurumlarımıza, halkımıza 
bu kadar rahatça ve pervasızca 
saldırmasının önüne geçecek tedbirl-
er geliştirilmelidir.”

Selahattin 
Demirtaş: MYK 
Sonrası Açıklaması

Halkların Demokratik Partisi 
(HDP) Eş Genel Başkanı Selahat-
tin Demirtaş, partisinin Merkez 
Yürütme Kurulu toplantısı sonrası 
düzenlediği basın toplantısında, 
Sosyalist Gençlik Dernekleri 
Federasyonu’nun (SGDF) çağrısıyla 
Suruç’tan Kobani’ye gidecek gen-
çlere yönelik düzenlenen ve en az 32 
kişinin hayatını kaybettiği bombalı 
saldırıya değindi.

Yaptığı açıklamada AKP’nin 
Suriye politikasını eleştiren 
Demirtaş, “Sınırdan IŞİD geçe-
biliyor ama oyuncaklar geçemiyor” 
dedi. 

Açıklamanın satır başları şöyle:
 “Bu arkadaşlarımız Türkiye’nin 

değişik illerinden Kobane’deki 
insanlarla, çocuklarla dayanışma 
göstermek için yola çıkmışlardı.
Yanlarında oyuncaklar, günlük in-
sani ihtiyaçlar, karınca kararında 
yürüttükleri yardım kampanyasıyla 
bohçalarıyla yola çıkmış, Kobani’ye 
geçmelerine izin verilmemişti ama 
onlar son bir kez mesajlarını vermek 
için kültür merkezinin bahçesinde 
basın toplantısı düzenleme kararı 
almışlardı.”

“Tecavüz Ordusu 
rahatlıkla Sınırı 
Kullanabiliyor”

“Türkiye’nin sınırlarından 
TIR’larla silahlar geçirildi. 
İnsanlığını yitirmiş, tecavüz ordusu 
rahatlıkla gidip geldiler, sınırı nere-
deyse kendi istekleri doğrultusunda 
rahatlıkla kullanabiliyorlar. Ama 
bu devrimci gençlerin götürdüğü 
oyuncaklar sınırdan geçemedi. Bu 
üniversite öğrencileri sınırdan geçe-
mediler.” 

“Devlet Bulaşmışsa, 
Failler Bulunamıyor”

 “İçinde devlet parmağı olan, 
devletin içinden güç alarak 
gerçekleştirilen hiçbir katliamın 
arkasındakiler çıkarılmadı. İşin 
içine devlet bulaşmışsa, failler 
bulunamıyor. Şimdi bize birlik olalım 
diyenler, evet bir arada beraber 
olalım da devleti siz yönetiyorsunuz. 
Siz işlenen bu suçların faillerini or-
taya çıkarın. İktidarda olduğunuz 
dönem boyunca gerçekleştirilen 
katliamların hesabını verin. Yine be-
raber oluruz.”

“Ama kusura bakmayın, bütün 
suçlarınıza bizi ortak edecek şekilde 
yaptığınız çağrıları biz uygun 
görmüyoruz.”

KCK: ‘Katliamı AKP 
devleti yaptı’

KCK Yürütme Konseyi 
Eşbaşkanlığı, Suruç Katliamı’ndan 
Türk devleti ve AKP hükümetinin 
sorumlu olduğunu bildirdi.

Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı 
tarafından yapılan yazılı 
açıklamada, bu katliamdan birin-
ci derecede DAİŞ’i destekleyip 
büyüten AKP hükümetinin sorumlu 
olduğu vurgulandı. 

KCK; “Bu saldırıyla AKP’nin 
gerillaya neden silah bırakma 
dayatması yaptığı daha iyi 
anlaşılmıştır. AKP, Kürdistan ve 
Türkiye’de taşları bağlayıp kö-
pekleri salmak istemektedir. Kendi 
otoriter faşist zihniyeti önündeki 
tüm engelleri kaldırmayı hedefle-
mektedir” dedi. 

Figen Yüksekdağ: ‘MİT’in 
Bilgisi Olmadan Kimse 
Hareket Edemez’

HDP Eş Genel Başkanı Figen 
Yüksekdağ, Suruç katliamına ilişkin 
açıklamasında; “Türkiye’de hiçbir 
güç Urfa - Suruç hattında MİT ve 
devletin istihbari birimlerinin bilgisi 
olmadan hareket edemez” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: 
“Suruç’taki Hain Saldırı 
Yüreklerimizi Yaktı”

CHP Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan 
şu açıklamayı yaptı: “Suruç’taki 
hain saldırı yüreklerimizi yaktı. 
Gencecik evlatlarımızı kaybetmenin 
acısı tarifsiz. Terörü ve onu besley-
enleri lanetliyorum’’ 

Devlet Bahçeli Ölen 
Gençleri Suçladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
Suruç’ta hayatını kaybeden gen-
çleri suçlayarak, «Bir tek Kobani mi 
kaldı?» Türkiye’de yardım edilecek 
yer ve insan bitmiştir de geriye bir 
tek Kobani mi kalmıştır? dedi.

Ahmet Davutoğlu’ndan 
İronik Açıklama

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
saldırıyla ilgili ilk bulguların Daiş’e 
işaret ettiğini belirtirken,“Türkiye 
Daiş’e karşı tüm önlemleri almıştır” 
dedi. 
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Cem Yılmaz
Bu hafta sizlerle küçük 

ama önemli bir ayrıntıyı 
paylaşacağım.

Bir ülkenin ve toplumun 
mihenk taşlarından biri de 
oluşturdukları ve kullandıkları 
medyadır. Zira o medyanın ah-
valini sunandan çok tüketicisi 
yani okuyucusu, izleyicisi be-
lirler. 

Örneğin bazen absurd haber-
ler çıkar. 

Sosyal Doku Vakfı Başkanı 
Nurettin Yıldız’dan vetfa gibi 
açıklama:

“6 yaşındaki çocuklar da ev-
lenebilir. “

(Hatırlayın daha önce de 
çalışan kadın fuhuşa hazırlık 
yapmaktadır filan demişti.)

Haber sonlara doğru daha da 
ipe sapa gelmez gibi görünüy-
ordu. 

Sosyal Doku Vakfı Başkanı 
(Bu ne demek, neyin doku 
başkanıysa) 6-7 yaşındaki kız 
çocuğunun kısmetinde ne varsa 
o uygundur mantığında. Yani 
70 yaşında, 40 yaşında olabilir 
diyor.

Epey bir kulak kabartıp bekl-
edim. Sivil toplum örgütlerinden 
kayda değer bir ses çıkmadı. En 
önemlisi devlet büyüklerinden 
de bir açıklama yok. Mesela 
Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı 
diyebilirdi ki; “Kanunlarımızda 
6 yaşında bir kız çocuğunun 
evliliğine izin yoktur. Ayrıca 
dinen de caiz değildir.”

Absurd bir haber de olsa, 
böyle zamanlardaki sessizliği 
önemsemek gerekir, çünkü o ses-
sizlik o zihniyeti onaylamaktır.

Daha güncel bir haber: Cem 
Yılmaz.

Ne yapmış?
Esprilerinin arasına bu kez 

cennet cehennem olayını almış. 
Çok severim öbür dünya 

hikayelerini. E haliyle bunlar 
durum öyküsü olamıyor, an-
cak mizah dilinde yazılabiliyor. 
Mesela Yaşar Erdil de karikatür-
lerinde kullanır. Onun karikatür-
lerinde de cehennem olayı dini 
kitaplardaki tasvirlerden daha 
yumuşak daha az korkutucudur.

Neyse işte Cem Yılmaz’ı duy-
an, kendisini  ‘müslümanların 
sözcüsü’ sanan bir gazeteci 
kıyameti kopardı. Tehditkar, 
saldırgan, nefret dolu bir ifade 
ile diyor ki;

“Dindarlaşan Türkiye’de bu 
ne ‘hoşgörü!’ Her türlü tepki 
gösterilmeli hatta hukiki yol-
lardan tepki gösterilmeli.”

Hani Cem Yılmaz’ın takip-
çisi değilim ama merak ediyo-
rum işte.

Youtube giriyorum o ka-
dar çok izlenmiş ki, hemen ilk 
sırada çıkıyor.

Cem Yılmaz’ın söyledikler-
inde keşke tepki gösterecek bir 
şey olsa.

Yine başka bir haber.  
Enerji ve Tabii Kaynak-

lar Bakanı Taner Yıldız bay-
ramda şehitlik ziyaretine gitti. 
Haliyle gazeteciler yanında. 
Bir mezar taşına Fenerbahçe 
notu bırakılmış.   Bakan çok 
duygulanıyor. Notu bırakan 
bulunuyor. Bir çocuk çıkıyor. 
Taner Yıldız ağlamak üzere.

Bakanın gözlerini yaşartan 
8 yaşındaki Gülsüm Naz 
amcasının mezarına bıraktığı 
notta; ‘En büyük hayalim 
İstanbul’da Şükrü Saraçoğlu 
Stadında ailemle birlikte 
Fenerbahçe’nin bir maçını izle-
mek’ demiş. 

Gazetecilerin yazdığına 
bakılırsa orada bulunan herkes-
in bir duygu seli içinde birbirl-
erine sarılıp sarılıp ağladıklarını 
düşünebilirsiniz.

Koskoca Bakan 
küçücük kızın hayalini 
gerçekleştirmeyecek de kim 
gerçekleştirecek? 

Hemen irtibat sağlanıyor. 
Neredeyse takımların tamamı 
küçük kızı ve ailesini maç sey-
rine davet ediyor. Küçük kız da 
haklı olarak İstanbul’u seçmiş. 
Şimdi dört gözle biletini bekliyor.

E tabii Bakan Yıldız, küçük 
bir kızı sevindirdiği için vic-
danen kendini iyi hissetmiştir. 
Bize düşen de Allah razı olsun 
demektir diyeceksiniz ama ben 
hazır Bakanın duygusal anını 
yakalamışken çöp bidonlarının 
başından eksik olmayan ergen 
çocukları göstersek diyorum.

Şimdi sevgili okuyucular, 
size akıl vermek gibi olmasın 
ama; haberleri önemseyin derim. 
Hele ulusal gazeteleri.  Haber 
işte, olmuş bitmiş mantığından 
ve tembelliğinden sıyrılıp, 
acaba neden böyle yazıldı diye 
düşündüğünüzde göreceksiniz.

Gözlerinizin önünde bir 
pencere daha açılacak.

Sağlıcakla kalınız.

Arada Bir
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Cameron Daeş’e katılımı 
engellemeye çalışıyor
Başbakan David Cameron, 
DAİŞ’e katılmak üzere Suriye ve 
Irak’a seyahat eden çocukların 
gidişlerini önlemek için ebev-
eynlerin pasaportları iptal 
ettirebileceğini söyledi. 

Cameron, İngiltere’de çok sayıda 
Müslümanın yaşadığı Birmingham şehrinde 
yaptığı konuşmada hükümetin 5 yıllık “İslami 
aşırılıkla mücadele” planını açıkladı. 

“DAEŞ gibi terör örgütlerinin genç İngiliz 
Müslümanların beynini aşırı ve zehirli ideolojil-
erle yıkadığını” dile getiren Cameron, “Eğer genç 
bir erkekseniz beyninizi yıkayacaklar, vücudunuza 
bombalar saracaklar ve sizi havaya uçuracaklardır. 
Eğer genç bir kızsanız, sizi esir alacaklar ve taciz ede-
ceklerdir. Bu, acımasız ve iğrenç DAEŞ gerçeğidir” 
dedi. 

Konuşmasında ebeveynlerin çocuklarının seya-
hatlerini önleyebilmek için pasaportlarını iptal et-
tirebileceklerini açıklayan Cameron, “Birleşik 
Krallık’ta doğan ve büyüyen birçok kişinin kendini 
buraya ait hissetmediği trajik gerçeğiyle yüzleşilmesi 
gerektiğini” ifadelerine yer Verdi. 11 Eylül 2001 
ya da 7 Temmuz 2005 terör saldırılarıyla ilgili “bu 
saldırıları ülkelerin kendilerinin yaptığı” gibi kom-
plo teorilerine inanılmaması gerektiğini vurgulayan 
Cameron, “DAEŞ ile ilgili, “(Bu kişiler Müslüman-
lara kötü davranan Batılılardan öç alıyor) yorumları 
yapanlara şunu hatırlatmak isterim; Koso-
vadan Somali’ye kadar birçok ülkede Birleşik 
Krallık, Müslümanların katledilmesini önlemiştir. 

Müslümanları katledenler DAEŞ, El Kaide ve Boko 
Haram gibi gruplardır” diye konuştu.  

Cameron’ın açıkladığı İngiliz hükümetinin 
“İslami aşırılıkla mücadele” planında, medya ve in-
ternet aracılığıyla yayılan aşırıcı mesajların önlen-
mesi, okullar, üniversiteler ve hapishanelerde aşırıcı 
düşüncelerin ve radikalleşmenin kontrol edilmesi, 
İngiliz değerlerinin yayılmasının sağlanması gibi 
maddeler bulunuyor. 

İngiliz hükümetinin, parlamentonun açılmasının 
ardından sonbaharda aşırılıkla mücadeleyle ilgili 
yeni stratejisini açıklaması bekleniyor.

İçişleri Bakanı Theresa May, “bazı gruplar ve 
kişilerin yasaklanması ile aşırıcıların kullandığı bazı 
mekanların kapatılması gibi yasal düzenlemelerin de 
stratejide yer alacağını” söylemişti. 

Birleşik Krallık’ta yaklaşık 3 milyon Müslü-
man yaşıyor, bu sayı nüfusun yaklaşık yüzde 5’ini 
oluşturuyor. İngiltere’den Suriye ve Irak’a yaklaşık 
1500’den fazla İngiliz vatandaşının, DAİŞ safların
da savaşmak için gittiği tahmin ediliyor. Gidenler 
arasında genç kızlar ve kadınlar da bulunuyor.

İngiltere’de terör saldırısı engellendi
İngiltere’de 24 yaşındaki Junead Ahmed Khan isimli 
bir şahıs, ABD Ordusu personellerine terör saldırısı 
planladığı gerekçesiyle tutuklandı.

İngiltere’de IŞİD’e katılmak 
için Suriye’ye geçme planları 
yapan Junead Ahmed Khan, 
ABD Ordusu personellerine terör 
saldırısı planladığı gerekçesiyle 
tutuklandı. Kraliyet Savcılık Ser-
visi konuyla ilgili açıklamada, Ju-
nead Ahmed Khan’ın İngiltere’de 

bulunan ABD Ordusu personel-
lerine saldırı gerçekleştirmeyi, 
saldırının ardından da 22 yaşındaki 
amcası Shazib Ahmed Khan ile 
birlikte IŞİD’e katılmak için 
Suriye’ye gitmeyi planladıklarını 
belirtti.

Polis, Londra’nın kuzeyindeki 
Luton bölgesinde yaşadıkları 
belirlenen amca ile yeğenin 14 
Temmuz’da iki ayrı ikamet adres-
inde tutuklandığını ifade etti. Po-
lis araştırma ve tutuklamaların 
IŞİD’e yönelik devam eden 
soruşturmaların bir parçası 
olduğunu vurguladı.

Junead Ahmed Khan ve amcası 
hakim karşısına çıkarılması 
bekleniyor.

İngiltere’de milletvekillerine 
gaf yapmayın uyarısı
Independent gazetesinin haberine göre, Avam Kamarası 
başkanı tarafından hazırlatılan 5.500 kelimelik raporda, 
Twitter’da gaf yapmamak için öneriler sıralanıyor.

“Çok çabuk ve kolay 
olduğundan, insanlar tweet atarken 
hatalar yapıyor. Önemli isimlerin 
siyasi gaflar yaptıklarına tanık ol-
undu. Mesajı göndermeden önce 
60 saniye durup bekleme kuralı 
uygulanırsa, Twitter daha güvenli 
hale gelir.” denilen önerilerde, 

içkiliyken asla tweet atmamak 
gerektiği de belirtiliyor.

Milletvekillerine yapılan diğer 
tavsiyelerse şöyle:

Bir kullanıcının attığı tweete 
inanmıyorsanız bile, o kişinin 
hesabının hack edildiği iddiasında 

bulunmayın.
Gitmeyeceğiniz bir toplantı 

hakkında önceden tweet atmayın.
Parodi hesaplarını görmezden 

gelirseniz, dikkat çekmelerinin 
önüne geçebilirsiniz.

Sürekli olarak hakkınızdaki 
övgüleri retweetlemeyin. 
Kendini beğenmiş biri olarak 
algılanabilirsiniz.

Bazı konular, bir milletvekilinin 
retweet etmesi için “fazla müste-
hcen” kaçabilir.

Daha sonra okumak istediğiniz 
tweetleri favori listenize eklemey-
in; bunlar yüz kızartıcı mesajlar 
çıkabilir.
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Advantage Solicitors Aynı 
Binada Üst Kata Taşındı

Kaza Davaları, Aile Davaları ve daha 
bir çok yasal alanda müşterilerine 
hizmet veren Advantage Avukatlık 
Bürosu, Edmonton bölgesinde yer 
alan adreslerinde, aynı bina içer-
isinde en üst kata taşındı. 

Şirket yetkilileri, tecrübe, bilgi ve birikimiyle 
müşterilerine en yüksek standartta hizmet veren 
profesyonel kadrolarının 50 kişiye ulaştığını ve bu 
büyüme neticesinde en üst kata taşınıyor olmanın 
büyük gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile 
getirdiler. 

Ali Osoy, Hüseyin Osoy ve Fidan Osoy 
liderliğinde, Londra piyasasında yaklaşık 10 yıldır 
pek çok başarılı çalışmaya imza attıklarını kaydeden 
firma sahipleri, toplum arasında yoğun olarak 
tanındıklarını ve firmanın bu üstün başarısını,  köklü 
bir kadroya sahip olmanın yanı sıra; güvenli, yüksek 
kaliteli ve samimi hizmet standartlarını her zaman 
istikrarlı bir şekilde devam ettiklerini dile getirdiler. 

Firma yöneticilerinden Hüseyin Osoy, ‘‘daha 
modern, daha geniş ve daha ferah ofis ortamında 
müşterilerine en yüksek standartta hizmet sunma-
ya’’ devam ettiklerinin altını çizerken, aynı adreste 
giriş kat ve  birinci katta üstün kaliteli mobilya 
tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Nill’s Furni-
ture Design mağazasının İngiltere’nin en  büyük Türk 
mobilya showroom unvanıyla yer alacağını söyledi.

Yeni ofislerinin vatandaşlar tarafından çok beğe-
nildiğini ve beş yıldızlı bir ofis olarak değerlendi-

rildiğini anlatan Osoy, “Yoğun olmamızdan ve işi 
büyütmemizden dolayı yepyeni bir ofis inşa ettik. 
Toplumumuzun yoğun olarak yaşadığı Edmon-
ton bölgesindeki ofisimizi aynı binada en üst kata 
taşıdık. Firmamız hızla büyümesini sürdürüyor ve 
piyasadan gelen yoğun talebi en iyi şekilde karşılıyor. 
Çalışma ofislerimiz açık plan olarak tasarlandı. 
Binada konferans ve toplantı odalarımız ve ayrıca 
müşterilerimiz için oto parkımız da bulunmaktadır. 
Müşterilerimize daha da iyi hizmet veriyor 
olmamızdan son derece mutluyuz” diye konuştu.

Osoy, şirket olarak faaliyet gösterdikleri sektörler-
de attıkları cesur adımlarla Londra ve İngiltere gene-
linde her geçen gün büyüyen bir güç olmaya devam 
edeceklerini sözlerine ekledi.

Üst kat, 273 Fore Street Edmonton, London N9 
0PD adresinde hizmet veren Advantage Avukatlık 
Bürosu ile ilgili daha fazla bilgiyi 020 8807 1676 
no›lu telefondan almak mümkün. 
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TUNCEL: ‘SAVAŞ HÜKÜMETİNE KARŞI DİRENİŞ 
HATTINI ŞİMDİDEN ÖRMEYE BAŞLADIK’

Röportaj: YASEMİN KAZAN

HDK Eş Genel Sözcüsü Sebahat 
Tuncel, çözüm sürecine ilişkin “Bu 
sorun ya çözülecek ya da çözülecek” 
dedi.

Tuncel, “Çünkü Kürtler ve 
demokrasi güçleri bunun için mücadele 
veriyor. Bu mücadele var oldukça dev-
letinde bu yönde adım atmak zorunda 
kalacağını düşünüyorum” ifadesini 
kullandı.  

HDP’nin barajı aşması, Türkiye 
siyasetinin güç dengelerini değiştirdi. 
Ancak koalisyon görüşmelerinden 
kesin bir sonuç çıkmadığı gibi, çözüm 
sürecininde akibeti henüz belirsiz. 

Yeni hükümetin oluşumu bu 
belirsizliğin ne yönde olacağına dair 
ipuçlarını bizlere verecek. Çözüm süre-
ci askıya mı alınacak, daha çatışmalı 
bir Türkiye siyaseti mi hakim olacak 
önümüzdeki dönemlerde bu soruların 
cevabını hep birlikte göreceğiz. 

Türkiye gündemini meşgul 
eden konulara yönelik sorularımızı 
yanıtlayan  HDK Eş Genel Sözcüsü 
Sebahat Tuncel’in açıklamaları özetle 
şöyle:

 � Sizin koalisyon alternatifleriyle 
ilgili öngörünüz nedir?

Yaşanan gelişmeler AKP’nin 
MHP’ye daha yakın durduğunu gös-
teriyordu… Ama nasıl bir koalisyon 
oluşacağını görüşmelerden çıkan 
sonuçlara göre hep birlikte göreceğiz. 

‘Savaş Hükümetine 
Karşı Barış Bloku’

Peki olası bir AKP-MHP 
koalisyonunda çözüm 
sürecini ne bekliyor?

Bu onların savaş hükümeti yada 
barış hükümeti kurup kurmayacaklarına 
bağlı. Barış üzerine ise; tabiki 
desteleyeceğiz. Ama şimdiye kadar 
ortaya çıkan tablo pek iç açıcı değil. 
Barış sürecinin askıya alınması, Sayın 
Öcalan ile kimsenin görüştürülmemesi 
ve bu konularda kamuoyunu ikna ede-
cek açıklamaların yapılmaması, bunun 
yerine kalekolların yapılması, gözaltı 
ve tutuklama furyasının başlaması, 
Roajava’ya müdahale konuları ve 
sınıra asker konuşlandırması… tüm 
bunlar AKP’nin savaştan yana tavır 
aldığını, hükümetin bir savaş hükümeti 
olacağını gösteriyor. Bizde Halkların 
Demokratik Kongresi (HDK) olarak bu 
savaş hükümetine karşı direniş hattını 
şimdiden örmeye başladık. 

 � Barış Bloku’ndan bah-
sediyorsunuz değil mi?

Evet. HDK’nın çağrısı ile bir Barış 
Bloku oluşturuldu. Rojava’nın bir teh-
dit olarak görülmesi ve PYD’nin Daiş 
ile karşılaştırılması yönünde yapılan 
açıklamalar ciddi anlamda Türkiye 
kamuoyunu rahatsız ediyordu. Za-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve 
AKP’nin Suriye ve Rojava’da gelişen 
olaylara yönelik sert tepkileri vardı. 
PYD’nin etnik temizlik yaptığına 
dair yalan haberlerin yayılması ve 
bunu Suriye’ye müdahalenin ger-
ekçesi olarak göstermesi sebebiyle, 
Türkiye’de sol yelpazede, barış ve 
kadın hareketlerinin de içinde yer aldığı, 
geniş bir kesime çağrıda bulunduk. İki 
gün içerisinde kurulmuş bir bloktur. Bu 
blokta bulunanlar zaten yaşanan olay-
lara tepki gösteriyordu. Böylelikle or-
tak hareket edebileceğimiz bir platform 
oluşturmuş olduk. 

 � Ne yapacak Barış Bloku?
Barış Bloku’nun sekreteryası ne tür 

faaliyetler yürüteceğine dair kendisine 
bir yol belirleyecek. Blok büyük bir ilgi 
ile karşılandı çünkü herkes AKP’nin 
Türkiye’yi savaşa sokmasından çok te-
dirgin ve bunu istemiyor. 

‘Kürtler ile çatışmak Anlamına Gelir’
 � Suriye’ye müdahale olur mu?
Aslında AKP Daişi destekleyerek 

Suriye’ye zaten müdahale ediyor. Bu 
politikalara da dur demek için Barış 
Bloku çalışmalarını yürütüyoruz. 
Suriye’ye müdahale, Türkiye açısından 
büyük bir macera olur. Rojava’ya 
müdahale, Türkiye’de de Kürtler ile 
çatışmak anlamına gelir. Türkiye’nin 
Kürt düşmanlığı üzerinden kurulmuş 
bir dış politikası var ancak ben bunun 
olacağını pek düşünmüyorum. Bu tür 
politikalara karşı dur demek hepimizin 
görevi. 

‘En Nihayetinde Olacak’

Türkiye’deki tartışmaların 
kilit noktası çözüm süreci 
gibi görünüyor. Peki sizce en 
nihayetinde Türkiye PKK ve 
Abdullah Öcalan ile masaya 
oturup bu işi çözecek mi?

Eğer gerçekten barış isteniyorsa 
yapılması gereken şey müzakare et-
mek, masadan kalkmak değil. Sayın 
Öcalan’ın 2013 yılında başlatmış 
olduğu hamle bu açıdan çok önemli 

ve büyük bir kazanım. Bu sorun ya 
çözülecek ya da çözülecek. HDP ve 
HDK olarak bu sorunun tüm halklar 
lehine çözülmesi ve demokratik bir 
sistemin oluşması için mücadele edi-
yoruz. Devletinde bu dönüşüme kend-
isini hazırlaması gerekiyor. Bunun için 
demokratik yeni bir sivil anayasanın 
yapılması, Türkiye’de yaşayan halklar 
ile ortak bir hukuk oluşturmak,  özgür-
lükçü ve eşit bir sistemin kurulması en 
nihayetinde olacak. Çünkü Kürtler ve 
demokrasi güçleri bunun için mücadele 
veriyor. Bu mücadele var oldukça dev-
letinde bu yönde adım atmak zorunda 
kalacağını düşünüyorum. 

 � Mevcut durumu göz önünde 
bulundurduğumuzda Rojava’nın 
kaderini ne bekliyor?

Artık Kürtler Ortadoğu’nun siyasi 
aktörü ve Daişe karşı savaşıyor ve 
aynı zamanda yeni bir yaşamı inşa 
ediyor. Kürtler hesaba katılmadan 
Ortadoğu’da bir çözüm söz ko-
nusu olamaz. Kürtler ve Ortadoğu 
halkları ile yeni bir gelecek kurmak 
ve bölge politikalarını bu anlamda 
yeniden gözden geçirmek gerekiyor. 
Hiçbirşey birbirinden bağımsız değil. 
Ortadoğu’da Kürtler olmadan barış 
olmaz, bu yüzden tüm uluslararası 
güçlerin Kürt politikasını yeniden 
gözden geçirmesi gerekiyor. 

‘HDP’nin Baraj Sorunu 
Kalmamıştır’

 � Olası erken seçim ihtimal-
leri konusunda ki öngörünüz 
nedir? Kamuoyuna yansıtıldığı 
gibi HDP’nin oy kaybı olur mu?

Ben halkın erken seçim istediğini 
düşünmüyorum. Ama olası bir erken 
seçimde, HDP’nin oylarını daha da 
arttıracağını düşünüyorum. HDP’nin 
artık baraj sorunu kalmamıştır. Bu ned-
enle erken seçim hesapları gerçekçi 
hesaplar değildir. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan yüce divanda yargılanmaktan 
korkuyor olacakki erken seçim istiyor. 

 � Seçim sonuçları ile ilgili 
değerlendirmeniz nedir? HDP’nin 
barajı aşamayacağını düşünenler 
için nasıl bir cevap oldu?

Türkiye Halkları yeni bir alternati-
fin ortaya çıkmasını istedi. HDP’nin 
barajı aşmasıyla Kürtlere, yoksullara, 
emekçilere ve kadınlara kurulan baraj 
yıkılmış oldu. Çıkan bu sonuç; Türkiye 
Halkları’nın barışa, kardeşliğe, eşitliğe 
olan özlemini ifade ediyor. HDP’nin 
parlamentoda olması yeni yaşam diye 
ifade ettiği; Türkiye’de demokratik, 
özgürlükçü, ekolojik bir yaşamı isteyen 
insanların temsiliyetini ifade ediyor. 
Bence önemli olan bu. HDP’nin seçim 
süresince karşı karşıya kaldığı saldırı 
ve provakasyonlar açısından çok iyi bir 
cevap oldu. Artık dengeler değişti.

 � Peki ortaya çıkan en kıymetli so-
nucun ne olduğunu düşünüyorsunuz?

HDP’nin aldığı oy; insanların 
çözüm sürecine vermiş olduğu destek 
anlamına geliyor. Aynı zamanda 
demokratik bir Türkiye özlemi ve ülke 
sorunlarının müzakere ile çözülmesini 
isteyen bir yaklaşım… 

‘HDP Doğru Zamanda Doğru 
Yerde Siyaset Yaptı’

HDP’nin başarısında bir çok etken 
öne sürülüyor: Gezi ve Kobani devrimi 
gibi… Tüm saldırı ve provakasyon-
lara rağmen HDP istikrarını korumayı 
başardı. Peki bu durum HDP’nin elde 
ettiği başarıyı sizce ne derece etkiledi?

Kobani devriminin Kürtler üzer-
inde etkisi oldu ancak; en büyük etken 
AKP’nin Kobani devrimine yaklaşımı 
oldu. Hükümet’in Daişi desteklemesi 
ve Kürtler’in elde ettiği kazanımlara 
saldırması, Kürtler açısından en büyük 
kırılma noktası oldu. Erdoğan’ın 
önünü kesecek bir muhalefet özlemi 
ve bunu yapacak olan tek partinin 
HDP ve Kürtler olduğu inancı partiye 
olan desteği arttırdı. Yani Erdoğan’ı 
ihtiraslarından vazgeçirecek tek güç 
HDP olarak görülüyordu. HDP bir çatı 
partisi biliyorsunuz. Kürt özgürlük 
hareketi, Türkiye Sosyalist hareketi ve 
demokrasi güçlerinin bileşenlerinden 
oluşuyor. Ortak özelliği yeni bir 
yaşamı istemesi. Neoliberal politi-
kalar, savaş, ekolojik yıkım, emeğin 
sömürüsü, kölelik ve zulme karşı yeni 
bir yaşamı savunuyor. HDP’nin aldığı 
oy, tüm bunları savunanların birleştiği 
noktadır. Gezi süreci ile yeni politik 
bir hat oluştu ve insanlar bu sayede 
ilk kez devlet gerçeğiyle tanışmış 
oldu. Bu nedenle yeni yaşam çağrısı 
geniş kesimlerde karşılık buldu. Bu 
HDP’nin doğru zamanda, doğru yerde, 
doğru siyaset yaptığını da gösteriyor. 
Özellikle Kürt sorunu henüz çözüme 
kavuşturulmamış, savaş ve çatışma 
halen son bulmamış ve insanların bi-
raraya gelmesinde bu kadar önyargı 
varken, HDP’nin aldığı bu oy çok 
kıymetli oluyor. AKP’nin baskıcı ve 
çatışmacı siyasetine karşı, HDP’nin 
yapmış olduğu güler yüzlü siyaset to-
plumda karşılık bulmuş oldu. 

‘HDP’ye Destek Artacak’

 � HDP’yi bundan son-
raki süreçte ne bekliyor?

Ben önümüzdeki dönem HDP’nin 
çok daha güçleneceğini düşünüyorum 
çünkü HDP aslında kapitalist moder-
nitenin bize dayattığı baskılara karşı 
yeni birşeyi savunuyor bu da toplumda 
karşılık buluyor. Bunu dünya genel-
inde de görebiliyoruz. Yunanistan’da 
Syriza, İspanya’da Podemos gibi partil-
erin yükselişi; yeni bir arayışın cevabı 
niteliğinde... HDP’de Türkiye’de 
bunu iyi görüp, zamanında örgütleyen 
bir parti olduğu için karşılık buldu 
diye düşünüyorum. Doğru bir siyaset 
yapılırsa partiye olan desteğin çok daha 
artacağı kanaatindeyim.

 � Ne demek doğru si-
yaset yapılırsa?

Bu şu demek; HDP’nin halkın ta-
leplerine vereceği cevap büyümesini 
veya mevcut durumda kalmasını be-
lirleyecek.

 � HDP büyümek için nasıl 
bir strateji yürütecek?

HDP’nin seçim beyannamesinde 
sunmuş olduklarını hayata geçirmek 
için çalışması gerekiyor. Sokağın sesini 
parlamentoya yansıtırsa ve temenni et-

tiklerini uygulamayı başarırsa büyüme-
si kaçınılmazdır. 

‘Dünya Bir Değişim Sürecinde’

 � Solda yükselen partilerden 
bahsettiniz; Syriza ve Podemos 
gibi… Bu gelişmelere bakıldığında 
solda bir alternatif arayışı söz 
konusu diyebilir miyiz? Bu anlamda 
yaşanan hareketlilik devam eder 
mi yada bunun devam etmesi 
için neler yapılmalı mesela?

Dünyada bir değişim zorunluluğu 
var zaten. Kapitalist modernite kriz 
yaşıyor. Buna alternatif bir sistem 
üretenler kazanır. Sol, sosyalist ve 
ekolojik hareketlere çok önemli bir 
görev düşüyor. Değişim ve kriz süre-
cinde öncülük yapıp bunu örgütleyebil-
irlerse büyük bir kazanım elde edilebilir. 
Tabi bu kolay değil. Mesela Syriza’nın 
kapalist sistemle yaşadıklarını göz 
önünde bulundurursak çok kolay 
olmadığını görürüz. Bu nedenle 
bu ağı ve örgütlenmeyi geliştirip, 
güçlendirmek gerekiyor. Rojava Devri-
mi bu açıdan çok önemli. Bu devrimin 
kalıcı hale gelmesi, orada ortaya 
çıkacak demokratik, ekolojik, kadın 
özgürlükçü perspektifin hayat bulması 
bütün dünya açısından yeni bir durum 
ifade ediyor. Bu açıdan baktığınızda bu 
kazanımları elde etmenin yanı sıra, elde 
edilen bu kazanımların sistemleşmesi 
ve kurumsallaşması da bir o kadar 
önemli. Dünyanın genel olarak bir 
değişim sürecinde olduğunu görüp, so-
syalistlerin ve demokrasi güçlerinin bu 
dönemde örgütlülüklerini güçlendirme-
si ve öncü rolünü üstlenmesi önemlidir. 

 � Seçimlerde İngiltere’de birinci 
çıkan HDP, sadece İngiltere ile 
değil, tüm Avrupa ile bağını 
güçlendirmek adına herhangi 
bir çalışma yürütüyor mu?

Bu konuda yeniden yapılandırma 
çalışmaları yürütüyoruz. HDP’nin 
kendini yeniden yapılandırması, ye-
rel örgütlerini güçlendirmesi, HDK, 
DTK ve DTP’nin yeniden kendi 
içinde bir düzenlemeye gitmesi ve 
yurtdışı örgütlenmeleriyle ilişkilerini 
güçlendirme çalışmaları yürütülüy-
or. Hem HDP’nin hem de HDK’nin 
yurtdışı temsilcilikleri açması ve ortak 
çalışma yürütme konuları gündemim-
izde mevcut. 



22   ÇarŞamBa, 22 Temmuz 2015



23  ÇarŞamBa, 22 Temmuz 2015



24   ÇarŞamBa, 22 Temmuz 2015

Saldırıda Yaralanan Genç, 
Aynı Saldırıda Yaşamını 
Yitiren Anne ve Abisinin 
Tabutunu Taşıdı

Suruç katliamında yaşamını yitirenler-
in cenazeleri memleketlerine uğurlanıyor. 
Saldırıda hayatını kaybeden 7 Haziran seçim-
lerinde HDP’nin Bursa milletvekili adayı olan 
Metin Kılıç’ın HDP Parti Meclisi üyesi olan eşi 
Ferdane Kılıç ile oğlu Nartan Kılıç’ın cenazeleri 
de önce uçakla İstanbul ’a ardından toprağa 
verilmek üzere Bursa’ya götürüldü. Naaşları 

taşıyanlar arasında patlamada yaralanan ailenin 
kızı Sinem Kılıç da vardı.

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’na 
destek vermek isteyen HDP Parti Meclisi üyesi 
Ferdane Kılıç, oğlu Nartan ve kızı Sinem Kılıç 
ile birlikte Suruç’a gitmişti. Dünkü saldırıda 
Ferdane Kılıç ile oğlu Nartan Kılıç hayatını 
kaybederken, Sinem Kılıç da yaralanmıştı.

Adıyaman’da Neler Oluyor
Suruç’ta patlamanın meydana 
geldiği yerde kimliği bulunan 
Adıyamanlı Şeyh Abdurrahman 
Algoz’ün, abisi Y.E.A ile birlikte 
Adıyaman’da ‘ İslam Çay Ocağı› 
adında bir kafede çalıştığı id-
dia edildi. Diyarbakır bombacısı 
Orhan Gönder’in de Suriye ’ye 
gitmeden önce bu çay ocağına sık 
sık gittiği ortaya çıktı. ‘İslam Çay 
Ocağı’, çocukları IŞİD’e katılan 
ailelerin şikayeti üzerine 2014 
yılında ruhsatsız olduğu gerekçesi-
yle Adıyaman Belediyesi tarafından 
kapatılınca Şeyh Abdurrahman 
Algoz›ün ile ağabeyi Y.E.A IŞİD’e 
katılmak için Suriye’ye gitti. 

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 32 
kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili 
olduğu iddia edilen Şeyh Abdurrahman 
Algoz ile ilgili detaylar Radikal gazetesinde 
yayınlandı. 2013 Yılında Adıyaman’ın kenar 
mahallelerinde gizli yapılan örgütlemeler 2014 
yılında şehir merkezinde açıkça yapılmaya 
başlandı. Aynı yıl Ş.A.A ile abisi Y.E.A şehir 
merkezinde ‹İslam Çay Ocağı’ adında bir kaf-
ede çalışmaya başladığı öne sürüldü. İki katlı 
cafeye IŞİD sempatizanları takılınca kafenin 
ikinci katı mescit olarak kullanılmaya başlandı.

İslam çay ocağına takılan gençlerin hal 
ve hareketleri değişince aileler durumdan 
şüphelendi. Çocuklarının IŞİD’e katılmasını 
engelleyen aileler birkaç kez çay ocağın bastı. 
Hiçbir sonuç alınamayınca aileler kafe ile ilgili 
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. 
Kafeye takılan gençler Adıyaman Emniyet 

Müdürlüğü tarafından takip edildi. Ancak Em-
niyet bunun ötesine geçmedi. 

KAFEDE IŞİD BAYRAKLARI VARDI
Diyarbakır saldırısı sonrasında Radikal’e 

konuşan Orhan Gönder’in annesi Hatice Gönder 
İslam Çay Ocağı ile ilgili şöyle konuşmuştu:

“Burada oğlum ve arkadaşlarının beraber 
takıldığı ‘İslam’ adında bir kafe vardı. Aileler 
olarak o kafeye gittik. Kafe iki katlıydı. İkinci 
katta namaz kılınıyordu. IŞİD bayrakları du-
varlara asılmıştı. Oradakilere oğlumu tanıyıp 
tanımadıklarını sordum. Yemin ederek 
tanımadıklarını söylediler. Aileler olarak üç 
dört kez oraya baskın yaptık. Durumu devlete 
de bildirerek oranın kapatılmasını istedim.’’ 



Urfa Suruç ta olan katliama dair 
Kürt halkının yüzyıllar süren sözlerin-
den ve inançlarından başka söylenecek 
pek söz bulamıyorum; BARIŞ KAZAN-
ACAK! Er yada geç! Dünyadaki güzel 
insanların yürekleri, hain ve saptırılmış 
hasta mentalitelerin önüne geçecek ka-
dar güçlü ve kararlı çünkü. Bu dünya 
öylelerine her zaman dar geldi ve böyle 
devam edecek. Bu sözlerle bu haftaki 
yazıma başlamak istiyorum.

Kıllor
Bu hafta kendi memleketim olan 

Malatya dan bir tatla beraberiz
Kıllor yada Türkçe adıyla Kömbe 

Malatya ve çevresinde yaşayan 
Kürtlerin fazlasıyla sevdikleri özel-
likle ‘ağır’ misafirlerini ağırlamak için 
hazırladıkları en popüler yemekler-
indendir. Kıllor’un genelde o çevrel-
erde büyümüş kişiler için çok özel bir 
yeri vardır. Bu yemeğin yapılışının 
köy şartlarında hemen hemen bütün 
günü alması, benim gibi pek çok 
insanın hafızasında yarattığı hatıra bu 
yemeğin  onlar için yerini özel bir ye-
rde tutmasının sebeplerinden biri di-
yebilirim. Bütün gün bir yemek için 
uğraşmak kulağa çılgınca gibi gelse de, 
kıllor yemenin zevkine zevk katan olay 
bir bakıma bütün günü alması ve hemen 
her aşamasında ailece ve komşularla 
çalışıyor olmanızdan kaynaklanıyor.

Çocukluğumun hafızama yerleşen 
yemek hazırlıklarından en belirgin 
olanlarından biri idi kıllor yapımı. 
Öncelikle kuzuyu kesmekle baslardı 
gün, sonra et doğranır, pay edilir 
sonrasında kıllor yapmak için ayrılan 
yağlı et satırlarla ağaç kütükler üzer-
inde doğranırdı. Bu arada bir kişi hamur 
yoğurur, bir iki kişide çeşme başında 
üzerinde ekmek pişirilen demir sel yada 
Türkçe adıyla saçın iç kısımlarının isini 
temizleyip yıkamakla meşgul olurdu. 
Eğer sadece bir tane sac ı varsa evi-
nizin, komşunuzdan ikincisini ödünç 
almak da biz çocukların görevi idi. 
Boyumuzdan büyük sacı ancak iki kişi 
taşıyabilirdik komşunun evinden eve 
kadar. Yakılan kocaman ateşin üzer-
ine yerleştirilen saç ın içinde öncelikle 
kıllor un içi pişirilirdi. Doğranmış et, 
ardından bol soğan,  patates ve ba-
haratlar koyulurdu. Taze kavrulmuş 
etin kokuları muhteşem bir ziyafetin 
habercisi gibiydi.  O manzara ve koku-
lar belleğimde o kadar yer etmişki 

sanki şimdi gözümün önünde yapılıyor 
bunları yazarken. İç piştikten sonra bir 
kaba boşaltılır ve saca bolca tereyağı 
sürüldükten sonra kalınca açılan hamur 
yerleştirilirdi, iç malzeme düzgünce 
döşenir ve üzeri ikinci hamur kapatılır 
kenarlar bastırılır ve kaşıkla şekiller 
verilir ardından yine bol tereyağı sürül-
ürdü hamurun yüzeyine. Üzerine ikinci 
sac kapatılır kor haline gelmiş odunların 
içine gömülür ve çay eşliğinde bekleyiş 
başlardı. Hatırladığım en muhteşem 
belirgin manzara güneş batımında 
bu korların saçtığı ışıklardı kıllor un 
pişmesini beklerken. Piştikten sonra 
kora gömülü kapalı sacı çıkarmak 
sanki bi hazineyi çıkarmak gibi çok 
dikkatli ve itina ile yapılırdı. Üstteki 
korlar küreklerle yavaşça temizlenir, 
ve birbirine adeta yapışmış saçlar 
dikkatlice kordan çıkarılır, etrafında 
toplanmış bütün izleyenler eşliğinde 
üstteki sac dikkatlice kaldırılır ve 
kıllor’un muhteşem görüntüsü gözler 
önüne serilirdi. Bütün bu olanları çocuk 
gözüyle izlemek, içinde kaybolduğumu 
hissettiğim, inanılmaz bir haz aldığım 
bir ritüelin içindeymişim gibi bir du-
yguydu sanki. Belki de yemeğe olan 
bu özel ilgimin başlangıcı özellikle bu 
tecrübeler idi, kim bilir.

Şimdilerde kıllor elbette evde ele-
ktrikli fırınlarda yapılmakta. Antep ve 
bazı çevre bölgelerde hala taş fırınlarda 
yapma olanağı var. Saçta yapılanla aynı 
lezzet ve güzellikte olmasa da evde 
yapılanlardan çok daha güzel denile-
bilinir. 

Burada verdiğim tarifim uzun den-
emeler sonucunda, aldığım değişik 
tarifleri deneye deneye vardığım tarif. 
Umarım dener ve beğenirsiniz.

Yanına en güzel gidecek içecek el-
bette ki tuzlu buz gibi köpüklü ayran.

YAPILIŞI:
Kıllor
20 dilim yapar 
Hamuru için 
450 gr. beyaz un
150 gr. kahverengi un 
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kuru hamur mayası (7gr.)
360 ml ılık su (yada fazlası)
İçine
6 yemek kaşığı saf zeytinyağı
800 kg.orta yağlı kuzu kıyma
3 tane orta boy ince doğranmış soğan
1 orta yada büyük boy ince 

doğranmış patates
1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

tuz ve karabiber
2 yemek kaşığı tereyağı
Üzerine
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı sade yoğurt 
1. Unu büyük bir kaseye alın, bir 

tarafına tuzu, diğer tarafına mayayı ek-
leyin. Üzerine suyu ekleyip karıştırın, 
yumuşak bir hamur elde edinceye kadar 
yoğurun ve 1 saat kadar mayalanmaya 
bırakın. Hamur iki katına çıkmışsa 
hazır demektir. Hamurun havasını alıp, 
iki eşit parçaya bölüp beze yapın.

2. Hamur mayalanırken içini 
hazırlayın. Altı yapışmayan bir ta-
vada eti 4 yemek kaşığı zeytinyağı ile 
pişirmeye başlayın ve her yanı hafif 
kahverengine dönmeye başlayıncaya 
kadar arada bir karıştırın. Kapağını 
kapatıp, kısık ateşte 20 dakika ka-
dar pişirin, et bu arada kendi suyunu 
bırakacaktır. Et suyunu çekene ka-
dar kapağı açık şekilde pişirmeye de-
vam edin. Soğanları ekleyip 5 dakika 
pişirdikten sonra patatesleri, tuz, 
karabiber ve kırmızı biberi de ekleyip 
karıştırın ve kapağı kapalı şekilde en 

fazla 5 dakika kadar pişirin, tereyağını 
karıştırıp altın kapatın.

3. Fırınınızı 185 C ısıtın. Her bezeyi 
oklava ile parmak kalınlığı inceliğinde 
tepsinizin şeklinde açın, ve yağlamış 
olduğunuz tepsiye yerleştirin. Tepsiden 
taşan kenarlarını kesin, iç malzemeyi 
açtığınız hamurun üzerine kenarda 
bir parmak mesafe bırakmak suretiyle 
eşit şekilde her tarafına dağıtın. Diğer 
bezeyi de biraz daha ince açın ve iç 
malzemenin üzerini kapatın, kenarda 
taşan fazla hamurları kesip, kenarlarını 
parmak uçlarınızla bastırarak birbirler-
ine hava almayacak şekilde yapıştırın. 
Hamurun orta kısmında buharın 
çıkması için parmağınızla küçük bir 
delik açın. Hamurun üzerine isterseniz 
kaşıkla şekiller verebilirsiniz.

4. Yağ ve yoğurdu karıştırıp ha-
murun üzerine sürün ve 25-40 dakika 
kadar üzeri kızarana kadar pişirin. 
Fırından çıkardığınızda üzerini nemli 
bir bezle örtün ve dinlenmeye bırakın. 
İstediğiniz büyüklükte dilimleyin ve 
servis yapın.

Afiyet Olsun
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KARİKATÜR

Savaşmak mı dediniz?
Devrimciliği tanımlamanıza göre yaşayamazsınız! Dev-

rimci ölüme gözünü kırpmadan koşandır... Hayatını devrime 
adayan onunla yatıp kalkan ve ona göre yaşayandır dev-
rimci... Kobane’de bulunduğum günlerde çektiğim bir fotoğ-
raf... Yalnız başına motoruyla devriye gezen ve yoldaşlarını 
kontrol noktalarında denetleyen bir genç... Daiş çetelerinin 
kol gezdiği kafa kestiği acıların merkezi Kobane’de sırtındaki 
keleş ile... Savaşıyor, direniyordu genç adam... İmrendim ve 
güçlendim elimden gelenin daha fazlasını yapmaya daha 
da inandım... Siz savaşmak mı dediniz... Öyle kolay bir şey 
değil, sevdiklerinin kan gölünde yürümek, cesetlerini omu-
zunda taşımak! Savaşan ve var olan bu genç adam, biz-
lerse ancak hayatlarını devrime adayan gerçek devrimcilere 
sevgimiz ve varlığımızla destek olabiliriz.. Gelecek savaşan 
genç devrimcilerle ‘gelecek’! 

Haftanın fotoğrafı
Yazı fotoğraf: Erem Kansoy
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Yaz Nezlesi ve Alerjik Burun Rahatsızlığı
Saman nezlesi nedir? 

Bu terim aslında yanlıştır. Birin-
cisi, saman, alerjik bir şey değildir, 
dolayısıyla alerji meydana ge-
tirmez. Burun tıkanıklığına, 
kaşıntılı ve akıntılı buruna, burun 
ve boğazda fazla miktarda koyu 
akıntıya sebep olur fakat bu alerjik 
şikayetlere kendisi değil, havadan 
gelerek üzerine konan alerjik mad-
deler yol açar. 

Yaz nezlesi de, bilinen virüsler-
in yol açtığı nezle gibi değildir. 
Havada bulunan alerjik mad-
delerin yol açtığı bir rahatsızlıktır. 
Saman nezlesi ve yaz nezlesi, 
aslında, tıp dilinde “alerjik rinit” 
olarak bilinen hastalıklardır. 

Birçok kişi bu rahatsızlıktan 
etkilenir. Bazılarında hafif geçer, 
fakat bazı kişilerde çalışmayı ve 
günlük yaşamı engelleyecek kadar 
şiddetli olabilir. 

Alerjiye ne sebep olur?
Bitki veya hayvanlardan gelen, 

insanlara yabancı alerjik maddeler, 
göz, burun, boğaz gibi yerlerden 
insan vücuduna girerler ve burada 
onların içeri girmesini engelleyici 
reaksiyonla karşılaşırlar. Normal 
şartlarda, bu, yardımcı, doğal bir 
korunmadır. Mamafih, bazı kişiler, 
bazı maddelere karşı, normalden 
fazla reaksiyon gösterirler. Bu tür 
insanlara “alerjik bünyeli” insan-
lar, bu tür maddelere de “alerjen” 
denir. Alerjinin, soyaçekim gös-
teren bir eğilimi vardır. 

Vücudun savunma sistemi, 
yabancı maddelere karşı savaşan 
maddeler üretir. Bunlar, alerjenler-
le karşı karşıya geldiğinde, vücutta 
istenmeyen etkiler oluşturan mad-
deler salınır. “Histamin”, bunların 
içinde en bilinenidir ve burunu 
döşeyen dokuda şişme, kaşınma, 

tahriş, aşırı salgıya sebep olur. 

Hangi alerjenler burun-
da alerji yaratırlar? 

Hava ile taşınabilecek kadar 
hafif ve belirli boyutta olan, burun 
dokusunda depolanabilecek bitki 
veya hayvan protein parçaları, 
alerji oluştururlar. Sık görülenleri, 
çiçek polenleri, mantar sporları, 
hayvan epitel döküntüleri ve ev 
tozudur. Gözle görülemeyen bu 
mikroskopik yapılar, gerekend-
en büyük veya küçük olursa, 
vücuda girerek alerjik reaksiyon 
oluşturamazlar. 

Alerjiler önemli olabilir 
mi? 

Alerjik bünyesi olanların, 

soğuk algınlığına, nezleye, sinüs 
ve kulak enfeksiyonlarına karşı 
dirençleri azalmıştır. Ayrıca bu en-
feksiyonlar esnasında daha fazla 
rahatsız olurlar, daha da önemlisi 
astım geliştirebilirler. 

Ne yapabilirsiniz?
İdeal olan, alerjen maddelerden 

uzaklaşmaktır. Meselâ, sahilde, 
sadece denizden gelen meltemi 
soluyabileceğiniz bir yere veya 
hiç bir şeyin büyüyemeyeceği çok 
kuru bir havanın bulunduğu yere 
gidebilirsiniz. Maalesef bu tür 
öneriler pratik olmaktan uzaktır, 
kendinizi şu tedbirlerle korumaya 
çalışabilirsiniz: 

• Ev temizlerken veya otlarla 
uğraşırken maske takınız. 

• Havalandırmanız varsa, 

hava filtrelerini ayda bir 
değiştiriniz veya hava 
temizleyicisi alınız. 

• Ağır polen mevsiminde, kapı 
ve pencerelerinizi mümkün 
olduğunca kapalı tutunuz. 

• Ev bitkileri büyütmeyiniz 
ve alerjik olduğunuz 
hayvan beslemeyiniz. 

• Yün battaniyenizi, kuş tüyü 
yastığınızı, yün elbiselerinizi, 
alerjen olmayan sentetik 
maddelerle değiştiriniz. 

• Yorganınızı ve yaylı 
yatağınızı, sentetik 
örtülerle kaplayınız. 

• Hekiminizin önerdiği 
ilaçları düzenli bir 
şekilde kullanınız. 

• Yatarken, baş tarafınız 

daha yüksekte yatınız. 

*Genel sağlığınıza özen 
gösteriniz: 

• Her gün egzersiz yapınız. 

• Sigara ve diğer dumanlı 
içecekleri bırakınız. 

• Karbonhidratı düşük, 
dengeli besleniniz. 

• Vitaminli yiyeceklerle 
(özellikle vitaminC) 
besleniniz. 

• Hekiminize düzenli 
olarak görününüz. 

• Kışın, evler, ısınmanın 
etkisiyle oldukça kuru 
olduğu için, kaliteli bir 
nemlendirici almayı 
düşününüz, fakat bu 
nemlendiriciler üzerinde 
mantar üreyebileceğine 
de dikkat ediniz. 

Aile doktorunuz sizin 
için ne yapabilir?

Kulak, burun, boğaz hekiminiz, 
sizi tam olarak muayene edecek-
tir. Burun ve sinüslerinizin detaylı 
muayenesi, alerjiye eşlik eden en-
feksiyon, alerjik şikayetleri artıran 
ve tedaviyi zorlaştıran burun 
eğriliği, polip gibi hastalıklar olup 
olmadığını tespit edecektir. 

Alerji tedavisi için değişik 
ilaç grupları mevcuttur. Dokto-
runuz, bunlardan hangisinin sizin 
için daha uygun olduğuna karar 
verecektir. Tedavi, aynı zamanda 
uygun çevre kontrolünü de içerir. 
Uygun hikaye ve muayene so-
nucu hangi maddelere karşı alerji 
olduğunu tespit için testlerin 
yapılıp yapılmaması gerektiğine 
karar verecektir. 

Ultrason ‘kronik yaraları iyileştiriyor’
Yeni bir araştırmaya göre, ultrason teknolojisi 

kronik yaraların kapanmasına yardımcı oluyor.
BBC’nin haberine göre, hayvanlar üzer-

inde yapılan deneyler, ultrason sayesinde kro-
nik yaraların iyileşme sürecinin üçte bir oranında 
azaldığını gösterdi. Araştırma bulguları, deri 
rahatsızlıklarına dair incelemeler içeren Jour-
nal of Investigative Dermatology adlı dergide 
yayınlandı.

Uzmanlar, sonuçların ‘oldukça etkileyici’ 
olduğunu fakat insanlar üzerinde de deneyler 
yapılması gerektiğini söyledi. Ultrason teknolojisi, 
bazı kemik yaralarının tedavisinde de kullanılıyor.

Sheffield ve Bristol Üniversitesi’nin ortak 
araştırma ekibi, bu teknolojiyi kolay kapanmayan 
ve enfeksiyon kapan kronik yaraları olan fareler 
üzerinde denedi. Kronik yaralar arasında uzun 
süre uzanmak ve aynı pozisyonda oturmaktan 
kaynaklanan basınç yaraları ile uzvun kesilmesine 
neden olan diyabetik ayak ülseri de bulunuyor. Bu 
tip yaralar, yaş ilerleyip vücudun kendi kendini 
iyileştirme yetisinin zayıflamasıyla daha yaygın 
hale geliyor.

Hücreleri uyandırıyor
Yüksek frekanslı ses dalgaları yaranın içinde-

ki ve etrafındaki hücreleri titretiyor. Bu süreç, 
hücreleri uyandırıyor ve yaralara daha duyarlı 
hale getiriyor. Araştırma, yaşlı ve diyabetik farel-
erde yaranın iyileşme süresinin dokuz günden, altı 
güne düştüğünü gösterdi. Rapora göre ultrason, 
“genç ve sağlıklı hayvanlarda da iyileşme oranını 
düzenliyor.” Deneyler süresince araştırma ekibi, 
ultrasonun haftalarca kapanmayan yaralar üzer-
inde ultrasonun gücünü test etmek için, yaralar 
kronikleşmeden tedavi uyguluyordu. BBC’ye 
konuşan araştırma ekibinden Dr. Mark Bass, 
“Şimdilik tedavi enfeksiyonun durdurulması ve 
iyileşmesi temelinde yapılıyor, ultrasonla yaranın 
iyileşmesini sağlıyoruz” diyor. Bass, süreci şöyle 
anlatıyor: “(Ultrason) normal iyileşme sürecini 
aktif hale getiriyor, bu nedenle çekici bir terapi. 
Ultrason, hücreleri normalde yapmaları gereken 
şeyi yapmaları için uyandırıyor.”
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IS ILANI
Satış Pazarlama Müdürü aranıyor

HD Aluminium Ltd
Görevimiz alüminyum profil ve kulçe satmak.
İş tanımı flexible. Evden, tatilden, karavandan 
çalışabilirsiniz. Saatleri de size bağlı.
Reklam tabelacıları, mobilya üreticileri, CNC’ciler 
bir kaç müşteri gurubumuz.
İyi derecede İngilizce, temel bilgisayar bilgisi.
Basic salary ve komisyon olacaktır.

 
Lütfen CV’nizi ve ücret beklentinizi 
aşağıdaki emaile gönderiniz. 
info@hdaluminium.co.uk

TOPCU MOBILE CAR MECHANIC
Her türlü araba tamiri işleriniz yapılır

REPAIRS 
SERVICING 
DIAGNOSTICS 
PRE-MOT/FAILURES

AHMET TOPCU
07415106521
07405756462

MEM Painting 
and Decoration

Her türlü boya ve 
dekorasyon işi itina ile 

yapılır.

Mahmut Söylemez
07984 513 968

DRİVİNG LAND  
ŞOFÖR OKULU
Kısa sürede fazla para harcamadan 
ehliyet almak, güvenli sürücü  
olmak için vitesli & otamatik 
direksiyon dersleri verilir.
Erken test günü alınır

Ali 07723921216

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

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828

30

MERCAN FRUIT AND 
VEGETABLE

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

07703 324308

HORİZON BOOKS
Kitap Satış Temsilcisi

Ufuk Kaya
0794 936 8228

Handyman
Temiz Handyman Services

Property maintenance
Painting, Decorating, Tiling, Flooring, 

Plastering, Doors

ALİ TEMIZ
07460617017
07760844900
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ŞÎROVEYEK 
SOSYOLOJÎK; 
DENGBÊJÎ

NÎHAT ŞÎMŞEK-A.Welat

Terz û sazkirina dengbêjiyê 
di sazkirin û terzê dengbê-
jan de bi çîrok û têkiliyên 
diyalektîk tê sazkirin. Ango 
çîroka kesekî yan jî mijar 
yekalî nayê gotin. Leheng 
ne bi serê xwe ne, şexs bi 
xwe ne leheng in. Bi der-
dorê re lehengî tê avakirin

Çand, bawerî û hemû nirxên manewî 
yên civakbûyînê li gorî xwezaya erdnî-
gariya ku li ser jiyane teşe digirin û dijîn. 
Têkiliya civak û erdnîgariyê ji aliyê A. 
Mauloof ve wiha tê pênasekirin: “Erdnîgarî 
qeder e!” Divê ku mirov ji erdnîgariya xwe 
razî be lê dema ku êrîş û mudaxeleyên mêt-
ingeh û dagirkeriyê li ser erdnîgariyê pêk 
werin qedera civakê jî qedera erdnîgariyê 
jî di destên hêzên mêtingeh de tê dîlgiritin. 
Ji ber vê yekê jî bi qasî ku erdnîgarî qedera 
civakê ye civak jî qedera erdnîgariyê ye.

Di Roja îro de modernîteya kapîtalîst bi 
rêya teknîka endusriyalîzmê têkiliyên ci-
vak û erdnîgariyê yên xwezayî, hema hema 
ber bi tunebûnê ve dibe. Ev feraseta mod-
ernîteya kapîtalîst, bi polîtîkayên neolîberal 
û kulturalîzmê, erdnîgariyê ango xwezayê 
wekî nesneyeke ku li ser tehakum were ki-
rin dibîne. Wekî encama van polîtîkayan êdî 
çand, huner, bawerî û hemû nirxên gelan ên 
qedîm hêdî hêdî dihelin û ber bi tunebûnê 
ve diçin. Mixabin wekî çandên hemû gelan 
çanda gelê kurd ji ber modernîzm û kultur-
alîzmê texrîbatên mezin dît. Ligel her tiştî 
gelê kurd çanda xwe ya folklorîk parastiye. 
Ji ber wê, zindîbûna çanda kurd a folklorîk 
hê jî di jiyana gelê kurd de pir xurt e. Bêgu-
man di vê xalê de avantaja gelê kurd heye 
(li gorî gelên din) ji ber ku 40 sal e têkoşîna 
polîtîk didome. Her çand bi damarên xwe 
yên bi xwînê ji çavkaniyên ku jê digire di-
kare hebûna xwe bidomîne. Ango her giya 
li ser koka xwe şîn dibe. Çavkaniya çanda 
kurd a zindî, di cewherê xwe de çanda ci-
vaka xwezayî ango ya nelolîtîkê ye.

Di çand û kelepûra civaka kurd de kod 
û elametên hezarsalî bi teşeyeke alenî; 
tê xuyakirin. Mînak: Bi dehan cureyên 
govendên kurdan hene. Her lîstikek hal 
û rewşa ajal û xwezayê temsîl dike. Dîsa 
têkilî û nêzîkatiya agir, ax û rojê, demsal 

û hwd. bi aşkerayî nîşaneyên jiyana civaka 
xwezayî xuya dikin. Mirov çand û rengên 
civakê bi huner û wêjeya wan ancax dikare 
pênase bike û bide naskirin. Gelê kurd rastî 
û rengê civakbûyîna xwe di nava çand û 
hunera xwe de veşartiye û parastiye. Dema 
ku mirov li dîroka civaka kurd mêze bike 
dê bibîne çawa Ehmedê Xanî, Feqiyê Tey-
ran, Melayê Cizîrî, Elî Herîrî, Baba Tahirê 
Uryan û bi dehan wekî wan kesayetên pîroz 
naveroka çand û wêjeya kurd bi pêş xistine 
û parastine. Di wêjeya kurdî de wêjeya 
devkî derdikeve pêş. Di civaka kurd de 
dengbêjî bi wate û reseniya xwe xwediyê 
cihekî girîng e. Di civaka kurd de diyardeya 
dengbêjiyê îfadekirina jiyana komunalîteyî 
ye. Dema ku mirov li kilamên dengbêjan bi 
awayekî kûr û bi tefekur guhdar dikei hîs 
ike ku wekî ji nava çemekî diherikin ber 
bi deryaya (menzîla) çanda kurdewarî ya 
qedîm… Belê di van rojên ku modernîteya 
kapîtalîst naveroka hemû nirxên mirova-
hiyê vala dike de dengbêjiya ku dîroka gelê 
me bû dibe dîrok lê li dergûşa mirovahiyê li 
ser çiyayên azad hêna ew deng tê, ew dengê 
ku me dibe gundên me, warê dê, bav, kal û 
pîrên me… Bi derketina Tevgera Azadiyê 
re her çiqas ji bo zindîbûna çanda cewherî 
têkoşîna bîrdozî û polîtîk bi pêş ketibe jî ji 
ber ku damarên me yên bi çavkaniyan ve 

girê didin hatine qutkirin afrînerî lawaz 
ma. Lewre çanda me ya folklorîk pir zindî 
û girseyî nehat jiyîn. Bi têkoşîna Tevgera 
Azadiyê re me fêm kir ku damarên çanda 
me di nava huner û wêjeya me de xwe di-
stirîne.

Mirov dikare bibêje ku dengbêjî kaniya 
huner û wêjeya civaka kurd e. Em çiqas li ser 
dengêjiyê bisekinin ewqas em ê nêzî rastiya 
kurdewariyê bibin. Ger der heqê civak û 
erdnîgariya gelê kurd de lêkolînek bê kirin, 
wekî çavkaniyeke sosyolojîk neyê dîtin, 
ew lêkolîn teqez dê nebes û seqet bimîne. 
Dengbêjî ne tenê hunerek an jî wêjeya 
devkî ye; dengbêjî şîroveyeke sosyolojîk 
û dîrokî ye. Nivîskarê kurd Mehmet Uzun 
dengbêjiyê wiha pênase dike: “Dengbêj ew 
kes e ku henase û jiyanê dide deng. Denbêj 
ew kes e ku deng dike kelam, kelamê dike 
stran.” Di jiyana hemû kurdan de çîroka 
dengbêjiyê heye. An di lorîna dayika xwe 
de, yan jî di îsyana bavê xwe e tehm dike. 
Terz û sazkirina dengbêjiyê di sazkirin 
û terzê dengbêjan de bi çîrok û têkiliyên 
diyalektîk tê sazkirin. Ango çîroka kesekî 
yan jî mijar yekalî nayê gotin. Leheng ne 
bi serê xwe ne, şexs bi xwe ne leheng in. 
Bi derdorê re lehengî tê avakirin. Ev bi xwe 
yek ji taybetmendiyên pergala têkiliyên ji-
yana klanan e. Her leheng bi navê civak û 
klanê jê hatiye xwe îfade dike û tê naskirin. 
Dengbêj di destpêkê de herêm, eşîr, dîroka 
eşîrê, taybetmendiyên eşîrê û herî dawî le-
heng dide naskirin. Şêwaza êşîran bi xwe 
konfederal e û vê yekê bandora xwe li ser 
sazkirina kilam û stranan kiriye. Her eşîr bi 
rengê xwe heye. Dengbêj li ser van esasan 
tevdigerin û kilamên xwe dihûnin. Dengbêj 
di kilamên xwe de wekî şîroveyên rexneyî 
bûyer û kesan didarizînin. Ev jî divêtiya 
berpirsyariya saziya denbêjiyê ye.

Dîsa di kilaman de têkilî û pevçûnên 
civakê bi kûrahî, tên hûnandin. Di-
yardeya dengbêjiyê di civaka kurd de wekî 
dînamîkeke hevgirêdayî ye. Dengbêj êş, 
keder, jan, şahî, şîn, azadî, bindestî û hemû 
hestên civakê hîs dikin û dibin tercumeya 
civakê. Tevgera Azadiyê veqetandina 
kevneşopiyê û nûjeniyê bi diyalektîka 
paşeroj, kêlî û pêşerojê bi hev re girê dide 
û senteza ruhê demê hildigire. Bi rêya 
hunerê jî vê rasteqîniyê dixwaze derxe ro-
nahiyê. Wekî rêheval û hunermendên me 
yên şehîd Hozan Serhed, Hogir, Mizgîn, 
Sefkan, Dedîl… Ev rêheval û hozanên me-
zin bi felsefeya Rêber Apo û bi cewhera 
çanda qedîm temsîliyeta hunera şoreşê di 
şexsê xwe de anîn cih. Van hevalan ji ce-
whera xwe ya hunerî ji kûrahiya Kurdistana 
qedîm û bi perspektîfa ruhê şoreşê hilgirtin. 
Cewherên wekî Evdalê Zeynikê, Karabêtê 
Xaço, Feqiyê Teyran, Eyşe Şan, Aramê 
Tîgran, Mehemed Arifê Cizîrî… Huner û 
wêjeya me ya nûjen, li ser van kokan şîn 
bibe, dê bikaribe temsîliyeta heqîqeta ci-
vakê bike. Gel, bi çand û hunera xwe tên 
naskirin. Çand û huner eynika gelan in. 
Carna di nava destanek de, carna di nava 
kilamek dengbêjiyê de kod û elametên 
heqîqetê veşartîne. A girîng ew e ku mirov 
wan kod û elametan rast bixwîne û vebêje. 
Çawa ku Rêber Apo di destana Gilgamêş de 
dîroka pênc hezar salan, di destana Edûlê û 
Derwêş de rastiya gelekî derdixe holê; divê 
ku em jî bi wî awayî nêzî destan, huner, 
çand, wêje û bi taybetî jî dengbêjiyê bibin. 
Rastiya civaka kurd hêj jî di nava kilam û 
stranên dengbêjan de dijî. Dengbêjî vego-
tina birîna dayikên li pey hebûna xwe ye.
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Berbanga şoreşê: 19 Tîrmeh
Coş û kelecana 19 Tîrmehê li 
her derê Kurdisyanê didome. 
Ji her derê Kurdistanê saziyên 
sîvîl û partiyên siyasî salvege-
ra şoreşa 19 Tîrmehê pîroz 
kirin û hatin gotin ku tevî ku 
zehmetî û dijwariyan şoreş 
berdewam e û ew roj navê xwe 
bi tîpên zêrîn li dîroka şoreşan 
nivîsand. 

Fermandariya Giştî ya YPG, Seroka 
Meclîsa Rêveber a Kantona Efrînê, Kordî-
nasyona Komalên Ciwan,Tevgera Azadiya 
Civaka Kurdistanê, Partiya Kesk a Kurdistanê 
û MLKP Rojava bi peyamên xwe şoreşa 19 
Tîrmehê li gelan pîroz kirin.

Fermandariya Giştî ya YPG’ê salvegera 
19’ê Tîrmehê li hemû gelê Roajva pîroz kir 
û got ku hêzên wan dê asta berxwedana xwe 
bilind bikin da ku serkeftina meyînde pêk 
were. Daxuyaniya Fermandariya Giştî ya 
YPG’ê de hat destnîşankirin ku sê sal di ser 
şoreşê re derbas bûne, rojane serkeftinên nû 
ku di dîroka mirovahiyê de têne nivîsandin 
hatiye bidestxistin û bi wê rengî dewam kir: 
“Şervanên şoreşger di her gavên wî xakî de 
xwîna rijandiye û ne tenê li Rojava li dîroka 
mirovahiyê de rûpelek bi nirx û rûmet lê zede 
kirine. Berxwedana qehremanên vî gelî ev 
serdem kirin nûnertiya edalet û jiyana hevbeş 
a di navaber hemû pêkhateyan de. Tivingên 
şervanên me li hemû deveran li dijî teroristên 
faştistin ên kor ku hêzên dewletan û artêşên 
wan li ber wan têk çûn, berxwedan û evs-
aneyên dîrokî nivîsandin.”

Her wiha YPG’ê di daxuyaniya xwe de gor 
ku ew ê bi diran û nenûkên xwe be jî wê şer 
bikin da ku ew zulim û zordariyê ji ser gelê 
xwe rabikin û wiha pê de çû:” Ji bo parastina 
gelê xwe em ê canê xwe feda bikin.  Em bi vî 
rihî bi ser ketin û bi vî rêbazî serkeftinên me-
zin hatin bi destxistin. Serkeftinên me ji şoreşa 
19’ê Tîrmehê ya 2012’an û rizgarkirina Kob-
anê dest pê kir û ber bi Efrîn, Cizîrê, her wiha 
hemû gund û bajaran ve herikî. Berxwedana li 
Serêkaniyê û Girzîro yên bi rumet gavên pîroz 
ên li pey hev bûn û di encamê de vîna gelê me 
yê welatparêz û xwedîderketina li şoreş ku di 
asta herî jor de serkeftî mezin û geştir bûn. Bi 
vê yekê derkete holê ku hêza gelê me yê şerker 
mezine û dikare xak û rumeta xwe biparêze.”

Kobana bi xwîna şehîdan 
hatiye avdan

Seroka Meclîsa Rêveber a Kantona 
Efrînê diyar kir ku şoreşa 19’ê Tîrmehê qon-
axeke dîrokî ya gelê Kurd bû û wiha got: 
ˮBerxwedana 14’ê Tîrmehê bingeha sereke ya 
şoreşa mirovî ya 19’ê Tîrmehê bû ku ji Kobanê 
destpê kir û dê li Kobanê jî bi serkeve.ˮ

Mustefa da zanîn ku şoreşa 19’ê Tîrmehê 
pêngaveke dîrokî ye û di nava xwe de gelek 
nirxên mirovahiyê dihewîne û diyar kir ku 
hêzeke mezin da hemû kesê ku dibêje em Kurd 
in. Mustefa hemû tekoşerên azadiyê bi bîr anî 
û wiha dom kir: ˮŞehîdên Tîrmehê şehîdên 
azadiyê û rumetê ne. Wan çanda berxwedanê 
di şoreşa Rojava de çandin. Berxwedana 14’ê 
Tîrmehê bingeha berxwedanê ya şoreşa 19’ê 
Tîrmehê xêz kir. Bi şoreşa 19’ê Tîrmehê nêrî-
na hemû cîhanê ya li ser gelê Kurd guhert. Bi 

destkeftî û serekftinên hatine bidestxistin gelê 
Kurd xwe nîşan da.ˮ

Dilê gelan êdî bi têkoşîna 
azadiyê re lê didin

Kordînasyona Komalên Ciwan jî bi daxuy-
aniyeke nivîskî re destnîşan kir ku Şoreşa Ro-
java şoreşa mirovên xwedî îdîaya jiyana azad 
e û bang li ciwanan û tevahiya gelê Kurdistanê 
kir, ku hîn bêhtir cihê xwe di nava pêngavên 
azadkirina Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan 
û avakirina jiyana azad de bigirin.

Kordînasyona Komalên Ciwan di daxuy-

aniyê xwe de Arîn Mîrxan û hemû şehîdan si-
lav kir.

Di daxuyaniyê de hat gotin 19’ê Tîrmeha 
2012’an de bi çirûska agirê şoreşê ya li Kobanê 
hat pêxistin re destpê kir û bi Şoreşa Rojava 
ya roj bi roj mezin dibe.Daxuyaniya Komalên 
Ciwan bi vê rengî dewam kir: Li Kurdistanê 
dilê gelan êdî bi têkoşîna azadiyê re lê didin. 
Baweriya ji têkoşîna me zêde bû, aliyê şoreşa 
me ya hemû gelan hembêz dike baştir hat dîtin, 
ji hemû gelên li cihên cuda yên cîhanê rastî ne-
heqiyê tên, zextê dibînin û li ber xwe didin re 
bû çavkaniya îlhamê, di nava gelên cîhanê de 

rê li ber eleqe û sempatiyeke me-
zin vekiriye.”

Parastina demokrasiyê 
û mafê mirovan e

Hevserokê Giştî yê Tevgera 
Azadiya Civaka Kurdistanê Mi-
hemed Abdulah ragihand ku dest-
keftiyên şoreşa Rojavayê Kurdis-
tanê destkeftiyên hemû gelê Kurd 
e û got: “Şoreşa Rojava ji ber ku 
li ser bingehekî xurt ê bîrdozî hat 
destpêkirin, ji ber vê di nava sê sa-
lan de gel karî mezintirîn destkeftî 
bi dest bînin.”

Partiya Kesk a Kurdistanê jî di 
daxuyaniyê xwe yê niviskî de bi 
lev kir kir ku Şoreşa 19’ê Tîrmehê 
bi armanca rirzgarkirina Rojava ji 
hêzên rêjîmê dest pê kiriye û wiha 
got: ˮŞoreşa Rojava ronahiya xwe 
ji xwîna şehîdan girtiye.ˮ Di dax-
uyaniyê de salvegera şoreşa 19’ê 
Tîrmehê li hemû gelê Rojava hate 

pîroz kirin û ev tişt hate gotin: ˮŞoreşa Rojava 
ronahiya xwe bi xwîna şehîdan dîtiye. Em ji 
hemû cîhanê re tekez dikin ku gelê Rojava 
hezkiriyê azadiyê ye û ne mumkin e derbarê 
zilm û zordariyê de bê deng bimîne. Şoreşa me 
şoreşa parastina û demokrasiyê û mafê miro-
van a cîhanê ye.ˮ

MLKP Rojava salvegera 19 Tîrmehê bi 
wan hevokan bi bîr anî :“Şoreşa me ya Rojava 
ya bi ked, hewldan û berdêlên mezin me ava 
kir, 3 sal li pey xwe hişt. Şoreşa me ya Ro-
java li hember hemû lîstikên emperyalîstan û 
hewldanên dewleta Tirk ên fetisandinê hebûna 
hîn xurttir didomîne.”
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29 ciwan ji bajarên cûda re hatin şandin
Hejmara kesên ku di 
êrîşa xwekujî ya Pirsûsê 
de jiyana xwe ji dest 
dane bû 32. Darbestên 
29 ciwanên ku karên wan 
ên otopsiyê temam bûn 
ji bajarên cûda re hatin 
şandin.   

Hejmara ciwanên SGDF›yî ku di êrîşa 
bombeyî ya Pirsûsê jiyana xwe ji dan bû 32. 
Jina ciwan a bi navê Polen Unlu ku di êrîşê 
de giran birîndar bibû, jiyana xwe ji dest da. 

Kesên ku jiyana xwe ji dest dabûn, roja 
sêşemê ji morgên Pirsûs û Rihayê hatibûn 
wergirtin û ji bo karên otopsiyê anîbûn Sazi-
ya Tip a Edlî ya Dîlokê. Li vir, bi çavderiya 
gelek dozger û bijîşkan de karên otopsiyê 
hatin kirin û ev kar heya saetên sibehê 
berdewam kir.   Ji kesên ku karên wan ên 
otopsiyê temam bûn ber bi bajarên dayik-
bûnê hatin şandin. 

Hate zanîn ku li Saziya Tip a Edlî 3 
cenazeyên din jî hene û ji bo tespîta nasnavê 
dê testa DNA›yê were kirin.  

Navên kesên ku jiyana xwe ji dest dane: 
Uğur Özkan, Kasım Deprem, Hatice 

Ezgi Saadet, Cemil Yıldız, Çağdaş Aydın, 
Nazlı Akyürek, Ferdane Ece Dinç, Mücahit 
Erol, Murat Yurtgül, Emrullah Akhamur, 

İsmet Şeker, Okan Pirinç, Nartan Kılıç, 
Ferdane Kılıç, Serhat Devrim, Met Ali Ba-
rutçu, Erdal Bozkurt, Süleyman Aksu, Ko-

ray Çapoğlu, Cebrail Günebakan, Veysel 
Özdemir, Nazegül Boyraz, Alper Sapan, 
Alican Vural, Osman Çiçek, Dilek Bozkurt, 

Büşra Mete, Yunus Emre Şen, Ayda Ezgi 
Şalcı, Polen Ünlü, Duygu Tuna, Nurcan 
Kaçmaz»

YPG’yiyên Swedî û DYA’yî: 
YPG ji bo mirovatiyê şer dike
Jesper Soder ê Swedî û Jor-
dan Matson ê DYA’yî yên di nav 
refên YPG’ê de li hember çeteyên 
DAIŞ’ê şer kirin diyar kirin ku 
yekane hêza ku li hember çeteyên 
DAIŞ’ê bi biryar şer dike YPG ye.

Jesper Soder, diyar kir ku ji ber bawer 
kiriye ku pêwîst e li hemberî komkujiyên 
derveyî mirovatiyê yên çeteyên DAIŞ’ê divê 
têkoşîneke rastî bê pêşxistin û ji bo ya vê 
bike jî tenê YPG ye berî niha bi du mehan 
çûye Rojava û li hember çeteyên DAIŞ’ê şer 
kiriye.

Soder got: “Di nav wê demê de min bi 
wan re nan xwar, li rex wan razam û min li 
rex wan şer kir. Min Kurd, Ereb û Suryanî 
nas kirin. Di jiyana xwe de cara yekemîn e 
min mirovên wiha germ nas kirin. Biyani-
yekî wekî min weke ferdekî malbatê pêşwazî 
kirin. Her tiştên xwe bi min re parve kirin.”

Jesper Soder li ser pirsa ku PKK ji aliyê 
DYA, Tirkiye û YE ve wek rêxistina terorê 
hatiye morkirin got: “Ez ne kesekî polîtîk 
im. Di encama hewldanên Tirkiyeyê de bi 
sûcdariyên derveyî rastiyan PKK wek rêxis-
tina terora hat îlankirin. Sûcdariyên li hem-
ber PKK’ê rastiyan nîşan nade. Li çiyê min 

PKK’yî dîtin. Li rex wan min şer kir. Min 
bi wan re xwarin xwar. Eger ew terorîst bin 
ez jî navbeynkar im ê kulîlk radestî wan 
kiriye.” Ev axaftina Soder bi çepikan hat 
pêşwazîkirin.

Jordan Matson ê DYA ‘yî jî diyar kir 
ku sala 2013’an tevlî nav refê YPG’ê 
bûye. Matson got ku komkujî û qirkirina 
çeteyên DAIŞ’ê ya li hember Êzidiyan pêk 
anî di tevlîbûna wî ya  nav refên YPG’ê de 
diyarker bû.

Matson anî ziman ku berê li Afganîstanê 
jî tevlî şer bûye û  diyar kir ku di jiyana xwe 
de li Şengalê tevlî şerê dijwar bûye û wiha 
dewam kir: “YPG li Sûriyeyê yekane rêxis-
tina mirovî û laîk e. Li Rojava sîstemeke ku 
tevayî gel; Kurd, Ereb, Suryanî, Êzidî û Tirk-
man tevlî bibin hat avakirin. Ev gel bi hev re 
qedera xwe tayîn dikin.”

Matson, diyar kir ku nêzîkatiya PYD û 
YPG’ê ya li hember pirsgirêka jinan jî ew pir 
bandor kiriye û axaftina xwe wiha domand:

“DAIŞ ku jinan dike kole, li Rojava jin bi 
mêran re xwedî heman mafan in. Çek di dest 
wan de mîna mêran welatê xwe li hember da-
girkeran bi biryar diparêzin.”

Çapemeniyê eleqeyeke zêde nîşanî civînê 
da. Nûçeyên têkildarî civîna çapemeniyê û 
roportajên bi Soder û Matson re hema hema 
di tevayî medyaya Swêd de cih girt. 

Demîrtaş: Bila her kes 
ewlekariya xwe bigire
Hevserokê Giştî yê HDP’ê Sela-
hattîn Demîrtaş li cihê êrîşa duh 
a li hember ciwanên SGDF’yî li 
Navenda Çand û Huner a Amara 
axivî. Selahattîn Demîrtaş got, “Di 
nav dewletê de kesên piştgiriyê 
didin wan hene. Zafiyeta dewletê 
ya ewlekariyê heye. Bila her kes 
ewlekariya xwe bigire.”

Hevserokê Giştî yê HDP’ê Selahattîn 
Demîrtaş bi parlamenterên HDP’ê û endamên 

Meclîsa Partiyê re hat Pirsûsê li cihê êrîşa duh 
a li hember ciwanên SGDF’yî li Navenda Çand 
û  Huner a Amara axivî. Demîrtaş got, «Hin 
kesên li vir hatin qetilkirin wê bibûna doktor. 
Hin kes wê bibûna hiqûqnas, hin kes wê bibûna 
mamoste. Lê hatin qetilkirin. Wê xizmet  ji gelan 
re kiribana. Peyama ku van ciwanan anî vir gi-
handina cihê wê deynê stûyê me ye.»

Demîrtaş diyar kir ku divê her kes li her cihê 
lê tedbîra xwe bigire û wiha dewam kir: «Di van 
de bi qasî zereyekê mirovatî nemaye. Dikarin li 
her cihî komkujiyê pêk bînin. Divê welatiyên 
me yên li bajarên ser sînor ên wek Hatay, Riha, 
Mêrdîn, Şirnex ewlekariya xwe û saziyên xwe 
bigirin. Di nav dewletê de kesên piştgiriyê didin 
wan hene. Zafiyeteke cidî ya dewletê heye.”

Pîlotên Îngîlîz tevlî êrîşên hewayî 
yên li hemberî DAIŞ’ê dibin
Li Îngiltereyê hikûmetê diyar kir ku 
pîlotên Îngîlîz tevlî êrîşên hewayî 
yên li hemberî DAIŞ’ê yên li Sûriy-
eyê dibin.

Îngîltereyê sala bihurî der barê êrîşên hewayî 
yên li Iraqê destûr ji parlamentoyê girtibû, lê bir-
yarê xakên Sûriyeyê nedigirt nav  xwe. Di dax-
uyaniya îro ji ofîsa Serokwezîrê Îngîltereyê Da-

vid Cameron hat kirin, hat diyarkirin tevî ku ji 
parlamentoyê ti biryarek derneketiye jî, pîlotên 
Îngîlîz wê tevlî êrîşên hewayî yên li Sûriyeyê 
bibin. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku wê 
pîlotên Îngîlîz di nava sîstema koalîsyonê de 
tevbigerin û ev yek jî ne dijî qanûnan e.

Wezareta Parastinê ya Îngîltereyê jî da zanîn 
ku hin endamên artêşa Îngîlîz tevlî operasyonên 
li hemberî DAIŞ’ê bûne û ev yek jî di nava 
hêzên DYA û Kanadayê de pêk hatiye.
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Çavê Cîhanê ya di Gerdûnê 25 salî ye
Hubble 25 salî ye... 

Di salên 80’an de, Ajan-
sa Fezayê ya Emerîkayê 
(NASA) û Ajansa Fezayê 
ya Ewropayê (ESA) bi 
hevkarî dest bi çêkirina 
Teleskopa Hubbleyê ki-
rin û di sala 1990’an de 
ew qedandin û şandina 
ezmanê. Bi vê teleskopê, 
objeyên asmanî ji tel-
eskopên li ser erdê bi 10 
caran zelaltir dikarin bên 
vekolîn. 

Li aliyê din di kompîtira wê de 
koordînatên 19 mîlyon objeyên as-
manî hene û kengî dixwaze dikare 
teleskopa xwe bizivirîne ser wan. 
Ji roja kuhatiye şandin Hubble 
bûye çavê Cîhanê ya li kurahiya 
Gerdûnê de...

Ji herî nêz ve Pluton: Ji texmînan mezintir e
Navgîna fezayê ya bi navê new 
Horizons ket nav atmosfera 
Pluton’ê dîmenên pir nêzîk 
kişand. 

Wêneyên ku New Horizons ji Pluto`yê şandine xuya 
dikin ku rûyê wê gerstêrkê yê ji qeşayê, tijî çiyayên bilind 
e, bilindahiya wan digihêje 3500 metran.

Pisporên NASA`yê diyar kirin ku temenê wan çiyay-
an berya dora 100 milyon sal e. Her wiha dan xuyakirin 
ku ev çiya tên wateya ku rûyê Pluto jîndar e û niha tê 
guhertin.

Pisporên jiyolojî yên NASA `yê dibêjin ku temenê 
Pluto bi qasî yê gerstêrkên din wek Erdê û Marsê û Ju-
pîterê, ne kevin e, ji ber ku şûnên lihevketin û derban li 
ser rûyê wî kêm in.

Ji texmînan mezintir e
Ji aliyê Nasa’yê ve hate diyar kirin ku mezinahiya 

Pluto’yê ji hesabên ku heta niha hatine kirin mezintir 
derket.

New Horîzons, rêwîtiya wê ya di pergala Tavê de ji 
19ê rêbendana 2006an ve di seetê de bi lêza 58 hezar û 
536 km diçe û wê rêwitiya wê ber bi dervey sîstema rojê 
berdewam bike..

Gerstêrka pluton ku 1930î de hatibû kişfkirin û heta 
niha derheqê wê de me kêm tişt dizanîn êdî wê derbarê 
wê de zêdetir tişt bê hîn bûn..Di pergala tava de gerstêrka 
herî dûr û herî biçûk. Heta niha tenê teleskoba fezayî ya 
hubble dîmênên plutonê kişandibûn.
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Deh Hezar Kes Li Londonê Meşiyan
Komkujiya bombeyî ya li 
hember ciwanên SGDF’yî 
yên ji bajarên cuda yên Tir-
kiyê ji bo ji nû ve avakirina 
Kobanê çûbûn Pirsûsê pêk 
hatî li paytext Londonê hat 
protesto kirin.

Ciwanên Federasyona Komeleyên Ci-
wanên Sosyalîst (SGDF) ên ji bo ji nû ve 
avakirina Kobanê tevkariyên xwe bikin ji 
bajarên Tirkiyeyê û Kurdistanê bi dirûşma 
“Me bi hev re Kobanê parast, em ê bi hev re 
jî ava bikin” kom bûn û bi pêlîstok û hêviyên 
xwe ber bi Pirsûsê ve ketin rê. Roja Duşemê  
di dema daxûyaniyê de êrîşeke xwekûjî li 
hember ciwanan pêkhat û di encamê de 32 
kesan jiyana xwe ji dest da. Ev komkûjî duh 
li bakûrê Londonê bi meşeke girseyî hat lanet 
kirin.  

 Di saetên êvarî de li îstasyona Manor 
House bi hezaran kes kombûn. Çalakiya ku 
ji hêla Hêza Yekitiya Demokratîk ya Brîtan-
ya ya ku gelek sazî û rêxistinên Kurdistanî 
û Tirkiye di nav de cih digirin hatî organîze 
kirin bi axaftinan dest pê kir. Di bernameya li 
îstasyonê hatî kirin de berpirsên Stop the war 
coalition, sendîqaya RMT û TUSC axaftin 
hatin kirin. Berpirsê Stop the war coalition 
di axaftina xwe de komkûjî lanet kir û bal 
kişand ser alîkariya dewleta Tirk ya bi Daîş´ê 
re. Axaftvanên din jî bal kişand ser berpirsi-
yariya dewletên Ewropa û anîn ziman ku di 
derketina Daîş´ê de para wan jî heye. 

Piştî axaftinan gel ber bi Turnpike Lane ve 
dest bi meşê kir. Her çiqas çû hejmara gir-
seyê mezin bû û hejmara derket derdora 10 
hezaran. Girseya ku bi pankarta li ser ´Şehîd 
Namirin´ nivîsî û wêne û qûrnefîl li ser heyî 
dimeşî, bê navber dirûşmeyên mîna “Kûjer 
kîye, dewleta Tirk e” hatin avêtin.  

Bi hezaran kesên ku heta Li parka Turn 
pike lane meşiyan li nava parkê kombûn. Li 
vir jî gelek axaftin hatin kirin. Li ser navê 
Hêza yekitiya demokratîk ya Brîtanya serokê 

BAF´ê Israfil Erbil, li ser nave Meclîsa Gelê 
Kurd ya Brîtanya Ercan Akbal, li ser navê 
MLKP û wekî din jî parezera mafên mirovan 
Margaret Owen axaftin kirin. 

Di dawiya çalakiyê de ala AKP û DAîŞ´ê 
yak u bi hev ve bû hat şewitandin. 
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Xaçepirs

Ji Te Re
Min baskên azadiyê
 Xizêma berbangê

 Berbejna Mala Bavê Kal 
Gurzek gulên sor 

Keriyek evêndarên bengîn 
Bênderek çîrokên xatirxwestinê

 Min dilê xwe 
Û çar rondikên germ 
Ji te re amadekirine..

Ehmed Huseynî
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Li Londonê Deh Hezaran 
Komkûjiya Pirsûsê Lanet Kirin
Komkujiya bombeyî ya li hember 
ciwanên SGDF’yî yên ji bajarên 
cuda yên Tirkiyê ji bo ji nû ve 
avakirina Kobanê çûbûn Pirsûsê 
pêk hatî li paytext Londonê hat 
protesto kirin. Derdora 10 hezar 
kes tevlî çalakiya li Bakûrê 
Londonê hatî li dar xistin bû. 

Ciwanên Federasyona 
Komeleyên Ciwanên Sosyalîst 
(SGDF) ên ji bo ji nû ve avakirina 
Kobanê tevkariyên xwe bikin ji 
bajarên Tirkiyeyê û Kurdistanê 
bi dirûşma “me bi hev re Kobanê 
parast, em ê bi hev re jî ava 
bikin” kom bûn û bi pêlîstok û 

hêviyên xwe ber bi Pirsûsê ve 
ketin rê. roja Duşemê  di dema 
daxûyaniyê de êrîşeke xwekûjî 
li hember ciwanan pêkhat û di 
encamê de 32 kesan jiyana 
xwe ji dest da. ev komkûjî duh 
li bakûrê Londonê bi meşeke 
girseyî hat lanet kirin. 

Rupel 6Berdewama nûçeyê di rûpelê 3´yan de ye. 

Berbanga şoreşê: 19 Tîrmeh
Coş û kelecana 19 Tîrmehê li her derê Kurdistanê 
didome. Ji her derê Kurdistanê saziyên sîvîl û 
partiyên siyasî salvegera şoreşa 19 Tîrmehê pîroz 
kirin û hatin gotin ku tevî ku zehmetî û dijwariyan 
şoreş berdewam e û ew roj navê xwe bi tîpên zêrîn li 
dîroka şoreşan nivîsand. 

Sayfa 4 Sayfa 7

Ji herî nêz ve Pluton:  
Ji texmînan mezintir e

şîroveyek Sosyolojîk; 
Dengbêjî


