
Haftalık Haber Gazetesi

telgraf.co.uk

62316 OCAK 2020
PERŞEMBE SA

Y
I

@telgrafnewscom @telgrafnews @telgrafnews Telgraf News haber@telgrafnews.com

TEKÇİ ANLAYIŞA 
‘DUR’ DİYELİM  

Br�tanya Demokrat�k Güç B�rl�ğ�, Türk�ye’dek� 
ant�-demokrat�k uygulamalara, Alev�lere yönel�k saldı-
rılara, Kürt s�yaset�ne yönel�k baskı ve tutuklamalara 
d�kkat çekerek, AKP-MHP �şgalc� anlayışına karşı mü-
cadele çağrısı yaptı. Türk�ye’de hukuk dışı tutuklama-
lar ve gözaltıların AKP-MHP �kt�darının gerçek yüzü 
olduğunu vurgulayan DGB, başta s�yas� tutuklamalar 
olmak üzere tüm hukuk dışı tutuklama ve gözaltıları 
kınadı.

Türk�ye’n�n AKP-MHP rej�m� tarafından ‘�şgal’ altın-
da olduğuna d�kkat çeken DGB, “Son yerel seç�mler de 
muhalefet eden kes�mler b�r araya geld�ğ� �ç�n �kt�dar 

telaşına düşen bu sağcı ve ger�c� �kt�dar �şgal�ne devam 
edeb�lmek �ç�n 18 yıldır sürdürdüğü ant�-demokrat�k, 
hukuk dışılık, hırsızlık ve sahtekarlıklarını arttırarak 
uyguluyor” ded�.

AKP-MHP �kt�darında Kürtlere, Alev�lere, ötek�lere 
ve muhal�� ere yönel�k baskıların had sahfaya ulaştığını 
kaydeden DGB, ayrımcı ve ger�c� pol�t�kalara karşı tüm 
farklı k�ml�klerle b�r arada yaşamanın umudunu örgüt-
leyerek tekç� anlayışa karşı herkes� ‘dur’ demeye çağır-
dı. Haber�n Devamı Sayfa 10

Olcay Bayır �le ‘Rüya’ 
üzer�ne
Bestec� ve vokal Olcay Ba-

yır'ın müz�ğ�, Anadolu’nun 
geleneksel m�rası ve Lond-
ra'nın hareketl� ve eklekt�k 
ruhunun bütünleşmes�n-
den oluşuyor. Suna Alan'ın 
Olcay Bayır �le röportajı.

Sayfa 17'de

Hull’da Kürt Toplum 
Merkez� açıldı

İng�ltere’n�n öneml� kent-
ler�nden b�r� olan Hull şeh-
r�nde Kürt Toplum Merkez� 
açıldı. Halk Mecl�s� şekl�n-
de örgütlenen merkez de 
d�plomas�, kültür sanat ve 
sosyal alanlar da çalışmalar 
yürütülecek.

Sayfa 9'da

Küçük’ün kat�l zanlısı su-
çunu �t�raf ett�

Londra’da bıçaklı b�r saldı-
rı sonucu hayatını kaybeden 
Barış Küçük’ün kat�l zanlısı 
Adam Tarık, suçunu kabul 
ederek hırsızlık yaptığını ve 
bıçak taşıdığını �t�raf ett�.

Sayfa 11'de

 CRR adlı kuruluşun araştırmasına göre 2019 yılında 
küçük ve orta ölçekl� 16 b�n 73 �şyer� kapanırken, 2020 
yılında �se �se 17 b�n 500 �şyer�n�n daha kapanması 
beklen�yor. CRR, 2019 yılında İng�ltere’dek� ana cad-
delerde her hafta 300 dükkan ka pandığını ve 2 b�n 700 
k�ş�n�n �ş kaybı yaşadığını kaydederek, 2019’un son 25 
yılın en olumsuz yılı olduğu bel�rt�ld�. 

Sayfa 11'de

2019’DA KEPENKLER 
KAPANDI

Kadın gazetec�ler anlattı: Her koşulda gerçek-
ler� yazacağız

Gazetec�lere yönel�k tutuklama, sansür ve �şten atmalarla 
karşılanan 10 Ocak Çalışan Gazetec�ler Günü’nde, özell�kle 
kadın gazetec�ler�n yaşadığı sorunlar saymakla b�tmez du-
rumda.  Sayfa 14'de
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Londra’da Dicle, Xelîl ve Dep için görkemli anma

LONDRA- Medya Savunma 
Alanlarında yaşamını yiti-
ren Hüseyin Boyraz (Rubar 
Dicle) ve arkadaşları için 
Londra’da görkemli bir anma 
düzenlendi.

Londra Kürt Halk Meclisi tarafın-
dan Türk devletinin hava saldırıları 
sonucu 6 Ocak 2017 yılında Medya 
Savunma Alanlarında yaşamını yiti-
ren PKK merkez komite üyesi Hüse-
yin Poyraz (Rubar Dicle), Nihat Ayaz 
(Xelil) ile Ahmet Kılıç (Murat Dep) 
için bir anma etkinliği düzenlendi.. 
Haringey’deki Kurdish Community 
Center’da düzenlenen anmaya Boy-
raz ve Kılıç aileleri ve şehit aileleri de 
hazır bulundu. Demokratik kitle ör-
gütü temsilcileri ile yüzlerce kişinin 
katıldığı anma da, devrim ve demok-

rasi mücadelesinde yaşamını yitiren-
ler için bir dakikalık saygı duruşu ile 
başladı. Saygı duruşunun ardından 
Rubar Dicle ve arkadaşlarını konu 
alan bir slayt gösterildi. Slaytı izleyen 
yüzlerce kişi duygu dolu anlar yaşar-
ken, yaşamını yitiren her üç devrim-
cinin de direngenliğin, direnişçiliğin 
ve iradenin ileri düzeyde birer temsil-
cisi ve Özgürlük Hareketi’nin seçkin 
bir militanı olarak ned daim anılacak-
ları vurgulandı.

 ŞEHİTLER KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR
Slayt gösteriminin ardından bir ko-

nuşma yapan Hüzeyin Poyraz’ın kar-
deşi ve mücadele arkadaşı Ali Poyraz, 
her üç arkadaşın mücadele süreçleri-
nin bir asırı oluşturduğunu söyleye-
rek, “Sadece bizler için değil tabi ki. 
Biliyorsunuz heval Rubar ile birlikte 3 
kardeşim şehit oldu bu mücadelede. 

Fakat böylesine mücadele içerisinde 
kök salmış eski arkadaşların şahadeti 
telefisi zor olan kayıptır. Biz şundan 
eminiz ki bu şehitler ilk günden bu-
güne Haki Karer’in şahadetinden bu 
yana bu mücadeleyi sürdüren ilham 
kaynağı olan şehitlerimiz di bundan 
sonra da öyle olacak. Şehitler bizim 
kırmızı çizgimizdir. Çünkü bugüne 
kadar yaratılan değerlerin esas emek-
çileri onlardır. Onlar da her ne kadar 
ölümsüzleşip yüreğimize bir kor gibi 
düşse de tıpkı bir yıldız gibi sürekli 
yol göstermeye devam edecekler” 
dedi.

 
ASLA DİZ ÇÖKTÜREMEZLER
Rubar Dicle ve yoldaşlarının ‘bir 

lokma bir hırka’ felsefesi ile derin bir 
yoldaşlığın sahibi olduklarını vurgu-
layan Poyraz, “ Bizi sokaklar da kat-
letmiş olabilirler. Zindanlara atarak 
işkence yapabilirler. Ancak asla bize 
diz çöktüremezler.AKP faşizmi dün-
yanın hiç bir yerin de Türkiyeli emek-
çilerini ötekileştirilenleri ve Kürt 
halkına karşı saldırılarını sürdürüyor. 
Ama şundan da emin olunmalı ki geç-
mişte olduğu gibi bugünde Kürt halkı 
ve devrimciler asla diz çökmedi çök-
meyecek. Fazişme boyun eğmeyen 
diz çökmeyen insanlarımız bundan 
sonra da AKP-MHP faşizmine boyun 
eğmeyecek diz çökmeyecektir” diye 
kaydetti. Poyraz’ın konuşmasının ar-
dından PKK Merkez Komite üyesi Du-
ran Kalkan’ın Rubar Dicle ve arkadaş-
ları için yaptığı değerlendirme slayt 
şeklinde gösterildi. Sık sık ‘Şehit na-
mırın’ sloganları atıldı. Anma, Hozan 
Sewder tarafından Kürtçe klamların 
yer aldığı dinleti ile sona erdi.
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Your paragraph text

Egîd/Egît (Dûr Neçe Heval)

Dûr neçe heval
Na na tu dûr neçe
Zemherê tofane
Bahoz û borana
Xew şîrîne na heval
Dilê min naha bîra ji agire
Vêdikeve bi evîne
Wek axa welatê min û rih 
dide can êmin
Lê çima sar dibe laşê te
Wek hêstêrek çav êmin 
wekê berfa Zagrosan
Dûr neçe heval na na tu dûr neçe
Veke çavan loo zanim xew şîrîne
Lê rabe nobedarîya man û 
nemanêye rabe
Vaye binêr berbangê avît dîsa
Roj derdikeve agir li çîyan pêdikeve
Vaye bi bîhîse dengê ava kû diherike
Dengê dilê kû dihele
Dengê dilê kû dihele
Rab serê rake
Biqîre çavan veke
Dengê xwe bilindke
Dilê xwe geş bike
Hêviya me nêze heval

Yiğit (Uzağa Gitme Arkadaş)

Uzağa gitme arkadaş
Yok yok sen uzağa gitme
Kış soğuğu ve tufandır
Fırtınadır borandır
Uyku tatlıdır arkadaş
 Yüreğin şimdi ateş kuyusudur
Tutuşuyor sevda ile
Ülkemin toprağı gibi 
can veriyor bedenime
Ama niye soğuyor senin bedenin
Göz yaşımın bir damlası gibi 

Zagros'un karı gibi
Uzağa gitme arkadaş yok yok 
sen uzağa gitme
Aç gözlerini bilmem uyku 
o kadar tatlımıdır
Ama kalk kalan ve 
kalmıyanların nöbetcisi
İşte bak yine şafak söktü
Güneş çıkıyor dağlarda 
ateş yakılıyor
İşte bak duy akan suyun sesini
Eriyen türegün sesini
Eriyen türegün sesini
Kalk baş kaldır
Haykır gözlerini aç
Sesini yükselt
Yüregini ferahlat
Umudumuz yakındır arkadaş

Britanya’dan Kürt ve Türkiyeli devrimci halkların 
bağrından çıkan ve 26 Ocak 1998 yılında şehitler 
kervanına katılan Nazım Yüce (AGİT) Yoldaşımızı 

şahadetinin 22’inci yıl dönümünde bir kez daha saygı ve 
minnetle anıyoruz. Anısı önünde bir kez daha eğilirken 
özgürlük mücadelesini zafere kadar sürdüreceğimizin 

sözünü bir kez daha yineliyoruz.
 

KÜRT HALK MECLİSİ
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Tüm ölümsüzlerimizi RUBAR, XALiL ve MURAT 
şahsında minnet, saygi ve özlemle ANIYORUZ

6 Ocak 2017 
yüregimizde derin bir yara olsa da sizler her zaman 

karanlıktaki ışığımız kutuptaki güneşimizsiniz.
Aileleri adına; 

Ananız KÜRT ZAYNE

"Tohumduk Dilok'ta faşizme inat
Filistin'de yaralarimizi sardik

Diyarbakır zindanlarında Mazlumların ardıllarıydık
Bagok’ta Komutan Agit’tik

Serhildanlarda yarınlara akan halktık
Dağlarda özgür soluğunuzduk

Zalime karşı her koşulda dik duran onurunuzduk
Yine her sloganda, her onurlu duruşta 
ve her yeni özgür an'larda sizlerleyiz"
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İdris Selim için AF Örgütü’ne dosya sunuldu

LONDRA- KDP tarafından tutukla-
nan ve sağlık durumu kötüye giden 
Tevgere Azadi üyesi İdris Selim Mihe-
med’e yönelik uygulamaları protesto 
eden bir grup Kürdistanlı, Londra AF 
Örgütü yetkililerine bir dosya sundu.

 
Güney Kürdistan’da KDP Asayiş 

Güçleri tarafından 8 Mayıs 2019’da 
gözaltına alınan ve daha sonra tutuk-
lanan Tevgera Azadi üyesi İdris Selim 
Mihemed için Londra AF Örgütü bi-
nası önünde bir araya gelen kalaba-
lık bir grup protesto gösterisi yaptı. 
Selim Mihemed’in düşüncelerinden 
ve siyasi fikirlerinden dolayı KDP ta-
rafından tutuklandığını ifade eden 

grup üyeleri, KDP’nin Kürdistan’da 
diktatoryal bir sistem oluşturduğuna 
dikkat çekti.

Selim Mihemed’in sağlık durumu-
nun gün geçtikçe kötüye gittiği ve 
cezaevinde çeşitli baskılara uğradı-
ğını ifade eden grup üyeleri, “İdris 
Selim’e özgürlük”, “Kürdistan’da 
diktatörlüğe son” şeklinde sloganlar 
atıldı. Eylemin ardından AF Örgütü 
yetkililerine İdris Selim’in sağlık du-
rumu ve cezaevinde yaşadığı baskıla-
ra dönük bir dosya sunuldu. Sunulan 
dosya da, İdris Selim’in herhangi bir 
yasal gerekçe sunulmadan cezaevin-
de tutulduğu belirtilerek, “Cezaevin-

de baskıya uğruyor sağlık durumu iyi 
olmadığı için gün geçtikçe zayıflıyor. 
İdris Selim bilinçli olarak 12 metre-
karelik bir oda içerisinde 150 kişi ile 
birlikte aynı oda da tutuluyor. Bu 
da hayati tehlike oluşturuyor. İdris 
Selim iki ay boyunca açlık grevinde 
kalmış ve durumu protesto etmiştir. 
Ancak, hala neden cezaevinde tutul-
duğu bilinmeyen İdris Selim hakkın-
da herhangi bir olumlu adım atılma-
mıştır. Uluslararası kurumlar Kürtler 
açısından önemli bir siyasetçi olan 
İdris Selim için devreye girmelidir” 
denildi. AF Örgütü yetkilileri gerekli 
araştırma yapıldıktan sonra bir açık-
lama yapacaklarını belirtti.
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GÜCE TAPINMA VE GÜCÜN ESİRİ OLMA

Geçmiş haftanın devamı
Peki bu bahsettiğmiz büyük güç-

ler böyleyken, kırıntı mahiyetindeki 
güçlere sahip, onların küçük yerli iş-
birlikçileri ne yapıyorlar? Onlar hep 
bir hayalle yaşamaktadırlar; ben de 
bir gün büyük bir güç olabilirim ha-
yalidir bu. Büyük güçlere yaranma 
ve onları mutlu etme ve bir gün on-
lar gibi olma hayaliyle, onlar da ken-
di egemenlikleri altındaki toplumsal 
kesimlere büyük bir baskı ve şiddet 
uygulayarak kendi var oluş sebeple-
rinin ve iktidarlarının haklılığını zorla 
kabul ettirip sindirtmeye çalışmak-
tadırlar. Recep Tayip Erdoğan'ı buna 
örnek olarak verebiliriz. Vaktiyle 
parmağındaki yüzüğünden başka bir 
şeyi olmayan bu zat, iyi bir işbirlikçi 
başbakan olmak için Washington'un 
ve Batı'nın başkentlerinin yolunu 
aşındırıp durmuş, Yahudi lobileriyle 
içli dışlı olmuş, emperyalist sermaye 
çevrelerine ve güç odaklarına ''size en 
iyi ben hizmet ederim ve çıkarlarınızı 
korurum'' vaadinde bulunmuş ve bu 
amaçla bu güçler tarafından iktidara 
getirilmiştir. İktidarının ilk bir kaç 
yılında bu hizmetini kusursuz yeri-
ne getirmiştir. Ama iktidarı süresince 
yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık benzeri 
yöntemlerle zenginleştikçe, bunu 
kaybetme korkusuyla daha fazla güce 
sahip olması gerektiğine inanmış ve 
tiranlaşmıştır. Erdoğan'da güce ta-
pıyor ve gücün esiri olmuştur. Artık 
istese de bu esaretten kurtulamaz. 
Çünkü gücü kaybettiği an cehenneme 
gideceğini düşünmektedir.

Gücü dünyanın merkezi, güç sa-
hiplerini de halkalar şeklinde yeryü-
zünün katmanları gibi düşünürsek, 
yerçekimi kanunu gibi, gücün çekim 
kanunu da güce öykünen, onu elde 
etmek isteyen herkesi kendine çek-
meye çalışır. Gücü elde etme ve onu 
ebediyen koruma ve geliştirme istemi 
tüm hücrelerimize siner, bizi kendi-
ne esir eder. Erdoğan'ın çevresindeki 
yalaka ve lümpen kesimlerde güce 
tapındıkları ve güç sahibi olmak iste-
dikleri, yani gücün esiri oldukları  için 
halkalar halinde gücün çekim gücüne 
kapılmakta ve Erdoğan'ın bütün dik-
tatörel heveslerine onursuzca hizmet 
etmekte sorun görmemektedirler. 
Devlet devlet olmaktan çıkmış, ku-
rumlar dumura uğratılmış, halklar 
bir birine düşman ettirilmiş, toplum 
parçalanmış, bir birine düşürülmüş, 
herkesin herkesten korktuğu, para-
noyak, bunalımlı bir toplum yaratıl-
mış, hiç umurlarında bile değildir. 
Aksine onlar da tıpkı Erdoğan'ın bü-

yük güçlere yaptığı gibi, Erdoğan'a en 
büyük hizmeti ben yaparım, en iyi ve 
utanmaz, arlanmaz uşak ben olurum 
yarışındadırlar. Bunlar da, bir gün 
ben de bir Erdoğan olabilirim hayalini 
yaşamaktadırlar.

Güce tapanlar ve gücü hep elde 
tutmak isteyenler aslında birbirlerini 
hiç sevmezler. Sever gibi görünürler, 
bir birlerine methiyeler düzerler, bir 
birlerine en onursuzca yalakalıkları 
yaparlar ama aynı zamanda hep bir 
birlerinin ayaklarını kaydırmaya çalı-
şırlar. Çünkü hep güçlüye öykünürler 
ve onun yerine geçmek isterler. Güç 
rekabet gerektirir. Daha fazla gücü 
elde edene kadar bir birleriyle çok iyi 
dostmuş gibi görünerek birlikte ha-
reket ederler ama ilk fırsatta hemen 
onu düşürmeye ve yerine geçmeye 
çalışırlar. Yalakalık yaparken bile as-
lında hep komplocudur. Büyük güç-
lerin birer minyatörleri/kopyaları ola-
rak onun oyunlarını ve yöntemlerini 
uygularlar. Kimlik değiştirmekte so-
run görmezler, her kılığa girerler. Her 
türlü değeri hayasızca kullanmaktan 
çekinmezler. Bütün kutsal bildikleri 
değerleri rahatlıkla ayaklarının altına 
alabilirler. Yükseldikçe, güç kazan-
dıkça haklı olduklarına inanmaya 
başlar ve herkesi de buna inandırma-
ya çalışırlar. Uç noktada artık kendile-
rini Tanrı veya Tanrı'nın görevlendir-
diği bir peygamber olarak düşünürler. 
Çevrelerindeki yalakalar da onlara 
Tanrı veya peygamber muamelesinde 
bulunurlar. Bu muameleyi gördükçe 
kendilerini çok akıllı, zeki, yetenekli, 
karizmatik vs. görürler. Kendilerini 
böyle gördükçe altlarındaki insanları 
ve halkı da sinek, böcek gibi görüp 
sürekli ezilmeleri gerektiğini düşü-
nürler. Bunlar halkın arasında gü-
cün mutlak olduğu inancını yayarak 
toplumda lümpenizmi hakim kılmak 
isterler. Eşitlik ve özgürlük temelin-
de bir toplumun ve geleceğin hayal 
olduğunu söyleyerek toplumda gü-
vensizlik, karamsarlık ve inançsızlık 
yayarak, herkesin birey olarak kendi 
gemisini kurtarması gerektiği söyler-
ler. Bilinçsiz ve örgütsüz kesimlerin 
ve bireylerin bunların çekim alanları-
na kapılmaları kaçınılmaz olur.

Burda Gücü ister bir Tanrı olarak 
görelim isterse salt bir kavram olarak 
görelim; artık ona tapınılmaya baş-
lanmış ve varlık sebebimiz olmuştur. 
Böyle olunca yaşamımızdaki bütün 
çaba ve uygulamalarımız buna en-
dekslenmiştir. Yani artık onun esi-
ri olmuşuzdur. O bizden ne isterse 
onurumuzu, haysiyetimizi ve tüm 
değerlerimizi ayaklar altına alarak 
onun gereklerini yapmaya çalışırız.
Peki ezilen ve sömürülen sınıflardan 
ve halklardan, ötekileştirilmiş, dış-
lanmış ve şeytanlaştırılmış toplumsal 
kesimlerden gelen bizler neyi amaçlı-
yoruz, ne yapıyoruz, nerede duruyo-
ruz ve neyi temsil ediyoruz? 

Ezilen ama bilinçsiz olan halklar, 
toplumlar ve bireyler, karşı oldukları 
düzeni ortadan kaldırmaya çalıştık-
larında, tek amaçları bu sömürü ve 
baskı düzenini ortadan kaldırmak 
olmuş, bunun için ilkel mücadele-
ler yürütmüş ama yıkmak istedikleri 
düzenin yerine neyi ve nasıl kurmayı 

bilmedikleri için hep kaybetmişlerdir. 
Örneğin köleler tarafından yıkılan kö-
leci bir devlet veya köylüler tarafın-
dan yıkılan bir feodal devlet yoktur. 
Sistem değişiklikleri, egemen sınıf-
ların yaşadıkları siyasi, ekonomik ve 
toplumsal krizlerde yine hep egemen 
sınıfların reformlarıyla olmuştur. Kö-
leler ve köylüler bir çok büyük isyan 
teşebbüslerinde bulunmuşlar ama 
her seferinde büyük katliamlarla kay-
betmişlerdir. Burjuva düzene geçişte 
de yeni devleti kuran, burjuva sını-
fıyla birlikte ortaya çıkan işçi sınıfı 
değilde burjuvazi olmuştur. Paris Ko-
münü'nde olduğu gibi bir çok Avrupa 
ülkesinde işçi sınıfı ayaklanmış, kur-
tarılmış bölgeler yaratmış, barikatlar 
oluşturmuş, hatta fabrikaları ve ma-
kinaları kırıp dağıtmış ama devrim 
yapamamış ve kaybetmiştir. Çünkü 
bilinçli bir örgütlü güce sahip ola-
mamıştır. Ayaklanmış, değiştirmek 
istemiş ama nasıl değiştireceğini ve 
neyi kurmak istediğini bilmediği için 
hep değiştirmek istediği şeye benze-
meye çalışmıştır. Ekim Devrimi'yle 
bu kısmen aşılmaya çalışılmışsa da 
maalesef aynı hastalıktan kurtuluna-
mamıştır.

Burda amacım reformistliğe övgü 
yapıp devrimciliğin ve devrimin bir 
hayal/ütopya olduğunu söylemek 
değildir. Aksine bugün büyük bir bi-
rikime ve bilince sahibiz. Bu bilinç, 
ilk insandan günümüze, ezilenlerin 
ve sömürülenlerin yürüttükleri mü-
cadelelerin sonucu edindikleri biri-
kimdir. Önemli olan bu birikimden 
nasıl yararlandığımız ve gerçekte ne 
istediğimizdir.

Gücün egemenler ve onların onur-
suz ve ahlaksız uşakları için anlamı 
bu kadar belirgin ise biz bu güç karşı-
sında nerede ve nasıl konumlanmalı-
yız? Önce şuna kesin bir cevap verme-
miz lazım; biz bu güce gerçekte karşı 
mıyız yoksa gücü onlardan alıp biz mi 
elde etmek istiyoruz? Onlar gibi güç 
sahibi olma amacımız varsa, onları 
yensek ve güçlerini ellerinden alsak 
bile sonuçta yine onlar gibi olacağız. 
Bu durumda sadece gücün sahibinin 
kimliği değişecektir. Dolayısıyla ne 
yapmamız gerektiğini bilmemiz la-

zım. Eğer kendimizi gerçektende ezi-
len ve sömürülen halklardan ve top-
lumsal kesimlerden, emekçilerden 
yana görüyorsak ve gücün sömürü ve 
eşitsizliğin kaynağı olduğuna inanı-
yorsak, sınıfsız, sömürüsüz, adil, eşit 
ve özgür bir dünya istiyorsak bu güce 
karşı önce bilinçlenmeliyiz, örgüt-
lenmeliyiz ve korkmadan, yılmadan, 
kararlı bir şekilde mücadele etmeli ve 
savaşmalıyız. Ama her şeyden önce 
gücü ortadan kaldırdıktan sonra yeri-
ne nasıl bir toplum ve dünya kurma-
mız gerektiğini bilmeliyiz. Gerici güce 
karşı tabii ki ilerici bir güç kullanaca-
ğız ama bu güce aşık olmadan ve onu 
kendimize nihai hedef, yani amaç 
yapmadan, onu bir araç olarak kul-
lanıp gücü tamamıyla hayatımızdan 
ve geleceğimizden çıkartacağız. Ama 
önce buna inanmamız lazım. Düşün-
sel ve emeksel üretimden kopuk lüm-
penlerin ve asalakların yarattığımız 
tüm değerlerimizi sahiplenmelerine, 
bizi kullanıp sömürmelerine  izin 
vermeden, onların dünyaları yerine 
kendi dünyamızı kurmamız lazım. 
İnançlı ve kararlı bireyler ve toplum 
yaratmalıyız. Bunu önce kendi içimiz-
de, kendi beynimizde ve yüreğimiz-
de yapmalıyız. Bunun için bedeller 
ödemeyi, fedakarlıklar yapmayı göze 
almalı ve kabullenmeliyiz. Onlar bizi 
yok etmede ve dizginsiz bir şekilde 
sömürmede bu kadar pervasız ve acı-
masız ise biz de bilinçli bir kararlılıkla 
karşı koyabilmeli ve hiç bir şekilde 
yılgınlığa ve umutsuzluğa kapılma-
malıyız. Unutmayalım, umudumuzu 
ve inancımızı kaybedip değerlerimiz-
den ve kimliklerimizden vazgeçmek 
bizi kendimize yabancılaştıracak ve 
güç sahiplerinin kurbanı ve kölesi ya-
pacaktır. Bazıları bilinçli veya gafilce 
bizi etkileyip umutsuzluğu ve inanç-
sızlığı bize aşılamak isteyebilir. Bu tür 
insanları her devrimci ve yurtsever 
ortamda görebiliriz. En yakınımızda-
ki bir arkadaşımız, dost bildiklerimiz, 
ailemizden birileri, hatta yönetici 
ve sorumlu kadrolar bile olabilir. Şu 
soruyu her zaman kendimize sorma-
lıyız; kimliğimizden ve inandığımız 
değerlerimizden vazgeçersek ne ola-
biliriz, neye dönüşebiliriz? 

Egemenler daha fazla güç elde 
etmek için kaoslar yaratmada bire 
birdirler. Bugün bütün dünya büyük 
bir kaos sürecinden geçmektedir. Bu 
kaostan sonra bütün toplumlar yeni 
bir dünyaya evrilecektir. Bu yeni 
dünya kimin dünyası olacak diye 
bir kaygımız varsa eğer kendimizi 
şimdiden buna göre ayarlamalı, top-
lumlara alternatiflerimizi sunmalı 
ve mücadele yöntemlerimizi belirle-
meliyiz. Bu uzun erimli bir mücade-
ledir. Kendimizi uzun soluklu yani 
uzun yıllara yayılan bir mücadeleye 
hazırlamalıyız. Bu uzun soluklu mü-
cadelede bazı büyük kazanımlarımız 
olabileceği gibi bazı büyük kayıpla-
rımız, yenilgilerimiz de olabilir. Tü-
nelin karanlık içine değil de aydınlık 
sonuna kilitlenelim. Yaratacağımız 
ve kazanacağımız her küçücük ada 
bütüne ulaşmada bizim umudumuz 
ve dayanağımız olacaktır. Hedefi-
miz, dili, dini, rengi ve cinsiyeti ne 
olursa olsun, tüm dillerin, inançların, 
halkların ve cinslerin eşit ve özgür ol-
duğu, sömürünün ortadan kalktığı, 
halkın kendi kaynaklarına ve değerle-
rine sahip olduğu, ihtiyaçlarına göre 
üretip tükettiği bir dünya amacımız 
ve mücadelemiz olsun. Dünya nü-
fusunun yüzde 0,9'unun dünya ser-
vetinin yüzde 43,9'una sahip olduğu 
bir dünya değil de dünya nüfusunun 
yüzde 100'nün dünya servetinin yüz-
de 100'ne sahip olduğu ve açgözlü-
lüğün sınırsız sahip olma arzusunun 
kalmadığı bir dünya hedefleyelim ve 
yaratalım. Bu anlayış ve yaşam tarzını 
birey olarak önce kendimizde başla-
talım ve bunu içinde bulunduğumuz 
ve yaşadığımız her ortama uyarlaya-
lım, yaşatalım. Önce kendimizden, 
sonra ailemizden ve arkadaş çevre-
mizden, daha sonra içinde yer aldığı-
mız örgütlü yapılardan ve toplumdan 
başlatalım.

Gücün egemenliğine ve güce tapın-
maya ve onun esiri olmaya son vere-
lim. Her türlü dayanışmayı, adil ve 
eşit paylaşımı esas alıp özgür bireyler 
ve özgür bir dünya yaratalım. 
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Bozca-Der’in yeni başkanı Mehmet Koç oldu

LONDRA- 12. Olağan Kongresi’ni 
gerçekleştiren BOZCA-Der’in yeni 
başkanı Mehmet Koç oldu. 

Bozhöyük, Camili yurt ve civar 
yöre köylülerinin oluşturduğu Boz-
ca-Der’in 12. Olağan Kongresi’ni der-
nek binasında gerçekleştirdi. Yoğun 
bir katılımın olduğu kongeye bir çok 
demokratik kitle örgütü temsilcisi de 
katıldı. Kongre saygı duruşu ve divan 
oluşumu ile başladı. Divan Kurulu’na 
Dr. Ali Doğan, Mustafa Mercan ve 
Suzan Pelüt se çildi. Kongrenin açılış 
konuşmasını yapan ve aday olmaya-
cağını açıklayan BOZCA-Der Başkanı 
Nesimi Keskin, “Derneğimizi daha da 
yu karı taşımak için tüm iyi niyetimiz 

ve gayretimizle çalıştık. İnsan istiyor 
ki Bozca- Der’de ayrı gayrı olmasın. 
Geçmiş yönetimde yer alanlar yeni 
yönetimdekile ellerinden gelen des-
teği versinler Bu yıl benimle görev 
alıp, sonuna kadar canla başla çalı-
şan tüm yönetim kurulundaki arka-
daşlarıma ve Bozca-Der’e hizmet et-
miş geçmiş yönetimlere de teşekkür 
ederim” dedi. Keskin’in konuşması-
nın ardından yönetim ku rulu faali-
yet ve mali raporları, denetleme ve 
disiplin kurulu raporunun okundu ve 
tartışmaya açıldı. Yapılan tartışmala-
rın ardından raporlar onaylanırken, 
tüzük te ise bazı değişikliklere gidil-
di. Raporların okunmasının ardından 

kongre de seçimlere gidildi. Tek liste 
ile gidilen seçimlere Mehmet Koç baş-
kanlığında bir liste sunuldu.Yapılan 
oylama da tek liste oy çoğunluğu ile 
kabul edilerek, yeni yönetim oluştu-
ruldu.

Denetim ve disiplin kurullarının 
seçiminin de gerçekleştiği seçim-
ler de yeni yönetim ise şöyle oluştu: 
“Mehmet Koç, Ali Öz, Ali Hü seyin 
Çifçi, Ali Güneş, Hasan Doğan, Şev-
ket Yıldız, Abbas Buz, Halil Boy raz, 
Ziya Demircan, Hüseyin Uzun, Döne 
Yıldız, Makbule Buz, Sema Boz tepe, 
Yıldız Boztepe, Elif Aydın, Elif Şahin 
ve Naciye Çifçi.”

Avam Kamarası Brexit anlaşmasını onayladı

İngiltere Parlamentosu’nun alt ka-
nadı olan Avam Kamarası, ülkenin 
Avrupa Birliği’nden (AB) üyeliğinden 
ayrılmasının (Brexit) koşullarını dü-
zenleyen anlaşmayı onayladı.

Avam Kamarası’nın 231’e karşı 330 
oyla onayladığı anlaşma, önümüzdeki 
hafta Lordlar Kamarası’nda görüşüle-
cek. Anlaşma Lordlar Kamarası’ndan 
da geçerse, Kraliçe İkinci Elizabeth’in 
de onayıyla yasalaşmış olacak. Lord-
lar Kamarası anlaşma metninde her-
hangi bir değişiklik yaparsa, anlaşma 
tekrar oylanmak üzere yeniden Avam 
Kamarası’na gelecek.

31 OCAK’TA AB’DEN AYRILACAK
Avam Kamarası’nın onayladığı an-

laşma ise İngiltere’nin AB’den ayrıl-
masının ardından öngörülen 11 aylık 
geçiş sürecinde gümrük birliğinin 
devam etmesini ve ülkedeki AB va-
tandaşlarının mevcut haklarının ko-
runmasını da öngörüyor.

AB ve İngiltere Brexit sonrası, geçiş 
döneminin ardından kuracakları iliş-
ki düzeyini belirleyecek bir anlaşma-
ya varmaya çalışacak.

İngiltere’de 12 Aralık’ta yapılan er-
ken genel seçimi, Brexit’i 31 Ocak’ta 
gerçekleştirme vaadiyle seçime giren 
Başbakan Boris Johnson liderliğinde-
ki Muhafazakar Parti açık farkla ka-
zanmıştı.
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Sömürü çarkının bir dişlisi; 

Kürdistanlı ve Türkiyeli toplumla-
rın Britanya’ya yoğun göçü 1980'lerin 
sonunda başladı. Bu göç 1990'ları ilk 
yarsına kadar tüm hızıyla devam etti. 
Bu yeni hayata uyum sağlamamız el-
bette hiç kolay olmadı. Britanya'nın 
yeni ötekileri bizim toplum oluverdi. 
Kürdistanlı ve Türkiyeli toplumunun 
uyum sorunu yada entegrasyon so-
runu bizim temel sorunumuz oldu. 
Pozitif anlamda entegre olmayı ba-
şaramayan, bu yeni ötekiler ayakta 
kalabilmek için küçük yada orta öl-
çekli esnaf olarak tutunmaya çalıştı. 
Bu esnaf geleneği berberden marke-
te, kafeteryadan büfeye, toptan gıda 
sektöründen gastronomiye kadar 
geniş bir ticari alanda kendisini gös-
terdi. Ayrıca tüm hizmet sektöründe 
büyük bir başarıyı da yakalamış du-
rumda. Bugün Britanya’nın hangi kö-
şesine gidersek gidelim bizimkilere 
ait mutlaka bir esnaf görebiliriz. Başta 
gastronomi olmak üzere hizmet sek-
törünün büyük çoğunluğu Kürdis-
tanlı ve Türkiyeli esnaflar tarafından 
gerçekleşiyor. Bu nedenle sayıları on 
binlerle ifade edilebilecek bir esnaf 
kitlesine sahip toplumumuz. Ekono-
mik olarak bu ticarethaneler güçlü 
bir topluluğa sahiptir. Bu ekonominin 
mutlaka bir çok avantajları söz konu-
sudur. 

Ancak avantajları olduğu kadar 
sömürü çarkının bir parçası olmaları 
bakımından da karşı çıkacak bir çok 
yanı vardır. Asıl görülmesi gereken 
yanı da burasıdır.Dünden bugüne 
bakıldığında işçi sınıfının, pozitif ola-
rak yararlandığı bir çok hak geçmişte 
işçi sınıfın kan ve can pahasına be-
deller ödeyerek kazandıkları haklar-
dır. Sekiz saatlik iş gününden tutun 
da, hastalık izni, ücretli izin gibi bir 
çok hak işçi sınıfın haklı ve meşru 
mücadelesi ile kazanılmıştır. Bugün 
esnaflık yapan Kürdistanlı ve Türki-
yelilerin büyük bir kısmı geçmişte ya 
kendisi işçilik yapmış ve az ücretten 
dolayı şikayetçi olmuş yada asgari 
ücret, hastalık izni ve ücretli izin gibi 
işçi sınıfının temel hakları için bir 
solcu yada sosyalist olarak mücade-
le etmiştir. Bu gerçekliğe rağmen bu 
esnaflar yanlarında çalıştırdıkları işçi-
lere kendilerinin geçmişte talep ettik-
leri hakları sunuyor mu? Her ne kadar 
bu konu da resmi verileri sunacak 
istatiski bir araştırma olmasa da yaşa-
dıklarımızdan ve çevremizde gördük-
lerimizden de anlaşıldığı üzere bu es-
naflarımızın büyük bir kısmı işçilerini 
bu haklardan mahrum bırakmaktalar. 
Bu tartışmayı sürdürdüğümüz bir 
çok esnaf arkadaşımız "ama işçiler de 
kendilerini yarım gösterip (part time) 
devletten yardım alıyorlar" diyerek 
işçilerin haklarından çalmalarını 
meşrulaştırmaya çalışıyorlar. 

Oysa ki onlar da pekâla biliyorlar ki 
işçileri tam göstermelerinin işçilerin 

yardım haklarına olan etkisi kadar 
kendilerinin de bütçelerine etkisi var. 
İşçiyi yarım göstermekten kaynaklı 
işveren olarak ödemeleri gereken ver-
giden muaf kalmakla beraber, işlet-
melerin giderleri düşük olduğu için 
gelirini düşük gösterip KDV (VAT) ve 
gelir vergisi gibi bir çok vergide öde-
meleri gerekenden daha az ödeyebi-
liyorlar. Yani "işçiler yarım gösterip 
yardım alıyorlar" savunmasının hiç 
bir haklı yanı olmuyor, olamaz. Bu 
ülkede zor koşullarda yaşayan bir çok 
göçmenin mağduriyetinden fayda-
lanan binlerce esnaf söz konusudur. 
Örneğin Ankara Antlaşmalıların yasal 
statülerini kullanarak onları en zor 
koşullarda en düşük ücretlere çalış-
tıran yüzlerce esnaf var. Oysa ki bu 
esnaflar da bu antlaşma kapsamında 
burada olanların nasıl zor koşullarda 
olduklarını, çoğu zaman kazanma-
dıkları paranın vergisini kendi ceple-
rinden ödemek zorunda olduklarını, 
kiralarını ödemekte zorluk çektikleri 
için kalabalık evlerde oda paylaşmak 
zorunda olduklarını çok iyi biliyorlar. 
Bunu biliyorlar bilmesine de yasal 
olarak çalışan bir insana ödenmesi 
gereken ücretin çoğu zaman yarısın-
dan daha az ücret ödeyerek katmer-
leşmiş sömürü düzenini sürdürme-
nin bir parçası oluyorlar.

Yukarıda da belirtildiği gibi bunlar-
dan bir kısmının da kendisini "solcu" 
esnaf olarak görmesi ayrıca üzücü 
ve düşündürücü bir durum. Aslında 
her şey de olduğu gibi bu durumda 
da öncülük yaparak bu çarkın sürekli 
olarak bu şekilde işveren lehine dön-
mesinin önüne geçebilecek durumlar 
söz konusu. Başta ilerici ve solcu ol-
duğunu söyleyen esnaflar olmak üze-
re, ki bu söylediklerinde samimilerse 
eğer, bu konuda vicdan sahibi olanlar 
pekala bir araya gelerek yapacakla-
rı bir deklarasyon ile bundan sonra 
işçilerine yasal olan bütün hakları 
sunacaklarını ifade edebilirler. Emin 
olun bunun toplumsal bir karşılığı 
olacaktır. Bu deklarasyona imza atan-
ları toplum destekleyecek ve dolayısı 
ile diğer esnaflar da bu örnekleri takip 
etmek durumunda olacaktır. En ni-
hayetinde Burjuvazi'nin dahi işçi sı-
nıfına vermek zorunda kaldığı hakları 
ilericiler olarak onlara vermek sadece 
yasal bir sorumluluk olmanın da öte-
sinde insani bir görevdir. En azından 
olaya insani ve vicdani bakanların bu 
görevi yerine getirmesi gerekir.

"Bizim
Esnaf"

Hull’da Kürt Toplum Merkezi açıldı

İngiltere’nin önemli kentlerinden 
biri olan Hull şehrinde Kürt Toplum 
Merkezi açıldı. Halk Meclisi şeklinde 
örgütlenen merkez de diplomasi, kül-
tür sanat ve sosyal alanlar da çalışma-
lar yürütülecek.

Britanya Kürt Halk Meclisi’ne bağlı 
olarak Kuzey İngiltere’nin önemli bir 
kenti olan Hull’da Kürt Toplum Mer-
kez binası açıldı. Yapılan açılışa Lond-
ra Kürt Halk Meclisi Eşbaşkanı Nejla 
Ari, Hull Milletvekili Emma Hardy, 
belediye meclisi üyeleri, sendika 
temsilcileri ve bölge de olan Kürdis-
tanlılar katıldı.  Toplum Merkezi’nin 
açılışı dolayısıyla bir konuşma yapan 
İşçi Partisi Milletvekili Emma Hardy, 
Kürt halkı ile dayanışma içerisinde 
olunması gerektiğini söyleyerek, “ 
Farklı kimliklerin bir arada olması 
bizlere büyük katkılar sunuyor. Kürt 
halkının dili, kimliği ve kültürünün 
baskı ve tehdit altında olduğunu bili-
yoruz. Burada Kürtlerin bir merkezi-
nin olması bizim için çok anlamlı ve 
değerlidir. Bizler Kürt halkının yapa-
cağı çalışmaların yanında olacağız ve 
destek olacağız. Bu merkezin açılma-
sından dolayı mutluyuz” dedi.

 MÜCADELEYİ BÜYÜTÜYORUZ

Britanya Kürt Halk Meclisi’nden Ali 
Poyraz ise Halk Meclisleri’nin önemi-
ne dikkat çekerek, “Kurumsal olarak 
burada bir mekana sahip olmamız 
çok önemlidir. Kürtler büyük bir mü-
cadele ve direniş içerisindedir. Bugün 
faşist bir rejim tarafından katliamlara 
ve baskılara maruz kalsa da mücade-
leyi her gün büyüterek geliştiriyoruz. 
Bu anlam da Kürt Toplum Merkezimi-
zin açılması özgürlük mücadelesi açı-
sından önemli bir çalışma olmuştur. 
Bu çalışmalarımızı her alanda daha 
da büyütüp geliştirmeliyiz” diye kay-
detti.

SOYKIRIMA KARŞI ÖRGÜTLENİ-
YORUZ 

Hull Kürt Halk Meclisi Eşbaşkanı 
Gülhan Meleti ise AKP-MHP iktida-
rının Kürt halkına karşı yürüttüğü 
katliam ve baskılara dikkat çekerek, 
“Bizler baskılar, katliamlar ve tu-
tuklamalar dan dolayı sürgün olarak 
geldiğimiz Avrupa’da bu örgütlülü-
ğümüzü geliştirmezsek hem kültürel 
soykırım yaşarız hem de toplumsal 
olarak tanınmayacak hale gelir ve bir 
yok oluşa sürükleniriz. Bu açıdan biz 
örgütlendikçe bu ülkeler politikaları-
nı belirlerken faşist rejim ile ilişkiler 
kurarken, bizim örgütlü gücümüzü 
dikkate alarak ancak geri adım ata-

bilirler. Bu bilinç ve toplumsal örgüt-
lenme gerekliliğimiz doğrultusunda 
bugün Britanya’da da örgütlülüğü-
müzü büyüterek direnişi güçlendiri-
yoruz” diye belirtti.

‘KOMÜNAL ÇALIŞMAYLA KUR-
DUK’

Hull Kürt Halk Meclisi olarak yap-
tıkları çalışmalar doğrultusunda belli 
bir örgütlenme aşamasına gelmele-
rinin ardından Toplum Merkezi’ni 
açma kararı aldıklarını ifade eden 
Meleti, şunları söyledi: “Bu anlam da 
Hull kentinde Kürt Toplum Merkezi 
binasını kollektif ve komünal çalış-
malarımızın sonucu olarak açıyoruz. 
Bu merkezimizle birlikte bundan 
sonra diplomasiden kültür sanata ve 
eğitime kadar bir çok alanda Kürdis-
tan’ın renklerini daha örgütlü ve daha 
sistemli olarak yürüteceğiz. Bu anla-
mıyla aslında çok geç kalınmış bir ça-
lışmaydı. Bizler bu eksikliği görerek 
öz eleştirel de yaklaşarak binamızın 
açılışını gerçekleştiriyoruz.”

 Yapılan konuşmaların ardından 
Koma Zin tarafından müzik eşliğin-
de halaya duruldu. Hull Kürt Toplum 
Merkezi’nin önümüzdeki dönem bir 
kongre ile yönetimini belirleyeceği 
öğrenildi.
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DGB’den ‘mücadele’ çağrısı

LONDRA- Britanya Demokratik 
Güç Birliği, Türkiye’deki anti-demok-
ratik uygulamalara, Alevilere yönelik 
saldırılara, Kürt siyasetine yönelik 
baskı ve tutuklamalara dikkat çeke-
rek, AKP-MHP işgalci anlayışına karşı 
mücadele çağrısı yaptı.

 
Britanya Demokratik Güç Birliği 

(DGB) tarafından Türkiye ve Kür-
distan’da yaşanan son siyasal ge-
lişmelere ilişkin bir basın toplantısı 
düzenlendi. Britanya Alevi Federas-
yonu’nda yapılan toplantıda, güç bir-
liği üyesi kurum ve örgüt temsilcileri 
de hazır bulundu. DGB adına ortak 
açıklamayı yapan Hanım Akdemir, 
Türkiye’nin AKP-MHP rejimi tara-
fından ‘işgal’ altında olduğunu vur-
gulayarak, “Son yerel seçimler de 
muhalefet eden kesimler bir araya 
geldiği için iktidar telaşına düşen bu 
sağcı ve gerici iktidar işgaline devam 
edebilmek için 18 yıldır sürdürdüğü 
anti-demokratik, hukuk dışılık, hır-
sızlık ve sahtekarlıklarını arttırarak 
uyguluyor” dedi. Alevilerin evlerinin 
AKP-MHP iktidarının bilgisi dahilin-
de işaretlendiğine dikkat çeken Akde-
mir, iktidarın Aleviler ve Alevilik için 
itibarsızlaştırma ve hakaret dahil her 
türlük karalama ve iftirayı dile getir-
diğini belirtti.

 

‘ALEVİ EVLERİ İŞARETLENİYOR’
İktidar mensupları ve ortaklarının 

Alevilerin evleri işaretlendiğinde ‘ha-
berleri yokmuş gibi’ davrandıklarını 
ifade eden Akdemir, “Üst düzey yö-
neticiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 
dahil olmak üzere tüm hükümet yet-
kilileri ve ortaklarının Aleviler için ne 
düşündükleri ortadayken eğitim sis-
teminde kapalı yada açıktan Alevileri 
ve Aleviliği hedef alan itibarsızlaştır-
ma metinleri orta yerde dururken, 
din adamlarının sürekli tekrarladığı 
aşağılık cümleler devam ederken 
kendisine Alevilerin evlerini işaret-
lemeyi görev edinen mahluklar da çı-
kacaktır. Aynı iktidar 41 yıl sonra dahi 
Maraş’ta yaşanan katliamda katledi-
len Alevilerin anılmasına izin vermi-
yor, 27 yıl sonra Sivas’ta taleplerimizi 
kabul etmiyor. İktidarını mezhepçi 
Türk-İslam olarak devam ettiriyor. Bu 
durumda işaretlemeleri yapanların 
ceza yerine mükafat alacağı mesajını 
iletmiş oluyor. Bu nedenle işaretle-
melerden sorumlu olanlar Erdoğan 
ve tüm iktidar yöneticileridir” diye 
kaydetti.

 
KÜRT HALKINI HEDEF ALDILAR
Türkiye’de hukuk dışı tutuklama-

lar ve gözaltıların AKP-MHP iktidarı-
nın gerçek yüzü olduğunu söyleyen 

Akdemir, başta siyasi tutuklamalar 
olmak üzere tüm hukuk dışı tutuk-
lama ve gözaltıları kınadı. İktidarın 
işgalci anlayışının Kürt halkının sesi 
olan kimlikler başta olmak üzere tüm 
muhalif bireyleri ve toplumları hedef 
aldığını belirten Akdemir, “Avrupa’da 
özgür iradesini kullanan insanları da 
susturmak için hukuksuzluğu sopa 
olarak kullanmaktadır. Son zamanlar 
da Grup Yorum üyeleri Helin Bölek, 
Bahar Kurt, İbrahim Gökçek, Barış 
Yüksel. Ali Aracı, Sanatçı Yılmaz Çeli, 
Şenol Akdağ, AABK Onursal Başkanı 
Turgut Öker ve PSAKD Başkanı Zey-
nep Yıldırım gibi bir çok insanımız ya 
tutuklu olarak cezalandırılıyor yada 
yurt dışı yasağı ile tutsak ediliyor” 
diye kaydetti. DGB olarak doğruları 
söylemeye ve ayrımcı, gerici politika-
ların karşısında olmaya devam ede-
ceklerinin altını çizen Akdemir, tüm 
farklı kimliklerle bir arada yaşamanın 
umudunu örgütleyerek tek anlayışla-
ra karşı ‘dur’ diyeceklerini vurguladı.

 
Akdemir’in ardından söz alan DAY-

MER sözcüsü Feyzullah Cin’de Bri-
tanya’oati devrimci demokratik ku-
rumlar olarak Ortadoğu’daki savaşın 
tekrardan halkların birbirine düşü-
rülmemesi için bir an önce emperya-
list güçlerin Ortadoğu’dan çekilmesi 
gerektiğini ifade eti.



Telgraf • 15 Ocak 2020, Perşembe  | 11Ingiltere Gündemi

İşyerler� kapılarına k�l�t vuruyor

H�kmet Erden

CRR adlı kuruluşun araştırmasına 
göre 2019 yılında küçük ve orta ölçek-
l� 16 b�n 73 �şyer� kapanırken, 2020 yı-
lında �se �se 17 b�n 500 �şyer�n�n daha 
kapanması beklen�yor. Hükümet �se 
N�san ayı �t�bar�yle kr�z hal�nde olan 
ana caddeler de bus�ness rate (İşyer� 
verg�s�) �nd�r�m� g�b� b�r d�z� önley�c� 
düzenlemeler yapmayı planlıyor.

İng�ltere’de ekonom�k kr�z küçük 
ve orta ölçekl� �şyerler�n� vurmaya 
devam ed�yor. Ancak 2019 yılında 
sadece küçük �şletmeler değ�l bü-
yük mağaza f�rmaları da özell�kle 
ana caddeler de yüksek k�ra ve �şye-
r� verg�s�nden dolayı kapılarına k�l�t 
vurmak zorunda kalıyor. Centre for 
Reta�l Research (CRR) adlı Perakende 
Satış Araştırma Merkez� tarafından 
açıklanan rakamlar �se durumun c�d-
d�yet�n� ortaya koyuyor. 2019 yılında 
İng�ltere’dek� ana caddelerde her haf-
ta 300 dükkan ka pandı ve 2 b�n 700 �ş 
kaybı yaşandı. Son 25 yılın en olum-
suz yılı olduğu tesp�t� yapılan araş-
tırmada, 2019’da 16 b�n 73 dükkan ve 
mağaza kepenk �nd�rmek zorunda 
kalırken, 143 b�n 128 çalışan �se �şten 
çıkarıldı.

Geçen yıl perakende sek töründe 
�ş�n� kaybedenler�n sayısı, b�r öncek� 
yıla göre �se  25 b�n 703 arttı. Kapanan 
dükkan ve mağaza sayısındak� artış 

�se b�r öncek� yıla göre b�n 490 oldu.
 HAKSIZ REKABET VAR
Bu durumun, yaşanan ekonom�k 

kr�z�n yanı sıra Onl�ne alışver�ş mer-
kezler�n�n çoğalması ve ana cadde 
üzer�ndek� dükkanların k�ra ve bus�-
ness rate ücretler�n�n yüksek olması 
olarak bel�rlend�. Özell�kle onl�ne 
ş�rketler�n şeh�r dışındak� depoları 
�ç�n, ana caddelerde faal�yet göste-
ren rak�pler�ne göre daha az “bus�-
ness rate” ücret� ödemeler� �se k�l�t 
vurmaların başka b�r neden� olarak 
göster�ld�. Özell�kle son b�r yıl �çer�-
s�nde Son Deben hams, Bonmarche, 
Mothercare, Cl�ntons, Select Fash�on, 
Karen M�llen, Jack W�lls ve Bathstore 
g�b� perakende z�nc�rler�n�n �� as ede-
rek yönet�mler�n� devretmek duru-
munda kaldığı bel�rt�ld�.

 
‘17 BİN 500 İŞYERİ DAHA KAPA-

NABİLİR’
CRR araştırmasının devamında 

c�dd� uyarılar da bulunarak, �şyerle-
r�n�n artan mal�yetler�, düşük karlılık 
ve onl�ne satış yapan f�rmalara karşı 
�ç�nde bulundukları haksız rekabet�n 
g�der�lmemes� hal�nde 2020 yılın-
da daha fazla �şyer�n�n kapısına k�l�t 
vuracağını bel�rt�yor. CRR, 2020 yı-
lında 17 b�n 500 dükkan daha kapa-
nacağını ve 171 b�n k�ş�n�n daha �ş�n� 
kaybede b�leceğ�ne d�kkat çekt�.  CRR 
d�rektörü Joshua Bamf�eld, �şyerler�-
n�n g� derek artan mal�yetler, düşük 

karlı lık ve Amazon g�b� onl�ne satış 
yapan f�rmalara karşı �ç�nde olduk-
ları reka bet neden�yle zor durumda 
olduğuna d�kkat çekt�.  CRR d�rektörü 
Bamf�eld, yükselen �şç� masra� arının 
t�car� baskıları ve n�speten zayıf olan 
ta lepler, en zayıf durumdak� ş�rketle-
r�n mağazalarını kapatmasına veya 
�� as etmes�ne neden olacağının altını 
ç�zd�.

BUSİNESS RATE DÜŞÜRÜLECEK
 İng�ltere’de �şyerler� kapılarına 

k�l�t vururken, hükümet �se bu du-
ruma karşı özell�kle ana cadde üze-
r�ndek� �şyerler� �ç�n bus�ness rate” �n-
d�r�mler�n�n yükselt�lmey� planlıyor. 
N�san ayından bu �nd�r�mler�n başla-
ması beklen�rken, bu �nd�r�mden ya-
rım m�lyonu aşkın �şyer�, restoran ve 
pub g�b� �şletmeler yararlanab�lecek. 
Y�ne şeh�r merkezler� ve ana yollarda 
bulunan �şyerler�n�n canlanması �ç�n 
25 m�lyon sterl�nl�k b�r bütçe ayrılma-
sı düşünülüyor. 

Toplumlar Bakanı Robert Jen r�ck, 
yen� hükümet�n görev ler�n�n merke-
z�nde şeh�r ve bölge ler�n durumları-
nı düzeltmek, her kes�n refah �ç�nde 
olduğundan ve fırsatlara er�şeb�ld�k-
ler�nden em�n olmak olduğunu söy-
leyerek,  “2020 yılı boyunca şeh�r 
merkezler�m�z� dönüştürmek ve yerel 
toplumların �ht�yaçlarını kar şılayacak 
planlara destek olmak �ç�n yürütüle-
cek projelere yüzlerce m�l yonluk ya-
tırımlar yapacağız” ded�.

Barış Küçük’ün kat�l zanlısı 
suçunu �t�raf ett�

LONDRA- Londra’da bıçaklı b�r sal-
dırı sonucu hayatını kaybeden Barış 
Küçük’ün kat�l zanlısı Adam Tarık 
suçunu kabul ederek hırsızlık yap-
tığını ve bıçak taşıdığını �t�raf ett�. 
Zanlı Tarık, Küçük’e ‘öldürme kastı’ 
�le saldırmadığını �ler� sürerken, jür� 
huzurunda yapılacak yargılama �se 3 
Şubat’ta başlayacak.

Londra’da 3 Haz�ran günü bıçaklı 
b�r saldırı sonucu hayatını kaybeden 
Barış Küçük’ün kat�l zanlısının yar-
gılandığı dava Old Baley Ağır Ceza 
Mahkemes�’nde görüldü. Duruşmaya 
Küçük’ün yakınları ve sevenler� �le 
çok sayıda k�ş� katıldı. Del�ller�n top-
landığı esas yargılamaya geç�lmes� 
�ç�n hazırlıkların yapıldığı mahkeme 
de kat�l zanlısı Adam Tarık, aylardır 
süren duruşmalar sonucunda �lk defa 
suçunu kabul ett�. Olayla �lg�l� beyan 
da bulunan Tarık, Küçük’ün cep te-
lefonunu çaldığını ve bıçak taşıdığını 
kabul ett�. Bıçak taşıyarak hırsızlık 
yaptığını �t�raf eden Tarık, Barış Kü-
çük’ü ‘öldürme kastı’ �le vurmadığını 
�dd�a ett�. Küçük’ün cep telefonunu 
çaldığını söyleyen kat�l zanlısı Tarık, 
olayı ‘öldürme kastı’ �le gerçekleş-
t�rmed�ğ�n� �dd�a ett�.  Zanlı Tarık, 
özell�kle k�ml�ğ� hakkında yalan be-
yanlar da bulunarak, aylardır ‘avukat’ 
ve ‘tercüman’ g�b� farklı gerekçelerle 
mahkemen�n uzamasına yol açmış 
ve h�ç b�r soruya yorum  ve yanıtta 
bulunmamıştı. Tarık’ın daha öncek� 
avukatlık bürosunu azlett�ğ� �ç�n du-
ruşmalar uzarken yen� avukatlık bü-
rosu �le b�rl�kte beyanda bulunmaya 
başladı.

ESAS YARGILAMA 3 ŞUBAT’TA
Tarık’ın suçunu �t�raf eden beyan-

ları �le b�rl�kte esas yargılamaya geç�l-
mes� �ç�n de hazırlıklar son aşamaya 
geld�. Bugüne kadar görülen duruş-
malar da del�ller toplanarak kamera 
kayıtların dan görgü tanıklarına kadar 
b�r d�z� araştırmalar sonuçlandırıldı. 
Daha öncek� duruşmalar da mahke-
me heyet� zanlı hakkında toplanan 
del�ller�n yeterl� olduğuna kanaat 
get�rm�ş ve olay yer�nde bulunan kan 
örnekler�n�n zanlının kanıyla örtüş-
tüğü yönündek� raporları açıklamıştı.

Mahkeme heyet� son görülen du-
ruşma da Jür� üyeler�n�n seç�m� ve 
esas yargılamanın yapılması �ç�n 
mahkemey� 3 Şubat tar�h�ne ertelen-
d�. Bu tar�hte öncel�kle jür� üyeler�-
n�n seç�m� gerçekleşt�r�lecek. Jür�n�n 
seç�m�n�n ardından en az 2 hafta bo-
yunca sürecek olan yargılama baş-
layacak. Jür�l� yargılama da zanlının 
suçu ve boyutları tüm yönler�yle ele 
alınacak ve mahkeme jür� heyet�n�n 
kanaat� �le b�rl�kte kararını verecek.
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HDK Eş Sözcüleri: Halkla zayıflayan bağlarımızı güçlendireceğiz

İSTANBUL - Son genel kurulda 
HDK Eş Sözcülüğüne seçilen Sedat 
Şenoğlu ve İdil Uğurlu, kongrenin 
yeni dönem stratejisini anlattı. Ge-
nel kurulda özeleştirel yaklaşımların 
ortaya çıktığını belirten İdil Uğurlu, 
halkla zayıflayan bağların güçlendiri-
leceğini söyledi. 

Ankara’da 5 Ocak’ta 10’uncu Genel 
Kurulu’nu gerçekleştiren Halkların 
Demokratik Kongresi (HDK) Eş Söz-
cülüğüne seçilen Sedat Şenoğlu ve 
İdil Uğurlu, Kürt sorununda gelinen 
nokta, tecrit, Ortadoğu politikası, 
ekoloji, kadın cinayetleri ve gündem-
deki bir çok konuyla birlikte HDK’nin 
yeni dönemde izleyeceği yol haritası-
nı Mezopotamya Ajansı’na (MA) de-
ğerlendirdi.

 
HDK’nin kurulduğu dönemde 

kendi programının en başında Kürt 
sorununun çözümünü koyduğunu 
hatırlatan Eş Sözcü Sedat Şenoğlu, 
Kürt sorununun Türkiye’deki de-
mokrasi sorununun ana ekseni oldu-
ğunu, Kürt sorununun demokratik, 
adil, onurlu bir barışla çözülemediği 
koşullarda Türkiye’deki siyasal yapı-
nın da değişmeyeceğini dile getirdi. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin eşitlikçi ve 
özgürlükçü bir şekilde kurulmadığı-
nı ifade eden Şenoğlu, Kürt ve diğer 
halkların haklarının bastırılması üze-
rine kurulduğunu ve bunun 100 yıldır 
devam ettiğini ifade etti. Şenoğlu, 
“HDK olarak biz Kürt sorununun çö-
zümünün Türkiye, Kürdistan ve Or-
tadoğu’da yaşanan diğer sorunların 
halkası olarak görüyoruz. Dolayısıyla 
savaş siyasetine karşı etkin bir barış 
siyasetini hakim kılmak ve bunun 
için her türlü olanağı değerlendirece-
ğiz” dedi.

 
‘ÖCALAN’IN KOŞULLARI DÜZEL-

TİLMELİ'
PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 

20 yıldır tecrit altında tutulduğunu 
2015 yılından itibaren de mutlak bir 
tecrit altında olduğunu vurgulayan 
Şenoğlu, “2015 yılından sonra başla-
yan açlık grevleri ve ölüm orucu di-
renişlerinden sonra Sayın Öcalan’la 
avukat görüşü gerçekleşti. Öcalan’la 
yapılan görüşmeden sonra ‘Ben bu 
sorunu bir haftada çözerim kendime 
güveniyorum’ dedi ve ‘Devlet aklını 

da rasyonel davranmaya davet edi-
yorum’ dedi. Sayın Öcalan ‘Savaş po-
litikasından dönülmezse Türkiye ve 
Ortadoğu’da çok daha ağır sonuçlar 
doğuracak’ şeklinde uyarılarda bu-
lundu. Sayın Öcalan’ın oynayacağı 
politik rolü elinden tekrar alındı ve 
yeniden mutlak bir tecrit uygulanma-
ya başlandı. Türkiye’de Kürt sorunu-
nun çözümü Sayın Öcalan üzerindeki 
tecridin kaldırılmasından geçiyor. 
Sayın Öcalan ile görüşmeler gerçek-
leştirildiği dönemde toplumda ciddi 
rahatlamaların olduğunu ve Sayın 
Öcalan’ın toplum içinde çok büyük 
bir karşılığı olduğunu gördük. Tecrit 
kendi başına ya da diplomatik ilişki-
ler ile kırılmaz toplumun demokratik 
çözümü sahiplenmesi barış müca-
delesini sahiplenilmesi ile devletin 
barış karşıtı politikası geriletilebilir. 
O bakımdan Sayın Öcalan’ın rolünü 
oynayabilmesi uygun koşulların ya-
ratılması gerekiyor” değerlendirmesi 
yaptı. 

 
ORTADOĞU SAVAŞ BATAKLIĞINA 

ÇEVRİLDİ
Kuzey ve Doğu Suriye’ye dönük 

saldırılar, İdlib operasyonu, Libya 
tezkeresi ve son olarak ABD ile İran 
arasında Kasım Süleymani suikastı 
ile başlayan gerilimi de değerlendi-
ren Şenoğlu, Ortadoğu sahasında 
emperyalist güçlerin yüz yıllık hesap-
laşmalarının yaşandığını söyledi. Bir 
bakıma yaşanan savaş ve yıkımların 
Ortadoğu’nun kaderiymiş gibi daya-
tıldığını ifade eden Şenoğlu, “Birinci, 
ikinci dünya savaşları ve soğuk savaş 
döneminde de bu politikalar sürdü-
rülüyordu. 21. yüzyılda Ortadoğu böl-
gesi bir savaş bataklığına çevrildiğini 
görüyoruz” dedi. 

 
HALKLARA İŞGAL VE SAVAŞ DA-

YATILIYOR
Ortadoğu’da yaşanan savaşların 

birinci derece sorumlusunun ABD 
ve diğer emperyalist devletler oldu-
ğunu, 17 yıllık AKP iktidarının da bu-
nun bir parçası olduğunu sözlerine 
ekleyen Şenoğlu, Suriye’de TSK güç-
lerinin varlığının işgal olduğunu dile 
getirdi. İktidarın yeni Osmanlıcılık 
mantığı ile başta Suriye olmak üzere, 
Irak ve Libya’yı kendi toprağı olarak 
gördüğünü ve bunu da işgal ve savaş-
la halklara dayattığını vurgulayan Şe-

noğlu, ABD, Rusya ve diğer güçlerin 
Ortadoğu üzerinde büyük hesapları 
olduğunu belirtti ve “Ortadoğu de-
mek, petrol, para, jeo-stratejik olanak 
demek. Bunun için de göze alamaya-
cakları hiçbir şey yok” dedi.

‘DİRENİŞLER DE BİTMEDİ’
Ortadoğu sahasında savaş ve yı-

kımların hiç bitmediğini ancak buna 
karşı halk direnişlerinin de hiç bit-
mediğini anımsatan Şenoğlu, Kuzey 
ve Doğu Suriye’de kurulan model ile 
emperyalist güçlerin planlarının çe-
liştiği bir noktada yeniden müdahale-
lerin yaşandığını ifade etti. DAİŞ gibi 
örgütlerin ortaya çıkmasının, İran 
ve ABD arasında yaşanan gerilim ve 
Libya meselesinin tüm bu yaşanan-
lardan bağımsız ele alınamayacağını 
dile getiren Şenoğlu, Kuzey Suriye’de 
yaşananlara bakıldığında Ortado-
ğu’da yaşanan çözümsüzlüğe karşı 
halkların çözümünü geliştirildiğini, 
Ortadoğu’nun kaderi için “Hayır böy-
le olmayabilir. Başka bir dünya inşa 
edebiliriz” diyerek ciddi mücadelele-
rin verildiğini söyledi. 

 
‘ÖZELEŞTİREL BİR KURUL OLDU’
HDK’nin son genel kurulunda alı-

nan kararları ve Türkiye’de yaşanan 
sorunlara karşı nasıl bir rol üstlene-
cekleri üzerine durduklarını ifade 
eden Eş Sözcüsü İdil Uğurlu ise öze-
leştirel yaklaşılan ve kadın tartışma-
larının çok güçlü geçtiği bir genel ku-
rul gerçekleştirdiklerin söyledi. Hem 
katılım açısından hem de tartışmalar 
açısından verimli bir genel kurul ol-
duğunu aktaran Uğurlu, “Kadınların 
kazanılmış haklarına dönük AKP-M-
HP blokunun saldırılarına karşı güçlü 
bir mücadele hattının oluşması için 
HDK kadın meclislerinin örgütleyici 
olması, en geniş kadın birliğinin sağ-
lanması için üzerimize düşen sorum-
luluğu yerine getirmemiz noktasında 
kararlar alındı. Artan kadın cinayetle-
ri, kadına karşı nefret söylemlerinin 
arttırılması, kadının toplumsal ve 
çalışma yaşamdan uzaklaştırılmaya 
çalışılması buna karşı kadın mücade-
lesinin hem Türkiye’de hem dünyada 
örgütlendirilmesi ve kadın direnişi-
nin artırılması yönünde karalar alın-
dı” diye konuştu.

 VAR OLUŞ FİKRİYATINA DÖNÜŞ
Son yapılan genel kurulda HDK’nin 

varoluş fikriyatına dönmesi yönünde 

tartışmaların yürütüldüğünü aktaran 
Uğurlu, şöyle devam etti: “Daralma-
sı gittikçe küçülen bir kongre haline 
gelmesi, halkla olan bağlarının zayıf-
laması yapılan en önemli özeleştiri-
lerden biriydi. Var olan meclislerin 
işlevli kılınması ve daha çok yaygın-
laşması yönünde tartışmalar yürü-
tüldü. HDK’nin 40’tan fazla bileşeni 
var ancak buna uygun bir çalışmadan 
söz edemeyiz. Yaşanan tüm bu eksi-
liklerin farkında olarak bir tartışma 
yürüttük ve bundan sonrasında HDK 
kendi fikriyatına dönmesi yönünde 
hemfikir olundu.” 

EKOLOJİK YIKIMA KARŞI MÜCA-
DELE 

Türkiye ve bölgede yaşanan eko-
lojik tahribatlara da değinen Uğur-
lu, Nükleer Santral, Hidro Elektrik 
Enerji Santralleri (HES), madenler, 
İstanbul’da yapılmak istenen Kanal 
İstanbul ve Kürt illerinde yapılmak is-
tenen güvenlik barajlarına karşı güçlü 
bir mücadele hattının örülmesi için 
acilen çalışmalara başlayacaklarını 
kaydetti. Dünyada yapılmak istenen 
doğa karşıtı her projenin emperya-
list bağına bakılması gerektiğini dile 
getiren Uğurlu, “Mersin’de yapılmak 
istenen Nükleer Santral, HES proje-
leri, Kanal İstanbul, Hasankeyf ve 
Kaz Dağları birbirleri ile bağlantılıdır. 
Tüm bunların doğru bir şekilde bağını 
kurup ve mücadeleyi buna uygun bü-
yütmemiz gerekiyor. Çünkü geleceği-
miz söz konusu” diye belirtti. 

KİTLESEL BİR İVME KAZANAMA-
DI

Çocuk istismarları ve kadın cina-
yetlerinin durdurulması için müca-

delenin çok daha fazla büyütülmesi 
gerektiğine işaret eden Uğurlu, 2019 
yılında 474 kadının katledildiğine 
dikkat çekti. Özgecan Aslan, Emine 
Bulut gibi kadınların vahşi bir şekilde 
katledildiğini anımsatan Uğurlu, şöy-
le dedi: “Kadın bedeni üzerinden te-
cavüzcü erk anlayışının uygulanması 
Şule Çet yada Balıkesir’de bir babanın 
kendi kızını katletmesi ve bunu anne-
sinden intikam almak için yaptığını 
söylemesi bu örnekler arttırılabilir. 
Ne yazık ki Türkiye’de kadın örgüt-
leri kitlesel bir ivme yakalayamadı. 
Bunda Türkiye’de yaşanan koşulların 
da etkisi var ama bu bunu açıklama-
ya yeterli değil. Zaman zaman kitle-
sel eylemler oluyor ancak bu yeterli 
olmuyor. Kadına dönük şiddeti IŞİD 
zihniyetinden ayrı tutamayız ve dün-
yanın neresinde olursa olsun kadın 
cinayetlerine karşı çok güçlü ses çı-
karılmalı. Bu anlamda en fazla müca-
dele etmesi gereken kurumlardan biri 
de HDK’dir.”

 
‘HALKLA BAĞIMIZI GÜÇLENDİRE-

CEĞİZ’

 Yeni dönemde meclis çalışmalarını 
güçlendireceklerini sözlerine ekleyen 
Uğurlu, değerlendirmelerini şöyle ta-
mamladı: “Meclis tarzı örgütlenmeler 
ile sokağa inmek ve yaşam alanların-
da var olmak ve bu sadece temsili dü-
zeyde değil daha çok halkı katmak ve 
halka daha çok HDK’yi anlatmak ve 
toplumsal yaşamın içerisinde olmak, 
kongrede alınan kararlarımızı da en 
iyi şekilde ete kemiğe büründürmek 
çalışmalarımız içerisinde olacak.”
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Kürdistan’ın birliğini kadınlar 
sağlayacak

BERİTAN CANÖZER / JINNEWS
AMED - Amed’de 22 Aralık’ta dü-

zenlediği resepsiyonda çok sayıda 
siyasi parti, kurum ve sivil toplum 
örgütü bileşenleri ile bir araya gelen 
Birleşik Kürt Kadın Platformu, ger-
çekleştirdiği tartışmaların ardından 
sonuç bildirgesini yayınladı. Yayınla-
nan bildirgede, “Tek bir sonuca var-
dık: Kürtler birlik olmadan başta Kürt 
kadınlar olmak üzere Kürdistan’ın 
dört tarafına dayatılan soykırım ve 
sömürge politikalarından kurtulama-
yız” belirlemesi dikkat çekti. Kürdis-
tan’da yaşanan saldırı ve acıların hak 
ihlallerini aştığı belirtilen bildirgenin 
içeriğini ve tartışma düzeyini Tevgera 
Jinên Azad (TJA) aktivisti Ayşe Gök-
kan değerlendirdi.

Birlik şiarıyla çalışacağız
Yüzlerce kadınla bir araya geldik-

lerini ve tartışmalar yürüttüklerini 
dile getiren Ayşe Gökkan, kadınların 
ulusal birlik için öncülük yapabile-
ceği noktasında değerlendirmeler 
yaptıklarını belirtti. Kadınlar olarak 
ara ara bir araya geldiklerini söyleyen 
Gökkan, “Kürdistan’ın durumunu ko-
nuşuyorduk, tartışıyorduk. Fakat bu 
kez her şehirden, bölgeden arkada-
şımızın katılabileceği bir resepsiyon 
yapmak istedik. 2010’da Amed’de, 
2013’te Hewlêr’de bir araya gelmiş 
ve bir kadın konferansı gerçekleştir-
miştik. Ulusal birlik için yürütülen 
çalışmalarımız devam ediyor. Biliyor-
sunuz Güney’de, Kuzey’de, Rojava ve 
Rojhilat’ta Kürtlere ve kazanımlarına 
yönelik yoğun saldırılar söz konusu. 
Kürt halkının saldırılar karşısında 
birlik olması gerekiyor. Bunun için 
elimizden geleni yapmalıyız. Kadın-
larla da bunları tartıştık. Birlik şiarı 
ve hedefiyle çalışmalarımıza devam 
edeceğiz” dedi.

Oyunları boşa çıkarmalıyız 
Kürt halkı üzerindeki baskı ve sal-

dırıların basit ele alınmaması gerekti-
ğini belirten Gökkan, Kürtleri yok et-
meye yönelik bir saldırı politikasının 
devrede olduğuna dikkat çekti. Kürt 
halkının birliğini ilan etmediği ve 
korumadığı takdirde katliamların hiç-
bir zaman sona ermeyeceğine işaret 
eden Gökkan, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Kürt halkı şahsi çıkarlarını gö-
zetmeden birlik için çalışmalıdır. Bu 

Ulusal birlik yolunda  kadınlar olarak öncülük misyonunu yüklenecekle-
rini kaydeden TJA aktivisti Ayşe Gökkan, “Kadını yok sayan erkek egemen, 
feodal, militarist tavrı kabul etmiyoruz. Ya bir olacağız ya da yok olacağız” 
dedi.

görev ve sorumluluk hepimizindir. 
Bu saldırılar yalnızca bir Kürdistan 
parçasına yönelik değil, Kürt halkının 
statüsüne yöneliktir. Platformumuz 
da bu çerçevede ittifak ile kuruldu. 
En büyük amacımız Kürt birliğini sağ-
lamak ve buna kadınlar olarak öncü-
lük etmek. Asimilasyon politikalarını 
ve saldırıları en derinden hisseden 
kadınlardır. Kürt kadınları şahsında 
dil, kültür ve kimliğimize yönelik mil-
liyetçi, faşizan ve cinsiyetçi saldırılar 
gerçekleşiyor.”

Gökkan, platform olarak bir araya 
gelmelerinin nedenlerinden birinin 
de bu milliyetçi, faşizan ve cinsiyet-
çi saldırılara karşı örgütlü bir kadın 
mücadelesi yürütmek olduğunu kay-
dederken, “Bu saldırılara asla izin 
vermeyeceğiz ve her zaman özsavun-
mada olacağız. Bütün Kürt kadınlar 
da bu saldırılara karşı çıkmalıdır. Bu 
oyunları kadınlar olarak boşa çıkar-
malıyız” dedi.

Hem öncü hem aracı olmalıyız
Gökkan, kadın mücadelesinin ön-

cülerinden Hevrîn Xelef’i örnek ve-
rerek, “Hevrîn Xelef’in katledilmesi 
hükümetin, paramiliter güçlerin ve 
DAİŞ’in Kürt kadınına yaklaşımının 
göstergesidir” diye vurguladı. Dış 
güçlerin amacının Kürtlerin parça-
lanması olduğunu söyleyen Gökkan, 
“Kürt kadınlar olarak ulusal birlik 
yolunda hem öncü hem de aracı 
olmalıyız. Birlik çalışmalarına ön-
cülük edecek olanlar şüphesiz ka-
dınlar olmalıdır. Bizim birliğimizle 
Kürdistan’ın birliği sağlanacaktır. 
Yoksa Kürtler katliam ve saldırılardan 
asla kurtulamayacaktır” ifadesinde 
bulundu.

Mücadele alanını genişletiyoruz 
Kürt birliği için görüşmeler yapa-

caklarını aktaran Gökkan, şunları 
vurguladı: “Kürt siyasetçiler, Kürt 
halkı birlik isteğimizi ve talebimizi 
duymalıdır. Biz her çevreden Kürt 
kadınlar olarak mücadelemizi büyüt-
meyi hedefliyoruz. Kadını yok sayan 
erkek egemen, feodal, militarist tav-
rı kabul etmiyoruz. Parçalanmışlığa 
karşı mücadele sözünü yineliyoruz. 
Kürtlerin birliği yolunda kadının ba-
kış açısıyla çalışmaları hızlandıraca-
ğız. Ya bir olacağız ya da yok olacağız. 
Yok olmayı kabul etmiyoruz ve müca-
dele alanını genişletiyoruz.”

Kadın gazeteciler anlattı: Her koşulda 
gerçekleri yazacağız

İSTANBUL - Gazetecilere yönelik 
tutuklama, sansür ve işten atmalarla 
karşılanan 10 Ocak Çalışan Gazeteci-
ler Günü’nde, özellikle kadın gaze-
tecilerin yaşadığı sorunlar saymakla 
bitmez durumda. Kadın gazeteciler, 
bütün zorluklara rağmen haberleri en 
gerçekçi şekilde vermeye devam ede-
ceklerini anlattı.

Özgür Gazeteciler İnisiyatifi'nin 
2020 öncesine ait rakamlarına göre, 
şu an en az 130 gazeteci ve basın 
emekçisi tutuklu bulunuyor. Türkiye 
Gazeteciler Sendikası'na (TGS) göre 
ise, tutuklu gazeteci sayısı 91. Basın 
emekçileri, 10 Ocak Çalışan Gazete-
ciler Günü’nü bu kara tabloyla karşı-
lıyor. 

Sadece tutuklamalar değil, Türki-
ye’de her dönem oluşan politik kao-
sun faturası her defasında gazeteci-
lere kesildi. Geçen son 5 yıl içerisinde 
darbe girişimini, ekonomik krizi, sa-
vaşı gerçek bir şekilde yansıtmaya 
çalışan gazeteciler ya tutuklandı ya 
meslekten atıldı. 

2016-2018 yıllarında 6 haber ajansı, 
18 televizyon, 22 radyo, 50 gazete ve 
20 dergi Kanun Hükmünde Kararna-
melerle (KHK) kapatıldı. Buralarda 
çalışan gazetecilerin birçoğu işsiz 
kaldı. Gazeteciler içerisinde kadınlar 
daha dezavantajlı pozisyonda. Hem 
haber takibi sırasında hem de mes-
lektaşları arasında zaman zaman ay-
rımcılığa maruz kalsalar da haber üre-
timinin her aşamasında yer alarak bu 
engelleri aşmaya çalışan kadın basın 
emekçileri, 10 Ocak’a ilişkin ajansımı-
za konuştu. 

‘KADINLAR BASIN ALANINDA 
BİRÇOK ŞEYİ BAŞARDI’

Kadın prodüksiyon ekibinde çalı-
şan Durket Süren, kadın gazetecilerin 
mesleklerini yaparken yaşadığı zorlu 
süreçlerden bahsetti. 

Süren, kadınların basın alanında 
birçok şeyi başardığını, ancak çalışma 
koşulları içerisinde hep görünmeyen 
bir emek ve görünmeyen bir cins ola-
rak varlığını sürdürme çabası harca-
dığını belirtti. Süren, “Basın alanında 
kadın gazeteciler az olarak bilinebilir 
ama bunun yanında çok sayıda kadın 
gazeteci olduğunu düşünüyorum. 
Sorun aslında o kadın gazetecileri 
görmeyen, her alana sahip olmak is-

teyen bir eril zihniyetin varlığıdır. Ba-
sın alanı buna çok müsait bir alan ola-
rak karşımıza çıkıyor” diye belirtti. 

‘HEM KİMLİKSEL HEM SİSTEM-
SEL MÜCADELE’

Kendi çalışma koşullarından örnek 
veren Süren, şunları dile getirdi: “Ka-
dın gazeteciler bir taraftan çalıştıkla-
rı alanda kimliksel olarak mücadele 
veriyor. Onun yanında bir de sisteme 
karşı bir mücadele veriyor. Ege’den 
Karadeniz’e, İstanbul’dan Kürdistan’a 
bir çok yerde uzun süre gazetecilik 
yaptım ama çok farklı bir şey göreme-
dim. Oralarda da baskılar yaşadım. 
Elinde kamerayla haber yapmaya çık-
tığında bir kere en başta etraftakiler 
şaşırmış bir şekilde bakıyor. Bir de et-
rafını bir anda polis sarabiliyor.” 

DEVLET BASKISI YILDIRMADI
Devletin gazetecileri kendisi için 

tehlike olarak gördüğünü ifade eden 
Süren, böyle bir ortamda basın öz-
gürlüğünden bahsedilemeyeceğinin 
altını çizdi.

Süren, “Bugün hükümet kendine 
yakın yayın organı kuruyor ki kendi-
si için bir algı oluşturabilsin. Baskılar 
bunun yanında bir de oto-sansürü 
beraberinde getiriyor. Gazeteci kendi 
kendini sansürlüyor. Toplumun sesi-
ni ve gerçeği yazan gazeteciler tabi ki 
var, hep oldular ve olacaklar da. Bü-
tün engellenmelere rağmen gazete-
ciliklerini sürdürdüler. Uzun yıllardır 
bu alanda çalışmış ama halen iktida-
rın, gücün yanında olmaya çalışan 
gazeteciler var ama bunun yanında 
90’lı yılların ateşten gömlek dediği 
o gömleği hala giyen, mücadelesini 
sürdüren, bütün hukuksuzluklara 
rağmen gazetecilik yapan gazeteciler 
de var. Gerçeği yazan gazetecilere 
‘terörist’ diyen bir zihniyetle de karşı 
karşıyayız bugün ne yazık ki” dedi.

‘DÜN KATLEDİLDİ, BUGÜN TU-
TUKLANDI’

Kendisi de bir dönem habercilik 
faaliyetleri nedeniyle tutuklu kalan 
Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri 
İsminaz Temel ise, muhalif gazeteci-
ler ile havuz medyanın koşullarının 
çok farklı olduğu üzerinde durdu.

Muhalif gazeteciler olarak baskı al-
tında olduklarını, gözaltı, tutuklama, 
sahada çalışamama, haber kaynakla-

rına ulaşamama gibi pek çok sorun 
yaşadıklarını söyleyen Temel, “Dün 
gazeteciler katlediliyordu, bugün ise 
daha çok tutuklanıyorlar, gözaltına 
alınıyorlar. Daha doğrusu çalıştırıl-
mıyorlar” dedi. 

‘İKTİDARIN PROPAGANDA ARACI 
DEĞİLİZ’

Oluşan baskıyla medyanın taraf-
lılık noktasında ayrıldığını söyle-
yen Temel, kendilerinin halktan ve 
gerçekten taraf olduğunu ifade etti. 
Temel, “Şimdi bu ekonomik krizin 
neden kaynaklandığını biz gidip 
halkın kendisiyle röportaj yaparak 
ortaya koyuyoruz. Ama diğer taraf-
tan baktığınızda ‘ekonomik kriz yok’ 
diye haberler yapıldı. Bu sistemin 
yönetim şekli insanları bir şekilde 
gerçekten uzaklaştırıyor ve bunu ana 
akım medyanın eliyle yapıyor. Çün-
kü medya propaganda aracı ama biz 
iktidarın propaganda aracı değiliz. 
Gerçeklerin propaganda aracıyız, 
halkın propaganda aracıyız, sözünü 
söyleyemeyenlerin, işçinin emekçi-
nin propaganda aracıyız” diye belirt-
ti.

‘KADINLAR SEKTÖRÜN YARISINI 
OLUŞTURUYOR’

Türkiye Gazeteciler Sendikası 
(TGS) Akademi’de yer alan Gülfem 
Karataş da, Basın İlan Kurumu veri-
lerine göre medya sektöründe çalı-
şanların yüzde 50’sinin kadın oldu-
ğuna dikkat çekti.

Sektör içerisinde oldukça güçlü 
olduklarını söyleyen Karataş, diğer 
yandan gazetecilerin ülkedeki savaş, 
ekonomik kriz ve darbe gibi konuları 
haberleştirdikleri için tutuklanabil-
diklerini dile getirdi. Karataş, gaze-
tecilik tanımının iyi yapılması gerek-
tiğini belirterek, “İlk olarak gazeteci 
kime diyoruz bu çok önemli. Kamu 
yararına çalışan hatta tüm gerçekleri 
yazmaya çalışan gazetecidir. Mesela, 
A Haber sunucusu Erkan Tan yaptı-
ğı haberden dolayı kamuoyuna karşı 
komik bir duruma düştü ve kendini 
itibarsızlaştırdı. Yurttaş gazeteciliği 
de bu yüzden ortaya çıktı. Gazeteci-
ler büyük çoğunlukla devlet yanlısı 
haberler yaptığı için artık insanlar 
gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyor” 
ifadelerini kullandı.
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HDP Kadın Mecl�s�: Par�s Katl�amı �le kadın d�ren�ş� hedef alındı

ANKARA - HDP Kadın Mecl�s�, Pa-
r�s Katl�amı’nı lanetleyerek, “Kürt 
Özgürlük Hareket�’n�n d�plomas�, ka-
dın d�ren�ş� ve gençl�k örgütlenmes� 
hedef alınarak yapılan b�r saldırıdır” 
�fadeler�ne yer verd�.

Halkların Demokrat�k Part�s� (HDP) 
Kadın Mecl�s�, 9 Ocak 2013 yılında üç 
Kürt kadın s�yasetç� Sak�ne Cansız, 
F�dan Doğan ve Leyla Şaylemez’�n 
öldürüldüğü Par�s Katl�amı’na �l�şk�n 
yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, katl�amın Kürt soru-
nun demokrat�k çözümüne da�r PKK 
L�der� Abdullah Öcalan �le görüşme-
ler�n yaşandığı dönemde gerçekleşt�-
ğ�ne d�kkat çek�ld�. S�yas� b�r su�kast 
sonucu gerçekleşen katl�amın üzer�n-

den 7 yıl geçt�ğ�n� ancak fa�ller�n açı-
ğa çıkarılmadığı bel�rt�ld�. 

Açıklamanın devamında şunlar 
kayded�ld�: “Kürt kadın s�yasetç�lere 
dönük Par�s’te gerçekleşt�r�len su�-
kastın b�r benzer� de katl�amın 3’üncü 
yıldönümüne 4 gün kala Şırnak’ın 
S�lop� �lçes�nde gerçekleşt�r�ld�. So-
kağa çıkma yasağı adı altında kentle-
r�n ablukaya alındığı 2016 yılında bu 
kez Kürt kadın hareket�n�n ve kadın 
özgürlük mücadeles�n�n öncü �s�m-
ler� olan Demokrat�k Bölgeler Part�s� 
(DBP) Part� Mecl�s� (PM) üyes� Sêvê 
Dem�r, S�lop� Halk Mecl�s� Eşbaşkanı 
Fatma Uyar ve Kongreya J�nan Azad 
(KJA) üyes� Pak�ze Nayır b�l�nçl� b�r 
şek�lde hedef alınarak katled�ld�.

 ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNE GÖZ-
DAĞI VERME GİRİŞİMİ

Sak�ne, Leyla ve F�dan’ın katle-
d�lmes�; Kürt Özgürlük Hareket�’n�n 
d�plomas�, kadın d�ren�ş� ve gençl�k 
örgütlenmes� hedef alınarak yapılan 
b�r saldırıdır. Bu katl�amda, erkek 
egemen z�hn�yete karşı d�renen ve 
mücadele eden üç Kürt kadın dev-
r�mc�n�n Sak�ne, Leyla ve F�dan’ın 
katled�lmes�, hede� enm�ş olması 
tüm dünya kadınlarına, b�z kadınla-
rın özgürlük mücadeles�ne gözdağı 
verme g�r�ş�m� olduğunu b�l�yoruz.

KATLİAMIN ÜSTÜ ÖRTÜLMEYE 
ÇALIŞILMIŞ

Fransız adl� makamları, katl�am 

sonrası tutuklanan tet�kç� Ömer Gü-
ney’�n Ankara’dak� M�ll� İst�hbarat 
Teşk�latı (MİT) �le �rt�batta olduğu 
�dd�alarını, Türk�ye’dek� �lg�l� kurum-
lara sormuş fakat cevap alamamıştır. 
Katl�amın tet�kç�s� Ömer Güney'�n 
cezaev�nde şüphel� ölümüyle beraber 
dava dosyası kapatılmak �stenm�şt�r. 
N�tek�m kamuoyunun tüm talepler�-
ne, kadınların adalet ısrarına rağmen 
katl�amların üstü örtülmeye çalışıl-
mış, sorumlular ortaya çıkarılmamış 
ve yargılanmamıştır.

'DİRENEN KADINLAR HEDEF 
ALINDI'

9 Ocak Par�s Katl�amı ve S�lop�’de 
de 3 Kürt kadının hedef alınarak kat-
led�lmes�, aynı z�hn�yet�n ürünü pol�-
t�kalar tarafından gerçekleşt�r�lm�şt�r. 
Mücadele eden, d�renen kadın s�ya-
setç�ler hedef alınmış, kadınların ses-
ler� kısılmaya çalışılmıştır. B�z kadın-
lar, bu katl�amların sorumlularının 
hesap vermes� �ç�n adalet mücade-
lem�ze devam edeceğ�z. Yoldaşları-
mızın kadın özgürlük m�rasına sah�p 

çıkarak d�ren�ş�m�z� büyüteceğ�z. 
Kadınları hede� eyen bu katl�amcı 
z�hn�yet� yakından tanıyoruz. Bu 
katl�amcı z�hn�yet, Kobanê’de, Pa-
r�s’te, S�lop�’de, Şengal’de, Efr�n’de 
kadınları hedef almıştır.

SONUNA KADAR MÜCADELE 
EDECEĞİZ

B�zler de gücümüzü Kadın öz-
gürlük mücadeles�ne yaşamlarıyla, 
d�ren�şler�yle, güç katmış M�rabel 
Kardeşlerden; Beh�ce Boran’lar-
dan, Sak�ne’lerden Sêvê’lerden, 
Eylem’lerden Göze’lerden, S�-
bel’lerden, Kader Ortakaya’lardan 
ve Hevr�n Xelef’lerden alıyoruz. 
HDP Kadın Mecl�s� olarak kadın ön-
cülüğünü yok etmey� hede� eyen 
bu katl�amlara geç�t vermeyeceğ�-
m�z�, bu katl�amların üstünü ört-
meye çalışan k�rl� pol�t�kalara karşı 
sonuna kadar mücadele edeceğ�-
m�z� b�r kere daha bel�rt�yoruz. 6 
Kürt kadın s�yasetç�y� b�r kez daha 
saygıyla anıyor, katl�amcı devlet 
aklını lanetl�yoruz.”
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SANAT DELİLİKTİR 

 Ortadoğu coğrafyası veya kuzey 
Afrika kıtası ülkelerinin birine men-
sup iseniz ve yazarlık gibi bir serü-
venin içerisinde yol kat etmeye ça-
balıyorsanız iki seçeneğiniz vardır: 
Despotların kölesi olmak ya da top-
lumdan soyutlandırılmak.

Benim sanat yorumlamalarım ve 
bilhassa yazarlık tanımlamalarım ye-
rine göre sert,eleştirel; kimi zaman-
da toplumcu gerçekçi bir anlayışa 
kendimi fazladan kaptırdığım, güne 

ayak uydur-a-mayan bir aykırı üslup 
biçiminde oluyor-muş!  -aldığım tep-
kilerin ortalaması bu sonucu gösteri-
yor,elbette yanılıyor da olabilirim.- 

Mevzubahis benim sanat anlayı-
şım, neyi ne biçimde yorumladığım 
değildir, doğmatik ve yapay eleştirile-
ri kaideye almam. İstisna olarak yapı-
cı,bilge ve rasyonel eleştirileri sonuna 
kadar dinler,önemserim... 

Daha da farklısı, üsluptan yoksun 
olarak gelen hakaret ve tehdit içerikli 
eleştirilere ise; kaba bir tabir sayılır 
mı, bilmem ama şunu derim: "Ben 
şerefimle -sanatımla- sürgün oldum, 
peki ya siz?"

Her neyse... 

Toplumdan dışlanmak, taşlanmak 
(mecazi) veya soyutlandırılmak gibi 
kavramların realiteye yansıyışı; zin-
dana atılmak,baskı içerisinde yaşa-
mak, hedef gösterilmek veya sürgün-
de yaşamaya zorlanmak...

Despotların, zorbaların egemen-
liğine boyun eğmek; onların çizdiği 
kural ve sınırlar dahilinde bir sanat 
çabasına en iyi tanım: aklını başka-
larının söylediklerine teslim etmek, 
bütün bir yazımsal veya sanatsal ye-
tenek ve birikimini satmak manasını 
taşıyabilir. Elbette, daha rahat ve bas-
kısız bir yaşamı vaat edebilir, ancak 
tarihin ve insanlığın düşmanlığını 
kazandıkları inkar edilmez bir gerçek 
olarak önümüzde durmaktadır. 

Bir sanat ve sanatçı tanımı yapmak, 
kişiyi ezberci bir bir yaklaşıma sürebi-
lir. "Genel kabul görmüş bir tanım ya-
pılabilir." diyebilirsiniz. Ancak, sanat 
tarihi ve estetiğini okuyanlar şunu iyi 
bilir ki: "Sanat özü itibari ile bağımsız, 
özgür ve muhaliftir. Otoritelerin zor-
ba tutumlarına karşın halkın ve hak-
kın yanında yer almaktır."  Esasında 
sanat tanımsızdır, belli kalıplar içeri-
sine dayatılarak tanım ve talimatlar 
çıkarmak ve bunu topluma deklare 
etmek doğru değildir, bu ancak kişi-
sel bakış açısı veya öznel bilgi ve ta-
nımlamalardan ibaret kalır. 

Çünkü bugün sanatı yargılayabile-
cek bir merci yoktur, sanat bilimsel 

değildir, herkes tarafından kabul edil-
mesi mümkün değildir.

Sanatçı iyiyi ve güzeli kendi dün-
yasında tasarlayıp sanatını icra ettiği 
vakit sanatçı hissine kapılır. Ortaya 
çıkardığı ürün kendisini tatmin edi-
yorsa, öz duyguları rahata erer. Sana-
tına olan eleştirileri elbette kaideye 
alacaktır, ancak bu kaideye alışın öl-
çüsü daha iyiye, daha güzele ulaşma 
çabasına hizmet etmelidir. 

 Sanatçı sanatında elbette özgür-
dür, halkının gerçek sorunlarını yan-
sıtabilecek yeteri ölçüde beceri,ka-
biliyet ve birikimden yoksun olabilir 
ancak tavırlarıyla ve söyledikleriyle 
topluma ışık olmak zorundadır, in-
sanlığın zor koşullarında yanında sa-
fını almalı, zorun ve zulmün karşısın-
da durmalıdır. Magazin dünyasının, 
televole kültürüyle popülerlik çabası-
na girmiş olanlar sanat gibi -yüce- bir 
kavramı alet olarak kullanmaları ise 
soytarılıkta gelinmiş son aşama olsa 
gerek. Bu kişileri, ambale edilmiş bir 
topluma sanat ve sanatçı diye yuttu-
rabilmekte ki başarı, toplumsal ceha-
letin bir örneği olarak kabul edersek; 
doğrudan mental yorgunluğun getir-
miş olduğu düşünemez ve sorgula-
yamaz algısı da bu sürecin en büyük 
etkenlerinden sayılabilir. 

Toplumsal kriz ve problemler kar-
şısında, sanatçıların duruşu sorun-
ların çözümü hususunda kilit rol 
oynamaktadır. Kitlelerin beğeni ve 
takdirini kazanmış yahut kötü imaj 
algısı yaratmış, kitlelerin nefretini 
almış sanatçıların bile söz, duruş ve 
tavırları insanların düşünce ve eylem 
biçimlerini etkilemektedir. Bu yüz-
den sanatçı terimine dahil olduğunu 
düşünen üretken bireylerin, mevcut 
sorunların çözümü konusunda, sü-
reçleri iyi okumaları ve süreci iyileş-
tirebilecek etkili ve mantıklı fikirsel 
tavsiyelerini halka idrak ettirme ça-
bası içerisinde olması elzem önem 
taşır. 

Okuma oranının stardart ortala-
manın bile çok altında kalmasının 
neticesi: insanları kendi öz kültürüne 
yabancılaştırdığı, asimile ettiği, kar-
şılığı olmayan popüler kültüre yöne-
lişin hız kazandığı bir çağ dönemini 
doğurduğu gibi; Üretkenliğin yerini 
tüketime bıraktığı, uzlaşı, tolerans 
ve hoşgörünün yerini; anlaşamama, 
sorunları daha da derinleştiren ve 
öğrenmekten imtina eden bir toplum 
yapısını ortaya çıkarmıştır. Bu top-
lum modelinden kurtuluş mümkün-
dür!  

Ancak öncelik, gelinen mevcut sta-
tünün gittikçe büyüyen bir tehlike 
olduğunu kabul etmek ve çözümler 
üretmenin gerekliliğine varmaktır. 
Mevcut durumun şimdiye kadar ge-
tirileri göz önüne alınırsa, toplumu 
ve dünyayı daha büyük tehlikelere 
sürükleyeceği ve yaşanmaz bir yapı 
ortaya çıkaracağı mâlumdur. Bu du-
ruma karşın, bir panzehir yaratmak 
gerekmektedir.

Politik ve siyasi yanılgılar ve yeter-
sizlikler, toplumu daha çok cahilleşti-
ren ve birbirine düşüren bir uyutma 

sanatıdır. Dinin afyon olarak kulla-
nılmasından bile daha tehlikelidir. 
Daha kültürlü, dünyayı okuyabilen 
ve sağlıklı kararlar verebilen bir insan 
modeli oluşturamadıkları gibi; insan-
ları kutuplaştıran, değersizleştiren ve 
savaş kültürüyle büyüyen bir nesil 
doğurdukları bilinen bir gerçektir. Bu 
yüzden, okumanın ve kültürel yöne-
limlerin öncülüğünü yönetilenlerden 
önce kendileri üstlenmek zorunda-
dırlar. 

 Sanatın değiştirici ve dönüştürücü 
gücü, gelişkin ve halkçı bir ideoloji 
ile desteklenirse, devasa kazanımları 
doğuracağının inancına sahibiz. Sa-
natın doğayı ve toplumu ilerletebile-
cek bir paradigmayı kitlelere enjekte 
edebilmesi, kitlelerin analitik düzey-
de düşünce gücüne ulaşmasına yapa-
labileceği katkılar kitlelerin beyninde 
bir kıvılcım gibi büyüyebilir...

 Sanatın kollarından biri olan yazı, 
bir toplumu şekillendirebilecek ve 
yön verebilecek en güçlü araçlardan 
biridir. Yazının türü önemli değildir, 
onu okuyanın neler çıkardığı ve nasıl 
etkilendiği önemlidir. İster akademik 
ister entelektüel yönüyle olsun bireyi 
ilerletebilecek en önemli sanat dal-
larından biridir. Değişim bir kişiyle 
başlar ve zamanla tüm bir topluma 
yayılır. Bu yüzden bilinç kültürü ka-
zanımında; yanlışları, dayatımları 
sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve 
alternatif modeller sunabilecek be-
yinleri yetiştirir. Ortadoğu coğrafya-
sında bitmek bilmeyen savaşların ve 
nefret politikalarının geldiği noktayı, 
bu alana yönelişin azınlıkta olması-
nın neticesine yorumlayabiliriz. Yani 
eğitimin -eğitimden kasıt diploma 
değil(!)- ve kültürel boşluğun getir-
diği sürü toplumu, medeniyetin baş-
langıcı olan coğrafyayı parçalamış,-
köreltmiş ve yıkmıştır.

Tarihin çoğu döneminde gerçek 
sanatçılar, içinde yaşadığı toplumda-
ki baskılara ve yıkımlara karşı maz-
lumların yanında yer almış; kalemiy-
le, sazıyla, türküsüyle, çizimleriyle 
-sanatsal aktiviteleriyle- duruş ve 
sözleriyle insanlara ışık olmuş, üret-
kenliğini daima korumuş, yol göste-
rici misyonunu geliştirmiş ve pratik 
mücadele içerisinde yerini almıştır. 
Tüm bunları yaparken kendi toplum 
ve halkından kişisel bir menfaat bek-
lentisi içerisine girmemiş, daima dik-
tatör rejimlerinin hedefi haline gel-
miştir. İlerici sanat(toplumcu sanat), 
kişiye güzel ve rahat bir yaşam sun-
maz aksine zorluklarla dolu bir yaşam 
içerisinde, baskınlığa karşı yılmama-
nın mücadelesini verdirtir. 

Bu yüzden sanat deliliktir! 

Halkının fedakarlığını yaptığı, ha-
yatını adadığı halde çoğu zaman uğ-
runa bedel ödediği toplumu zalim-
lerle iş birliği yapabilmekte, sömürü 
düzeninin efendilerine kuklalık göre-
vini üstlenebilmekte ve sanatçılarını 
yok edebilmektedir. 

Halkların bu tutumu zalim dikta-
törleri doğurmuş, toplumun kutsal 
değerlerine ve insanlık onuruna sa-
hip çıkmaya çalışan nice insanlar ise, 
ya öldürülmüş,ya zindana atılmış, ya 
da sürgün edilmiştir...
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Olcay Bayır’ın h�sler�n ve lokal müz�ğ�n buluştuğu ‘Rüya’sı
SUNA ALAN / LONDRA
 
Bestec� ve vokal Olcay Bayır'ın 

müz�ğ�, Anadolu’nun geleneksel m�-
rası ve Londra'nın hareketl� ve ek-
lekt�k ruhunun bütünleşmes�nden 
oluşuyor. Gençl�k zamanının zeng�n 
geleneksel halk müz�ğ�, aldığı klas�k 
soprano eğ�t�m� ve dünyanın her ye-
r�nden müz�syenlerle yapmış olduğu 
çalışmalar Olcay’ın müz�ğ�ne �lham 
olmuş.

Sanatçı Olcay Bayır’ın Mart 2019 yı-
lında öncel�kle Avrupa’da Arc Mus�c 
et�ket�yle ve geçt�ğ�m�z Aralık ayında 
�se Türk�ye’de Kalan Müz�k et�ket�yle 
çıkan Anadolu kültüründen beslenen 
ve çağdaş b�r yaklaşımla harmanla-
nan ''Rüya'' �s�ml� albümü üzer�ne 
konuştuk.  Bu albümle, Olcay �lk defa 
kend� besteler�n� d�nleyenler�n�n 
beğen�s�ne sunuyor. Albümdek� Yar 
Ded� bestes�, Türk�ye'de albüm henüz 
yayınlanmadan tanınmaya başlandı 
b�le.

 
S�z� b�raz tanıyab�l�r m�y�z?
Ders�m’den göç eden b�r a�leden 

gel�yorum. Ancak ben Antep’te doğ-

dum. 16 yaşında a�lemle beraber İn-
g�ltere’de yaşamak �ç�n göç ett�k Tür-
k�ye’den.  D�l ve adaptasyon dönem�n� 
aştıktan sonra Londra’da M�ddlesex 
Ün�vers�tes�nde Klas�k Batı Şan Bölü-
mü Opera bölümünü b�t�rd�m. Okul 
dönem�nde ve sonrasında opera ve 
müz�kal t�yatro yaptım. Ancak son-
rasında müz�kte kend� yolumu bulma 
adına �lk albümün Neva’nın çalışma-
larına başladım ve 2014 yılında �lk 
albümüm Neva Avrupa’da R�verboat 
Müz�k tarafından çıktı. Bu arada bes-
te çalışmalarım da devam ed�yordu. 
Ve sonrak� süreçte �k�nc� Rüya �ç�n 
çalışmaya başladık. Rüya, Avrupa’da 
Arc Mus�c Türk�ye’de �se Kalan Müz�k 
et�ketler�yle çıktı.

 
Son albümün 'Rüya'nın h�kâyes� 

ned�r? Hang� h�s ve f�k�rler�n ürünü-
dür?

Rüya ben�m son 4 yıllık çalışma-
mın ürünü. B�r çoğu yaşanmışlık-
ların �fades� ya da gözlemler�m�n... 
Rüya ben�m �ç�n genelden özele ge-
ç�ş yaptığım k�ş�sel b�r albüm. Ayrıca  
h�ssett�ğ�m müz�ğ� ve yorumladığım 
lokal melod�y� özünü bozmadan en-
ternasyonal d�nley�c� �le buluşturmak 

�sted�ğ�m b�r f�kr�n ürünü. Tab�k� ken-
d�m� de şarkıcı ve bestec� olarak �lk 
�fade ett�ğ�m b�r albüm Rüya, aslında 
çıkış noktası bu dönemdek� müz�kal 
yolculuğum ve k�ş�sel etk�leş�mler�m.

 
Yaptığınız müz�ğ� nasıl tanımlı-

yorsunuz?
Yaptığım müz�k, kökler�nden bes-

lenen ancak kend�ne b�raz kutunun 
dışından, kend� müz�ğ�ne dışarıdan 
bakab�lme çabası �ç�nde olan b�r an-
layışa sah�p. Yer yer melankol�k, yer 
yer �syankar, sorgulayan, temasını 
hayatın her reng�nden alan... Kökle-
r�nden Anadolu’dan beslenen ve bu 
yerel� genele taşıma çabasıyla yapılan 
eklekt�k b�r müz�k. Tab� kend� şarkı-
larımın taşıdığı ruh da melod�y� oluş-
turmada bel�rley�c� oldu.

 
Albümde yeralan eserler ve bun-

ların h�kayeler�nden bahsedeb�l�r 
m�s�n�z? K�mlerle çalıştınız?

Albümdek� 9 şarkıdan 5 tanes�n�n 
müz�ğ� ve y�ne 3 tanes�n�n söz ve mü-
z�ğ� bana a�t. Albüm ayrıca b�r Karaca-
oğlan ve b�r Aşık Veysel ve b�r Ş�wan 
Perwer bestes� �le b�r de geleneksel 

Kıbrıs ezg�s� olmak üzere gelenek-
sel şarkılardan oluşuyor. Albümdek� 
şarkıların aranjeler�n� London Kefaya 
Grubu kurucularından Al MacSwe-
en ve Gu�l�ano Modarell� �le beraber 
yaptık. Albümde kullandığımız etn�k 
sazlar Türk�yel� ve Yunan�stanlı mü-
z�syenler tarafından çalındı.

 
İler�ye yönel�k çalışmalarınız var 

mı? B�z�mle paylaşır mısınız?
Elbettek� yen� şarkılar yapmak ve 

bunları paylaşmak... Ancak öncel�kl� 

planımızda Rüya’yı el�m�zden geld�-
ğ� kadar çok d�nleyene ulaştırmak ve 
paylaşmak var. Önümüzde İng�ltere 
turu var Şubat ve Mart ayında ger-
çekleşecek. Sonrasında Londra’nın 
b�l�nen caz mekanlarından olan Jazz 
Cafe’de 2 Mayıs’ta b�r konser�m�z ola-
cak. Sonrasında Almanya’da b�r kaç 
konser�m�z olacak. Albüm Türk�ye’ye 
henüz Aralık başında Kalan Müz�k 
aracılığı �le g�rd�. Yan� şu an çok yen�. 
Öncel�kle b�r tanıtım çalışması sürec�-
m�z olacak ve sonrasında da mutlaka 
orada da konserler�m�z olacak.

'C�dd�yet�n Önem�' 2’�nc� kez Londra'da

Londra ve Br�tanya genel�nde 
hem Türkçe konuşan toplumu hem 
de İng�l�zce konuşan toplumları b�r 
araya get�ren sanatsal g�r�ş�mler� �le 
Pan Product�ons UK, geçt�ğ�m�z yıl 
yapımcılığını üstlend�ğ� C�dd�yet�n 
Önem� (The Importance of Be�ng Ear-
nest) �le elde ett�ğ� büyük başarı son-
rası �k�nc� kez Londra’da Tower The-
atre’da sanatseverlerle buluştu.

 Aslen İrlandalı olup, kend�s� de 
Londra’da göçmen olarak yaşamış 
Oscar W�lde’�n defalarca sahnelen-
m�ş oyunu C�dd�yet�n Önem�’ (The 
İmportance of Be�ng Earnest) �lk defa 
coğunluğun Türk�yel� olduğu, Fran-
sa, Yunan�stan, Kanada-Macar�stan 
ve F�nland�yalı göçmen oyuncular 
tarafından İng�l�zce olarak �zley�c�yle 
buluştu. Ocak ayının 6’sında göster�-
me g�ren oyun 18 Ocak tar�h�ne kadar 
sürecek.  Göçmen oyuncu grubu �le 

b�r �lke �mza atan oyun, h�kayes�n-
dek� ‘k�ml�k karmaşası’ temalarını  
daha k�ş�sel b�r düzlemde yansıtmayı 
başarırken, her oyuncu göçmen sıfa-
tı �le beraber�nde get�rd�kler� ‘k�ml�k 
karmaşası’ konusunu karakterler� �le 
b�rleşt�rerek W�lde’ın kültleşm�ş oyu-
nuna yen� b�r boyut katıyor.

Oyunun ödüllü yönetmen� Ay-
l�n Bozok, “Göçmen ebeveynler�n 
çocuğu olarak, İsv�çre’de doğdum, 
Türk�ye’de büyüdüm ama �k�s�ne de 
a�t olduğumu h�ssetmed�m. Şüphe 
etmeden söyleyeb�l�r�m k�, kend�m� 
Londralı g�b� h�ssed�yorum. Bu klas�k 
oyununa da yakınlık kurmakta zor-
lanmadım, çünkü kültürel farklılıkla-
ra rağmen �nsan �nsandır, gerçekl�kle-
r�nde ve yalanlarında da” ded�.

 
İKİYÜZLÜLÜĞE TEPKİ
Yapımcı Zeynep Dalkıran Oscar 

W�lde’�n da b�r göçmen olduğunu 
ama anlattığı h�kayeler�n göçmen-
lerle sınırlı kalmadığının altını ç�zd�. 
“O �nsan h�kayeler�n� anlattı. B�z�m 
de bu anlattığımız h�kaye Türk, Yu-
nan, Kanadalı, Fransız hatta İng�l�z 
olmakla da sınırlı değ�l. Bu oyun �ç�n 
çalışmış herkes bu h�kayey� kend�s�n-
den, geçm�ş�nden ve tecrübes�nden 
b�r şey katarak gel�şt�rd�. Bu sentez� 
s�z�nle �k�nc� kez paylaşab�leceğ�m�z 
�ç�n çok heyecanlıyız!” ded�. C�dd�-
yet�n Önem�, Kral�çe V�ktorya döne-
m�ndek� İng�l�z toplumunun muha-
fazakar sosyal kalıpları üzer�nden 
�nsanı �nsan yapan değerler ve k�ml�k 
üzer�ne sorular sorar. Taşlamalı b�r 
güldürü olan oyun, aslında b�reyle-
r�n sözde görkeml� V�ktorya çağında 
yaşadıkları saygın hayatlarına ve �k�-
yüzlülüğe olan tepk�d�r. Yunan�stan, 
Fransa, F�nland�ya, Kanada ve Türk�-
yel� oyuncuların serg�led�ğ� bu klas�k 

İng�l�z oyununun h�kayes� nereden 
geld�ğ�n� b�len ama k�m olduğunu b�l-
meyen Algernon ve k�m ve nerede ol-
dugunu b�len ama nereden geld�ğ�n� 
b�lmeyen Earnest’� anlatır.

Ana d�ller� başka olup, İng�ltere’y� 
yuva bellem�ş, yaşam mücadeles�-
n� İng�l�zce ver�p, İng�l�zce rüya gö-
ren göçmen gruplarını bu oyun çok 
yakından �lg�lend�r�yor. Oscar W�l-
de’n�n yazdığı oyunu Ayl�n Bozok 

yönet�rken, oyun kadrosunda �se, 
Lou�s Pott�er Arn�aud, Duncan Rowe, 
Pınar Öğün, Ece Özdem�roğlu, Irem 
Çavuşoğlu g�b� deney�ml� oyuncular 
bulunuyor. Stoke New�ngton’dak� 
Tower Theatre’da sahnelenen oyun 
Pazar har�ç her akşam 19:30’da gös-
ter�mler� bulunuyor. B�let ve ayrıntı-
lı b�lg� �ç�n Zeynep Dalkıran �le 0794 
443 03 49 nolu telefonda �rt�bat kura-
b�l�rs�n�z.



16 Ocak 2020, Perşembe • Telgraf18 | ToplumEkoloji

200 milyon yıl ayakta kalan balığı insanlar yok etti
Yılın kötü haberlerinden biri Çin’den geldi. 200 milyon yıl boyunca ayakta kalan kaşık ağızlı balık, 2020 yılının 

yok olan ilk türü oldu.

Çin’deki Yangtze nehri, en ünlü 
sakinlerinden birini kaybetti. 200 
milyona yakın yıl boyunca çok sayıda 
altüst oluşa direnerek ayakta kalan 
kaşık ağızlı balığın (Psephurus gladi-
us) yok olduğu doğrulandı.

Bu balığın boyu yedi metreye, ağır-
lığı 450 kiloya kadar çıkabiliyordu. 
Science of the Total Environment 
dergisinde yayınlanan bir araştırma-
da aşırı avlanma ve baraj inşaatları 
yok oluşun nedenleri olarak gösterili-
yor. Araştırmanın yazarı Quiwei Wei, 
“Kınanacak ve tamiri mümkün olma-
yan bir kayıp” dedi.

National Geographic dergisine ko-
nuşan Nevada üniversitesinden balık 
biyoloğu Zeb Hogan, yeniden ortaya 
çıkma umudu olmayan, olağanüstü 
bir hayvanın nihai olarak kayboldu-
ğunu kaydetti.

Hogan, alarm zili çalarak, tatlı su-
lardaki büyük balıkların korunması 
çağrısında bulundu. Başka türlerin de 
tehdit altında olduğunu ifade eden 
Hogan, “Giderek daha fazla tür yok 
oluæyor ama çok geç olmaması için 
bu gerileme eğilimini tersine çevir-
mek amacıyla umudumuzu koruyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Psephurus gladius, Yangtze neh-
rinde son yıllarda yok olan ilk balık 
değil. Daha önce Çin nehir yunusu da 
fonksionel olarak nesli tükenmiş hay-
van kategorisine alınmıştı.

Yangtze bölgesei, 1950’li yıllardan 
bu yana yoğun bir ekonomik kalkın-
ma ile karşı karşıya. Nehir kıyısı bo-
yunca 40’ı aşkın kent var. Yangtze 
bölgesi mevcut durumda Çin’in iç 
brüt üretiminin yüzde 40’ını karşılı-
yor ve nüfusun üçte birini besliyor. 
İnsanlar lehine yaşanan bu büyüme-
de, hayvanlar unutuldu.

Avustralya’daki mega yangınlar büyük tehlikenin habercisi
Avustralya yangınlarla boğuşmaya devam ediyor. Sydney’de, 19 Aralık’tan beri olağanüstü hal uygulanıyor. Askerler halkı tahliye etmeye 

çalışıyor. Bir rapora göre 1 milyar hayvan can verdi.

Eylül ayından bu yana orman yan-
gınlarında 26 kişi hayatını kaybetti. 
İrlanda adası büyüklüğünde bir alan 
küle döndü. 2 bini aşkın ev yok oldu.

Perşembe günü askerler, Avust-
ralya’nın güneyinde Kanguru adası 
üzerindeki Parndana yerleşim biri-
minde tek tek evlerin kapısını çalarak 
halkı tahliye için ikna etmeye çalıştı. 
Önümüzdeki günlerde aşırı sıcaklar 
nedeniyle bölgede de yangın çıkma 
riski var.

Çarşamba günü de polis komşu tu-
ristik yerleşim birimi Viconne Bay’ı 
tahliye etti. Burası da yangın tehdidi 
altında bulunuyor.

Victoria Eyaleti yetkilileri, Cuma 
günü beklenen aşırı sıcaklar nedeniy-
le olağanüstü hali iki gün daha uzattı.

Victoria ve Güney Galler eyaletle-
rinde halen 150’ye yakın noktada or-
man yangınları var. Bu iki eyalet, aynı 
zamanda Avustralya’nın en kalabalık 
nüfuslu eyaletleri olarak dikkat çeki-

yor.
Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel 

Andrews, halkı uzun bir sürece hazır 
olmaya çağırdı. Andrews, “Çok ama 
çok zorlu bir yazın daha başındayız” 
dedi.

Yeni Güney Galler yönetimi, fela-
ketin vurduğu alanlardaki altyapıla-
rın tamiri için 1,2 milyar Avustralya 
doları ayıracaklarını belirtti. Federal 
hükümet de etkilenen köylere yardım 
için ek olarak iki milyar dolar sözünü 

vermişti.
1 MİLYAR HAYVAN CAN VERDİ
Sydney Üniversitesi’nden profesör 

Chris Dickman yaptıkları araştırma-
nın sonucunda, bir milyar hayvanın 
yangınlarda can verdiğini açıkladı. 
Bunlar memeliler, kuşlar ve sürün-
genlerin yanısıra böcekler ve omur-
gasızları da kapsıyor.

AVUSTRALYA’DA YAŞANANLAR 
TEHLİKENİN HABERCİSİ

Küresel ısınmanın rolüne vurgu 

yapan Dickman, “Öylesine geniş bir 
alanda bu kadar hızlı bir şekilde ya-
şanan mevcut yıkımın benzeri yok. 
Hem yüzölçümü hem de etkilenen 
hayvan sayısı bakımından devasa bir 
olay” dedi. Dickman, “Bazen Avust-
ralya’nın tehlikeyi haber vermek için 
kömür madenine konulan kanarya 
olduğu söylenir. Muhtemelen, dün-
yanın başka yerlerinde iklim deği-
şikliklerinin sonucunun ne olacağını 
Avustralya’da gözlemliyoruz” şeklin-
de konuştu.

Hakkari’de arı katliamı 

Başta Hakkari kenti olmak üzere 
bölge illerinde arıcılık yapanlar, süren 
savaş nedeniyle dağlarda ve kırsal ke-
simlerde kullanılan kimyasal silahlar 
nedeniyle milyonlarca arının öldüğü-
nü ve iki yıldır arıcılıkta hiçbir verim 
alamayıp zarar ettiklerini söylüyor.

Hakkari, Van, Ağrı, Bitlis ve diğer 
kentlerin dağlarında, vadilerinde ve 
yaylarında yüzlerce yabani hayvan ve 
binlerce bitki çeşidi bulunuyor. Zen-
gin bir doğaya sahip Kuzey Kürdis-
tan kentlerinde, arıcılık halkın geçim 
kaynakları arasında yer alıyor. Bölge 
halkının yanı sıra, Ordu, Gümüşha-
ne, Rize ve diğer Türk kentlerinden 
de yüzlerce arıcı Kürdistan kentlerine 
geliyor. Hakkari, Van ve Bitlis coğraf-
yasında kendine özgü binlerce bitki 
türü nedeniyle elde edilen bal, hem 
Kürdistan’da hem Türkiye’de tercih 
ediliyor. Son iki yıldır arıcılık yapı-

lamaz hale geldi. Başta Hakkari ol-
mak üzere birçok Kuzey Kürdistan 
kentinde iki yıldır milyonlarca bal 
arısının öldüğü ortaya çıktı. Bölge 
illerinde arıcılık yapanlar, zarar et-
tiklerini söylüyor.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden-
de yıllardır arıcılık yapan bir yurt-
taş, binlerce bal arısının öldüğü-
nü; yaklaşık iki yıldır bir gelir elde 
edemediğini belirtti. Arıcı, şöyle 
konuştu: “Şemdinli balı, büyük rağ-
bet görüyordu ama son iki yıldır arı-
larımız birden ölmeye başladı. Çok 
büyük zarara uğradık. Arılarımızın 
ölmesi nedeniyle geçen yıl ve bu yıl 
bal üretimi yapamadık. Arılarımızın 
ölmesinin nedenini, dağlarda kulla-
nılan bombalara bağlıyoruz. Arıla-
rımızın birden ölmesinin başka bir 
açıklaması olamaz.”
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Tarhana nasıl yapılıyor?

Tarhana yapmanın geleneksel bir 
kültür olarak halen sürdüğü Elbistan 
ve Pazarcık’ta tarhana nasıl yapılı-
yor diye sorduk, Döne Engizek adım 
adım anlattı.

FİRAZ BARAN / KÖLN
Her şehrin kendine özgü yiyecek, 

içecek veya tatlıları vardır. Elbistan 
ve Pazarcık’ta bunun tek bir adı var: 
Tarhana! Tarhanayı sevmeyen Elbis-
tanlı veya Pazarcıklı yoktur. 2 yaşına 
giren bir çocuk tarhana sevgisini iç-
selleştirir. Dövme buğday ve ekşi yo-
ğurtla yapılan tarhana üzerine Döne 
Engizek ile söyleşi yaptık. Döne Tey-
ze otantik tarhana yapımını anlattı.

Tarhana hazırlığı ne zaman başlar?
Tarhana hazırlığına Haziran ayında 

başlanır. İlk hazırlık yoğurt biriktir-

mekle oluyor. 3 veya 4 hafta boyunca 
hergün yaptığımız yoğurdu çuvallara 
boşaltırız. Üzerine de tuzunu atar ve 
ağzını kapatırız. Çuvalın dışına kirini 
günlük temizleriz. Bu işlem yaklaşık 
bir ay sürer. Bu şekilde yoğurt depola-
rız. Çuvalın ağzı kapalı olduğu için de 
yoğurt katılaşıyor ve ekşiyor.

Tarhananın ekşiliği oradan mı ge-
liyor?

Evet. Zaten tarhananın temel mal-
zemesi dövme buğday ve yoğurttur. 
Dövme buğdayı da şöyle elde ederiz: 
Haziran ayında buğdaylar biçilir. Her 
aile bir yıl boyunca kendisine yetecek 
kadar un, bulgur ve tarhanalık buğda-
yı ayırır; diğerini satar.

Tarhana için buğdayı dövüyoruz. 
Şimdi bu işlem değirmende yapılıyor. 
Ama eskiden buğdayı soqî, yani oyma 

taşın içinde dövülürdü. Bu taşlar 5 
kilo buğday alırdı. Tomağ ile buğdayı 
döverdik ve sonra destdar ile de ezer-
dik.

Destdar nedir, nasıl çalışıyor?
Destdar adı üstünde elle çalışır. İki 

küçük taş üst üste indirilir. Aralarında 
küçük bir boşluk vardır. Ortasındaki 
delikten bir değnek geçer. Onu dön-
derdiğin zaman taşlar birbirine yapı-
şır ve böylece buğday ezilir. Bugünkü 
değirmen taşları onların büyütülmüş 
halidir. Eskiden su değirmenlerinin 
olmadığı alanlarda destdar ile buğday 
dövülüyordu. Dövme buğdayımızı 
elde edince bir naylon serip boşaltı-
rız. Kepeği çıksın diye bu defa da rüz-
gara doğru serperiz. Sonra da legenle-
rin içine koyup yıkarız.

Yoğurdu biriktirdiniz. Buğday da 
dövüldü. Tarhana nasıl yapılıyor?

Tarhanın iki temel maddesi var-
dır: Katılaştırılan yoğurt ve dövme 
buğday… Bunları hazırladıktan sonra 
büyük ateşler yakar ve büyük kulplu 
kazanları üstüne indiririz. Kazanla-
rı su ile doldururuz ve tuz atarız. Su 
kaynayınca dövme buğdayı koyarız. 
Buğday da kaynıyor. O sırada bêrik 
(büyük tahta kaşık) ile karıştırmaya 
başlarız. Sağına-soluna yoğurur gibi 
vurup karıştırırız. O işlem de bitince 
legenlere koyar, soğumasını bekleriz.

Buğday soğuduktan sonra bir ay 
boyunca biriktirdiğimiz yoğurdu ge-
tiriyoruz. Yoğurt çok katıysa biraz süt 
veya ayran ya da su ile hafiften sıvı 
haline getiriyoruz. Sonra da buğday-
la yoğurdu legende karıştırıyor ve bir 

gün dinlendiriyoruz. Dinlendirdiğin 
yer de önemli. İlginç metodlar uygu-
larız.

Örneğin hangi metodlar?
Bazen bir çukur eşip içine yaprak, 

dal koyar; üzerine de bez sereriz ve 
oraya karıştırdığımız buğdayla yoğur-
du boşaltırız.

Bazı evlerde de özel taştan küçük 
havuzlar olur. O havuza bez serilir ve 
oraya dökülür.

Bazen de dört tane kalın ve uzun 
sopa yere çakarız. Altına da yaprak ve 
dal koyarız. Sopaların üzerine büyük 
ve sağlam bir kilim atarız. Böylece bir 
çukur veya çuval gibi olur. Kilimin 
üstüne de beyaz bez sereriz. Yoğurtla 
karıştırdığımız buğdayımızı oraya bo-
şaltırız. Bu üç metodta ortak bir yön 
var. Üzerini örteriz.

Ondan sonra bir veya iki gün öyle 
bırakırız. O süre içinde katılaşır. Son-
ra çıkarıp sereriz. Serdiğimiz tarhana 
iki veya üç gün güneşin altında kalı-
yor. Kuruduğu zaman da topluyoruz. 
Böylece yıllık tarhana da hazırlanmış 
oluyor.

Tarhanayı serme günü bir düğün 
veya şenlik havasında geçiyormuş. 
Doğru mu?

Doğru. Serme işini köyün genç kız-
ları, gelinleri ve genç erkekleri yapar. 
Erkekler kovalarla tarhanayı taşır, 
kızlar da onu serer. Yaylada yaptığı-
mızda kayalara sererdik, köyde yaptı-
ğımızda damlara seriyoruz.

Tarhana Pazarcık’ın en önemli çe-
rezi olduğu için bütün kızlar küçük 
yaştan itibaren serme işini öğrenir. 

Tarhana serilirken şarkılar söylenir, 
şakalar yapılır. Islak tarhananın tadı 
da çok güzeldir. Bazı insanlar yarım 
kova yer. Bu hava ve moral içinde 
her evin tarhanası yardımlaşarak 
serilir. Tarhana Temmuz ayında 
sereriz. Çünkü, kızgın bir güneş ve 
sıcak olur. Yağmur yağmadığı için 
de erken kurur. Çok nadir yağmur 
yağdığı olmuştur. Biz de bir atasö-
zü var: “Îş na rexistine, îş hişk kirin 
e.” Yani “Marifet sermek değil ku-
rutmaktır” deriz. Tarhanadan yola 
çıkılarak söylenen bir söz. Genel 
olarak başlanan ama başarıya ulaş-
tırılmayan işler için söylenir. Bir de 
bazı aileler tarhana yapmaz. Tar-
hana yapmanın onlara uğursuzluk 
getirdiğine inanır. Tarhana yaptık-
ları sene ailelerinin başına kötü olay 
geldiği söylenir. Bu aileler tarhana 
yapımında diğer ailelere yardımcı 
olur. Diğer evler de onlara tarhana 
verir. Böylece onların da yıllık tar-
hanası çıkar.

Döne Engizek tarhananın yarar-
larını şöyle sıralıyor:

“Tarhana çerez niyetine yenilir. 
Cebine tarhana koyan bir çoban 
veya öğrenci acıkmaz. Kışın üşüdü-
ğün zaman tarhana çorbası seni ısı-
tır. Kışın yollar kapandı, evde bul-
gurun bitti veya ineğin hastalandı, 
süt vermedi diyelim.

Çıkarırsın tarhanayı, çorbasıy-
la çocuklarını doyurursun. Bunlar 
maddi yararları. Ama tarhana sev-
gisi nedenleri üzerinde düşünülme-
yecek kadar ayrı bir yerde. Tarhana 
sevilmez mi?”
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Par�s katl�amı dava avukatı Comte: Asıl sorumlular bulunmadan davanın b�tmes� mümkün değ�l

MA / Arj�n D�lek Öncel
DİYARBAKIR – Par�s’te katled�len 3 

Kürt s�yasetç� kadının a�leler�n�n avu-
katlığını yapan Anto�ne Comte, c�na-
yette MİT’�n rolüne d�kkat çekerek, 
“Asıl sorumlular bulunmadan dava-
nın b�tmes� mümkün değ�l” ded�. 

PKK’n�n kurucularından Sak�ne 
Cansız (Sara), Kürd�stan Ulusal Kong-
res� (KNK) Par�s Tems�lc�s� F�dan Do-
ğan (Rojb�n) ve Kürt Gençl�k Hareket� 
Üyes� Leyla Şaylemez’�n (Ronah�)  9 
Ocak 2013 tar�h�nde Fransa’nın baş-
kent� Par�s’te bulunan Kürd�stan En-
formasyon Bürosu’nda öldürülmele-
r�n�n üzer�nden 7 yıl geçt�. C�nayetten 
hemen sonra açılan soruşturma doğ-
rultusunda c�nayetler� �şled�ğ� tesp�t 
ed�len kat�l zanlısı Ömer Güney, 8 
gün sonra gözaltına alınıp tutuklandı. 
Olaydan önce, b�r yılda 13 kez Türk�-
ye’ye g�r�ş çıkış yaptığı tesp�t ed�len 
Güney’�n MİT �le �l�şk�s� ortaya çıktı. 

 GÜNEY'İN YARGILANDIĞI DAVA 
DÜŞTÜ

C�nayet�n aydınlatılmasına yönel�k 
başlatılan soruşturma, 2015 yılının 
Mayıs ayına kadar devam ett�.  Ar-
dından kat�l zanlısı Ömer Güney'�n, 
5 Aralık 2016 tar�h�nde mahkemeye 
çıkarılmasına karar ver�ld�. Ancak 3 
Kürt s�yasetç�n�n avukatları, duruş-
ma gününe �t�raz ederek, duruşma-
nın daha erken b�r tar�he alınmasını 
�sted�. Buna rağmen mahkeme, �lk 
duruşmanın tar�h�n� bu kez 23 Ocak 
2017 tar�h� olarak bel�rled�. Ancak 
�lk duruşmaya 36 gün kala 17 Aralık 
2016’da Güney’�n rahatsızlanması 
üzer�ne kaldırıldığı hastanede ya-
şamını y�t�rd�ğ� açıklandı. Güney’�n 
şüphel� ölümünün ardından da dava 
düştü. 

YENİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
3 Kürt kadınının a�leler� ve avukat-

larının g�r�ş�m� sonucu N�san 2017'de 
c�nayette MİT’�n rolüne �l�şk�n yen� 
b�r ön soruşturma başlatıldı. Yaşamını 
y�t�ren Kürt kadın s�yasetç�ler�n a�le-
ler� tarafından Mart 2018’de “c�nayet 
emr�n� verenler ve suç ortaklarının” 
da soruşturmaya dah�l ed�lmes� �ç�n 
yapılan başvuru sonucu soruşturma-
nın yen�den ele alınması amacıyla b�r 
ant�-terör yargıcı görevlend�r�ld�. 

 
DAVANIN AVUKATI KONUŞTU
Mezopotamya Ajansı’nın (MA) so-

rularını yanıtlayan davanın avukatla-
rından Anto�ne Comte, c�nayet�n asıl 
sorumlularının kamuoyuna açıkça 
göster�lmeden davanın kapanmaya-
cağını bel�rtt�.  

Fransa’nın göbeğ�nde 3 Kürt kadın 
s�yasetç�n�n öldürüldüğü dönemde 
ülken�n İç�şler� Bakanı Manuel Val-
ls’ın Sosyal Demokrat Part� üyes� 
olduğunu hatırlatan dosya avukatı 
Anto�ne Comte, yaşanan olayda Fran-
sa’nın rolüne d�kkat çekt�. 

 
3 Kürt kadın s�yasetç�n�n öldürül-

mes�nden sonra �lk açıklamayı yapan 
Fransa İç�şler� Bakanı Manuel Valls’ın 
c�nayet� aydınlatacaklarına da�r söz 
verd�ğ�n� hatırlatan Comte, “Kame-
ralar kend�s�ne döndüğü vak�t, bu 
c�nayet�n Fransa’nın kalb�nde yaşan-
mış korkunç b�r suç olduğunu söy-
lüyordu. Öte yandan aradan b�r kaç 
gün geçt�kten sonra, Türk�ye Büyü-
kelç�s� tarafından z�yaret ed�ld�ğ�nde, 
Kürtlere karşı süren operasyonların 
devam edeceğ�n�, Fransa'da ‘kend� 
aralarında’ çatışmanın sürmes�ne �z�n 
veremeyecekler�n� d�le get�rd�. Bu da, 

c�nayetler�n Kürtler�n ‘kend� arala-
rındak�’ çatışmalarından kaynaklan-
dığını düşündükler�n� göster�yordu. 
Bütün bunlar Fransız sosyal demok-
ratların ne kadar �k�yüzlü olduğunu 
net b�r şek�lde göster�yor” ded�. 

 
‘SAVCILIK CİDDİ SUÇLAMADA BU-

LUNDU’
Dosyada kat�l zanlısı Ömer Gü-

ney’�n tek sanık olduğunu, ancak 
daha sonra savcılığın, Türk�ye �st�h-
baratının da c�nayette rol aldığı üze-
r�nde durduğunu kaydeden Comte, 
“Güney öldüğünde savcılık makamı 
çok c�dd� b�r suçlamada bulundu. 
MİT'�n bu c�nayetlere dah�l�n� �fade 
ett�. Bu da b�z�m Fransa'da geçm�ş-
te yaşanmış pol�t�k �nfazlarda daha 
önce görmed�ğ�m�z farklı b�r şeyd�. 
B�r devlet�n bu �nfazda dahl� vardı. 
Bu devlet Türk�ye'yd�. Bu da bence 
davanın en öneml� kırılma noktasıy-
dı” d�yerek dosyada MİT’�n rolüne 

vurgu yaptı.  
 
Dosyanın tek sanığı Ömer Güney’�n 

ölümünden sonra dosya savcısının 
yen� b�r soruşturma başlattığını, çün-
kü c�nayetlerde Türk�ye �st�hbaratı-
nın da olduğunu gösteren del�ller�n 
mevcut olduğunu �fade eden Comte, 
“Daha önce Türk�ye g�zl� serv�s�n�n 
bu c�nayetlere dah�l olduğunu göste-
ren kanıtlar olduğunu �fade etm�şt�k. 
Sulh Ceza Mahkemes�'nde devam 
eden bu davada Fransız Başsavcılığı-
nın Türk�ye'n�n bu �nfazlarla d�rekt �l-
g�s� bulunduğuna da�r tahm�nler� var. 
Bu h�ç bas�t b�r dava değ�l. O nedenle 
b�r an önce çözülmes� beklenemez. 
Ancak en azından devam etmekte 
olan b�r dava var. Bu tek b�r anlama 
gel�yor. Bu �nfazların asıl sorumlula-
rı bulunup dünya kamuoyuna açıkça 
göster�lmeden bu davanın b�tmes� 
mümkün değ�l” ded�.  

 


