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Eylemlerle Geçirdi
Suruç’ta 31 SGDF’li gencin bombalı saldırı ile 
katledilmesi ve sonrasında Türk devletinin sol-sosyalist 
çevrelere dönük operasyonları ve Kandil’e yönelik 
hava saldırılarını protesto etmek amacıyla Londra’da 
hafta boyunca kitlesel eylemlilikler düzenledi.

Sayfa 5

Cameron’dan 
Türkiye’ye 
Mesaj: Askeri 
Harekatın 
Odağında Kürtler 
Değil Daiş Olmalı

Sayfa 7

Güldürücü 
Değil Öldürücü: 
Nitröz oksit 
adlı uyuşturucu 
öldürmeye devam 
ediyor.

Sayfa 14

Jeremy 
Corbyn, İşçi 
Partisi Genel 
Başkanlık 
Yarışında Açık 
Ara Önde

Haberin devamı sayfa 13’te

DaİŞ’in barbarlığına 
karşı YPG’de birleşen 
Uluslararası savaşçılar
Kürdistan başta olmak üzere dünyanın birçok yanında Daiş 
vahşetine seyirci kalmak istemeyen birçok uluslararası 
gönüllü savaşçı YPG saflarında Daiş’e karşı savaşmak 
için yönlerini Rojava’ya verdi.  Rahat yaşamlarını bırakıp 
Kürdistan’a giden gönüllerin arasında İngiliz Macer 

Gifford, Jac Holmes ve Rojava’daki yabancı savaşçıların 
sembolü haline gelen Amerikalı Jordan Matson bunlardan 
sadece bir kaçı. Bu üç gönüllü dün akşam Londra’daki 
Kürt Toplum  Merkezinde katıldıkları panelde YPG’ye 
katılma nedenlerini anlattılar. 
Aylarca Rojava’da en ön saflarda Daiş’e karşı savaşan üçlü 
Avrupa’ya döndükten sonra da mücadeleyi bırakmadılar. 
Avrupa basını başta olmak üzere girdikleri her ortamda 
ve toplantıda Rojava sistemini ve dünyanın neden Kürt 
halkına destek olması gerektiğini anlatıyorlar. Kürt Toplum 
Merkezinde düzenledikleri panelde katılımcıların sorularını 
yanıtladılar...
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Londra Emlak Değerinin Kara Para ile 
Arttığı Uyarısına Cameron’dan Yanıt
Başbakan David Cameron, 
Londra’da kara parayla 
alınan mülklerin, mülk 
değerini suni olarak 
arttırdığını ve bununla baş 
edeceğini açıkladı.

Cameron, Londra’nın kara para 
için ‘güvenli bölge’ olmayacağını ifade 
etti ve satın alma işlemlerinde daha fazla 
şeffaflık olması için çalışmalar başlatacağını 
ifade etti.

Cameron, şöyle konuştu:‘‘Britanya’nın 
yatırım için dünyanın en şeffaf ülkesi 
olmasını istiyorum. Ama, bu paranın 
tümünün temiz para olmasını istiyorum. 
Britanya’da kirli para için yer yok. Tabi ki, 
kirli parla için hiç bir yerde yer olmamalı. 

Ulusal Suç Birimi, yurtdışındaki organ-

ize suç şebekelerinin Londra’nın 
lüks gayrimenkul mülk 

piyasasını kara para ak-
lamak için kullandıklarını 
daha önce açıklamıştı.

Kurumun mali suçlar 
direktörü, ‘‘Britanya’daki 

malvarlıklarını ayrı tutmak 
için yurtdışı suç şebekeleri 

tarafından değerli mülkler-
in fiyatları suni olarak arttırılıyor. 

Yaptıkları piyasayı çarptırmaktır’’, dedi.
Cameron, ayrıyeten, hükümet ihalelerine 

katılan yurtdışı şirketleri şirketin gerçek sa-
hibinin kim olduğunu kamuya açıklamaları 
gerekeceğini söyledi.

İngiltere ve Galer’de yurtdışında kayıtlı 
şirketler 122 milyar sterlin değerinde mülk-
lere sahip oldukları bildirildi. Londra’da 36 
bin ve ülke genelinde ise toplamda 100 bin 
mülk yurtdışında kayıtlı olan şirketlere ait.

Hazine Arazileri Satışa Çıkarılacak
Birleşik Krallık Maliye 
Bakanı George Osborne, 
ülkedeki emlak krizini ra-
hatlatmak ve hazineye yeni 
bir gelir kapısı sağlamak 
amacıyla devlete ait mil-
yarlarca sterlin değerinde 
arazi ve binayı satışa 
çıkartacaklarını açıkladı.

Sadece Savunma Bakanlığı’nın 
227 bin hektarlık araziye sahip olduğu 
belirtilirken, yapılacak arazi ve bina 
özelleştirmeleri sonucu 150 bin yeni 
evin kullanıma sokulabileceği belirtildi.    

 George Osborne daha önce devletin 
2020 yılında dek yılda 20 milyar sterlin 
tasarruf eder hale gelmesini istediğini 
belirtmiş ve bu tasarrufun 12 milyar ster-

linin sosyal yardımların kısıtlanması, 5 
milyar sterlinin ise vergi kaçakçılığının 
önlenmesi ile sağlanacağını dile 
getirmişti.    Maliye Bakanı tasarruf 
planlarını açıkladığında sağlık, eğitim, 
dış yardım ve savunma harcamalarında 
hiç bir kesintiye gidilmeyeceğinin altını 
çizmiştı. 

Göçmenler Fransa’dan İngiltere’ye Geçmek 
İçin Yaşamlarını Tehlikeye Atıyorlar
Fransa’nın liman kenti Calais’de yaklaşık 2 
bin göçmenin, Fransa ve İngiltere’yi deniz 
altından birbirine bağlayan tünelin girişindeki 
yasak bölgeyi toplu halde sabaha karşı kısa 
bir süre işgal ettiği bildirildi.

BFM televizyon kanalı, tüne-
li işleten şirket yöneticilerine 
dayanarak verdiği haberde, yasak 
bölgeye giren göçmenlerin hareket 
halindeki motorlu araç taşıyan 
vagonlara tutunarak İngiltere’ye 
geçme girişiminde bulunduğunu 
duyurdu.

Fransız kanalı, en az 15 göç-
menin vagonlara atlama girişimi 
sırasında yaraladığını bildirdi.

Çok sayıda kaçak göç-
menin, sabaha karşı aynı anda 
yasak bölgeye zorla girmesi üz-
erine tünelin güvenlik elemanları 
ve polisin bu kişileri durdurmakta 
oldukça zorluk çektiği belirtildi. 

Haziran ayından bu yana tüneli 
yasa dışı geçme girişiminde bulu-
nan göçmenlerden sekizi hayatını 
kaybetmişti.

Fransa›nın en büyük kaçak 
göçmen kampı Calais›de bulunuy-
or. Şehir, Avrupa›dan İngiltere›ye 
gitmeye çalışan kaçak göçmen-
lerin girişimde bulunduğu en 

önemli sınır kapısı olarak bilini-
yor. Avrupa Konseyi, nisan ayında 
yayımladığı raporda kent-
teki kaçak göçmenlerin yaşam 
koşullarının iyileştirilmesi konu-
sunda Fransa›yı uyarmıştı.

İtalYa’Ya bİr GÜNDe 
1300 GÖÇMeN GelDİ

İtalya’ya dün Sahra Altı Afrika 
ve Suriye’den 1300 göçmen geldi.

İtalya’ya Cumartesi günü Sah-
ra Altı Afrika ve Suriye’den 1300 
göçmen geldi. İtalya’nın Sicilya 
bölgesine dün 1300 Sahra Altı 
Afrika ve Suriye’den kişi geldi. 
Göçmenler, Norveç ve İrlanda 
gemileri tarafından kurtarılarak, 
İtalya’ya ulaştırıldı.

Ayrıca 133’ü kadın, 27’si 
çocuk 785 kişi, düzenlenen çok 
sayıda kurtarma operasyonundan 
sonra Palermo’ya ulaştırıldı. 
Pozzallo ise 7’si hamile kadın, 
468 kişi getirildi. 102 kişi ise, 
Trapani’ye getirildi.

Göçmenler için Uluslararası 
Örgüt (OIM) 10 Temmuz tari-
hine kadar, 150 bin kişinin 
Avrupa’ya deniz aracılığı ile 
geldi.  Avrupa’ya kaçak gelmeye 
çalışan 1900 kişi ise yaşamını 
yitirdi.
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Birleşik Krallık, İrana Seyahat 
Uyarısını Kaldırıldı

Birleşik Krallık Dışişleri 
Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada, “İran›ın özellikle 
Irak, Pakistan ve Afganistan 
sınırlarındaki bölgelerine gerekli 
olmadıkça seyahat edilmemesi 
tavsiyemiz devam etmektedir. 
Ancak, İran›ın geri kalanına ger-
ekli olmadıkça seyahat edilmem-
esi uyarımızı kaldırıyoruz» 
ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Philip Hammond konuya 
ilişkin, «Her ülke için yaptığımız seyahat 
uyarıları düzenli aralıklarla gözden geçirilme-
ktedir. Bir ülke ya da bölgede risk yüksekse, 
seyahat edilmemesi uyarısında bulunmak 
politikamızdır. İran›ın özellikle Irak, Afganistan 
ve Pakistan sınırlarındaki bölgelerinde riskin 
hala yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ancak, 
İran›ın diğer bölgelerinde İngiliz vatandaşlarına 
yönelik riskin, Ruhani hükümetiyle birlikte 
azaldığını düşünüyoruz» açıklamasını yaptı.

Tahran›daki Birleşik Krallık 
Büyükelçiliği’nin hala kapalı olduğunun 
anımsatıldığı Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, 
konsolosluk hizmetine ihtiyaç duyan İngiliz 
vatandaşlarının Tahran’daki İsveç veya herhangi 
bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin büyükelçiliğiyle 
irtibata geçmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Birleşik Krallık bu yıl sona ermeden 
Tahran›daki Büyükelçiliğini yeniden açmayı 
planlıyor. Birleşik Krallık’ta birçok Batı ülkesi 
gibi Hasan Ruhani dönemini, Suriye krizinin 
sona ermesi ve Tahran›ın nükleer programına 
ilişkin uluslararası toplumdaki gerginliğin gider-
ilmesi için fırsat görüyor.

Dolayısıyla, bu ay İran›ın nükleer programıyla 
ilgili Viyana›da varılan anlaşmayı Birleşik 
Krallık, «Tarihi bir adım» olarak değerlendirdi.

Mahmud Ahmedinejad›ın Cumhurbaşkanlığı 
görevinde bulunduğu 2005-2013 döneminde, 
İngiltere-İran diplomatik ilişkilerinde yaşanan 
kötüleşme, Kasım 2011›de Birleşik Krallığın 
İran›a yönelik yeni yaptırım kararı ve ardından 
Tahran Büyükelçiliği›ne düzenlenen saldırıyla 
kopma noktasına gelmişti.

İki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçiliklerini 
kapatma kararı aldığı dönem, “1979 yılındaki İran 
İslam Devrimi’nden sonra iki ülke ilişkilerinde 
yaşanan en kötü süreç olarak” nitelendirilmişti.

Hammond: ‘Esad Rejiminin Çökmes-
inden Değil, Siyasi Geçişten Yanayız’
Birleşik Krallık Dışişleri 
Bakanı Philip Ham-
mond, Suriye›de «Esad 
rejiminin çökmesini 
değil, siyasi bir geçişin 
olmasını istediklerini» 
söyledi.

Hammond, Birleşik Krallık Par-
lamentosu Dışişleri Komisyonunda 
parlamenterlerin dış politikaya ilişkin 
sorularını yanıtladı.  DAIŞ›in Irak›ın 
yanı sıra merkezinin bulunduğu Suriye›de de 
yenilgiye uğratılmasının önemini vurgulayan 
Hammond, «Batılı askerleri bu ülkelere sok-
mak bir çözüm getirmeyecektir. Suriye›deki re-
jimde siyasi bir değişim yaşanmasını istiyoruz 
ve böylece tüm grupların desteklediği meşru 
bir hükümetin başta olmasını ve bu yönetimin 
de DAIŞ›e karşı mücadele etmesini istiyoruz» 
dedi.        

Bunun kolay olmayacağını bildiklerini 
ifade eden Hammond, bu esnada DAIŞ hede-
flerine yönelik hava saldırıları düzenledikler-
ini ancak sadece hava saldırılarının DAIŞ›e 
son vermeyeceğini herkesin bildiğini dile ge-
tirdi. İngiliz Bakan, hava saldırılarının etkisiz 

olduğunu söylemenin ise doğru olmayacağına 
işaret ederek, «Hava saldırıları DAIŞ›in askeri 
kapasitesini zayıflatmıştır» ifadesini kullandı.       

 Suriye›de Irak›ta yapılan hataların 
tekrarlanmaması gerektiğini her zaman 
vurguladıklarını söyleyen Hammond, şöyle 
devam etti:   «Esad rejiminin kurumları çök-
erse, istenilen sonuç alınamayacaktır. İstenilen 
sonuç, rejiminin başında siyasi bir değişikliğin 
olması ve böylece devletin temel altyapısı ko-
runarak, tüm ılımlı grupların paylaştığı siyasi bir 
meşruiyetin oluşmasıdır. Dolayısıyla demokra-
tik bir siyasi geçiş sürecinin olmasını istiyor-
uz. Bu, rejimin çökmesinden daha fazla tercih 
edilen bir durum olacaktır.» 

Robert Fisk: Tüm 
Bölgesel Güçler 
Kürtlere İhanet Etti

Independent gazetes-
inin tecrübeli Orta Doğu 
muhabiri Robert Fisk’in 
Türkiye’nin hava opera-
syonunu değerlendirdiği 
yazısı “Bölgedeki tüm 
güçler Kürtlere ihanet 
etti, bu yüzden Ankara’nın 
bombardımanı da sürpriz 
değil” başlığını taşıyor.

‹Kürtlerin ihanete uğramak için 
yaratıldığı› ifadesiyle başlayan 
yazıda, I. Dünya Savaşı›nın ardından 
Orta Doğu›nun şekillendirilme süre-
cine atıfta bulunuluyor.

Fisk o zamanlar bölgedeki 
küçük devletlerin hemen hep-
sine bağımsızlık sözü verildiğini 
hatırlatıyor ve ‹Kürtlerin trajedisinin 
1923›teki Lozan Antlaşması›ndan bu 
yana sürdüğünü› belirtiyor.

Yazı şöyle devam ediyor:
«1970›Lerin başlarında 

Irak›ta Saddam Hüseyin›e karşı 
ayaklandıklarında Amerikalılar ve 
İran›daki Şah yönetimi onlara destek 
vermişti. Ardından ABD Dışişleri 
Bakanı Henry Kissinger İran ile 
Irak arasında bir anlaşma inşa etti ve 
Kürtleri yalnız bıraktı. 

ABD silah yardımını kesti ve 
Saddam 182 bin Kürt›ü katletti.»

‹Kürtlerin bundan ders almış 

olmasının beklenebileceğini› yazan 
Fisk, böyle olmadığını, Kürtlerin 
benzer ihanetlere yeniden uğradığını 
belirtiyor. 1. Körfez Savaşı ile 
ABD›nin 2003›teki Irak işgalinde 
yaşananlardan örnekler vererek 
günümüze gelen Fisk, şöyle devam 
ediyor:

«Iraklı Kürtler geçen yıl 
DAİŞ›e karşı savaştığında, Türki-
ye Kürdistan›ın Batı›nın savaşının 
öncü birliği haline gelmesini 
uzaktan islemişti. Kobani›deki 
Kürt savunması, Türkiye’nin 
aşağılanmasını daha da sancılı hale 
getirdi. PKK yanlısı savaşçılar, 
Suriye ve Irak’ta kahraman olarak 
görülmeye başlandı. Buna izin ver-
ilemezdi.”

«tÜrkİYe taMaMeN 
YOzlaŞMa YOlUNDa»

Fisk Türkiye’nin bu nedenle 
DAİŞ›in Suruç›taki saldırısı ve onu 
takiben PKK›nin iki Türk polisini 
öldürmesiyle, Türkiye›nin «DAİŞ›e 
yönelik bombardıman görüntüsü 
altında PKK’ya saldırmaya 
başladığını” belirtiyor.

‹Türkiye›nin son hava operasy-
onu ile Pakistan›ın geçmiş olduğu 
«tamamen yozlaşma» yoluna 
girmiş bulunduğunu› yazan Fisk, şu 
satırlarla devam ediyor:

«Pakistan, 1980›lerde, ABD›nin 
de teşviğiyle Afganistan›a silah ve 
gerilla akışının sağlandığı kanal ha-
line gelmişti. Pakistanlılar mücahid-
din, Taliban ve diğer İslamcı grupları 
desteklemişti».
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Cameron’dan Türkiye’ye Mesaj: 
Askeri Harekatın Odağında Kürtler 
Değil Daiş Olmalı
Birleşik Krallık Başbakanı David Cameron, Türkiye’nin Daiş’e karşı harekete geçmesini olumlu 
bulduğunu ancak askeri harekatın Kürtlere değil, Daiş’e karşı odaklanması gerektiğini söyledi. 

Endonezya’ya giderken 
uçakta gazetecilerin sorularını 
yanıtlayan başbakan Cameron, 
Türkiye ile terörle mücadele 
konularında daha fazla işbirliği 
yapabileceklerini ve bu şekilde 
yabancı savaşçıların Türkiye 
üzerinden Suriye’ye geçişinin 
engellenmesi konusunda 
işbirliğinin artırılabileceğini 
ifade etti.

Gazetecilerin Cameron’a 
‘Kürtlere yönelik hava 
harekatlarından endişe duyuyor 
musunuz?’ sorusunu yöneltmesi 
üzerine ise İngiltere Başbakanı 
askeri harekatın odağında 
Kürtler değil, Daiş’in olması 
gerektiğini söyleyerek yanıt 
verdi.

“Çok yakın zamanda 
Türklerin neler yaptığını 
öğreneceksiniz” diyen Camer-
on, Birleşik Krallığın da Daiş’in 
üzerindeki baskının artırılması 

için üzerine düşen görevleri yer-
ine getirdiğini vurguladı.

CaMerON 
eNDONezYa’Da

Birleşik Krallık Başbakanı 
David Cameron, Endonezya 
hükümeti ile terör ve DAİŞ’le 

ortak mücadele konusunda 
anlaştıklarını bildirdi.

Güneydoğu Asya ül-
keleri ziyareti kapsamında 
dün Endonezya›ya gelen 
ve 31 işletmeyi temsil eden 
İngiliz ticaret heyetinin eşlik 
ettiği Cameron›ın ziyaretler-

inde bölgede toplam 750 mi-
lyon sterlin değerinde ticaret 
anlaşmasının imzalanması 
amaçlanıyor.

Cameron›ın ziyareti Avrupa 
Birliği ve ASEAN (Güneydoğu 
Asya Ülkeleri Birliği) arasında 
serbest ticaret anlaşmasının 

imzalanması için ASEAN›ın 
Cakarta›daki merkezindeki 
toplantıyı da kapsıyor.

Cameron yaptığı açıklamada, 
Endonezya ekonomisinin 
gelişmesi için her türlü 
desteği sağlayacaklarını be-
lirterek, «Endonezya ekono-
misi yüksek bir potansiyele 
sahip. 250 milyon nüfusu olan 
Endonezya›da genç nüfus da 
oldukça fazla. Ülkemizdeki 
güçlü şirketleri Endonezya›ya 
yatırım yapması için teşvik 
edeceğiz. Eğer ASEAN ile ser-
best ticaret anlaşmasını imza-
layabilirsek, iki ülke arasındaki 
ticaret hacminin büyüme hızı iki 
kat daha artacaktır» dedi.

Endonezya ekonomisini 
Birleşik Krallık şirketlerine 
tanıtmak istediklerini dile ge-
tiren Cameron, «Ülkemizdeki 
güçlü şirketler Endonezya 
ekonomisini geliştirmek için 
tecrübelerini paylaşarak katkıda 
bulunacaktır» diye konuştu.

DaİŞ İle Ortak 
MÜCaDele kararı

Görüşmelerde DAİŞ ve 
terörle ortak mücadele konu-
sunun da ele alındığına işaret 
eden Cameron, «Endonezya 
hükümeti ile terör ve DAİŞ 
ile ortak mücadele konusunda 
anlaştık. Birleşik Krallık or-
dusu, Endonezya›da güvenliğin 
daha da geliştirilmesi için her 
türlü katkıyı sağlayacaktır» dedi
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Akademi okullarının düşen maskesi
Bu hafta yayınlanan iki haber işçi ve yoksul çocukların gelecek ve 

iyi eğitim hakları konusunda karamsar bir hava çizdi. Bir araştırma bir 
çocuğun gelecekte iyi bir kariyer elde edebilmesinin anne ve babanın 
ekonomik durumuna bağlı olduğunu söylerken diğeri ise akademi 
okullarının özellikle işçi ve yoksul kesimden gelen çocukların eğitim 
ihtiyacına cevap vermediğini dile getirdi. İki araştırma, son dönem-
lerdeki gelişmeler bir çoğumuzu bu konuda şaşırtmazken, şimdiye ka-
dar sadece ilerici akademisyen ve politikacıların söylediklerini tahin 
eder anlamda. Bu haftaki yazımda sizler ile bazı bilgileri paylaşmaya 
ve bu konuda neler yapılabileneceği konusunda öneriler yapmaya 
çalışacağım. Umarım, her zamanki gibi, yardımcı olur.

 Social Mobility and Child Poverty Commission (Sosyal Hareketli-
lik ve Çocuk Yoksulluğu Komisyonu) bu hafta yayınladığı araştırmaya 
göre özellikle orta sınıf ailelerin düşük yetenekli çocuklarını koruma-
da daha donanımlı olduğunu söylerken, yoksul veya işçi bir ailenin 
zeki çocuğunun ailesinin maddi durumunda dolayı hak ettiği noktaya 
gelme konusunda zorluk yasacağı bilgisini sundu. Araştırma daha az 
yetenekli olan bir zengin çocuğun daha zeki olan fakir bir çocuğa göre 
iyi bir iş ve gelir sahibi olmasının %35 daha olasılıklı olduğunu belirt-
ti. Hükümet her ne kadar bu konuda az gelirli, işçi ve yoksul çocuklara 
yardımcı oluyorum dese bile bu tablo acı gerçeği gözler önüne serdi.

İngiltere’de 1970 yılında doğan 17 bin çocuk üzerinde yapılan 
araştırma hükümeti sosyal hareketlilik konusunda bilgilendirmeyi he-
defliyor. Araştırma zengin ailelerin çocuklarının iş sektöründe önemli 
olan yetenek ve bilgiler konusunda ‘yardımcı’ olduklarını söyledi. Bu 
yardımın daha çok maddi duruma bağlı olduğuna dikkat çekilirken 
aynı zaman zengin ailelerin ‘tanıdıkları’ aracılığıyla çocuklarına ne 
öğretmeleri konusunda daha isabetli kararlar verdiklerini söyledi. Bu 
durumda yoksul ve fakir ama daha zeki olan çocukların bir çok daha 
iyi ücretli işlerden arındırıldığı daha somut şekliyle ortaya çıkmış oldu. 
Kısacası neyi bildiğinden daha çok kimi tanıdığın ve banka hesabının 
gücünün bir çok şeyi belirlediği daha somut bir şekilde ortaya çıktı. 

Bir diğer araştırma ise benim daha önce bu köşeden hakkında 
yazdığım akademi okulları ile ilgili. Daha önceki yazılarımda da 
değindiğim gibi bu okul modelinin asıl hedefi özellikle yoksul ve 
fakir olan çocuklarının eğitim seviyesini yükseltmekti. Fakat aka-
demilerin buna hizmet etmekten çok uzak olduğunu yine bu köşede 
değinilen bir başka söylemdi. Bu hafta içi yapılan bir araştırma 
benim ve benim gibi düşünen akademisyenleri doğrular ve destekler 
şekilde. Sutton Araştırma Merkezi tarafında yapılan araştırma aka-
demi okullarına sponsor olan 34 şirketin okullarına baktı. 34 şirket 
okullarının 22’sinde yoksul ve fakir çocuklarının eğitim seviyesinin 
devlet okullarına göre daha düşük olduğu görüldü. Daha derin yapılan 
araştırmada ise 156 akademi okulun sınav sonuçları 156 tane devlet 
okulu ile karşılaştırıldı. Bu karşılaştırmada ise sorunun daha büyük 
olduğuna dikkat çekildi.

Devlet parasıyla inşa edilen fakat özel şirket sponsorları olan, 
bölge eğitim müdürlüklerine bağlı olmayan ve okul ve öğrenci 
hakkında istedikleri kararı kendileri verme yetkisi olan akademilerin 
tüm bu ‘özel’ koşullarını doğru kullanmadıkları bu rapor ile su üstüne 
çıkmış oldu. Akademi okulları kendi bölgelerinde yaşayan yoksul ve 
fakir çocuklara hizmet vermektense kendi ‘özel’ koşullarını kullanıp 
diğer bölgelerden daha yetenekli olan öğrencileri seçip ‘sözde başarılı’ 
bir tablo vermeye çalışıyorlardı. Fakat bu raporda açıkça gösteriyor 
ki akademiler sadece belli bir kesime hizmet edip onların başarısı ile 
övünmeyi tercih ediyorlar.

Bu iki araştırma belki de bizleri var olan eğitim sistemine güvenme 
konusunda hayal kırıklığına uğratabilir. Fakat bilinmesi gereken ger-
çek ise hükümet veya hükümetlerin bu konuda nasıl adımlar attığı. 
Yukardaki araştırma sonuçlar bir çok sendika, akademisyen, eğitimci, 
organizasyon tarafında yıllardır dile getiriliyor fakat hükümetler 
tarafında kulak ardı ediliyordu. Hükümetin veya eğitim bakanlığının 
yapması gereken ilk şey ise bu açıklamadan sonra akademi okulları 
üzerinde daha fazla durup onların devlet okulları gibi denetlenmes-
ini sağlama. Ailelerinde yapması gereken, ki buna Türkiyeli ve Kürt 
aileler dahil, bu konuda çalışma yürüten sendika ve organizasyonlara 
destek olması. Diğer yandan da özellikle yoksul çocuklar için daha fa-
zla olanağın yaratılması konusunda baskı uygulamak önemli olacaktır.  

Eğitim Köşesi

Oktay 
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

oktyshbz@googlemail.com
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Güldürücü Değil Öldürücü!
Gençlik partilerinde 
kullanımı her gün biraz 
daha yaygınlaşan ve ülke 
kanunlarına göre yasal olan 
‘Güldürücü gaz’ olarak bilinen 
Nitröz oksit adlı uyuşturucu 
öldürmeye devam ediyor. 

Londra’nın Bexley bölgesinde Ally Cal-
vert adlı 18 yaşındaki bir genç Cumartesi 
günü katıldığı partide “güldürücü gaz” olarak 
bilinen nitröz oksit kullanıp içki içtikten sonra 
kalp krizi geçirip hayatından oldu. 

Aşırı Nitröz oksit ve alkolden kaynaklı 
öldüğünden şüphelenilen gencin henüz otopsi 
raporu açıklanmadı.

Nitröz oksit kullanımı yasalara aykırı 
olmadığı için son yıllarda Avrupa’da popüler 
bir parti uyuşturucusuna dönüştü.   Resmi 
rakamlara göre; Birleşik Krallıkta 2006-
2012 yılları arasında 17 kişi gülme gazı 
kullandıktan sonra kalp krizi geçirerek 
hayatını kaybetmiş.   Uzmanlar nitröz oksit’in 
yüksek oranda kullanılmasının oksijen 
yetersizliği, tansiyon ve kalp krizlerine neden 
olabildiğini söyledi.
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Urfa’nın Suruç ilçesinde 31 gencin 
yaşamını yitirdiği saldırıyı protesto etmek 
amacıyla başkent Londra’da yapılan eylemler 
hafta boyunca devam etti. Suruç katliamını 
protesto etmek amacıyla Cumartesi günü de 
Londra merkezde uzun ve geniş katılımlı bir 
yürüyüş gerçekleştirildi. 

Başbakanlık önünde başlayan eylem 
Oxford Circus’ta bulunan BBC ana binası 
önünde sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren ey-
lem de Daiş çeteleri ve Türk devleti protesto 
edildi.

Başbakanlık önünde bir araya ge-

len yüzlerce kişi yaklaşık bir saat boyunca 
bulunduğu yerde eylem yaptı. Eyleme Brit-
anya Demokratik Güçbirliği bileşenlerinin 
yanı sıra, aralarında Stop The War Coalition 
ve Anarşist hareketin de bulunduğu birçok 
kurum eyleme destek verdi. Türkiyeli ve 
Kürdistanlı kurum temsilcilerinin yanı sıra 
İşçi Parti Edmonton milletvekili Kate Osamor 
ve 5 ay boyunca Rojava’da YPG saflarında 
savaşan İngiliz vatandaşı Macer Gifford da 
katılarak birer konuşma yaptılar.

İlk konuşmayı Demokratik Güç Birliği 
adına İbrahim Avcıl yaptı. Rojava devri-
mini tüm güçleriyle sahiplemeye ve destek 
vermeye devam edeceklerini belirten Avcil 
saldırının bir amacının da Rojava ile olan 
dayanışmayı kırmak olduğunu, ancak 
dayanışmayı daha da büyüterek yollarına de-
vam edeceklerini ifade etti.

Savaş Karşıtı koalisyonun kurucularından 
olan John Rees eylemde yaptığı konuşmada 
İncirlik Havaalanı’nı savaş güçler-
ine açan Türkiye’nin, İngiltere’nin de 
katılımı ile mevcut kaos ortamının daha da 

derinleştirileceğini belirtti.

İşçi partisi milletvekili Kate Osamar, 
konuşmasında Suruç’taki yaşanan katliamla 
Türkiye’nin kaos ortamına sürüklenmeye 
çalışıldığını belirtti.

Özgür Genç Kadın adına Eylem Öz-
can, Ölüme gülümseyerek giden Güneş’in 
çocuklarıyız ölmeyeceğiz dedi.

Britanya Kürt Halk Meclisi adına 
bir konuşma yapan Ayşegül Erdoğan; 
Kobane’de yaşanan olaylara karşı sessiz 
kalamayacaklarını belirterek Kobane’de 
YPG saflarına katılarak IŞİD’e karşı mü-
cadele eden Macer Gifford Kobane’de ver-
ilen mücadele ile demokrasinin bekçileri olan 
YPG’ye destek verilmesi gerektiğini söyledi.

TUSC temsilcisi Jenny Sutton ise, yaptığı 
konuşmada Kürt mücadelesine destek verilm-
esi gerektiğini ve IŞİD’e karşı tüm demokrasi 
güçlerin ortak hareket etmesi gerektiğini 
ifade etti.

Britanya Demokratik Güç Birliği Genç-
lik yapılanması adına konuşan Dilan Güven 

Urfa’nın Suruç ilçesinde 31 gencin 
yaşamını yitirdiği saldırıyı protesto etmek 
amacıyla başkent Londra’da yapılan ey-
lemler hafta boyunca devam etti. Suruç 
katliamını protesto etmek amacıyla Cu-
martesi günü de Londra merkezde uzun ve 
geniş katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Başbakanlık Önünden Başlayan
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konuşmasında Suruç’taki yaşanan katliamla 
hayalleri sadece Kobane’de kütüphane ve çocuk 
parkı yapmak olan 31 Can’a kıyıldığını söyledi. 
Güven Sivas’ta, Rojava’da yapılan katliamlar 
ile kimsenin yıldırılamayacağını mücadeleye 
devam edileceğini sözlerine ekledi.

Yapılan konuşmalardan sonra ki-
tle yürüyüşe geçti. Üzerinde İngilizce 
‘Kobane’de Beraber savaştık, beraber inşa 
edeceğiz’ yazılı pankart ile beraber yürüy-
en kitle trafiği kapatarak ünlü Picadilly 
meydanına kadar yürüdü. Picadilly circus’ta 
bir süre oturma eylemi yapan kitle sık sık daiş 
ve Türk devleti karşıtı sloganlar attı.

bbC teleVİzYONUNUN 
aNa kaPası kİtleNDİ

Yürüyüş Londra’nın merkez caddeler-
inden Oxford Circus’ta bulunan BBC tel-
evizyonu önüne kadar devam etti. BBC ana 
girişi önünde toplanan kalabalık televizyon 
yöneticileri ile yapılan pazarlık sonrası ana 
girişi açtı. BBC temsilcilerinin eylem ile 
ilgili yayın yapmayacağız açıklamasından 
sonra kitle tekrar ana girişi geliş gidişlere 

kapattı. Olay yerinde bulunan polisler 
kitleyi kapıdan uzaklaştırma girişimleri 
kitlenin kararlığı karşısında başarısızlıkla 
sonuçlandı.

İki saat boyunca BBC ana girişini bloke 
eden kitle BBC’nin tavrını da protesto etti. 
Eylem esnasında bazı anarşist grupların 
kapıyı zorlaması güvenlik ile eylemciler 

arasında kısa bir gerginlik yaşandı. Akşam 
altı ana haber bültenin başlamasıyla birlikte 
kitle gürültü yapma eylemi yaptı. Uzun bir 
süre gürültü çıkarma eylemi gerçekleştiren 
kitle tüm çevrenin dikkatini eylemin üzerine 
çekti.

Yaklaşık beş saatin ardından eylem 
sona erdi

Eylem BBC Önünde Sona Erdi
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31 Genç Gik-Der’de Anıldı

Suruç katliamında yaşamını yitiren 31 
genç Londra’da çalışmalarını yürüten Göç-
men İşçiler Derneğin’de düzenlenen etkin-
likte anıldı.

Londra Gik-Der binasında düzenlenen 
anma etkinliği öncelikle Suruç katliamı 
başta olmak üzere demokrasi ve özgürlük 
mücadelesinde yaşamını yitirenler anısına 
bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.  Saygı 
duruşunun ardından Kurum ve dernek yetkili-
lerinin konuşmalarına geçildi.

MLKP sözcüsü yaptığı konuşmada, AKP 
rejimi tarafından yapılan baskı rejimlerinin 
Cemevi-Cami projeleri ile Erdoğan ve AKP 

Hükümeti’nin farklı din ve kültürlerden insan-
lara diktatörlük rejimi dayatmalarının uygu-
lanmaya çalışıldığı, insanların inanç ve fikir 
ve düşüncelerine saygı gösterilmediği söyley-
erek, amaçları sadece Kobane’de kütüphane 
ve çocuk bahçesi kurmak olan gençlere AKP 
Hükümeti’nin yürüttüğü siyasal politikaların 
sonucu olarak Kobane’deki inşa Sürecine 
karşı çıkılmasına rağmen, sahip çıkılacağını 
vurguladı.

Demokratik Güç Birliği Platformu’na 
üye olan kurum yönetici ve temsilcilerinden 
bazıları da etkinlikte konuşma yaparak Suruç 
katliamını ve son iki gündür gündemde bulu-
nan Gazi mahallesi olaylarını kınadı.

Gençler ‘Suruç’un Hesabını Soracağız’ 
Pankartıyla Haringey’de Yürüdü

Suruç Katliamı, Gazi mahallesine dönük 
saldırılar ve son günlerdeki Kandil’e yönelik 
hava saldırıları hem ülke genelinde hem de 
yurt dışında protesto edilmeye devam edili-
yor. Londra’da yapılan birçok kitlesel eylemin 
yanı sıra Londra’da yaşayan gençler Haringey 
bölgesinde bir yürüyüş gerçekleştirdi.  

Toplumsal duyarlılığı artırmak ve 
Kürdistan’da yaşananlara dikkat çekmek üzere 
Londra’da da çeşitli yürüyüş ve protestolar 
düzenlendi. Britanya Demokratik Güç Birliği 
bünyesinde bir araya gelen gençler Londra’nın 
Haringey bölgesinde Green Lanes ana yolunu 
kısa bir süreliğine trafiğe kapattı. 

KCC binasında toplanan gençler  Wood-
green bölgesine doğru yürüyüşe geçti. 
Yürüyüş esnasında çevreden ve Haringey 
esnafından destek amaçlı yürüyüşe birçok 
genç de katılarak kitle büyüdü. Yürüyüş bo-
yunca ‘Terörist Türkiye, Polis Gazi’den defol’ 
sloganları atıldı. 

Çevredekilerin büyük ilgisini çeken 
yürüyüşte ‘Suruç’un hesabını soracağız’ 
yazılı ve MLKP-TKP/ML yazılı pankart en 
önde taşındı. Woodgreen Underground ista-
syonunda basın açıklamasının ardından eylem 
sonlandırıldı.

Suruç katliamında yaşamını yitiren gen-
çlerin anısına Gik-Der, Londra’nın Manor 
House istasyonunda bir günlük taziye çadırı 
kurdu. Kısa süre içerisinde yüzlerce zi-
yaretçinin uğradığı çadırda açılan deftere du-
ygu ve düşünceler aktarıldı. Ayrıca, katliamda 
yaralananlar için 473 pound’luk bir de bağış 

toplandı. 
Gik-Der yetkilileri çadırda düzenle-

nen anmada yaptıkları açıklamada, Suruç 
katliamında yaralı kurtulan yoldaşlar için 
yapılacak yardımın önemine değinerek 
duyarlı vatandaşları tüm eylemlere katılarak 
yardımlarını esirgememeye çağırdı.

Gazi Cemevi’ne 
Yönelik Saldırılar 
Londra’da 
protesto edildi

24 temmuz günü İstanbul’da polis 
tarafından yargısız infaz edilen Günay 
Özarslan’ın Gazi mahallesinde cenaze tören-
inin yapılmasını engelleyen AKP hükümeti 
polisleri Londra’da protesto edildi.

Britanya Alevi Federasyonu’nun çağrısı 
ile Pazar günü saat 14:00’te Dalston Kings-
land tren istasyonunun önünde başlayan ey-
lemde yol trafiğe kapatıldı. Burada yapılan 

açıklamada Gazi mahallesinde Günay 
Özarslan’ın cenaze töreni bahane edilerek 
Gazi Cemevi’ne 2 gündür saldırı olduğu 
söylenerek devletin bu tutumu protesto edildi.

Burada sık sık “AKP elini Cemevler-
inden çek”,”Kahrolsun faşist diktatörlük” 
sloganları atıldı.

Yol kesme eyleminin ardından stoke 
Newington polis istasyonu önüne kadar 
yürüyüş yapıldı. Yol boyunca atılan slogan-
lar ve yapılan açıklamalarla Türk devleti pro-
testo edildi.

Yürüyüşün sonunda Britanya Alevi 
federasyonundan Mehmet Yüksel Dede 
konuşma yaparak Gazi Cemevi’ne yapılan 
baskıyı kınayarak geldiğimiz topraklara sa-
hip çıkalım dedi. Eylem alkış ve sloganlarla 
sona erdi. Eyleme Britanya Demokratik Güç 
Birliği Platformu da destek verdi.

Gik-Der Suruç Katliamında Yaşamını 
Yitirenler İçin Taziye Çadırı Açtı

Trafalgar’da Oturma Eylemi
Gik-Der (Göçmen İşçiler Derneği)’in çağırısı ile Trafalgar 
meydanında toplanan kitle yaptığı basın açıklamasından sonra 
oturma eylemi gerçekleştirdi.
Haber-Foto: erem Kansoy

Yabancı toplumların da Suruç’ta 
yaşananlara duyarlılığını artırmayı hedefley-
en eylem büyük ilgi gördü. İngilizce basın 
bildirisinin de dağıtıldığı eylemde YÇKM, 
Britanya Kürt Halk Meclisi, Britanya Alevi 
Federasyonu da hazır bulundu.

Gik-Der, ESP ve SGDF imzalı İngilizce 
dağıtılan basın bildirisinde, “Kobane’ye 
oyuncak götürmek üzere yola çıkan genç 
kardeşlerimizin ölümünden sorumlu olan-
lar bunun hesabını verecektir. Düzenlenen 
katliama karşı tüm halkları, demokratik ve il-
erici güçlerin sessiz kalmamasını umuyoruz.” 
ifadelerine yer verildi.



Londra’nın Sembolü, Tarihi Köprüde Eylem
Londra’nın Sembollerinden olan tarihi Tower 
Bridge Pazartesi akşam saatlerinde,  ‘Suruç 
Katliamı’, ‘Kandile yönelik hava saldırıları’, 
‘Gazi’ye yönelik polis saldırıları’ ve Sol-
Sosylaist ve demokratik çevrelere dönük 
tutuklamaları protesto etmek amacıyla eylem-
ciler tarafından trafiğe kapatıldı.

Britanya Demokratik Güçbirliği 
platformu bileşenlerinin katılımı ile 
kitle ünlü köprü üzerinde ingilizce 
olarak ‘Suruç katliamından Daiş ve 
Türk devleti sorumludur’ yazılı pan-
kart ve bayraklarla yürüdü.

İstanbul’da polis tarafından 
öldürülen Günay Özarslan üç 
gün sonra Pazartesi günü kalaba-
lık bir kitle tarafından yapılan cena-
ze töreniyle toprağa verildi. Üç gün 
boyunca cenazenin defnedilmesini 
engelleyen emniyet güçleri Gazi ma-
hallesinde bulunan Cemevini abluka-

ya almıştı.
Düzenlenen yürüyüşte, ‘Terörist 

Türkiye, Türk askeri Gazi’den defol’ 
sloganları atıldı. Kısa süreli eylemde 
Tower Bridge’in kapatılması ve köp-
rü boyunca yürünmesi çevredekilerin 
büyük ilgisini çekerek duyarlılığı ar-
tırdı. Yürüyüş sonunda basın açık-
laması ise İngilizce olarak Britanya 
Demokratik Güç Birliği Platformu 
Gençlik yapısı temsilcisi tarafından 
okundu. Açıklamadan sonra kitle 
eylemine son verdi. 
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Kürt Toplum Merkezi YPG’li Savaşçıları ağırladı
YPG saflarında savaşan uluslararası  gönüllüler, Londra 
Kürt Toplum Merkezi’nde yapılan bir panelde neden YPG’ye 
katıldıklarını anlattılar. Panele konuşmacı olarak katılan 
gönüllü savaşçılar Amerikalı Jordan Matson, İngiliz Maccer 
Gifford ve İngiliz Jac Holmes’du. 
Haber: Yasemin Kazan 
Foto: erem Kansoy

DAİŞ’e karşı YPG saflarında 
savaşmak için çeşitli ülkelerden bir-
çok gönüllü savaşçı Suriye’ye gidiyor. 
Hepsinin ortak noktası, kendi ülkeler-
inin DAİŞ’i durdurmak konusunda 
yapmadıklarını kendilerinin yapmak 
istemesi.

Demokrasi ve özgürlük mücade-
lesinde yaşamını yitiren tüm devrim-
ciler anısına yapılan saygı duruşu 
ile başlayan panelde Britanya PYD 
sözcüsü Alan Semo, YPG’li savaşçıları 
aralarında görmekten çok memnun 
olduğunu ve onlarla gurur duyduğunu 
belirterek, “ Kahramanlarımızın 
göstermiş olduğu çabaları takdir edi-
yor, Kürtlerin özgürlük mücadelesine 
destek oldukları  ve demokrasiye sa-
hip çıktıkları için onlara teşekkür edi-
yoruz” dedi. 

İyilerin kötülere karşı savaşında, 
cesurca iyilerden yana saflarını seçmiş 
olan Rojava’nın yabancı savaşçıları, 
Kürtlerin saflarında yer alma hi-
kayelerini şöyle anlattılar: 

 ‘Yapılan Tüm Fedakarlıklar İle Ni-
hai Hedefe Ulaşılmış Oldu’

Hiçbir askeri eğitimi olma-
yan İngiliz Macer Gifford, YPG 
saflarına katılma kararı veriyor. 
DAİŞ barbarlarına karşı mücadeles-
inde kararlı ve bu kararlığı cepheden 
döndükten sonra da devam ediyor. 
Hatta YPG ile birlikte DAİŞ’e karşı 
savaşmak adına aldığım karar, benim 
için en kolay karardı diyor. Beş ay bo-
yunca, YPG saflarında en ön cephede 
DAİŞ barbarlarına karşı savaşan Gif-
ford Rojava’ya, neden gittiğini şu sö-
zleriyle anlatıyor:

“Geçen yıl Aralık ayında Kobani’ye 
gidip YPG’ye katılma kararı aldım. 
Bu kararlılığım ve bugün de yap-
mak istediğim şeye olan inancım hiç 
sarsılmadı. Aralık ayında Kobani’ye 
geçmek çok kolay olmadı çünkü o 
dönemde DAİŞ ile çatışmalar halen 
devam ediyordu. IŞID ile yapılan 
zorlu ve çetin çatışmalar sırasında 
birçok arkadaşımızı kaybettik. YPG/J 
DAİŞ’e karşı karada savaşan tek güç.  
Ancak buna rağmen, nihai hedefimiz 
Kobani’nin özgürleştirilmesi ve diğer 
kantonlarla birleştirilmesiydi. Yapılan 
tüm fedakarlıklarla nihai hedefe 
ulaşılmış oldu.” 

‘kürtler tüm Dünya İçin 
kendilerini feda ediyor’  

22 yaşındaki İngiliz Jac Holmes 
İngiltere’deki işini ve rahat yaşamını 
bırakarak, hiçbir askeri eğitimi 
olmadan DAİŞ’e karşı savaşan 
Kürtlerin saflarında savaşmaya karar 
veriyor. Holmes, önce Irak’a daha 
sonra Suriye’ye gidiyor. Holmes da 
diğer gönüllü savaşçılar gibi, Batılı 
hükümetlerin DAİŞ ve Esad reji-

minin yaptıklarına sessiz kalmasına 
ve Kürtleri yalnız bırakmalarına 
içten içe kızgın. Kürtler harika diyen 
Holmes’ın  hikayesinin geri kalanı  
şöyle devam ediyor: 

 “Kürtler ile birlikte savaşmak ve 
onlar ile yaşamak büyük bir onurdu. 
Kürt toplumunun bir parçası olmak 
memnuniyet vericiydi. Rojava’da 
bulunduğum sürece siviller dahil bir 
çok harika insanla tanıştım. Bu insan-
lar tüm insanlık için kendilerini feda 
ediyorlar. Gitmeden önce Kürtler ile 
birlikte DAİŞ’e karşı savaşmak konu-
sunda nasıl hissediyorsam yine aynı 
şeyleri hissediyorum. Tekrar Kürtlere 
katılmak ve onlarla birlikte DAİŞ’e 
savaşmak karşı istiyorum.”

‘kürtler İçin elimden 
Geleni Yapacağım’

28 yaşındaki eski Amerikalı ask-
er Jordan Matson, YPG saflarına 
katılışının hikayesini anlatmadan önce  
panele katılan herkese gösterdikleri 
duyarlılık ve ilgi için teşekkür etti. 

Matson, DAİŞ, Suriye ve Irak’ta 
katliamlar yaparken kendi ülkesinin 
sessiz kalmasına içerliyor. Bu durum-
dan hiç memnun değil, özellikle de 
Hıristiyanlara karşı yapılan katliam-
lardan. DAİŞ’e karşı savaşmanın 

yollarını ararken, Facebook üzerin-
den YPG’yle tanışıyor. Bundan sonra 
Matson’ın hikayesi şöyle devam 
ediyor:

”DAİŞ hızla büyürken ve katliam-
lar yaparken, ABD seyrediyor ve 
bu konuda birşey yapmak istemi-
yordu. DAİŞ’le mücadele etmek is-
tiyordum ama nereye gidebileceğimi 
bilmiyordum. Facebook üzerinden 
ilgili kişilerle irtibata geçtim.YPG 
ile yaptığım yazışmalar sonunda 
onlara katılmaya karar verdim. On-
larla yaptığım irtibat sonrası, Türkiye 
üzerinden Suriye’ye gittim. Eylül 
ayında YPG’ye katılmamın hemen 
ardından Irak sınırı yakınlarındaki 
Cezaa’da DAİŞ›le çatışmaya girdik. 
Altı saat süren çatışmanın ilk 
anlarında yakınıma düşen bir havan 
mermisinin parçalarıyla yaralandım. 
Rojava’da bulunduğum süre bo-
yunca Kürtler tarafından bir aile 
üyesiymiş gibi büyük bir sevgiyle 
karşılandım. Kürtler için elimden 
geleni yapacağım”

Panel bitiminden sonra, Jordan 
Matson, Jac Holmes ve Macer Gif-
ford, gazetemizin Türkiye’nin ABD 
ile anlaşmaya varması sonucu, 
DAİŞ ile mücadele adına başlatmış 
olduğu operasyonların PKK’ye yöne-
lik yapılmasına ilişkin sorumuzu 
yanıtladılar:

Jordan Matson:
“Türkiye’nin Kürtlere karşı yapmış 

olduğu saldırı barış sürecini baltalam-
ak olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
istediği de buydu. Uluslararası 
baskının Erdoğan’ı barış sürecine 
devam etmesi için yapacağı baskıya 
kadar geçen zaman zarfında Kürt so-
runun çözümü de askıya alınmış ola-
cak.”

Jac Holmes:
“Türkiye Hükümeti’nin DAİŞ’e 

karşı mücadele adı altında PKK 
saldırıyor olması tiksindirici bir du-

rum. Irak’taki PKK mevzilerini 
bombalamamaları gerekirdi. Bu huku-
ki açıdan hiç doğru değil. Mesut Bar-
zani Türkiye’nin bunu yapmasına izin 
vermemeliydi.” 

Macer Gifford
“Türkiye PKK güçlerine kendi giz-

li çıkarları nedeniyle saldırıyor. DAİŞ 
ile mücadeleyi bahane ederek, PKK’ye 
göz açtırmak istemiyor. Eğer öyle 
olsaydı, Türkiye DAİŞ ile mücadeles-
ine daha önceden başlayabilirdi. Bu 
durumda, Türkiye’nin asıl amacının 
DAİŞ ile mücadele etmek olmadığını 
ifşa etmek bizlere düşüyor.” 
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Jeremy Corbyn,  
İşçi Partisi Genel 
Başkanlık Yarışında 
Açık Ara Önde 
HABeR-YoRUM: YASeMın KAzAn

•	 Jeremy	Corbyn,	İşçi	Partisi	Genel	
Başkanlık	yarışında	açık	ara	önde

•	 Corbyn	yarışı	kazanırsa	parti	içi	
darbelere	maruz	kalabilir

•	 Tony	Blair:	Corbyn’a	destek	çıkılmaması	
yönünde	çağrıda	bulundu

•	 Corbyn’ın	yarışı	kazanmasını	engellemek	
adına	parti	içi	planlar	yapılıyor

•	 Corbyn’ın	seçilmesi,	İşçi	Partisi’ni	sağ	
kanattan,	sol	kanada	taşıyacak

•	 Prof.	John	Gaffney:	“Corbyn,	albenisi	
ve	vizyonu	olan	tek	lider”	

•	 Jeremy	Corbyn	kimdir?

•	 Corbyn’a	liderlik	yarışında	
nasıl	destek	olabilirsiniz?

Kamuoyu araştırmaları, aşırı sol 
söylemleri ile öne çıkan İşçi Partisi 
Genel Başkan adayı Jeremy Corbyn’ın 
liderlik yarışında rakiplerini açık ara 
farkla geride bıraktığını gösteriyor. 

Corbyn, havuz medyasının karala-
ma kampanyasına rağmen çıkan 
anket sonuçlarına göre, birinci tur 
liderlik yarışında diğer üç ana rakibi 
Andy Burnham, Yvette Cooper ve 
Liz Kendall’ı geride bıraktı. Anket 
sonuçlarına göre oylamada; Corbyn 
%43, Burnham %26, Cooper %20 ve 
Kendal %11 olarak görünüyor. 

Rakiplerine kıyasla gücü hafife 
alınan Corbyn’ın, yapılan anket 
sonuçlarında birinci çıkması, rakipleri 
ve sol eğilimlerden haz etmeyen İşçi 
Partisi milletvekilleri açısından kas-
vetli bir haber olarak değerlendiriliyor.

Liderlik yarışında sendikalar ve 
kitle örgütlerinin desteğini arkasına 
almış olan Corbyn’ın gücü, büyük 
ölçüde partinin yeni ve genç üyelerin-
den geliyor gibi görünüyor.

Muhafazakar Hükümetin yoksulları 
hedef alan kesinti politikalarına karşı 
en etkili mücadeleyi veren liderlerden 
biri olan Corbyn’ın Genel Başkan 
adaylığı, İngiltere Medyası tarafından 
eleştirilere maruz kalmıştı. 

Şimdilerde Corbyn’nın bu yük-
selen çıkışını engellemek için neler 
yapılabileceği tartışmaları yürütül-
üyor. Bazı üst düzey İşçi Partisi mil-
letvekilleri, Ed Milliband dönemi 
saygınları  ve partinin “yumuşak 
solu’nun” Corbyn’ın yarışta birinci 
çıkmasını önlemek için adım atmaları 
gerektiğine inanıyor. 

tONY blaır: “eĞer 
kalbİNİz JereMY 
COrbYN İleYse kalP 
Naklİ YaPtırıN”

 Kötü şöhreti  ile anılan İngiltere 
Eski Başbakanı Tony Blair, Londra’da 
yaptığı bir konuşmasında, İşçi Par-
tisi aktivist ve destekçilerine Jeremy 
Corbyn’ı seçmemeleri konusunda 
çağrıda bulundu. Blair çağrısında daha 
da ileri giderek  “Eğer kalbiniz Jeremy 
Corbyn ileyse kalp nakli yaptırın” 
dedi. 

The Daily Telegraph’ın yayımladığı 
bir habere göre: Eğer Jeremy Corbyn 
liderlik yarışını kazanırsa, parti içi 
bir darbeye maruz kalacak. Diğer bir 
deyişle Liderlik yarışını aşırı solcu bir 
adayın kazanmasının yaratmış olduğu 
korku nedeniyle, bazı kıdemli İşçi Par-
ti milletvekilleri, eğer Corbyn genel 
başkan seçilirse, görevinden defetmek 
için planlar yapıyor. 

Partİ İÇİNDekİ saĞ 
kesİM COrbYN’e karŞı 
kOMPlO PeŞİNDe 

Bu konuda yetkili bir ağızdan 
yapılan diğer bir açıklama ise şöyle: 

“Parti içi darbe, Corbyn seçildikten 
hemen sonra olabilir, bu durum partiyi 
daha derin krizlere sokacak ve bölün-
melere sebep olacak, ancak Corbyn 
başkanlığında bir felaketi önlemek 
için gerekli olacaktır.”

Corbyn’ın Genel başkanlık 
görevinde, 2020 yılında yapılacak 
olan genel seçimleri görecek kadar 
uzun süre kalamayacağını söyleyen 
düşmanlarının açıklamalarını da bun-
lara ekleyebiliriz.  

Öyle görünüyor ki, Corbyn genel 
başkan seçilsede parti içi baskı, kom-
plo ve uyarılarla da mücadele etmek 
zorunda kalacak. 

Bir Kabine Bakanı’nın The 
Telegraph’a yaptığı açıklama ise; 
“Eğer Corbyn kazanırsa, parti olarak 
kendimizi yok etme konusunda büyük 
bir tehlikeye sokmuş olacağız.” 

Eski Genel Başkan Ed Miliband 
zamanında uygulamaya konularak, 
Parti üyesi olmayanların 3 sterline 
oylamaya katılabilmeleri; aşırı sol 
militan eğilimli aktivistlerin parti-
nin bu yasal boşluğunu kullanarak, 
Corbyn’ın kazanması için bu yolla 
partiye sızdıkları ileri sürülüyor. 

Parti tüzüğündeki bu yasal 
boşluğun ortadan kaldırılması için 
çağrılarda bulunan milletvekilleri 
var. Aşırı sol militan eğilimli aktiv-
istlerin parti oylamasına burunlarını 
sokmaması gerektiği söyleniyor. 

Öte yandan Sosyalist Parti gaze-
tesi; Corbyn’ın kesinti mağduru 
insanları savunacağını belirterek, lid-
erlik yarışında Corbyn’ı desteklediği 
açıklamasını yaptı. Eğer Corbyn 
seçilirse İşçi Partisi’nin tüzüğünde 
yer alan “Militan Eğilim” yasağını 
kaldırmalıdır deniyor.

İşçi Partisi’nin  geçmişinde 
baktığımızda partiden ihraç edilen 
militan eğilimli milletvekilleri var. 

Parti üyesi olmayanların £3 vererek 
liderlik yarışında oy kullanmalarındaki 
amaç; resmen partiye üye olmadan 
sıradan seçmeni teşvik etmek. Şu 
ana kadar binlerce genç dahil olmak 
üzere, 17 binden fazla kişi oylamaya 
katılmak için destek çıktı. Buna Mu-
hafazakar Parti destekçileri de dahil. 
Ancak bu durum fesat karıştırmak için 
oy kullanıyorlar iddiasına yol açtı. 

Siyasi yaşamı boyunca ırkçılığa ve emperyalizme karşı 
mücadele eden Corbyn, 1984 Yılında ırkçılığa karşı protesto 
hakkı eyleminde polis tarafından gözaltına alınmıştı.
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Aşırı solcu eğilimleri ile tanınan Corbyn’ın, lider-
lik yarışında birinci çıkması sonucu, İşçi Partisi’ni sağ 
politikalarından uzaklaştırarak sola kaydırması endişeleri 
var. Bu endişeleri göz önünde bulundurursak Corbyn’ı he-
def alan açıklamaların devam edeceği aşikar. 

Mesela, Tony Blair’in eski özel danışmanı John McTer-
nan, Corbyn’ın adaylık yarışına dahil olabilmesi için oy 
veren 35 milletvekilini “moron” olarak adlandırıyor.

tÜM kOMPlOlara Ve salDırılara 
raĞMeN COrbYN YarıŞı kazaNabİlİr

Anlaşılan yapılan tüm bu açıklamalar, bazı kes-
imleri Corbyn’a karşı harekete geçirmiş durumda. 66 
yaşındaki emektar solcunun önünü kesmek için ellerinden 
geleni ardına koymayacakları kesin. Ama belli ki Corbyn, 
inandırıcılığı ve güvenilirliği ile büyük bir kesime ulaşmayı 
başarmış. 

İngiltere’nin İşçi Partisi ve liderlik konusunda en üst 
düzey uzmanı Prof. John Gaffney, The Telegraph’a yaptığı 
açıklamasında Corbyn ile ilgili şunları söylüyor: 

“Albenisi ve vizyonu olan tek lider. Tabiki de Corbyn 
liderlik için en popüler aday. Çünkü diğer üç adayda çe-
kicilik ve ikna edici söylem eksikliği var. Ama Corbyn’ın 
kalpleri kazanmak için karizması ve etkileyici bir dili 
var. Diğerlerindeki ilham eksikliği onun popüler olmasını 
sağladı. 

Parti, Corbyn’ın adaylık yarışına dahil ederken kendisini 
neye bulaştırdığının farkında bile değildi. Böylece Parti’de 
sol görüşlü birisini öne sürmekle kalmadılar, aynı zamanda 
Parti’de eksik olan bir politik filozofu da öne çıkarmış oldu-
lar. Şimdi de bunun sonuçları ile uğraşıp duruyorlar.”   

Parti içi dengeleri şimdiden bozan Corbyn’ın bu ani 
yükselişi eğer bir komploya maruz kalmaz ve tabi eğer 
seçildikten sonra başkanlık koltuğunda kalırsa, İşçi 
Partisi’nin kimyasını bozacağa benziyor. 

JereMY COrbYN kİMDİr?
1983 yılından bu yana Londra’nın Kuzey İslington 

Bölgesi milletvekili olan Corbyn sosyal adalet ve barış 
konularında mücadelesinden hiç vazgeçmedi. 

Kemer sıkma politikaları ekonomik bir zorunluluk değil, 
politik bir tercihtir diyen Corbyn:

“Ülke için zor seçimler yapmak zorunda kaldığımız za-
manlarda her zaman kamu hizmetlerini koruyacağız” diyor. 

 Savaşı Durdurun Koalisyonu’nun da Başkanı olan Cor-
byn, kendisini anlatırken şu mesajı veriyor: 

“İlk milletvekili seçildiğim yıllardan bu yana, daha iyi 
bir toplum için mücadelem konusunda kararlılığım bugün 
de devam ediyor. 

Corbyn,  refah devleti, ulusal sağlık sistemi, insan 
hakları, ekoloji, ırkçılık ve savaş karşıtı konularında uzun 
yıllardır mücadele vermiş ve vermeye de devam ediyor. 

Corbyn’ın yıllardır mücadelesini verdiği önceliklerini 
şöyle sıralayabiliriz:

Zenginlerin vergilerinde artışa gidilmesi ve ülke ekono-
misine daha fazla katkı sağlamaları,

NHS’in özelleştirilmesinin durdurulması,
Sosyal konutların herkese açık olması,
Nükleer silahlardan kurtulmak,

Muhafazakar Hükümetin yoksulları hedef alan 
politikalarına son vermek,

Adaleti ve eşitliği sağlamak ,
Irkçılığa karşı durmak,
Daha yeşil ve güvenli bir dünya

Corbyn, geçtiğimiz haftalarda gazetemize 
verdiği röportajında; “abdullah Öcalan 
sorunun bir parçası değil çözümün 
bir parçasıdır. Pkk terör örgütleri 
listesinden çıkarılmalıdır” demişti. 
ayrıca suriye kürt halkının öz yönetimini 
destekleyen açıklamalar yapmıştı. 
Corbyn’a liderlik Yarışında Nasıl 
Destek Olabilirsiniz?

Corbyn’ın, İşçi Partisi Genel Başkanlık yarışını 
kazanmasını sağlamak için; Parti üyesi olmadan £3 ödey-
erek destek olmanız mümkün. Bunun için http://www.jer-
emyforlabour.com/ web adresini ziyaret edebilirsiniz.

• Çarşamba 12 Ağustos 2015 (12:00) – 
Oy kullanabilmek için son tarih

• Cuma 14 Ağustos 2015 – Oy pusulalarının 
gönderileceği başlangıç tarihi

• Perşembe 10 Eylül 2015 (12:00) –
Oy pusulaları için son tarihi

• Cumartesi 12 Eylül 2015 – Liderlik yarışı 
sonuçlarının açıklanacağı özel konferans

Yukarıda belirtmiş olduğumuz web adresinde Jeremy 
Corbyn şu mesajı veriyor:

“İşçi Partisi’ndeki zamansız görevim, nerede bir 
haksızlık varsa ona karşı durmak oldu. Haksızlık kavramı 
beni siyasi hayatım boyunca hep tahrik etti. 

Ben, sendika temsilcisi, yerel meclis üyesi olmanın 
yanı sıra, halkın vekili olmaktan da gurur duyuyorum. 
Amacım bulunduğum konumdaki gücümü kullanarak, her 
platformda haksızlıklara karşı sesini duyuramayanların 
savunuculuğunu yapmak olmuştur.

Şimdi İşçi Partisi’nin Genel Başkanı olmak için sizden 
destek istiyorum. Bu rolü, sizinle birlikte çalışarak yapılan 
birçok yanlışı düzeltmek için istiyorum. 

İşçi Partisi yine toplumsal bir hareketin öncüsü olmalıdır. 
Partimiz haksızlıklara karşı durmak için kurulmuştu. Çok 
sıkca yolumuzu kaybettik, bizi destekleyenleri ihmal ettik, 
basın ve güçlü ticari çıkarlar yüzünden sindirildik. 

Kemer sıkma politikaları, insanlara hayati zararlar veri-
yor ve fırsatlarını ellerinden alıyor. 

Hiçbir liderin bilgelik üzerinde tekeli yoktur. Bu 
yüzden, partimizin bağı olan sendikalarla, çeyrek milyona 
ulaşan üyeleri ve partimize kayıtlı gönüllüler ile toplumsal 
bir hareket başlatmamız gerekiyor. 

Kazanmak için partimizin en güçlü özelliği olan 
“insanlardan”yararlanmalıyız. 

Bizim amacımız insanlara umut vermektir: daha iyi 
bir dünya umudu, daha fazla eşitlik ve adalet, barış ve 
dayanışma…”
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İpin ucu kaçmadan 
Işık çağına girdik. İnternet ortamında uyuşukluğa yer yok.

Ne yana dönsem yangın yeri.

Kimse asayiş berkemal diyemiyor artık.

Sağımdan solumdan hızla akıp geçen olayların neresinden 
yakalamaya çalıştıysam daha son satıra gelmeden gündem dışına 
düşmüş oldum. 

Hayati önem taşıyan onlarca konu gündemden jet hızıyla geçi-
yor. Nasıl kararlar alınıyor çoğu muallakta.

Kurt sisli havayı sever.

Kim bilir kapalı kapılar ardında neler oluyor? Haberimiz yok 
ama nasıl olsa fatura önümüze geldiğinde öğreniyoruz.

O vakit de çok geç oluyor doğru.

İpin ucu kaçtı gibi. 

Türkiye dünya eğitim standartlarının gerisinde kalmış. Matema-
tikte 44. olmuşuz… 

Bu can pazarında kim bununla ne kadar ilgilenebilir ki? 

İŞİD vuruldu deniyor, sonra vurulmadığı söyleniyor.

O arada PKK vuruldu deniyor.

Sonra birileri çıkıp bütün bunlar HDP için yapıldı iddiasında bu-
lunuyor.

Niye demeden MHP’nin sesi geliyor. “Mümkünse HDP daha fa-
zla büyümeden yok edilsin” mesajını fütursuzca ortaya atıyor.

Artık parti kapatmak kolay değil ama burası da Türkiye.

Cüneyt Özdemir isyan ediyor. Küfür ve tehdit almaktan bıktım 
artık diyor. Duyan da adamı militan, gerilla ne bileyim siya-
setçi  filan sanır. Yok bildiğiniz gazeteci. Ama iyi gazeteci. Za-
man zaman gençler “bu işi en iyi kim yapıyor” dediklerinde 
birkaç örnek isim veriyorum biri de Cüneyt Özdemir’dir.

Birçok gazetecinin önemli suçlara bulaştığı iddia ediliyor.

Uyuşturucu ticaretine kadar…

Bu iddiaya haşa sümme demek saçma olur zira sonuçta gazeteci 
de bir insan. O da diğer meslek grupları kadar potansiyel suçlu 
kategorisinde sayılabilir.

Ancak bu güne kadar ben çevremde uyuşturucu ticareti yapan bir 
gazeteci görmedim. Hatta gazetecilerin bir özelliği de ticarete 
yatkın olmamalarıdır. Nerde kaldı ki uyuşturucu ticareti. Ticaret 
zaten zor, bir de illegal yapılanı kim bilir nasıl zordur ve nasıl bir 
mücadele nasıl bir beceri ister?

Dünya artık yıldızlara seyahati konuşuyor. Dünyanın kuzenler-
ini bulduk filan diye şakalar yapıyor NASA. Bilimkurgu filmler-
indeki kareler bile demode olmak üzere.

Acaba diyorum bunlar dünyanın bitme noktasına geldiğini 
gördüler gidecekler, yeni bir dünya inşa edecekler bu arap saçına 
çevirdikleri yorgun dünyayı da biz üçüncü dünya ülkelerine mi 
bırakacaklar?

Biz savaş oyunları ile silah teknolojisine kobay ülke olurken, on-
lar İncil’den, Kur-an’dan ve bilumum din kitaplarından aldıkları 
ilham ile hayallerindeki cenneti kurup bizi kendi bataklığımızda 
kaderimize terk mi edecekler?

Biz henüz o aşamaya gelmedik. Dünyada kalmaya mecburuz. 
Türkiye de bizim vatanımız. Vatanımıza ve insanımıza sa-
hip çıkmak bizim boynumuzun borcudur.

barışa mecburuz.
Vakit savaşa hayır vakti.

Sağlıcakla kalınız.

Arada Bir

Dursalİye 
Şahan
dursaliye2008@hotmail.com

Kürdün Dağlardan Başka Dostu Yok 
Haber: Yasemin Kazan

Kürtler ile yakın ilişkileri olan  Dr Thoreau Red-
crow, The Guardian gazetesinin geniş olarak yer verdiği, 
Türkiye’nin Suriye’de IŞİD hedeflerine ilk sınır ötesi hava 
operasyonu haberini değerlendirdi.  

The Guardian gazetesi konuyla ilgili olarak, IŞİD 
tarafından yapılan bir saldırıda Suruç’ta 32 gencin ka-
tledilmesi üzerine, IŞİD karşıtı koalisyonun İncirlik 
Üssünün ABD güçleri tarafından kullanmasına ilk kez izin 
verildiğini yazmıştı.

Kürt gerillalar ve PKK üzerinde yaptığı araştırmalar 
nedeniyle Türkiye, Suriye ve Irak’ın Kürdistan bölgeler-
ine seyahat eden, bunun yanı sıra  Rojava’da YPG /J ile 
Kandil’de PKK’nın çalışmalarını yakından gözlemleme 
imkanını bulan Dr Redcrow’un kaleme aldığı yazısı özetle 
şöyle:

“The Guardian gazetesinin son zamanlardaki ifşaatlarına 
göre; Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye’nin anlaşması 
uçuşa yasak bölgeyi kapsıyor. (Bu sadece Esad’ın Suri-
ye rejimini içeriyor, çünkü ne Kürtler’in ne de IŞID’in 
uçakları var) Bu zımni anlaşma karşılığında; Türkiye, 
PYD’nin Rojava’daki kantonları birleştirerek daha fazla 
toprak talebini önleyecek,  ABD ise PYD’yi (IŞİD’e karşı 
karada tek başına mücadele veren kahraman YPG ve YPJ 
savaşçıları da dahil) satma karşılığında, İncirlik Üssünü 
IŞİD›e yönelik hava saldırılarında kullanabilecek.” 

Kısacası; ABD, IŞID ile mücadelesinde tek kara gücü 
olan YPG/J’yi, Hava Kuvvetlerinin kullanımı karşılığında 
mübadele ediyor.  

‘türkiye ıŞİD ile Mücadele ediyormuş 
Gibi Yaparak kürtleri Hedef alıyor’ 

Uçuşa yasak bölge anlaşmasına göre, Suriye rejimi 
jetleri bu bölgede bertaraf ediliyor. Suriye rejiminin IŞİD’i 
hedef almasını engelleyen uçuşa yasak bölge şuanda 
IŞİD’in kontrolünde. Bu durumda tahminimce, IŞİD yavaş 
yavaş ‘uçuşa yasak bölge’ alanını boşaltacak ve gün-
eye doğru hareket edecektir. Türkiye ise, işbirliği yaptığı 
IŞİD’e önceden haber verip, birkaç anlamsız  bomba ata-
rak IŞİD ile mücadele ediyormuş havası verecek. Sonunda 
Türk ordusu Suriye’nin Rojava bölgesini işgal edecek, hem 
de “sahte güvenli mülteci sığınağı” yaratma kisvesi altında 
ve de bölgede yaşan Türkmenlerin de etnik temizliğini ön-
lemeye çalışıyormuş  imajıyla….

türkiye’nin Hedefi ıŞİD Değil, Pkk
İki ülke arasında yapılan bu anlaşma ile IŞİD nasıl 

yenilgiye uğratılacak bilinmiyor, belki de amaç o değildir, 
yada ABD’nin tam olarak istediği bu değildir. Ama açık ve 
net olan bir şey var ki o da; ABD ile yapılan bu anlaşmadan 
hemen sonra Türkiye IŞİD’i bombalamak yerine, Suriye 
ve Irak’ta 2 yıl boyunca IŞİD’e karşı savaşan PKK’yi 
bombalamaya başladı. PKK, Sincar’da neredeyse etnik 
temizliğe maruz kalan 200 bin Ezidi’yi de kurtarmıştı. 
Fakat bu yaptıkları karşılığında aldığı ödül ise halen terör 
örgütleri listesinde olması ve ABD’nin bombaları ile Tür-
kiye tarafından bombalanması oldu. Mide bulandırıcı. 
Hükümetler ahlaki pusulaları olmadığında böyle hareket 
ediyorlar. 

Bu durum, Türkiye’nin Rojava’daki Kürtlere karşı IŞİD 
ile işbirliği yaptığını bilenler için hiç de sürpriz değil.  Bana 
göre yanlış olsa da, ABD’nin hesaplarına göre, Esad rejimi 
IŞİD’e nazaran daha büyük bir tehdit olarak görülüyor. 
Ayrıca zannedersem ABD IŞİD’in mevcut konumudan kar 
güdenler sebebiyle memnun. 

‘abD, PYD ve ona bağlı 
Güçlerine İhanet ediyor’

ABD hükümeti şunun farkına varmalı: IŞİD’i besley-
en Türkiye ile IŞİD’i yenmek için anlaşma yapamazsın.  
IŞİD’in barbarlığını, PYD’ye ve IŞİD’e karşı karada savaşan 
ona bağlı güçlerine ihanet ederek yenemezsin. PKK’yi de 
buna dahil etmek gerekir. Bu noktada şunu sormak ger-
ekiyor: ABD gerçekten IŞİD’i yenilgiye uğratmak istiyor 
mu? Ne yazık ki tüm dünya bu konuda cevap beklerken bir 
Kürt atasözü olan “Kürdün dağlardan başka dostu yok” tüm 
gerçekliği ile bizi bir kez daha vuruyor.”

Times: Türkiye’nin PKK hedeflerini vurması delilik
Times gazetesinde yer alan “Ateş çem-
beri” başlıklı başyazıda Türkiye’nin PKK’ya 
yönelik saldırılarının feci boyutta tehlikeli 
olduğu belirtiliyor ve “Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan hemen geri adım 
atmalı” deniyor.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a atıfta bulunu-
larak başlayan yazıda, Öcalan’ın tutuklu bulunduğu İmralı 
adasının 10 yıldır Türkiye siyasetinin en gizemli odak 
noktalarından birini oluşturduğu belirtiliyor.

Öcalan’ın 20 yıl süren savaşın ardından, İmralı’dan 
hükümet ile kırılgan bir uzlaşıyı tasarladığı, ancak geçen 
haftasonu yapılan «delilik» ile bu özenli çalışmanın yerinden 
söküldüğü yorumu yapılıyor.

Yazıda «delilik» olarak tanımlanan, Türkiye›nin PKK he-
deflerine yönelik yaptığı hava saldırıları...

Gazete hava operasyonları ve ardından Kürtlerin güven-
lik güçlerini hedef alan saldırıları ile ‹Türkiye›nin yeniden 
gerilla savaşının eşiğine geldiğini› savunuyor.

“Zamanlama daha kötü olamazdı”
Gazeteye göre Ankara bu düşmanlığı yeniden 

canlandırmak için daha kötü bir zaman seçemezdi.
Gazetenin başyazısı şu satırlarla devam ediyor:
“Geçtiğimiz 18 ayda sahada IŞİD’e yönelik en etkili 

mücadeleyi veren, PKK’ya yakın Suriyeli Kürt güçleri 
YPG ve Erbil’den yönetilen peşmerge güçleri oldu. Kürt 
saflarını zayıflatmak sadece IŞİD›in kuzeyde ele geçirdiği 
yerleri genişletmesine ve gücünü pekiştirmesine, güneyde de 
Bağdat›a yaklaşmasına yardımcı olur. Bombardıman ayrıca 

Turkiye›deki Kürtlerle güvenlik güçleri arasındaki ufak boy-
utlu çatışmaları alevlendirip bunu kanlı ve korkunç bir ce-
henneme dönüştürebilir”. 

Yorum yazısında Türkiye’nin Kürt sorununda yaşadığı il-
erlemeyi sarsacak olsa bile, sınırında IŞİD’e karşı koyabilen 
tek ‘payandaya’ yönelik savaşa girişmesinin nedenlerini 
anlamanın “ne yazık ki zor olmadığı” belirtiliyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Türkiye’nin ateş çem-
beriyle sarılı” olduğu sözlerini hatırlatan gazete, Başbakan ve 
çevresindekilerin PKK’ya açık şekilde tehditkâr bir kıvılcım 
muamelesi yaptığı ifade ediliyor.

Times’a göre Türk yöneticiler bunu yapmamalı çünkü 
“Kürtler geçen 10 yılda sorumluluk sahibi bir müzakere 
ortağı olduklarını kanıtladı” ve “Türkiye’nin güneyindeki 
dost bir fiili Kürt yönetimi, IŞİD ile sınır paylaşmaktan çok 
daha iyi”.

Gazete Türkiye’nin son yıllarda izlediği dış politika 
stratejisine yönelik genel bir değerlendirmede de bulunuyor:

“Türk dış siyaseti henüz kısa bir süre önceye kadar genel-
likle Yeni Osmanlıcılık olarak adlandırılan doktrine göre 
yönetiliyordu. Ankara’nın amacı, sert ve yumuşak gücün 
birleşimiyle, imparatorluğun modern bir kopyasını yarata-
bilmekti. Ancak güneyinde mutasyona uğrayan savaşlar ve 
Türkiye’nin beceriksiz rehaveti bu ilüzyonların patlamasına 
neden oldu”.

Yazıda “Türkiye’nin bölgesel nüfuz merkezi olma 
isteğiyle çıktığı yolda” geldiği nokta da “kırılmış bir aşırı 
gururdan geriye kalan büyük bir enkaza” benzetiliyor.

Gazetenin yorumu şu satırlarla son buluyor: “İki cephede 
süren bu müstehzi ve anlamsız savaş, Türkiye’nin şu ana 
kadarki en ağır yanılgısı olabilir. Yine de hala kıvılcımı 
söndürme şansı bulunabilir. PKK ile acele bir ateşkes ve 
müzakerelerin devamı ile, İmralı’yla sağlanmış olan geçici 
ateşkes kurtarılabilir”.
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3 Yaşındaki Çocuk Aşırı 
Radikal Grubuna Alındı

Independent’ın haberine göre 1069 kişi 
İngiltere tarafından “radikalleşmeyi” engel-
lemeye yönelik bir “program”a dahil edildi. 
Son bir yılda 400 çocuğun dahil edildiği 
listede 3 yaşındaki bir çocuk da bulunuyor.

Birleşik Krallık 3 yaşındaki 
bir çocuğu “olası gelecek 
radikaller ve aşırı uçlar” lis-
tesine aldı.

Independent’ın haber-

ine göre 1069 kişi İngiltere 
tarafından “radikalleşmeyi” 
engellemeye yönelik bir 
“program”a dahil edildi.

Programa dahil olanların, 

“olası gelecek radikaller ve 
aşırı uçlar” listesine alındığı 
söylenirken, listeye 3 yaşında 
bir çocuğun da ailesi sebebi-
yle alındığı bildiriliyor.

Eylül 2014’den beri 400 
çocuğun bu listeye alındığı 
belirtilirken, Suriye ve Irak’a 
giderek IŞİD’e katılanların 
yarısının Londra’dan gittiği, 
bu sebeple programın da 
Londra’da yoğunlaştığı 
söyleniyor.

Afrika’da 4 ülke 
peçeyi yasakladı
Boko Haram’ın 
saldırılarından sonra Kon-
go, Çad, Kamerun ve Nijer 
yüzü tamamen örten peçeye 
yasak getirdi. Gine, peçeye 
yasak getirmeyi planlark-
en Gabon, peçe takaların 
güvenlik kontrolünden 
geçmesine karar verdi.

Afrika’da 4 ülke , Boko 
Haram›ın intihar saldırılarını 
artırmasından sonra güvenlik ger-
ekçesiyle yüzü tamamen örten 
peçe takılmasını yasakladı.  Nü-
fusun yüzde 80’ini Hristiyanların 
oluşturduğu Kongo, Boko Haram 
örgütünün düzenlediği saldırılardan 
sonra yüzü tamamen örten peçeye 
3 ay önce yasak getirerek güven-
lik nedeniyle bu önlemi alan ilk 
ülke oldu.  Kongo’dan sonra Boko 
Haram’ın hedef aldığı Çad’da 
hükümet , başkent Encemine›de 15 
Haziran›da peş peşe düzenlenen in-
tihar saldırılarının ardından yüzü ta-
mamen örten peçe takma yasağının 
yanı sıra bir çok güvenlik önlemleri 
almayı kararlaştırdı. Kamerun›da 
da örgütün özellikle Nijerya 
sınırındaki kuzey bölgesinde 
saldırılarını artırması ve bazı in-

tihar saldırılarının yüzü tamamen 
peçeyle örtülü kadınlar tarafından 
düzenlendiğinin tespit edilmesi üz-
erine geçen ay ortasında bölgede 
peçe takma yasağı uygulanmaya 
başladı.

Son olarak Nijer›de terörle 
mücadele kapsamında ülkenin 
güneydoğusunda yüzü tamamen 
örten peçenin kullanımına geçici 
bir süre yasak getirildi.

Diffa Valisi Yakuba Sumana 
Gao, güneydoğuda Boko Haram 
örgütüne karşı Çad ve Kamerun 
ile yürütülen operasyonlar sona 
erene kadar güvenlik gerekçesi-
yle yüzü tamamen örten peçenin 
yasaklandığını belirtti. Bu arada, 
Gine Devlet Başkanı Alpha Conde 
geçen hafta, Afrika›da düzenle-
nen saldırıların çoğunun «siyaha 
bürünmüş» kişiler tarafından 
düzenlendiğini vurgulayarak ülk-
ede yüzü tamamen örten peçe tak-
ma yasağı getirmek istediğini, bu 
konuda Ginelilerin görüşününün 
alınacağını duyurdu.

Toplumun yüzde 10›unun Müs-
lümanlardan oluştuğu Gabon›da 
da İçişleri Bakanı Bertrand Ma-
pangou iki hafta önce yaptığı yazılı 
açıklamada, peçeli kişilerin kontrol 
noktalarında güvenlik güçlerinin 
kontrolünden geçeceğini ifade etti

AB Hindistan’dan getirilen 
700 ilacın satışını durdurdu
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan 
açıklamada, Hindistan’da üretilen ve Avrupa ül-
kelerinde pazarlanmak istenen 700 kadar ilacın 
satışının durdurulduğu duyuruldu. İlaçların 
tümünün jenerik olduğu ve üretim aşamasında 
içeriklerine ilişkin görülen yasaya aykırılıklar 
nedeniyle bu kararın alındığı kaydedildi.

Le Monde gazetesinde yer alan 
haberde, AB Komisyonu’nun 
20 Temmuz’da aldığı kara-
rda, ilaçlardaki sorunun Fransız 
müfettişlerin geçtiğimiz yıl 
yaptığı bir teftiş esnasında tespit 
edildiği belirtildi.

Habere göre, Hindistan’ın 
Haydarabad şehrinde GVK Bio-
sciences şirketi tarafından testleri 
yapılan jenerik ilaçlar hakkında 
AB yetkililerine verilen bilg-
ilerin doğru olmadığı anlaşıldı. 
İlaçların biyolojik olarak AB’deki 
ilaçlarla uyuşmayacak şekilde 
eksik üretildiği de alınan bilgiler 
arasında.

AB Komisyonu tarafından 
alınan kararın 20 Ağustos’dan 
itibaren geçerli olacağı, ancak 
acil ihtiyaç duyulan ve ‘kri-

tik önemde’ olduğu bilinen il-
açlar için bu kararın 2 yıla kadar 
ertelenebileceği belirtiliyor.

Hindistan’da üretilen ve 
gerçeğine yakın olan (jenerik) 
ilaçlara ilişkin olarak AB’den 
önce harekete geçen Almanya, 
Fransa, Lüksemburg ve Belçika 
geçtiğimiz Aralık ayında satışları 
askıya kararı almışlardı.

Geçtiğimiz yıl Fransa Eczacılık 
Kurulu (ANSM) tarafından bir-
çok türden jenerik ilaca yönelik 
teftişler yapılmış ve en az 33’ünde 
elektrokardiogram verilerinde 
manipülasyon yapıldığı tespit 
edilmişti. Bunlar arasında anti-
depresyon, anti-histaminik ile 
ibuprofen gibi ilaçlara alternatif 
olacak jenerikler bulunuyordu.  

Gündemdeki Lord İstifa Etti
Birleşik Krallık Lordlar 
Kamarası’nda Başkan Yardımcısı 
Baron John Sewel, evinde verdiği 
seks partisinde iki kadın ile 
uyuşturucu kullanırken görüntül-
endi. Uygunsuz davranış içinde 
bulunan soyluların ünvanlarının 
elinden alınması için makale yazan 
Sewel, istifa etti.

Baron John Sewel’in uyuşturucu ve seks 
skandalı ülke gündemini bir haftadır meşgul 
ediyor. The Sun gazetesinin 69 yaşındaki Lord 
Sewel’in hayat kadınlarıyla çekilen video görüntül-
erini yayınlaması ortalığı karıştırdı. Evli ve iki-
si üvey, dört çocuğu bulunan Sewel’in Londra 
Westminster’daki dairesinde çekildiği belirtilen 
videoda, “Yoldan çıkmak istiyorum” sözleri dik-
kat çekti. Görüntülerde Lord Sewel’in rulo haline 
getirdiği bir banknot yardımıyla beyaz, toz halinde-
ki bir maddeyi burnuna çektiği görülüyor.

Daha önce İşçi Partisi hükümeti altında Tarım, 
Çevre ve Balıkçılık Bakanı olarak da görev ya-
pan Sewel, Lordlar Kamarası’nda lordların 
davranış standartlarını yargılamaktan sorum-

lu olan Lordların Ayrıcalıkları ve Hareketleri 
Komitesi’nin başkanlığını da yapıyor. Sewel bu 
ayın başında Huffington Post için bir makale 
kaleme almış ve uygunsuz hareketlerde bulunan 
lordların ayrıcalıklarının ellerinden alınması konu-
sunda Lordlar Kamarası’na verilen yeni yetkileri 
anlatmıştı. Baron John Sewel “Azınlığın uygunsuz 
davranışları bizim imajımızı riske atıyor. Skandal-
lar çekici gazete manşetleri oluyor” demişti. Lord 
Sewel İngiltere’de büyük yankı uyandıran haber ve 
görüntülerin ardından istifa etti.ü

Birleşik Krallık eski Başbakanı Tony Blair’a 
yakınlığı ile tanınan Lord Sewel’in hayat kadınlarına 
bir gece için 200’er sterlin ödeme yaptığı belirtildi.
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Kürt Mutfağının Lezzetlerini 
Bulabileceğiniz Kobani 
Restaurant Hizmete Açıldı

Kurdish Community Centre (KCC)’de yeni hizmet. 
Geçtiğimiz hafta içerisinde hizmete açılan Kobani 
Restaurant Kurdistan’ın bir çok bölgesinden lezzetleri 
ayağınıza getiriyor. 

KCC binası içerisinde bulunan restaurant 
yöresel Kürt yemeklerini, her gün değiştirilen 
menüsü ile günlük ve taze olarak sunuyor.  
Uygun fiyatları, temiz ve güler yüzlü servisi 
ile Haringey’in gözde restaurantlarından olma 
yolunda. 

Kürdistan’ın çeşitli bölgelerinden der-
lenerek hazırlanan Kobani Restaurant 
menüsündeki yöresel yiyecekler Kürdis’tanlı 
şefler tarafından hazırlanıp servis ediliyor. 
Kobani Restaurant’ın bir diğer özelliği ise 
Restaurantın gelirinin bir bölümü Kobani’de 
yardıma muhtaç vatandaşlar için bağış olarak 
verilmesi. Böylelikle burada yemeğini yiyen 
müşteriler aynı zamanda Kobani’nin yeniden 
inşaa süreci de dahil buradaki çocukların 
ihtiyaçlarına da katkıda bulunmuş oluyorlar. 

11 Portland Gardens, Harringey Green 
Lanes, N4 1HU adresinde bulunan Kobani 
Restaurant haftanın 7 günü saat 11:00 ile 
20:00 saatleri arasında hizmet veriyor. 

Özlediğiniz yöresel yemekler için Kobani 
Restaurant’ı ziyaret edip, Kobani’nin yardıma 
muhtaç insanlarına da yardımcı olabilirsiniz. 
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Demirtaş: Sizden korkan sizin gibi olsun

Salı günü partisinin grup toplantısında konuşan Demirtaş, 
“7 Haziran sonrasında bir Recep Tayyip Erdoğan darbe-
si yapılmıştır” diyerek, Kürt Halk Önderi Öcalan’ın ise 
teşekkürü hak ettiğini söyledi. “Bir talimatınızla onlarca 
savaş uçağı kalkıyor da neden İmralı Kosteri kalkmıyor? 
Barış oradadır” diyen Demirtaş, Erdoğan ve hükümete 
“Sizden korkan sizin gibi olsun” diye seslendi.

HDP Eş Genel Başkanı Sela-
hattin Demirtaş, partisinin grup 
toplantısında AKP’nin savaş kon-
septini hayata geçirmesine ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

Demirtaş, “Saray tarafından 
yönetiliyor” diyerek, Kürt Halk 
Önderi Abdullah Öcalan’a yönelik 
tecride değindi ve AKP’ye şöyle 
seslendi: “Bir günlük iş, tecrit 
altında tuttuğunuz Sayın Öcalan 
silahsızlanma çağrısı yapacaktı. 
Niye her gün savaş uçağı 
kaldırıyorsunuz, bir talimatınızla 
onlarca savaş uçağı kalkıyor da 
neden İmralı Kosteri kalkmıyor? 
Barış oradadır. Buyurun 550 veki-
lin dokunulmazlığını kaldırın, biz 
‘evet’ oyu vereceğiz.”

‘erDOĞaN Darbesİ!’
Türkiye’de cunta yönetiminin 

iktidara el koyduğunu belirten 
Demirtaş, “7 Haziran sonrasında 
bir Recep Tayyip Erdoğan darbesi 
yapılmıştır. Nereden alıyorlar yet-
kilerini? Şu anda ülkeyi savaşa 
götürecek kararların yetkisini 
nerden alıyorlar? 7 Haziran’da bu 
yetki elinizden alındı. Artık siz tek 
başına iktidar değilsiniz. Bunu ya-
panlar 7 Haziran sandık sonuçlarına 
darbe yapmışlardır” dedi. 

MHP’nin de bu yönetime 
koltuk değneği olduklarını be-
lirten Demirtaş, “Darbenin bir de 
kuyrukçuları vardır. Kendilerine 
milliyetçi diyenler bu darbeye 
şakşakçılık yapıyorlar. Saraya 
gideni partiden atarım diyorlardı. 
Dün sarayda el pençe divan dur-
dular. Bilal’i istiyordunuz. Bilal’i 
alamadınız ama hilali verdiniz” 
ifadeleriyle MHP’ye yönetimine 
yüklendi. 

sUÇUMUz YÜzDe 
13 OY alMak

“Nedir bizim suçumuz, yüzde 
13.1 oranında oy almaktır” di-
yen Demirtaş, Dolmabahçe 

Mutabakatının “çok kutsal bir iş 
olduğunu” belirterek, “katkı su-
nan herkese teşekkür” etti. “Gerek 
bizim heyetimiz, devlet heyeti 
ve bu belgeyi siyasi iradesiyle 
açıklayan Sayın Öcalan teşekkürü 
hak ediyor” diyen Demirtaş, barışa 
düşman olanların elinden barışın 
rehin tutulmasının alındığını belir-
terek, şöyle konuştu: 

‘erDOĞaN ÜlkeYİ ateŞe 
attı, sİlaHsızlaNMaYı 
eNGelleDİ’

“Bu bölünme beyannamesi 
değil, bir birleşme, kardeşleşmenin 
yol haritasıydı. Biz bunun 
arkasındayız, hayata geçirin dedik. 
Dolmabahçe Mutabakatı’ndan za-
ten 1 hafta sonra nasıl vazgeçtikler-
ini, bundan caydıklarını ibretle 
gördük. Cumhurbaşkanı öyle bir 
masa, mutabakat olmadığını hatta 
Kürt sorunu olmadığını söyledi. 
Onu anlayabiliyorum, bir Saray’ı 
var, iktidarı, koltuğu Saray’ı sevi-
yor, çözüm barış demokrasi demek 
bunların kaybedilmesi demektir. 
Bunu anlıyorum. Bunun altında 
imzası olan bunun için gece gündüz 
çaba harcayanları anlayamıyorum. 
Beraber kamuoyuna barış sözü ver-
dik. Bir hafta sonu bu iş bitiyordu. 
Bize çağrı yapan, deklarasyon 
yayınlayalım, şunu kınayın bunu 
kınayın siz şiddetten besleniyor-
sunuz diyen Davutoğlu’na, Dolma-
bahçe Mutabakatını hatırlatıyorum. 
2.5 sene çalıştık önümüzde bir hafta 
vardı. Neden vazgeçtiniz? Örgütün 
lideri kongre toplansın haftaya 
çağrı yapacağım diyor. Ben çağrı 
yapacağım silahlar bırakılacak diye. 
Biz bu çağrıyı açıklarken mem-
nuniyet duyduk, siz neden çekin-
diniz, Sayın Cumhurbaşkanı, PKK 
silah bırakacak diye siz neden pan-
iklediniz? Bugün PKK silahlarıyla 
inmeye çalışsa önüne geçecek. Bu 
ülkenin cumhurbaşkanı PKK’nin 
silahsızlanmasını önlemiştir. Her 

şeyi tuzla buz ederek bütün süreci 
bitirmiştir. Çünkü önüne gelen an-
ketler, araştırma sonuçları bu süre-
cin ona başkanlık getirmeyeceğini 
gösterdi. Ben başkan olamayacak-
sam süreç, barış niye olsun diye 
düşünmüştür. Bize vatan haini di-
yen zatlar bizatihi bu ülkeyi ateşe 
atmıştır.” 

‘Pkk bÖlÜNMek 
İsteMİYOr’

Demirtaş, ortada bir bölünme 
tehdidi olmadığını da belirterek, 
«Bütün kutsallarım üzerine yemin 
ederek ifade ediyorum, yaşanan 
durum aynen budur. Toplum bu 
yalın gerçeği bilmelidir. Ortada 
bölünme tehdidi yoktu halen 
yoktur. PKK bölünme strate-
jisinden 20 yıl önce vazgeçti. Si-
lah bırakmaya yönelik kongre 
toplayacağını belirtmiş. Neyin teh-
didi? Yapılması gereken konuşarak 
bir hafta sonra sonuca gitmekti. 
PKK ile bir barış yapılabilseydi, 
fiili olarak PKK’nin silahlı gücü 
tehdit olmaktan çıkarılsaydı - bu 
çok mümkündü. Şubat’ta Mart’ta 
bu yapılabilirdi - bu yapılsaydı 
nasıl nefes alırdık, Türkiye o za-
man barışın öncüsü olurdu. IŞİD’e 
karşı mı savaşılacak? O zaman Tür-
kiye ve PKK, IŞİD’e karşı beraber 
savaşabilirdi» şeklinde konuştu. 

Seçim sürecinde HDP’ye yöne-
lik 176 yerden saldırı yapıldığını 
tek tek örnekleriyle hatırlatan 
Demirtaş, «Şimdi nasıl bir çılgınlığa 
girdiklerini Türkiye toplumu daha 
iyi anlamıştır» şeklinde konuştu. 
Demirtaş, askerlerin hayatını kay-
betmesinden üzüntü duyduğunu 
belirterek şunları söyledi: 

«Evladını askere göndermiş 
olan anne babalar. Bunlar bizim 
evlatlarımız kardeşlerimiz bir-
likte yaşamak zorunda kaldığımız 
insanlarımız. Anneler babalar 
şunu bilmelidir. Bu evlatlarımızı 
vatan savunması için ölüme gön-
dermiyorlar. Saray savunması için 
bu evlatların tabutları bayraklara 
sarılı geliyor. Bu vatan hepimizin 
vatanıdır, tehdit altında ise hep bir-
likte savunalım. Düşman saldırısı 
altındaysa bunu 1071’de yaptık 
yine yapalım vatan savunmasını. 
Ama bir partinin savunması 
için evlatlarımızı vermemizi bi-
zden istemesin. Siz de vermey-
in. Onları Saray’ın çıkarlarına, 
hırsına kurban etmeyelim. Ortada 
bir vatan savunması yok. Bun-
lar aldatmacadır. Onlar bir adım 
ötemizdeki barışı yakalamak yerine 
bu yolu seçtiler.»

«Cenazeler maalesef geliyor 
dağdan geliyor, ovadan geliyor, 
camiden kalkıyor, cemevin-
den kalkıyor ama hepsi bizim 
evlatlarımız. Türk ölecek Kürt 
ölecek, asker gerilla ölecek… 
Tezgah öyle kurulmuş ki, kan aka-
cak ve bu akan kan kirli tezgahl-
arla HDP’nin üzerine akıtılacak» 

diyen Demirtaş, bunun önüne 
geçilmesi çağrısı yaptı. Ayrıca 
savaşın doğrudan Saray tarafından 
yönetildiğini belirten Demirtaş, 
şöyle devam etti:

sUrUÇ katlİaMı
«Devletlerin bir nizamı var. Giz-

li işleri de yaparlar. Ama bu devleti 
de kullanmıyor, kendi parası var, 
istihbaratı var. İstihbarat doğrudan 
kendisine akıyor. Özel kararları A 
takımı ile birlikte alıyor. Ona bağlı 
özel medya, yargı, sosyal medya 
trolleri var. Bunların hepsini devr-
eye geçirdi. Sendikalara operasyon-
lar, gençliğe operasyonlar, HDP’ye 
psikolojik savaş, Yargıtay’a talimat, 
Sayın vekilimiz Sarıyıldız’a olduğu 
gibi komplo hazırlıkları ile HDP’yi 
kriminalize etme… Bunu özel 
Gladyo örgütüyle yapıyor. Bunun 
startı Suruç Katliamı ile verildi. O 
katliamı yapan bu özel örgüttür. 
IŞİD’in içine önceden sokulmuş 
ama doğrudan bunlara hizmet eden 
bir zavallı eliyle Türkiye’nin pırıl 
pırıl evlatları katledildi.» 

‘aDıYaMaN 
aYDıNlatılMaDı’

«Bu olay vasıtasıyla IŞİD 
mağduru oldular. Dünya liderleri 
arayıp başsağlığı diliyorlar. Ama 
kendisi bir tane bile aileye başsağlığı 
dilemedi. Ceylanpınar’da 
yatağında uyuyan 2 polis kirli bir 
şekilde katledildi. Adıyaman’da 
öldürülen asker aydınlanmamış 
karanlık bir olaydır» diyen 
Demirtaş, darbe karşısında tavır 
alınmasını isteyerek, «Darbe 
karşısında tavır alamazsak savaş 
karşısında sesimizi yükseltemezsek 
bu çirkin oyun sürecek. Ama hep 
birlikte biz savaş istemiyoruz, biz 
sana savaş yaptırmayacağız dersek 
derhal karşılıklı ateşkes pozisyo-
nuna geçilsin. Bunlar oya bakıyor, 
oy kaybettiklerini gördükler-
inde dururlar. Onların yaşam 
damarlarına bağlanan oydur.» 

CeMeVİNe salDırıYı kıNaDı
Gazi Cemevi’ne yönelik 

saldırıyı da kınayan ve “Gazi 
Cemevi’nden bir kadının cenaz-
esi 3 gün kaldırılamadı. İnsanların 
kutsallarına saldırdılar» diyen 
Demirtaş, Kobanê’de savaşıp 
hayatını kaybeden gençlerin cena-
zelerinin verilmemesine ise sert 
tepki göstererek konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

‘Urfa’Da İŞkeNCe YaPılDı’
«13 gencin cenazesi günlerdir 

sınırda sıcaklığın altında bekletili-
yor. Bunlar Kobanê’de onurlarıyla 
savaşmış kahramanların cenaz-
esidir. Sınırda insanlara işkence 
yapılıyor. Gözaltına alınan 3 kişiyi 
Urfa emniyet ekibinden özel bir 
ekip açık araziye götürmüşler 
başına çuval geçirmişler, boğazına 
bıçak dayamışlar, biz IŞİD’iz 
demişler. Mezar kazdırmışlar. Bun-
lar çocuğun ifadesinde var. İnsan 

onurunu ayaklar altına alınıyor, 
işkenceler yapılmıştır. Geçen hafta 
AKP iktidarında ileri demokrasi 
safsatası altında yapılmıştır. Bun-
lara karşı durmazsak cenazeleri 
kaldırmaya devam edeceğiz. 

‘barıŞ İMralı’Da’
Barış mı istiyorsunuz, bir gün-

lük iş, tecrit altında tuttuğunuz 
Sayın Öcalan silahsızlanma çağrısı 
yapacaktı. Niye her gün savaş uçağı 
kaldırıyorsunuz, bir talimatınızla 
onlarca savaş uçağı kalkıyor da 
neden İmralı Kosteri kalkmıyor? 
Barış oradadır. Biz Türkiye toplu-
mundan yüzde 13.1 oranında barış 
oyu aldık. Vicdanlarımız ve halk 
bize bunu emrediyor. Bunların 
tezgahlarına ve çirkin dillerine tes-
lim olmayacağız.

‘Dİk DUraCaĞız’
Ne olursa olsun barış dilinden 

taviz vermeyeceğiz. Saldıracaklar. 
Aman bu tuzağa düşmeyelim. Tek 
başlarına iktidar olmalarının yolu 
HDP’nin tasfiyesinden geçiyor. 
Partileri halk açar halk kapatır. 
Dokunulmazlık mı diyorsunuz, 80 
milletvekili arkadaşımızla beraber 
dokunulmazlığımızın kaldırılması 
için TBMM’ye dilekçe vereceğiz. 
Sizden korkan sizin gibi olsun. 
Azrail’in can dağıttığını nereden 
gördük.

Bizim korkacak hiçbir şeyimiz 
yok. Çalmadık çırpmadık, neysek 
oyuz. Yargı senin emrinde. 550 
milletvekilinin dokunulmazlığını 
kaldıralım. Bizler evet oyu 
vereceğiz. Sizden korkan sizin 
gibi olsun. Bizim bir Allah’ımız 
var bir de halkımız var. Bu savaşı 
durduracağız. Sana bu ülkede 
savaş yaptırmayacağız. Biz dava 
insanlarıyız. Birlikte bir birim-
ize inanarak barış için hareket ed-
ersek bu politikaları durduracağız. 
Asla gözlerimizde korku görmey-
ecekler. Önümüzdeki süreç net 
olma sürecidir. Bu parlamento 
grubu Türkiye’nin vicdanını tem-
sil ediyor. Biz ne dağdakinin 
ne askerdekinin öldürülmesine 
izin vermeyeceğiz. Onlar bedel 
ödemesin. Biz bedel ödemek için 
halkımızdan yetki aldık. Ne be-
del ödenecekse biz hazırız. Ama 
bizimle mücadele edenlerle bize 
düşmanlık yapanlar da en az bizim 
kadar cesur olmalılar yoksa yeni-
lecekler. Türkiye’nin barış geleceği, 
özgür yarınları kazanacak. Mor-
alimizi bozmaya çalışacaklar dik 
duracağız. Biz Türkiye’yi AKP 
cuntasından kurtaracağız. Biz 
bu ülkeyi darbe anayasasından 
kurtaracağız.» 

‘HesaP VereCekler’
Demirtaş, yarın parlamen-

toda yapılacak olan olağanüstü 
toplantıda bu görüşlerini dile get-
ireceklerini belirterek, «Bizden he-
sap sormaya gelecekler ama hesap 
verecekler» dedi. 
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KASr-I şİrİN-1639 

KÜRT TARİHİNİN KADER ANTLAŞMASI
Berfin Yüce-Londra

  Osmanlı ile Farsi Safeviler arasındaki 
bütün savaşlar Kürdistan topraklarında 
gerçekleşmiştir. Ortaçağın iki büyük 
gücü olan, Osmanlı ve İran Safevi 
İmparatorlukları, bütün Şahlar ve Osmanlı 
Padişahları arasında güç ve işgal savaşlarına 
sahne olmuştur. Osmanlının Doğuya 
yayılmasını Safeviler her tür savaş ve 
saldırılara rağmen engellemişlerdir. 
Osmanlılar ise Safevi Şahlarının Batıya 
yayılmalarının önünde engel olmuşlardır.

Yavuz Sultan Selimin, Osmanlının Doğu 
ucu sorumluluğu zamanında sürekli saldırıp 
rahatsız ettiği İran a karşı işgalci tutum, tahta 
oturup Osmanlı Padişahı olduğunda ise ta-
mamen devlet politikası oldu. Yavuz Sultan 
Selim sürekli doğuya yöneldi. Böylece bu 
dönemin iki süper gücü arasındaki iktidar ve 
toprak savaşı, temel olarak Kürdistan ülkes-
inde ve Kürt insan gücü altında gelişmiştir.

Yavuz Sultan Selim ile İran Şahı, Şah 
İsmail arasında gelişen savaş , belirli bir 
iktidarı ve gücü olan Kürtlere tarihi fırsatlar 
da  vermiştir. Şah saldırılarında sürekli zor 
durumda kalan, can ve toprak güvenliği 
sorun olan Kürdistan Mirleri, Osmanlı 
ile belirli ilşkiler geliştirerek kendilerini 

güven altına aldıkları gibi; iktidarlarını 
ve alanlarını da genişleterek güvenceye 
almışlardır. Kürtlerin Osmanlı ile ilişkileri 
bu çerçevede karşılıklı çıkarların korunması 
ve İran saldırılarına karşı etkin durumu 
güçlendirmiştir.

Dönemin devlet adamı ve Kürdistan 
Miri İdrisi Bitlisi, bu diplomatik ve ask-
eri ilişkilerin mimarı olmuştur. Karşılıklı 
savaşın dönüm noktası ise, 1514’te   Van 
Gölünün Kuzeydoğusunda, Çaldıran Savaşı 
olmuştur. Bu çatışmada, Şah İsmail yenil-
di ise de, Osmanlı’nın coğrafi ve iklim 
sorunlarından dolayı geri çekildiğinde, Şah 
İsmail bölgeyi yeniden denetimine aldı.

Bu savaşlarda Kürtler yaşamsal görevler 
üstlendiler. İran ordularının gerilemesinde 
ve oluşan statükonun korunmasında old-
ukça etkili roller üstlendiler. Karşılığında 
ise krallıklar derecesinde alanlar ve yetkiler 
oluşturdular. Bu antlaşma ile Kürdistan 
Mirleri Krallığa varan bir tarzda iktidar sa-
hibi olmuşlardır. Neredeyse  Birinci Dünya 
savaşına değin süren döneme kadar bu güç 
ve iktidarlarını korudular.

Ortaçağın tek ve günümüzde önemli, 
Kürt tarihini inceleyen, Şerefname temel 
kaynak kitabı, Bitlis Xan’larından, Şeref 
Xan Bitlisi  tarafından, 1597 yazılmıştır. 

Elimizdeki Kürdi tarih kaynakları olarak 
temel biçimde, bu güçlü, Kürt Tarihi eseri 
kullanılmıştır. Bütün sonraki araştırmacılar 
günümüze kadar Şerefnameyi temel kaynak 
olarak almışlardır.

Bütün bu yıllar içinde yapılan savaşlarda 
karşılıklı toprak ve güç oluşturma sürüp 
gitmiştir. Güçsüz düşen İran Şahları, 
Osmanlı güçlerinin Bağdat ı işgal et-
mesi ile geri çekilmiş ve Osmanlı ile 
sınırları çizen , savaşı bitiren bir antlaşma 
yapmışlardır. Zaten bundan sonraki sınır 
sorunlarında, Osmanlı ile İranlılar her za-
man bu antlaşmayı temel alarak sorunlarını 
çözmüşlerdir.

Kürt tarihinin fiziki ve ruhi şekillenişini 
oluşturan bu antlaşma, 17 Mayıs 1639, 
Osmanlı İmparatorluğu ile İran-Safevi Dev-
leti arasında imzalanmıştır. Bu  antlaşma 
ile Kürdistan tarihinde ilk kez ikiye 
bölünmüştür. Farsilerin Zuhab Antlaşması 
dedikleri antlaşma, İran Şahlarının Batıya 
yönelmelerinin de sonu olmuştur. Osmanlı 
Padişahlarından, IV. Murad’ın Bağdat 
ı İran ın elinden almasından sonra, bu 
antlaşma savaşı sonlandırmıştır. Kerkük 
ün kuzey doğusunda , Rojhilat’ın önemli 
ve tarihi şehirlerinden Kermanşah’ın Batısı 
ile Bağdat’ın Kuzey Doğusuna düşen , 
neredeyse üç merkeze eşit mesafede olan 

küçük bir güney doğu  Kürdistan kasabası, 
Kasr-ı Şirin de yapılan görüşme ile, 1623-
1939 kadar süren, Safevi-Osmanlı savaşı, 
Kürdistanı ikiye bölen antlaşma ile sona 
ermiştir. Antlaşmaya göre iki devlet savaş 
öncesi sınırlara çekilecek ve nerdeyse bugün 
bile aynı kalan sınır belirlenmiş oluyordu.

Kürdistanı ilk kez bölüp parçalayan bu 
antlaşmadan sonra sınır günümüze kadar 
çok az değişikliklerle yerini korumuştur. 
İşte, tarihe, KASR I ŞİRİN ANTLAŞMASI 
olarak geçen budur. 

Bu bölünme psikolojisi Kürtlerde de-
rin bir tarihi bilinç travması oluşturmuş, 
Kürt bölünmüşlük düşüncesi bilinçaltında, 
‘Freudian’ tarzda kalmış, Kürt milleti hiç 
bir zaman bunu atlatamadığı gibi bilincinde 
derinleştirmiştir. Daha sonraki, Milli duruş 
parçalanmışlığı ve oldukça zorlanan bir 
birleşik vatan düşüncesi, sürekli sorunlu 
hale gelmiş, işgalci güçlerden düşünsel ve 
ideolojik olarak kurtulması epeyce sorunlu 
hal almıştır. Bu bölünmüşlük ‘bilinçaltı 
psikolojisi’ daha çok işgalci ülkeler ile sınır 
olan Kürtlerde, daha derin ve kalıcı olmasına 
rağmen, genel olarak tüm bireylerde et-
kilidir. Dönem dönem milli düşüncenin  
ve bunun getirdiği milli ruh yükselse de, 
şimdiye kadar kalıcılık oluşturamamıştır.



Şerbeta Nane u Lîmon  
(Limon ve Nane Şerbeti)
Bu hafta yazın sıcak 
günlerine çok iyi gide-
cek serinletici bir tatla 
beraberiz. 

Şerbet Kürdistan’da yeri çay ve 
ayrandan sonra gelse de en sevilen 
içeceklerden biridir. Genellikle 
nişan, kına gecesi ve düğün tören-
lerinde gelen misafirlere sunulan ve 
bu törenleri damgalayan bir içecek-
ti. Öyle ki bir çok bölgede gelinin 
nişan yada kınada giydiği elbiseye 
şerbetlik denilirdi bu açıdan şerbet 
gelinle ve dolayısıyla düğünlerle 
bağdaştırılmıştı. Düğünlerin genelde 
sıcak yaz aylarında hasat zamanından 
önce olduğunu düşünürseniz, 
içecek olarak bu ferahlatıcı içeceğin 
sunulması muhtemelen çok da uygun-
du. İlk yapılan şerbetlerin genellikle 
dağlardan toplanmış yabani otların 
özünden yapıldığı ve üzüm, kayısı veya 
dut gibi meyvelerden yapılan pekme-
zler ve şuruplar ile tatlandırıldığı 
bilinmektedir. Şeker üretiminin ve 
kullanımının yaygınlaşması ile be-
raber şerbetler şekerle tatlandırılmaya 
ve kırmızı boyalarla renklendirilmeye 
başlanmıştır. Günümüzde de hepsinin 
bir arada üretildiği ve paketler halinde 
satışa sunulduğu, suya koyar koymaz 
eriyen bir çok farklı karışımı içeren 
halleri de mevcut. 

Köylerde çeşmelerden akan su-
lar dağlardaki kayalardan süzülerek 
geldiğinden buz gibi olur, bu nedenle 
çeşme suları ile yapılan şerbetleri 
soğutmaya pek gerek kalmazdı. 
Ayrıca bilenler varsa dağ tepeler-
inden toplanan ve özel yöntemlerle 
muhafaza edilen karlara pekmez veya 
şuruplar katılarak yapılan şerbetler de 
unutulmayan lezzetlerdendir. Aslında 
düşünecek olursanız günümüzde-
ki gazlı içeceklerin ilk halleri bu 
bahsettiğim şerbetlerin olduğu tahmin 
edilmesi zor olmasa gerek. Kar şerbeti 
de, İngilizce’de sorbet diye geçen ve 
çok sevilerek yenilen tatlının orijinal 
halidir denilebilinir.

Çocukluğumda hatırladığım 
şerbetler, nişan yada kına geceler-
inde kadınların koca bakır tencerel-
er ve leğenler içerisinde kepçelere 
karıştırdıkları genellikle kırmızı ren-
kte şerbetlerdi. Yapılışını izlemek o 
kadar heyecanlıydı ki içine koyulan 
fazla şekerden gecenin sonunda çok 
içmekten ağzımın birbirine yapışması 
dudaklarımın boyadan kırmızıya dön-
mesi ve sonraki bir kaç gün ağzıma 
başka bir tatlı bir şey almamam hiç 
önemli gelmezdi.

Geçen hafta Kürt toplum 
merkezinde yılların tecrübeli şefi 
Azad öncülüğünde, takım arkadaşları 
Kamuran ve Aras’ın destekleri ile 
Kobani adı verilen bir restoran 
açıldı. Restoranda Kürdistan’ın dört 
parçasından gelen yemeklerin sunu-
mu amaçlanıyor. Bu restoran yemeğin 
başarabileceği en önemli güzellikler-
inden olan birliktelik, beraberlik ve 
ahenki hedefliyor. Bu güzel duygular 
son dönemlerde yaşanılan korkunç 
tatsız olaylar yüzünden maalesef ki 
çok zor yaşayabildiğimiz duygular. 
Bu restoran o karanlık duyguları az 
da olsa hafifletmeyi ve insanlara aynı 
zamanda güzel şeyler içinde bir araya 
getirebilmenin küçük bir çabasını 
verecek.  Bende Kuzey Kürdistan’dan 
bir kaç tane yemek çeşidini bu 
restoranın menüsüne ekleme şerefine 
eriştim. Bu yemeklerin neler olduğunu 
merak edenler için restoranı ziyaret 
etmeniz şart. 

Restorana gelen ilk misafirlerimizi 
karşılamak içinde tarifini verdiğim bu 
şerbeti de sunduk. Düğün olmasa da, 
açılış yeni bir başlangıcın kutlaması 
idi ve bu sebeple şerbet ikramı çok 
uygun düştü. Her içenin yüz ifadesi 
görmeğe değer bir şeydi benim için. 
Su şeker limon ve nane özünden 
yaptığım çok basit bir tarif ama bazı 
içenlerin deyimiyle “iksir” gibi. Çok 
az miktarda eklenen gül suyu bütün 
tatları çok güzel şekilde bir araya ge-
tiriyor. 

Yazın sıcak günlerini serinletmesi 
dileği ile afıyet olsun.

Yorumlarınızı bekliyorum.

Şerbeta Nane u lîmon
4 kişilik 

Malzemeler

10 dal taze nane. 

4 su bardağı (1 litre) su. 

10 yemek kaşığı (130 gr) ince şeker

3 limonun suyu

4 yemek kaşığı gül suyu. 

Buz. 

Yapılışı
1. Küçük bir kapta bir su bardağı 

suyu kaynatın. Nanelerin 8 dalını 
bu su ile beraber 10 saniye kadar 
kaynatın, hemen şekeri ekleyip eri-
yene kadar karıştırın ve altını kapatın 

ve soğumaya bırakın. Nane yavaş 
yavaş soğuyan suya bütün özünü 
bırakacaktır. Ilıyınca tamamen 
soğuması için buzdolabına koyun. 

2. Tamamen soğumuş olan şurubu 
bir sürahi ye süzün, ve naneleri atın. 
Ayırdığınız bi kaç dal taze naneyi 
sürahi ye ekleyin üzerine limon su-
yunu, 3 bardak soğuk suyu,  gül 
suyunu ve buzları ekleyip güzelce 
karıştırın ve servise alın.

Not: Yaptığınız şurubu önceden 
hazırlayabilir ve buzdolabında uzun 
süre saklayabilirsiniz. Şerbet yapmak 
istediğinizde gerektiği kadarını malze-
melerle karıştırarak taze şerbetler ya-
pabilirsiniz. 

Afiyet olsun. 
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İnancın ve 
Keleş’in zaferi

Kobani’deki Kaniya Kurda tepe-
sinden bir fotoğrafım. Daiş çetelerin-
den ele geçirilen Biksi ağır silahı ve 
yanındaki Keleş.. İkisinin ortasında 
ise inançlı ve cesur bir savaşçı...

uzun ve yorucu bir yürüyüşün 
ardından Kaniya Kurda tepesine var-
mıştık, burada tepeyi Daiş çetelerin-
den koruyan sadece 4 arkadaş vardı. 
Anlatılanlara göre de tepeyi zaten 10 
kişilik bir ekiple ele geçirmişler... Bizler 
Londra’nın sıkıntıları ve stresini dert 
ederken, örneğin çalıştığımız yerde 
2 kişi iş görmeye çabalarken şikayet 
ediyoruz ya... Tamda bunu diyecek-
tim, sevgili hevaller bu eli öpülesi sa-
vaşçılar aç, susuz ailelerinden uzakta 
günlerce canlarını feda edercesine bir 
tek kelime şikayet etmeden yaşam 
mücadelesi ve hak kavgası veriyor-
lar... Kobani zaferi inancın ve keleşin 
zaferidir diye bir yorum yapmıştı çok 
sevdiğim bir abim... evet öyledir! 
Ceplerinizdeki son model telefonlar 
ve altınızdaki son model arabalarla 
Avrupa’nın tadını çıkarırken hani Ko-
bani’ye yardım derdine düşüyor ya 
bazı kimseler... Hatırlatmak gerekiyor, 
hiçbir yardım inanç ve güvenin yerini 
tutamaz ve Daiş çetelerinin hiçbir ağır 
silahı da Keleş’in yerini tutamaz!
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Bilim insanlarından ‘katil robot’ uyarısı
Stephen Hawking’in de 
aralarında bulunduğu 
bir grup bilim insanı, 
“otonom silah sistem-
lerinin” ölümcül etkileri 
olabileceği konusunda 
uyarıda bulundu.

Bilim insanları, “katil robot” olarak da 
bilinen “otonom silah sistemlerinin” ölüm-
cül etkileri konusunda uyarıda bulundu.

Aralarında ünlü İngiliz astrofizikçi Prof. 
Dr. Stephen Hawking de bulunduğu bine 
yakın bilim insanının imzasını taşıyan 
ortak mektup, Arjantin›in başkenti Bue-
nos Aires›teki Uluslararası Yapay Zeka 
Konferansı›nda okundu.

Mektupta «Hedef seçiminde hala insan-
lara bağlı olan seyir (cruise) füzeleri ve 
insansız hava araçlarından farklı olarak ya-
pay zekayla kontrol edilen silahlar ya da ka-

til robotlar, hedeflerini insanlarla doğrudan 
iletişim kurmadan seçip vuracak. Büyük bir 
askeri gücün otonom silahları geliştirmeye 
başlaması, korkunç sonuçlara yol açabilir” 
ifadeleri kullanıldı.

ÜÇÜNCÜ DeVrİM
Otonom silahların barut ve nükleer 

silahların ardından savaş alanında «üçüncü 
devrim» olarak nitelendiğine dikkat çekilen 
mektupta, «Nükleer, kimyasal ya da biyolo-

jik silahların aksine otonom silahlar, çok 
sayıda ve düşük maliyetle üretilebilecek. 
Bu silahlar, kolayca karaborsaya, oradan da 
terör örgütlerinin eline düşebilir. Dünyanın 
önde gelen askeri güçlerinden birinin oto-
nom silah geliştirmeye başlamasının, küre-
sel bir yarışa yol açması kaçınılmazdır. 
Bu durumda otonom silahlar, geleceğin 
kalaşnikofu haline gelecektir» denildi.

Otonom silahların suikastler, soykırım 
ve nüfus kontrolü gibi kitlesel ölümlere yol 
açacak eylemler için ideal seçenek olacağına 
işaret edilen mektupta, «Dünyanın önde ge-
len askeri güçleri, otonom silah geliştirme 
yarışını daha başlamadan sona erdirmek 
zorundadır» ifadesine yer verildi.

Mektubu imzalayanlar arasında Apple›ın 
kurucularından Steve Wozniak, SpaceX 
şirketinin Üst Yöneticisi Elon Musk, Deep-
Mind şirketinin kurucusu Demis Hassabis, 
filozof Noam Chomsky ve Google yöneti-
cilerinden Peter Norvig de yer alıyor.

Mektup, Yaşamın Geleceği Enstitüsü›nün 
(Future of Life Institute - FLI) internet sites-
inde de yayımlandı.

Uzmanlardan hileli uygulamalar 
konusunda uyarı geldi!

Uzmanlar hileli uygulamalar konusunda 
Windows Phone, Android ve iOS kullanıcılarını 
uyardı!

Çevrimiçi dolandırıcılık araştırmaları ko-
nusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Forensiq, 
geçtiğimiz günlerde yeni bir rapor yayınladı. 
Şirketin yayınladığı rapor Windows Phone, An-
droid ve iOS kullanıcılarını kapsıyor.

Bu bağlamda şirketin yaptığı çalışmalara göre 
hileli uygulamalar “arka planda ve kullanıcının 
açık rızası olmadan” reklam sayfalarına 
bağlanıyor ve yazılım sayesinde sahte tıklama 
oluşturarak reklam şirketlerinin gelirlerini 
artırıyor. Forensiq tarafından test edilen tüm 
programların %14.64’de bu tür dolandırıcılığın 
yüksek riskli olduğu tespit edilmiş.

Analist firmasına göre ayrıca dünya çapında 
yaklaşık 12 milyon cihazın bu yolla tabiri 
caizse enfeksiyon kaptığı belirtiliyor. Söz ko-
nusu uygulamaların reklam şirketlerine bu yolla 
2015 yılının ilk altı ayında yüksek miktarda gelir 
sağladığı söyleniyor. Öte yandan sahte tıklama 
yoluyla kullanıcıların dolandırılmasına ön ayak 
olan reklam şirketlerine de 1 milyar euro ceza 
kesildiği belirtiliyor.

Bu tür uygulamaların hileyle reklam siteler-
ine sürekli bağlanması aslında mobil ciha-
zlarda önemli bir enerji tüketiminine yol açtığı 
anlamına da geliyor. Aynı zamanda bu uygu-
lamalar mobil verinizinde beklenenden önce 
tükenmesine yardımcı oluyor. Son olarak uzman-
lar, bu tür dolandırıcılıklara karşı korunmak için 
güvenilirliği kanıtlanmış uygulamaları yükle-
memizi tavsiye ediyor.

NASA, 10 Yıl İçerisinde 
Bir Uzay Üssü Kuracak
NASA, İnsanların kalıcı bir şekilde kalacağı şekilde 
önümüzdeki toplam da 10 yıl içerisinde Aya bir üs 
kurmayı hedefliyor.

Bundan baktığımız da tam 46 yıl 
öncesinde Apollo 11 üzerinde ki 
astronotların ayak üzerine bastığı 
günden açıklama yapan NASA: Nex-
Gen Space LLC’nin çalışmasının 
finans olarak yardım ederek beraber-
inde gelecek olarak yardım ederek 
yakın bir süreç içerisinde Ay’da üst 
kuracaklarını açıkladı .

NASA’nın planına göre önümüzde-
ki yıl içerisinde toplam da 5 ile 7 yıl 
içerisinde tekrardan Ay’a gidilm-

esi beraberinde 10-12 yıl içerisinde 
da kalıcı bir şekilde üs kurulması 
açıklanıyor. NexGen’in başkanı olan 
aynı zaman da bu çalışma üzerinde 
oldukça büyük bir yatırım da bulu-
nun Charles Miller, NASA’nın Ay üz-
erinde bir üs kurmasını maliyetini 10 
kata kadar azaltabileceği açıklanıyor.

Ay’a kurulması beklenen bu üs, 
Ayrıca yapılacak olan turistlik amaçlı 
olarak uzay gezilerinde ekstra kazanç 
sağlaması anlamına geliyor.

Apple Music ile Dalga Geçildi
Apple Music çok yakın 
bir süre öncesinde 
iOS 8.4 ile kullanıcılara 
sunulmuştu. Fakat 
daha şimdiden 
baktığımız da ortay 
acıkan servisi old-
ukça kötülemeye başladılar.

Apple tarafından son zamanlarda neredeyse 
en fazla konuşulan servisi olan Apple Music, 
Baktığımız da sektör üzerinde ki tüm müzik 
servislerini rakip olacak olan Apple Music, Ger-
ek tanıtımı beraberinde gerekirse kullanıcılara 
da göstermiş olduğu beklentiler sayesinde dik-
katleri tamamen üzerinde çekmiş durumda.

Tabu bu tarz durumda baktığımız da avan-
taj olduğu kadar dezavantaja dönüştüğünde 

olmakta. Mesela Apple, Bu servisini ilk olarak 
duyurduğunu zaman çoğu kişi Spotify gibi bir 
tepki göstermiş. Hatta Spotify CEO’su Daniel 
Ek, Her ne kadar sonradan ortadan kaldırsa bile 
farklı tweet atarak, Apple Music hakkında ki 
düşüncelerinde belirtmişti.

Bu tarz bir durumdan sonra hızlı bir şekilde 
bombardımana tutulmuş duruma. Firmaya 
baktığımız da en ufak açığında ne denli makara 
konusu haline getirildiğini internet ortamında 
görebiliyoruz.  
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Dayanılmaz ağrılara 
ilaçsız çözüm
Bilim insanları, ABD’nin Duke 
Üniversitesi’nde yaptıkları 
araştırmalar sonucunda 
ağrıları 1 aydan uzun süre 
dindiren bir kök hücre teda-
visi geliştirmeyi başardı.

Kemoterapi, uzuv kaybı, tip 2 diyabet sinir 
hasarı ve diğer sebeplerden kronik ağrılarla 
mücadele eden çok sayıda insan, ağrı kesi-
cilerle acılarını hafifletse de günümüz tıbbi 
koşullarında bu ilaçlar kısıtlı bir süre zarfında 
faydalı oluyor.

Duke Üniversitesi’nde görev yapan bilim 
insanları, bu noktadan hareketle yola çıkarak 
kronik ağrılar, sırt ve omurilik ağrıları için 
hücre bazlı bir tedavi geliştirdi..

Bilim insanları, kemik iliği stromal hücreler-
ini kullanarak hazırladıkları kök hücre  tera-
pisiyle, fareler üzerinde 
sinir sistemindeki sinirlerin 
doğrudan hasar görmesi so-
nucu oluşan ağrılara uzun 
süreli çare bulmayı başardı. 

Kemik iliği stromal 
hücreleri, iyileştirme et-
kisiyle ve vücuttaki diğer 
hücreler gibi davrana-
rak, onların arasına 
karışabilmesiyle biliniyor.

Bu hücreler daha önce 
bağırsak hastalığı, kalp kri-
zi ve hasarlarında da küçük 
ölçekli klinik çalışmalarda 

test edilmişti. Bu çalışmalarda ağrılara karşı 
olumlu bir sonuç elde edilse de hücrelerin te-
davide nasıl bir işlev gördüğüyle ilgili net bir 
kanıya varılamamıştı.

teDaVİYle aĞrılar 5 
Hafta DİNDİrİlDİ

Çalışmalarda kemik iliği stromal hücreleri 
ile tedavi edilen farenin, tedavi edilmeyen far-
eye göre sinir yaralanması sonucu ortaya çıkan 
ağrılara karşı daha az hassas olduğu görüldü. 

Çalışmalara katılan Profesör Ru-Rong Ji, 
elde edilen ağrı kesici etkisinin inanılmaz 
olduğunu belirtti. Geleneksel ağrı kesicilerin 
hastalara birkaç saat ya da en fazla birkaç gün-
lük fayda sağladığını belirten Profesör Ji, kemik 
iliği stromal hücreleri iğnesiyle yapılan teda-
vide 5 haftaya kadar ağrıların dindirildiğini de 
sözlerine ekledi.

Sonuçların başarısına dikkat çeken Profesör 
Ji, bundan sonra tedavinin yararlı etkilerini 
artırmak için çalışmalar yapılması gerektiğini 
belirtti.

Bellek kaybıyla 
mücadele için en  
iyi yol hangisi?

BBC sağlık muhabiri Michael 
Mosley bellek kaybıyla mü-
cadelede öne çıkan unsurları 
yazdı. 

Hepimiz yaşlandıkça beynimizi her zamanki 
gibi işlek, zihnimizi açık tutmak isteriz. Peki ama 
bunu başarabilmenin en iyi yolu ne?

40 yaşını geçmiş herhangi birine, yaşlanmayla 
ilgili en korktukları şeyin ne olduğunu 
sorduğunuzda hemen her zaman verilen cevap, 
bellek kaybı oluyor.

Yıllar ilerledikçe isimleri, yapılacak işleri 
hatırlayamaz olmak pek çok kişinin sorunu.

Beyin sağlığını korumak için yapılacak bariz 
şeyler var: Sigara içmekten vazgeçmek, aşırı 
kilolardan kaçınmak ve Tip 2 diyabete yakalan-
mamak gibi.

Ama beyninizi güçlendirmek için, siz neler 
yapabilirsiniz?

BBC, bu soruya yanıt aramak için Newcastle 
Üniversitesi’nin yardımıyla 30 gönüllü buldu.

Deneyimize başlamadan önce gönüllülere 
bellek ölçümü, problem çözebilme ve genel psiko-
motor hızı ölçümü (tepki süresi) gibi bir dizi test 
uygulandı. Daha sonra herkese, ne zaman ve ne 
kadar hareket ettiklerini ölçecek faaliyet izleme 
cihazları takıldı. Gönüllüler 8 hafta boyunca 
belli bir faaliyette bulunmak üzere, gelişigüzel 
üç gruba ayrıldı. Bir grup gönüllüden haftada üç 
saat süreyle, soluksuz kalmanın eşiğine ulaşacak 
kadar hızlı yürüyüş yapmaları istendi. Bunun 
arkasında yatan düşünce, yürüyüş yapmanın, 
daha doğrusu her türlü enerjik egzersizin beyne 
oksijenle zenginleşmiş kan pompalaması. İkinci 
gruptan ise, çapraz bulmaca veya Sudoku gibi 
zihin oyunlarını çözmeleri istendi.

Bu gönüllüler de haftada üç saat süreyle bu 
faaliyetle meşgul olacaktı.

Bulmaca çözdürmenin arkasında yatan neden, 
beynin, tıpkı kaslar gibi zorlanmanın faydasını 
görmesi. Sonuncu grup ise yine haftada üç saat 
süreyle bir resim kursuna gönderildi ve bir çıplak 
erkek modeli resmetmeleri istendi.

Sonuçlar
Sekiz hafta süren deneyin sonunda tem-

polu yürüyüş yapan gruptaki herkes genel 
sağlıklarında büyük gelişme hissetti. Özellikle 
tepe tırmanma işini çok daha kolay bulmaya 

başlamışlardı. Bulmaca çözen gruptan bazıları, 
başlangıçta zorlansalar da 8. haftanın sonunda 
bulmaca tiryakisi olmuş ve hatta aralarında Su-
doku oyununa dair bazı ipuçlarını değiştokuş 
etmeye başlamışlardı. En hevesli grup ise, 
şüphesiz, resim kursuna gidenler oldu. Bazı 
gönüllüler haftada bir kez resim dersine gitmeyi 
zor bulsa da, gruptaki herkes bu faaliyetten çok 
hoşlanmıştı.

Ama zihin gücü bakımından en büyük ilerle-
meyi hangi grup elde etti?

Bilim insanları, gönüllüleri yeniden testlere 
tabi tuttu; sonuçlar gayet açıktı. Üç grup da biraz 
ilerleme kaydetmişti ama resim kursuna katılan 
grubun elde ettiği sonuçlar öne geçmişti.

Peki, resim kursuna gitmek niçin bellek 
sağlığı üzerinde daha etkili oldu?

Newcastle Üniversitesi’ndeki 
uzmanlarımızdan Psikolog Daniel Coller-
ton, sağlanan yararın kısmen, yeni bir beceri 
öğrenmekten kaynaklandığını söylüyor: “Yeni 
birşey öğrenmek beyni meşgul ediyor ki bu çok 
önemli. Ne kadar yaşlı olursanız olun, beyniniz, 
değişerek tepki veriyor.” diyor.

Resim yapmayı öğrenmek, kursa katılan 
gönüllüler için yepyeni bir sınav olmakla 
kalmadı; psikomotor becerileri de geliştirdi. Bir 
görüntüyü resmetmek zihinsel olarak zorlu bir iş 
olmaktan öteye gidiyor. Elinizdeki kasların çizim 
yaptığınız kalemi veya boya fırçasını nasıl doğru 
şekilde yürüteceğinizi öğrenmenizi de gerektiri-
yor.

Bu deneyin bir diğer yararı da, haftada üç 
saat resim dersine gidenlerin resim çizerken 
veya tabloyu yaparken ayakta durmak zorunda 
kalmasıydı.Daha uzun süre ayakta kalmak, kalori 
harcanmasında ve kalp sağlığının korunmasında 
yararlı oluyor. Resim dersi sosyal bakımdan 
da daha faaldi ki, bu da zihin açıklığında ya-
rar sağlayan bir unsur. Bu grup ders dışında da 
düzenli olarak buluşup birbirlerinden e-posta 
adreslerini aldılar. Sonuçta resim kursuna giden 
grubun beyin sağlığını pekiştirmede üçlü ya-
rar sağladığı ortaya çıktı. Gönüllülerden Lynn, 
resim yapmayı öğrenmenin beklemediği yararlar 
getirdiğini, şöyle anlatıyor: “Benim işim, kısmen 
yazı yazmayı ve öneri sunmayı gerektiriyor ki, 
bu da zor ve uzun bir süreç. Benim disleksik 
olmam da ayrı bir güçlük yaratıyor. Ama resim 
kursuna gittikten sonra daha akıcı yazabildiğimi 
ve bir konu üzerinde daha iyi odaklaşabildiğimi 
gördüm. Zihnimi açtı.” BBC

Uykuyla kanser arasındaki 
ilişkinin sırrı çözüldü
A r a ş t ı r m a c ı l a r , 
aileden gelme 
meme kanseri riski 
olan kadınların asla 
vardiyalı çalışmaması 
gerektiği uyarısında 
bulundu.

Uzmanlar, bununla birlikte, 
insanlar üzerinde daha fazla tes-
tin gerekli olduğuna dikkat çek-
tiler.

Veriler uyku düzeni bozulan hayvanların, 
aynı miktarda yiyecek yemelerine rağmen, % 20 
daha ağır olduğunu da gösterdi. İnsanlar üzer-
inde yapılan çalışmalar, vardiya işçileri ve uçuş 
görevlilerinde meme kanseri gibi hastalıkların 
riskinin genellikle daha yüksek olduğuna işaret 
ediyor.

Bir görüşe göre, vücut saati yani vücudun iç 
ritminin bozulması hastalık riskini artırıyor.

Ancak, bağlantının nedeni belirsiz çünkü 
vardiyalı çalışan kişinin kansere yakalanma 
olasılığı, sosyal sınıf, aktivite düzeyleri ya da 
aldığı D vitamini miktarı gibi faktörler nedeni-

yle de daha yüksek olabiliyor.
Meme kanserine yakalanma eğilimli fareler-

in vücut saati, bir yıl boyunca her hafta 12 saat 
gecikmeli çalıştı.

Normalde vücutlarında 50 hafta sonra 
tümörler ortaya çıkan farelerin uyku düzenleri 
bozulunca tümörler sekiz hafta önce belirdi.

İnsanlar için sonuçları yorumlamada ise bir 
çok zorluk var.

Ancak araştırmacılar, eşdeğer etkinin vücut 
ağırlığının 10 kg artması ya da risk altındaki 
kadınların yaklaşık beş yıl önce kansere 
yakalanması olabileceğini tahmin ediyor.
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IS ILANI
Satış Pazarlama Müdürü aranıyor

HD Aluminium Ltd
Görevimiz alüminyum profil ve kulçe satmak.
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çalışabilirsiniz. Saatleri de size bağlı.
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• Bestekara stranan (gelek caran) jinek 
e û pir kêm caran hestên dilxweşî/
kêfê û bi giştî jî hestên xemginîbûnê 
tîne zimên. Dengbêj van stranan 
gund bi gund digerin vedibêjin û 
popularîze dikin û di heman demê de 
vediguhêzin kesên dîtir û dibin wesîle 
ku gelek mirov bi heman riyê stranê 
îcra dikin û di nav gel de belav dikin.

• Strana kevneşopî ya kurdan sparteyî 
dubarekirina bendekê ye. Dema ji 
bendekî derbasî bendeke din dibe, tenê 
gotin diguherin. Hemû stran û lawik 
(serhewa) ji serî heta dawiyê bi heman 
ruhî berdewam dike. Pasajên sivik 
(bihereket) û coşdar ên ku herikîn an 
jî hewaya stranê qut bikin, nakevin 
navberê. Di vê yekê de, di destanan 
de îstisna hene. Ji bo her beşeke 
biaksiyon a destanê qalibê newayek 
(melodiyek) û rîtmeke cihê hene.

•  Muzîka kevneşopî ya kurdan yekdengî 
(tek dengî) ye û xwedî karakterekî 
‘vokal’ e. Enstrûman gelek caran wekî 
armanc dide ber xwe ku guhdar bike 
rewşeke wisan ku bikaribe peyama 
gotinên stranê baştir têbigihîje, yanê 
bi awayekî îzafî xwedî roleke talî ye.

• Karakterê koçber di asteke girîng de 
bandor li muzîka kurdan kiriye. Di 
dema pîrozkirina derketina zozanan an jî 
daketina germiyanan, çêbûna berxikan û 
berxbirê (qusîna hiriyê), de stranên aîdî 
zemanê berê, xwedî cihekî girîng in.

• Muzîka kurdên ku bi çanda çiyan 
û bi çanda deştê ya dêmanî dijîn, 
cihê ye. Çendî li herêmên çiyayîn 
stranên ku bêhtir sert, kirpandinên 
wan xurt û enstrumanên fûyî (pifînî) 
li pêş bin jî, lê li nav kurdên deştî îcar 
stranên ku bêhtir xwedî ruhekî aram 
û xwedî hej û amûrên jîdar in, hene.

• Di muzîka kurdî de hejmara berhemên 

ne dansî/ne reqsî pir kêm in.
•  Bi giştî usûlên ku têne bikaranîn 

jî; 6/8, 2/4,10/8 û hwd in.
• Her çi qas meqamên ku têne bikaranîn 

bi giştî rast, newrozî, kurdî, çargah, 
buselîk, hîcaz û hwd. bin jî, dikare bê 
gotin ku hemû meqamên li Rojhilata 
Navîn hene, têne bikaranîn.

•  Di muzîka kurdî de bi awayekî giştî 
deng dikare di her dereceyekê de 
dest pê bike, lê bi dengê bingehîn 
kuta dibe. Melodî bi giştî di seyreke 
berbijêr û berbijor-berbijêr de ye.

• Bi giştî di nav pîvanê de “es” 
(îşareta hiş be) nayê bikaranîn.
Hin amûrên ku di muzîka kevneşopî ya 

kurdî de tên bikaranîn
Hîn piraniya amûran (enstrûmanan) bi 

awayekî zanistî, nehatine vekolînkirin û der 
barê hinekan de jî têkildarî dîroka wan aga-
hiyên herî basît tune ne. Amûrên girîng ên 
ku di muzîka kurdî de têne bikaranîn ev in:

bılÛr.
Dûdûk (mey); di muzîkên gelên Rohila-

ta Navîn ên din de jî tê bikaranîn, bi giştî 
ji dara încasan an jî qeysiyan tê çêkirin û 
enstrûmanek biqamîş a bayî ye. Di nav 
kurdan de bi rengê dengekî bêhtir xîzxîzok 
tê bikaranîn, kurdên Erîwanê vê enstrûmanê 
nêzikî rengê ku ermenî bi kar tînin, hê ner-
mtir û bi rengekî nêzikî dengê însanan bi kar 
tînin.

zırNe; amûrek e ku bi giştî ji hêla 

gewendeyan (mitriban) ve tê bikaranîn. Di 
nav kurdan de, li gelek herêman, xistina li 
zirneyê wek sivikî û eyb tê dîtin. Bi giştî li 
her herêmê dahol û zirne ji hêla gewendeyên 
wê herêmê ve tên bikaranîn.

DUzare (DUzele); bêhtir li herê-
ma Bahdînan tê bikaranîn û zirneyeke 
cotqamîş e.

teMbÛr (bısq, bUzUkî); wekî ûd an 
jî saza kurdan tê zanîn. Rengê dengê wê di 
navbera ûd û bisqê de ye. Enstrûmanek e ku 
bêhtir di nav kurdên Suriye û Iraqê de tê bi-
karanîn.

bısq; Hozan Dilşiyar dibêje, ev amûr ji 
kurdan çûye nav misiriyan û ji wê derê jî bi 
alîkariya fenîkeyiyan derbasî nav yewnani-
yan bûye. Wekî kalikê ‘buzûqî’ya niha tê 
qebûlkirin.

seNtÛr; dişibe ‘qanûn’ê lê têlên wê hê 
kêmtir in, bi lêdana şivikan tê jendin. Zêde-
tir di muzîka kurdên Îranê de tê bikaranîn.

DEMBILK; wekî ‘zerp’ê jî tê binavkirin 
ku amûreke lêdanî ye. Ji dar tê çêkirin û di-
gel ku dişibe derbûqeyê jî bi çermekî qalind 
tê çêkirin. Ebad û tonên wan ên cihê hene.

Def (erbaNe, elbaNe); du cureyên 
wê hene: Ya yekem zengilên gilover bi tara 
wê ve têne kirin, (di halê mezin ê erbaneyên 
ku em dizanin de ye) enstrûmaneke di şeklê 
bendîrê de ye. Ya duyem jî bêhtir li gelek 
deveran tê bikaranîn, bi taybetî jî di ayînên 
zikrê de û ji hêla dengbêjan ve. Xelqeyên 
(xişikên) gilover ên zîncîran di nav tara wê 
de, pê ve têne kirin, enstrûmaneke di rengê 
bendîrê de ye.

DaHOl; enstrûmaneke ku li herêmên 
cihê di ebadên cihê de, tara fireh û her du 
aliyên wê bipost hatiye rapêçan. Li aliyekî 
wê bi lêxistina çem (gopal), li aliyê din jî bi 
lêxistina şivikekî zirav tê bikaranîn. Kurdan 
hîn bêhtir ew ji bo sê armancan bi kar aniye: 
1) Di banga kar de 2) di banga şer de 3) di 
banga şahiyê de.

rebab; enstrûmaneke sê têlî ye ku gelek 
dişibe kemençeyê. Bi kevaneke ku ji mûyê 
hespan hatiye şidandin, tê lêxistin. Yek ji 
bo refaqetkirinê, ya din jî ji bo melodiyê, 
bi giştî ji yekê zêdetir têlên wê di carekî de 
têne bikaranîn.

keMaN; Zêdetir li Dêrsimê tê bikaranîn. 
Wekî rebabê di carekî de ji yekê zêdetir 
têlên wê bi hev re tên bikaranîn. Mînanî ke-
maneyê li ser çokan tê lêdan. Tê gotin ku 
kurdên Dêrsimê dema ku bi ermenan re ji-
yane, ji wan fêrî vê enstrûmanê bûne.

qırNata (klarNet); zêdetir li der-
dora Dêrsim û Elezîzê tê bikaranîn. Bi giştî 
cureyê wê yê ji dar tê çêkirin, nayê bikaranîn 
û yê ku ji metal tê çêkirin tê bikaranîn. Bi 
rengekî dengê tûj xîzxîzok ê di navbera 
dengê mey û zirneyê de, tê bikaranîn.
Cûmbûş; hin îcrakerên muzîka kevneşopî, 
ji ber bandora çanda şevbihurkan ev enstrû-
man jî bi kar aniye.

saza DOxkUrt (baxlaMa); ev en-
strûmana ku -ji bilî semahan- zêde di nav 
muzîka kurdî de cihê wê nîn e, bêhtir di 
van demên nêzik de ji hêla îcrakeran ve, di 
şîrovekirina hin stranên kevneşopî de, dest 
bi bikaranîna vê hatiye kirin. Zêdetir di 
stranên bi temaya polîtîk de hatiye bikaranîn 
û bi vî rengî ketiye nav muzîka kurdî. HA-
WARNET

Dê Berdewam bike…
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Em dibînin ku hunermendê kurd ê bi navê “Avger”, ku di dema 
qraltiyê de, ya ku ji salên 280’yî yên Berî Zayînê heta salên 130’yî 
yên Piştî Zayînê berdewam kiriye jiyaye, bastûra muzîka gelên Me-
zopotamyayê sîstematîze kiriye. Îbrahîm Mûsilî, li Bexdayê hunera 
xwe pêşkêşî Harûnê Reşîd kiriye û dibistana muzîkê ya misilma-
nan a pêşîn vekiriye. Piştre kurê wî Îshaq Mûsilî yê ku li Mûsilê 
dijî, sîstema Avger bêhtir bi pêş xistiye û ji aliyê bastûra (binyata) 
melodîk, teşeya newayî (melodîk), form û sîstema deng ve gelek 
mijar sîstematîze kirine û veguhastine şagirtên xwe. Yek ji wan 
şagirtan ê bi navê Yehya Elî (pirtûka muzîka kurdî ya bi navê “Ris-
ale f’îl-Musiqî” nivîsî ye. Di vê pirtûkê de em dibînin ku oktavek bi 
17 navberên newekhev hatiye dabeşkirin) yê din jî Ebû Feyz Bîn 
Amedî ye (Zarokê Amedî yê Bavê Zanînê). Şagirtê wî Farabî jî, pi-
rtûka muzîka kurdî ya bi navê “Rîsale f’îl-Musiqî” berfireh kiriye û 
bi navê “Musiqa’l-Kebîr” ji dîrokê re hiştiye. Piştre em di qesrên 
Hindistan û Osmaniyan de rastî Ebdulqadir Meraxî tên ku wekî 
hîndekar li Bexdayê ders daye şagirtên ereb, osmanî, fars û yên 
gelên din. Ziryabê ku li Bexdayê di qesra Harûnê Reşîd de muzîsyen 
e, ji ber pirsgirêkên ku pê re rû bi rû maye, dev ji Bexdayê berdaye 
û çûye Endulûsê û muzîka rojhilatî bi xwe re biriye wir. Dîsan wekî 
pêwîstiyeke Dergahên Derwêşan ên ku di sedsala 13’an de hatine 
avakirin, em dikarin texmîn bikin ku muzîka hunerî ya olî hebûye.

Piştî salên 1300’î jî tenê beşa muzîka 
gelêrî ya muzîka kurdî maye. Çimkî ji vê 
demê bi şûn de, êdî dema îstila û dagirkeriyê 
ye. Û şansê kurdan ê ji bo ku bi dînamîkên 
xwe muzîkê îcra bikin, nemaye. Têkiliyeke 
xurt a beşa muzîka kurdî ya mayî, bi dansê/
reqsê re heye. Bi taybetî jî aliyê wê yê bi 
dengbêjiyê re têkildar, maye. Di nav kurdan 
de, ji bilî dengbêjan du hêmanên din ên ku 
muzîk li ser piyan hiştine hene; ya yekem 
dayik in, a din jî feqiyên îcrakerên muzîka 
olî ne ku di medreseyan de li ser muzîka 
olî perwerde bûne. Divê em ji bîr nekin ku 
muzîka pêşîn muzîka olî ye. Wekî mînak, 
Avger û Îshaq Mûsilî êzidî ne û di dema xwe 
de bi muzîkê karê tedawiyê kirine. Divê em 
vê jî bi ser de zêde bikin: Gelek çavkanî 
û berhemên der barê muzîkê de, dema ku 
moxolan di sala 1258’an de Îran dagir kirine 
û Bexda kavil kirine winda bûne.

Dı NaV kUrDaN De ÇaNDa DeVkî
Kurd ligel ku bi sedsalan e çandeke wan 

a bibingeh (bikok) heye jî, avaniyeke xwe 
ya siyasî ya ku karibin tê de pêşketina xwe 
ya serbixwe bijîn, çênekirine yan jî bi dest 
nexistine. Bi taybetî jî piştî Şerê Cîhanê yê 
Yekem mehkûmî rewşa “parçebûn”ê hatine 
kirin. Dema ku redkirina nasnameya kurdan, 
asîmilasyon, pêkutî û koçberî jî li hesab bêne 
zêdekirin, dê bê dîtin ku ‘folklora kurdî’ yan 
jî ‘çanda devkî’, bi taybetî jî muzîka kurdî, 
di warê parastina nasnameya kurdan a et-
nîkî/çandî de bû xwedî roleke sereke. Terzê 
jiyana kurdan, guherînên civakî, zaravayên 
cihê, hemû jî di nav vê çanda dewlemend 
û pirrengî de cih girtine û ji nifşekî ji bo 
nifşê din hatine veguhastin. Hema bibêje 
hemû serpêhatiyên wan ên di jiyanê de -ne 
tenê bûyerên dîrokî, hemû berhemên epîkî, 
qehremanî, pevçûn û destan, çîrokên lîrîk, 

nirxên mîstîk û ritûel- bi riya muzîkê hatine 
qeyd kirin û bi vê riyê di hafizeya civakê 
ya kolektîf de hatine bicihkirin. Bi vî şeklî, 
hema bibêje di veguhastin û danjiyandina 
van nirxên civakî û kevneşopî de muzîk 
bûye navgîna tekane. Ligel ku di nav kurdan 
de wêjeya nivîskî bisînor (mehdût) heye jî, 
pareke mezin a berhemên ku gihîştine roja 
me, çavkaniyên wêjeya devkî ne.

Em nizanin bê ka çavkaniya wêjeya 
devkî kengê û ji hêla kê ve hatiye gotin. 
Ji ber vê yekê jî, jê re “anonîm-wêjeya 
gel a hevpar” tê gotin. Ev wêjeya hevpar; 
serpêhatiyên bêdawî, qiset, çîrok, destan, 
bîranîn, efsane û hemû rewş û şertên tiştên 
aîdî jiyana xwezayî ne, di nav xwe de di-
hewîne. Çavkaniyên bingehîn ên wêjeya 
devkî; evîn, şer, jiyana rojane, têkiliyên 
di navbera eşîran de, şerên bêdawî yên di 
navbera gelê kurd û dagirkeran de, koçberî, 
qehremanî, jiyana xwezayî û dewlemendiya 
wê û dewlemendiya mîtolojiya Mezopota-
myayê ne. Mijarên vê wêjeya dewlemend 
ev in: zarokên sêwî, qehremanên bi rojan 
şer dikin, tirsekên ji rovî qurnaztir, lehengi-
yên ciwanên kurd, keçên kurd ên bedew ên 
ku xwe ji xortan vedişêrin, kalên ku erd û 
esman digihînin hev, mîrên baş/xerab ên 
meraqdarên nêçîrê, rêberên kurd ên ku di 
dem û cihên cuda de li hemberî dijmin şer 
kirine, têkiliyên di navbera evîndaran de û 
îxanet.

Di jiyana miletekî de, ku bêhtir di qada 
vegotina devkî de hatiye bisînorkirin, bi 
awayekî xwezayî û ji derî edetê, muzîk 

xwedî rewşeke biîmtiyaz bûye û ketiye 
rewşeke wisan ku roleke cihê ya civakî girti-
ye ser xwe. Sedemeke vê ya girîng (ji ber 
sedemên cur bi cur ên di merhaleyên cihê 
yên dîrokê de) astengiyên li ber bikaranî-
na zimanê dayikê yê kurdan a bi awayekî 
nivîskî ne. Hin lêkolîner behsa ‘gumrehiya 
folklorê ya zêde’ ya di nav kurdan de dikin 
ku ev jî raza (sira) bi awayekî zindî gihîştina 
roja me ya çanda kurdî ye. Di nav kurdan 
de nebûna çanda nivîskî û hebûna/jiyîna 
folklora zînde sebeb û encamên hev in. Di 
gihandina/veguhastina ji bo roja me ya hê-
manên çanda devkî ya navborî de, para herî 
mezin (heke em dema nêz nehesibînin) aîdî 
dengbêjan e.

Ligel dengbêjên gerok, mirov nikare 
bibêje çanda devkî ya kurdan an jî muzîka 
kurdî bi temamî homojen e. Berevajî vê 
yekê, li herêmên ku kurd lê dijîn de, di vî 
warî de ferqên berbiçav xwe didin der. 
Sedemên vê yekê yên bingehîn ‘ferqên co-
grafî’ (wek mînak; muzîkên çiyan û deştan 
gelek ji hev cihê ne, ku ev jî ji bo miletekî 
ku di nava xwezayê de dijî gelek normal e) 
û hevhîkariya beranber e, ya li herêmên ku 
kurd û miletên din di nav hev de dijin.

HıN taYbetıYÊN MUzîka 
kUrDî Ya keVNeŞOPî

Heke em der barê muzîka kurdî de, behsa 
hin taybetiyên pir giştî yên ku lêkolîneran li 
serê li hev kirine bikin:
• Bi esasî muzîka kurdî muzîka 

gelêrî û anonîm e.

Dîroka 
Muzîka 
Kurdî
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Demîrtaş: Yê ji we bitirse bila wekî we be

Hevserokê Giştî yê HDP’ê Selahattîn Demîrtaş di komcivîna partiya xwe de 
axivî û diyar kir ku rewşa şer a vî welatî ji ber polîtîkayên Qesrê diqewime û 
yên ku ji bo şer tên şandin jî “ne ji bo parastina welat” “ji bo parastina Qes-
rê” ji mirinê re tên şandin û nirxandina “Ji bo parastina partiyekî bila ji me 
zarokên me nexwazin, hûn jî nedin. Wan nekin qurbanê daxwaz û berjew-
endiyên Qesrê.”kir. Demîrtaş da zanîn ku çareserî di maseya muzakereyê 
de ye û ev tişt anî ziman: “Çareserî li Îmraliyê ye. Çima balafirên we yên şer 
xira nabin, bi fermanekî we ve her roj bi dehan balafir radibin jî li Îmraliyê 
keştiyek ranabe. Aştî li wir e.” Demîrtaş têkîldarî nîqaşên mijara bila destne-
dayîn rabe de jî îfadeyên “Fermo, destnedayîna 550 parlamenteran rakin 
em ê jî dengên erê bidin. Yên ji we bitirsin bila wekî we bin. Hûn ê di çavên 
me de tirsê nebînin” bi kar anî. Demîrtaş nirxandina “Serokkomarê vî welatî 
pêşiya çekberdanê girt” kir.

Hevserokê Giştî yê HDP’Rê Se-
lahattîn Demîrtaş di komcivîna par-
tiya xwe de geşedanên rojane nirxand. 
Demîrtaş bal kişand li ser tiştên k udi 
pêvajoya hilbijartinê de hatiye jiyîn û 
wiha got: “Di hilbijartina newekhev 
de 6 milyon gelê me li hemberî hêza 
ku hemû derfetên dewletê girtiye 
pişt xwe rêgezên demokrasî, edalet û 
aştiyê hilbijart.”

‘DerbeYa erDOGaN 
Hate kırıN’

Demîrtaş bilêv kir ku li Tirkiyeyê 
rêveberiya cuntayê dest daniye ser 
îxtidarê û wiha berdewam kir: “Piştî 
7’ê Hezîranê darbeya Recep Tayyîp 
Erdogan hate kirin. Ji kû paye digirin? 
Payeya ku welat ber bi şer ve bibin ji 
kû digirin? Di 7’ê Hezîranê de ev paye 
ji destê we hate girtin. Êdî hûn bi tena 
serê xwe ne îxtidar in. Yên ku vê yekê 
dikin li hemberî encamên sandoqan ên 
di 7’ê Hezîranê darbe pêk anîn.”

‘We bîlal NeGırt, 
Hîlal Da’

Demîrtaş destnîşan kir ku MHP 
ji bo vî îxtidarê bûye darê binçengan 
û wiha got: “Yek jî duvikên darbeyê 
hene. Yên ku ji xwe re dibêjin netewp-
erest çepikan didin. Digotin yên biçin 
qesrê ez ê ji partiyê bavêjim. Duh li 
Qesrê destên xwe dan hev. We Bîlal 
dixwest. We Bîlal negirt lê hîlal da.”

‘eM sPasıYÊN xWe 
lı OCalaN DıkıN’

Demîrtaş ê ku nirxandinên “Çi ye 
suçê me, ji sedî 13.1 deng girtine” 
kir bilêv kir ku mutabaqata Dolma-
bahçeyê karekî pir pîroz bû û spasiyên 
xwe li hemû kesên ku li wir ked dane 
kir û ev nirxandin kir: “Hem heyeta me 
hem jî heyeta dewletê û Ocalan ê ku ev 
belge bi îradeya xwe ya siyasî aşkera 
dike spasiyan heq dike.” Demîrtaş 
da zanîn ku di destên yên ku yên ku 
dijminê aştiyê ne de dîlgirtina aştiyê 
hatiye girtin û wiha dirêjî da axaftina 
xwe: “ Ev belgeya parçebûnê nîne, 
nexşerê ya yekîtî û biratiyê bû. Em li 
pişt vî ne. Me got derbasî jiyanê bikin. 
Piştî hefteyeke li ser mutabaqata Dol-
mabahçeyê derbas bû me dît ku ji vê 
vegeriye ne. Serokkomar got ku ma-
seyek, mutabaqat tineye, heta pirsgirê-
ka Kurd tineye. Ez vî fêm dikim. Qes-
rek heye, îktidara wî, kursiyê, Qesrê 
hez dike. Aştî û demokrasî Tê wateya 
windakirine. Ez vî jî fêm dikim. Ez 
yên k udi bin vê yekê de îmzeya wan 
heye û bi şev û roj ji bo vê yekê xebitîn 
fêm nakim. Me bihevre soza aştiyê da 
raya giştî. Piştî hefteylekê ve diqediya. 
Ez mutabaqata Dolmabahçeyê tînim 
bira Davutoglu yê ku bang l ime dike. 
Dibêje em deklerasyonê biweşînin, vê 
yekê şermezar bikin, hûn jî şîdetê xurt 
dibin. Em du sal û nîvan xebitîn, li 
pêşiya me hefteyek hebû. Hûn çima jê 
vegeriyan. Rêberê rêxistinê dibêje ez ê 
bangawaziyê bikim bila rêxistin kon-

greyê din ava hefteyekî de kom bike. 
Ez ê bangawaziyê bikim bila çek bên 
berdan. Em ji bo vê yekê kêfxweş bûn. 
Birêz Serokkomar çima ji bo ku PKK 
dev ji çekan berdide hûn tirsiyan, ke-
tin panîkê? Îro PKK bi çekên xwe ve 
dakeve wê pêşiya vê yekê bigire. Ser-
okkomarê vî welatî pêşiya çekberdana 
PKK’ê girt. Hemû tişt serobino kir û 
pêvajo bi dawî kir. Ji ber ku encamên 
lêkolîn û anketên ku tên pêşiya wî di-
yar kirin ku wê nebe serok. Fikiriye ku 
heke ez nebim serok çima aştî pêk bê. 
Yên ku j ime re dibêjin xayînê welat 
ev welat avêtin nava agir.”

‘lı HOlÊ teHDîDa 
ParÇebÛNÊ tıNe Ye’

Demîrtaş derbirî ku li holê xetereya 
parçebûnê tineye û wiha got: “Ez li ser 
hemû pîroziyan sond dixwim ku rewşa 
tê jiyin ev e. Divê civak vê rastiyê bi-
zanibin. Li holê xetereya parçebûnê 
tineye. PKK beriya 20 salan dev ji 
stratejiya parçebûnê vegeriye. Diyar 
kir ku ji bo çek bedrin wê kongreyê 
kom bikin. Tehdîda çi? Ya ku divê 
bihata kirin bi axaftinê piştî hefteyekî 
gihîştina encamê bû. Heke bi PKK’ê 
re aştî pêk bihata, ev yek pêkan bû di 
adar an jî sibatê ev pêk bihate. Mey ê 
jî bêhn bigirta. Wê demê wê Tirkiye 
pêşengiya aştiyê bikira. Li hemberî 
DAIŞ’ê şer pêwîst e, wê demê Tirkiye 
û PKK bi hev re dikaribûn şer bikin.”

Demîrtaş destnîşan kir ku di pêva-
joya hilbijartinan de li 176 cihan li dijî 

HDP’ê êrîş pêk hat û ev yek bi mîna-
kan anî ziman û nirxandina “Niha ke-
tine nava dînîtiyeke çawa civaka Tir-
kiyeyê baş dîtiye” kir. Demîrtaş got ku 
ew ji ber mirina leşkerên jî xemgîn eû 
wiha berdewam kir: “Dayik û bavên 
ku zarokên xwe dişînin leşkeriyê. Ev 
zarokên me ne. Kesên ku em bihevre 
bijîn in. Bila dayik û bav vê yekê bi-
zanibin ku zarokên xwe ji bo parastina 
welat naşînin, ji bo parastina Qesrê 
zarokên wan bi darbestan vê tên. Ev 
welat ya me hemûyan e. Heke di bin 
xetereyê de be em hemû bi hevre bi-
parêzin. Heke di bin êrîşa dijmin de 
be wekî k udi 1071’an de me bi hevre 
kir em disa bihevre biparêzin. Lê bila 
ti kes ji bo parastina partiyekê ji me 
zarokên me nexwazin. Em wan nekin 
qurbanê berjewendiyên Qesrê. Li holê 
parastina welatekî tineye. Ev xapandin 
e. Wan ji bo ku aştiyê j ime bigirin ev 
rê tercîh kirin.”

‘DezGeHÊN qırÊJ’
Demîrtaş got, “Mixabin cenaze 

tên, ji çiya, deştan cenaze tên. Ji miz-
geft û cemxaneyan radibin. Hemû 
zarokên me ne. Tirk wê bimire, Kurd 
wê bimire, leşker û gerîla wê bimire... 
Dezgeh wisa hatiye danîn xwîn wê 
weke avê biherike û wê vê xwînê 
bi ser HDP’ê de bidin herikandin.” 
Demîrtaş banga pêşiya vê yekê bigirin 
kir û şer raste rast ji qesrê tê rêvebi-
rin û wiha axivî: “Nîzamekî dewletan 
heye. Karên qirêj dikin. Lê dewletê 
bikar nayne, pare heye û îstîxbaret 
heye. Îstîxbarta rast rast ji wî re diçe. 
Biryarên taybet bi tîma xwe ya A di-
gire. Medyay taybet a girêdayî wî, dad 
û medyay civakî ya wî heye. Ev hemû 
xistin dewreyê. Li hemberî sendîka, 
ciwan operasyonan li dar xistin li 
hemberî HDP›ê şerê taybet û psîkolo-
jîk dimeşîne û fermanê dide Dadgeha 
Bilind. Weke li hemberî wekîlê me 
Birêz Sariyildiz komplo amade dikin û 
dixwazin HDP›ê krîmînalîze bikin. Vê 
bi rêxistina taybet a Gladyo re dike. 
Starta vê bi komkujiya Pirsûsê da. Ya 
ew komkujî pir rêxistina teybet e. Bi 
destê kesekî zavali zarokên vî welatî 
qetil kirin.»

‘bÛYera seMsÛrÊ 
bÛYereke NeHatıYe 
zelalkırıN’

Demîrtaş axaftina xwe wiha berde-
wam kir: “Bi vê bûyerê bûn mexdurê 
DAIŞ’ê. Serokên cihanê li wan geri-
yan û sersaxî dan. Lê wî bi xwe tenê li 
malbatekê jî negeriya û sersaxî neda. 
Li Serêkaniyê 2 polîs bi awayekî qirê 
hatin qetilkirin. Bûyera leşkerê li 
Semsûrê hat qetil kirin bûyerekî tarî 
ya nehatiye zelalkirin e.” Demîrtaş 
xwest ku li hemberî darbeyê helwest 
bê nîşandan û wiha axivî: “Heke em 
li hemberî darbeyê helwest nîşan ned-
in û li hemberî şer dengê xwe bilind 
nekirin ev lîstikên qirêj wê bidomin. 
Em hemû bi hev re şer naxwazin em 
şer bi te nadin kirin û divê demildest 
pozîsyona aştiyê pêk bê. Ev zarokên 
me ne. Ev berê xwe didin deng dema 
dîtin ku deng winda kirin wê rawes-
tin.»

‘ÊrîŞî PîrOzıYÊN 
MırOVaN DıkıN’

Demîrtaş êrîşa li hemberî Cemx-
aneya Gazî şermezar kir û wiha pê 
de çû: “Li Cemxaneya Gazî 3 rojin 
cenazeyê jinekê li nayê rakirin. Êrîşê li 

pîroziyên mirovan dikin.” Demîrtaş bi 
tund bertek nîşanî cenazeyên şervanên 
YGP û YPJ’ê yên li Kobanê jiyana xwe 
ji dest dan nayên derbasî Bakûrê Tirki-
yeyê bibin da û wiha axivî: “Cenazeyê 
13 ciwanan bi rojane li sînor di bin 
germahiyê de didin sekinandin. Ew 
cenazeyên qehremanên bi rûmeta 
xwe li Kobanê şer kirin in. Li sînor 
îşkenceyê li mirovan dikin. 3 kesên 
li Rihayê hatin binçavkirin bi ekîbekî 
taybet birin çoltar torbe bi serê wan re 
derbas kirin û kêr dan stûyê wan û ji 
wan re gotin ‘em DAIŞ in’ Bi wan gor 
dan kolandin. Ev di îfadeyên zarok de 
hene. Rûmeta mirovahiyê binpê kirin 
û îşkence kirin. Ev hefteya borî di bin 
saftasaya AKP›ê ya demokrasiyê de 
kirin. Heke em li hemberî van ranew-
estin em ê hê cenazeyan rakin.»

‘lı ŞÛNa balafırÊN Şer 
kÊŞtıYa îMralıYÊ rakıN’

Demîrtaş wiha axaftina xwe 
domand: “Hûn aştiyê dixwazin karê 
rojekê ye. Birêz Ocalan ê ku hûn di bin 
tecrîdê de digirin wê banga bêçekbûnê 
kiriba. Hûn çima her roj balafirên şer 
radikin. Bi fermanekê bi dehan bala-
firên şer radibin çima Kêştiya Îmraliyê 
ranakin. Aştî li wir e. Em ji civaka 
Tirkiyeyê ji sedî 13.1 dengên aştiyê 
girtin. Wijdana me û gelê me vê yekê 
ji me emir dike. Em teslîmî ziman û 
dezgehên wan ên qirêj nabin.»

‘eM Dest Jı zıMaNÊ 
aŞtıYÊ berNaDıN’

Demîrtaş da zanîn ku ew dest ji zi-
manê aştiyê bernadin û tawîzê nadin 
û wiha got: “Dê êrîşê bikin. Nekevin 
van kemînan. Riya bi tena serê xwe bi-
bin hikûmet tasfiyeya HDP’ê dibînin. 
Partiyan gel vedike û gel digire. Hûn 
behsa mafê destnedayînê dikin em ê 
80 heval bi hev re ji bo mafê destne-
dayê bê rakirin wê daxwaznameyê 
bidin Meclîsê. Yên ji we ditirsin bila 
weke we biin.»

‘HÛN Dı ÇaVÊN Me 
De tırsÊ NabîNıN’

Demîrtaş wiha axaftina xwe berde-
wam kir: “Ti tiştê me yê em bitirsin 
tineye. Me nedizî. Dad di bin fermana 
te de ye. Em mafê destnedayîna 550 
wekîlan rakin. Em ê dengên erê bidin. 
Yên ji ew ditirsin bila weke ew bin. 
Yek Xwedayê me yek jî gelê me heye. 
Em ê vî şerî rawestînin. Em li vî welatî 
destûrê nadin ti şer bikî. Em mirovên 
dozê ne. Em ê bi hev re ji bo aştiyê 
têkoşînê bikin û em ê van polîtîkayan 
rawestînin. Hûn teqez di çavên me 
de tirsê nabînin. Pêvajoya pêşiya me 
pêvajoya zelalbûnê ye. Ev koma par-
lementeroyê wijdana Tirkiyeyê temsîl 
dike. Em destûrê nadin ti kes bimirie. 
Bila ew berdêlan nedin. Ji bo berdêlan 
bidin me ji gelê xwe peywir girt. Em ji 
her berdêlê re amade ne. Yên li hem-
berî me dijminahiyê dikin divê qasîm 
me cesur bûn heke wê têk biçin. Wê 
aştî û pêşeroja Tirkiyeyê qezenc bike. 
Hewl didin moralê me xera bikin. Em 
ê Tirkiyeyê ji cuntaya AKP›ê xilas 
bikin. Em ê vî welatî ji Destûra Binge-
hîn a darbeyê xelas bikin.»

‘YÊN tÊN Hesab bıPırsıN 
WÊ Hesab bıDıN’

Demîrtaş got sibê wê meclîs bi aw-
erte kom bibe û da zanîn ku ew ê rast 
bisekinin û wiha dawî li axaftina xwe 
anî: “Yên ji bo hesabê ji me bipirsin 
tên wê hesab bidin.”
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Şervanên Navneteweyî Yên YPG´ê 
Li Londonê Bi Gel Re Civiyan
Şervanên YPG´yî yên Îngîlîz 
Macer Gifford, Jac Holmes û yê 
Emerîkî Jordan Matson li Lon-
donê li Navenda Civaka Kurd bi 
gel re hatin cem hev û arman-
ca xwe ya tevlîbûna nav refên 
YPG´ê diyar kirin. 

Piştî êrîşên hovane yên Daîş´ê gelek 
kesên biyanî nikarîn li hemberî vê hovîtiyê 
temaşevan bimînin û ji Ewropa berê xwe dan 
Rojava. Çend ji van şervanan ciwanên Îngîlîz 
Macer Gifford, Jac Holmes û yê Emerîkî Jor-
dan Matson bûn. Ev her sê şervanên ku de-
meke dirêj li Rojava di nav refên YPG´ê de 
li hemberî Daîş´ê şer kirin li Navenda Civaka 
Kurd ya li Haringeyê ye panelek li dar xistin. 

Gelek kes tevlî panelê bûn û piştî axaf-
tinan pirs ji her sê dilxwazên YPG´yî kirin.  
Macer Gifford, Jac Holmes û Jordan Matson 
qala rewşa şer kirin û armanca tevlîbûna xwe 
bi guhdarvanan re parve kirin. Di panelê hat 
diyar kirin ku YPG li Rojava ne tenê Kurdan, 
gelên din jî diparêze. Her sê axaftvanan wekî 
din anîn ziman ku dê xebata xwe ya nasandin 
û piştgirî xwestina jibo Rojava berdewam 
bikin. 
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Wêne: Arî Murad

Jibo şermezar kirina polîtî-
kayên şer ên AKP´ê li pay-
text Londonê gelek çalakî 
hatin lidarxistin. Çalakiyên 
di bin navê Hêza Yekîtiya 
Demokratîk yak u gelek rêxis-
tin di nav de cih digirin hatin 
kirin de tevahiya hefteyê li de-
verên cûda berdewam kirin û 
di van çalakiyan de hat gotin 
ku ew ê rê nedin ku AKP bi 
polîtîkayên xwe yên qirêj Tir-
kiye bixe qada şer. 

Roja Şemiyê li pêşiya serokwezîriya 
Brîtanya bi sedan kes hatin cem hev û polî-
tikayên AKP´ê şermezar kirin. Bi sedan 
kesên bi banga Hêza Yekîtiya Demokratîk 
ya Brîtanya hatîn cem hev alên PKK, YPG, 
MLKP û gelek rêxistinên din rakirin û 
pankartên li dij AKP´ê hatin rakirin. Gelek 
rêxistin û saziyên xerîb wekî Koalîsyona 
şer bidin sekinandin, komên anarşîst jî tevlî 
çalakiyê bûn.

Di çalakiyê de Parlementera Partiya 
Karkeran ya Edmontonê Kate Osamor, 
nûnerê Stop The War Coalition û rêxistinên 
sosyalîst axaftin kirin û bang li dewleta Tirk 
kirin ku dev ji polîtîkayên dij Kurd berde. 

Piştî axaftinan girse ber bi navenda bajêr 
bi sloganan dest bi meşê kir. Li qada Pica-
dilly jibo pênc deqeyan çalakiya rûniştinê 
hat kirin rê li trafîqê hat girtin. Piştî wê girse 
ber bi avahiya televizyona BBC ve meşiya. 

Çalakvan ketin hewşa BBC´yê û li ber 
deriyê giştî rûniştin û xwestin ku BBC di 
nuçeyên xwe de balê bikişîne ser rewşa 
heyî. Tevî ku soz hatin standin çalakvan ji 
pêşiya derî dûr ketin û rê ji çûn û hatinê re 
vekirin. Lê berpirsên BBC di dawiyê de dan 
zanîn ku ewên nikaribin nuçe li ser vê mijarê 
binivîsin. Piştî vê biryarê tevî astengkirina 
polêsan girse dîsa hat ber derî û derî ji çûn 
û hatinê re girt. Çalakiya pêşiya BBC nêzî 
2 saetan berdewam kir û  di saeta nuçeyên 
şevê de girseyê bi hev re deng derxist. Piştî 
pênc saetan çalakî bi dawî bû. 

Wekî din roja Yekşem û Duşemê jî çala-
kiyan berdewam kir. Ciwanan li Harin-
geyê, Federasyona Elewiyan Li Dalstonê û 
MLKP´iyan jî li Manor house çalakî li dar 
xistin.  

London Li Hemberî Polîtîkayên AKP´ê Rabû Ser Piyan
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Çave li deriya, xwelî li seriya.

Cêr di riya avê de dişkê

Çum li sere çiya, zuriyam weke gura, birazî 
nabin bira.

Carina mirov ji mecburî goştê kewan jî 
dixwe.

2

Bersiva Hefteya Borî

Xaçepirs

Tiştek nema we nedizî! 
Guharê dayika min 
Gustîlka bavê min

 Gerdeniya xwişka min 
Û hetanî bi helbestên evînê

 Yên mamostayê min jî 
We dizîn..!

Ehmed Huseynî

  ÇArşem, 29 TîrmeH 2015



Piştî komkûjiya Pirsûsê ya di encamê de 31 
ciwanên SGDF´yî hatîn qetil kirin dewleta Tirk 
polîtîkayên şer xistin meriyetê. Li tevahiya Tirkiye 
û Kurdistanê operasyonên qîrkirinên siyasî hatin 
meşandin û di bin navê terorê de li tevahiya welêt 
terora dewletê hat meşandin. Hikûmeta AKP´ê û 
serokkomar erdogan bi van kirinan jî têr nebûn û 
li hemberî herêmên gerîlla ango çiyayên Qendîlê 
êrîşên hewayî hatin li dar xistin. 

Jibo şermezar kirina van polîtîkayên şer 
ên AKP´ê li paytext Londonê gelek çalakî 
hatin lidarxistin. Çalakiyên di bin navê Hêza 
Yekîtiya Demokratîk ya ku gelek rêxistin 
di nav de cih digirin hatin kirin de tevahiya 
hefteyê li deverên cûda berdewam kirin û di 
van çalakiyan de hat gotin ku ew ê rê nedin 
ku AKP bi polîtîkayên xwe yên qirêj Tirkiye 
bixe qada şer. 
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Berdewama Nûçeyê di rûpelê 4´an de yeBerdewama nuçeyê di rûpelê 3´yan de ye

şervanên Navneteweyî Yên 
YPG´ê Li Londonê Bi Gel re 
Civiyan
şervanên YPG´yî yên îngîlîz macer Gifford, Jac Holmes û 
yê emerîkî Jordan matson li Londonê li Navenda Civaka 
Kurd bi gel re hatin cem hev û armanca xwe ya tevlîbûna 
nav refên YPG´ê diyar kirin. 

“Em Rê Nadin Şer”

Sayfa 5

Demîrtaş: Yê ji we 
bitirse bila wekî we be

Dîroka muzîka 
Kurdî Sayfa 6-7


