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Avesta destana
lehengiyê nivîsand

Her zarokek rêwîtiyek e
ber bi azadiyê ve

Koordînasyona Jinê ya Rêveberiya Xweseriya 
Demokratîk, der barê şervana YPJ’ê Avesta Xa-
bûr li ku Efrînê li dijî artêşa Tirk a dagirker ça-
lakiya fedayî pêk anî, daxuyaniyeke nivîskî we-
şand.”Careke din jinên kurd li Rojava isbat kirin 
ku ew sembola rûmeta hemû mirovahiyê ne.”

Armanceke me ya din jî ew e ku bi şanoya 
Kurdî em zimanê Kurdan, çand û hunera wan 
bigihînin zarokan û bikin ku ew bibin xwedî 
armancek. Lîstikekek şanoyê Gûstêrk behsa 
rêwîtiya zarokekê ber bi azadiya wê ve dike. 

Berdewama nuçeyê di rûpelê 32’an de ye Berdewama nuçeyê di rûpelê 34’an de ye
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Birleşik Krallık’ın Her Köşesinde

Efrin Eylemleri

Birleşik Krallık ekonomisinin Avrupa Birli-
ği (AB) dışında kalması (Brexit) halinde olası 
her tür senaryoda potansiyel büyümesinin ya-
vaşlayacağı öne sürüldü. Merkezi New York’ta 
bulunan haber portalı Buzzfeed News, İngiliz 
hükümeti tarafından hazırlandığı öne sürülen 
analize dayandırdığı haberde, İngiliz ekonomi-
sinin AB dışında ekonomik büyümesinin daha 
düşük olacağını bildirdi.

Birleşik Krallık’ın AB dışında kalması ve al-
ternatif bir serbest ticaret anlaşması imzalama-
ması halinde İngiliz ekonomisinin büyümesinin 
önümüzdeki 15 sene içerisinde yüzde 8 daha 
düşük olabileceği belirtildi.

Brexit Planı Belirlendi:
Süreç Birleşik Krallık Aleyhine
Avrupa Birliği (AB), Birleşik Krallık’ın 

üyelikten ayrılmasının (Brexit) ardından 2 yıla 
yakın sürecek geçiş sürecine ilişkin kuralları 
belirledi. Brüksel’de yapılan ve 27 AB üyesinin 
ilgili bakanlarının katıldığı Genel İşler Konseyi 
toplantısında üyeler, üzerinde aylardır çalıştık-
ları kuralları birkaç dakika içinde onayladı.

Kurallardan en çok ‘Brexit sonrası geçiş sü-
recinde Birleşik Krallık’ta AB kurallarının uy-
gulanacak olması’ dikkati çekiyor. Ayrıca Bir-
leşik Krallık hükümeti, AB’nin belirlediği uzun 
dönemli bütçe döneminin sona erdiği 31 Aralık 
2020 tarihine denk getirilen sürecin son gününe 
kadar AB’ye ödemesi gereken payı ödemeye 
devam edecek. 

21 aylık çıkış süreci boyunca Birleşik Kral-
lık, AB kurallarını yapılacak yeniliklere rağ-
men uygulamak zorunda olacak.

Türk devletinin Efrin’e yönelik saldırıları de-
vam ederken, başta Londra olmak üzere Birleşik 
Krallık’ın birçok kentinde eylemler de büyüyerek 
devam ediyor. Eylemlerin merkezi olan Lond-
ra’da Cumartesi günü yapılan büyük bir yürüyüş-
le beraber Pazartesi ve Salı günleri de farklı ey-
lemler düzenlendi. 10 bine yakın kişinin katıldığı 
eylem Oxford Circus’ta bulunan BBC televizyonu 
önünde başlayıp Downing Street’te bulunan baş-
bakanlık konutu önünde sona erdi. 

Kürt Halk Meclisi, Britanya Alevi Federasyo-
nu, Daymer ve Gikder’in de aralarında bulunduğu 
Britanya Demokratik Güçbirliği bileşenlerinin bir 
araya gelerek oluşturduğu platformun organize 
ettiği yürüyüşe çok sayıda sivil toplum örgütü ve 
siyasetçi katıldı.

Londra dışında, Edinburgh, Leeds, Nottingham, 
Brighton, Cardiff, Oxford ve birçok merkezde 
daha eylemler yapıldı. 
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Avrupa Birliği (AB), Birleşik Krallık’ın üyelikten 
ayrılmasının (Brexit) ardından 2 yıla yakın sürecek 
geçiş sürecine ilişkin kuralları belirledi.

Brüksel’de yapılan ve 27 AB üyesinin ilgili ba-
kanlarının katıldığı Genel İşler Konseyi toplantı-
sında üyeler, üzerinde aylardır çalıştıkları kuralları 
birkaç dakika içinde onayladı.

AB kuralları  geçiş süreci boyunca uy-
gulanacak

Kurallardan en çok ‘Brexit sonrası geçiş sürecin-
de Birleşik Krallık’ta AB kurallarının uygulanacak 
olması’ dikkati çekiyor.

Ayrıca Birleşik Krallık hükümeti, AB’nin belirle-
diği uzun dönemli bütçe döneminin sona erdiği 31 
Aralık 2020 tarihine denk getirilen sürecin son gü-
nüne kadar AB’ye ödemesi gereken payı ödemeye 
devam edecek. 

21 aylık çıkış süreci boyunca Birleşik Krallık, AB 
kurallarını yapılacak yeniliklere rağmen uygulamak 
zorunda olacak.

Geçiş süreci 31 Aralık 2020’de
sona erecek
Her iki taraf, Birleşik Krallık’ın AB’den resmi çı-

kış tarihini 30 Mart 2019 olarak belirledi. Ancak çı-
kış sürecinin 31 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmış 
olmasında mutabık kalındı.

Birleşik Krallık, ABB’nin onayı olmadan 3. taraf-
la ticari anlaşma yapamayacak

Üzerinde uzlaşılan kurallar gereği Birleşik Krallık 
2021’den önce AB’li ortaklarının onayını almadan 
herhangi bir üçüncü tarafla ticari anlaşma da imza-
layamayacak.

AB Adalet Divanı
nihai söz sahibi olarak kalacak
Öte yandan, herhangi bir anlaşmazlıkta karar mer-

ci olacak AB Adalet Divanı’nın, Brexit destekçileri-
ni rahatsız edeceği tahmin ediliyor.

Çünkü Brexit yanlıları, AB adalet sisteminin İngi-

Birleşik Krallık ekonomisinin Avrupa Birliği 
(AB) dışında kalması (Brexit) halinde olası her tür 
senaryoda potansiyel büyümesinin yavaşlayacağı 
öne sürüldü.

Merkezi New York’ta bulunan haber portalı Buz-
zfeed News, İngiliz hükümeti tarafından hazırlandı-
ğı öne sürülen analize dayandırdığı haberde, İngiliz 
ekonomisinin AB dışında ekonomik büyümesinin 
daha düşük olacağını bildirdi.

BBC gibi ülkenin önde gelen yayın kuruluşlarının 
yer verdiği sızdırma haberde, Birleşik Krallık’ın AB 
dışında kalması ve alternatif bir serbest ticaret an-
laşması imzalamaması halinde İngiliz ekonomisinin 
büyümesinin önümüzdeki 15 sene içerisinde yüzde 

liz yargısının egemenliğini ihlal ettiğini öne sürüyor.

Birleşik Krallık süreç boyunca
AB kurumlarında ve
mekanizmalarında yer almayacak
Bunun yanı sıra Birleşik Krallık yönetimi, söz ko-

nusu süreçte AB kurumlarında ve karar mekanizma-
larında herhangi bir şekilde yer almayacak.

AB Konseyi tarafından toplantı sonrası yapılan 
açıklamaya göre ise, Birleşik Krallık’ın bu geçiş dö-
neminde normal üye gibi algılanmasına devam edi-
lecek ancak Avrupa kurumlarında ve karar vermede 
rol oynayamayacak.

Ayrıca Birleşik Krallık’nin Konsey’de ve Avrupa 
Parlamentosu’nda temsilcisi olmayacağı gibi Avru-
pa Komiseri de bulunmayacak.

AB’den Birleşik Krallık’a serbest göç 
geçiş dönemi boyunca sürecek

AB’nin Brexit sonrasındaki geçiş sürecinde Bir-

8 daha düşük olabileceği belirtildi.
Birleşik Krallık’ın AB ile alternatif bir serbest ti-

caret anlaşması imzalaması halinde gelecek 15 sene 
içerisinde ekonomik büyümesinin yüzde 5, birlikten 
çıkmasına rağmen ortak pazarda kalması halinde ise 
yüzde 2 daha düşük olabileceği hatırlatıldı.

Muhalefette olan İşçi Partisi’nden yapılan açıkla-
mada söz konusu belgenin İngiliz parlamentosunda 
tartışmaya açılması teklif edildi.

İktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Iain 
Duncan Smith ise söz konusu habere ilişkin, “Bu 
tamamlanmamış bir rapor. Belge kötü bir görüntü 
oluşturması için kasten sızdırıldı.” ifadelerini kul-
landı.

leşik Krallık’tan diğer talepleri ve ne anlama geldik-
leri ise şöyle:

• “Herhangi bir anlaşma hak ve yükümlülükler 
dengesi temelinde olmalı ve eşit şartları sağlamalı” 
(Birleşik Krallık AB’deki vergiler ve ücretlerden 
daha düşük fiyat teklif edemeyecek)

• “Tek Pazar’ın bütünlüğünü korumak sektör baz-
lı katılım yaklaşımını içermez (AB böylece Birleşik 
Krallık’ın gelecekte, örneğin finans firmaları konu-
sunda, sektör bazlı özel anlaşmalar yapma umuduna 
karşı adım attı)

• “Tek Pazar’ın 4 özgürlüğü birbirinden ayrıla-
maz, biri diğeri yerine seçilemez” (AB’den Birleşik 
Krallık’a serbest göç geçiş süreci boyunca devam 
edecek)

• “Herhangi bir geçiş dönemi düzenlemesi net şe-
kilde tanımlanmalı ve zaman sınırı koyulmalı. Ay-
rıca etkili yaptırım mekanizmalarına tabi tutulmalı. 
(AB sonu gelmeyen geçiş süreci karmaşası istemi-
yor)

Birleşik Krallık Brexit Bakanı Davis: 
Serbest ticaret anlaşmaları yürütme 
konusunda tartışma olacak.

Birleşik Krallık’ın Brexit Bakanı David Davis de 
Birleşik Krallık parlamentosu komitesine yaptığı 
açıklamada geçiş süreci için “Üyelikle aynı şey değil 
ama çok benzer” ifadelerini kullandı.

“Varolan düzenleyici yapı ve yargı yapısı kalma-
ya devam edecek” diyen Davis, Birleşik Krallık’ın 
geçiş dönemi boyunca AB’nin 27 ülkesinin onayı ol-
madan ticari anlaşma yapamaması kuralına ise itiraz 
edeceklerinin sinyalini verdi.

Davis “Serbest ticaret anlaşmaları yürütme hakkı 
konusunda tartışma olacak” dedi.

AB’nin baş müzakerecisi Barnier: Bir-
leşik Krallık oyunun kurallarını kabul 
etmeli

Michel Barnier ise “Birleşik Krallık oyunun ku-
rallarını tanımalı ve başından beri kabul etmeli. Aksi 
takdirde bir çeşit ‘alakart tek pazar’ olur ki bu da 
mümkün değil”

Brexit süreci
Birleşik Krallık, önceki yıl haziran ayında yapı-

lan referandumla yüzde 48’e karşı yüzde 52 oyla 
AB’den ayrılma kararı almış, 29 Mart’ta da Lizbon 
Anlaşması’nın 50. maddesini işleterek ayrılık süre-
cini resmen başlatmıştı.

Haziran ayında başlayan müzakereler için AB 
Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Bar-
nier ve Birleşik Krallık Brexit Bakanı David Davis 
başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

Birleşik Krallık ile AB arasında Brexit sonrası 
ticari ilişkilerin ele alınacağı, müzakerelerin ikinci 
safhasına ilerleyen aylarda geçilmesi bekleniyor.

Birleşik Krallık ile AB Komisyonu aralık ayın-
da vatandaş hakları, AB’ye yapılacak ödemeler ve 
İrlanda adasındaki sınır sorununu kapsayan başlık-
lardan oluşan müzakerelerin birinci safhasıyla ilgili 
anlaşmaya varmıştı.

Brexit Planı Belirlendi:
Süreç Birleşik Krallık Aleyhine

‘‘Birleşik Krallık Ekonomisi 
Brexit Sonrasında 
Yavaşlayacak’’
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İngiltere’de Yaşayan Kıbrıslı Türkler:
Faşist Saldırıların Arkasında Erdoğan ve AKP Var
İngiltere’de çalışmalarını yürüten Kıbrıs 

Türk Demokrasi Derneği, Afrika gaze-
tesine yapılan saldırıyı uluslararası  bo-

yuta taşıyacağını duyurdu. Dernek tarafından 
yapılan yazılı açıklamada, Afrika Gazetesi’nin 
ofislerine ve meclise yapılan saldırıların esas 
sahibinin bizzat Türkiye Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan ve AKP olduğunu biliyo-
ruz denildi. 

Saldırıyı uluslararası arenaya taşıyacaklarını 
belirten Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği’nin 
Kıbrıs’ta Son Yaşananlara İlişkin Basın Açık-
laması şöyle:

‘‘İngiltere’de yaşayan ilerici, yurtsever, de-
mokrat Kıbrıslı Türklerin örgütü Kıbrıs Türk 
Demokrasi Derneği (KTDD) ve İngiltere Kıb-
rıs Türk Toplumu olarak, Yurdumuz Kıbrıs’ta, 
Kıbrısın kuzeyinde son günlerde, açıktan 
şiddet ve saldırılara kadar varan gelişmeleri, 
Londra’dan büyük bir dikkat ve kaygı ile iz-
lemekteyiz.

Afrika Gazetesi’nin Türkiye’nin Afrin sal-
dırısı ile ilgili manşeti bahane edilerek gerek 
Afrika Gazetesi’nin ofislerine, gerekse mec-
lise yapılan saldırıların esas sahibinin bizzat 
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve AKP olduğunu, saldırıların Lefkoşa’da-
ki sevk ve idaresinin ise 43 yıldır çok çeşitli 
yollarla Türkiye’den Kıbrıs’a taşınmakta olan 
sivil nüfus içinde yer alan faşist, yobaz ve ırkçı 
örgütlenmeler, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve 
yerli işbirlikçiler tarafından eşgüdüm içinde 
yürütüldüğünü, 4000 kilometre uzaktan da olsa 

açıkça görebiliyoruz.
Söz konusu saldırılarla, Ankara Egemenle-

rinin Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik yıllardır sür-
dürdüğü sömürgeci siyasetleri, yeni bir boyut 
kazanmıştır. Kısa bir süre önce kuzeyde 
yapılan seçimler öncesinde, 
Ankara’dan düğmeye ba-
sılmış, aktarılan nüfus 
içindeki tüm faşist 
ve yobaz unsur-
lar, her alanda 
Kıbrıs Türk 
Toplumunun 
ilerici yurtse-
ver demokrat 
d inamik le -
rine karşı 
hareke geçi-
rilmişlerdir. 
A n k a r a ’ n ı n 
Kıbrıs’ın ku-
zeyinde attığı bu 
yeni adımla hedef-
lenen, bugüne kadar 
Kıbrıs’ta konumlandırıp 
beslediği kendi tabası sivil 
nüfusunu, yerli işbirlikçilerinin de 
yardımıyla, Kıbrıs Türk Toplumunun yerine 
yerleştirmek, bu yoldan Kıbrıs adası ve bölge 
üzerinde gördüğü uzun erimli kendi strate-
jik çıkarlarını, Toplumumuzun Ada’da sahip 
olduğu tüm toplumsal haklarının gaspı üze-
rinden ilerletmektir. Ankara’nın bu hedefini 

göremeden, Kıbrıs Türk Toplumu, Kıbrıslı 
Türkler olarak, ne bugün nasıl bir tehlike ile 
karşı karşıya bulunduğumuzu anlayabiliriz, ne 
de Kıbrıs’ta barışın toplumsal geleceğimizle 

ilgili önemini ve aciliyetini kavrayabiliriz 
yeterince.

Kıbrıs Türk Demokrasi 
Derneği, yukarıda or-

taya konan gerçekler 
ışığında ve son 

yaşanan saldırı-
lar karşısında, 
Kıbrıs Türk 
Toplumunun 
kaç ın ı lmaz 
olarak bir 
yol ayırımı 
aşamasında 
b u l u n d u ğ u 

görüşündedir. 
Son yaşanan 

olaylarla birlikte, 
bugüne kadar yü-

rünen yolun sonunda 
varılacak yerin neresi 

olduğu, daha geniş ve farklı 
toplum kesimlerince çok daha net 

olarak görülmeye başlanmıştır.
Geldiğimiz noktada artık, yüzümüzü ulus-

lararası platformlara dönerek, Ada üzerinde, 
Kıbrıs Cumhuriyeti’nden kaynaklı Toplumsal 
Haklarımızı, Temel İnsan Haklarımızı, nere-
den ve kimden gelirse gelsin, her tür saldırı 

karşısında tavizsiz savunma zamanıdır. Ada 
üzerinde Kıbrıslı Türklerin Toplumsal varlık-
larını koruyabilmesinin başka bir yolu kalma-
mıştır. Toplumumuzun yıllardır Ankara’nın 
akıl almaz siyasetleri ile içine sürüklendiği 
bugünkü durumda, İkinci bir kurtuluş, özgür-
lük yolunun bulunmadığını, Kıbrıs Türk Top-
lumuna son olarak, Bizzat TC Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ‘’öğretmiştir’’.

Derneğimiz yukarıdaki perspektiften hare-
ketle, öncelikle Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan 
hedefi belli son saldırıları da, denizaşırı azmet-
tiricisini de, yıllardır Ankara tarafından Kıb-
rıs’ta bugünlere zemin hazırlamak için yürütü-
len organize işleri de, tüm açıklığı ile ortaya 
koyacak biçimde, ilgili uluslararası platform-
lara ulaşma, taşıma gayreti içinde olacaktır 
bundan sonra.

Ankara’nın Kıbrıs Türk Toplumu üzerinde 
yoğunlaştırdığı, görünen ve görünmeyen tüm 
baskı ve saldırılara karşı direnebilmenin ön-
koşulunun, tüm anti-faşist barış ve demokrasi 
güçlerinin güç ve eylem birliği olduğuna ina-
nan Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği, 26 Ocak 
Cuma günü Lefkoşa’da Sendikalar Platfor-
mu’nun düzenlediği Barış Demokrasi ve Öz-
gürlük Yürüyüşünü selamlıyoruz.

Ada üzerinde, geleceğimize sahip çıkma ve 
Kıbrıs’ta barış kararlılığımızı, Ankara’dan ve 
dünya’dan görülecek duyulacak biçimde, hep 
birlikte ortaya koyalım.’’
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Haringey Belediye Liderinden
Geç Kalınmış İstifa Açıklaması

Otizmli Çocuklarına
Zorla Çamaşır Suyu İçiriyorlar

Türk devletinin Efrin’e yönelik saldırıları başladı-
ğı günden bu yana aralıksız olarak eylemlerin devam 
ettiği Londra’da Pazar günü kadınlar öncülüğünde 
büyük bir yürüyüş düzenlenecek. 

Londra’da örgütlü kadın kurumları ve diğer ku-
rumların kadın bileşenleri tarafından yapılacak bü-
yük yürüyüşe katılım çağrısı yapan kadınlar, ‘Koba-
ne ruhuyla Efrin’i sahiplenme zamanı’ dedi. Yazılı 
bir açıklama yapan kadılar, toplumun tüm kesimle-
rine yürüyüşe katılmaları çağrısı yapılırken, savaşın 
en çok acı çekeninin kadınlar olduğu ifade edildi. 

Kadınlar yaptıkları yazılı açıklamada şunları be-
lirtti: ‘‘AKP-MHP iktidarı öncülüğündeki Türk dev-

leti Efrin’i işgal etmeye çalışıyor. Efrin halkına yö-
nelik top yekun katliam gerçekleştirmek için bütün 
askeri gücünü ve çetelerini devreye sokmuş bulunu-
yor. ‘Kobane düştü düşecek’ diyen faşist Erdoğan, 
Efrin savaşında da hayal kırıklığı yaşayacaktır. Evet 
Dünya halkların gözü önünde Kobane ve Rojava 
savaşında en büyük katliamı ve acıları kadınlarımız 
ve çocuklarımız yaşadı. Acıları göğüsleyen kadınlar 
savaşın en önünde direnişin safında yer alarak mü-
cadele ediyorlar. Erdoğan ve işgalci Türk ordusuna 
karşı Efrin halkının yanında olduğumuzu gösterme 
zamanıdır. Efrin direnişi biz kadınların direnişidir 
diyoruz. Kobane ruhuyla Efrin’i sahiplenelim. 

Kürt toplumunun yoğun yaşadığı Haringey ilçesi 
Belediye Lideri Claire Kober, Mayıs ayında yapıla-
cak yerel seçimlerle istifa edeceğini açıkladı. 2008 
yılından bu yana Haringey Belediyesi Lideri olan 
Kober, rejenerasyon planı yüzünden çok eleştirili-
yordu. 

İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn karşıtlığıyla 
bilinen Claire Kober, ilçe genelinde sivil toplum 
örgütleri tarafından çok defa protesto edilen yenile-
me projesini hayata geçirmekte ısrarlıydı. Haringey 
Belediyesi sınırlarında sosyal evlerinin yıkılıp yeni 
işyeri ve yaşam alanlarının oluşturulması projesine 
meclis üyeleri de dahil olmak üzere birçok kesim 
karşı çıkıyordu. 

Ağartıcının otizm dahil neredeyse tüm hastalıkla-
rı iyileştirdiğine ‘inanan’ kilisenin gizlice bu gerçek 
dışı iddiayı yayması, bazı umutsuz ebeveynlerin ço-
cuklarına zorla zehirli kimyasalı içirmesine yol açtı. 
Konu İngiltere’de polis soruşturması altında.

İngiltere’de otizmi ‘tedavi edeceğine’ inanarak 
çocuklarına çamaşır suyu ve kimyasal bir inceltici 
olan terebentin içiren bir grup ebeveyn polis tara-
fından sorguya alındı. Ölümle sonuçlanabilecek bu 
tehlikeli uygulama, ABD’de dini bir tarikat ile bağ-
lantılı.

Bazı çocuklara ise ‘davranışsal durumlara yol 
açan parazitleri vücuttan attığı’ iddiasıyla çamaşır 
suyu lavmanı yapıldığı belirtiliyor. Kilise ve arala-
rında Danny Glass adında eski bir uyuşturucu ba-
ğımlısının da yer aldığı niteliksiz kişiler, çamaşır 
suyunun lavman olarak kullanımını teşvik ediyor.

Çocuklara verilen zehirli kimyasalın, evlerde kul-
lanılan çamaşır suyundan çok daha ağır, endüstriyel 
bir ağartıcı olduğu belirtiliyor.

İngiliz tabloid gazetesi Sunday People’ın haberi-
ne göre, altı kişilik özel polis ekibi çocuklarına zorla 
bu kimyasalları verdiğinden şüphelenilen ailelerle 
ilgili ülke çapında bir soruşturma başlattı.

ABD’nin Los Angeles kentinde şubesi bulunan 
tartışmalı ‘Yaratılış II’ kilisesi tarafından ortaya atı-
lan bu tehlikeli ve bilim dışı uygulama, gizli sosyal 
medya grupları ve kilisenin bazı ülkelerde yaptığı 
toplantılar aracılığıyla yayılıyor.

Scientology tarikatının eski bir üyesi olan Jim 
Humble tarafından kurulan kilise, gerçeğe aykırı 
olarak bu kimyasalların yalnızca otizmi değil, nere-
deyse her hastalığı iyileştirdiğini ileri sürüyor. Kili-
se, otizme neden olduğunu ileri sürdüğü patojen ve 
parazitleri ağartıcının öldürdüğünü savunuyor.

İddianın kesinlikle doğru olmadığı ve zehirli kim-
yasalların kullanımının ölüme sebebiyet verebilece-
ği ısrarla belirtilse de, bazı umutsuz ebeveynlerin 
çocuklarına bu endüstriyel güçteki ağartıcıyı zorla 
içirdikleri belirtiliyor.

Tedavisi henüz bulunamamış olan otizm, Birleşik 
Krallık’ta her yüz çocuktan birinde görülmekte.

ABC News ve Eyewitness News tarafından yapı-
lan 2016 yılında bir araştırma, ABD’nin Kaliforniya 
eyaletinde, kilisenin bazı kimyasalları karıştırarak 
elde edilen bu güçlü ağartıcının çocuklara içirilme-
sini teşvik eden gizli bir yeraltı şebekesi olduğunu 
ortaya çıkarmıştı. Kilise ‘mucize’, ‘mucize çözelti’ 
gibi isimler taktığı zehirli kimyasalların otizmin 
yanı sıra kanser, Parkinson gibi hastalıkları da iyi-
leştirdiğini savunuyor.

‘Otizm ilaçla ortadan kalkmaz’
“Otizm, herhangi bir ilaç tedavisine uygun olma-

yan nöro-gelişimsel bir hastalıktır. Yaşamın erken 
evrelerinde ya da rahimde gelişir. Bunu tersine çe-
viremezsiniz” ifadelerini kullanan Foster, kilisenin 
iddialarının peşinden gidilmemesi gerektiğini bir 
kez daha hatırlattı.

“Ulusal Sağlık Servisi’ndeki Krize Son” 
Yürüyüşüne Katılım Çağrısı

Sağlık servisindeki kriz her gün biraz daha derin-
leşirken sivil toplum örgütleri hükümete karşı büyük 
bir yürüyüşe hazırlanıyor. 3 Şubat Cumartesi günü 
People’s Assembly ve sağlık alanında kampanya 
yürüten gruplar tarafından yapılacak “Ulusal Sağlık 
Servisi’ndeki Krize Son” yürüyüşüne katılım çağrısı 
yapıldı. 

Day-Mer tarafından yapılan açıklamada yürü-
yüşün önemine vurgu yapılırken Kürt ve Türk top-
lumunun da mutlaka bu yürüyüşte yerini alması 
gerektiği ifade edildi. Açıklamada, ‘70 yıl önce İn-
giltere’deki işçi ve emekçilerin büyük mücadeleler 
vererek kurdukları, yerli ve göçmen işçilerin emeği 
ile bugünlere gelen Ulusal Sağlık Servisi’ne sahip 
çıkıp bu krize son verelim’ denilirken, iktidar par-
tisinin sağlık sistemini yok etmeye çalıştığı ifade 
edildi. 

‘‘İngiltere’de kamu alanlarında yapılan kesintiler 
en çok sağlık, eğitim ve konut alanlarını etkiledi. 
Emekçilerin, bu kesintileri günlük yaşamlarında 
daha derinden hissetmeye başladıkları iki senelik bir 
süreçten geçtik. Bu alanlardan biri sağlık hizmetle-
ridir. NHS’de özelleştirme politikaları ve buna kar-
şı mücadele, bu dönemde kritik bir noktaya geldi. 
Örneğin; Kasım 2017’deki bütçesinde de NHS’e ek 
olarak 4 milyar sterlin ihtiyaç olduğu belirtilmesi-
ne rağmen, hükümet sadece 2.8 milyar sterlin ek 

yardım yapılacağını açıkladı. Ancak Mental Health 
(Ruh Sağlığı) alanına ek gelir verilmedi. Mental 
Health Çare bütçesinde 4.5 milyon sterlin kesinti-
ye gidildi ( Nisan 2017). Halbuki NHS England bu 
alanda Şubat 2016’da 1 milyar sterline ihtiyaç oldu-
ğunu belirtmişti.

‘‘Dünyanın 6.zengin ülkesi olan İngiltere’de sağ-
lık hizmeti, dünyanın çok daha az gelişmiş ülkele-
rinin sağlık hizmetlerine dönüştürüldü. İktidardaki 
Muhafazakar Parti, ülkenin ekonomik koşullarından 
dolayı değil, kendisinin bilerek sağlık hizmetine 
uyguladığı bir tercih olduğu bilinmektedir. Sağlık 
Servisi’ni yok etmeyle karşı karşıya bıraktılar. Bir 
çok özel şirketle anlaşarak, sağlık hizmetlerini özel-
leştirmeye çalışıyor. Hükümet, bu konuda ek bütçe 
ayırmak bir tarafa, sağlık servisinde çalışan ve onu 
kullanan her kesimi kötü gidişat konusunda suçlu-
yor.’’

Yürüyüş bilgileri:
Tarih: 3 Şubat 2018, Cumartesi
Yürüyüş Toplanma Noktası:
Assemble Gower Street, Central London WC1
Saat: 12:00’de
Yürüyüş Bitiş Noktası: Başbakanlık Önü
DAY-MER Buluşma: Saat 11:00’de
Londra Toplum Merkezi
(DAY-MER-Tottenham)

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Rakka’da şehit dü-
şen Britanyalı devrimci Jac Holmes (Şoreş Amanos) 
memleketi Dorset’te toprağa verilecek. Holmes’in 
naaşı yine Rakka’da şehit düşen Oliver Hall ile be-
raber 10 Ocak tarihinde İngiletere’ye getirilmişti. 

Jac Holmes ailesinin yaşadığı Dorset’te 2 Şubat 
Cuma günü toprağa verilecek. Kürt Halk Meclisi de-
fin törenine kitlesel katılma çağrısı yaptı. 

Defin töreni için Haringey’de bulunan Kürt Top-
lum Merkezi’nden araçlar sabah saat 9:00’da kalka-
caktır.

Rakka’da Şehit Düşen Jac Holmes 
Sonsuzluğa Uğurlanacak

DEFİN TÖRENİ:
2 Şubat 2018, Cuma
Saat: 13:00

The Hamworthy Club
Magna Road
Canford Magna
Wimborne
Dorset
BH21 3AP

‘Efrin Halkı Yalnız Değildir’  
Yürüyüşüne Katılım Çağrısı

Tarih: 4 Şubat 2018, Pazar
Saat: 14:00

Adres: Manor House tren istasyonu
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Türk devletinin Efrin’e yönelik sal-
dırıları devam ederken, bata Londra 
olmak üzere Birleşik Krallık’ın birçok 
kentinde eylemler de büyüyerek de-
vam ediyor. Eylemlerin merkezi olan 
Londra’da Cumartesi günü yapılan 
büyük bir yürüyüşle beraber Pazar-
tesi ve Salı günleri de farklı eylemler 
düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı 
eylem Oxford Circus’ta bulunan BBC 
televizyonu önünde başlayıp Downing 
Street’te bulunan başbakanlık konu-
tu önünde sona erdi. Londra dışında, 
Edinburgh, Leeds, Nottingham, Brigh-
ton, Cardiff, Oxford ve birçok merkez-
de daha eylemler yapıldı. 

Kürt Halk Meclisi, Britanya Alevi Federasyonu, 
Daymer ve Gikder’in de aralarında bulunduğu Bri-
tanya Demokratik Güçbirliği bileşenlerinin bir araya 
gelerek oluşturduğu platformun organize ettiği yü-
rüyüşe çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasetçi 
katıldı. Avrupa’nın en büyük savaş karşıtı sivil top-
lum örgütü olan ve daha önce Filistin için yaptığı 
eylemlerde 100 bin insanı bir araya getiren Stop The 
War Coalition da eyleme katılarak destek verdi.

Kurumlar kendi bayrakları ve hazırladıkları pan-
kartlarla eyleme katılırken YPG ve YPJ bayrakları 
çoğunluktaydı. BBC televizyonu binası önünde 
toplanan kitle yürüyüş öncesi mini bir miting ger-
çekleştirdi. Eyleme destek veren çok sayıda kurum 
temsilcisi birer kısa konuşma yaptı. İlk konuşmayı 

Britanya Kürt Halk Meclisi Eşbaşkanı Evrim Yıl-
maz yaptı. Yılmaz konuşmasında Kobane ruhuyla 
Efrin’e sahip çıkmanın insani bir sorumluluk oldu-
ğunu ve bu konuda seferberlik ruhuyla sürece cevap 
olmanın önemi dikkat çekti.

Eylemde yapılan konuşmalardan satırbaşları:

‘Türk devletinin saldırıları
sivil ölümlere neden oluyor’
İşçi Parti Lideri Jeremy Corbyn gönderdiği 

yazılı mesaj: (Milletvekili Dan Cordon tarafından 
okundu): ‘‘Kürt halkı ile dayanışma duygularımı 
gönderiyorum. Şuan Suriye’de acil ihtiyaç olan şey 
bir ateşkestir. Bu aşamadan sonra sorunların diya-
logla siyasi yöntemlerle çözülmesi gerekmektedir. 
Yeni bir çatışma sadece ölümü artıracaktır ve çözü-
me bir katkı sunmayacaktır. Dış güçlerin müdahalesi 
Suriye’ya daha fazla yıkımdan başka birşey getirme-
yecektir.  Türk devletinin Efrin’e müdahalesi şuan 
halihazırda sivillerin ölümüne neden olmaktadır, 
bunların içinde Suriye’nin diğer bölgelerinden sa-
vaştan kaçıp oraya Efrin’e göç edenler var. Birleşik 
Krallık hükümeti Suriye’ye yönelik dış müdahalenin 
durdurulmasında etkisiz kalmıştır.’’

‘Türk devletine silah satışı
durdurulmalı’
Ulusal Eğitim Sendikası eşbaşkanı Louise 

Regon: ‘‘Efrin’e yönelik saldırılar kesinlikle ka-
bul edilemez. Biz sendikacıların bir sorumluluğu 
da şuan Efrin halkıyla dayanışmaktır. Biz sendika 
olarak Birleşik krallık hükümetine Türk devletinin 
saldırılarını durdurması için yazılı talepte bulunduk, 
talepte ayrıca Türk devletine silah satışının da acilen 
durdurulmasını istedik.’’

Ulusal Sendika Temsilcileri Ağı başkanı Rob 
Williams: ‘‘Diktatör Erdoğan öncülüğündeki Ef-
rin’de Kürt halkına karşı uygulanan faşist devlet te-
rörüne karşı şuan sizin yanınızda olmak onur verici. 
Boris Johnson’un Türk devletine destek açıklamala-
rı utanç verici.’’

‘Saldırılar devam ederse
barış uzak olur’
İşçi Parti Milletvekili Dan Cordon: ‘‘Bölgede ba-

rış için savaşanların hep yanındayız. Biz bölgenin 
barışa kavuşmasını istiyoruz. Ama Türk devleti gibi 
ülkelerinin istedikleri zaman bir yeri işgal etme giri-
şimleri devam ederse bu barışın gerçekleşmeyeceği-
ni biliyoruz. İşçi Parti’nin Kürt halkıyla dayanışması 
devam edecektir.’’

Dayanışma Ekonomisi Derneği başkanı Cold 
Massey: ‘‘Biz iki senedir Rojava’daki kooperatif-
lerle dayanışma içindeyiz. Bu işgal sadırılarına karşı 
tüm kesimlerin olduğu gibi Birleşik Krallık’taki ko-
operatiflerin de karşı durması ve sesini yükseltmesi 
çok önemli.’’

‘Gerçek terörist Türk devletidir’
Sosyalist İşçi Partisin yöneticisi Charlie Kim: 

‘‘Partimin sizinle dayanışma içinde olduğunu, siz-
lerle beraber olduğunu söylemek istiyorum. Gerçek-
lerin ortaya çıkma zamanıdır. Asıl Türk devletinin 
gerçek terörist olduğunu tüm dünyaya göstermemiz 
gerekiyor. Erdoğan’ın elleri kanlıdır, ve Birleşik 
Krallık hükümeti de silah satarak bu cinayetlere 
ortaktır. Efrin halkıyla dayanışmak, Kürt halkı için 
adalet talep etmek hepimizin sorumluluğu.’’

Sosyalist Parti sözcüsü Paula Mitchell: ‘‘Türk 
devletinin barbar saldırılarına karşı bugün Kürt hal-

kıyla, Efrin halkıyla dayanışma içinde olmak bizim 
için onur verici. Kürt halkı barbar Daiş’e karşı kah-
ramanca mücadele etti, ve şimdi ABD ve diğer koa-
lisyon güçleri Türk devletinin işgal girişime seyirci 
kalmaktadır. Sosyalist ve demokratik bir Ortadoğu 
için Kürt halkıyla dayanışmamız sonuna kadar de-
vam edecektir.’’

‘Efrin Erdoğan rejiminin
sonu olacaktır’
Akademisyen Doktor Thomas J. Milley: ‘‘Şuan 

Ortadoğu’da demokrasi, özgürlük ve birlikte yaşam 
için mücadele veren tek güç olan Kürt halkına böy-
lesi bir saldırı kabul edilemez. Erdoğan kendisini ne-
yin beklediğinin farkında değil. Efrin onun rejiminin 
sonu olacaktır. Kürt halkı direnmeye devam edecek-
tir ve tüm dünyaya nasıl direnilmesi gerektiğini bir 
kez daha öğretecektir.’’

Efrin halkı ile dayanışma platformu adına Bri-
tanya Alevi federasyonu başkanı İsrafil Erbil: 
‘‘Bugün Efrin’de Kürt, Ermeni, Ezidi, Alevi maz-
lum halkların çocuklarını katleden Erdoğan ve çev-
resindekiler 15 Temmuz’da Türk askerinin boğazını 

Birleşik Krallık’ın Her Köşesinde 

Efrin Eylemleri



kesenlerdir. Erdoğan kendi halkına büyük yalan söy-
lüyor, bu bir vatan savunması değildir. Şuan Erdo-
ğan İşid, El kaide, El Nusara ve ÖSO ile iş tutuyor. 
Zaman mazlumun yanında olma zamanıdır, zaman 
zaman mazlumlarımın biraraya gelme zamanıdır.’’

Eylemde ayrıca PYD Britanya temsilcisi Ehmed 
Muslim, Britanya Kürt Halk Meclisi EŞbaşkanı Ev-
rim Yılmaz, Unite sendikası yöneticisi Simon Dub-
bins birer konuşma yaptılar.

Yapılan konuşmaların ardından kitle yürüyüşe 
geçti. Yaklaşık iki saat süren yürüyüşten sonra Dow-
ning Street’te bulunan başbakanlık binası önünde 
toplanan kitle ana caddeyi trafiğe kapatarak eyleme 
devam etti. Eylem devam ederken Efrin’e yönelik 
saldırılarla ilgili geniş bir dosya Başbakanlığa su-
nuldu.

Kürt Kadınları Muhafazakar Parti Ge-
nel Merkezinde Sivil İtaatsizlik Eylemi 
Yaptı

Birleşik Krallık’ta iktidarda olan Muhafazakar 
Parti Genel Merkezinde bir grup Kürt kadın aktivist 
Pazartesi günü sivil itaatsizlik eylemi gerçekleştirdi. 

Efrin işgal girişimi sürecinde Birleşik Krallık hü-
kümetinin Türk devletini destekleyen politikasını 
protesto eden kadınlar parti genel merkezinde eyle-
mini uzun bir süre devam ettirdi. YPG, YPJ bayrak-
ları ve Efrin’de katledilen çocukların fotoğraflarını 
taşıyan kadınlar Türk devleti aleyhine slogan attı. 
Kadınlar parlamentoya ellerindeki dosyayı sunma 
ve hükümet yetkililerinden birisiyle görüşme talebi 
kabul edildikten sonra kadınlar eylemine son verdi. 

Parlamento Meydanında
Kefenli Eylem
Türk devletinin Efrin’e yönelik barbarca saldırı-

larının 11’inci gününde Salı günü Parlamento binası 
önünde bir grup kanlı kefenler giyerek Türk devle-
tini protesto etti. 

Öğlen saatlerinde Birleşik Krallık Parlamentosu 
önünde biraraya gelen grup kanlı kefenler giyerek 
yere uzandı. Üzerinde ‘Sessizliğe son, Efrin’i sa-
hiplen’ yazılı pankart açan eylemciler Birleşik Kral-
lık hükümetinin Türk devletine destek açıklamaları 
protesto edildi. Yoğun ilgi gören eylem çerçevesin-
de, binlerce bildiri dağıtıldı.

0731 OCAK 2018 HABERLER
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Britanya Alevi Federasyonu geçtiğimiz 
Pazar günü Enfield’te bulunan binasında 
üçüncü genel kurulunu gerçekleştirdi. İşçi 

Parti Milletvekilleri Joan Ryan ve Kate Osamor’un 
da hazır bulunduğu kurula çok sayıda sivil toplum 
örgütü ve yöre derneği temsilcisi katıldı.

İsrafil Erbil’in yeniden seçildiği üçüncü genel ku-
rulda Türkiye’de yaşanan son gelişmelere ve Efrin’e 
yönelik saldırılara da değinildi. 

Britanya Alevi Federasyonu 3. Olağan Genel 
Kurulu Sonuç Bildirgesi’ni yayımladı. “Türkiye’de 
Aleviliğe ve Alevilere yönelik mezhepçi, ayrımcı, 
asimilasyoncu ve ötekileştirici politikaların sonu-
cu, kimliğimiz ve çocuklarımız geleceği çalınıyor” 
denilen bildirgede, “BAF olarak, farklı inançların, 
kültürel kimliklerin şeriatçı, cihadist, siyasal islamcı 
kuşatmalarına karşı, Türkiye Alevi hareketi olarak, 
dayanışmacı ve musahip ilişkilerimizi daha da güç-
lendireceğiz” ifadelerine yer verildi.

Genel Kurula Britanya Alevi Federasyonu’na 
(BAF) bağlı 18 Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’ne 
kayıtlı 162 Delege, Britanya Alevi Kadınlar Birliği, 
Britanya Alevi Gençlik Federasyonu, BAF Qızılbaş 
Yayınları, Alevi Spor Akademisi, Alevi Eğitim ve 
Sanat Merkezi ile birlikte, İngiltere Parlamenterle-
ri, Yerel Yöneticileri, Demokratik Kitle Örgütleri ve 
Yöre Dernekleri temsilcileri katılmıştı.

Genel Kurulun ardından yayınlanan sonuç bildir-
gesinde şu noktalara vurgu yapıldı:

“AKP iktidarı döneminde, gericiliği ve mezhep-
çiliği egemen kılmak için, eğitim dinselleştiriliyor. 
Laik, bilimsel, çoğulcu ve demokratik eğitim için 
mücadele kararlığımızı sürdüreceğiz. Dünya’da ve 
ülkemizde giderek artan karanlığa karşı, aydınlık bir 
gelecek için, adalet ve barış talebimizi yükseltece-
ğiz.

Türkiye’de tek adam rejimi inşa edilirken, baskı-
ların ve savaşın iç ve dış politikada bir araç haline 
getirildiğini biliyoruz. Türkiye’de toplumsal yaşam-
daki endişeler ve kırılmalar artarken, AKP iktidarı-
nın Suriye’nin iç işlerine askeri müdahale ile karış-
masına itiraz ediyor, Afrin’deki yüzbinlerce halkın 
yanında olarak savaş politikasını asla tasvip etmiyor 
ve inadına barış diyoruz.

“Kutuplaştırıcı tartışmalardan uzak 
durulmalı”

Ülkemizdeki OHAL ve KHK rejimi ile toplumsal 
barışın sağlanması, demokratikleşme ihtiyaçlarının 
önü tıkanmıştır. Basın, siyaset, hukuk, yargı, emek, 
akademisyenler ve farklı kültürel kimlikler üzerin-
deki, OHAL’in kaldırılması ve Anayasa ve insan 
haklarına aykırı KHK’ların iptalini savunmaya ve 
adalet istemeye devam edeceğiz.

BAF Dünya’da ve Türkiye’de yükselen gericileş-
meye karşı; Avrupa’da ve Türkiye’de tüm toplumsal 
demokratik muhalif kesimlerle birlikte mücadele 
içinde olacağız. BAF gerek Aleviler, gerekse tüm 
demokratik kamuoyu içinde, birlikte mücadeleyi 
engelleyen, gereksiz ve kutuplaştırıcı tartışmalardan 
uzak durulması gerekliliğine işaret etmiştir.

BAF önümüzdeki süreçte, laik yaşam, laik siyaset 

ve laik düzen talebiyle, gericiliğe karşı aydınlık bir 
Türkiye’nin kurulması mücadelesinin yanında yer 
alacaktır.

“Barışı, özgürlüğü, eşitliği talep etme-
ye devam edeceğiz”

Alevilerin, Avrupa’da ve Türkiye’deki eşit yurt-
taşlık ve eşit hak talebini güçlendiricek, çalışmaları 
faaliyetin merkezine koymaya devam edecektir.

BAF, başta Britanya siyaset kurumları, parlamen-
to, belediyeler olmak üzere, AB Parlamentosunda 
resmi makamların ve hükümetlerin yetkili muhata-
bıdır.

BAF dün olduğu gibi, bugünde, gelecekte de, Bri-
tanya’da yaşayan tüm Alevilerin sosyal, hukuksal, 
politik ve inançsal platformdaki tek meşru ve yetkili 
temsilcisidir. BAF bu yetkiyi Alevi toplumun rızalı-

ğı ve güveni ile almıştır.
Kurumsallaşma hedeflerini tartışan BAF, 2018 

ve 2020 faaliyet dönemini yenilenme, güncellenme, 
yeni düşünsel açılımlarla destekleyecektir.

“Alevi köylerine cami yapılması dur-
durulsun”

BAF olarak, Britanya’da yaşayan Aleviler ve tüm 
toplumsal kesimler için daha adaletli, daha barışçıl 
ve yaşanılabilir bir dünya için mücadele edecektir. 
BAF olarak barışı, özgürlüğü, eşitliği talep etmeye 
devam edeceğiz.

BAF olarak geçmişinden beslenerek ve güç ala-
rak, Alevi hareketinin geleceğine bu birikimle baka-
caktır. Aleviliğin kendine özgü öğretileri, kurumları 
ve ritüelleri olan özgün ve kadim bir inanç sistemi 
olduğunun bilinciyle hareket eder.

BAF, “Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir”, 
“Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılsın”, “Devlet adı-
na verilen tüm din eğitimlerinin ve din okullarının 
kapatılması”, “Madımak otelinin utanç müzesi ya-
pılsın”, ”Başta Alevilere yönelik katliamlar olmak 
üzere, insanlığa yönelik tüm katliamların araştırıl-
sın”, “Alevi köylerine cami yapılması durdurulsun” 
ve “Alevilere ait kutsal mekanlar Alevilere iade edil-
sin” gibi taleplerimiz daha etkili ve yaygın şekilde 
savunulacaktır.

“Tüm kimlikler insani bir hak”
BAF, olarak elde ettiğimiz “Alevilik Dersleri“ ka-

zanımımızı yeniden düzenlenmek, bunun tüm Bri-
tanya’ya yaygınlaşması, Alevilerin yoğun yaşadığı 
şehirlerdeki okullarla ilişkilerin güçlenmesi ve Ale-
vilik dersleri için gerekli müfredatların hazırlanması 
ve öğretmenlerin eğitilmesini sağlayacaktır.

BAF, Alevilik ile ilgili araştırmaların akademik 
düzeyde devamının sağlanması için Delil Eğitim 
Akademisi ve Üniversiteler ile birlikte çalışmalar 
yürütmeyi esas alacaktır. Bu konuda Alevi Eğitim 
ve Sanat Merkezi’miz, Britanya’daki tüm Cemevle-
rimize yönelik eğitim programları konusunda destek 
olacaktır.

BAF, Britanya’da Alevi inancının ve kültürel 
kimliğinin tanınması ve tanıtılması için çalışacaktır.

BAF başta Britanya olmak üzere, Avrupa dü-
zeyinde, yerel ve ulusal seçimlere katılacak Alevi 
adayları saptayıp, seçim çalışmalarına katılmak için 
çalışır.

BAF olarak, çok kültürlü, çok inançlı ve çok dilli 
yaşamdan yana, yetmiş iki millete aynı nazarla ba-
karak, biz Alevilerin, kendimiz için dile getirdiğimiz 
tüm eşitlikçi talepleri, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Laz, 
Ermeni, Süryani, Roman ve tüm kimlikler için, insa-
ni bir hak olduğunu savunuyoruz.

“Alevi davasına ve kimliğine omuz 
verme, güç katma zamanıdır”

2018-2020 yılında bu kazanımlarımızın içini hep 
birlikte doldurarak ve yenilerini hedefleyerek hiz-
metimizi devam ettireceğiz. Bu hizmetler aynı za-
manda, toplum bilinci oluşturarak bencil ve bireysel 
düşünceyi öteleyen, paylaşımı ve eşitliği öne çıkaran 
hizmetlerdir.

Kendi ülkesinde yok sayılan ve Britanya da göç 
koşullarında Alevi halkı tarafından atılan bu tarihi 
adımlar, dünyanın içinde bulunduğu savaşçı, çıkarcı, 
yozlaşan ve şiddeti özendiren zaman dilimine karşı 
verilen bir kavgadır.

Egemenlere verilen en güzel cevaptır! Küllerin-
den yeniden doğmaktır!

Tüm Alevi kurumlarımızın hizmetleri önünde 
saygı ile eğiliyoruz…

Şimdi hep birlikte Alevi davasına ve kimliğine 
omuz verme, güç katma, hizmet etme zamanıdır..

Bu duygu ve düşüncelerimizle önümüz aydınlık 
dolu yıllar olması ve Alevilerin eşitlik ve adalet uğ-
runa verdiği bu mücadelede Bozatlı Hızır’ları bize 
ve yolumuza yardımcı olsun.

Britanya Alevi Federasyonu:
Karanlığa Karşı Aydınlığı Örgütlemek İçin Ortak Mücadele
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Londra SOAS Üniversitesi Kalkınma Çalış-
maları Bölümü Araştırma Görevlisi Veli Yadır-
gı’nın  ‘Türkiye Kürtlerinin Siyasi Ekonomisi: 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cum-
huriyeti’ne’ isimli kitabı Cambridge Üniversi-
tesi Yayınlarından çıktı. Araştırma Görevlisi 
Yadırgı, kitabına ilişkin gazetemizin sorularını 
yanıtladı.

Sizi bu kitabı yazmaya teşvik eden ne oldu? 
Aslında bu sorunun cevabı benim doktora çalışması için 

Türkiye’de ki Kürt sorununun siyasal ekonomisi konusunu 
çalışmak istememde yatıyor. Yazdığım kitap da bu doktora 
eğitimi sürecinin ürünü. Bu çalışmayı yapmamı sağlayan 
sebepleri sıralamaya geçmeden önce, David Mc Dowall ta-
rafından yazılmış ve Kürtler üzerine en önemli kitaplardan 
biri olan Kürtlerin Modern Tarihi (A Modern History of the 
Kurds) isimli kitabın önsözünde çok doğru bir tespitle bah-
sedilen Kürdistan’daki sosyo-ekonomik gelişmelerin  tarih 
arşivleri ve mevcut yayınlarda yer almadığı gerçeğini bir 
kez daha vurgulamak gerektiğine inanıyorum. Bu tespitin 
kendisi benim bu kitabı neden yazdığım gerçeğini de özet-
leyen bir şey aslında. David McDowell’in kitabının önsö-
zünde ifade ettiği ‘En önemli süreçlerden birisi kuşkusuz ki 
sosyo-ekonomik süreçlerdir. Eğer bu süreçlerdeki değişim-
ler daha iyi bir şekilde kayıt altına alınıp anlaşılsaydı, Kür-
distan’da yaşandığını bildiğimiz pek çok gelişme yeniden 
bir değerlendirme altına alınabilirdi’ belirlemesi beni bu 
çalışma için en fazla teşvik eden belirlemelerden bir tanesi-
dir. Bununla bağlantılı olarak aslında kitabımın konusu şu 
üç sebeple ilişkilidir: 

Birinci sebep Doğu ve Güneydoğu Anadolu veya Kuzey 
Kürdistan olarak tanımlanan Kürt yerleşim bölgelerindeki 
ekonomi konusunda her ne kadar yarım yamalak bilgiler 
olsa da bu kadar karmaşık ve aynı oranda da ilgi çekici bu 
konu kapsamlı ve enine boyuna incelenmemiştir. Tam da bu 
sebepten bölgede yaşanan siyasal değişimler üzerine yapı-

lan çalışmalar sırasında çok önemli sebeplerden birisi olan 
ekonomik değişimler boyutu yeteri kadar işlenememiştir.

Bu çalışmayı tetikleyen ikinci sebep ise başta ekonomi 
tarihçileri olmak üzere bu alanda çalışan araştırmacıların 
özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar varan süreçte Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan ekonomik ge-
lişmelere çok az önem veren yaklaşımları olmuştur. Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu’nun devam eden azgelişmişlik so-
runu olarak ifade edilen sözümona bu sorun üzerine yapılan 
çalışmalar ne yazık ki çok yakın bir döneme kadar bölgede 
yaşayan Ermeniler ve Kürtler gibi halkların sahip oldukları 
etnisiteler, yaşadıkları savaşlar ve maruz kaldıkları zorunlu 
göç gibi konularla çok az ilintili olarak incelenmiştir. Bu 
çalışmalara göre neredeyse bu olaylar hiç yaşanmamış ve 
beraberinde meydana gelen ekonomik yoksulluk sanki ka-

çınılmaz bir sonuçmuş gibi yansıtılmıştır.
Bu çalışmayı yapmamı tetikleyen üçüncü sebep ise 

Doğu ve Güneydoğu’da  kalkınma konusu üzerine sürek-
li ve yaygın olarak azgelişmişlik kavramının kullanılıyor 
olmasının bende yarattığı memnuniyetsizlik olmuştur. Bu 
çalışmada kullanılan boylamsal veriler ve yapılan analizler 
ömrünü doldurmuş olan ancak hala kolaylıkla kabul edilen 
bu bölgesel azgelişmişlik şeklindeki tespitin yeniden de-
ğerlendirilmesini daha cazip hale getirmektedir. Başka bir 
şekilde ifade etmek gerekirse, Kürt nüfusun yoğun yaşadığı 
ve kendine özgü gerçeklere sahip olan bu bölgeler üzerine 
yapılmış bu çalışma sayesinde elde edilen veriler bugüne 
kadar genel geçer bir kabul gören yukarıda bahsettiğim te-
orik yaklaşımın üzerine yeniden düşünülmesini de zorunlu 
hale getirmektedir. 1923 öncesi ve sonrasında Kürtlerin 
hakim olduğu bu bölgelere özgü olan feodal ilişkilerin 
hakimiyeti, modern altyapı eksikliği ve Doğu-Güneydoğu 
bölgesinin jeopolitik konumu - imparatorluğun başken-
ti İstanbul ile yeni siyasi başkent Ankara’ya olan mesafe 
uzaklığı -  konumu gibi bölgesel bazı etkinler göz önüne 
getirildiğinde bunların kapitalist gelişmeyle uyumlu olma-
dığı görülecektir. 

Kitap Kürt Sorunu bağlamında Kürdis-
tan’daki bölgesel kalkınmayı inceliyor

Kitabınız hangi konuları, sorunları ve bilgi kaynakla-
rını içermektedir?

Kitap birbiriyle bağlantılı üç konuyu kapsamaktadır: 
Kürt siyaseti, Türkiye’nin Kürt Sorunu ve Doğu-Güneydo-
ğu Anadolu’nun bölgesel kalkınması. Kitabın temel konusu 
Türkiye’deki Kürt sorununun öneminin artması ve evrilme-
sinde ekonomik kalkınma veya bu imkanın eksikliğinin na-
sıl bir etkisi olduğuna dair metodolojik bir bakışı içeriyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923 yılında kurulması son-
rasında ortaya çıkan bu üç alanı araştırırken Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu bölgesinin siyasal ve ekonomik tarihinin 
takibini gerçekleştirmem gerekiyordu. Her ne kadar çalış-
mam daha çok Cumhuriyetin kurulmasından sonra ortaya 
çıkan gelişmelere yoğunlaşsa da incelediğim konuyla bağ-

‘Kürdistan Tarihi’nin Arşivlerde Olmaması 
Kitabı Yazmam da Etkili Oldu’

Suna alan
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lantılı olan tarihsel meselelere de geniş bir çerçeveden ba-
kıyor. Bir diğer deyişle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 
sosyo ekonomik ve siyasal gelişmeler, yapılar ve transfor-
masyonlar diğer alanlarla yan yana ve 1514 ile 2014 yılları 
arası dönemi yani Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cum-
huriyeti süreçlerini de içerecek şekilde yani çok geniş bir 
jeopolitik çerçeve kapsamında incelenmektedir.

Kitabımın içerdiği konuları kapsayan araştırmama yön 
veren sorular ise şunlardı: Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi Osmanlı döneminde hangi oranda gelişmiş ya da 
gelişmemiştir? Osmanlı imparatorluğu döneminde Kürdis-
tan meselesinin  ve Kürdistan’ın yönetilmesi meselesinin 
bastırılmasında kurumsal yapının nasıl bir ekonomik ve 
sosyal etkisi olmuştur? Kürtlerin yoğun yaşadığı şehirlerin 
göreceli olarak daha kötü ekonomik koşullara sahip olması 
gerçekten de Türkiye’deki orantısız kapitalist gelişim süre-
cinin bir ürünü müdür? Ya da bu konudaki sorumluluk bu 
alanlardaki sosyal yapıların değişiminde yaşanan zorlukla-
ra atfedilebilir mi? Veya bu bölgelerin yaşadığı ekonomik, 
siyasal ve sosyal gerçeklikler Türkiye’nin bu bölgelerde 
yaşayan Kürtlere yönelik uyguladığı ayrımcı politikalara 
delalet olarak görülebilir mi? Türkiye’nin neo liberal ka-
pitalist güçlerin müdahalesine açık bir hale gelmesi, Türk 
devletinin Kürt meselesi konusundaki uğraşlarına ve Do-
ğu-Güneydoğu Bölgelerinin sosyo ekonomik gelişimi soru-
nuna nasıl bir etkide bulunmuştur?  

Bu soruların yanıtını bulmak için yaptığım araştırma 
çalışması sırasında Britanya’nın kamuya açık olan ve ol-
mayan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı tarafından 
Osmanlı Kürdistan’ı üzerine hazırlanmış arşiv kaynakları 
taramam ve ayrıca Osmanlıca, Türkçe ve İngilizce dillerin-
de hazırlanmış birinci elden resmi istatistikler ile belgelerin 
yanı sıra Osmanlı, Türkler ve Kürtler üzerine hazırlanmış 
sosyal, ekonomik ve siyasal yapıları, olayları ve kişileri 
inceleyen ikinci kaynak özelliğindeki eserleri incelemem 
gerekmiştir. 

Çalışmanızı yaparken siyasal ekonomi yaklaşımını seç-
menizin sebebi nedir? 

Türkiye’nin Kürt sorunu ile Kürtlerin yaşadığı Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinin sosyo-ekonomik kalkın-
ması arasındaki bağı en sistemli şekilde analiz edebilme-
nin yolu çalışmayı siyasal ekonomi yaklaşımı üzerinden 
sürdürmekti çünkü bu sayede yapısal, tarihi ve materyalist 
yöntemlerin karışımı sağlanabilmektedir. Ayrıca bu yöntem 
bir toplumda uzun zamana yayılmış siyasal ve sosyo-eko-
nomik değişimlerin incelenmesi için en elverişli metottur. 
Daha somut olarak ifade etmek gerekirse, bir sosyal sürecin 
irdelenmesi üç yaklaşımdan oluşmaktadır. Bu yaklaşımlar-
dan birisi herhangi bir sosyal süreci ortaya çıkaran yapısal 
sebeplere bakmaktır. Bu yaklaşım bir sosyal sürecin doğal 
olarak ortaya çıktığı, daimi olduğu veya ani bir durum ol-
duğu yönündeki inanışlara zıttır. İkinci olarak bu yapısal 
sebepler toplumun yeniden ürettiği materyal dinamiklerden 
oluşmaktadır. Üçüncüsü ise sosyal süreçlerin incelenmesin-
de tarihsel yöntemlerin uygulanmasıdır. Bir diğer ifadeyle 
bu yaklaşım herhangi bir sosyal süreç konusunda genelle-
me yaparken ya da inceleme yaparken tarihsel ve coğrafi 
özellikte veriler kullanır.

Kitap Kürt Sorunu’nun bölgesel kalkınma-
ya etkisini ele alıyor

Son olarak, bu çalışma Türkiye’deki Kürt sorunu ile 
Doğu-Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bölgesel kalkın-
ma meselesinde siyasal ve ekonomik faktörlerin öncelikli 
olarak dikkate alınması gerektiğini ileri sürerken aynı za-
manda bu birbiriyle ilişkili konuların incelenmesinde tarih, 
kültür ve şiddet gibi farklı faktörlerin devreye girmesinin 
taşıdığı önemin de farkındadır. 

Kitap hakkında yapılan yorumlara bakıldığı zaman yo-
rumcuların genel olarak kitap hakkında en fazla öne çı-
kardıkları konu, kitabın Osmanlı İmparatorluğu’nun Kürt 
politikasına ilişkin detaylı bir analiz içerdiği yönündeki 
görüşüdür. Bu politikaların uygulanması veya devre dışı 
bırakılmasının yanı sıra Kürdistan’ın siyasal ekonomisinin 
incelenmesinin neden bu kadar önemli olduğunu kısaca 
açıklayabilir misiniz?

Değerli Ermeni bilim insanı Stephan H. Astourian’ın ifa-
de ettiği üzere ‘çok yakın bir zamana kadar Kürtler Osman-
lı tarihinin neredeyse tümüyle dışında tutulmaktaydılar’. 
Osmanlı tarihindeki bu inkarcı yaklaşımın sonucu olarak 
Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde 1514 yılından itibaren 
ortaya çıkmaya başlayan Kürt emirlikleri süreci, sonraki 
dönemde Osmanlı Kürdistan’ında meydana gelen değişik-
likler ve Osmanlı imparatorluğu sürecinden Türkiye Cum-
huriyeti’ne bu anlamda kalan mirasa dair yapılan analizler 
üzerinden bir anlamda şimdiye kadar kolaylıkla kabul edi-
len ve basitçe azgelişmişlik olarak ifade edilen bir anlayış, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ekonomik tari-
hinin genel geçer bir analizi olarak zihinlere yerleştirilmiş-
tir. Benim yaptığım çalışmaya ilişkin yapılacak okuma ise 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun sosyo-ekonomik tarihi-
ne ilişkin alışılmamış ve akıcı başka bir anlayış sağlayacağı 
gibi kurumlaşma ve yarı otonom yönetim sistemi şeklinde 
ifade edilebilecek Osmanlı Kürt yönetim modelinin bölge-
nin sosyo-ekonomik tarihinde önemli bir yer aldığını, bu-
nun özellikle Kürdistan’da siyasal ekonominin yanı sıra bu 
bölgelerdeki ekonomik kalkınma süreçleriyle Türkiye’nin 
Kürt sorunu arasındaki bağlar üzerine yapılacak çalışmalar 
için ön açıcı olduğunu ifade etmek gerekir.  

Biraz daha net ifade etmek gerekirse ortada üç tane fark-

lı dönem vardır. Bu dönemlerden ilki 16. yüzyılın başında 
başlamakta ve 19. yüzyılın üçüncü on yıllık süresine kadar 
devam etmektedir. Bu sürecin en önemli özelliği ekonomik 
kalkınmadır. Bu dönem aynı zamanda Kürt emirliklerinin 
Osmanlı hükümdarlığı sistemine dahil olup evrildiği süreç-
tir. İkinci dönem ise 1830 yılında başlayıp 20. yüzyıla ilk 
çeyreğine kadar devam eden süreçtir. Bu döneme damga 
vuran ise ekonomik azgelişmişliktir. Bu dönem aynı za-
manda Osmanlı’daki Kürt yönetimlerinin bastırıldığı ve 
ortadan kaldırıldığı dönemlerdir. Son dönem ise ekonomik 
kalkınmanın yaşanmadığı, 20. yüzyılın ilk çeyreğinden iti-
baren başlayıp 2010’lu yılların başına kadar devam eden 
süreci içermektedir. Bu süreç İttihat ve Terakki Cemiyeti 
ile başlayıp onun mirasının bir devamı olarak Kemalistlerce 
sürdürülen sosyo-ekonomik programları içermektedir. Bu 
programlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında 
kalan bölgeler için kapitalist gelişme modelleri içerirken 
Doğu ve Güneydoğu bölgeleri sürekli ve kasıtlı olarak sos-
yo-ekonomik kalkınma programlarından yoksun bırakıl-
mışlardır ki bu sayede bu bölgelerde otonom bir yönetim 
geliştirme ihtimali ortadan kalkmış olsun.

Osmanlı zamanından gelen “azgelişmiş-
lik” olgusu

Kitabın 3. bölümünde detaylı olarak ifade edildiği üzere, 
Kürt idari yapılarının ortadan kaldırılması, bununla birlikte 
Kürdistan’da bir güç boşluğu yaratılması suretiyle aşiretle-
re dayalı sistemin çerçevesi güçlendirilmiş ve feodal yapı 
Kürt toplumunda daha da derinleştirilmiştir. Yine merkezi 

hükümet o zamana kadar Kürt ileri gelenlerinin sahip olup 
işlediği bütün toprakları onların elinden almış, el konulan 
bu toprakların çok büyük bir bölümü uzun bir süre işlen-
meden kaderine bırakılmıştır. Böylelikle 1830’lu yıllardan 
sonra Osmanlı imparatorluğu Kürdistan’da merkezi bir 
modernleştirme projesi uygulamaya sokmuştur ancak para-
doksal bir şekilde üretim araçlarıyla ilintili bir sürece zarar 
vererek feodaliteyi daha da geliştirmiş ve toplumu parça-
lara ayırmıştır. Eşzamanlı olarak ortaya çıkan bu faktörler 
bölgede sosyo-ekonomik azgelişmişliği doğurmuştur.

Batı’daki genel inanışın aksine siz Türkiye’deki mev-
cut neo-liberal dönemin Doğu ve Güneydoğu Anado-
lu’daki kalkınmanın durması (de-development) sürecini 
derinleştirdiğini iddia ediyorsunuz. Neden böyle düşünü-
yorsunuz?

Bu soruyu yanıtlamadan önce kalkınma konusuna dair 
bir şey hatırlatmak istiyorum. Uluslararası literatürde 
de-development olarak geçen bu kavram Sara Roy tarafın-
dan Batı Şeria üzerine yazılan bir makalede hegemonik güç 
tarafından tasarlanıp oluşturulan bir ekonomik süreç olarak 
tarif edilmektedir. Buna göre hegemonik güç bu süreçte 
‘ortada bir ekonomik zemin oluşmamasını garanti altına 
almaya çalışacak, kötü biçimlendirilmiş bir ekonomik yapı 
dahi ortaya çıkarsa o yapının bağımsız ve kendi ayakları 
üzerinde durmayı sağlayacak ayrı bir oluşuma evrilmesi-
ni önlemeye çalışacaktır.’ Bu çerçevede uygulanacak olan 
politikalar ‘sadece iç ekonomik gelişme ve kalkınmaları 
engellemekle yetinmeyecek onların dayanacağı yapısal re-
formları da engelleyecektir.’ 

Kitabımın 4. bölümünde anlatıldığı üzere 1923 yılında 
Cumhuriyetin kurulmasından sonra Doğu ve Güneydo-
ğu Anadolu bölgelerinde 3 tane uzun döneme dayalı olan 
kalkınmayı önleyici program uygulamaya sokulmuştur. 
Bunlardan ilki yetersiz oranda modern altyapı ve endüstri 
yatırımını içermekteydi ki bu her iki unsur da hem özel ya-
tırım hem de sermaye birikimi sağlamak için vazgeçilmez 
unsurlardır. İkincisi ise Osmanlı döneminden devralınan ve 
toprak reformu yapılmasının önlenmesine dair engelleyici 
uygulamalardır. Sonuncusu ise yerel istihdam gücünün bir 
anlamda zorla Türkiye’nin diğer bölgelerindeki endüstriyel 
şehirlere kaydırılmasıdır. 

Kitabımın 5. bölümünde ifade edildiği üzere 1980’li 
yılların başında başlayan ve 2000’li yıllara kadar devam 
eden neo liberal uygulamalar süreciyle birlikte yoğun ola-
rak Kürtlerin yaşadığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 
şehirler kalkınmayı önleyici ekonomik gelişmelerle müca-
dele etmek zorunda bırakılmıştır. Bu uygulamalar sebebiyle 
bölge ekonomisi yapısal değişimden mahrum bırakılmış ve 
kalkınmanın önlenmesi daha da derinleştirilmiştir.

GAP’ın vaatleri karşılıksız kaldı!
PKK ile Türk devleti arasında devam eden savaşın ge-

tirdiği yıkımlar,  akabinde milyonlarca sivilin yaşadığı 
yerleşim alanlarından zorla göç ettirilmesi, köylerinin or-
tadan kaldırılması, bunun yanı sıra neo liberal politikaların 
özellikle tarım sektörü üzerinde yarattığı olumsuz etkiler, 
Osmanlı döneminden kalma toprak rejiminin sürdürülmesi 
gibi sebepler gelişmeyi önleyici bir kalkınma programının 
devam etmesi noktasında belirleyici bir rol oynamıştır.  
Durdurulmuş ekonomik gelişmeye sebep olan bir diğer 
önemli faktör ise Güneydoğu Anadolu Projesinin (GAP) 
getireceği vaat edilen endüstriyel kalkınma, sulama, tarım 
eğitimi, mahsul yetiştirme, eğitim ve sağlık sistemini ge-
liştirilmesi şeklindeki vaatlerin karşılıksız kalması olmuş-
tur. GAP projesi kuruluşundan itibaren sadece bir stratejik 
enerji projesi olmuştur. Her ne kadar resmi açıklamalar aksi 
yönde olsa da proje GAP bölgesinde kalıcı bir sosyo ekono-
mik bölgesel kalkınma yaratamamıştır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ev sahipliği yap-
tığı ulusal ve uluslararası petrol ve doğal gaz boru hatları 
sebebiyle Türkiye’nin hidrokarbon açısından en zengin 
bölgesi durumundadır. Bunun bir sonucu olarak bölge top-
rakları kesintisiz bir şekilde Türkiye’nin enerji ihtiyacını 
büyük oranda karşılamaktadır. Özellikle neoliberal dönem 
boyunca - ki bu dönem neredeyse bir bütün olarak Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinin dışında hayat bulmuştur 
- daha önce hiç olmadığı oranda bir enerji ihtiyacına gerek-
sinim duyulmuştur.

Kuzey Kürdistan’a yatırımlar genelde enerji eksenli
Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer 

alan enerji kaynakları bölgeye zenginlik getirmekten zi-
yade resmen bölge için bir felaket kaynağı görevi görmüş, 
bu bölgelerdeki kalkınmasızlığı daha da derinleştirmiştir. 
Kitabın özellikle 4. ve 5. bölümlerinde yer alan bulgular 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gerçekleştirilen 
kamusal yatırımların büyük çoğunluğunun enerji eksenli 
olduğunu ve devamlı olarak Türkiye’nin endüstriyel alan-
larında artan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak ha-
zırlandığını göstermektedir.  Başka bir şekilde ifade etmek 
gerekirse Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ya-
tırımlardan en fazla faydalanan enerji sektörünün kullandı-
ğı tarımsal alanlara katkısı neredeyse yok derecesindeyken 
yerel halkın acil ihtiyaçlarını da - mesela sosyo ekonomik 
gelişme için zaruri olan ulaşım gibi – göz ardı etmektedir. 
Bunun yanı sıra Kürtler tarafından talep edilen siyasal ço-
ğulculuk, sosyo-ekonomik hakların geliştirilmesi veya oto-
nomi gibi talepler Türk devleti tarafından  sürekli olarak 
olumsuz olarak yanıtlanmaktadır çünkü bu tür talepler bir 
ayrılıkçılık bloğu oluşturma aracı olarak görülmekte, bunun 
da Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi hidrokarbon açısın-
dan zengin bölgelerin kendisi açısından kaybedilmesine 
sebep olacağına inanılmaktadır.

AKP Çözüm Süreci’ni PKK’yi tasfiye amaçlı 
kullandı vurgusu

Barış sürecinin çökmesiyle birlikte Türkiye’de ki Kürt 
sorununun yeniden güvenlik eksenli bir çerçevede ele alın-
maya başlandığını görmeye başladık. Bu durum Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kaotik ve kanlı görüntü-
lerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Sizce barış süreci neden 
sona erdi? Türkiye’nin bu uzun soluklu sorununa nasıl çö-
züm bir bulunabilir? 

Evet ne yazık ki böyle bir sürece girdik. PKK ile Türk 
devleti arasındaki görece  yumuşama sürecinin bir anda 
sona ermesinin sebebi aslında ortada bir barış görüşme-
sinin değil de sadece düzensiz görüşmelerin olmasından 
kaynaklıdır. Süreç bir barış sürecinin sahip olması gereken 
bütün koşullardan yoksun olduğu gibi TBMM tarafından 
onaylanmış herhangi bir yol haritası ve yasal çerçeveden de 
yoksundu. Daha da önemlisi iktidardaki AKP ile Kürt hare-
keti tarafından sürece ilişkin ortaya konulan içerik ve amaç-
lar da birbirinden çok farklıydı. AKP bu süreci PKK’nin 
silahsızlandırılması ve akabinde tasfiye edilmesi için bir 
mekanizma olarak kullanmak istiyordu. Kürt sorununu 
ise sınırlı bazı bireysel haklar vermek ve yasaları Kürtlere 
yönelik ayrımcılık olarak adlandırılabilecek maddelerden 
arındırmak üzerinden çözüme kavuşturacağını düşünüyor-
du. Kürt hareketi ise bu sürecin sonunda Kürtlere topluluk 
hakları verilmesini talep ederken silahsızlanma karşılığında 
da Türkiye’deki Kürtlere kendilerini yönetebilecekleri bir 
yönetim modeli sunulmasını istiyordu. 

Kürt Sorunu’nun çözümüne yönelik öne-
riler

Her iki taraf arasında var olan görüş ayrılıklarını ortaya 
çıkaran ise hem PKK hem de HDP’nin yaptıkları paralel 
açıklamalarla silahsızlanma ve Kürt sorununun çözümünün 
Öcalan tarafından ifade edilen 10 maddelik müzakere tasla-
ğına bağlı olduğunu ifade etmesi, buna karşılık olarak AKP 
lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 2015 yılının Mart 
ayında yaptığı bir açıklamayla Türkiye’de Kürt sorunu diye 
bir sorunun olmadığını çünkü bu sorunun AKP hükümeti 
tarafından gerçekleştirilen reformlarla çözüme kavuşturul-
duğunu ileri sürmesidir. 10 maddeden oluşan bu deklaras-
yon 28 Şubat 2015 tarihinde hem AKP hükümeti yetkilileri 
hem de HDP milletvekillerinin katılımıyla ortaklaşa bir 
şekilde açıklanmıştır.  

2010 yılının Aralık ayında Diyarbakır’da düzenlenen ve 
sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve aydınları bir ara-
ya getiren Demokratik Toplum Kongresi’nde tartışılıp ilan 
edilen ‘Demokratik Özerklik Projesi’ ile ortaya konulan 

Türkiye’deki siyasi ve idari sistemin yeniden düzenlenme-
sine yönelik öneriler aslında Kürt sorununa çözüm bulun-
ması noktasında ön açıcıdır ve bu tezde bu önerilerin Kürt 
sorununun çözümü için ön şart olarak kabul edilmesini 
savunmaktadır. Bu yeniden yapılanma şu çok önemli un-
surları içermektedir:  

*Daha çoğulcu bir vatandaşlık kavramı (Türklüğü mer-
keze alan bir anlayışa dayanmayan) içeren yeni bir anayasa 
taslağının hazırlanması;

*Çoğulculuğun kültürel olarak ifade edilmesinin önün-
deki bütün engellerin kaldırılması, *Türkçe dışındaki 
dillerin kamusal alan, eğitim ve siyasette kullanılmasının 
önünün açılması;

*Adem-i merkeziyetçiliğin devreye sokulması ve bölge-
sel meclislerin kurulması, bu sayede eğitim, sağlık, kültür, 
sosyal hizmetler, tarım ve endüstri ve diğer işlerin bu yerel 
organlara bırakılması, dış politika, ekonomi ve savunma 
politikalarının merkezi hükümetçe yürütülmesi, adalet sis-
temine dair sorumlulukların merkezi hükümet ile adem-i 
merkeziyetçi yapı arasında paylaştırılması;

*Yerelde elde edilen kaynak ve gelirlerin bir kısmının 
Adem-i merkeziyetçi yapıya bırakılması;

*PKK ile süren çatışmalar sırasında Türk Ordusu tara-
fından boşaltılan köylere şartsız koşullarda dönüşün sağ-
lanması;

*Arazilerin kara mayınlarından temizlenmesi, zorunlu 
göçe maruz kalanların zararlarının tanzim edilmesi;

*Köy koruculuğu sisteminin kaldırılması;
*Düşmanlıkların ortadan kalkacağı ve yeni bir anayasa-

nın hazırlanabileceği barışçıl bir ortamın sağlanması.

Sosyo-ekonomik sorunlar ortadan kaldı-
rılmalı

Türkiye’deki idari ve siyasi yapının yeniden yapılandı-
rılması, atılması gereken en acil ve gerekli adımdır ancak 
bu adımın atılması Kürt sorununun çözümü konusunda tek 
başına yeterli olmayacaktır. Bunun yanı sıra bu bölgelerin 
uzun süredir yaşadığı sosyo-ekonomik sorunları ortadan 
kaldıracak bölgesel kalkınma stratejileri devreye sokulma-
lıdır ki bunlar arasında şunları saymak mümkündür:

- Kitabın 5. bölümünde neo liberal uygulamaların Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri üzerinde ne kadar yıkıcı 
bir etkisi olduğu gösterilmiştir. Bu tez bu yıkıcı etkinin or-
tadan kaldırılabilmesi için kamu sektörü öncülüğünde bir 
kalkınma politikasının uygulanması gerektiğini önermekte-
dir. Kamu sektörünün öncülüğünde gerçekleştirilecek olan 
bu kalkınma programının en temel önceliği istihdam im-
kanları yaratmak olmalıdır.

- Osmanlı’nın uyguladığı toprak rejiminin köklerine 
ve uzantılarına Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerin-
de hala rastlanılmaktadır. Bu durum üretim ilişkilerinin 
eski halinin devamını sağlayacağı gibi topraksız köylü-
lerin bağımlılığı durumunu da devam ettirecektir. Toprak 
sahipliğinin orantısız bir şekilde elde edilmesini önlemek 
için  büyük ölçekli girişim faaliyetlerinden ziyade küçük 
aile girişimlerine daha fazla olanak sağlamak gerekir ki bu 
sayede bir toprak parçasında nüfus yoğunlaşması teşvik 
edilebilmiş olsun;

-Bölgede var olan yüksek orandaki işsizlik sorunuyla 
mücadele edebilmek için uzun vadeli  ve sendikalı istihdam 
olanakları yaratılmalı böylece bölge halkına ek gelir olana-
ğı sağlanmalıdır;

-İnsanların gelişimini arttırmak için eğitimin bütün sek-
törlerine yapılan yatırımların arttırılması ve bu eğitimlerin 
ücretsiz olarak verilmesi gerekir.  Bu yatırımların kesinlikle 
kültürel asimilasyonun bir aracı olarak değerlendirilmeme-
si gerekir. Bu sebeple eğitimin hem Kürtçe hem de Türkçe 
dillerinde verilmesi gerekir;

-Bu bölgelerin Türkiye’nin diğer bölgelerine ya da ya-
bancı alanlara bağımlı kalmalarını önlemek ve bunun yanı 
sıra sadece diğer sektörler için tamamlayıcı bir rol oyna-
yabilmelerinin önüne geçmek için yapılması gereken en 
önemli şey sektörde büyümeyi gerçekleştirmektir. Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerine ait olan madeni kaynakla-
rın bölge dışında değil, bölge içinde işlenmesi gerekir. Bah-
si geçen endüstri alanının bu bölgelerde genişletilebilmesi 
için büyük ölçekli yatırımlara ihtiyaç vardır.

Bu yatırımları destekleyebilmek için bölgedeki yeral-
tı kaynaklarından, özellikle de enerji kaynakları ve GAP 
projesinden elde edilen gelirlerin yerelde kalması ve yerel 
idare organları tarafından kullanılması gerekir. Eğer ihtiyaç 
olursa daha fazla gelişmiş olan bölgelerden bu bölgelere 
belli çapta fon transferi gerçekleştirilmesi de dikkate alın-
malıdır. Bu fonların bir kısmı yoğun olarak tarımsal üretim 
yapan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki köylü kesimlere 
tarımsal üretimi sürdürebilmeleri için gerekli araç ve gereç-
leri almak için kredi vermek üzere kurulacak kooperatiflere 
aktarılabilir. Bu sayede köylüler tarımsal üretim için gerekli 
olanaklara kavuşacaklar ve ayrıca bölgedeki tarımsal üre-
tim de artacaktır.

Kimdir Veli Yadırgı?
Veli Yadırgı Londra SOAS Üniversitesi Kalkınma Çalış-

maları Bölümü Araştırma Görevlisi Londra Ortadoğu Ens-
titüsü Üyesi,  Osmanlı Çalışmaları Merkezi Üyesi ve Ne-
oliberalizm, Küreselleşme ve Devletler Üzerine Araştırma 
Grubu Üyesi’dir. Avrupa’daki çeşitli medya organlarında 
siyaset yorumcusu ve editör olarak görev aldı. 



Barış Atay’ın oynadığı ‘Sadece Dik-
tatör’ oyununun yasaklanması, ülke 
çapındaki tüm tiyatrolarda olduğu gibi 
Londra’da da protesto edildi. Lond-
ra’daki bir grup tiyatrocu ‘Sadece Dik-
tatör’ oyunun metnini okuyarak Barış 
Atay’a destek olup yasağı protesto etti. 

Onur Orhan’ın yazdığı, Caner Erdem’in yönettiği 
ve Barış Atay’ın oynadığı ‘Sadece Diktatör’ önce 
Artvin’de, ardından İstanbul’da ve Ankara’da vali-
likler tarafından yasaklandı.

Kadıköy Tiyatrolar Platformu, Kadıköy Emek 
Tiyatrosu’nun üretimi olan oyunun yasaklanmasına 
yönelik ülke çapındaki tüm tiyatrolara çağrıda bu-
lunmuştu. Yapılan çağrıya cevaben Londra’daki bir 
grup tiyatrocu Pazartesi akşamı Londra’da bulunan 
Day-Mer binasında bir açıklama yaparak yasağı pro-
testo etti. Tiyatrocular daha sonra ‘Sadece Diktatör’ 
oyununun metnini okudu. 

‘Sadece Diktatör’ oyunun metni Londra’da sa-
natsal faaliyetlerini yürüten tiyatrocular Rahime 
Simpson, Ayşe Nurdoğan, Tuncay Akpınar, Mehmet 
Emin Şahin, Zeynep Güneş, Berrin Çelik, Dilek Yo-
rulmaz, Nazmiye ve Yener Çelik tarafından okundu. 

Platformdan yapılan çağrıda şöyle denmişti:
“Biz Kadıköy Tiyatroları Platformu olarak ‘ev-

rensel insani değerler’ ön kabulünün ihlal edil-
mediği hiçbir sanat üretiminin sansürlenmesini, 
yasaklanmasını; üretici kadrosundaki sanatçıların 
hedef gösterilip maddi ve manevi işkenceye maruz 
bırakılmasını, tehdit edilmesini kabul etmiyoruz. 
Güvenliğimizi sağlamakla görevli kamu memuru 
polislerin, tiyatrolarımıza soruşturma ve tehdit me-
kanizmasının uygulayıcıları olarak değil, seyircimiz 
olarak gelmesini diliyoruz.’’

Londra’daki Tiyatroculardan Barış Atay’a Destek
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Efrine yönelik işgal saldırıları 12. 
gününe girerken Avrupa’daki çeşitli 
kesimlerden de tepkiler giderek yük-
seliyor. Britanya’daki birçok sendika 
kınama mesajları yayınlamaya devam 
ederken, savaş karşıtı tüm çevreler bir 
ağızdan Türkiye işgal saldırısını dur-
durmalı diyor.

Türkiye’nin Efrin’e yönelik işgal saldırılarına 
dünya tanıklık ederken gün geçtikçe Türk ordusu-
nun çeteler ile birlikte iş birliği içerisinde işlenen 
savaş suçları da su yüzüne çıkıyor. Sivil katliamları, 
ırkçı saldırılar ve tüm ülkeyi utanca boğan açıkla-
maları ile Türkiye dünya gündemine bir kez daha 
oturdu. Türkiye’nin insanlık dışı saldırıları Avrupalı 
birçok kesim tarafından şiddetle kınansa da AB’nin 
halen saldırıları engellemeye yönelik bir girişiminin 
olmaması ise AB politikalarının gerçek yüzünü gös-
terir nitelikte. 

İşçi Partisi Brighton Kempstown milletvekili 
Russell Moyle, Britanya Stop The War Coalition 
(Savaşı Durdurun Koalisyonu) sözcüsü Chris Nine-
ham, LSE Üniversitesi profesörlerinden David Gre-
aber, Sinn Fein sözcüsü Seán Crowe TD ve GFTU 
sendikası sözcüsü Doug Nichools gazetemize Tür-
kiye’nin Efrin’i işgal girişimini değerlendirdi. Sal-
dırıların hemen durdurulması çağrısı yapan isimler 
ayrıca Türkiye’nin savaş suçu işlediğini vurguladı. 

Geraber: Erdoğan açıkça savaş suçu 
işleyeceğini beyan ediyor

Londra Ekonomi Okulu-LSE Universitesinden 
Profesör David Greaber şunları söyledi: “Nürem-
berg’de saldırganlık suçunun nihai savaş suçu ol-
duğu resmileşmiştir. Kışkırtılmadan komşuya karşı 
saldırının en üst düzey suç olduğu söylenmiş ve 
haksız yere savaş, suçların en büyüğü olarak tarihe 
geçmiştir. Bence, bu durumda özellikle dikkat çeken 
şey Erdoğan’ın açıkça bu kampanyayı savaş suçu iş-
leyeceğini, etnik temizliğe gidecek olmasını, zaten 
Kürtlerin bu bölgede çoğunluk olduğunu söyleye-
rek beyan etmiş olmasıdır. Böylelikle burada kom-
şu eyalete karşı kışkırtılmamış saldırı durumu var, 
darbeyi organize eden- işgali emreden şahıs orada ki 
sivillere karşı savaş suçu işleme niyetini açıkça be-
yan etmesine rağmen uluslararası toplum bir şekilde 
bunun bir problem olduğunu hissetmiyor.”

‘Muhtemelen utanç verici bir yenilgi 
yaşayacaklar’ 

Profesör Greaber şöyle devam etti: “Bence Kürt-
ler , dünyada muazzam derecede büyük, ne olup bit-
tiğini anlayan bilinçli bir topluluk. Uzun dönemde 
bu suçlar cevapsız kalmayacaktır. Bazen insanların 
harekete geçmesi zaman alsa da, 10 - 15 sene içeri-
sinde Erdoğan’ın yargıç kürsüsünde olması beni hiç 
şaşırtmazdı. Savaş suçu işlediğiniz zaman sistem, 
yavaş olsa da vardır ve Avrupa topluluğuna ‘hızlan-

dırın’ mesajı vermek isterim. En azından bu seferlik 
insanların ölmesini beklememeye ne dersiniz? Av-
rupa güçlerinin temizlediği örneklerini düşünün, in-
sanlığa karşı işlenen suçun tamamen farkındaydılar. 
Hakkında bir şey yapacaklarını iddia ettiler, tereddüt 
ettiler, politika tartıştılar ardındansa kaçınılmaz kat-
liamlar oldu ama ardından insanların adaletin yeri-
ni bulduğunu görmesi 10-15 sene daha aldı. Evet, 
yaşlanınca hapse giriyorsun. Fakat benim tahminim 
bu sefer Kürtlerin direnişi sert ve efektif olduğu için 
farklı olacaktır. Yani Türk ordusu neredeyse hiç iler-
leme kaydedemiyor, muhtemelen utanç verici bir 
yenilgiyi deneyimleyecekler. 

Şimdiki Türk hükümetinin tüm propagandasına 
rağmen bunun üzerini örtemeyecekler ve bu  Türki-
ye ve bölgede çok büyük şok dalgalarına neden ola-
caktır. Bu insanlar günün sonunda Türk ordusunun 
kağıt üzerinde bir hedef olduğunu anlayacaklardır.’’

Moyle: Konuyu parlamentoya taşıyacağım!
Brighton Kemptown İşçi Partili Milletvekili 

Lloyd Russell Moyle ise şu değerlendirmede bu-
lundu: “Bu konu hakkında son derece endişeliyim. 
Uzun yıllardır Sussex bölgesinde yaşayan Kürt top-
lumunun aktivitelerine her sene katıldım. Seçmen-
lerimin de İngiliz hükümetinin, NATO müttefikinin 
suç ortağı olup, etnik temizlik yapmasına efektif ola-
cak şekilde oylayarak izin vermemizle gittikçe artan 
endişeleri var. Türkiye’yi bu konu hakkında derhal 
barışçıl bir yönteme davet ediyorum, ayrıca Britan-
ya’da yaşayan Kürtlere söz veriyorum ki konuyu 
parlamentoya taşıyacağım. Yaşananlar çok kötü, in-
sanın yüreği kaldırmıyor, siviller ölüyor ve bölgede 
derhal ateşkes ilan edilmesi gerekiyor.”

Nineham: Saldırı korkunç ve yasadışı

Stop The War Coalition-Savaşa Hayır Koalisyonu 
kurucu üyesi, ve 2003’te Irak işgaline karşı Britanya 
tarihindeki en kalabalık eylemlerden birinin organi-
zatörlerinden, koalisyon sözcüsü Chris Nineham Ef-
rin’e yönelik saldırının yasadışı olduğunu ifade etti. 

“Göndermemiz gereken mesaj Kuzey Doğu Suri-
ye’de, Kürt bölgelerine, Türk rejimi tarafından ya-
pılan işgale karşı harekete geçip seferber olmamız 
gerekliliğidir. Bu Kürtlerin organizasyonu ve Kürt 
kontrolünde olan Kuzey Suriye’deki bölgeleri ez-
mek için tasarlanan, korkunç ve yasadışı bir saldı-
rıdır.”

“ Türkiye’nin içerisinde, Kürt yapılanmasını, ba-
ğımsızlık hareketini ve var olma çabasını senelerdir 
yok etmeye çalışan rejim politikasının şimdi Suri-
ye’de ezme*yok etme planının bir parçasıdır. Bu 
hareket sadece zaten umutsuz olan bölgeyi ateşleye-
cektir. Yeni bir savaş döngüsü ve dönemi başlatabilir 
ve bu çok tehlikeli olacaktır 

Tüm bu sebeplerden dolayı yapmamız gereken 
tüm ilerici güçleri, İngiltere’deki ilerici güçleri 
buna karşı durmaları için elimizden gelen her 
şeyi yapmamız lazım.”

Nichools: Diktatör Türkiye rejimine 
ambargo uygulanmalıdır

Genel Sendikalar Federasyonu-GFTU lideri 
Doug Nichools, Birleşik Krallık hükümetinin Tür-
kiye’ye silah satışını acilen durdurması gerektiğini 
ifade ederek, bu tür ülkelere ambargo uygulanması-
nın farz olduğunu belirtti.

 “Derhal bu saldırılar durdurulmalıdır. Tüm dünya 
şuanda televizyondan Türkiye’nin  Efrin’de halkı, 
bölgeyi işgal etmek için nasıl bombaladığını izliyor. 
Daiş terörizmine karşı savaşan ve ayrıca barışçıl 

olan bu halktan ne istiyorlar halen anlamış değiliz. 
Dünyada şuanda gelişen en kötü olaylardan birisi 
olarak kayıtlara geçmiştir. Kimse Türkiye’nin bura-
ya neden saldırdığını neden sivilleri bombaladığına 
anlam veremiyor. 

Bu tam bir işgal girişimidir ve bunun derhal dur-
durulması için herkes üzerinde düşen sorumlulukları 
yerine getirmeli. Efrin’de saldırı altında olan insan-
lar barışçıl insanlardır, Türkiye’nin iddiaları boş ve 
altyapıdan uzak, bu barışçıl insanlara saldırmaların-
da hiç bir anlam yoktur. 

Birleşik Krallık devleti derhal bu duruma müdahil 
olup bu kanlı saldırıların önüne geçmelidir. Bir de 
kanlı silah ticaretini askıya almalıdır. Türkiye gibi 
diktatör rejimlere silah satışı değil, ambargo uygu-
lanmalıdır. Parlamentonun derhal harekete geçmesi 
lazım.’’

Sinn Féin: Türkiye’de Kürt halkına 
karşı işlenen insanlık suçları Efrin’de 
tekrarlanacak

Kuzey İrlanda Sinn Féin Partisi sözcüsü, Seán 
Crowe TD, Türk devletinin işgal saldırılarını kına-
yarak acil saldırılarını durdurma çağrısı yaptı. 

“Türkiye’nin Efrin’e yönelik askeri saldırıları çok 
sayıda sivil ölüme yol açmaktadır, yalnış ve kınıyo-
rum. Türkiye’nin doğusunda yaşayan Kürt halkına 
karşı işlenen insanlık suçlarına daha önce tanıklık 
ettik, ve bunların şimdi Efrin’de tekrarlanacağı çok 
açık.

 “YPG bölgede DAİŞ’e karşı büyük ve başarılı 
bir mücadele verdi. Bu saldırılar DAİŞ’in tekrar 
canlanmasına ve cihatçı örgütlerin çoğalmasına ne-
den olacaktır.’’ 

‘Efrin İşgal Girişimi Derhal Durmalı’
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Londra merkezli Centre for Kurdish Progress’in 
organize edeceği programda 6-7 Aralık’ta Selahattin 
Demirtaş ve Figen Yüksekdağ davalarını gözlemle-
mek üzere gitmiş olan uluslararası delegasyon parla-
mentoda buluştu.

Dün akşam Parlamentonun 9 numaralı komite 
odasında gerçekleşen toplantının ev sahipliğini Li-
verpool, Walton bölgesi İşçi Partili Milletvekili Dan 
Carden üstlendi.

Toplantıya delegasyonda bulunan Lord Glasman, 
Lord Watts, İrlanda Sinn Fein Partisi Milletvekili 
Paul Maskey, GMB Sendikası Londra Genel Sekre-
teri Dennis McNulty, Unite Sendikası Uluslararası 
Çalışmalar Departmanı Direktörü Simon Dubbins, 
Londra Büyükşehir Meclis Üyeleri Unmesh Desai 
ve Jennette Arnold, Avrupalı Sosyalistler Partisi Ge-
nel Başkan Yardımcısı Giacomo Filibeck, eski Ha-
ringey Belediye Başkanı Ali Gül Özbek, İnsan Hak-
ları Savunucusu Margaret Owen ve Steve Sweeney 
konuşmacı olarak katıldılar.

Delegasyonun Ankara’da davalara girişi engel-
lenmişti. Delegasyon bunun üzerine davaların açık 
olmamasının hukukun üstünlüğüne zarar verdiğini 
savundukları bir basın açıklaması yapmışlardı. Top-
lantıya katılan birçok konuşmacı Türk devletinin Ef-
rin’e yönelik saldırılarını kınayarak başladı. Heyet 
adına yapılan ortak açıklama ile birlikte konuşma-
cılar kendi bireysel gözlemlerini aktardılar. Heyet 
adına yapılan ortak açıklama şöyle:

‘Davaya konu olan suçlamalar parla-
mento faaliyetleri’

‘‘Biz, uluslararası gözlemciler olarak, bu bildirge-
yi, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen 
Yüksekdağ’ın duruşmasını gözlemlemek ve tarafsız 
bir şekilde raporlamak için Ankara’ya gelen ulusla-
rarası gözlem heyetinin tüm üyeleri adına ortak bir 
bildiri olarak hazırladık.

Yüksekdağ ve Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana 
gözaltına alınarak tutuklandılar. İddia edilen “terör” 
faaliyetleriyle ilgili onlara karşı çok sayıda suçlama 
yapıldı. Karşı karşıya kaldıkları suçlamaların ayrın-
tıları ve delilleri, ancak parlamento faaliyetlerinden 
ve onları parlamento temsilcileri olarak seçen mil-
yonlarca seçmen adına üstlenmeleri gereken sorum-
luluktan kaynaklanıyor. Bunlar da; parlamentodaki 
konuşmaları, siyasi toplantılarda konuşmalar, parti 
toplantıları, basın açıklamaları ve genel ve meşru 
muhalefet partisi etkinliklerini kapsıyor.

Demirtaş ve Yüksekdağ’ın titiz liderliği ve muha-
lefetiyle HDP, partinin önemli bir ivme kazandığını 
ve oylarını önemli ölçüde artırdığını ve böylece Tür-
kiye’nin üçüncü büyük partisi ve 2015’te TBMM’de 
ikinci en büyük muhalefet partisi haline geldiğini 
gördü. Bu tarihsel başarı, Haziran 2015’teki genel 
seçimin Kasım 2015’te yeniden düzenlenmesi için 
iptal edilmesine yol açtı ve bu da çok benzer olma-
yan bir sonuç doğurdu.

Siyasi gelişmelerin bu gerilemesine karşı, seçil-
miş milletvekillerinin meclis dokunulmazlığını kal-

dıran ve daha sonra davalarını izlemek üzere geldi-
ğimiz iki eş başkan da dahil olmak üzere 13 HDP 
parlamento üyesinin tutuklanması ve gözaltına alın-
masına yol açan parlamentoya yeni yasalar getirildi. 
Nitekim Demirtaş ve Yeksekdağ aleyhinde mevcut 
kanıtlar 2011-2013 yılları arasındaki tarihsel dö-
nemlerle ilgili olmasına rağmen, görüşümüze göre 
suçlamaların ve ifadelerin 2016 yılının ilk dört ayı 
kapsamında tarihlendirilmiştir.

Adil yargılama yok
Hiç şüphe yok ki, bu iddialar ve davalar siyasi 

olarak motive edilmiştir ve giderek artmakta olan 
meşru muhalefet tehdidini susturmak için tasarlan-
mıştır. Dahası, siyasi motivasyon, hukuki süreçlerin 
ele alındığı biçimde açıktır; bu da görüşümüze göre 
adil yargılanma ile benzerlik taşımamaktadır.

Biz, uluslararası gözlemciler, Türk anayasal hak-

larıyla (kamuya açık duruşma hakkı) doğrudan bir 
şekilde çelişecek şekilde duruşmalara erişimimizin 
keyfi biçimde kısıtlanmasını ve Mahkeme’nin yargı 
dürüstlüğü ve bağımsızlığı eksikliğini sergilemesini 
protesto ediyoruz. Gerçekte, hakim mahkemeye eri-
şimimiz konusunda lehte karar vermesine rağmen, 
bizleri coplarla ve kalkanlarla barikatlandıran Mah-
keme binası dışındaki polis memurları tarafından 
erişimimiz engellendi. Erişimimizin reddedilmesi-
ne yol açan görünüm ve olaylar, yalnızca bir “polis 
devleti” olarak tanımlanabilir ve Mahkeme’nin dü-
rüstlük tarafsızlığı da dahil olmak üzere dava adale-
tini korkutmak ve sorgulamaya iter.

Bizi mahkemeye almamaları
keyfi bir tutum
Erişimimizin reddi, bir son dakika gerekliliğine 

dayanıyordu; o da başlıbaşına Türk anayasa ya-

salarına ve usulüne aykırı olan “akredite edilmiş” 
olmamız gerekliliği idi. Bulgularımız, aslında bu 
akreditasyon için “akreditasyon” şartı ve prosedürü-
nün olmadığını ortaya koymuştur. Aslında bu açık 
mahkemede dile getirildiğinde, Mahkeme’nin bu 
kez mazereti “güvenlik” endişeleri olduğu idi ki bu-
nun da herhangi bir keyfi kararın gerekçelendirilme-
si gerektiğinde üretilen bir terim olduğu konusunda 
bilgilendirildik.

Adalet ve yargı bağımsızlığı eksikliği konusun-
daki korkumuz, Ankara bölge savcısının kamuya 
açık galeride yargılama usulünü izlediğini keşfetti-
ğimizde arttı. Onun mevcudiyetini, taraflı bir sonuç 
elde etmek amacıyla hâkimler üzerine aşırı baskı 
uygulanan bir başka örnek olarak görüyoruz. Ben-
zer şekilde, iktidar partisinin üyelerinin herhangi bir 
engel olmadan Mahkeme’ye özgürce girebileceğini 
gördük.

Duruşma koşulları
endişe verici düzeyde
Duruşmaların gerçekleştiği koşullar da bizim açı-

mızdan büyük endişe kaynağıdır. Duruşmaların An-
kara bölge mahkemesinde yapılması gerekiyorken, 
onlar yerleri herhangi bir kamu erişimi olmaksızın 
uzak olan Sincan Yüksek Güvenlik Hapishanesi Te-
sisi’ndeki özel olarak inşa edilmiş mahkeme salonu-
na taşınmışlardır. Tesis, uzun tel örgülü kapılar ve 
silahlı çevik kuvvet polisi ile çevrili. Halk, tazyikli 
su ve sürekli video kaydı tehdidi ile sürekli gözdağı 
altında.

Suçlamalar hukuki temelden yoksun
Hukukun üstünlüğünün temel ilkeleri, bir suçun 

ne olduğu veya ne olamadığını belirleyenin bir ülke-
nin konjonktürel dinamikleri içinde değişen yönetici 
seçkinler ya da siyasi kurumlar değil, aksine bunun 
tüzük ve anayasalar çerçevesinde düzenlenmesini 
gerektirir. Dolayısıyla, iddia edilen bir davranış, ya-
sal destek olmadan suç olarak kabul edilemezken, 
eşit şekilde anayasaya göre hak ve özgürlük olarak 
garanti edilen iddia edilen suçların “terör” ya da 
“yasadışı” bir örgüte üye olduklarının kanıtı olarak 
görülmesi kabul edilemez.

Kapalı kapılar ardından adalet gelmez
Biz, uluslararası gözlem heyeti olarak, son iki 

günde gerçekleşen duruşmalara gözlemci olarak 
katılma hakkından mahrum edildik. Kapalı kapılar 
ardında adalet yapılamaz. Ayrıca adaletin yapıldığı 
da görülmelidir. Bu nedenle, duruşmaların yapıldığı 
koşulların, duruşmalara erişimimizin keyfi olarak 
reddedilmesinin ve temel yasal ilke ve normların ge-
nel olarak ihmal edilmesinin bu davaları adalet algı-
sından yoksun bıraktığını hissediyoruz ve bu onları 
hukukun üstünlüğüne saygı duymaksızın politik ola-
rak motive edilen gösteri denemeleri çerçevesinde 
bir yere sıkıca yerleştirir. Kırık bir yargı sisteminin 
ortasında, eş-başkanların adil yargılanma imkanları-
nın bu koşullar altında mümkün olmadığını kesinlik-
le düşünüyoruz.’’

HDP Eş Başkanları Davalarını Gözlemleyen 
Uluslararası Delegasyon Parlamentoda Buluştu
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Geçen haftaki yazımda sizlere Okul 
Lig Tabloları hakkında bilgi vermeye ve 
okul seçiminde nelere dikkat edilmesi ko-
nusunda bilgi vermeye çalıştım. Bu hafta 
eğitim konusunda ne gibi büyük değişik-
likler oldu diye soracak olursanız, oda 
hafta içinde yeni lig tabloların yayınlan-
dığı gerçeği olacaktır. Yalnız farklı olan 
ise bu hafta içinde yayınlanan okul lig 
tabloların diğer yıllardan daha geniş bir 
tabloya sahip olması ve  daha çok bilgi-
yi içermesi. Bu ekstra bilgi iyi hoşta ne 
anlama geliyor diye sormadan edemiyor 
insan. Onun içinde bu hafta bu tablolar-
da göreceğiniz EBacc ve Progress 8 adlı 
başlıkların ne anlama geldiği konusunda 
sizlere bazı bilgiler vermeye çalışacağım. 
Umarım bu bilgiler EBacc ve Progress 
8’i anlamanız konusunda iyi bir başlan-
gıç olur. 

Yeni bilgi vermeden önce şimdiye ka-
dar kullanılan okul değerlendirme siste-
mini bir hatırlayalım. Şimdiye kadar okul 
lig tablolarına baktığımızda İngilizce 

ve Matematiğinde içinde olduğu 5 dersi 
geçen öğrencilerin yüzdesine bakıp ona 
göre bir değerlendirme yapılırdı. Her ne 
kadar İngilizce ve Matematik halen daha 
önemli derslerin başında gelse de, hükü-
metin yeni uygulamaya koyduğu iki de-
ğerlendirme ile bu sistem artık rafa kal-
dırılıyor. Bu sistemlere sırasıyla bakalım. 

İlk olarak English Baccalaureate yada 
EBacc olarak bilinen değerlendirme-
ye bakalım. EBacc çocukların ana ders 
olarak bilinen derslerindeki başarısına 
bakıyor. Bu sistem adeta dersler arasın-
da önemli ve önemsiz dersler olarak bir 
ayrıcalık oluşturuyor. EBacc yada önemli 
olarak görülen dersler İngilizce, Matema-
tik, Tarih yada Coğrafya, Fen, Yabancı 
Dil ve Bilgisayar Bilimleri oluşturuyor. 
Bu derslerin hepsini geçen (GCSE sonuç-
larında en az 5 yada üstü alan) bir öğren-
ci okuluna 1 EBacc puanı kazandırıyor. 
Bu başarı lig tablolarında EBacc dersleri 
geçen çocukların yüzdesini göstererek 
karşımıza çıkıyor. Artık lig tablolarında 

EBacc puanın yanında %30 gibi bir ra-
kam görürseniz o okulda 11. Sınıf öğren-
cilerinin kaç tanesinin İngilizce, Mate-
matik, Tarih yada Coğrafya, Fen, Yabancı 
Dil ve Bilgisayar Bilimleri derslerini geç-
tiğini bilirsiniz. 

Gelelim ikinci değerlendirme sistemi 
olarak bilinen Progress 8’e. Aslında bu 
sistem yukarda bahsedilen sistemin biraz 
tersi gibi işliyor demek doğru olur. As-
lında biraz adil olarak görünen bu sistem 
çocukların İlkokul sonundan Ortaokul 
sonuna kadar yaptıkları ilerlemeye bakı-
yor. Yani son alınan sonuçtan daha çok, 
bir çocuğun başlama noktasından bitiriş 
noktasına kadar ne kadar geliştiğini ve 
aldığı eğitimin kalitesini gösteriyor. İn-
gilizce, Matematik bunun yanında 3 tane 
EBacc dersi ve bunun üstünü öğrencinin 
en başarılı olduğu 3 tane herhangi derse 
(Resim, Müzik, Beden vs. dahil) bakan 
Progress 8 buradan alınan ders notu üze-
rinde bir puanlama yapıyor. KS2 olarak 
bilinen İlkokul sonucunun yanında buna 

ek olarak alınan ders notuna göre bir puan 
belirliyor, bunun ortalamasını bulup her 
çocuğa bir Progress 8 puanı veriliyor. 
Ama burada bitmiyor! Daha sonra okulun 
ortalaması bulunuyor ve ortalama aynı 
özelliklere sahip okullar ile karşılaştırılıp 
“Ortalamanın Üstü” “Ortalamanın altı” 
“Ortalama” gibi kategorilere ayrılıyor. 
Yani eğer lig tablolarında baktığınız okul 
Progress 8’de “Ortalamanın Üstü” olarak 
gösteriyor ise bu da bu okulda başlayan 
çocukların başlama noktasından bitiş 
noktasına kadar aynı özellikleri taşıyan 
diğer öğrencilere göre daha da başarı-
lı olduğu – kısaca iyi bir eğitim aldığını 
gösteriyor. 

Yukarda da belirtiğim gibi bunlar bir 
okulu değerlendirmek için bakabileceği-
niz bazı istatiksel bilgiler. Siz bunların 
yanında geçen haftaki yazıma da bakıp 
ona göre bir okul seçimini yapın. Eminim 
tüm bu bilgiler sayesinde en iyi seçimi 
yapabileceksiniz. Bu konuyla ilgili soru-
larınızı bana ulaştırabilirsiniz.   

Progress 8 yada EBacc,
bunlar ne anlama geliyor? 

Oktay Şahbaz
Eğitimci  

 oktyshbz@gmail.com
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Londra merkezli insan hakları kuruluşu Uluslarara-
sı Af Örgütü’nün İngiltere Direktörü Kate Allen, 
Türkiye’nin Efrin’e yönelik yürüttüğü operas-

yonun, bölgedeki gazetecilik faaliyetleri üzerinde baskıyı 
giderek artırdığını ve ülke çapında yeni bir “baskıcı” döne-
min baş gösterdiğini savundu.

Guardian gazetesinde yeralan yazıda Allen, Efrin’e sal-
dırının başlangıcından bu yana, bir haftada aralarında gaze-
tecinin de olduğu yüzlerce kişinin sosyal medya paylaşım-
ları nedeniyle gözaltına alındığını hatırlattı.

Gözaltına alınanlara ‘terör örgütü propagandası yapmak’ 
suçlaması yöneltiliyor.

Af Örgütü Direktörü Allen, bu gözaltıları “Türkiye’nin 
yeni normali” olarak değerlendiriyor ve yaşananları “(ger-
çek ya da öyle olduğu düşünülen) siyasi muhaliflere karşı 
fırsatçı bir tepki” olarak nitelendiriyor.

Türkiye’deki birçok kamu çalışanı ve akademisyenin 
Türkiye’den beyin göçünün bir parçası olarak ülkeyi terk 
ettiğini savunan Allen, sözlerine şöyle devam etti:

“(15 Temmuz) 2016’daki kanlı darbe girişiminden bu 
yana Türk yetkililer gerçek anlamıyla dev bir baskı dö-
nemini başlattı. Hükümetin darbe girişiminin ele başı ol-
duğunu söylediği ‘Fethullahçı Terör Örgütü’yle bağlantılı 
olmakla suçlanan 150 bin kişi hakkında soruşturma açıldı.

“50 binden fazla kişi tutuklu ve binlercesi de PKK ve 
yasadışı diğer örgütlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 
gözaltına alındı. 100’den fazla gazeteci hâlâ hapiste ve bu, 
tüm ülkeler arasında en fazlası.

Yazıda, Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve Yö-
netim Kurulu Başkanı Taner Kılıç dahil 11 insan hakları 
savunucusunun yargılandığı davaya da değinildi.

Sanıklar, 5 Temmuz 2017’de Büyükada’daki bir otelde 
travma/stresle baş etmek ve veri güvenliği üzerine yaptık-

ları bir atölye çalışması sırasında gözaltına alınmışlardı. 
Geçen yıl Ekim ayında davanın tüm sanıkları için tahliye 
istendi.

Guardian’daki yazısında Kate Allen, Türkiye’de faaliyet 
gösteren yüzlerce sivil toplum kuruluşunun kapatıldığını, 
meslekdaşı İdil Eser’in de hazırlanan iddianameye göre 
“üç birbirinden bağımsız ve birbirine karşı terör örgütüyle 
bağlantılı” olmakla suçlandığını hatırlattı.

Kate Allen’ın yazısı şöyle devam etti:
“Hükümet yetkililerine karşı en ufak bir eleştiri hemen 

‘ulusal güvenliğe bir tehdit’, ‘terörist propaganda’ ya da 
‘hakaret’ olarak nitelendiriliyor.

“Şüphesiz, bu bir danışıklı dövüş. Af Örgütü Pinoc-
het’nin yönetimi altındaki Şili’de, (ırk ayrımcı) Apartheid 
rejimi altındaki Güney Afrika’da geçen yılları boyunca bu 
konuda yeterince deneyim kazandı.

“Yetkililer insan hakları aktivizmini sürdürmek isteyen 
herkesi korkutmak ve güçsüz bırakmak için meslekdaşları-
mı örnek olarak ortaya atıyor.

Yazıda, Başbakan Theresa May’in Türk Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda yaptığı görüşmede bu 
endişeleri aktardığı da kaydedildi:

“Theresa May, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın üstesinden gelmek için onunla bir telefon gö-
rüşmesi yaparak bu davayı konuştu. Mantığın üstün gele-
ceği ve davadan vazgeçileceğine dair umudumuz hâlâ var.”

Çarşamba günü Af Örgütü temsilcileri dahil 11 kişinin 
yargılandığı davanın son duruşması yapılacak. Davayı iz-
lemek için Türkiye’de olacağını söyleyen Kate Allen’ın 
yazısı, şu ifadelerle sonlanıyor:

“Normalde hakları tehdit altında olan insanların yanında 
durmak Af Örgütü’nün işidir ancak bu yeni baskıcı Türki-
ye’de bu defa biz kendimizi tehdit altında bulduk.”

Af Örgütü: Ülke Çapında
Yeni Bir Baskıcı Dönem Başladı
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Geçmişte El Kaide (Nusra Cephesi) ile aynı cep-
helerde yer almış olan bu gruplar, Fırat Kalkanı’nın 
kontrol ettiği alanlarda da birbiriyle çok da müttefik 
olamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suri-
ye sahnesinde TSK’ye müttefik yaptığı gruplardan 
emin. Üstün körü ‘Özgür Suriye Ordusu’ (ÖSO) 
diye anılan bu gruplara “Suriye’nin gerçek sahip-
leri” diyecek kadar değer atfediyor. Suriye ordusu-
nu “gerçek işgalci” olarak niteleyip “teröristlerden 
kurtardıkları bölgeleri bu gruplara bırakmaktan” 
bahsediyor.

“Bu operasyonu Allah’ın izniyle ÖSO ile birlikte 
kazanacağız” diyecek kadar onlardan emin. Bütün 
uyarılara rağmen tahliye edilmediği için Musul Baş-
konsolosluğu’nda IŞİD’in eline rehine bırakılan eski 
başkonsolos ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Öz-
türk Yılmaz’a, “Ulan ahlaksız, sen sıcak yatağında 
yatarken o ÖSO’lar benim Mehmedim’le beraber 
senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar” 
diyecek kadar onlara kefil.

Erdoğan’ın Şam yolunda büyük umutlar bağladığı 
ortaklarına sahip çıkması anlaşılır. Çünkü başa bela 
birliktelikler, bilgiler ve sırlar içeriyor. Zeytin Dalı 
Harekâtı ile birlikte de bu gruplara laf etmek nere-
deyse vatan hainliğine eşdeğer hale geldi!

***
TSK’nin kimlerle birlikte yürüdüğünü bilmekten, 

bunları açık açık konuşmaktan ve bunların ülkeye ne 
getireceğini tartışmaktan bizi alıkoyan nedir? Bu ül-
kenin başına örülen çorapları konuşmak neden iha-
net olsun? TSK ve MİT’in koordinasyonuyla Zeytin 
Dalı Harekâtı’na katılan ya da destek olan çok sayı-
da örgüt var. Öne çıkan örgüt veya koalisyonlardan 
bazıları şöyle:

Cephet el Şamiyye, Feylak el Şam, Ahrar el Şam, 
Hamza Bölüğü, Ceyş el Nasır, Nureddin Zenki Tu-
gayları, Sukur el Cebel, Semerkand Tugayı, Munta-
sır Billah Tugayı, Sultan Murat Tümeni, Fatih Sultan 
Mehmet Tugayı vs.

Kim bunlar? Daha önce bir kısmının köken ve ya-
pısına defalarca dikkat çektim. Mesela Türkiye’nin 
yakın çalıştığı örgütlerin başında gelen Ahrar el 
Şam, Usame bin Ladin’in Suriye’deki adamı Ebu 
Halid el Suri gibi El Kaide kadroları tarafından ku-
ruldu. Bu örgütlerden bazıları da 1970 ve 1980’lerde 
şiddet eylemleriyle zihinlere kazınmış olan Suriye 
Müslüman Kardeşler teşkilatı ile bağlantılı.

Afrin’e yönelik harekâtta Cinderes ve Seman 
Dağı cephelerinde öne çıkan Nureddin Zenki baş-
langıçta CIA’in yardımına mazhar olmuşken El Kai-
de’nin Suriye uzantısı Nusra Cephesi ile birlikte He-
yet Tahrir el Şam’ın teşekkülünde yer aldı. Nureddin 
Zenki, geçen temmuzda Heyet Tahrir el Şam’ın 
Ahrar el Şam’ı İdlib’den söküp atan saldırılarında 

Rusya’nın girişimiyle Suriye’deki iç savaşın çö-
zümü için toplanan ve olaylı geçen Soçi Konferansı, 
Suriye’de demokratik seçim çağrısı ile son buldu.

Katılımcılar Suriye anayasasının yeniden yazıl-
ması için bir komite kurulmasına da karar verdi.

Resmi adı Suriye Ulusal Diyalog Kongresi olan 
ve Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen toplantıdan, 
muhaliflerin ana taleplerine yönelik bir sonuç ise 
çıkmadı.

Reuters muhaliflerin büyük kısmının “anaysa ko-
mitesi” girişiminin amacının Suriye Devlet Başkanı 
Beşar Esad’ın ve Rusya’nın çıkarlarına hizmet et-
mek olduğunu düşündüğünü bildirdi.

Esad karşıtları ve Batılı ülkeler, olası seçimlerde 
Suriyeli mültecilerin de yer almasını istiyor. Ancak 
Soçi’de yapılan çağrıda bu yönde bir madde yer al-
madı. Muhaliflerin bir diğer isteği olan orduda re-
form da konferansın sonuç bildirgesinde yoktu.

Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) üst düzey yet-
kililerinden Mustafa Secari, “Bu konferans Esad ve 
onun terörist rejimi için özel olarak tasarlanmış” di-
yerek konferansı eleştirdi.

Haavalanı kriziyle geç başlayan konferans
Konferans, muhalif örgüt temsilcilerinin havaala-

nından ayrılmayı reddetmelerinin yarattığı kriz ne-
deniyle geç başladı.

Reuters haber ajansı, hükümete muhalif bazı 
grupların temsilcilerinin buraya kadar gelmelerine 
karşın toplantıya katılmak istemediklerini bildirdi.

Habere göre, kongrenin organizasyonunda Suriye 
devletinin bayrağı ve ambleminin kullanılmasına 
“içerlediklerini” belirten bazı muhalif delegeler, bu 
durumu protesto etmek için havaalanını terk etmek 
istemedi.

Suriye’nin kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere üç 
renkli yatay şeritten oluşan bayrağının ortasında iki 

yeşil yıldız yer alıyor. Silahlı bazı muhalif gruplar 
ise aynı bayrağın üç yıldızlı versiyonunu kullanıyor.

Reuters, Soçi havaalanını terk etmek istemeyen 
heyetin Türkiye’den geldiğini belirtti.

Kazakistan’daki Astana görüşmelerine katılan 
isimlerden biri olan Ahmed El Burri, Reuters’a yap-
tığı açıklamada, “Türkiye’ye geri döneceğiz. Ne 
olursa olsun, Soçi’ye adım atmayacağız. Ruslara Su-
riye hükümetini temsil eden tüm bayrak ve amblem-
lerin sökülmesini şart koştuğumuzu bildirdik” dedi.

Reuters: Muhalefeti Türkiye temsil edecek
Suriye muhalefetine yakınlığıyla bilinen gazeteci 

Muhammed Adnan, havaalanında yaklaşık 70 kadar 
kişinin olduğunu ve kendilerini Ankara’ya götüre-
cek uçağı beklediklerini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda Artem Kozhin, 
TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, “Türki-
ye’den gelen silahlı bir muhalif grubun katılım için 

bazı ek şartlar ortaya sunmasından dolayı bazı sıkın-
tılar yaşanıyor” dedi.

Kozhin, sorunun çözümü için Rusya Dışişleri 
Bakanı Sergei Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun iki kez telefonda görüştüğünü de 
aktardı.

AFP’ye konuşan silahlı muhalif örgütten bir tem-
silci, Rusya’nın itiraz edilen sembol ve bayrakları 
değiştirme ya da kaldırmayı kabul ettiğini söyledi.

Ancak AFP muhabiri, havaalanından kongrenin 
düzenleneceği salona doğru giden yoldaki flamala-
rın halen yerinde durduğunu bildirdi.

Ancak Reuters daha sonra geçtiği haberde, Tür-
kiye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağın, Suriyeli 
örgütlerin toplantıya katılmayacağını ve muhalefeti 
Türk heyetinin temsil edeceğini açıkladığını söyledi.

rahatsız olup tekrar bağımsız kaldı. Bu örgüt 12 ya-
şındaki Filistinli mülteci Abdullah Taysir el İsa’nın 
kafasının kesildiği görüntüyle gündeme gelmişti.

Afrin’i güneyden kuşatan hamleye destek olduğu 
iddia edilen Türkistan İslam Partisi de (TİP) Taliban 
ve El Kaide bağlantılı bir örgüt. Uygurların kurduğu 
bu örgüt cihatçıların cihatçılarla savaşı sırasında ter-
cihini Tahrir el Şam’dan yana yapmıştı.

Lafın kısası Zeytin Dalı’nın gölgesinde yürüyen 
milis güçleri eski El Kaideciler, selefi cihatçılar, 
‘ılımlı’ selefiler, siyasal İslamcılar, ılımlı İslamcı-
lar, kendilerini hâlâ devrimci diyen ÖSO kalıntıları, 
savaş ağaları, fırsatçılar, macera arayanlar, paralı 
askerler ve MİT’in yönlendirdiği çevrelerden olu-
şuyor. Birinin adı şeriatçıya, diğerinin adı gaspçıya 
çıkmış birbiriyle uyumsuz, dağınık ve başıbozuk bir 
koalisyon.

***
Türkiye hükümeti, Suriye yönetiminin ‘terörist’ 

saydığı bu grupları, başından beri, “zalim bir rejime 
karşı savaşan devrimciler” olarak selamlıyor.

Fırat Kalkanı Harekâtı’yla birlikte bu gruplardan 
bir kısmı Türkiye’nin kendi özel gündemine göre 
yeniden dizayn edildi. Özel gündemde birincil hedef 
Kürtlerin liderliğindeki ‘demokratik özerklik’.

Anadolu Ajansı’na göre TSK, Fırat Kalkanı’nın 
ilk safhası tamamlanınca 29 Mart 2017’den itibaren 
Türkiye sınırlarına yakın bölgelerde kurulan kamp-
larda bazı grupları eğitti ve donattı. Kamplarda ÖSO 

mensuplarına birebir muharebe eğitimi verildi; ha-
van, roketatar, orta ve hafif makinalı silahların kulla-
nımı öğretildi. Sonra 30 Aralık 2017’de 30 örgütün 
katılımıyla üç kolordu şeklinde ‘Suriye Milli Or-
dusu’ ilan edildi. Sınırdaki ‘Havar Kilis Operasyon 
Odası’ndan yönlendirilen bu gruplar ‘Milli Ordu’ 
adını kullansa da bunlara ne ‘ordu’ denebilir ne de 
‘milli bir güç’.

Geçmişte El Kaide (Nusra Cephesi) ile aynı cep-
helerde yer almış olan bu gruplar, Fırat Kalkanı’nın 
kontrol ettiği alanlarda da birbiriyle çok da müttefik 
olamadı. Bu gruplar sıklıkla birbiriyle çatıştı. Çatış-
ma nedeni yolsuzluk, hırsızlık, istismar suçlamala-
rıydı. Özünde ise rant kavgası ve rekabet var.

Sözün gelişi Nureddin Zenki Tugayları Kasım 
2016’da Halep’in doğusunda Festakim ile çatıştı. 
Yine Kasım 2016’da Öncüpınar Sınır Kapısı’nda 
Cephet el Şamiyye ile Sultan Murad birbirine girdi. 
Aynı kavganın devamı olarak bu kez Nureddin Zenki 
ve Ahrar el Şam Azez civarında Cephet el Şamiyye 
ile çatıştı. Nisan 2017’de Ahrar el Şam Kabasin’de 
Ahfad Selahaddin’e saldırdı. Aynı dönemde Cephet 
el Şamiyye ile Sultan Süleyman Şah Halep’in ku-
zeyinde birbirine girdi. Cephet el Şamiyye’ye kar-
şı kavga kısa sürede Sultan Murad, Hamza Bölüğü 
ve Sukur el Cebel’i de içine aldı. Mayıs 2017’de 
Cerablus’ta kavga Sultan Murad ve Feylak el Şam 
ikilisi ile Ahrar el Şarkiya arasındaydı. Aynı dönem-
de Azez’de Cephet el Şamiyye ile Feylak el Şam 
çatıştı. Mayıs 2017’de Cephet el Şamiyye, Hamza 

Bölüğü ve Sultan Murad üçlüsü Azez ve El Rai’de 
Fursan Tugayı’na savaş açtı. Haziran 2017’de Sultan 
Murad Azez’de Ahrar el Şam’a karşı büyük bir cep-
he açtı. İki tarafın müttefikleri de savaşa dahil oldu. 
Temmuzda TSK’nin Afrin’e saldırı planını reddeden 
Ahfad Selahaddin diğer ortaklara hedef oldu. Örgü-
tün lideri yakalandı, işkenceden geçirildi ve Türki-
ye’ye teslim edildi.

***
Bu grupların birçoğunun sicili etnik ve mezhebi 

temizlik, sivil katliamı, işkence, infaz, adam ka-
çırma, hırsızlık, yağma, kötü muamele ve istismar 
suçlarıyla dolu. Alevi düşmanlığı hepsinde ortak. 
PYD-YPG karşıtlığıyla nükseden Kürt düşmanlığı 
da yaygın. Hıristiyanlar da bu grupların elinden az 
çekmedi. En son Eli Kino’nun Ezidileri geçen yaz 
mezhepçi düşmanlığın kurbanı oldu.

Suriye krizi boyunca hükümetiyle, askeriyle, 
istihbaratıyla, bürokrasisiyle ve sivil unsurlarıyla 
Türkiye bu örgütlerin kurulması, eğitilmesi ve dona-
tılmasında rol aldı. Dün Suriye’de rejimi değiştirme 
adına desteklenen bu örgütler bugün PYD-YPG’ye 
karşı savaşta öne sürülen kara unsurları olarak meş-
rulaştırılıyor, hatta halk nezdinde kahramanlaştırılı-
yor.

Bu, sadece Suriye’ye yapılmış bir kötülük olarak 
kalmayacak, Türkiye’yi de uzun süre uğraştıracak, 
yoracak, hatta vuracak bir bumerang olarak tarihe 
geçecektir. Şimdi bunu görmek ve söylemek neden 
ihanet olsun!

Erdoğan’ın kefil olduğu ‘Milli Ordu’

Olaylı Soçi Konferansından ‘Anayasa Komitesi’ Kararı Çıktı

Fehim Taştekin - Gazete Duvar
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Bu yıl 90’ıncısı düzenlenecek Oscar ödüllerinin adaylar belli 
oldu.
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929 
yılından bu yana verilen Oscar ödüllerinin bu yılki adayları 
açıklandı.
Bu yıl 90. kez düzenlenecek olan Oscar’a, Guillermo del 
Toro’nun yönetmenliğini üstendiği Shape of Water (Suyun 
Sesi) 13 dalda aday olarak damga vurdu.
Bol ödüllü başarılı aktris Meryl Streep, bu yıl da The Post 
filmiyle en iyi kadın oyuncu dalında aday oldu. Bu Streep’in 
Oscar’a 21’inci adaylığı.
İşte 4 Mart 2018’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak 
Oscar ödüllerinin aday listesi şöyle:

En İyi Görüntü Yönetimi
Blade Runner 2049
Darkest Hour
Dunkirk
Mudbound
Shape of Water
En İyi Kostüm Tasarımı
Beauty and The Beast
Darkest Hour
Phantom Thread
The Shape of Water
Victoria & Abdul
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
Darkest Hour
Victoria & Abdul
Wonder
En İyi Film Müziği
Dunkirk
Phantom Thread
The Shape of Water
Star Wars the Last Jedi
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En İyi Yapım Tasarımı
Beaty and Beast
Blade Runner
Darkest Hour
Dunkirk
Shape of Water
En İyi Kısa Animasyon Filmi
Dear Basketball
Negative Space
Garden Party
Lou
Revolting Rhymes
En İyi Kısa Film (Canlı Aksiyon)
Dekalb Elementary
The Eleven O’Clock
My Nephew Emmett
The Silent Child
Watu Wote / All of us
En İyi Ses Kurgusu
Baby Driver
Blade Runner 2049
Dunkirk
Shape of Water
Star Wars Last Jedi
En İyi Ses Miksajı
Baby Driver
Blade Runner 2049
Dunkirk
Shape of Water
Star Wars: Last Jedi
En İyi Görsel Efekt
Blade Runner 2049
Guardians of The Galaxy Vol. 2
Star Wars The Last Jedi
War for the Planet of the Apes
En İyi Erkek Oyuncu
Timothee Chalamet (Call Me by Your Name)
Daniel Day-Lewis (Phantom Thread)
Daniel Kalııya (Get Oout)
Gary Oldman (Darkest Hour)
Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
William Defoe (Florida Project)
Christopher Plummer (All the Money in The World)
Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Woody Harrelson (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Richard Jenkins (The Shape of Water)

En İyi Kadın Oyuncu
Sally Hawkins (The Shape of Water)
Frances McDormand (Three Billboards Outside) Ebbing, (Missouri)
Margot Robbie (I, Tonya)
Saoirse Ronan (Lady Bird)
Meryl Streep (The Post)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Mary J. Blige (Mudbound)
Allison Janney (I, Tonya)
Lesley Manville (Phantom Thread)
Laurie Metcalf (Lady Bird)
Octovia Spencer (The Shape of Water)
En İyi Animasyon Filmi
The Boss Baby
The Breadwinner
Coco
Ferdinand
Loving Vincent
En İyi Yönetmen
Christopher Nolan (Dunkirk)
Jordan Peele (Get Out)
Greta Gerwig (Lady Bird)
Paul Thomas Anderson (Phantom Thread)
Guillermo del Toro (The Shape of Water)
En İyi Belgesel Film
Abacus: Small Enough to Jail
Faces Places
Icarus
Last Men In Aleppo
Strong Island
En İyi Kısa Belgesel Oscar’ı
Edith+Eddie
Heaven is a Traffic Jam on the 405
Heroin(e)
Knife Skills
Traffic Stop
Yabancı Dilde En İyi Film
A Fantastic Woman
The Insult
Loveless
On Body and Soul
The Square
En İyi Özgün Şarkı
Mighty River (Mudbound)
Mystery of Love (Call Me By Your Name)
Remember Me (Coco)
Stand up for Something (Marshall)
This is Me (The Greatest Snowman)
En İyi Film
Call my By Your Name 
Darkest Hour
Dunkirk
Get Out
Lady Bird Phantom
Thread
The Post
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En İyi Uyarlama Senaryo
Call Me By Your Name 
The Disaster Artist
Logan
Molly’s Game
Mudbound
En İyi Özgün Senaryo
The Big Sick
Get Out 
Lady Bird
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Oscar Adayları Açıklandı



2331 OCAK 2018



Ama’lar ve Çakıl Taşları
Bir dalgaları oluşturanlar, dalgaları kıyılara 

taşımak için çırpınanlar var, bir de dalga aya-
ğına gelse de sörf yapsak diyerek uzanıp bek-
leyenler. Bekleyenler, dalgaları taşıyanları hiç 
ama hiç beğenmiyorlar.

“Devlet mutabakatı” ile HDP’nin kalemini 
kırıp, idam hükmünü vermiş olanlara bakınca 
kimlerin idam sehpasının bacakları, kimlerin 
urgan ve kimlerin cellat olmak için koşuştur-
duğunu da anlıyorsunuz.

Elbette seyircileri de var, ellerini ovuşturan-
ları da. Kürt siyasetinin, toplumsal muhalefe-
tin ana direnme dinamiklerinden birisi olması-
nın yarattığı hazımsızlık her fırsat bulduğunda 
geğirerek kendini dışa vuruyor. Pis bir koku 
yayılıyor ortalığa. Devletin çenesi, dili ve mi-
desi olanların ağzından çıkan o koku bir vi-
rüs gibi havaya karışıyor. Eğer devlete karşı 
bağışıklık sisteminiz güçlü değilse, çenenizin 
“devletin bekası”ndan yana yamulmasına en-
gel olamazsınız.

“Ya ne olacak bu HDP’ni hali” diye başla-
yan muhabbetlerin, birkaç yudumdan sonra 
“Liberalizm, kimlik siyaseti” ezberine dönüş-
mesindeki o hızı, sokaklarda, mahkemelerde, 
grevlerde, işçi kıyımlarında bulamazsınız.

Her şeye bir cevabı olan insanların o yoru-

culuğunda, “lanet olsun” duygusuna gelmeniz 
de bir şey değil, asıl sürekli bir derdi anlat-
maya çalışmak yoruyor insanı. Ne binlerce 
HDP’linin cezaevlerine doldurulmasının, ne 
eş başkanlarının tutuklanmasının, ne milletve-
killerinin tutuklanıp cezalar yağdırılmasının, 
ne belediyelerine el konulup başkanlarının 
tutsak edilmesiyle ilgililer. Normal-miş, do-
ğal-mış gibi yapabilen ve insanı ortasından 
çatlatan “ama yani onlar da hocam” sesleni-
şindeki o derin boşluğu doldurabilecek bir güç 
var mı ben bilmiyorum. Meğer “ama”ların, 
“fakat”ların içinde kuruluymuş asıl devlet. 
Birden karşınızdakilerin “Devlet” olduğunu 
ve bunun çenelerine vurduğunu anlamanızla 
kendinize geliyorsunuz ve anlıyorsunuz ki 
sesinizi yükseltmediğinizde çene hep aynı ez-
berden şakıyor.

HDP’nin gözüne her fırsatta ceplerde zulalı 
“çakıl taşı”nı sokmaya çalışanların o ürkütücü 
halleri değil vurucu olan, bunu yapanların ya-
nınızdan, yörenizden, dost, arkadaş dedikleri-
nizin ceplerinden çıkması asıl yaralayıcı olan.

Neyse ne,
Bir dalgaları oluşturanlar, dalgaları kıyıla-

ra taşımak için çırpınanlar var, bir de dalga 
ayağına gelse de sörf yapsak diyerek uzanıp 
bekleyenler. Bekleyenler, dalgaları taşıyanları 
hiç ama hiç beğenmiyorlar. “Bu nasıl dalga”, 
“bu dalgada sörf mü yapılır ya” bıdı bıdısı ile 

dönüyorlar sırtlarını. Oysa o dalgaları kıyıya 
taşımak için yola çıkanların yüzlercesi, bin-
lercesi, bir dalgayı diğer dalgaya devrederken 
kaybolmuştur okyanusta. Siz sörf yapasınız 
diye değil, herkes ayaklarını suya sokabilsin, 
bütün çocuklar kendi renklerinde neşelensin 
ve birilerinin gözlerini oymak için cebimize 
tıkıştırılan o çakıl taşları denize bırakılsın diye 
bunca bedel.

Ama yok, kendisinden ve kendi düşündük-
lerinden başka hiçbir şeye değer vermeyenler 
göz teması kurmamak için burunlarını kaldı-
rıp, yukarı bakarak yürüyorlar. Akıl estiriyor-
lar püfür püfür. Burunlarından bir kıl çekince 
kırmızı görmüş boğaya dönüp, ego ile sivril-
tilmiş boynuzlarını sallıyorlar.

Cevap verilmesini sevmiyorlar. “Sus bir de 
cevap veriyor” diyen o hiddetli öğretmen hal-
leri ile fırlatıyorlar tebeşiri. (İlla bir göz çıka-
racak işte)

“Şu HDP bir bitmedi gitti” muhabbetini, 
“bitmez abi, arkalarında Amerika var” diye 
tamamlayanı, “kimlik siyasetinden kazanıyor-
lar kardeşim” diyerek yan masadan ekleyeni, 
“liberalizmi bunlar besliyor” diye ucuna ek-
leneni derken bir bakmışsınız HDP’ye karşı 
“Anti Emperyalizm” soslu bir cephe pırtla-
mış. Ne oldu, nasıl oldu, hangi ara oldu deme-
ye kalmadan birbirine ilişik haberler, yazılar, 
cümleler kendilerine açılan alandan süzülüp, 

boşluğa yerleşivermiş.
Devlet içindeki beton, kimin karşısına kimi 

ve neyi koyacağını çok iyi biliyor, tecrübesi 
tartışılmaz. Değirmende kim öğütülecek, kim 
dışarıda bırakılacak, kimin önü açılacak ince 
hesaplarla yapılıyor lakin o hesap direnenlerin 
karşısında sürekli sekteye uğruyor. Bitirebil-
se, hızla yerini dolduracak bir hamle yapacak 
ama olmuyor.

Kesiyor, doğruyor, biçiyor olmuyor.
Devlet tüm imkân ve olanaklarını, tüm ideo-

lojik aygıtlarını seferber ediyor ama olmuyor.
Her defasında yeniden kendini devam etti-

ren bir direnişle karşılaşıyor.
Devlet zayıf ve güçsüz mü? Hayır.
Devlet yetersiz, baskı ve şiddet uygulamada 

eli tutuk mu? Hayır.
Yasalar mı engel oluyor? Hayır.
Peki, ne oluyor, neden bitiremiyor?
Hakikate inanmış ve bunu toprakla, havay-

la, suyla, ateşle buluşturmuş bir halkı, düşün-
ceyi, inancı yıkmanın bir yolu yok, olmuyor 
işte.

Haklı ve meşru olanın mücadelesinde tüm 
sihir.

Bütün mesele bu.
Şimdi o “çakıl taşını” cebinizden çıkarın ve 

dalgalara bırakın.

Akın Olgun
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İran’ın Karanlığına Müziği İle Meydan Okuyan Bir Kadın: Merziye Rezazi
Nerziye Rezazi, İran’da baskıları stranları ile hiçe 

sayan, müziğe ve kavgasına duyduğu inanç ne ge-
rektirirse onu yapmaktan çekinmeyen bir kadın.

Merziye Rezazi, 5 Mayıs 1958 yılında İran’ın 
Marivan kentinde dünyaya geldi.

Henüz çocuk yaşta müziğe ilgi duymaya başlayan 
Merziye; Meryem Xan, Nesrîn Şêrwan, Eyşe Şan ve 
Gulbihar gibi Kürt kadın sanatçılardan etkilendi.

Küçük yaşlardan itibaren sesinin güzelliği ile çev-
resindekileri büyüleyen Merziye anadili ve dışarıda 
konuşmak zorunda olduğu dil arasında ikilem ya-
şadı. Bu ikilem onun evde Kürtçe, dışarıda Farsça 
şarkı söylemesine neden oldu.

Müziğin yanı sıra tiyatroya da meraklı olan Mer-
ziye, okuldaki tüm özel gün ve etkinliklerde sahne-
nin aranan ismiydi.

Merziye sanata duyduğu bu aşkın sömürgeci bir 
düzende başına neler açacağını ise biraz büyüdükten 
sonra kötü tecrübelerle deneyimleyerek anladı.

Stran söylemenin ‘cezası’: Tandır hapsi
Bir gün okulda stran seslendiren Merziye eve git-

tiğinde tandıra koyularak ‘cezalandırıldı’.
Merziye, o gün yaşadıklarını şöyle anlatıyor:
“Bir keresinde dayım beni ekmek tandırının içi-

ne koydu. Sıcaktan boğulmak üzereydim. Hem dar 
bir alan hem de hala tandırın içindeki toprak sıcaktı. 
Okulda stran söylediğim için bana bunu yaptı. Da-
yım beni cezalandırdı ve bir daha stran söylememe-
mi istedi. O zaman anladım sömürgeci rejimlerin 
başımıza neler getirdiğini ve bizi nasıl yokluğa ve 
fakirliğe mahkum ettiklerini.”

Farsça şarkı söylememe kararı
İran’da şah Muhammed Rıza Şah Pehlevi dö-

nemiydi. Kürtçe’ye yönelik de yoğun bir baskının 
olduğu bu dönemde tabir-i caizse etrafındakileri 
anlamaya başlayan genç Merziye, kendi deyimiyle 
devrimci olmaya karar verdi.

Kürtçe dili ve kültürüne yönelik baskılara karşı 
kendince bir tepki olarak bir daha hiç Farsça şarkı 
söylememeye karar verdi.

Bölgenin müziği kendine yol eyleyen ilk Kürt 
kadını

Radyo Bağdat’ta dinlediği Kürtçe ezgiler ruhun-
daki ışıkla birleşti, diline döküldü. Radyo aracılı-
ğıyla Kürt kadın dengbêjlerle tanıştı, stranlara kulak 
kabarttı.

Merziye, bulunduğu bölgedeki ilk ve tek müzis-
yen Kürt kadını oldu. Daha önce de stranlar seslen-
diren kadınlar olmuştu elbet ancak hepsi bir süre 

sonra müzikten ellerini eteklerini çekmişti.
İlk ve orta öğrenimini Marivan’da tamamlayan 

Merziye ardından Sine’de akademik eğitimini ta-
mamladı ve öğretmen oldu. Bölge köylerinde öğret-
menlik yapmaya başladı.

Kendisini hem sanatçı hem de devrimci olarak ta-
nımlayan Merziye, bu köylerdeki çocuklara okuma 
yazma öğretmek için gece gündüz çalıştı.

Merziye bu süreçte hem Kürt halkına uygulanan 
baskılara hem de kadın ve kız çocuklarının nasıl yok 
sayıldığına bizzat tanık oldu.

Kadınlara kadınlık rolü ve bilincini anlatmaya, 
ufuklarını açmaya çabaladı. Onları zorla kıstırıldık-
ları kalıplardan çıkarmak için usanmadan konuştu, 
anlattı.

1977’de Korî Musîqay Sine (Sine Müzik Korosu) 
ile çalışmaya başlayan Merziye, birkaç kere halkın 
karşısına çıkarak müziğini onlarla paylaştı.

Bir süre sonra Merivan’a geri dönen Merziye bu-
raya yakın bir köyde ders vermeyi sürdürdü. Tabi 
müziğe olan tutkusu da onunla birlikte gitti, gezdi 
köy köy.

Merziye 1978 yılında ünlü sanatçı Nasir Rezazi 
ile evlendi. Bu evlilikten bir kız, iki de erkek çocuğu 
oldu.

Merziye rejime karşı mücadelede
Aynı yıl giderek artan rejim karşıtı gösterilere ka-

tıldı. Halkın rejime karşı sesi yükseliyordu.
Devrimci Merziye, bu dönemde polis tarafından 

yakalandı ve katıldığı eylemler gerekçe gösterilerek 
öğretmenlikten atıldı.

Aynı dönemde, eşi Nasir ve meslektaşı Najamad-
din Gholami ile birlikte bir Kürt müzik grubu kurdu.

Söyledikleri şarkılarla halkın devrimci bilincini 
arttırmaya da çalıştılar.

Yıl 1980’e geldiğinde İran’da Şah devrildi ancak 
bu kez yerine Şah’dan da beter biri geldi: Humeyni.

Humeyni, statüsünü sağlamlaştırır sağlamlaştır-
maz Kürtlere ve devrimcilere yönelik operasyonlara 
başladı.

Merziye, tüm bu baskılara karşı eşi ile birlikte 
Komel peşmergesi olarak mücadele ediyordu.

Humeyni rejimi, ne Kürt devrimcilerine ne de 
sosyalistlere şehirde yaşam şansı bırakmadı. Bunun 
üzerine Merziye de pek çok devrimci gibi dağların 
yolunu tuttu.

Derdini, sevgisini, devrim aşkını şarkılar ile an-
latmayı kendisine dil belleyen Merziye dağlarda da 
devrim marşları söyledi, köyleri gezerek çocuklara 
ders vermeye devam etti.

Merziye bir grup peşmerge ile birlikte Korî Ban-
gewaz grubunu kurdu. Bu koro içinde birçok marş 
ve şarkı besteleyip, seslendirdiler.

Müziğin belli bir yeri yoktu. Sahne, şehir, sokak, 
dağ, okul… Merziye için her yer birdi, yeter ki için-
deki notalar dilinden müzik olup aksın.

Merziye İran’da ‘Peşmergeye Selam Olsun’ adıy-
la ilk marş seslendiren Kürt kadını oldu.

Peşmergelik günlerinin ardından 1985 yılında eşi 
ve çocukları ile birlikte İsveç’e iltica etti.

İsveç, Merziye için sanatsal profesyonel olarak 
doludizgin sürdüreceği bir dönemin kapısını açtı.

Aynı zamanda Merziye burada kadın ve çocuk 
hakları konusundaki çalışmalarını aktifleştirdi.

Kürtlerin ilk televizyonu olan Med TV kuruldu-
ğunda Merziye buraya çıkarak sesini özlemini çekti-
ği tüm coğrafyaya duyurdu.

Merziye, ilham aldığı Meryem gibi Kürtçe’nin 
bütün lehçelerinde stranlar seslendirdi.

Merziye, Med TV kapandıktan sonra yerine açı-
lan Medya TV’de Jîlemo adıyla kadın hakları ve 
sorunları üzerine bir programın sunuculuğunu yaptı.

18 Eylül 2005’te İsveç’in Stockholm kentinde 48 
yaşındayken yaşamını yitiren Merziye’nin ezgileri 
hala o çok sevdiği halkının dilinde.

Onun ardından şu sözler döküldü insanların dilin-
den: ‘Çok kararlı bir savaşçıydı ve sesini, yaşamını 
ve tüm servetini dünya çocuklarına bağışladı.’

Kaynak: Pen Kurd

2531 OCAK 2018 KADIN



26 31 OCAK 2018



2731 OCAK 2018 DÜNYA’DAN HABERLER

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENT-
COM) Komutanı General Joseph Votel, Minbiç ile 
ilgili önemli bir açıklamada bulundu. ABD’li Ge-
neral Votel, CNN’e yaptığı açıklamada Menbiç’ten 
çekilmeyi değerlendirmediklerini söyledi.

 Bir süredir Efrin’e yönelik saldırılarla eş za-
manlı olarak Minbiç de hedef olarak gösterilmiş ve 
ABD’nin oradaki askeri varlığını çekmesi istenmiş-
ti. Hatta en son Trump ile Erdoğan arasında yapılan 
görüşmede Erdoğan’ın “Minbiç’e gireceğiz” dediği 
ve Trump’ın da “Orada askerlerimiz var” karşılığını 
verdiğini ve bunun üzerine Erdoğan’ın “O zaman 

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Ko-
miserliği Almanya’yı bütün mültecilerin aile birle-
şimine izin vermeye çağırırken, mülteci sorunu ko-
alisyon hükümeti kurmaya çalışan Başbakan Angela 
Merkel’ın başını ağrıtıyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden Roland 
Bank federal parlamento komisyonunda yaptığı ko-
nuşmada 2015 mülteci krizinden sonra Merkel’in 
muhafazakar koalisyonu tarafından getirilen ve aile 
birleşmelerine olan talebi azaltmayı amaçlayan kı-
sıtlamaların mantıklı olmadığını savundu.

Almanya’da Hristiyan Demokratlar ile Sosyal 
Demokratların geçen hafta başladıkları büyük ko-
alisyon görüşmelerini 4 Şubat’ta sona erdirmekte 
karar kıldıkları açıklanmıştı. Genel seçimlerin üze-
rinden dört ay geçmiş olmasına rağmen hükümetin 
kurulamadığı Almanya’nın hükümet krizine sü-
rüklenmemesi için Sosyal Demokrat ve Hristiyan 

Yeşiller Partisi, Efrin’e yönelik askeri operasyo-
nuna tepki olarak Türkiye’de konuşlandırılmış bü-
tün Alman askerlerinin geri çekilmesini ve NATO 
ortağı olan Türkiye’ye Almanya’dan silah ve teçhi-
zat satışının durdurulmasını talep etti.

Alman Yeşiller Partisi’nin Hannover kentinde 
gerçekleştirilen ve yeni eş genel başkanlar olarak 
Robert Habeck ve Annalena Baerbock’ın seçildiği 
iki günlük kongresinde, Efrin’e yönelik askeri ope-
rasyona tepki olarak Türkiye’de konuşlandırılmış 
bütün Alman askerlerinin geri çekilmesi ve Türki-
ye’ye silah ve teçhizat satışının durdurulması yö-
nünde delegeler tarafından sunulan önerge oylama 
sonucu kabul edildi.

DW’de yer alan habere göre; sunulan önergede 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Efrin’i hedef alan 

Afganistan’ın başkenti Kabil’de, kent merkezin-
de 27 Ocak günü meydana gelen bombalı saldırıda 
en az 95 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 158 kişi de 
yaralandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı 
açıklamada, saldırının patlayıcı yüklü bir ambulans-
la yapıldığını belirtti. Saldırı yerel saatle 12:15’te 
meydana geldi.

Sözcü ambulansın, trafiğe kapalı olan kalabalık 
bir bölgede bulunan polis noktasında durduruldu-

Rusya’da muhalefet, 18 Mart’ta seçimleri boykot 
çağrısı yaptı. Vladivostok kentinde muhalefet lideri 
Alexei Navalny’i destekleyen eylemciler, şimdiki 
devlet başkanı Vladimir Putin’in kolaylıkla kazana-
cağını gösteren anketlerin güdümlü , seçimlerin de 
bir orta oyunu olduğunu iddia ediyorlar.

Vladivostok dışında Novosibirsk, Kurgan, Omsk, 
Magadan, Kemerovo ve  Yakutsk gibi şehirlerde 
de Putin karşıtı eylemler devam ediyor. Eylemler-
de taşınan dövizlerden birinin üstünde “Eğer seçme 
hakkım olsaydı seçimlere giderdim” yazıyor. Protes-
tolardan önce Alexei Navalny tarafından yayınlanan 
bir video mesajında “kendi hayatlarınız tehlike altın-
da. Bu hırsızlarla, yobazlarla, sürüngenlerle kaç yıl 
daha yaşamak istiyorsunuz” diyor.

askerlerinizi güvenli alana çekin” dediği ileri sürül-
müştü. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen 
hafta yaptığı açıklamalarda, Efrin saldırısının Min-
biç’e de uzanabileceğini işaret etmiş etmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumartesi 
yaptığı açıklamada “Bir terör örgütüyle ABD’nin 
bağını koparması gerekiyor. Ve onlara da tamamen 
silahı bıraktırması gerekiyor. Kendi verdikleri silah-
ları geri alması gerekiyor. Minbiç’ten derhal çekil-
meleri gerekiyor” demişti.

Demokrat kanatlar arasındaki görüşmelerin hızla 
tamamlanmasına çalışılacak.

Sosyal Demokratlar bütün sığınmacıların aile 
birleşimine izin verilmesini savunurken, Merkel’in 
Hristiyan Birlik partileri buna karşı çıkıyor. Konu, 
koalisyon görüşmelerindeki engellerden biri olarak 
öne çıkıyor.

Merkel’in muhafazakar hükümetinin Mart 
2016’da getirdiği mevzuat uyarınca, Suriye, Orta-
doğu ve Afrika’daki diğer savaş bölgelerinden gelen 
çok sayıda mülteciye “yardımcı koruma” olarak bi-
linen sınırlı bir sığınma hakkı verilmişti.

Berlin’in bu gruba giren ailelerin birleşmini bu yıl 
Mart’a kadar durdurulmuştu. Bu ay başlarındaki bir 
taslak koalisyon anlaşmasında, Merkel ve SPD’nin 
aile birleşimini ayda bin mülteci ile sınırlamak üze-
rinde uzlaştığı bildirilmişti.

askeri operasyonu, uluslararası hukuka aykırı olarak 
nitelendirildi. 

Önergede, TSK’ya atfen “Kuzey Suriye’ye giril-
mesi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki yangı-
na körükle gidiyor” ifadesi kullanıldı.

Yine Alman marka Leopard 2 tanklarının, Efrin 
harekâtında kullanıldığına ilişkin fotoğrafların Al-
man basınına da yansıması, Almanya’da tartışma 
yaratmıştı. Alman hükümetinden geçen hafta başın-
da yapılan açıklamada, “Tankların operasyonda kul-
lanıldığına dair bilgimiz yok” denilmişti.

Konya’daki NATO üssünde konuşlandırılan 
AWACS keşif uçaklarında Alman askerleri görev 
yapıyor. Yeşiller, bu misyona son verilerek, Alman 
askerlerinin ülkeye geri dönmelerini istedi.

ğunu ve patlamanın burada gerçekleştiğini söyledi. 
Eski İçişleri Bakanlığı ve bazı büyükelçilikler, sal-
dırının yaşandığı yerin yakınında bulunuyor. Ölü 
sayısının artabileceği tahmin ediliyor.

Saldırıyı Taliban üstlendi
Söz konusu saldırıyı Taliban üstlendi. Taliban ge-

çen hafta da kent merkezindeki iki lüks otelden biri 
olan Intercontinental Hotel’e saldırmış, saldırıda ço-
ğunluğu yabancı uyruklu olmak üzere 20’den fazla 
kişi hayatını kaybetmişti.

ABD: Minbiç’ten ÇekilmeyeceğizBM’den Almanya’ya
Mülteci Aileleri İçin Çağrı

Yeşiller Partisi’nden Efrin Çıkışı:
Türkiye’ye Silah Satışı Durdurulsun

Kabil’de Bombalı Saldırı: En Az 95 Ölü

Rus Muhalefetinden Seçimi Boykot Çağrısı
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uriye Ulusal Diyalog Kongresi Soçi’de başla-
dı. Demokratik Özerk yönetimi, Heyet El-Tensîq 
ve Kuzey Suriye’deki birçok siyasi parti, Efrin’e 
yönelik saldırılar nedeniyle toplantıya katılmadı. 
Özerk Yönetim: “Suriye halkları Efrin’de savaş 
uçaklarıyla bombalanırken, çözüm çıkması müm-
kün değildir” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cum-
hurbaşkanı Hasan Ruhani’nin kararlaştırdığı 
Suriye Ulusal Diyalog Kongresi bugün başladı. 
Suriye’deki ateşkesin garantör ülkeleri duru-
mundaki Rusya, Türkiye ve İran’ın himayesinde 
gerçekleşecek ve Suriye’deki hükümet yanlısı ve 
karşıtı çeşitli grupları bir araya getirecek olan 2 
günlük kongrenin ilk günü heyetlerin gelişi ve 
kaydı ile geçecek. Garantör ülkelerin heyet baş-
kanlarının bugün hazırlık toplantısı yapması bek-
lenirken yaklaşık 1600 Suriyeli delegenin katıla-
cağı ana toplantı yarın yapılacak. 

OHAL komisyonunun işlerine iade talepleri-
ni reddettiği Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, 
324 gündür devam ettikleri açlık grevini sonlan-
dırdıklarını duyurdu. Semih Özakça’ya destek 
olmak için 249 gündür açlık grevinde olan Esra 
Özakça da açlık grevini sonlandırdı.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve Öğretmen 
Semih Özakça’nın ihraç edildikleri işlerine dön-
mek için başlattıkları açlık grevinin 324’üncü 
gününde OHAL komisyonu kararını verdi. Dün 
kamu emekçilerine tebliğ edilen karara göre 
Gülmen ve Özakça’nın işe iade talebi ret edildi. 
Özakça’nın evinde yapılan basın toplantısı ile 
Gülmen ve Özakça kararı kamuoyu ile paylaştı. 

HDP Pendik İlçe binası, kimliği belirsiz kişi 
yada kişilerce ataşe verildi. HDP Pendik İlçe Eş-
başkanı Çetin Aslanboğa, saldırının 50-60 kişilik 
bir grup tarafından gerçekleştirildiğini, polisin ise 
kendilerine bir kişiyi gözaltına aldığını belirttiği-
ni söyledi. 

İstanbul’da Halkların Demokratik Partisi 
(HDP) Pendik İlçe Örgütü’nün binası kimliği be-
lirsiz kişilerce ateşe verildi. Kapıları kırıldıktan 

Türk ordusunun Efrin’e yönelik işgal girişimi 
devam ederken, İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada Efrin operasyonuna yönelik sosyal 
medyadan “terör propagandası” yaptıkları iddia 
edilen 311 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı web sitesinden duyurulan 
gözaltıların 22 Ocak’tan 29 Ocak’a kadar olan 
dönemi kapsadığı belirtildi.

İşgalin başlamasından bu yana sosyal medya 
paylaşımları nedeniyle gözaltına alınanlar ara-
sında gazeteciler de bulunuyor. Geçen hafta T24 
yazarı Nurcan Baysal, Artı Gerçek Ankara Tem-
silcisi Sibel Hürtaş ile aynı zamanda Alman die 
tageszeitung (taz) gazetesine de yazan Mezopo-

Türkiye’ye dönmeme kararı alan Amed Spor 
futbolcusu Deniz Naki, PFDK’ye sevk edildi. 
Almanya’da arabasıyla seyir halindeyken silahlı 
saldırıya uğrayan Amed Sportif Faaliyetler Ku-
lübü oyuncusu Deniz Naki, güvenlik nedeniyle 
Türkiye’ye dönmeme kararı almasından sonra 
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) 
sevk edildi. 

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapı-
lan açıklama ile PFDK’ye sevk edildiği belirtilen 
Naki hakkında şu açıklama yapıldı: “Hukuk Mü-
şavirliği’nce 28.01.2018 tarihinde Profesyonel 
Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları 
aşağıda belirtilmiştir. Amed Sportif Faaliyetler 

Kongrede Rusya’yı Devlet Başkanlığı Suriye 
Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türki-
ye’yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Sedat Önal, İran’ıysa Dışişleri Bakan Yardımcı-
sı Hüseyin Caberi Ensari temsil edecek. BM’yi 
temsilen Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mis-
tura masada olacak.

BM Güvenlik Konseyi’ndeki daimi üyeleri 
ABD, İngiltere, Çin ve Fransa ile Mısır, Irak, Ür-
dün, Kazakistan, Lübnan ve Suudi Arabistan da 
kongreye davet edildi. 

Sputnik’te yer alan habere göre; kongre sırasın-
da prezidyum, yüksek komite ve organize komi-
tesi olmak üzere üç idari kurul ile anayasa komis-
yonu, yetki komisyonu ve oy sayım komisyonu 
olmak üzere üç komisyon kurulacak. Komite ve 
komisyonlarda hükümet ve muhalefet temsilcile-
rinin yanı sıra kıdemli devlet insanları ve sendika 
temsilcileri de yer alacak.

Gülmen’in ambulans ile getirildiği Özakça’nın 
evine çok sayıda destekçi geldi. Kararı Gülmen 
ve Özakça ile birlikte avukatlar ve Ankara Tabip 
Odası’ndan bir heyet ile birlikte çok sayıda basın 
emekçisi de dinledi.

Eylemleri boyunca yanlarında olan herkese te-
şekkür ile konuşmasına başlayan Gülmen, yargı 
yoluna gideceklerini söyledi. Açlık grevini bugün 
itibari ile sonlandırdıklarını ifade eden Gülmen, 
“Açlık grevimizi bugün itibariyle sonlandırıyo-
ruz; ama direnişimiz bitmedi. Hastane sürecimiz 
bittikten sonra mücadele etmeye devam edeceğiz. 
Biz bitti demeden bitmeyecek” şeklinde konuştu.

sonra içeri girilen binada bulunan eşyalar tahrip 
edildikten sonra ateşe verildi. Tamamen yanan 
parti binasının kim yada kimler tarafından yakıl-
dığı konusunda ise bilgi edinilmedi. 

Öte yandan binayı yakan kişinin güvenlik ka-
meralarına yakalandığı ve 11kişinin gözaltına 
alındığı belirtilmişti. Gözaltına alınan ifadeleri 
alınıp, serbest bırakıldı.

tamya Ajansı muhabiri Hayri Demir, İdris Yılmaz 
ve İshak Karataş’ın gözaltına alındığı bildirilmiş-
ti. Baysal, Hürtaş ve Demir daha sonra serbest 
bırakılmıştı.

Ayrıca Türkiye genelinde düzenlenen operas-
yonlarda harekatla ilgili sosyal medya üzerinden 
PKK ve PYD propagandası ile sokak eylemlerine 
yönlendirici paylaşımlar yaptıkları iddiası ile bir-
çok kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Geçen hafta gözaltına alınanlar arasında HDP 
İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir, HDP Nusaybin 
İlçe Başkanı Ferhat Kut ile Demokratik Toplum 
Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven’in de 
yer aldığı belirtilmişti.

Kulübü futbolcusu Deniz Naki’nin çeşitli inter-
net sitelerinde yayınlanan açıklamaları suretiyle 
‘ayrımcılık ve ideolojik propagandası’ nedeniyle 
Futbol Disiplin Talimatı’nın 42. maddesi uyarın-
ca 28.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak 
PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Kuzey Suriye Soçi’ye Gitmedi:
Efrin Bombalanırken Çözüm Çıkmaz

Gülmen ve Özakça Açlık Grevini Bitirdi: 
Direniş Bize Özgürlüğümüzü Verdi

HDP Pendik İlçe Binası Yakıldı

Efrin Gözaltıları 311’e Yükseldi

Deniz Naki PFDK’ye Sevk Edildi
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        ARE YOUR BOOKS
 GETTING OUT OF CONTROL!

NEED AN INTERVENTION?

Call us for BOOKKEEPING services. 

Account payable       

Bank reconciliations       

Cheque preparation       

Expense reports       

Payroll       

Financial statements       

1

2

3

4

5

6

SMYRNA
B O O K K E E P İ N G  S E R V İ C E S

gsm  07902 79 5524 

KEBENC BOOKKEEPING

0745 9115606
kebencsehriban@hotmail.com

Şehriban Kebenc
Bookkeeping

Hatun USTA
Red Nose CLOWN

Professional Clown Services

For Wedding, Birthday parties
and all other special parties
Feel Free Contact:
34 Bexley Gardens, London, N9 9BX
0744 818 5815
www.rednoseclown.co.uk

478 Green Lanes Palmers Green
Enfield, London
07491258829

44 Prescott Road Waltham Cross, 
EN8 0PG

07459646883
g.cicek38@hotmail.com

Bookkeeping Servisi
Guler CICEK

Kartal Food

İletişim: 
07926 751328 - 079 61 97 3631
sakine_kartal@hotmail.com

Sakine Kartal’dan sağlıklı ev yemekleri
Evlere ve işyerlerine servis yapılır. 

Kiralık Ofisler

İletişim: 07939534519  

North Middlesex hastane-
sinin alt sokağında, N18 
bölgesinde, industrial esta-
te içerisinde yeni yapılmış 
ofisler
1 ad. 28 m2  / 2 ad. 22m2 ofis

GCSE & All levels
Matematik dersi verilir

Mobile: 07939201953

Zehra Ayse

ZAY DESIGN
zehrayildirim@zaydesign.net

07465973614

designer
YILDIRIM

EDU-NEST

İrtibat: 07413815884

15 yıllık eğitim tecrübesiyle
Türkçe dersi verilir.

Education, Research and
Translation Service

Mutfak Elemanı 
Aranıyor

İletişim: 0207 686 8184

Stoke Newington bölgesinde bulunan 
Babel Café Restaurant’ın mutfak bölü-
münde çalışacak yardımcı personel alına-
caktır. 

C.O.K Gardening Services
Horticultural Services 
Landscaping Services 
Gardening Services  
Training and Consulting

Cemal Özgür Koray
07397008997 - ozgurkoray83@gmail.com
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sudoku
Oyunun amacı dokuzar hücreden oluşan 9 eşit kutuya bölünmüş bir 
alan üzerinde sayıları tekrar etmeyecek şekilde dizmeyi başarmak. 
Her satır ve sütunda 1’den 9’a kadar olan sayıları sadece bir kez 
kullanarak dizmeniz gerekiyor. 

SudokuPlace Presents: 6 by 6 Sudoku
Sheet 3: 20 clue puzzles (very easy)

0 5 2 3 6 0 0 2 0 0 6 0

6 0 4 0 0 1 6 4 0 1 2 3

4 0 0 0 1 6 0 3 6 5 0 0

5 1 0 0 0 2 0 0 4 2 3 0

3 0 0 6 0 5 1 6 2 0 5 4

0 6 5 1 4 0 0 5 0 0 1 0

2 0 1 0 0 6 2 1 4 0 0 5

0 3 6 1 5 0 0 5 0 1 4 2

0 2 0 0 3 1 0 3 0 0 0 6

6 1 0 0 2 0 5 0 0 0 3 0

0 6 2 4 1 0 3 2 5 0 1 0

1 0 0 2 0 3 1 0 0 2 5 3

5 0 0 1 4 6 1 5 3 0 0 6

4 6 0 2 3 0 0 0 4 0 0 5

3 1 0 0 0 0 0 0 2 5 6 1

0 0 0 0 1 2 5 1 6 4 0 0

0 3 4 0 6 1 3 0 0 1 0 0

1 5 6 0 0 3 2 0 0 6 5 3

© sudokuplace.com  All rights reserved.

SudokuPlace Presents: 6 by 6 Sudoku
Sheet 2: 16 clue puzzles (still pretty easy)

6 0 0 0 3 2 5 0 0 0 6 2

4 0 3 1 0 0 1 2 0 3 4 0

0 3 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0

0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0

0 0 2 5 0 1 0 3 1 0 5 6

5 1 0 0 0 3 6 5 0 0 0 3

0 5 6 0 0 0 1 0 2 0 5 6

0 2 0 0 5 4 4 0 0 0 0 0

0 0 4 1 0 5 0 0 1 5 0 3

6 0 5 4 0 0 2 0 3 1 0 0

1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 2 4 0 5 1 0 3 0 2

0 6 4 0 1 0 0 0 0 5 4 0

5 0 2 0 0 6 3 0 4 6 0 0

0 0 0 0 6 3 1 4 0 0 5 0

6 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4

4 0 0 1 0 2 0 0 3 4 0 5

0 2 0 6 5 0 0 6 5 0 0 0

© sudokuplace.com  All rights reserved.

kolay ortaEvrensel
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Endamê Desteya Rêveber a TEV-DEM‘ê Al-
dar Xelîl ku Efrîn beşeke mezin ji derew û xa-
pandinên Erdogan eşkere kir  û got ku  Erdogan 
bi van derewên xwe dewleta Tirk kirin hesabên 
derveyî nerînên xwe.

Aldar Xelîl nivîseke li ser rûpela xwe ya tora 
civakî belav kir.

Nivîs wiha ye:
Erdogan tevî ku êrîşên  xwe yên leşkerî û ra-

gihandinê , nikare soza ya dagirkeriya Efrînê bi 
cih bîne.

Efrîn beşeke mezin ji derew û xapandinên Er-
dogan him li hinder û him jî derve eşkere kir.

Bê hêviya wî li ser rewşa siyasî ya hundirîn 
serwer e, di aliyê leşkerî de êdî têkçûyîna wî diyar 

Berdevkê HDP’ê Ayhan Bîlgen doh di komci-
vîna partiya xwe de axivî û got, hin derdor tim 
behsa şer bikin, lê ew ê jî li dijî vê yekê her tim û 
di her şert û mercan de aştiyê biparêzin.

Bîlgen destnîşan kir ku hikûmetên beriya 
AKP’ê jî xwest bi polîtîkayên şidet û şer ser me-
seleyên civakê bigirin, lê yek ji wan jî negihişt 
armanca xwe. Bîlgen wiha peyivî: “Mehmet Alî 
Bîrand der barê rojnamegeriya şer de pispor bû, 
wî bi xwe digot; me bi salan der heqê şer de gel 
xapand. Wî wefat kir, lê ev rewşa ku wî behsa 
wê dikir hê jî didome. Heke îro şer tine bûya, me 
yê behsa 115 zarokên ducanî hatine hiştin bikira, 
me yê behsa wesayîtên ku ji bo qesrê hatine kirîn 
bikira, me yê behsa cilên yektîp ên li girtiyan tê 
ferzkirin, bikira. Lê îro roj mirovan mecbûr dikin 
ku li şer temaşe bikin.”

Remza aşitiyê kirin a şer
Bîlgen anî ziman ku kesên naxwazin peyama 

Federasyona Fûtbolê ya Tirkiyeyê (TFF) bi 
îdîaya futbolbazê Kurd, Denîz Nakî propagadan-
ya îdeolojîk û cudaxwaziyê kiriye, 3 sal û 6 me-
han cezayê nelîstina fûtbolê û 237 hezar TL jî ce-
zayê pere lê birî. Ji ber ku ceza ji sê salan zêdetir 
e, ceza veguherî bi tevahî menihbûna ji fûtbolê.

Ango, Denîz Nakî êdî li Tirkiyeyê wê nikaribe 
fermî di tîmekê de bi futbokê bilîze.

Lîstikvanê Amed Sporê Denîz Nakî beriya bi 
çend rojan li Elmanyayê ragihandibû ku ew dê 

Encamnameya Kongreya Dîyaloga Niştîmanî ya 
Sûriyê ku li bajarê Soçiyê birêve çû, hat ragihandin.

Di encamnameya lutkeya Soçiyê ya bi garan-
toriya Rûsya, Îran û Tirkiyê de hat gotin: ‘Pêwîst 
e gelê Sûriyê bi hilbijartinê biryarê li ser pêşeroja 
xwe bide.’

Hat destnîşankirin ku, divê rêz li serwerî û 
yekrêziya erda Sûriyê bê girtin.

Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku beşdarên 
kongreyê piştî şerê nêzî 7 salan ji bo rizgariya Sûri-
yeyê di prensîban de li hev kirin. Di encamnameyê 
de amajê bi wê yekê hat kirin ku bi rêya hilbijarti-

û moral di asta herî binî de ye.
Di aliyê derve jî, Erdogan hemû sozên xwe bi 

cih ne anî,  di serî de  soza bi Rûsiya re ku li be-
ramberî hin qezenciya Efrînê radestî wî bike. Her 
wiha di mijarê girêdayî Sochi û opozisyonê jî pêk 
ne anî.

Erdogoan bi derewên xwe dewleta Tirk kirin 
hesabên derveyî hesabên wê.

Li hemberî wî gelê me bi îradeyek ji polat, 
derfetên kêm  ji êrîşên wan xûrttir e. Baweriya 
serkeftinê roj bi roj zêde tir bike. Efrîn ne tenê 
xapandinên Erdogan eşkere kir, lê belê dê mîna 
têkçûyîna DAIŞ‘ê wê bişkîne û rola wê di herêmê 
de felc bike.

aştiyê ya di nav Quranê de li xwe bigirin, behsa 
şer dikin û wiha pê de çû: “Îro roj çiqlê zeytûnê 
ne wekî remza aştiyê lê wekî ya şer tê bikaranîn. 
Di raporên navneteweyî de jî derket holê ku zêde-
tirî 100 sivîlî birîndar bûne. Wêneyên tên bêreh-
miya şer jî datînin holê.” Bîlgen bal kişand ser wê 
yekê ku wê hin derdor tim behsa şer bikin lê ew ê 
jî li dijî vê yekê her tim û di her şert û mercan de 
aştiyê biparêzin.”

Em ê rêwîtiya xwe bidomînin
Bîlgen da zanîn ku hikûmeta AKP’ê ew qas 

tengav bûye ku êdî nikare bi rêya OHAL’ê jî Tir-
kiyeyê bi rê ve bibe û niha dixwaze bi rêya şer 
Tirkiyeyê bi rê ve bibe. Bîlgen herî dawî bal ki-
şand ser 3’yemîn Kongreya Asayî ya HDP’ê jî û 
got: “Rast e, karê me zehmet e, lê ji bo gelên li vî 
welatî azad, wekhev û di şertên demokrasiyê de 
bijîn, lazim e çi dibe bila bibe, em rêwîtiya xwe 
bidomînin.”

careke din neçe Tirkiyeyê. Piştî vê yekê TFF’ê 
ew şandibû ber destê desteya dîsîplînê û niha ev 
ceza lê birrî.

Piştî biryarê li ser navê Kurdsporê daxuyani-
yek hat dayîn; Kurdsporê êrişa çekdarî ya li dijî 
Nakî jî bi bîr xist, got, ji ber ku banga beşdar-
bûna protestoyên dagirkeriya Tirkiyeyê ya Efrînê 
kiriye, ew bûye hedefa êrişên dewleta Tirk. Kur-
dsporê bang li sporvan, sazî û dezgehên Kurd kir 
ku li Deniz Nakî xwedî derkevin. 

nan welat têkeve rêyeke demokratîk.

Encamnameyê destnîşan kir ku ji kîjan pêkhate 
an jî etnîsîteyê be bila be hemû Sûriyeyî xwedan 
mafên wekhev in.

Ji aliyê din ve di kongreye de ji bo guhertinên ku 
dê di makeqanûna Sûriyeyê bêne kirin nîqaş bikin 
komîteyeke ji 150 kesî pêk tê hate diyar kirin.

Nûnerê NY yê Sûriyê Staffan de Mistura piştî 
encamdana kongreya Soçiyê ragihand, li ser ava-
kirina komisyona destûra bingehîn di kongreyê li-
hevkirin çêbûye.

Koordînasyona Jinê ya Rêveberiya Xweseri-
ya Demokratîk, der barê şervana YPJ’ê Avesta 
Xabûr li ku Efrînê li dijî artêşa Tirk a dagirker 
çalakiya fedayî pêk anî, daxuyaniyeke nivîskî 
weşand.

Daxuyaniya Kordînasyonê wiha ye: “Careke 
din jinên kurd li Rojava isbat kirin ku ew sembola 
rûmeta hemû mirovahiyê ne.

Duh bû Arîn Mîrkan li Kobanê û îro Avesta 
Xabûr li Efrînê berxwedana dîrokî nîşan dan. 
Deweleta Tirk û çeteyên wê ku li pêş çavên hemû 
cîhanê û bêdengiya civaka navneteweyî, bi hemû 
cûreyên çekan êrîşî Efrînê dike. Lehenga me 
Avesta çalakiyek fedayî li dijî alavên kuştinê yên 
Tirkiyê lidar xist û bi xwîna xwe efsaneyên le-
hengî û fedekariyê nivîsandin. Ji hemû cîhan re 
isbat kirin ku ti hêz naghêje hêza eşqa jinan ji xak 
û azadiya xwe re.

Berxwedan mîrateya jinên Sûriyeyê ya ji bo 
jiyana bi rumet e. Artêşa Tirk çiqasî êrîşên xwe 
dijwar bike, wê nikaribe armancên xwe pêk bîne 
û îradeya jinan a ji bo pêkanîna azadiyê rawestî-
ne.

Em wekî Koordînsayona Jinan a Rêveberi-
ya Xweser di destpêkê de sersaxiyê ji xwe re û 
hemû jinên chan ji bo şehadeta qehremana me 
Avesta Xabûr dixwazin. Di heman demê de em 
bejna xwe li ber berxwedana wan ditewînin. 
Her wiha em bang li civaka navdewletî û hemû 
rêxistinê mafên mirovan û hiqûqî û insanî dikin 
ku di zûtirîn demê de destwerdanê bikin da ku 
êrîşa hovana ya dijminane ya dewleta Tirk li ser 
Efrînê rawestîne. Em wan ji êrîşa li ser Efrînê û 
komkujiyên li dijî gelê me yên Efrînê li ser destê 
Artêşa Tirk a dagirker û hevkarên wan tê, berpir-
syar dibînin.”

Avesta destana lehengiyê nivîsand

Aldar Xelîl: 
Derew û 
xapandinên 
Erdogan hesab 
tevlîhev kirin

Bi şer ser meseleyan digirin

Her tişta Tirkan li Kurdan qedexe ye!

Ji Kongreya Soçiyê biryara avakirina komîteya destûrê derket
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Lîstikvan Bariş Atay diyar kir ku qedexekirina 
lîstika “Sadece Dîktator” (Tenê Dîktator), teng-
kirina qada şanoya polîtîk e, ji bo xwe bigihînin 
hemû temaşevanan dê serî li rêyên alternatîf bi-
din.

Lîstika şanoyê ya “Tenê Dîktator” Onur Or-
han nivîsiye, Caner Erdem derhêneriya wê dike 
û Bariş Atay pêşkêş dike, rojên borî li Artvîn û 
Stenbolê qedexe kiribû, herî dawî li Enqereyê jî 
hat qedexekirin. Lîstika Atay têde dileyze, her 
çendî li Enqereyê bernameya pêşandanê tune be jî 
Waliyê Enqereyê bê dem ji bo pêşandanê qedexe 
derxist. Atay bertek nîşanê qedexeyê da û aşkera 
kir ku rêyên wan ên alternatîf dewam dikin.

Atay destnîşan kir ku bi OHAL’ê re li dijî hemû 
beşên civakê û qada hunerê jî zext zêde bûne û ev 
tişt got: “Tûrne tên qedexekirin. Komên li Sten-
bolê lîstikan amade dikin, li herêma Anatolyayê 
tên qedexekirin. Her roja ku derbas dibe, qada 
şanoya polîtîk tê tengkirin.”

LI DIJÎ ZEXTAN RÊYÊN ALTERNATÎF
Atay da zanîn ku ji ber zext û sansuran reaksi-

yoneke çep derketiye holê û wiha pê de çû: “Her 
roja ku zext û qedexe zêde bûn, kesên wêrek bûn 
û şanoya xwe ava kirin û lîstikên şanoyê derxistin 

Li gorî lêkolînekê ku li kovara Scîence hate 
weşandin testeke xwînê hate afirandin ku kanserê 
berî rûdana semptoman tespît dike.

Lêkolîn ji aliyê pisporên Zanîngeha Johns 
Hopkîns a li bajarê Baltîmor ê DYA ve hate kirin. 
Di vî karî de li ser zêdeyî hezar nexweşên ku tu-
morên kanserê hê belav nebûne, test hate kirin. Li 
gorî encamên bi dest ketin, ji 8 cûreyên kanserê 
yên gelekî tên dîtin, bi rêjeya 70 ji sedî ya berî 
rûdana semptoman dikare bê tespîtkirin.

WÊ LÊKOLÎN LI SER 50 KESÊN DIN BÊ KIRIN
Heman pisporan ragihandin ku wan dest bi lê-

Gundê El Semaha yê li Misrê nih mazuvaniya 
303 jinan dike û qedexeye ku mêr têkevin nav vî 
gundî.

Gundê El Semaha, bi ser bajarê Edfû ku li ber 
çemê Nîlê avaye. Ev gund ji aliyê Wezareta Çan-
diniyê ya Misrê û Bernameya Xworekan ya Cî-
hanê ve di sala 1998an de wekî projeyekê hatiye 
ava kirin. Gundê El Semaha şens dide wan jinan 
ku, mêrên wan mirine an jî dev ji mêrên xwe ber-
dane ku jiyaneke nû ava bikin, di nava komeke 
wekî xwe de.

Balafireke aîdê şîrketa Qantas ya hewayî cara 
ewilê bi sotemeniya biyo ku ji tovên xerdelê ha-
tiye çêkirin firiye û ev firîneke navneteweyî bû.

Balafira modela Boeing Dreamliner 787-9 firî-
na xwe ya di navbera Los Angeles û Melbourne 
de ya 15v saetî îro temam kir. Bi saya sotemeniya 

holê jî zêde bûn. Yanî qadên nû dibînin. Kesên 
zextan dikin û kesên di bin zextan de ne, bi hev re 
di nava têkoşînekê de ne.”

DÊ BI RÊYÊN ALTERNATÎF XWE BIGIHÎ-
NE TEMAŞEVANAN

 Atay anî ziman ku ji bo welatê ku lê dijî û pê-
şeroja zarokan fikarên wî hene û wiha axaftina 
xwe dewam kir: “Ji bo fikarên di vê der barê de 
bên vegotin divê her tişt bi vekirî bên gotin. Bi 
taybetî komên şanoyê di nav piştgiriyê de ne. Li 
Kadikoyê şanoyên alternatîf hene. Her tiştên ku 
em bikin, em bi hev re biryarê digirin û dikin.”

 
Atay herî dawî got ku dewlet her gava rejîma 

tundiyê zêde bike, hemû qadan dagir dike û axaf-
tina xwe wiha bi dawî kir: “Qada hunerê jî qedek 
herî zehmet tê bi destxistin e. Sedema yekemîn a 
zextan jî ev e. Li dijî zext û pirsgirêkan piştgiriyek 
jî heye. Temaşevan jî di v^’e pêvajoyê de xwedî li 
lîstikvanan derdikeve. Lîstika ‘Tenê Dîktator’ di 
160 lîstikî de, derket pêşberî 40 hezar temaşevanî. 
Ev ji bo şanoyeke alternatîf gelek baş e. Heke em 
‘Tenê Dîktator’ li ser dikê nikaribin temaşe bikin, 
wê demê lêgerîna rêyên alternatîf divê hebin. 
Piştre bi provayên lîstikên din dê dewam bike.” 

kolîneke nû kirine ku ev lêkolîn li ser 50 hezar 
jinên 65-75 salî tê kirin ku bi nexweşiya ti cûreyê 
kanserê neketiye. Bi saya vê lêkolîna berfireh, wê 
bê tespîtkirin bê tumorên ku hê semptomên wan 
diyar nebûne dikarin werin derxistin an na.

Tê zanîn ku mutasyona genetîk rê li ber mezin-
bûna hucreyên kanserojenê dikin. DNA van huc-
reyan jî di xwînê de heye. Pisporên di lêkolînê de 
cih girtin, bi rêbazeke cuda, 16 genên di tumorên 
cuda de herî zêde mutasyon lê bûne, lêkolîn kirin.

Testa xwînê ya ku ‘CanserSEEK’ê ji bo patenta 
wê serlêdan kiriye, tê payin ku bi 500 dolarî were 
kirin.

Gundê ku tenê jn û zarok lê dijîn ji bo mêran 
qedexe ye. Jineke ji gund ku bizewice jî jê re tê 
gotin ku gund biterikîn e.

Li gundê ku tenê jin û zarok lê dijîn, her jinek û 
zarokên xwe xwedî xanî û beşek zevî ne û ajal in 
jî, ji bo ku jiyana xwe pê berdeam bikin. Ji bo ku 
çandiniyê bikin alavên pêwist û firaxên din yên 
malê jî ji bo jinan tê dayîn û herwiha ji bo pêdi-
viyên wan î din jî deyn ji bo jinan tê dayin.

biyo, karbona ku balafir derdixê li gorî berê ji % 
7 kêm bû.

Li gor nûçeya rojnameya Guardianê, di sote-
meniya balafirê ya têkelhev de bi rêjeyeke ji % 
10an cûreyê endustriyel yê tovê xerdala brassica 
carinata jî hebû.

Bariş Atay: Ji bo lîstikê em ê li 
rêyê nalternatîf bigerin Testa xwînê ku kanserê berî

çêbibe tespît dike!

Li Misrê Gundê Jinan
Cara yekemîn balafirek bi sotemeniya 
ku ji tovê xerdelê hatiye çêkirin difire



Her zarokek rêwîtiyek e ber bi azadiyê ve
Armanceke me ya din jî ew e ku bi 

şanoya Kurdî em zimanê Kurdan, çand 
û hunera wan bigihînin zarokan û bi-
kin ku ew bibin xwedî armancek. 

lîstikekek şanoyê Gûstêrk behsa rêwîtiya zaro-
kekê ber bi azadiya wê ve dike. Di rêwîtiya şev-
çirayekê (gûstêrkekê) de bi hezaran zarok, zarok 
malbat û mirov hene ku ji cih û warên xwe ha-
tine kirin, ji nava şerî derketine, û hewl didin ji 
bo xwe mekan û erdekî nû ji bo jiyanê biafirînin, 
gelek mirov hene ku ji bo vê mirin dane ber xwe. 
Lîstikvana şanioyê Yasemîn Karadag vê lîstikê li 
kolanan pêşan dide, û bi vê yekê gelek zarok di 
emrê xwe de cara yekê zindî rûbirûyî hunerê şa-
noyê bûb, şano dîtin.

Yasemîn Karabagê lîstika xwe ya şanoyê bi 
Kurdî nivîsî û xisûsî ji bo zarokan amade kir. Ka-
rabag ji beşa Plansaziya Bajar û Herêmê ya Zanîn-
geha Dokuz Eylulê mezûn bûye, û hîna di dema 
xwendina xwe de dest bi şanoyê kiriye. Şanoger 
Yasemîn Karadagê jiyana xwe ya şanogeriyê li 
Stenbolê dewam kiriye. Karadag li Navenda Çan-
da Mezopotamyayê ev 6 sal in di nava koma Jiyan 
de şanoyê dike. Ew hem ji bo mezinan û hem jî 
bo zarokan bi Kurdî şanoyê dike û pê re jî ya rastî 
dike ku zimanekî qedexekirî bi hunerê hebe.

Karadag li aliyekî di karekî din de kar dike, li 
aliyê din şanoya Kurdî dike, û difikire bi dagirke-
riya qeyûman li şaredarî û saziyên civakî, siyase-
ta zextker a li dijî gelê Kurd bi awayekî neerênî 
tesîrê li hunerê Kurdî jî dike.

Karadag bi israr dibêje, li gelek war û mey-
danên hunerî dikan jî nadin wan ku karibin hunerê 
xwe pêşkêş bikin.

Hebûna miletekî ziman qedexekirî
Karadag dibêje, ji bo ku çanda Kurd belav bibe, 

û bigihîje asteke bilindtir, wan zend û bendên xwe 
li huner badaye, û destpêka jiyana wê ya şanoyê 
jî bi rengî dest pê kiriye. Li ser vê yekê ew wiha 
dipeyive: “Ji ber ku miletek heye ku tê tepeser-
kirin, zimanê wî yê dayikê hatiye qedexekirin. Û 
em ji bo ku çanda Kurdî dewam bikin, me xwe 
li şanoyê qewimandiye, em bi şanoyê radibin. Ji 
bo mezinan me şanoya bi navê Berû ya ji lîstyi-
ka Dario Fo ya bi navê Borezanên klakson û zirt’ 
wergerandî Kurdî heye. Ev lîstik du perde ye. 
Şanoyeke me ya din heye, ew jî min nivîsiya ji 

bo zarokan heye ku min senaryoya wê nivîsî û bi 
komeke ji 9 kesan em li ser dixebitin; navê wê 
Gûstêrk e.”

“Rêwîtiya Şevçirayê”
Karadag bi bîr dixe ku zarokên Kurdan nikarin 

bi zimanê xwe yê dayikê perwerde bibin û dûçarî 
asîmîlasyonê tên kirin; ji ber vê jî ew bi Kurdî 
şanoyan dinivîse û her weha dilîze. Li ser lîstika 
xwe ya bi navê Gûstêrkê jî ew van agahiyan dide:

“Lîstik behsa rêwîtiya zarokekî ber bi azadiyê 
ve dike. Ya rastî rêwîtiya şevçirayekê, gûstêrkekê 
ye. Ne mijarek e ku em jê dûr û bi me xerîb be. 
Bi hezaran zarok, malbat û mirovên mirin dayî 
ber xwe, ên ku ji cih û warên xwe hatine kirin, ji 
xwe re meydaneke nû ya jiyanê dixwazin biafirî-
nin. Zarok timî beşek ji vê bûn. Geleke mirov û 
gelek zarokên ku ji bo ku ji deryayekê, ji behrekê 
bibihurin, dayîn rê, û di ser vê rêyê de mirî, hene. 
Armanca wan ya rastî jiyaneke xweştir û azad bû. 
Ev lîstik jî ya rastî behsa vê dike, hindekî.”

Li meydanan û li kolanan bi zarokan re
Karadagê da zanîn ku wan lîstika ji bo zarokan 

a bi navê Gûstêrk, li Okmeydani û Pendikê pêşkêş 

kiriye û li ser pêşandana lîstikê jî wiha dipeyive: 
“Tevî ku Kurd jî bûn zarokan kêmasiya xwe dît. 
Hem zarokan û hem malbatan ev dît. Xwe di vê 
çarçoveyê de rexne kirin. Wan dest pê kir û ev 
hizir û mihasebe kir,  ‘Ez Kurd im, bi Kurdî lîsti-
kek tê lîstin, lê ez jê fêm nakim’. Ya rastî me pirsa 
vê kir, ev ev hem ji mezinan û hem jî ji piçûkan 
pirsî. Ez bawer dikim ku gihişt encameke baş. 
Lewma ev ne lêgerîne pûç e. Ya rastî ev armanca 
wê şevçiraya netebte bû. Dibe ku ji her zarokekê 
re armanceke bi vî rengî lazim be û her dê û bav 
jî karibe wan tiştan bike ku vê teşwîq bike, yan jî 
alîkar be.”

Zilma dagirkeriya qeyûm û alternatîf
Karadag îşaret bi zilm û zordariya li dijî hunerê 

Kurdî jî kir û bal kişand ser pirsgirêkên xwe jî 
wiha trave dike: “Bi qeyûman re li Kurdistanê dik 
hemû li me hatin girtin. Li ser vê yekê hevalan ji 
xwe re dikên alternatîf çêkirin. Lê belê di rewşeke 
wisa de mirov bi budceya xwe tiştinan derxe holê, 
zehmet e. Helbet, heman zehmetî li vir ji bo me jî 
hene. Demeke dirêj me li cihekî şano kir ku dika 
wê nebû. Dik nedan me, û gelek cara me nekarî 
lîstika xwe bilîzin. Me nekarî armancên xwe bi-

bin serî. Lê belê ev ne astengî ye helbet. Armanca 
me ya serkee ew e ku em şanoyê bigihînin gel. 
Ango, armanc ew e em şanoyê ji nava çar dîwaran 
derêxin, bibin kolanê yan jî deverên din ku em 
dikarin bilîzin û şanoyê pêşkêş bikin. Û ez wisa 
difikirim ku me gavek avêt. Hefteya bihurî li Pen-
dikê, li Komeleya Wan Erdîşê li holeke dawetê 
me lîstika xwe îcra kir. Me koşeyeke hola dawetê 
weke dikekê organîze kir, bi rêk û pêk kir. Û xelk 
razî bû. Hem mezin û hem zarok gelekî bextewer 
bûn. Ew jî gihiştin wê fikrê ku şano divê li van 
deveran jî bê kirin, wan jî dît ku ev kêmasiyeke 
mezin e.”

Xwezî em bigihişta bêhtir zarokan
Karadag dibêje, armanca wan ew e ku xwe bi-

gihînin bêhtir zarokan û mirovan û wiha dipeyive; 
“Xwezî em bigihiştana bêhtir zarokan. Lê belê ji 
ber pirsgirêkên madî, em jî dizanin ku şano ne pî-
şeyeke ku pereyan bi mirovan dide qezenckirin. Ji 
ber wê yekê, em karên din dikin. Û di wê dema ku 
ji ber kar dimîne, em hewl didin ku şanoyê bikin. 
Ev gelekî têrê nake, lê hinik be jî, me xwest em vî 
karê piçekî bi pêş bixin.”

Cihêtiya şanoyê
Karaddag difikire ku Şano ji hunerên din cihê 

ye, û vê yekê wiha îfade dike: “Zarok di şanoyê 
de dikarin destê xwe bidin şanogeran, dikarin rû-
birû û yek ser peywendiyê bi wan re deynin, û 
bi wan re bipeyivin, vê yekê jî tiştekî bi tevahî 
cihê bi zarokan re peyde kir. Ez bawer dikim ew 
hisa ‘Ez dikarim bikim, ez dikarim azad bijîm, ez 
dikarim bigihîjim armanca xwe’ bi wan re çêbû.”

Em dixwazin şanoyê ji holan bibin ko-
lanan

Kardag a ku şano ji hol û serdikên girtî, biri-
ya kolanan dibêje, ew dixwaze xwe bigihîne wan 
taxan ku şano hîç nas nekirine:

“Armanca me ew e ku em biçin wan deveran, 
keviyên bajaran, wan kolanan ku şano hîç nas ne-
kirine, ti xebata hunerî neçûye wan û li wan deran 
xwe bigihînin wan zarokên ji her tiştî bêxeber.Me 
gavek avêt û ez bawer dikim em ê dewama wê jî 
bînin. Armanceke me ya din jî ew e ku bi şano-
ya Kurdî em zimanê Kurdan, çand û hunera wan 
bigihînin zarokan û bikin ku ew bibin xwedî ar-
mancek. Armanca me ew e ku em bikin ew hesta 
´tiştekî wisa jî tê kirin, tiştekî wisa jî heye, û em jî 
dikarin ji bo dewamkirina vê çandê xwe li tiştekî 
wisa biceribînin´ bi wan re peyde bikin.”

Ismet Sefer - Pirha
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