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İngltere’den YPG’ye katılan 
ve Rojava’da yaşamını ytren 
Erk Scurfel’n ales İngltere 
Başbakanı Bors Johnson’a br 
mektup sunarak, Türkye’nn 
Kuzeydoğu Surye’ye (Rojava) 
yönelk şgal ve savaş suçlarına 
karşı İngltere’nn ambargo dahl 
br dz kararlı adımlar atmasını 
sted. Sayfa 9

İngltere’de 5 ve 10 sterlnlk 
banknotların ardından şmd de 
yen 20 sterlnlk banknotlar p-
yasaya sürülecek. İngltere Mer-
kez Bankası tarafından tanıtımı 
yapılan yen £20’luk banknot 20 
Şubat’ta pyasalar da olacak ve 
sahteclğe karşı en gelşmş gü-
venlk özellklerne sahp olaca-
ğı belrtlyor. Sayfa 2

Dîwana Hevserokatya KC-
DK-E’yê têkldarî Qetlîama Ro-
boskî ya 28’ê Kanûna 2011’an 
pêk hatî anî zman ku qetlîame-
ke b plankrî ya b fermana Er-
dogan pêk hatye. Rupel28

BRİTANYA’DA YOKSULLUK 
ARTIYOR

İngltere'de tahmn olarak 14.3 mlyon nsan yoksulluk 
çnde. Bunların 8.3 mlyonu çalışma yaşındak yetşkn, 4.6 
mlyonu çocuk ve 1.3 mlyon emekllk yaşını doldurmuş 
olanlardan oluşuyor. Toplam nufüsun yaklaşık% 22's yok-
sulluk koşullarında yasarken bu bu oran çocuklar da yüzde 
34'ü buluyor. Yoksulluk çnde olanların  yüzde 49'u ‘kalıcı 
yoksulluk’ çnde bulunuyor. 

İbrahm Avcıl yazısı. Sayfa 8

KHM VE DAY-MER’DEN YENİ YIL 
MESAJI

Kürt Halk Mecls özgürlük, eştlk ve demokras 
mücadeles yürüten nsanlığın yen yılını kutlayarak, 
2020 yılında da Kürt halkının varlığı, onuru ve öz-
gürlüğüne sahp çıkarak faşzme karşı mücadelesn 
sürdüreceğn vurguladı. DAY-MER se yayınladığı 
yen yıl mesajında 2019’da dünyanın dört br yanında 
zamlara, yoksulluğa, haksızlıklara ve baskılara karşı 
mlyonlarca nsan sokağa çıkarak büyük br drenş 
sergledğn belrterek, 2020’nn her türden haksızlı-
ğa karşı brlkte mücadelenn yılı olacağını vurguladı. 

 Dünyanın en güçlü 5’nc ekonomsne sahp olan ve Londra’da dünyanın en büyük fnans merkezlerne ev sahplğ yapan İn-
gltere son yılların en büyük konut krzn yaşıyor. Araştırmalara gore İngltere'dek evszlern toplam sayısı 280 bn cvarında. Köprü 
altlarında, cadde, sokak ve tren stasyonların da yaşamak zorunda kalan evszlern sayısı se on bn geçt. Evszler le lgl çalışmalar 
yürüten kurumlar sorunun vahm boyutlara ulaştığını fade ederken, son 6 yıl çersnde 3 bn 353 evsz sokaklar da hayatını kaybett. 
Sokakta ölen evszlern yüzde 88'n erkekler oluşturdu, ölümlern en çok yaşandığı kent de Londra oldu. Erkeklern ortalama ömrü-
nün 76, kadınların 81 olduğu ülkede, evsz erkeklern ortalama ömrü 45, evsz kadınların se 43 olarak belrlend.

 Konut sorunu yaşayan ve geçc konut le hostel yada odalar da kalan hane sayısı 60 bn bulurken, bu haneler de yaşayan 130 bn 
çocuk se 2020 yılını ‘evsz’ olarak karşıladı. İktdardak Muhafazakar Part se 12 Aralık seçmlernde evszlk le lgl önlemler ala-
cağını belrtse de ne gb önlemler alacağı se blnmyor. Son 9 yıldır ktdar da olan Muhafazakarlar sosyal konut nşası konusunda 
adım atmadığı çn sert eleştrlere ragmen somut br çözüm planı bulunmuyor.  Yardım kuruluşları se ‘ulusal br sorun’ halne dönü-
şen evszlk çn hükümet aclen sosyal konutlara yatırım yapmaya çağırdı. Sayfa 3

İngiltere’de
‘evsizlik’ öldürüyor
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‘Kıbrıs’ı boykot et’ kampanyası 
başlatıldı!

Kıbrıs mahkemesnn toplu tecavü-
ze uğradığını söyleyen İnglz kadını 
yalancılıkla suçlamasının ardından 
İngltere'de 'Kıbrıs'ı boykot et' kam-
panyası başladı

 
Temmuz ayında Kıbrıs Adası'nın 

güneyndek Aya Napa kasabasında 
12 İsrallnn toplu tecavüzüne uğra-
dığını söyleyen 19 yaşındak İngltere 
vatandaşı kadının daha sonra şkaye-
tn ger çekmesnn ardından Kıbrıs 
mahkemesnn kadını "toplumu ya-
nıltmaktan" suçlu bulması İnglte-
re'de protesto edlyor.

Twtter'da başlatılan
#BoycottCyprus (Kıbrıs'ı boykot et) 

kampanyasına, karşılaştığı baskılar 
sonucu fadesn değştrmek zorun-
da kaldığını söyleyen kadının anne-
s de katıldı. Kadının annes BBC'ye 
yaptığı açıklamalarda Kıbrıs'a yönelk 
boykotu destekledğn, Aya Napa'nın 
turstler çn güvenl br yer olmadığı-
nı söyled.

Kızının travma sonrası stres bozuk-
luğu yaşadığını söyleyen anne, hper-
somna nedenyle kızının günde 18 la 
20 saat uyuduğunu, halüsnasyonlar 
görmeye başladığını belrtt. Anne br 
çağrıda da bulunarak, "Br an önce İn-
gltere'ye getrlp tedav altına alın-
ması gerekyor. Müdahale edlmezse 
geçrdğ rahatsızlıklar kalıcı hale ge-
lecek" ded.

Yen	 £20’luk banknot Şubat’ta p	yasaya sürülecek 

İngltere 5 ve 10 sterlnlk banknot-
ların ardından şmd de yen 20 ster-
lnlk banknotu pyasaya sürülmeye 
hazırlanıyor. 

İngltere Merkez Bankası tarafın-
dan yapılan tanıtımı yapılan yen 
polmer yan plastk kaplamalı £20 
pound 20 Şubat’ta pyasalara sürüle-
cek. Yen  £20 poundlar da sahteclğe 
karşı en gelşmş güvenlk özellkler 
çeryor. Keza 20 pound İngltere p-
yasasında en fazla kullanılan para b-
rm. Bu yüzden en fazla sahte olarak 
bugüne kadar pyasaya sürülen bank-
not olarak ta blnyor. Geçtğmz 

2019 yılında kullanılan sahte bank-
notların yüzde 88’n halen kullanılan 
mevcut 20 sterlnlk banknot oluştur-
du.  İngltere Merkez Bankası’da yap-
tığı açıklama da ‘şmdye kadar k en 
güvenl banknot’ dyerek nteledğ 
yen £20 banknotta sahteclğe karşı 
k çerçeve ve k renkl folyo var. Yne 
görme engell kşlern de banknotu 
tanımalarına yardımcı olacak br çe-
rkte banknot ta mevcut. 

JMW TURNER YER ALDI
Yen 20 poundluk banknotun arka 

yüzünde se ünlü İnglz ressam ve sa-
natçı Joseph Mallord Wllam Turner 

yer alıyor. Merkez Bankası Başkanı 
Mark Carney, yen banknotlar da yer 
alan Turner’ın k yüz yıldır İnglte-
re’de sanat üzerndek etksnn sür-
düğünü ve İnglz çağdaş sanatının 
da baş mmarı olduğunu fade ett. 
Carney,  yen banknot le 'paranın 
herkesn cebnde br sanat eser ola-
bleceğn' gösterdğn söyled.  İn-
gltere Merkez bankası  mevcut ünlü 
İnglz syasetç Wnston Churchll’n 
5 sterlnlk banknotta ve yazar Jane 
Austen  se 10 sterlnlk banknotta yer 
alçaklarını açıkladı. Bununla brlkte 
Ekonomst Adam Smth' çeren esk 
20 sterlnlk banknot kullanılmaya 
devam edlecek

Asgar	 ücret saat başı 8,74 pounda yükselecek

İngltere’de hükümet asgar üc-
rette düzenlemeye gdleceğn 
ve Ulusal Yaşam Ücret’nn gele-
cek yıldan tbaren yüzde 6 art-
tırılarak saat başına 8,74 pounda 
yükseltleceğn duyurdu.

Söz konusu artış 1 Nsan’dan 
tbaren yürürlüğe grecek.

Ücret artışını değerlendren 
Başbakan Bors Johnson, “Yoğun 
çalışanlar her zaman karşılığını 
almalı. Ancak nsanlar çok uzun 
zamandır hak ettkler ücret ar-
tışlarını görmedler.” ded.

İngltere’de şszlk oranı 
1970’lerden bu yana en düşük se-
vyede bulunuyor. Ancak 25 yaş 

ve üstü çn saat başı asgar ücret 
uzun zamandır 8,21 pound sev-
yesnde.

İngltere hükümetn planı 
2024’e kadar asgar ücretn saa-
tn 10,5 pound yapmak. Bu da 
önümüzdek 5 yıl çnde asgar 
ücretn yüzde 28 artacağı anlamı-
na gelyor.
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İng�ltere’de ‘evs�zl�k’ öldürüyor

Kürt Halk Mecl�s�: 2020’de faş�zme karşı mücadele sürecek 

Kürt Halk Mecl�s� yen� yıl dolayısıy-
la yayınladığı mesaj da özgürlük, eş�t-
l�k ve demokras� mücadeles� yürüten 
�nsanlığın yen� yılını kutlayarak, 2020 
yılında da Kürt halkının varlığı, onu-
ru ve özgürlüğüne sah�p çıkarak fa-
ş�zme karşı mücadeles�n� sürdürece-
ğ�n� vurguladı. 

Kürt Halk Mecl�s� tarafından yapı-
lan açıklama da, 2019 yılında AKP-M-
HP hükümet�n�n Kürt halkının varlı-
ğına özgürlük mücadeles�ne ve tüm 
kazanımlarını tasf�ye etmek amacıyla 
özel savaşı en üst boyuta taşıdığına 
d�kkat çekt�. 2019’da Kürt Halk Önde-
r� Abdullah Öcalan’a yönel�k tecr�d�n 
der�nleşt�r�ld�ğ�n� �fade eden Halk 
Mecl�s�, “Tecr�d� der�nleşt�rerek Ku-
zey Kürd�stan, Türk�ye, Rojava, Gü-
ney Kürd�stan ve Şengal’e saldırılarla 
soykırım yapmayı ve özgürlük mü-
cadeles�n� tasf�ye etmey� amaçladı. 
Faş�st Türk devlet�n�n bu topyekûn 
savaş konsept�ne karşı Kürd�stan, Av-

rupa ve dünyada b�nler�n katılımı �le 
açlık grev� eylemler� �le halkımız Re-
ber Apo’ya Özgürlük ve Kürd�stan’a 
yönel�k soykırımcı katl�am ve saldırı-
lara karşı topyekûn d�ren�ş hamles�n� 
başlattı. 2019 tecr�d�n boşa çıkarıldığı 
ve nefes nefese d�ren�ş�n tüm dünya-
da z�rveleşt�ğ� yıl oldu. Kürt halkının 
varlık ve özgürlük mücadeles�, tar�h�-
m�z�n en ağır, en kesk�n mücadele yılı 
olarak �fade edeb�leceğ�m�z 2019 yılı, 
tecr�tte karşı tar�h� açlık grev� eyle-
m�, görkeml� Newroz serh�ldanları, 8 
Mart d�ren�ş� ve 9 Ek�m Rojava �şgal�-
ne karşı ulusal b�rl�k ve dünya halkla-
rının enternasyonal�st dayanışma ve 
desteğ�n�n z�rve yaptığı yıl olmuştur” 
ded�. 

BRİTANYA DİRENİŞTE YERİNİ ALDI
Br�tanya ve Londra’da yaşayan Kür-

d�stanlılar ve dostlarının da halklara 
yönel�k faş�st saldırılara karşı 2019 
yılın da da büyük b�r d�ren�ş ortaya 
koyduğu �fade ed�len açıklamada, 

“Kürt halkı ve dostları sokaklar da d�-
ren�ş ve eylemler� �le y�ne tecr�te kar-
şı büyük d�ren�ş�n b�r parçası hal�ne 
dönüşerek Türk devlet� ve AKP-MHP 
rej�m�ne karşı tavrını net b�r şek�lde 
ortaya koymuştur. Elbette enternas-
yonal�st dostlarımız da Türk devlet�-
n�n özell�kle Rojava’ya yönel�k �şgal 
ve saldırılarına karşı Kürt halkının 
yanında olarak zulüm ve katl�amla-
rın karşısında b�zlerle b�rl�kte sürekl� 
dayanışma �çer�s�ne bulundular. Bu 
d�ren�ş ruhu �le 2019 yılı faş�zm� ge-
r�leterek güçten düşürmüştür” d�ye 
kaydett�. 

2020 DİRENİŞ YILI OLACAK 
Halk Mecl�s�, faş�zme karşı 2020 yı-

lında da Kürt halkı ve dostlarının so-
kaklar da ve d�ren�ş hal�nde olacağını 
vurgulayarak, “Özgürlük, eş�tl�k ve 
onurlu b�r yaşam mücadeles� yürüten 
halkımızın yen� yılını kutlarken, yen� 
yılın ‘Özgür önderl�k, özgür Kürd�s-
tan, demokrat�k Ortadoğu ve dünya” 
olmasını d�ler�z” ded�. 

DAY-MER: 2020 ‘b�rl�kte mücadele’ yılı olacak

DAY-MER tarafından yen� yıl dola-
yısıyla yayınlanan mesajda, 2019’da 
dünyanın dört b�r yanında zamlara, 
yoksulluğa, haksızlıklara ve baskı-
lara karşı m�lyonlarca �nsan sokağa 
çıkarak büyük b�r d�ren�ş serg�led�ğ� 
vurgulanarak, 2020’n�n her türden 
haksızlığa karşı b�rl�kte mücadelen�n 
büyüdüğü b�r yıl olması d�lend�. 

Kürt ve Türk Toplumu Dayanışma 
Merkez� DAY-MER yen� yıl dolayısıyla 
b�r mesaj yayınladı. 2020 �le b�rl�kte 
yen� b�r yıla ve yen� b�r on yıla adım 
atıldığı �fade ed�len açıklamada, “Her 
yen� yıl aynı zaman da geleceğe da�r 
umutların büyüdüğü b�r yıldır. Çün-
kü �nsanca b�r yaşam ve gelecek umu-
du dün olduğu g�b� bugün de devam 
ed�yor. Ger�de bıraktığımız 2019’da 
olanlar yaşadığımız s�stem�n �nsan-
lığın sorunlarını çözmed�ğ� g�b� bü-
yütmeye devam ett�ğ�n� b�r kez daha 
gösterd�. Ekonom�dek� kr�z bel�rt�ler� 
ona bağlı k�ş�sel �şten atma planları, 
�şs�zl�k, yoksulluk, ırkçılık ve ayrım-
cılık, savaş ve s�lahlanma, küresel 
ısınma g�b� sorunlar önümüzdek� on 
yılın en öneml� sorunları olmaya de-
vam ed�yor” ded�. 

EN BÜYÜK GÜÇ SOKAKTIR
Sorunlar karşısında gerçek anlam-

da çözümü olmayan Muhafazakar 
Part�’n�n Brex�t neden�yle gerçekle-
şen üçüncü seç�mde de gal�p çıktığı-
na d�kkat çeken DAY-MER açıklama-
sında şunlara yer ver�ld�: “Irkçılığın 
ve m�ll�yetç�l�ğ�n güç kazanması sos-
yal sorunların su�st�mal ed�lmes�n-
den kaynaklanıyor. 2019’da dünyanın 
dört b�r yanında zamlara, yoksulluğa, 

haksızlıklara ve baskılara karşı m�l-
yonlarca �nsan sokağa çıktı. Komşu 
ülke Fransa yen� yıla grevlerle g�r�yor. 
Y�ne küresel ısınmaya ve doğanın 
tahr�batına karşı yüzb�nlerce �nsanın 
sokağa döküldüğü büyük hareket 
ger�de bıraktığımız yıl �ç�nde yaşan-
dı. Yaşadığımız İng�ltere’de de başı-
nı gençler�n çekt�ğ� çevre eylemler� 
geleceğe da�r umutlarımızı büyüttü. 
Çevrey� �sted�kler� g�b� k�rletmeye de-
vam edeb�lecekler�n� sanan ülkeler ve 
tekeller m�lyonların sokağa çıkmasıy-
la dünyanın sah�ps�z olmadığını açık 
olarak gördüler. Sokağın gücü en bü-
yük zorbalardan daha güçlüdür.”

HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE-
YE DEVAM 

DAY-MER açıklamanın devamında, 
İng�ltere’de yaşayan Türk�ye köken-
l� göçmenler�n çürüyen, yozlaşan, 
�t�bar kaybeden �nsanlığa umut ver-
meyen s�stem�n yer�ne daha �y�n�n 
kurulmasının sancılarının yaşandığı 
şu dönem de gel�şmelere sey�rc� kal-
maması gerekt�ğ�n� vurguladı. “B�r-
l�kte yaşadığımız farklı uluslardan 
emekç�lerle, kadınlarla, gençlerle gü-
cümüzü b�rleşt�rd�ğ�m�z de geleceğe 
daha umutlu bakmamızın nedenler� 
de çoğalacaktır” den�len açıklama-
da, 2019’un son günler�nde 30’uncu 
yıl dönümün kutlayan DAY-MER d�n, 
d�l, ırk mezhep ayrımı gözetmeden 
bütün uluslardan emekç�ler�n b�rl�kte 
yaşamasına ve ortak mücadeles�n�n 
güçlenmes�ne katkı sunmaya devam 
edeceğ�n�n altı ç�z�ld�. DAY-MER, 
2020’n�n her türden haksızlığa karşı 
b�rl�kte mücadelen�n büyüdüğü b�r 
yıl olmasını d�led�.

H�kmet Erden
İng�ltere’de konut kr�z� g�derek 

vah�m b�r hal alırken, evs�zlerle �lg�-
l� çalışma yürüten Shelter, ülkedek� 
evs�zler�n toplam sayısını 280 b�n 
olarak açıkladı. Bu rakam ülkede her 
200 k�ş�den b�r�n�n evs�z olduğu anla-
mına gel�yor. Evs�zl�k �le �lg�l� durum 
sadece bununla sınırlı değ�l. İng�ltere 
Ulusal İstat�st�k Of�s� ver�ler�ne göre 
2013-19 yılları  arasında ülkede top-
lam 3 b�n 353 evs�z hayatını kaybe-
derken, 130 b�n çocuk �se 2020 yılını 
‘evs�z’ olarak karşıladı.

Dünyanın en güçlü 5’�nc� ekonom�-
s�ne sah�p olan ve Londra’da dünya-
nın en büyük f�nans merkezler�ne ev 
sah�pl�ğ� yapan İng�ltere son yılların 
en büyük konut kr�z�n� yaşıyor. Son 
yapılan �stat�st�k� araştırmalar da so-
runun büyümeye devam ett�ğ�n� gös-
ter�yor. Resm� rakamlar 2019 yılının 
N�san, Mayıs ve Haz�ran ayları �t�ba-
rıyla evs�z ya da her an evs�z kalma 
tehd�d�yle yüz yüze olanların sayısını 
68 b�n 170 olarak ver�yor. Bunların 32 
b�n�n� kes�n evs�z olan hane halkı sa-
yısı oluşturuyor ve bu sayı geçen yılın 

aynı dönem�ne göre yüzde 23 artmış 
görünüyor. Buna �laveten hostel, otel 
ve ucuz odalar g�b� geç�c� ve kötü ko-
şullardak� konutlarda kalanların sayı-
sı da 2007 yılından bu yana en yüksek 
sev�yes�ne çıktı.

130 BİN ÇOCUK ‘EVSİZ’
İstat�st�klere göre evs�zl�k katego-

r�s�ndek� 60 b�n� aşkın hanede 130 
b�n çocuk yaşıyor. En kötü konut 
durumu sayılan, mutfak ve tuvalet� 
ortak odalarda yaşayan a�le sayısı �se 
13 b�n 450’�y� buldu. Bu sayı son beş 
yıl �ç�nde yüzde 40 artış gösterm�ş 
durumda. Evs�zlerle �lg�l� çalışma yü-
rüten Shelter adlı yardım kuruluşu 
�se konut kr�z�n�n vah�m boyutlara 
ulaştığını açıkladı. Shelter, hüküme-
t�n çözümsüz bıraktığı soruna karşı 
b�ran önce adım atmasını ve sosyal 
konutlar �nşa ed�lmes�n� �sted�. Shel-
ter tarafından yapılan araştırmalara 
göre  evs�zler�n toplam sayısı 280 b�n 
c�varında ve buda ülkede 200 k�ş�den 
b�r�n�n evs�z olması anlamına gel�yor.

SHELTER: DURUM VAHİM
Shelter'ın yönet�c�s� Polly Neate, 

evs�zl�k sorununun vah�m boyutlar-
da olduğunu �fade ederken, "B�nlerce 
�nsanı evs�zl�ğ�n eş�ğ�ne get�ren, ana 
babaları, çocuklarını kötü koşullar-

da büyütmeye zorlayan ve a�leler� 
�şyerler�nden, okullardan ve komşu-
larından uzak düşüren b�r kr�zle yüz 
yüzey�z" ded�. Konut sorununun on 
b�nlerce çocuğu etk�led�ğ�ne d�kkat 
çeken Neate "Aşırı yükselen k�ralar, 
konut yardımlarında yapılan kes�nt�-
ler ve onlarca yıldır �ht�yaç duyulan 
sosyal konutların �nşa ed�lmemes� 
neden�yle bugün 127 b�n çocuk Noel'e 
evs�z g�recek” d�ye kaydett�.

EVSİZLİK ÖLDÜRÜYOR!
İng�ltere Ulusal İstat�st�k Of�s�’n�n 

(ONS) açıkladığı ver�ler �se evs�zl�k ve 
evs�zler�n durumunun korkunç bo-
yutlara ulaştığının gösterges�. ONS, 
İng�ltere ve Galler'de sokakta ölen 
evs�zler�n sayısına �l�şk�n b�r rapor 
yayımladı. Raporda, sokakta ölen ev-
s�zler�n yaşı, c�ns�yet� ve ölümler�n 
en çok gerçekleşt�ğ� şeh�rlere �l�şk�n 
b�lg�ler de yer aldı. Rapora göre, 2013-
2019 yıllarında ülkede toplam 3 b�n 
353 evs�z hayatını kaybett�. Hayatını 
kaybeden evs�zler�n sayısı 2013'te 482 
�ken, bu sayı 2018'de 726'ya yükseld�.

EN ÇOK ÖLÜM LONDRA’DA
Sokakta ölen evs�zler�n yüzde 

88'�n� erkekler oluşturdu, ölümle-
r�n en çok yaşandığı kent de Londra 
oldu. Erkekler�n ortalama ömrünün 

76, kadınların 81 olduğu ülkede, 
evs�z erkekler�n ortalama ömrü 45, 
evs�z kadınların �se 43 olarak bel�r-
lend�.

Ulusal İstat�st�k Of�s�, Sağlık ve 
Yaşam Anal�z� Bölümü Başkanı Ben 
Humberstone, İng�ltere ve Galler'de 
ulusal sorun hal�ne dönüşmüş evs�z-
ler konusunda çalışma yapacaklara 
yardımcı olmak �sted�kler�n� kaydet-
t�. İng�ltere ve Galler'de sokakta ölen 
evs�z sayısının 2013'ten bu yana en 
yüksek sev�yeye ulaştığına d�kkat 
çeken Humberstone, ölümler�n ço-
ğunun artan uyuşturucu kullanımı-
na bağlı olduğunu söyled�.

İKTİDARIN PLANI BİLİNMİYOR
Ülkede b�r arkadaşının ya da ak-

rabasının yanına sığınarak yaşayan 
"g�zl� evs�zler�n" sayısının da 3 m�l-
yondan fazla olduğu tahm�n ed�l�-
yor. İkt�dardak� Muhafazakar Part� 
�se 12 Aralık seç�mler�nde evs�zl�k �le 
�lg�l� önlemler alacağını ve b�r planı 
olduğunu bel�rtse de planın ayrın-
tıları b�l�nm�yor. Son 9 yıldır �kt�dar 
da olan Muhafazakarlar sosyal ko-
nut �nşası konusunda adım atmadığı 
�ç�n sert eleşt�r�lere ragmen, yaşa-
nan ölümlere ve yüzb�nlerce �nsa-
nın konut sorununa �l�şk�n c�dd� b�r 
açıklaması yok.
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KCC’de 5 Ocak günü ‘anma’ yapılacak

Medya Savunma Alanlarında yaşa-
mını y�t�ren Hüsey�n Boyraz (Rubar 
D�cle) ve arkadaşları �ç�n 5 Ocak günü 
Har�ngey KCC b�nasında b�r anma et-
k�nl�ğ� düzenlenecek.

Kürt Halk Mecl�s� tarafından b�r 
açıklama yapılarak, Türk devlet�n�n 
hava saldırıları sonucu 6 Ocak 2017 
yılında Medya Savunma Alanlarında 

yaşamını y�t�ren Hüsey�n Poyraz (Ru-
bar D�cle), N�hat Ayaz (Xel�l) �le Ah-
met Kılıç (Murat Dep) �ç�n b�r anma 
etk�nl�ğ� düzenleyecek. Har�ngey’de-
k� Kurd�sh Commun�ty Center’da dü-
zenlenecek olan anmada Boyraz a�le-
s� de hazır bulunacak. Halk Mecl�s�, 
Boyraz a�les�ne b�r kez daha başsağ-
lığında bulunurken, Hüsey�n Boyraz 

ve arkadaşlarının yaşamını y�t�rmes�-
n�n �k�nc� yıl dönümünde yapacakları 
anmaya tüm Kürt halkı ve dostlarını 
davet ett�. Halk Mecl�s�, şeh�tler�n en 
kutsal değerler� olduğunu vurgulaya-
rak,

“Şeh�tler�m�z en kutsal değerler�-
m�z olduğu kadar yaşamın en anlamlı 
ve onurlu �fades�, ahlak� adanmışlık 

örneğ�d�rler. Geleceğ�m�z� yaratan 
adanmışlığın en güzel örnekler�d�r 
şeh�tler�m�z.  Anı, özlem ve saygınlık-
larıyla ş�md�k� zaman �ç�nde yaşadık-
ları g�b�, geleceğe da�r d�nmeyen b�r 
özgürlük aşkı ve �syan çığlığıdırlar. 

Yen� yaşamlarla çoğalan toplumun 
anlam gücü ve özgürlük ahlakının s�-
l�nmez �fades�, ab�des�d�rler.  Bu an-

lamda b�z�m en değerl� ab�deler�m�z 
olan Heval Rubar ve yoldaşları �ç�n 
yapacağımız anma etk�nl�ğ�nde yol-
daşlarımızı şehadetler�n�n 2’�nc� yıl 
dönümünde anacağız” den�ld�.

Har�ngey KCC b�nasında 5 Ocak Pa-
zar günü yapılacak olan anma saat: 
15.00’da başlayacak.
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Londra`da THKP/C MLSPB savaşçıları �ç�n anma düzenlend�

LONDRA- Medya Savunma Alan-
ları’nda 16 Eylül’de yaşamını y�t�ren 
4 THKP-C/MLSPB ger�llası Londra’da 
anıldı. 

Londra’da THKP-C/MLSPB ger�lla-
ları Fırat Yıldırım (Tamer Kasabalı), 
Umut Özsepet (Çayan Kızılbaş), Mu-
hammed T�r�l (Mah�r Ernesto), Fırat 
Çaplık (Alper Koçer Çakas) anıldı. 
Kürt Toplum Merkez�’nde gerçekle-
şen anmaya Kürt Halk Mecl�s�, Halkın 
Devr�mc� Güçler�, Part�zan ve b�r çok 
demokrat�k k�tle örgütü tems�lc�s� 
katıldı. Saygı Duruşu �le başlayan an-

mada Londra Kürt Halk Mecl�s� Eş-
başkanı Mehmet Oğuz b�r konuşma 
yaparak,  “B�zler�n kalpler�n� şoven�st 
ve ırkçı h�slerden arındıran ve b�rleş-
m�ş �nsanlık �deal� olan hedef�m�ze 
kopmaz bağlarla bağlayan şeh�tle-
r�m�z� anma etk�nl�ğ�n� örgütleyen 
halkın devr�mc� güçler�n�, yoldaş-
larımızı ve dost devr�mc� güçler� en 
�çten devr�mc� coşkumuzla selamlı-
yoruz. Şeh�tler�m�ze bağlılığımızı b�r 
kez daha vurguluyoruz” ded�. TH-
KP-C/MLSPB  adına anmaya gönde-
r�len mesajda �se şunlara yer ver�ld�: 

“Enternasyonal devr�mc�ler olarak 
Türk�ye’de, Kürd�stan’da ve Ortado-
ğu’da dünya halklarının umudu olan 
enternasyonal�zm f�kr�n� yen�den f�-
l�zlend�ren şeh�tler�m�z Fırat Çaplık, 
Muhammed T�r�l, Umut Özsepet, Fı-
rat Yıldırım yoldaşlara ve daha n�cele-
r�ne, b�zlere böyles�ne mukaddes b�r 
görev� ve sorumluluğu devrett�kler� 
�ç�n m�nnettarız. Dünya halklarının 
b�zlere taşıma onurunu verd�kler� 
devr�m ve sosyal�zm bayrağını kend� 
cephem�zde kanımızın son damlası-
na kadar dalgalandıracağız. Ta k� za-
fere kadar.”

FAŞİZME BOYUN EĞMEYECEĞİZ
Part�zan adına yapılan konuşmada 

�se haksız savaşlar ve �şgallerle m�l-
yonlarca �nsanın katled�ld�ğ� ve yer�n-
den ve yurdundan ed�ld�ğ� b�r sürec�n 
yaşandığı vurgulanarak, emperyal�st-
ler�n uşağı faş�st Türk devlet� de efen-
d�ler�nden aldığı �cazetle Rojava’da 
Kürt ulusunun büyük bedeller sonu-
cu oluşturduğu alanlara saldırmakta 
ve �şgal etmekte olduğunun altı ç�-
z�ld�. Faş�zm�n gerek ülkede gerekse 
Rojava’da saldırılarına ve katl�am-
larına hız kesmeden devam etmek-
te olduğu �fade ed�len konuşmada, 
“Yaşadığımız topraklarda faş�zme ve 
emperyal�zme karşı d�renen mücade-
le eden ve bas eğmeyen güçlü b�r ge-
lenek var. Bu gelenek h�ç b�r dönem 
faş�zme ve ger�c�l�ğe boyun eğmeyen 
b�r gelenekt�r. Şeh�t düşen 4 THKP-C 
MLSPB ger�llası da bu geleneğe bağlı 
kalarak s�lah elde toprağa düştüler ve 
devr�m mücadeles�ne �s�mler�n� altın 

har¦ erle yazdırdılar. Anıları önünde 
saygıyla eğ�l�yoruz” ded�. 

YOLUMUZU AYDINLATIYORLAR
Kürt Halk Mecl�s�’nden Al� Poyraz 

�se özgürlük mücadeles�n�n Kürt ve 
enternasyonal�st şeh�tler�n �s�mler� 
�le bugünlere geld�ğ�n� vurgulayarak, 
“Şeh�tler�m�z fedakarlığın, cesaret�n 
ve kahramanlığın tar�h�d�r. İnsanlı-
ğın geleceğ� özgür yaşamın umudunu 
b�zler şeh�tler�m�zden alıyoruz. Faş�z-
me karşı d�renen mücadele eden uğ-
runda yaşamını y�t�ren şeh�tler�m�z, 
yolumuzu aydınlatan b�rer meşaled�r. 
Enternasyonl�st mücadelen�n sem-
boller� olan bu yoldaşlarımızı b�r kez 
daha saygıyla anıyoruz. B�zler faş�st 
ve �şgalc� güçlere karşı eşs�z b�r d�re-
n�ş�n sah�p olan şeh�tler�m�z� devr�m 
ve özgürlük yolunda asla unutmaya-
cağız. Anılarını ve �dealler�n� zaferle 
taçlandıracağımızın b�r kez daha sö-
zünü y�nel�yoruz” d�ye kaydettt�.
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GÜCE TAPINMA VE GÜCÜN ESİRİ OLMA

Tapma veya tapınma derken ak-
lımıza �lk olarak Tanrı gel�r. Neden 
Tanrıya taparız? Gerçekten cennetle 
ödüllend�r�lmek �ç�n m�? Kutsal k�-
taplarda cennet ve güzel, ütop�k gele-
cektek� yaşam �le �lg�l� b�lg�ler çok az 
yer tutar ama anlatılan her şey Tan-
rıya tapınmayı mecbur� kılmak �ç�n 
�nsanları cezalandırmayla korkutma 
üzer�ned�r. Ama bu korku öyles�ne sı-
radan b�r korku değ�ld�r. Ebed�yen ce-
hennem ateş�nde yanma korkusudur. 
Korkutulduğumuz �ç�n kend�m�z� tes-
l�m eder ve b�ze her söylenen� ve �ste-
nen� yapmaya çalışırız. O halde korku 
ve tapınma arasında b�r bağ vardır d�-
yeb�l�r�z. Cennet aslında gücü s�mge-
ler. Yan� ebed�yen var olacak ve artık 
el�m�zden kayıp g�tmeyecek, her �ste-
d�ğ�m�z� gerçekleşt�reb�leceğ�m�z b�r 
güç. Bunun �ç�n bunu b�ze sağlayacak 
olan Tanrıya tapınırız. Korku �se esa-
rett�r. Kaybetmekten ve b�r daha ya-
şayamamaktan, elde edememekten 
korkarız. Korkularımızın es�r� olur ve 
b�zden �sten�len her şey� sorgusuz, 
sualsız yapmaya çalışırız.

Mutlak�yet güçtür, güç mutlak�yet-
ten doğar, beslen�r ve büyür. Mutla-
k�yet aynı zamanda sonsuzluk, yan� 
ebed�yet demekt�r. Kend�n� ebed�yen 
korumak ve hak�m kılmak �ster. İde-
al�st felsefede mutlak güç Tanrıdır. 
Sadece Semav� d�n ve �nançlarda de-
ğ�l, d�ğer tüm d�n ve �nanç s�stemle-
r�nde Tanrı mutlak güç ve yaratıcıdır, 
sonsuzdur. Tanrı tartışılamaz ve sor-
gulanamaz. Felsefe, sını� ı toplumla 
ortaya çıkmış, Tanrı �nancı da sını� ı 
topluma özgü olmuştur. Artı ürü-
nün paylaşımı, sını� ı toplumun or-
taya çıkmasının sebeb�yse devlet de 
egemen sınıfın hegemon�k aracıdır. 
Tanrı �nancı �se egemenler�n devle-
t�n�n �deoloj�k dayanağıdır. Sömürü 
düzen�n�n meşru ve dayanılır olab�l-
mes� �ç�n sorgulanamaz, tartışılamaz 
b�r d�ne, �nanca ve Tanrıya �ht�yaç 
duyulmuştur. D�nler yozlaşmaya ve 
çürümeye başladığında egemenler 
her sefer�nde yen� b�r d�n ve �nanç 
yaratmıştır. Ama Tanrı tartışmasız b�r 
şek�lde hep yer�n� korumuştur. Çün-
kü Tanrısız d�n ve �nanç olamaz. Tan-
rı mutlak ve tartışılmaz �se h�ç k�mse 
Onun yarattığı dünyayı, evren� ve 
düzen� sorgulamamalı ve olduğu g�b� 
kabul etmel�d�r. Tanrıya ebed�yen 
b�at olunmalı ve �badet ed�lmel�d�r. 
Tanrı burda b�r s�mged�r, soyuttur. 
Somut olan mutlak güçtür, sömürü 
düzen�d�r. Zamanla Tanrı �nancının 
bu kadar büyük b�r güç ve tartışılmaz, 
sorgulanmaz egemenl�k yarattığını 

gören bazı krallar kend�ler�n� Tanrı 
�lan etm�ş ve tüm gücü kend�ler�n-
de toplayarak t�ranlaşmışlardır. Or-
taçağ'da Tanrı krallıklara ve �nsansı 
Tanrılara son ver�lm�ş, hal�fel�k ve 
papalık g�b� merkez� d�n� kurumlar 
yaratılmış, Tanrı �nancını yayma adı 
altında fet�h ve �şgaller meşru kılın-
maya çalışılmıştır. Kap�tal�st s�stem-
de burjuvaz� kend� sınıf çıkarı gereğ� 
bu gücü ruhban sınıfından alıp kend� 
egemenl�ğ�nde reform�ze etm�ş, dev-
let� de buna göre şek�llend�rm�şt�r.

Bu kısa teor�k g�r�ştek� amacım, so-
mut ama mutlak olan Güç �le soyut 
ama mutlak olan Tanrı �nancı ara-
sındak� bağlantıyı kurup bunun ege-
menler�n yaşamlarında ve yöntemle-
r�nde ney� �fade ett�ğ�n� göstermekt�r. 
Pek� Güç kavramı b�z�m yaşamımızın 
neres�nde duruyor ve b�z�m �ç�n ne 
�fade ed�yor. Güç �le zorluk, güçlük 
kavramlarını b�r b�r�yle karıştırmaya-
lım. Burda bahsed�len Güç, yaşamın 
get�rd�ğ� zorluklar ve güçlükler değ�l-
d�r. Bahsed�lmek �stenen Güç kavra-
mı, egemen olmak, �kt�dar olmak, her 
şey� kend� el�nde ve tekel�nde bulun-
durmak, her şey�n başı ve sorumlusu 
olmak �steyen anlayış ve yaklaşımlar-
dır. Yan� mutlak b�r hak�m�yet ve güç 
sah�b� olmak �steyen anlayış ve yakla-
şımlardır. 

Yukarda egemen sını� arın Tanrı 
ve Güç kavramı arasındak� �l�şk� ve 
nedenler�n� kısmen ortaya koydum. 
Onlar �ç�n n�ha� hedef her zaman 
mutlak güç ve �kt�dar olmuştur. Tanrı 
�nancı �se bu amaç �ç�n çok kullanışlı 
b�r araçtır. Bu yazının asıl amacı Tanrı 
�nancının doğruluğunu veya gerekl�-
l�ğ�n� tartışmak değ�ld�r. Yazının asıl 
amacı Güç kavramından ney� anlıyo-
ruz ve ona nasıl yaklaşıyoruz. Ege-
men sını� ar sah�p oldukları �mt�yaz-
ları ve �kt�darlarını tar�hsel olarak h�ç 
kaybetmek �stemed�kler�nden ve Güç 
sah�b� olmayı var oluş sebeb� saydık-
larından Gücü, kend�ler�n�n yarattığı 
Tanrıyla özdeşleşt�rerek aslında hep 
Güce tapınmışlardır. Bu öyles�ne b�r 
kültür hal�ne gelm�şt�r k� b�l�nçs�z ve 
lümpen kes�mler de buna �nanmaya 
başlamışlardır. 

Örneğ�n Güç kavramının Batı �ç�n 
ne anlama geld�ğ�n� �y� b�l�yoruz. Güç 
onların varlık sebeb�d�r ve h�ç b�r şe-
k�lde kaybed�lmemes� gerek�r. Kend� 
ülkeler�nde toplumsal patlamalar ve 
devr�mler yaşanmasın d�ye zamanla 
sosyal devlet adı altında güçler�n�n 
çok sınırlı b�r kısmını s�v�l toplum ör-
gütler�yle ve bazı toplumsal kes�mler-
le paylaşmışlar ama asıl güçler�n� ve 
onun aracı olan devlet� h�ç b�r zaman 
k�mseyle paylaşmamışlardır. Devr�m 
korkusu geçt�ğ� zamanlarda �se sos-
yal devlet günden güne budanmış ve 
kap�tal�zm�n aç gözlülüğüne kurban 
ed�lm�şt�r. Bütün toplumsal muhale-
fet� tamamıyla etk�s�zleşt�rd�kler�n� 
düşündükler� anda pervasız olmakta 
sınır tanımamışlardır.

Bugün egemenler�n kend�ler�ne 
karşı b�r devr�m yapılma korkusu yok-
tur. Bu pervasızlık ve aç gözlülükle 
dünya kaynaklarının ve zeng�nl�kle-
r�n�n yen�den paylaşımını yapıyorlar. 
Cred�t Su�sse'�n 2019 Küresel Servet 
Raporu'na göre 7,5 M�lyar nüfuslu 

dünyamızın toplam servet� b�r öncek� 
yıla göre yüzde 2,6 artarak 360,6 Tr�l-
yon dolar olmuş. K�ş� başına düşen 
servet �se 70.849 dolar. Pek� gerçek-
te her b�r�m�z�n bu kadar büyük b�r 
servet� var mı? Y�ne bu rapora göre 
dünya nüfusunun yüzde 0,9'u dün-
ya servet�n�n yüzde 43,9'unu, dünya 
nüfusunun yüzde 9,8'� dünya servet�-
n�n yüzde 38,9'unu alıyor. Yüzde 32,6 
nüfus servet�n yüzde 15,5'�n� alırken 
dünya nüfusunun yüzde 56,6'lık ke-
s�m� dünya servet�n�n sadece yüzde 
1,8'n� alab�l�yor. 7,5 m�lyarlık nüfus 
�çer�s�nde m�lyoner olanların sayısı 
sadece 46 m�lyon c�varında. IMF'n�n 
2018 Dünya Ekonom�k Görünüm 
Raporu'nda  ülkeler bazında gayr� 
saf� yurt�ç� hasılalarına (GSYİH) göre 
Lüksemburg 114.231 dolarla başı çe-
k�yor. İsv�çre 82.950 dolarla �k�nc�, 
ABD 62.606 dolarla sek�z�nc� ve Tür-
k�ye 9.346 dolarla Ç�n'�n ardından 68. 
sırada. Son sırada Güney Sudan 303 
dolar. 30 ülken�n GSYİH gel�r� 1.000 
doların altında. En zeng�n ülkeler 
Batı ülkeler�. Müslüman ülkelerden 
Katar 70.780 dolarla 6. sırada, B�rleş�k 
Arap Em�rl�kler� (BAE) 40.711 dolarla 
23, Kuveyt 30.839 dolarla 30, Suud� 
Arab�stan 23.566 dolarla 35. sırada. 
Dünya nüfusunun yüzde 10,6'sının 
dünya servet�n�n yüzde 72,8'�n� aldı-
ğı dünyamızda gerçekte b�ze düşen 
gel�r ancak açlık veya en �y� �ht�malle 
yoksulluk sınırıdır. Hr�st�yan Batı ül-
keler� ve Müslüman Arap krallıkları 
dünyanın en zeng�nler�. Ş�md� tekrar 
Tanrı �nancına dönüp d�nler�n ma-
n�püle eden söylemler�ne bakarak 
d�nler�n eş�ts�zl�ğe ve sömürüye karşı 
olduğunu ve ad�l paylaşımı ve adalet� 
emrett�ğ�n� kabul edersek, adalet ve 
ad�l paylaşım bu rakamların neres�n-
ded�r? Pek� bu rakamlara bakarak ta-
pınmanın aslında Tanrıya olmadığı, 
tamam�yle paraya, yan� güce olduğu-
nu �dd�a edemez m�y�z? Tanrı kavra-
mı ve �nancının bu haksız ve adalets�z 
paylaşımı gölgeleyen ve maskeleyen 
b�rer s�mge olduğunu rahatlıkla söy-
leyeb�l�r�z. Bu güce tapınma aslında 
güce es�r olma hal�d�r. Gücü ebed�yen 
korumak �ç�n �sten�len her şey� yap-
ma mecbur�yet� ve gerekl�l�ğ�d�r bu 
esaret.

En gel�şm�ş ve zeng�n Batı, kend� 
kamuoyunun bu �nsanlık dışı sö-
mürüye karşı çıkmaması ve görecel� 
refahını kaybetme korkusunu yaşa-
ması �ç�n kend� toplumlarına kırıntı 
mah�yet�nde zeng�nl�k paylaşımına 
g�d�p sus payı verm�ş, dünyanın ger� 
kalanını �se vahş� b�r sömürü, talan 
ve hırsızlık alanı hal�ne get�rm�şt�r. 
D�ndar olanlar da Tanrı adına bu du-
rumlarına şükür etm�şlerd�r.Bunun 
ebed�yen olması �ç�n, halklar ve ülke-
ler cah�l ve örgütsüz bırakılmış, b�rb�-
r�ne düşürülmüş, zayı� atılmış, �çten 
�çe çürütülmüş, çatıştırılmış uşak 
ve �şb�rl�kç� hale get�r�lm�şt�r. Gücün 
ebed� olması �ç�n Dünyanın her tarafı 
karşı konulmaksızın sömürülmel� ve 
tüm kaynaklar ve zeng�nl�kler onlara 
aktarılmalıdır. Bunun düzenl� ve so-
runsuz olması �ç�n yerl� �şb�rl�kç�ler 
yaratılmalı ve onlara da kırıntı mah�-
yet�nde bazı güçler ver�lmel�d�r.

Devamı Gelecek Sayımızda

Askerler köy bastı evler�n altında 
‘kamp’ aradı

BİNGÖL- B�ngöl’ün Kar-
lıova İlçes�’ne bağlı Ha-
sanova Köyü’ne baskın 
düzenleyen asker ve özel 
harekat t�mler�, ‘arama’ 
adı altında kadınlara ş�d-
det uyguladı, telefonla-
rı kırdı, evler� dağıttı ve 
k�m� evler�n �ç�n� ‘kamp 
var’ d�yerek kazma kü-
rekle kazdı.

Karlıova İlçes�’ne bağlı Hasanova 
Köyü Burmataş Mezrası (Xışxışok) 
Köyü’ne asker ve özel harekat t�mler� 
tarafından ‘köyde arananlar var’ ve 
‘ger�lla kampı bulunuyor’ �dd�ası �le 
baskın yapıldı. Onlarca asker ve özel 
harekatçı tarafından yapılan baskın-
da, köyün etrafı sarılarak abluka altı-
na alındı.

Askerler, evler�n �ç�nde ‘arama’ adı 
altında adeta terör est�rd�. Odaları 
dağıtan askerler, eşyaları kullanıla-
maz hale get�r�rken, köylüler�n kışlık 
erzaklarını da yerlere dökerek ‘s�lah’ 
aradı.  Evler de b�r şey bulamayan 
askerler bu kez de, onaylanan hap�s 
cezası neden�yle aranan 85 yaşındak� 
Zek� Sayak’ın ev�n�n altında  ‘kamp 
var’ d�yerek, kazma kürekle kazı yap-
tı. Evler�n altını kazan askerler, buna 
tepk� gösteren kadın ve yaşlılara �se 
hakaret ve küfürler yağdırdı. Asker-
ler, kadınlara f�z�ksel ş�ddet uygular-
ken, köylüler�n bazılarının cep tele-
fonlarına önce el koydu sonra kırarak 
yerlere attı.

EVİN ALTINDA ‘KAMP VAR’ DEYİP 
KAZI YAPTILAR

Köyde yaşayan ve b�r oğlu cezae-
v�nde b�r kızı �se YPG savaşçısı �ken 
Rojava’da yaşamını y�t�ren Ves�le Sa-
yak’ın ev� �se askerler tarafından d�d�k 
d�d�k arandı. Anne Sayak’a hakaretler 
de bulunan askerler, ev� kullanılamaz 
hale get�r�rken, ev�n mutfak kısmında 
y�ne ‘burada kamp var’ d�yerek kazı 
yaptı. Evlere baskın sırasında çocuk-
ların korktuklarını ve pan�k geç�rd�k-
ler�n� anlatan Anne Sayak, hakaret ve 
küfürlere maruz kaldıklarını söyled�. 
Evler�n�n �ç�n�n kazıldığını �fade eden 
anne Sayak, “Çocuklarım çok korktu. 

Köyde arananlar var ve bunların ne-
rede olduklarını soruyorlardı. B�z de 
köyde yaşamadıklarını söyled�k. Ama 
onlar b�ze ‘S�z ger�llayı besl�yorsu-
nuz’, ‘S�z�n köyde kamp var’ d�yerek 
evler�m�z� kullanılamaz hale get�rd�k-
ler� yetm�yor g�b� b�r de �ç�n� kazarak 
kamp aradılar. Çocuklarım da ben 
de korktum. İnsan hakları kurumları 
b�ze yardım ets�n. B�z� tehd�t ett�ler” 
ded�.

KADINLARA ŞİDDET UYGULADI-
LAR

Yapılan baskına �l�şk�n b�lg� veren 
Yağmur Sayak �se askerler�n sadece 
baskın yapmadıklarını evler�n �ç�n� 
kazarak ger�lla kampı aradıklarını an-
latarak, “Kadınlara dayak atıyorlar. 
İt�raz ed�yorlar evler� dağıtmamala-
rını ve erzakları dökmemeler�n� söy-
lüyorlar. Bunun üzer�ne asker ve özel 
harekat t�mler� kadınlara ve hakaret 
dayak atıyorlar. Kazma ve kürekler �le 
evler�n �ç�n� kazıyorlar. Evler kullanı-
lamaz hale get�r�yorlar.  Ev�n altında 
kamp arayacak kadar akıl dışı b�r şey 
yapıyorlar. Yorganları söküyorlar �çle-
r�ne kadar arama yapıyorlar. Eşyaları 
yerlere atarak kullanılamaz hale ge-
t�r�yorlar. Köy de zaten baskılardan 
kaynaklı k�mse kalmamış. Sadece ka-
dınlar, çocuklar ve b�r kaç yaşlı bulu-
nuyor. Çocuklar korkudan t�tr�yorlar 
ağlıyorlar. Köyde arananların olmadı-
ğını b�l�yorlar ama sırf a�lelere �şkence 
etmek �ç�n baskın yaptılar” ded�.  

 
‘ERZAKLARI YERLERE ATTILAR’
Köyler�n�n dağlık alanda olduğunu 

ve kışın ulaşımın çok zor olduğunu 
anlatan Sayak, şunları söyled�: “Evler 
de kışlık erzaklar var. Erzakları yer-
lere dökmüşler. O �nsanlar kış günü 
nasıl yapacaklar. Köyde arananlar var 
d�yorlar. Baskılardan dolayı k�mse 
kalmadı köyde. Aradıkları �nsanların 
orada olmadığını b�l�yorlar. Kadınla-
rı tehd�t ederek eğer aranan k�ş�ler�n 
gelmemes� durumunda köye tekrar 
baskın yapacaklarını ve peşler�n� bı-
rakmayacaklarını söylüyorlar.” A�le-
ler�n suç duyurusunda bulunmaları 
�ç�n �nsan hakları kurumlarından 
destek �sted�kler�n�  söyleyen Sayak,  
�nsan hakları kurumları �le m�lletve-
k�ller�n�n köyde �nceleme yapmasını 
�sted�.
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Br�tanya'da yoksulluk

Göçmen toplulukların büyük 
umutlar �le geld�kler� ve burada ken-
d�ler�ne yaşam olanakları kurduğu 
Br�tanya da, yoksulluk sadece yaşam 
koşulları g�derek ağırlaşan yen� göç-
menler�n değ�l ama bu ülkede yaşa-
yan m�lyonlarca �nsanın da en temel 
sorunu hal�ne gelm�ş durumda. 2011 
yılından bu yana uygulanan kemer 
sıkma pol�t�kalarının der�nleşt�rd�-
ğ� yoksulluk, geçt�ğ�m�z günler de 
gerçekleşen erken genel seç�mler 
de muhafazakarların parlemento da 
çoğunluğu elde etmes� �le beraber 
der�nleşerek devam edeceğ�n�n de 
haberc�s� n�tel�ğ�nde. Resm� �stat�s-
t�klere göre sadece N�san 2019 �le Ey-
lül 2019 arasında 820 b�n k�ş� temel 
y�yecekler�n� alab�lecekler� paraları 
olmadığı �ç�n gıda bankalarından 
(Food Bank) geç�nmek zorunda kaldı, 
Br�tanya genel�nde bugün 2,000'den 
fazla gıda bankası söz konusu ve bu 

gıda yardımlarına sadece �şs�z olan ve 
devlet yardımlarından faydalananlar 
değ�l aynı zamanda çok düşük üc-
retlere çalıştırılan �şç�ler de başvur-
mak zorunda kalıyor. 2010 yılından 
bu yana sokaklarda yatan �nsanların 
sayısında %165 oranında b�r artış ya-
şanmış durumda. Bugün h�ç b�r yerde 
kalacak yer� olmadığından kaynaklı 
sokaklarda yaşamak zorunda kalan 6 
b�nden fazla �nsan söz konusu. "Ba-
zen yeterl� enerj�n�z olmaz.... Sadece 
başınızı masanın üzer�ne koyarsınız 
ve sonunda sınıfta uyuya kalırsınız 
ve başınız derde g�rer, öğretmen s�ze 
kızar" Yoksulluktan dolayı beslene-
meyen b�r çocuğun bu söyled�kler� 
yoksulluğun Br�tanya da k� durumu 
bakımından çarpıcı b�r örnek. Br�tan-
ya da 5 m�lyon çocuk yoksulluk sınırı-
nın altında yaşamak zorunda. Sadece 
öğlen yemek y�yeb�ls�nler d�ye okul-
ların tat�l olmasını �stemeyen yüz-
b�nlerce a�le söz konusu. Son yıllarda 
Sanay�leşm�ş G7 ülkeler� �çer�s�nde 
en hızlı büyüme oranlarını kaydeden 
B�rleş�k Krallık’ta yaklaşık yoksulluk 
sev�yes�n�n bu kadar yüksek olması 
kap�tal�st düzende k� adalets�zl�ğ�n 
en çıplak örneğ�d�r. B�r taraftan tum 
bu yoksulluk cenderes� �çer�s�nde 
kârına kâr katan b�r avuç zeng�n öte 
taraftan en temel �nsan� �ht�yacını 
dah� karşılayamayan m�lyonlarca �n-
san, kuşkusuz bu adalets�zl�ğ�n n�ha� 
olarak son bulacağı düzen eş�tl�k ve 
adalet eksenl� b�r pol�t�k ekonom� s�s-
temet�g� �zleyen Sosyal�zm �le müm-
kündür. Ancak sosyal�zm de kend�l�-
ğ�nden oluşacak b�r s�stem olmanın 
ötes�nde b�l�nçl� k�tleler�n eser� olarak 

tar�h sahnes�nde yer�n� alacaktır. Tam 
da bu sebepten kaynaklı tek kurtulu-
şun örgütlü ve b�rl�kte hareket et-
mekten geçt�ğ� b�l�nc� �le, Kürd�stanlı 
ve Türk�yel� göçmenler olarak okullar 
da, send�kalar da, demokrat�k k�tle 
örgütler�nde ve örgütlenme olanak-

larının olduğu bütün alanlarda örgüt-
lenerek bu adalets�zl�ğ�n ve yoksullu-
ğun ortadan kalkması mücadeles�n�n 
b�r parçası olmak zorundayız. İng�lte-
re'de tahm�n� olarak 14,3 m�lyon �n-
san yoksulluk �ç�nde bunların 8.3 m�l-
yonu çalışma yaşındak� yet�şk�n, 4.6 

m�lyonu çocuk ve 1.3 m�lyon emek-
l�l�k yaşını doldurmuş olanlardan 
oluşuyor. Toplam nufüsun yaklaşık% 
22's� yoksulluk koşullarında yasıyor 
bu oran çocuklar da %34'ü buluyor. 
Yoksulluk �ç�nde olanların %49'u “ka-
lıcı yoksulluk” �ç�nded�r.
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SANAT VE İDEOLOJİ İLİŞKİSİ

Sanat olgusu, hayatın b�zat�h� ken-
d�s�d�r. Mantal�ten�n, geçm�şler�n, 
mücadelen�n, yaşam b�ç�m�n�n ve 
kültürün �fade ed�lme yöntem�d�r. 
B�r halkın tar�h� ve konjonktürel ko-
şullarına karşın serg�led�ğ� tavır en 
üst düzeyde �deoloj�k yoğunlaşmanın 
var olmaya çalışmasıdır.  Ancak, �de-
oloj� ve sanat kavramları b�rb�r�nden 
bağımsız olamaz. S�yas� ve örgütsel 
yönel�şler, pol�t�k düzeyde s�stem 
eleşt�r�ler� ve �deal�st düşünceler �çe-
r�s�nde ver�len mücadeleler anlamlı-
dır. Fakat, yeters�zd�r! Kend�s�n� tam 
anlamıyla gel�şt�rmes�, dönüştürmes� 
ve Dünya'yı anlaması �ç�n Sanat yö-
nel�ş�, temel faktördür. Sanat b�rey� 
daha evrensel b�r k�ş�l�ğe dönüştü-
rür. En öneml�s� de, b�reye estet�k b�r 
faktör ve rasyonel düşünce kalıbını 
aşılatır.  

    Sanat, b�rey�n kend�n� tamam-
laması, çok uluslu, enternasyonal�st 
b�r k�ml�ğe bürünmes�n�n en etk�n 
ve b�l�nçl� yöntem�d�r. İlkel çağlardan 

kap�tal�st modern�teye kadar gel�şen 
süreçte kend�n� da�ma yen�lem�ş, 
hemen her dönem sanatın dallarına 
katkıda bulunulmuş, toplumların ge-
l�şmes�ndek� �fade b�ç�mler�ne estet�k 
öğeler kazandırmıştır. B�r halkın kül-
türü, sanatı olmadan �fade ed�lmes� 
güçleş�r. Sanatsız aktarılmak �sten�-
len her kültür, haklı �stemler, �deal-
ler ve kazanımlar uygun �fade etme 
sanatları kullanılmadan aktarılması 
kalıcı sonuçlar doğurmayacağı g�b�, 
temel� eks�k, yıkılmaya her an mey�l-
l� b�r yapı ortaya çıkab�lmekted�r. Bu 
metodu kullanıp bel�rl� sürelerde ba-
şarıya ulaştığını zanneden n�ce örgüt 
ve yapılar yıkılmış yahut dağılmştır. 

 
 Sanatın gayes� �nsanı eğ�tmekt�r. 

İnsan her neye �nanıyor, ben�ms�yor 
yahut b�r şey�n uğruna mücadele ve-
r�yorsa ancak b�lg�s� kadarıyla tutu-
nab�l�r, faydalı olab�l�r. K�ş�n�n �nancı 
b�le b�lg�s� ölçüsünded�r. Körü körüne 
�nanışların son tahl�lde yıkım, savaş 
ve cehalet doğurttuğu ortadadır... Po-
l�t�k, �deoloj�k, ulusal ve sosyal�st ha-
reketler�n, �lke ve prens�pler�n� doğru 
algılayamaması, eğ�t�m çalışmalarını 
arka plana atmalarının sonucu k�ş�sel 
çıkar çatışmalarını doğurtmuş, �nsan-
ları örgütlemek yer�ne dışlayıcı tavır-
lar hak�mleşm�ş, yen� çalışma düze-
neğ�n�n s�stemat�ğ� kend�n� tamamen 
cehalete sürüklem�şt�r.

 B�r toplum, örgüt ya da b�r ülke 
�ç�ndek� topluluklar sanattan çok 
s�yaset� konuşuyorsa; �deoloj�k ha-
reketlere mensup ancak hareket�n 
gaye ve amaçları hususunda b�lg�sel, 
tar�hsel ve konjonktürel durumla-

rında zaf�yet göster�yorsa; İnançsal 
örgütlere mensup b�reyler�n anlama-
dan ve sorgulamadan körü körüne 
�nanç göstermeler�; yok oluşun en 
somut örnekler�ndend�r. Ulusal Kur-
tuluş mücadeles� veren örgütlenme-
ler�n şeh�r yapılanmalarında açıkça 
görülmekted�r k�; b�lg� eks�kl�ğ�, kül-
türsüzlük ve hatta �ç�nde bulunduğu 
örgütlenmey� b�le anlamaktan yok-
sun oldukları aş�kardır. Bu nedenle 
�çsel problemler tavan yapmış, hare-
kete büyük kayıpların ve zararların 
dokunduğu tecrübelerle sab�tt�r...  
D�ğer tesp�tlere kısaca örnekler ver-
mek gerek�rse, Ortadoğu'da b�tmek 
b�lmeyen savaşlar, aynı d�ne mensup 
grupların b�rb�r�ne karşı olan savaşla-
rı; okumaktan çok cehalete yönel�ş�n, 
mevcut jenerasyonu öldürdüğü g�b� 
yet�şmekte olan nes�ller� yok etmek-
ten başka b�r katkı sunmadığını so-
mutlaştırmıştır.   

  İdeoloj� ve sanat kavramları gayel� 
b�r uğraşın en etk�n �k� s�lahıdır. Sana-
tın �deoloj�ye ek olarak kullanılması-
nın karşılığı eğ�t�md�r, okumadır ve 
anlamaya çalışmaktır. B�r �deoloj�n�n 
kültür yapısı, zekasal b�ç�m� ve yöne-
l�şler� eğ�t�m, okuma ve algılama yet�-
ler�yle doğru orantılıdır. 

Asım Bez�rc�'n�n şu tesp�t� yer�nde-
d�r; “Elbette salt sanat yoluyla pol�t�k 
hede� ere varılamaz, fakat sanatın 
açık ya da örtülü desteğ�yle, söz ko-
nusu hede� ere daha kolay ulaşılab�-
l�r. Çünkü sanatın �nsanlar üzer�nde-
k� eğ�t�c� etk�s� der�n ve sürekl�d�r.” 
zaten sanat sözcüğünün temel�nde 
“yapma”, “yaratma”, “düzenleme”, 

“kurma” f��ller� yatmaktadır. Sanat-
çı olan b�ten�, olmuş ve olacak olana 
göre kavramaya çalışır. İdeoloj�s� ol-
mayan b�r sanatçı yarına açık �nsanı 
neye göre düşünecek ve ney�, neye 
göre yansıtacaktır. İdeoloj� yaşamda 
olmanın b�l�nc�nded�r, sanat da bu b�-
l�nc�n en doğru, en �çsel b�ç�mde d�le 
get�rd�ğ� yerd�r. 

Sanatın kend�s� �deoloj�d�r. Sanat 
�le kend�s�n� var etmeye ve yoğur-
maya çalışan k�ş� ve toplumlarda 
herşey daha anlamlı,  evrensel bakış 
açısı kazanma, ötek�leşt�rme d�l�n-
den sıyrılma, mevcut statükonun ve 
kap�tal�zm�n hamleler�n� önces�nden 
kest�reb�lme ve tahl�l edeb�lme, üret-
ken model yaratmaya çalışan b�r kül-
tür ortaya çıkar. Gerçek b�r sanatçı, 
halkın sorunlarını çözmekten uzak, 
reform�st değ�ş�mler� b�le yapmak-
tan �pt�na eden parlamenter s�stem�n 
karşısında durur. İşte bu anlamda sa-
nattan yoksun �deoloj�k ya da pol�t�k 
savunucusu b�reyler, parlamenter 
s�stem� körü körüne savunab�lmek-
ted�rler.  

  İdeoloj�k değ�ş�m ve dönüşüm, 
b�l�nçl� ve akt�f b�r uğraşım sonucu 
kazanılır. Kazanılan devasa müca-
deleler�n b�le b�r noktadan sonra yı-
kımlarla sonuçlandığı, bu çöküşler�n 
temel kaynağının s�yas� b�l�nçsel za-
yı� ık olduğu saptanmıştır. Örneğ�n, 
Karl Marx'ın yazmış olduğu "Kap�tal" 
�s�ml� k�tabı, köhnem�ş çarkın ekono-
m� pol�t�ğ�ne vurulmuş en büyük dar-
bed�r. K�tap, yazma sanatının gücü 
olarak asrın eser�d�r. Jack London'ın 
sosyal�st düşünceler�n� en bel�rg�n 
b�ç�mde anlattığı "Dem�r ökçe" ro-
manında, doğması muhtemel faş�st 

yapılanmanın, Dünya'yı nasıl vahşete 
sürükleyeceğ�n� ve bunun karşısın-
dak� devr�mc� duruşun nasıl olması 
gerekt�ğ�n� kurgu �çer�s�nde anlatır. 
Maks�m Gork�'n�n, "Ana" romanı, 
1905 devr�m�nden öncek� hazırlıkları, 
�şç� sınıfının despot�zme karşı ayak-
lanması ve n�hayet�nde ek�m devr�-
m�ne g�decek olan sürec� ustalıkla 
anlatması ve okuyan hemen herkes�n 
�şç� mücadeles�ne sempat� duyması 
onu etk�n kılan özell�klerd�r. George 
Orwell'�n "Hayvan Ç�ftl�ğ�" �s�ml� ha-
r�kulade Fabl tarzındak� s�yas� h�c�v 
romanı, hayvan f�gürler�n� kullanarak 
dönem�n stal�n�st rej�m�ne karşı b�r 
eleşt�r�d�r. K�tabın en öneml� hususu, 
dönemsel rej�m�n yıkılacağını �ron�k, 
manzum� ve �ğneley�c� b�r edeb� üs-
lupla yazmasıdır.

Sözü ed�len k�taplar, gelecek s�ste-
m�, �şç� ve burjuva arasındak� der�n 
farklılığı ve haksız kazancı, gel�şecek 
olan ulus devlet ve faş�zm� çok ön-
ceden gördükler� �ç�n,  bu durumlara 
karşın ez�len sını� arın nasıl b�r mü-
cadele vermes� gerekt�ğ�n� kurgusal 
bet�mlemeyle anlatmış ve yol göster-
m�şlerd�r... İşte tüm bunlar sanatsal 
gücün, sosyal�st ve ulusal kurtuluş 
mücadeleler�n�n b�l�nç ve prat�ğ�ne 
olan der�n katkılarıdır... 

 Bazen b�r cümle, savaş doğurur. 
B�r k�tap m�lyonlarca savaşçı yet�ş-
t�r�r. B�r kaç kel�me durumu en �y� 
özetler. Gelecek hamleler� görme ve 
ona uygun çözümler� herkes�n anla-
yab�leceğ� b�ç�mde kaleme dökmeye 
çalışarak eyleme yansıtab�lmek; Dün-
ya'yı değ�şt�reb�lecek tek olgudur... 

Barış dolu günlere...
Selamlar!

YPG’l� Scurf�led’�n a�les�nden Johnson’a ‘İşgal� durdurun’ mektubu

HİKMET ERDEN

LONDRA- İng�ltere’den YPG’ye ka-
tılan ve Rojava’da yaşamını y�t�ren 
Er�k Scurf�el’�n a�les� tarafından İn-
g�ltere Başbakanı Bor�s Johnson’a b�r 
mektup sunuldu. Johnson’a h�taben 
yazılan mektupta, Türk devlet�n�n 
soykırım, �şgal ve savaş suçlarına kar-
şı kararlı adımlar atmayan Johnson 
ve hükümet�n�n İng�l�z değerler�ne 
�hanet edeceğ� ve tar�h� b�r yanlış ya-
pacağı vurgulandı. 

İng�ltere’den YPG’ye katılarak 
İŞİD’e karşı savaşırken 2 Mart 2015 
tar�h�nde yaşamını y�t�ren Er�k Scur-
f�eld’�n annes� Vas�l�k� ve babası Ch-
r�stopher Scurf�eld tarafından Türk�-

ye’n�n Kuzeydoğu Sur�ye’ye (Rojava) 
yönel�k �şgal�ne karşı İng�ltere Baş-
bakanı Bor�s Johnson’a b�r mektup 
sunuldu. Down�ng Street’tek� Başba-
kanlık Of�s�’ne mektubu sunan Scur-
f�eld a�les�ne, b�r d�ğer yaşamını y�t�-
ren YPG’l� Anna Campbell’�n babası 
D�rk Campbell’da eşl�k ett�. Mektup 
yetk�l�ler tarafından kayıt alınarak 
kabul ed�l�rken, mektubun �çer�ğ�n-
de �se Rojava’ya �l�şk�n detaylı b�lg�-
lend�rmeler de bulunuldu. Oğulları 
Er�k’�n Rojava’da yaşamını y�t�ren �lk 
İng�l�z vatandaşı olduğu bel�rt�len 
mektupta, “Oğlumuz Er�k, �nsan hak-
ları, d�n ve �fade özgürlüğü, toplum-
sal c�ns�yet eş�tl�ğ� g�b� batı tarafın-
dan paylaşılan tüm değerler� �ç�nde 
barındıran ve bunun �ç�n mücadele 
eden SDG ve Kürt güçler�yle b�rl�kte 

savaştı. Er�k �le b�rl�kte 7 İng�l�z va-
tandaşı �le b�rl�kte on b�n� aşkın Kürt, 
Asur�, Arap ve Yez�d� gönüllüler de bu 
değerler �ç�n savaşarak Kuzey Sur�-
ye’de yaşayanların daha b�r geleceğ� 
�ç�n büyük fedakarlıklar da bulunarak 
yaşamını y�t�rd�” den�ld�. 

TÜRKİYE SAVAŞ SUÇLARI İŞLİYOR
Türk devlet�n�n �şgal saldırılarının 

İŞİD’l�ler�n yen�den b�r araya gelme-
s�n� sağladığı �fade ed�len mektupta, 
şunlara yer ver�ld�: “Türk�ye İŞİD ve 
benzer� güçler �le b�rl�kte Kürtlere sal-
dırıyor. Türk�ye’n�n bu �şgal saldırıları 
İŞİD’�n Türk�ye üzer�nden Avrupa’ya 
ger� dönme tehd�d� oluşturuyor ve 
yen�den İŞİD vahşet� �le karşılaşa-
b�l�r�z. Bölge de Kürtler�n ve entar-

nasyonal�stler�n sağladığı barış ve 
demokras� ortamı Türk �şgal� �le yok 
ed�lmek �sten�yor. Türk devlet�n�n 
savaş suçları �şled�ğ�ne d�kkat çek�len 
mektupta, s�v�llere yönel�k katl�am 
ve bombardımanlar, c�nayetler ve  
k�myasal s�lah kullanımına d�kkat çe-
k�len açıklamada, bu konuda AF Ör-
gütü’nün de Türk�ye’n�n eylemler�n� 
kınadığına d�kkat çek�ld�. Türk�ye’n�n 
soykırım yapmak �sted�ğ�ne d�kkat 
çek�len mektupta, uluslararası arena 
da herkes�n Türk�ye’n�n �şgal�ne karşı 
olduğu �fade ed�ld�. 

KİMYASAL SİLAH  KULLANDI
Türk kuvvetler�n�n beyaz fosforlu 

k�myasal s�lahları s�v�llere yönel�k 
kullandığına da�r c�dd� bulguların 
olduğu bel�rt�len mektupta, bu s�lah-
ların İng�ltere tarafından Türk�ye’ye 
satıldığı konusunda da �dd�aların 
olduğu �fade ed�ld�. Kuzeydoğu Sur�-
ye’ye yönel�k �şgale karşı 39 b�n k�ş� 
tarafından �şgal�n durdurulması ve 
Türk�ye olan her türlü anlaşmanın �p-
tal ed�lmes� �ç�n düzenlenen kampan-
yaya �mza attığı �fade ed�len mektup-
ta, 300’ü aşkın akadem�syen, sanatçı 
ve kurumun da buna destek verd�ğ� 
bel�rt�ld�. 

ETKİLİ TAVIR ALIN 
Bor�s Johnson’a h�taben Muhafaza-

kar hükümet�n Türk�ye’n�n eylemle-
r�ne karşı olduğunu söylemes�ne rağ-
men etk�l� b�r tavır koymadığı �fade 
ed�len mektupta, hükümet�n bu ko-
nudak� �steks�zl�ğ�n�n üzücü ve utanç 

ver�c� olduğu vurgulandı. Türk devle-
t�n�n soykırım, barbarlık ve savaş suç-
larına karşı kararlı adımlar atmayan 
Bor�s Johnson ve hükümet�n�n İng�l�z 
değerler�ne �hanet edeceğ� end�şes� 
taşıdıkları �fade ed�len mektupta, bu-
nun tar�h� b�r yanlış olacağına yer ve-
r�ld�. Başbakan Johnson ve hüküme-
t�n�n YPG’l� a�lelere destek verenler� 
soruşturmaya tab� tutmak yer�ne gu-
rur duyması gerekt�ğ�n�n altı ç�z�len 
mektupta, Türk�ye Cumhurbaşkanı 
Tayy�p Erdoğan’ın savaş suçları mah-
kemes�nde yargılanması �ç�n b�r dava 
hazırlığı olduğuna yer ver�ld�. 

TÜRKİYE’YE AMBARGO UYGULA-
YIN

Türk�ye’n�n savaş suçlarına kar-
şı İng�ltere’n�n derhal açık b�r tavır 
koyması ve Kürt halkına yönel�k et-
n�k tem�zl�ğe karşı harekete geçme-
s� çağrısında bulunulan mektupta, 
şu talepler yer aldı: “Afr�n’de �şgal� 
sona erd�rmek �ç�n hareket geç�n ve 
buna l�derl�k ed�n. Toprakların terk 
etmek zorunda kalan halkın güvenl� 
b�r şek�lde dönmes�n� sağlayın. Hava 
sahası Türk devlet�ne karşı tamamen 
kapatılmalıdır. BM öncülüğünde b�r 
güvenl� bölge oluşturularak, BM Barış 
Gücü yerleşt�r�lmel�d�r. 

Rojava’nın s�yas� statüsü tanınma-
lıdır. Türk�ye �le s�lah t�caret� yapan 
ş�rketlere yaptırımlar uygulanmalı ve 
Türk devlet�ne ambargo uygulanma-
lıdır. Rojava gönüllüler�ne ve a�lelere 
yönel�k soruşturmalara durdurun.”
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Kadın kat�l� FRANSA!

Fransa yen� b�r rekora daha �mza 
attı. 2019 yılı �çer�s�nde resm� rakam-
lara göre 140’tan fazla kadının öldü-
rüldüğü Fransa rakamları g�zlese de, 
Avrupa İstat�st�k Of�s�n�n (Eurostat) 
2017 rakamlarına göre 601 kadın c�na-
yete kurban g�tt�.  Eurostat’ın kadın 
c�nayetler�ne da�r açıkladığı rapor 
Fransa’da kadınlara yönel�k saldırıla-
rın boyutunu ortaya koyuyor. Fran-
sa’da resm� rakamlara göre kadın c�-
nayet� sayısı 127 olarak açıklanmıştı. 
Eurostat ver�ler�ne göre �se Fransa’da 
2017’de 601 kadın c�nayete kurban 
g�tt�. Avrupa B�rl�ğ� �çer�s�nde kadın 
c�nayetler� konusunda ön sırada yer 
alan Fransa’yı Almanya 380, İng�ltere 
227, İtalya 130 ve İspanya 113 c�nayet-
le tak�p ed�yor. İtalya’da �se 142 kadın 
c�nayete kurban g�derken, bunların 
119’u a�le �ç� ş�ddet kaynaklı. Raporda 
tecavüz ve c�nsel ş�ddet vakalarında 
�se İng�ltere başı çekt�. İng�ltere’de 
2017’de 48 b�n 122 kadın tecavüze uğ-
rarken, bu ülken�n ardından Fransa 
14 b�n 899, Almanya 7 b�n 831 ve İsveç 

6 b�n 810 g�b� çarpıcı rakamlara ulaşı-
yor. Aynı şek�lde İng�ltere’de 2017’de 
tac�ze uğrayan kadın sayısı 46 b�n 465 
olurken, bu ülkey� Almanya 24 b�n 
702, Fransa 21 b�n 177 ve İsveç 10 b�n 
162 şekl�nde tak�p ed�yor.

255 b�n başvuru var
İstat�st�kler, Fransa’da her üç 

günde b�r eş ya da esk� eş tarafın-
dan kadın c�nayet� �şlend�ğ�ne �şaret 
ederken her yıl 220 b�n kadının a�le 
�ç� ş�ddete maruz kaldığı kayded�l-
d�. Fransa’da Ocak ayından bu yana 
en az 141 kadın, eş�n�n veya b�rl�kte 
yaşadığı k�ş�n�n saldırısı sonucu ya-
şamını y�t�r�rken, hükümet kamuo-
yunun baskısıyla konuya da�r b�r ko-
m�syon oluşturduğunu duyurmuştu. 
Konuya da�r bugüne kadar somut b�r 
gel�şme yaşanmazken, kadın örgütle-
r�n�n açıkladığı rakamlara göre yılın 
başından bu yana 255 b�n kadın res-
m� makamlara yardım başvurusunda 
bulundu.

‘Yanımıza korkuyu değ�l cesaret� aldık’ İç�şler� Bakanı Süleyman Soylu, Mecl�s’te “Las Tes�s” marşını söyleyen 
vek�llere, “Eğer dans da olacaksa hep�m�z dans edel�m fakat bu Türk�ye’de 
pol�se, hak�me, devlete, Başkan’a ‘tecavüzcü’ ve ‘öldüren’ demey� gerek-
t�rm�yor. Ben İç�şler� Bakanıyım, kanuna rağmen, Anayasa’ya rağmen en 
gen�ş hakkımı kullanacağım” d�yerek tehd�tlerde bulunmuştu. Soylu’nun 
tehd�tler�n� Kadın Savunma Ağı üyeler� Aysun Gençtanır ve Buse Uçer de-
ğerlend�rd�.

‘Kadınlar sokaklardaydı’
AKP �kt�darının yasaklarla kadın hareket�n� engelleyemed�ğ�n� bel�rten 

Aysun Gençtanır, “OHAL’den sonra Ankara sokakları yasaklanarak h�çb�r 
şey yapılmazken, kadınlar şarkı söyleyerek sokaklara çıktı. 25 Kasım ve 8 
Martlarda çeş�tl� saldırı planlamalarında yasak ve sokak kel�mes�n� kadın 
hareket� b�r şek�lde aştı. Kadınlar yaşamak �ç�n mücadele ed�yor ve bu b�z� 
b�rleşt�ren büyük b�r nefes hal�ne geld�. Tab� bunu bölmek ve kesmek, suç-
lu �lan etmek g�b� hamleler yapılıyor. AKP �kt�darı yetk�ler�n� aşa aşa, hak 
gaspı yapa yapa memleket� yönett�. B�zler yanımıza korkuyu değ�l, cesare-
t�, kadın dayanışmasını aldık ve Soylu �syan butonuna bastı” d�ye konuştu.

‘Kadınlar yasakları aştı’
Kadınların �kt�dar tarafından tehd�t olarak görüldüğünü bel�rten Buse 

Uçer de şöyle konuştu: “İsyanların büyüdüğü ortaklaştığı �y� b�r yıl geçt�. 
Erkekl�k bütün alanlara s�rayet etm�ş. 2020 yılında fem�n�st hukukumuzun 
gel�şt�ğ� b�r yıl d�l�yoruz. Kadın c�nayetler�n�n olmadığı b�r yıl d�l�yoruz ama 
d�lemekle değ�l mücadele �le olacağını da b�l�yoruz. Kadınların toplumsal 
önderl�ğ� alacağı b�r yıl d�l�yoruz.”

D�lan Babat/Ankara-J�nnews

HDP Kadın Mecl�s�’nden yen� yıl mesajı

HDP Kadın Mecl�s�, 2020 
yılına da�r yen� yıl mesajın-
da “2019 yılında olduğu g�b� 
2020 yılında da ülkede �nşa 
ed�lmek �stenen kayyım rej�-
m�ne karşı kadın reng�m�zle 
mücadele etmeye devam ede-
ceğ�z” ded�

Halkların Demokrat�k Part�s� (HDP) 
Kadın Mecl�s�, 2020 yılına da�r yen� 
yıl mesajı yayımladı. HDP Kadın Mec-
l�s�, 2020 yılında da kadın düşmanı 
pol�t�kalara boyun eğmeyecekler�n� 
ve kadın reng�yle mücadele edecek-
ler�n� bel�rtt�.

HDP Kadın Mecl�s� tarafından ya-
yımlanan mesaj şöyle: “B�z Kadınlar, 
kadın düşmanı pol�t�kalarınıza boyun 
eğmed�k, eğmeyeceğ�z. 2019 yılında 
olduğu g�b� 2020 yılında da ülkede 
�nşa ed�lmek �stenen kayyım rej�m�ne 
karşı kend� kadın reng�m�zle mücade-
le etmeye devam edeceğ�z AKP-MHP 
faş�st bloku, Türk�ye ve Kürd�stan’da 
s�yasette yer alan kadınlara, fem�n�st 
harekete, muhal�f kadın örgütler�ne 
ve kadın akt�v�stlere dönük saldırıla-
rına; kadın mücadeles�n� kr�m�nal�ze 
ederek kadın örgütlülüğünü zayı¥at-

maya yönel�k pol�t�kalar üreterek de-
vam ed�yor. Beled�yeler�m�ze kayyım 
atamakla yet�nmeyen �kt�dar, eşbaş-
kanlık s�stem�m�z ve kadın kurumla-
rının çalışmalarını kr�m�nal�ze etme 
cüret�n� kend� medyası ve ele geç�r-
d�ğ� yargıyla göstermey� sürdürüyor.

2019 yılının b�tmes�ne saatler kala 
beled�yeler�m�ze kayyım atamakla 
yet�nmeyen AKP-MHP faş�st bloku; 
HDP Kadın Mecl�s� ve b�leşenler�n�n 
kadın yapılarına, muhal�f, fem�n�st 
kadın hareket�ne, TJA’ya saldırmaya 
devam ederek, b�z kadınları yaşamın 
dışına çıkarmaya çalışırken s�yaset-
ten de tasf�ye etmek �st�yor.

Öyle k�, ş�md� de �ç� boş �dd�aname-
lerle TJA ve yerel yönet�mler�m�z�n 
çalışmalarını ‘suç’muş g�b� gösteren 
b�r akılla karşı karşıyayız.

Van Cumhur�yet Savcılığı tarafın-
dan 6 Aralık günü, s�yas� soykırım 
operasyonları sonucu gözaltına alı-
narak 9 Aralık’ta reh�n alınan Özalp 
Beled�yes� Eşbaşkanları D�lan Örenc� 
ve Yakup Almaç hakkında yürütülen 
soruşturmada �dd�anameler� tamam-
lanmıştır.

Eşbaşkanımız Örenc�’n�n katıldığı 
Özgür Kadın Hareket� (TJA) tarafın-
dan yapılan b�r basın açıklamasında 
çek�lm�ş fotoğrafı ‘suç’ olarak �dd�-
anamede yer almıştır. D�ğer Eşbaş-
kanımız Yakup Almaç’ın da sosyal 
medyada yapılan paylaşımları beğen-
mes� ‘suç’ sayılmıştır. Saray Beled�ye 
Eşbaşkanı Caz�ye Duman �le b�rl�k-
te gözaltına alınan TJA’lı kadınların 
yaptıkları kadın çalışmaları y�ne ‘suç’ 
olarak �dd�anamede yer almıştır.

TJA’yı kr�m�nal�ze etmek keyf� b�r 
tutum

HDP Kadın Mecl�s� ve TJA akt�v�st� 
olmayı ve d�ğer kadın kurumlarının 
bütün etk�nl�kler�n� suç sayan b�r 
kayyımcı z�hn�yetle, b�r faş�st akılla 
�le karşı karşıyayız.B�z Kadınlar b�l�-
yoruz k�, kadın düşmanı AKP-MHP 
faş�st �tt�fakı ve onun medyasının he-
def�nde olan eşbaşkanlık s�stem�m�z 
ve TJA’yı kr�m�nal�ze etmek, keyf� 
b�r tutumdur. Eşbaşkanlarımız D�lan 
Örenc�, Yakup Almaç ve Caz�ye Du-
man halkın seçt�ğ� s�yasetç�lerd�r ve 
yaptıkları h�zmetler yerel yönet�m 
çalışmalarıdır. TJA, Türk�ye ve Kür-
d�stan’da kadın özgürlük mücadeles� 
yürüten kadınların b�n b�r emekle 
yarattığı b�r kadın kurumudur. B�rçok 
akt�v�st� olan TJA, bu ülkede kadınla-
rın katled�lmemes�, tac�z ve tecavü-
ze maruz kalmaması �ç�n, kazanılan 
haklarımızın gaspına karşı eylemler 
yapan ve bunun mücadeles�n� veren 
b�r kadın kurumudur.

Kadın reng�m�zle mücadele ede-
ceğ�z

B�z Kadınlar, kadın düşmanı po-
l�t�kalarınıza boyun eğmed�k, eğ-
meyeceğ�z. 2019 yılında olduğu g�b� 
2020 yılında da ülkede �nşa ed�lmek 
�stenen kayyım rej�m�ne karşı kend� 
kadın reng�m�zle mücadele etmeye 
devam edeceğ�z.

"Eşbaşkalık Mor Ç�zg�m�zd�r, Ka-
dın Çalışmaları Kr�m�nal�ze Ed�le-
mez. Yaşasın Kadın Dayanışması.”
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Leyla Güven'�n Roboskî �zlen�mler�

Türk devlet�n�n F-16 savaş uçakla-
rıyla Şırnak'ın Uludere �lçes�ne bağlı 
Roboskî köyünde 19'u çocuk 34 köy-
lüyü katletmes�n�n üzer�nden 8 yıl 
geçt�. Katl�amın fa�ller�n�n açığa çı-
karılması ve yargılanması gerek�rken, 
katled�lenler�n a�leler� hakkında b�r-
den fazla dosyalar açıldı. Açılan dos-
yalarla neredeyse Roboskî ve Gülyazı 
köyler�ndek� toplam nüfusun yarısı 
yargılanıyor. Roboskîl� a�leler, b�r ta-
raftan yargılanırken, d�ğer taraftan da 
adalet arayışlarına devam ed�yorlar.

Katl�amın gerçekleşt�ğ� günden 
bugüne kadar Avrupa, Türk�ye ve 
Kürd�stan'ın b�rçok noktasından Ro-
bosk�'ye z�yaretler yapıldı. Katl�amın 
8. yıl dönümünde de Demokrat�k 
Toplum Kongres� (DTK) Eş Başkanı ve 
Halkların Demokrat�k Part�s� (HDP) 
Hakkar� M�lletvek�l� Leyla Güven, 
DTK üyeler� ve Amed'den gelen Barış 
Anneler�'nden oluşan b�r heyet, Ro-

boskîl� a�lelerle dayanışmak, acılarını 
paylaşmak �ç�n köye geld�ler. Günler-
d�r Roboskî'de olan ve 28 Aralık'tak� 
anmaya katıldıktan sonra Amed' dön-
mey� planlayan heyet, köyde ed�nd�k-
ler� �zlen�mler� ve tanıklıkları ANF'ye 
anlattı.

GÜVEN: ÇOK BÜYÜK BİR VAHŞETTİ
Barış Anneler� ve DTK'l� kadınlarla 

b�rl�kte b�r heyet olarak Amed'den 
Roboskî'ye geld�kler�n� �fade eden 
Leyla Güven, her yıl gerçekleşen 
anma etk�nl�ğ�n�n Robosk�l� anneler 
�ç�n yeterl� olmadığını düşündükle-
r�n� bel�rt�. Annler�n, her zaman acı-
ların en katmerl�s� ve yoğun olanını 
yaşadıklarına d�kkat çeken Güven, 
her annen�n yaptığı g�b� îl� anneler�n 
de özenle büyüttükler� çocuklarının 
F-16'ların bombardımanına maruz 
kaldıklarını kaydett�. Güven, konuş-
masına şu sözlerle devam ett�: "Bu 
anneler�n çocuklarının cenazeler�ne 

a�t parçalar, y�ne bombardımanda 
katled�len katırların parçalarına karış-
tı. Anneler, çocuklarının cenazeler�n� 
gömdükten b�r hafta sonra bulduk-
ları uzuvları get�r�p tekrar mezarlara 
gömdüler. Bu, çok büyük b�r vahşett�. 
Dolayısıyla b�z, bu annelerle sohbet 
etmek, onları anlamak ve ruh haller�-
ne da�r b�r şeyler yapmak gerekt�ğ�n� 
düşündük. Onun �ç�n de buraya b�r 
z�yaret gerçekleşt�rd�k."

Robosk�'ye geld�kler�nden ber� an-
neler �le b�rl�kte olduklarını aktaran 
Güven, "Anneler�n acıları çok taze ve 
canlı. Bunun nedenler�n� sorduğu-
muzda, katl�amın fa�ller�n�n bulun-
mamasını gerekçe gösterd�ler. Acıla-
rının haf�� ememes�n� tamamen buna 
bağladılar. Fa�ller�n ortaya çıkarıldığı 
ve adalet�n sağlandığı gün, acılarının 
haf�� eyeceğ�n� �fade ed�yorlar. Zaten 
b�z Kürtler, kend� tar�h�m�ze baktığı-
mızda Roboskîler�n b�z�m açımızdan 
tekrar tekrar yaşandığını görüyoruz.

Roboskî, Başur'da Halepçe, Roja-
va'da T�l Rıfat ve Bakur'da da Ceylan 
Önkol, Uğur Kaymaz g�b� çocuk katl�-
amlarıyla karşımıza çıkıyor. Her yer-
de Roboskî b�ç�m�ndek� katl�amların 
yaşandığını göreb�l�yoruz. Roboskîl� 
anneler�n bazıları, b�rkaç oğlunu kay-
betm�ş. Barış Anneler�'n�n Roboskîl� 
annelere, "S�z�n en azından z�yaret 
edeb�leceğ�n�z b�r mezarlığınız var. 
B�z�m �se çocuklarımızın ne cenaze-
ler� ne de mezarları var" ded�kler�nde 
�nsan, �nsanlığından utanıyor" d�ye 
konuştu.

'HESABINI BİRLİKTE SORACAĞIZ'
Roboskîl� anneler�n 8 yıldır yas tut-

tuklarını, yaşadıklarını unutmaları-
nın mümkün olmadığını ama artık bu 
yas havasından çıkmaları gerekt�ğ�n� 

vurgulayan Güven, şunları anlattı: 
"Annelerden, artık karalar g�ymeme-
ler�n� ve yastan çıkmalarını r�ca ett�k. 
Bununla beraber de çocuklarının uğ-
radıkları katl�amın hesabını sormak 
�ç�n b�rl�kte mücadele edeceğ�z. Ken-
d�ler�ne, bu mücadeley� yürütürken 
önler�ne engeller�n çıkacağını da söy-
led�k. Zaten b�r d�z� engellemelerle de 
karşılaşmışlar.

Çocuklarına sah�p çıktıkları ve ya-
pılanın katl�am olduğunu söyled�kler� 
�ç�n haklarında b�rden fazla dava açı-
larak yargılanmışlar. Hatta Vel� Encu 
ve Vah�t Encu hala cezaev�ndeler. 
Bu, Kürt sorunu konusunda güven-
l�kç� pol�t�kalar üreten Türk�ye �ç�n 
b�r utanç tablosudur. Roboskî'den 
sonra, Türk�ye'dek� �nsanlar b�le Kür-
d�stan'da yaşanan savaşın boyutlarını 
görmüş oldu. Çünkü daha önce de s�-
v�l �nsanlar ve köylüler katled�yordu 
ama onlara 'terör�st' den�yordu. H�ç 
k�mse de bunu sorgulamıyordu."

ASKERİ YETKİLİ: BUNA KATLİAM 
DEMEYECEKSİNİZ

Devlet� tems�l eden k�ş�ler�n Robos-
k�l� a�leler� çağırarak rahatlıkla tehd�t 
edeb�ld�kler�n� söyleyen Güven, "Bu 
zatlar, a�lelere Roboskî'de b�r yaşana-
nın b�r katl�am olmadığı söylem�şler. 
A�leler�n de buna katl�am dememele-
r� konusunda tehd�tlerde bulunmuş-
lar. Daha vah�m olan, buradak� b�r 
asker� yetk�l� a�lelere, 'Buna katl�am 
demeyeceks�n�z. Farz ed�n k� çocuk-
larınız b�r otobüsün devr�lmes� sonu-
cu altında kalarak öldüler' d�yor.

Olayı böyle görmeler� ve devlet� 
suçlamamalarını dayatıyor. Aslında 
bu söylemler b�le katl�amı sah�plen-
mekt�r. Çünkü suçlu olduklarını ve 
yargılanacaklarını b�ld�kler� �ç�n ş�m-

d�den meseley� kapatmaya çalışıyor-
lar" �fadeler�n� kullandı.

'AİLELERİN MÜZE TALEBİ VAR'
Roboskî Katl�amı'nın yaşandığı ta-

r�hte kend�s�n�n cezaev�nde olduğu-
nu o yüzden de köye �lk defa geld�ğ�n� 
bel�rten Güven, şunları paylaştı: "B�z 
part� olarak hep bu a�leler�n yanında 
olduk. Tüm kurumlarımız buraya ge-
l�p öneml� açıklamalar ve uyarılarda 
bulunmuşlardır. Ama 8 yıldan sonra 
dönüp ger�ye baktığımızda Robos-
k�'ye da�r h�çb�r gel�şme olmadı. B�r 
tane b�le fa�l ortaya çıkmadı. B�z hu-
kuksuzluğun d�z boyu b�r ülkede ya-
şıyoruz fakat sadece bununla hareket 
edemey�z.

Bu raddeden sonra a�leler�n öncü-
lüğünde b�rçok şey�n yapılab�leceğ�n� 
düşünüyoruz. A�leler d�rekt bu �ş�n 
�ç�nde olması gereken k�ş�lerd�r. Ama 
s�yasetten de b�z part� olarak bu ola-
yın peş�n� bırakmayacağız. DTK ola-
rak ne gerek�yorsa yapacağız. En baş-
ta da Roboskî'de yaşananın b�r kaza 
değ�l, katl�am olduğunu anlatacağız.

Ayrıca a�leler, hak mücadeleler�n-
de b�z� yanlarında görmeler� onları 
daha çok cesaretlend�r�yor ve mutlu 
ed�yor. Bu mücadeley� daha �ler�ye 
götürmek b�zler�n sorumluluğudur. 
Y�ne a�leler�n, katl�amda yaşamını 
y�t�ren 34 k�ş�n�n anısına yapılma-
sını �sted�kler� b�r müze f�kr� var. Bu 
talepler�n karşılanması �ç�n de b�z, 
el�m�zden gelen� yapacağız. Özell�k-
le Kürd�stan Kongres� olarak, bugü-
ne yaptıklarımızın eks�k ve yeters�z 
olduğunu düşünüyoruz. Bundan 
sonra Roboskî Katl�amı'nın hesabını 
sormak noktasında daha güçlü ve do-
nanımlı b�r çalışma yürütmen�n şart 
olduğunu düşünüyorum."
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‘Egemenler farklı olan her düşüncey� tehd�t olarak algılar’

VAN - Egemenler�n en büyük kor-
kusunun toplumun aydınlanması 
olduğunu, bu yüzden k�tapların ta-
r�h�n hemen her dönem�nde yasak-
landığını bel�rten Kürt yazar Reng�n 
Kardelen,“Egemenler farklı olan her 
düşüncey� b�r tehd�t olarak algılarlar. 
Çünkü farklı düşünen, farklı yorum-
layan onlar �ç�n her zaman b�r tehd�t-
t�r. K�taplar farklı olduğu �ç�n, farklı 

yorumladıkları �ç�n ve değ�ş�m� yarat-
tıkları �ç�n yasaklanıyor. D�l�, kültürü, 
sanatı yasaklı olan b�r halkın edeb�ya-
tının canlanıp güçlenmes�nden kor-
kuyorlar" ded�.

Dünya tar�h�nde s�yas�, toplumsal, 
d�n� ve ahlak� değerlere karşı “teh-
d�t” oluşturduğu savunulan k�taplar, 
kütüphaneler k�m� dönemlerde yok 
ed�ld�, k�m� dönemlerde �se çoğaltıl-

ması, dağıtılması yasaklandı. Türk�-
ye’de de 12 Eylül 1980’de ş�ddetlenen 
ve hala süren baskı ve sansür �le k�-
taplar yakıldı, müz�kler susturuldu, 
gazeteler, derg�ler kapatıldı. K�tap 
bulundurmanın suç sayılması nede-
n�yle k�taplar gömülerek korundu. 
Türk�ye’de sadece 2011 yılına kadar 
toplamda 23 b�n k�tap yasaklandı. 
Sadece Aram Yayınları’ndan farklı ta-
r�hlerde basılan b�nlerce k�tap yasak-
landı. Aram Yayınları’nın 2016 yılında 
53, 2017 yılında 72 ve 2018 yılında 89 
k�tabı yasaklandı. 

Kürt yazar Reng�n Kardelen, toplu-
mun aydınlanmasında en fazla rol oy-
nayan k�tapların �kt�darlar tarafından 
b�l�nçl� olarak hedef göster�ld�ğ�n� 
bel�rterek, “Toplum karanlıkta bıra-
kılmak �sten�yor” ded�.

 
‘Kürtçe kasetler yakılıyordu’
İkt�darların toplumsal b�l�nçlen-

meden korktuğunu bel�rten Reng�n, 
“K�tap yasaklamaları devletler ta-
rafından toplumda sürekl�leşt�r�len 
b�r durumdur. 80’l� dönemde asker� 
darbe �le b�rl�kte a�leler çocuklarını 
korumak �ç�n k�tap ve Kürtçe kasetle-

r� ya gömüyorlardı ya da yakıyorlardı. 
O dönemlere şah�tl�k edenlerden b�-
r�y�m. O dönemlerde k�tap ve gazete 
okumak b�r s�lahtan daha fazla suç 
görülüyordu. Kend�n� koruman �ç�n 
k�tapları yok etmen gerek�yordu. Hal-
ka tek seçenek olarak bu sunuluyor-
du. Bu yasaklamalar halkın d�ren�ş�n� 
kırmak ve zulme karşı uyanmaması 
�ç�nd�. Ama şunu çok rahat gördük k� 
yasaklanana karşı merak hızlı b�r şe-
k�lde büyüdü ve �nsanlar yasak olma-
sına rağmen k�tapları alıyor ve oku-
duktan sonra evler�n�n bahçeler�nde 
gömüyorlardı. Bununla b�rl�kte açığa 
çıkan aslında halk uyanışı ve halk 
gerçekl�ğ� oldu” ded�. 

 
‘Egemenler farklı olan düşüncey� 

tehd�t olarak görür’ 
Egemen güçler�n varlıklarını ko-

rumak �ç�n her defasında �nançları 
ve d�nler� kullandığını �fade eden 
Reng�n, �kt�darların sadece kend� 
�nançlarını kutsal gördüğünü kaydet-
t�. “Bundan kaynaklı egemen güçler 
farklı olan her düşüncey� �llegal görür 
ve bunu b�r tehd�t olarak algılarlar” 
d�yen Reng�n, şunları söyled�: “Aslın-
da aynı zamanda farklı olana ve özgür 
düşünen toplumlara karşı her zaman 
cephe alırlar. Değ�ş�k olanı ve onlar-
dan olmayanı yok etmek �ç�n de her 
türlü çaba �ç�ne g�rerler. Çünkü fark-
lı düşünen, farklı yorumlayan onlar 
�ç�n her zaman b�r tehd�tt�r. K�taplar 
farklı olduğu �ç�n, farklı yorumladık-
ları �ç�n ve değ�ş�m� yarattıkları �ç�n 
yasaklanıyor. Pol�t�k güçler dünyanın 
tümüne egemen olmak �sted�kler� 
zaman, toplumun bütün d�ren�ş me-
kan�zmalarını, hukukun her b�r pro-
sedürünü, yargıyı ve basını ortadan 
kaldırarak bunu gerçekleşt�rmeye 
başlar. Toplumda korku ps�koloj�n� en 
üst düzeye çıkartırlar ve halklara d�n� 
empoze ederler.  Aydınları, yazarları, 
sanatçıları sürgün eder ve eserler�n� 
yasaklayarak, toplatarak tehd�t eder.  
B�r devr�mc�n�n çok anlamlı b�r sözü 
var. Der k�, ‘Faş�zm en çok sesten ve 
ışıktan korkar.’ Aslında tam anlamıyla 
tar�hten bugüne yaşadığımız budur.”

‘D�l� yasaklı olan b�r halkın edeb�-
yatının güçlenmes�nden korkuyor-
lar’

“Ses varlıktır. Ses varlığın var olma 
beyanıdır. Bundan dolayı kölelere 

konuşmayı yasaklayanlara karşı Spar-
taküs ayağa kalkar ve ‘Konuşun’ der” 
sözler�yle devam eden Reng�n, ş�m-
d�k� �kt�darların da toplumun �steğ� 
dışında oluştuğunu ve d�n üzer�nden 
var olduklarını d�le get�rd�. Reng�n, 
“Türk devlet� de bunlardan b�r�d�r. 
Türk İslam sentez�n�n b�r d�ğer �sm� 
�se Pantürk�zm’d�r. İkt�dar bundan 
güç alıyor ve bununla kend�n� bes-
l�yor. Korkuları, yıllardır katled�len 
halkın, çok güçlü b�r şek�lde yasaklı 
k�taplarla b�rl�kte başkaldırmasıdır. 
D�l�, kültürü, sanatı yasaklı olan b�r 
halkın edeb�yatının canlanıp güçlen-
mes�nden korkuyorlar” d�ye konuştu. 

 ‘Kürtçe edeb�yat toplumu aydınla-
tacak güçte’ 

90’lı yıllarda da yüzlerce k�tap 
ve kaset�n gömüldüğünü hatırlatan 
Reng�n, “Toplumun aydın b�r ge-
lecekle buluşması devlet güçler�n� 
korkutuyor. Kürtçe edeb�yat toplu-
mu aydınlatacak güçte olduğu �ç�n 
bunun önüne geçmek ve yayılmasını 
engellemek �st�yorlar. Kürtçe yazılan 
eserler s�yas� �nkar ve as�m�lasyon 
pol�t�kalarına karşı vurulmuş en bü-
yük darbed�r. Kürtçe olan her b�r eser 
onların yasaklamalarına karşı b�r baş-
kaldırıdır. D�l� yasaklanmış b�r halkın 
edeb�yatı hızlı b�r şek�lde b�r �lerley�ş 
kat ederek talan üzer�ne kurulmuş 
s�yaset� ortadan kaldırdı. Devlet�n 
asıl buna tahammülü yoktu. Bundan 
kaynaklı k�tapları sürekl� yasaklıyor 
ve k�taplar hakkında toplatılma kararı 
alıyor” ded�.

 
‘Edeb�yatı güçlend�rmek devr�m-

lerle mümkündür’
“Devlet�n kabullend�rmeye çalıştı-

ğı sınırlar çok hızlı b�r şek�lde kabul 
ed�ld� ama burada öneml� olan zor-
balığa ve egemenl�ğe karşı d�yecek 
b�r sözün ve kuracak b�r cümlen�n 
olmasıdır” d�yen Reng�n, sözler�n� 
şöyle sonlandırdı: “Öneml� olan top-
lumu aydınlatıp egemenler�n karan-
lığından kurtarmamızdır. Edeb�yatı 
güçlend�rmek yapılacak olan devr�m-
lerle mümkündür. B�z�m �lk başta d�l 
devr�m� yapmamız gerek�r. B�zler 
anad�l�m�z� sev�yorsak sadece k�tap-
ları değ�l, toplumun değer olarak gör-
düğü her şey� kötülüklerden ve kötü 
olandan korumamız gerek�r.”
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Dünyanın en büyük belgesel fest�val�nde 

Kürt yönetmene ödül

Duhoklu yönetmen Rêber Dosk, 
“Sdk and the Panther” adlı belgese-
lyle Hollanda’da düzenlenen Ams-
terdam Uluslararası Belgesel Flm 
Festval’nde (IDFA) ödüle layık gö-
rüldü.

Festval jürs, yaptıkları yazılı 
açıklamada, Kürt yönetmen Rêber 
Dosk’nn belgeselyle lgl, “Bu ödü-
lü; bz büyüleyc manzaralar, nefes 
kesc vahş yaşam ve aşkın özlem 
dünyasına taşıyan bu flme armağan 
edyoruz” fadelern kullandı.

“Ben�m �ç�n dağlar f�lm�n ana kah-
ramanı” d�yen Dosk�, dağların her za-
man Kürtler� koruduğunu söyled�.

Alesnn Saddam Hüseyn döne-
mnde dağa sığındığını ve kendsnn 
dağda dünyaya geldğn fade eden 
Dosk, yaşam öyküsünü snemaya ak-
tarmaya çalıştığını belrtt.

Belgesel görüntülernde dağların 
doğal güzellğn ve hüznünü yaka-
lamaya çalıştığını fade eden Dosk, 
“Flmde lk kez o yere ger dönüyo-
rum” ded.

Dosk, ödülü kazandığı çn çok 
mutlu olduğunu belrterek, Kürtlern 
yaşadıkları sorunların snemada daha 
fazla yer alması çn elnden gelen 
yapacağını fade ett.

“Sdk and the Panther” flm, Sad-

dam rejm tarafından ormanların 
ateşe verlmes sonucu yaralanan 
panter le onunla yakınlaşmaya ça-
lışan Sdk’n hkayesn konu ed-
nyor.

Duhok doğumlu Dosk, 1998’den 
ber Hollanda’da yaşıyor ve 2013’te 
Hollanda Flm Akadems’nde me-
zun oldu.

Dosk, 2015’te çektğ kısa flm 
“The Snper of Koban”yle brçok 
festvalde ödül kazandı ve 2016’da 
çektğ lk uzun metrajlı flm “Ra-
do Koban” se IDFA’ya grmey ba-
şararak, toplamda 14 ödül aldı.

Amsterdam Uluslararası Belgesel 
Flm Festval, 1988’den bu yana 
her yıl Hollanda'nın başkent Ams-
terdam'da düzenlenen dünyanın 
en büyük belgesel festvaldr.

Festvaln amacı yaratıcı belge-

seller desteklemek ve bu belgeseller 
olabldğnce fazla seyrcyle buluş-
turmak.

Festval lk ortaya çıkışında küçük 
br etknlk olarak düzenlese de yıllar 
çersnde gelşerek 11 güne yayılan 
200'den fazla belgeseln gösterldğ 
festvale dönüştü.

Festvalde, farklı türlerde çok sayı-
da Avrupa ve dünya flmnn galaları 
düzenlenyor.

‘2020 Kürtçe oyunların özgürce sahneled�ğ� b�r yıl olsun’

Zeynep Durgut
 
VAN - 2019 yılının Kürt halkına 

karşı olduğu gb Kürt tyatrosuna 
yönelk de baskı ve ötekleştrmenn 
dernleştrldğ br yıl olduğuna dk-
kat çeken Tyatro Mencel oyuncuları, 
“Kürtçe tyatro yaptığımız çn br-
çok yerde sahne ble verlmed. 2020 
Kürtçe oyunların özgürce sahnelen-
dğ br yıl olsun” ded. 

 
Kürt tyatrosunun tarh 1920’lere 

kadar uzanırken, yasaklamalara ve 
baskılara rağmen hala varlığını sür-
dürüyor. Kayyımlarla brlkte Kürt-
çe tyatro oyunları sergleyen şehr 
tyatroları kapatılırken, oyuncular 
kend mkanlarıyla halka ulaşmaya 
devam edyor. Brçok tyatro grubu 
küçük mekanlarda oyunlarını sah-
nelerken, 2017 yılında Van’da 7 kş 
tarafından kurulan Tyatro Mencel 
de bunlardan br. Kürtçe tyatro ya-
pan grup kısa zamanda öneml şlerle 
beğen kazanırken, dünyaca blnen 
onlarca oyunu Kürtçeye çevrd. 2019 
yılında Kürtçe tyatroya yönelk bas-
kı ve sansürü değerlendren Tyatro 
Mencel oyuncuları, Kürtçe tyatroyu 
yaşatmanın verlecek mücadele le 
mümkün olableceğn söyled. 

 
‘Halkın Kürtçe t�yatroya �lg�s� bü-

yüyor’
Oyuncu Dlvn Ab, Ekm ayında 

düzenledkler festval le sezonu 
açtıklarını ancak Kuzey ve Doğu Su-
rye’de yaşanan saldırılar nedenyle 
5. gününde ptal etmek zorunda kal-
dıklarını hatırlattı. Bu süreçte l ve l-
çelere turne düzenledklern aktaran 
Dlvn, “Dyarbakır’dan Doğubaya-
zıt’a, Czre’den Patnos’a kadar brçok 
yerde zleycyle buluştuk. 2019 tyat-
ro açısından büyük emek ve çabalarla 
geçt. Bzm tyatro sezonumuz braz 
geç başladı. Bunun da neden tyatro 
festvalnn ptalnden kaynaklı oldu. 
Aylık program çıkartmakta zorlandık 
ama üstesnden gelebldk. En zor ko-
şullarda, en kısıtlı mkanlar ve büyük 
emeklerle tyatro severlerle buluştuk. 
İk oyunu Adana’da oynamak stedk 
ama 2018 yılında yapıldığı gb bu yıl 
da Vallğn talmatı le oynanması 
yasaklandı. Oyunlarımız ne kadar ya-
saklanırsa yasaklansın halkın Kürtçe 
tyatroya karşı sahplenş gün geçtk-

çe büyüyor” fadelern kullandı. 
 ‘Kürtçe t�yatro yaptığımız �ç�n 

sahne verm�yorlar’
Van’da lk kez Kürtçe tyatro fest-

val düzenlendğn ve halkın da yo-
ğun br lg gösterdğn vurgulayan 
Dlvn, “Geçen yıllara oranla bu yıl 
daha fazla oyun sahneledk. Turne-
lerde de büyük lg vardı. Mesela Pat-
nos’ta Kürtçe tyatro lk defa zlend. 
Slop ve Czre’de de öyleyd. Şüphe-
sz her yıl olduğu gb bu yıl da büyük 
engellemeler ve zorluklarla karşılaş-
tık. Van’da sahnemz var ama çevre 
llere ya da farklı br yere gttğmzde 
sahne bulamıyoruz. Kürtçe tyatro 
yaptığımız çn sahne vermyorlar. 
Doğubayazıt’ta snema salonunda 
oynamak zorunda kaldık. Çünkü bz-
den ve oyunlarımızdan korkuyorlar. 
Kürtçe tyatro yapmak çn mücadele 
etmek lazım.  2020 yılının sahnelerde 
özgürce tyatro yapabldğmz br yıl 
olmasını dlyorum” ded. 

 
‘2019’u mücadele le güzelleştrdk’  
Pernaz Delazy de 2019 yılında 

maruz kaldıkları engellemelere de-
ğnerek şunları söyled: “Hazırlaya-
bldğmz her oyunu bu yıl oynadık. 
Hem Van’da hem de dğer llerde bu 
oyunlar sıklıkla sahne aldı. Farklı l-
lere gderek halkı Kürtçe tyatro le 
buluşturmaya çalıştık. Çocuk prog-
ramları yaptık ve çocuk atölyelern 
kurduk. Tyatro Mencel çn zorluk-
ları le brlkte en verml yıl 2019 yılı 

oldu dyeblrm. Elbette k Kürtçe 
tyatrocuysan daha fazla zorlukla 
karşı karşıya kalırsın. Oyunlar yasak-
lanıyor, sahneleyeceğn oyun hakkını 
senden alıyorlar. Kürtçe tyatro yap-
tığımız çn brçok lde sahne verl-
med. Çok büyük br sansürle karşı 
karşıya kaldık. Şüphesz 21. yüzyılda 
Kürtçe tyatronun özgürce yapıldığı-
nı söyleyemeyz. Kürtçe tyatro üze-
rndek sansürler hala devam edyor. 
Ama bütün engellemelere rağmen 
tyatro severlerle buluştuk. Şunu çok 
rahatlıkla söyleyeblrm k 2019 yılı-
nın kötülüğünü mücadele le güzel-
leştrdk.” 

 
‘2020 oyunların sansürlenmed�ğ� 

b�r yıl olsun’
2019’un Kürt halkı çn de büyük 

zorluklar ve mücadele le geçtğn 
dle getren Pernaz, “Kürt çocukları 
katledld. Bzler yarın başımıza ne 
geleceğn blmyoruz. Ama umuyo-
ruz k 2020 yılı huzurun yılı olsun. 
Dünyanın kalb Kürdstan’da atıyor. 
Nasıl k Kürt ulusu parçalar halne bö-
lünmüşse ve o brlk sağlanılmamışsa 
bunu Kürtçe tyatro çn de söyleye-
blrz. Ben Kürt br tyatrocu olarak 
dört br parçada oyunlarımızı oyna-
mak sterm. Tyatro Mencel oyuncu-
ları olarak Kürtçe tyatroyu daha fazla 
yaygınlaştırmak ve zengnleştrmek 
styoruz. Umut edyoruz k 2020 yılı 
oyunların sansürlenmedğ br yıl ol-
sun. Şano  b zmanê kurdî xweşe” 
dye ekled.
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Ders�m’de kutsal görülen dağ keç�ler� 
avcıların hedef�nde

DERSİM - Ders�m'de kış koşullarını 
fırsat b�len avcılar, Ders�m’�n kutsal 
dağ keç�ler�n� katled�yor. 

Ders�m Alev�ler�nce kutsal kabul 
ed�len dağ keç�ler�, kent dışından ve 
Yurtdışından gelen avcıların hedef� 
oluyor. İz�nl� ve �z�ns�z yapılan av fa-
al�yetler� neden�yle Ders�m'�n Pülü-
mür �lçes� Kozluca köyü yakınlarında 
dün b�r dağ keç�s� kaçak avcılar tara-
fından katled�ld�ğ� bel�rlend�. Katle-
d�len dağ keç�s�n�n fotoğra� arı ortaya 
çıktı. Bunun üzer�ne olayla �lg�l� �nce-
leme başlatıldı.

’14 dağ keç�s� öldürüldü’ 
Çem�şgezek �lçes� Tagar Vad�s� Sor-

p�yan mevk��nden Al�boğazı'na kadar 
uzanan vad� boyunca dağ keç�ler�n�n 
avcıların hedef�nde olduğu bel�rt�ld�. 
Yasak ve s�t alanı olan yerde avcılık 
faal�yetler�n�n devam ett�ğ� öğren�l-
d�. İlçeye bağlı Sorp�yan bölges�nde 
Afganlı b�r çobanın da 14 dağ keç�s�n� 
katlett�ğ� �dd�a ed�l�yor.

Geçt�ğ�m�z hafta sonu da �z�n ala-
rak avcılık yapan İspanyol avcıları, 
Pülümür'e bağlı Kocatepe köyünde 
�k� dağ keç�s�n� öldürmüş, köy sak�n-
ler� duruma tepk� gösterm�şt�. Dağ 
keç�ler�ne yönel�k �z�ns�z ve �z�nl� av-
cılığa son ver�lmes� �stenm�şt�.

Çoğulhan 35 yıldır Çernob�l’� yaşıyor

MARAŞ - Elb�stan Çoğulhan’dak� A 
Term�k Santral�, “1 Ocak’a kadar f�lt-
re takma zorunluluğu” kararından 
hemen sonra f�ltres�z üret�m�n� tam 
kapas�te artırdı. İnsanların yüzde 
90’ının akc�ğer kanser�nden öldüğü 
bölge �ç�n “Türk�ye’n�n Çernob�l’�” 
den�l�yor. 

 Term�k santral bacalarına f�ltre 
takılmasını 2,5 yıl erteleyen yasa, 
önce AKP-MHP’n�n oylarıyla Türk�ye 
Büyük M�llet Mecl�s�’nden (TBMM) 
geçt�. Daha sonra tepk�ler üzer�ne 
yasa Cumhurbaşkanı Tayy�p Erdoğan 
tarafından veto ed�ld� ve 1 Ocak tar�-
h�ne kadar f�ltre takma zorunluluğu 
get�r�ld�. Bu santrallerden b�r� olan 
Maraş’ın Elb�stan �lçes�ndek� Çel�kler 
Hold�ng’e a�t A Term�k Santral�, ya-
sanın veto ed�lmes�n�n ardından üre-
t�m� arttırarak, tam kapas�te çalışır 
hale get�r�ld�. Bölgeye günlük 70 b�n 
ton kül savrulmasına yol açan santral, 
en çok da yanı başındak� Çoğulhan 
Mahalles�’n� etk�l�yor. Çevres�ndek� 
mahalleler� ve Afş�n �le Elb�stan’ın 
havasını zeh�rleyen santralden dolayı 
çevre köylerde yaşayan yurttaşların 
büyük çoğunluğunun akc�ğer kanse-
r�ne yakalanarak hayatını kaybett�ğ� 
bel�rt�l�yor.

Devlet�n özelleşt�rmes�yle özel 
f�rma tarafından çalıştırılmaya baş-
lanan A Term�k Santral�n kural tanı-
madığını bel�rten yurttaşlar, ş�rket�n 
31 Aralık’a kadar aşırı kar elde etmek 
amacıyla üret�m� tam kapas�teye çı-
kardığını kaydett�. 

35 YILDIR ÇERNOBİL!
AEX �sm�nde bacaya g�den gazı ve 

külü kısmen tem�zlemeye yarayan b�r 
s�stem�n santralde mevcut olması-
na rağmen çalıştırılmadığını aktaran 
term�k santral�n esk� çalışanı Ahmet 
Tatar, s�stem�n fazla enerj� tüket-
mes�nden dolayı çalıştırılmadığını 
söyled�. Bu konuyla �lg�l� müdürlerle 
tartıştığı �ç�n �şten çıkarıldığını kay-
deden Tatar, şöyle konuştu: “Cum-
hurbaşkanı’nın f�ltre takılmamasına 
da�r yasayı veto etmes�n�n ardından 
b�r sonrak� gün ekmek almak �ç�n dı-
şarı çıktığımda üzer�m�ze kül yağıyor-
du. Resmen Cumhurbaşkanı’na ceza 
kes�yorlar. B�ze değ�l, devlete ceza 
kes�yorlar. Zaten şuanda kolluk kuv-
vetler� hep arkalarındadır. En ufak 
b�r şeyde n�zam�yeye asker gel�yor. 
Yetk�l�ler ‘dur’ demezse artık b�z ‘dur’ 
d�yeceğ�z. Çünkü çoluk çocuk heps� 
evde hastadır. Hep nefes darlığı, so-
lunum sıkıntısı çek�yoruz. Özel f�rma 
daha fazla kar etmek �ç�n külü daha 

da fazla çıkarmaya çalışıyor. K�mse-
n�n umurunda değ�l�z. Üzer�m�ze ölü 
toprağı atmışlar. B�z�m yaşama hak-
kımız el�m�zden alınıyor. Bu bölgede 
�nsanların yüzde 90’ı akc�ğer kanse-
r�nden ölüyor. Bölgede tarımda yapı-
lamıyor. B�z 35 yıldır Çernob�l’� adeta 
yaşıyoruz. Türk�ye’n�n Çernob�l’� de 
Elb�stan’ın Çoğulhan Mahalles�’d�r.”

HER GÜN BİR CENAZE 
Bölgede faal�yet gösteren santral-

ler�n çevreye verd�ğ� zarara ve yen� 
kurulmak �stenen term�k santrallere 
karşı mücadele �ç�n kurulan Elb�stan 
Hayatı ve Doğayı Koruma Platfor-
mu gönüllüsü Mehmet Dalkanat �se, 
Term�k A Santral�n�n 1970’l� yılların 
teknoloj�s�yle �nşa ed�ld�ğ�n� ve kül 
tutma f�ltres�n�n olduğunu, ancak 
gaz f�ltres�n�n olmadığını d�le get�r-
d�. Santral�n 1984 yılından ber�d�r 
bölgeye sülfürd�oks�t, kükürd�oks�t 
ve karbond�oks�t yaydığını anlatan 
Dalkanat, “Bu gazlar yaklaşık 100 k�-
lometrekarel�k b�r alana yayılab�l�yor. 
Ancak bacalardan bırakılan kül 4 veya 
5 k�lometre b�r çevrede toprağa dökü-
lüyor. Kül çevrede her şey� olumsuz 
etk�l�yor. O yıllarda toplumumuz b�-
l�nce sah�p olmadığı �ç�n burayı b�r 
gel�r kaynağı olarak gördüler. Hatta 
kutlamalar yaptılar. Ancak 35 yıl son-
ra gördüler k� sadece �nsan hayatını 
değ�l bütün b�r hayatı olduğu g�b� 
yok ed�yor. Çoğulhan’da artık kanser 
olmayan yok. Sadece Çoğulhan de-
ğ�l Alemdar, Berçenek ve Altunelma 
köyler� yakından etk�len�yor. Elb�stan 
ve Afş�n merkez de her gün b�r cenaze 
kanserden kalkıyor. Artık bu bölgen�n 
�nsanının kanser� marka olmuş. An-
kara’ya hastalar g�tt�ğ�nde röntgen-
ler�n� gören doktorlar, ‘Bu Elb�stan 
c�ğer�, Afş�n böbreğ�’ d�yor. Bu kadar 
zarara rağmen bölgeye yen� santraller 
daha yapılmak �sten�yor. 2 yıl sonra 
burada yaşayan halkın büyük çoğun-
luğunu yaşıyor olarak göremeyeb�l�r-
s�n�z” �fadeler�n� kullandı. 

 ‘FİLTRE TAKILSIN’
Term�k santral�n yanı başındak� 

ev�nde yaşama mücadeles� veren 
Ayşe Sümbül, yıllardır term�k santra-
l�n külünü yed�kler�n� söyled�. Sebze 
kurutamadığını, çamaşır seremed�-
ğ�n� ve halı yıkayamadığını söyleyen 
Sümbül, “Hem bant yolunun hem 
de santral�n külünü y�yorum. Eş�m 
hasta, gücümüz yok k� başka yere 
taşınalım. B�ze b�r çözüm bulsunlar. 
Köyde kanser olmayan k�mse kalma-
dı. Hep kanserden ölüyorlar. Ben de 
astım hastasıyım. Doktora g�tmekten 

emekl� maaşından h�çb�r şey kalmı-
yor. Heps� kes�l�yor. Ya f�ltre takılsın 
ya da köy taşınsın. Burada yaşayan 
b�nlerce �nsanın canı umursanmıyor. 
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mah�r 
Ünal hemşer�m�z, ancak b�ze h�çb�r 
faydası yok. Zaten kend� köyüne de 
faydası yok k� b�ze faydası olsun” 
ded�. 

‘NE VURURSAK O KARDIR’
Term�k santral�n h�çb�r şek�lde 

kurallara uymadığını �fade eden ma-
halle sak�n� Mevlüt Özer �se, Elb�stan 
ve Afş�n bölges�n�n heps�n�n tehl�ke 
altında olduğunu söyled�. 35 yıllık 
A Term�k Santral�n�n tam kapas�te 
çalışmasının kurallara aykırı olduğu-
na d�kkat çeken Özer, “B�r patlama 
olursa bu memleket hepten b�ter. Ben 
bunu AKP Genel Başkan Yardımcısı 
Mah�r Ünal’a da söyled�m. Kend�s�ne 
anlattım. O da bana ‘Köyü kaldıraca-
ğız, santral kurallara uyacak’ ded�. 
Ancak h�çb�r net�ce alamadık. Bugün 
Çel�kler Hold�ng ‘Ne vurursak o kar-
dır’ d�yerek, ayın 31’�ne kadar tam 
kapas�te çalışıyor. Ben Türk�ye’dek� 
tüm santrallerde çalıştım. Bugün en 
uygunsuz çalışan santral Elb�stan A 
Term�k Santral�d�r. Soma, Yatağan, 
Orhanel� ve Çatalağzı’nda çalıştım. 
Hükümet Müslüman ülkeler�ne yapı-
lan zulme ses çıkarıyor, ancak bugün 
en büyük zulüm b�ze yapılıyor. Hü-
kümet önce Elb�stan’ı görsün” d�ye 
konuştu.  

SANTRAL ÇEVREYE MUTLAK ZA-
RARLI

Elb�stan Hayatı ve Doğayı Koruma 
Platformu’nun avukatı Özgür Çıkın 
da, bölgede kurulmak �stenen yen� 
term�k santrallere Çevresel Etk� De-
ğerlend�rme (ÇED) raporu ver�lmes� 
durumunda, konuyu yargıya taşıdık-
larını söyled�. Çıkın, sözler�n� şöyle 
sürdürdü: “Elb�stan Akbayır’da D�ler 
Enerj� tarafından yapılmak �stenen 
term�k santral �ç�n olumlu ver�len 
ÇED raporunun �ptal� �ç�n mahkeme-
ye dava açtık. Mahkeme keş�f yaptı. 
B�l�rk�ş� heyet� raporunu düzenled�. 
Heyet santral�n herhang� b�r kamu ya-
rarı taşımadığını ve çevreye zarar ve-
receğ�n� tesp�t ett�. Yen� teknoloj�ye 
göre yatakta kömür çıkarılırken f�ltre 
ed�lmeye başlanıyor. Buna da akışkan 
yatak teknoloj�s� den�yor. Ortaya çı-
kan gaz �k� farklı f�ltreden geç�lerek 
atmosfere bırakılıyor. Buna rağmen 
yüzde 99 oranında f�ltre ed�lse b�le 
c�dd� m�ktarda ortaya b�r karbon sa-
lınımı çıkıyor. Bunların heps� raporda 
yer aldı. Ayrıca hava k�rl�l�ğ�n�n yanı 
sıra santral�n bölgey� susuzlaştıraca-
ğı da raporda yer aldı. Çünkü santral 
c�dd� m�ktarda soğutma suyuna �ht�-
yaç duyuyor. Sonuçta suyu da yer al-
tından çekecek. Mahkeme bu sebeple 
ÇED raporunu olumlu bulmayarak 
�ptal ett�. Önümüzde Danıştay sürec� 
var. Danıştay kararı onarsa şu kes�n-
leşm�ş olacak. Burada yapılacak b�r 
term�k santral�n ne kadar son tekno-
loj� ürünü de olsa projede öngörülen 
f�ltre s�stemler� çalıştırılsa b�le çevre-
ye mutlak olarak zarar verd�ğ� kes�n-
leşm�ş olacak.”

A Term�k Santral�n�n yasa gereğ� 31 
Aralık tar�h�ne kadar f�ltres�n� takma-
sı gerekt�ğ�n�n altını ç�zen Çıkın, 31 
Aralık’a kadar f�ltre takılmaması du-
rumunda 1 Ocak �t�bar�yle santral�n 
l�sansının �ptal ed�lmes� �ç�n bakanlı-
ğa müracaat edecekler�n� söyled�.

Yüzsüzlüğün bu kadarı: Zeyt�nler� as�tle 
kurutan JES'ç�ler b�r de f�dan dağıttı

Aydın Kuyucak'ta yüzlerce zey-
t�n ve �nc�r ağacının kurumasına yol 
açan JES ş�rket�, geçt�ğ�m�z günlerde 
Pamukören'de zeyt�n ve �nc�r f�danı 
dağıttı. JES'ten çıkan akışkanları de-
relere boşaltarak yüzlerce zeyt�n ve 
�nc�r� kurutan ş�rket�n bu hamles�, 
köylüler�n tepk�s�ne neden oldu.

Çel�kler A.Ş adlı JES ş�rket�ne en 
sert tepk�, tüm �t�razlarına ve aylardır 
süren d�ren�şler�ne rağmen evler�n�n 
25-30 metre d�b�ne JES kuyusu açıl-
mak �stenen Değ�rmenderel�lerden 
geld�. Turcas adlı ş�rket�n projes�ne 
karşı d�renen Değ�rmenderel�ler, ta-
rım araz�ler�n�n ortasına açılan JES 
kuyusu �ç�n zeyt�nler�n kes�ld�ğ�n� ve 
d�pler�ne as�t döküldüğünü bel�rterek 
ş�rketler�n zeyt�n ve �nc�r f�danı dağıt-
masını "yüzsüzlük" olarak n�teled�ler.

JES ş�rketler�, bölgede �şletme ke-
narına "d�kkat, dere suyu sıcak ve 
yakıcıdır" tabelası asacak kadar per-
vasız davranıyor. Kurallara göre yer 
altından çekt�ğ� akışkanı elektr�k üre-
t�m�n�n ardından ger� basması gere-
ken ş�rket, bunu yapmayıp sıcak akış-

kanı derelere verd�ğ�n� astığı tabela 
�le b�r anlamda �t�raf ed�p kend�n� ele 
verm�şt�.

2018 yılında Pamukören kent mer-
kez�nde yer alan Çel�kler Hold�ng ş�r-
ket�ne a�t JES'te boru patlaması son-
rası 1500 kadar �nc�r ve zeyt�n ağacı 
kurumuştu. Ş�rket�n, Kayran Neh-
r�'ne bıraktığı akışkan, çay suyunu 
k�rlet�rken ç�ftç�ler b�rçok ağır metal 
ve radyoakt�f zeh�r taşıyan bu suyu, 
�ç�ndek�ler� b�lmeden sulamada kul-
lanmışlardı. Zeh�rl� sular neden�yle 
yüzlerce �nc�r ve zeyt�n kurumuştu.!

Geçt�ğ�m�z günlerde Pamukö-
ren'de Çel�kler jeotermal ş�rket�n�n 
tarıma destek verd�ğ�n� göstermek 
adına halka �nc�r ve zeyt�n ağaçları 
dağıtmasına köylüler ve Aydın Çevre 
Mücadeles� (AYÇEM) tepk� gösterd�. 
AYÇEM konuya da�r yaptığı açıkla-
mada JES ş�rket�n�n adeta "İnc�r ve 
zeyt�n ağaçlarını kurutuyorum ama 
zeyt�n ve �nc�r ağaçlarını da halka da-
ğıtıyorum" ded�ğ�n� bel�rterek, bu f�-
danları alan vatandaşları da "kat�l�ne 
aşık olmakla" eleşt�rd�.
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'Nakış maharet�m� sunacağım b�r alan değ�l, b�r protesto b�ç�m�d�r'

Yeş�m Oruç / J�nNews
HABER MERKEZİ - Ekonom�k zor-

luklardan dolayı hob� olarak başladığı 
nakışı geç�m�n� sağlamak �ç�n �şe çe-
v�ren Büşra Şah�n, “Nakış, mahare-
t�m� sunacağım b�r alan değ�l ben�m 
�ç�n. B�r protesto b�ç�m�. Asla c�ns�-
yetç�, türcü, ırkçı b�r şey �şlememem 
buna örnek olab�l�r” ded�.  

Türk�ye İş Kurumu’nun (İŞKUR) 
ver�ler�ne göre ülkede kayıtlı �şs�z sa-
yısı son 15 yılda 10 kat arttı. 2019’da 
4 kayıtlı �şs�zden b�r� ün�vers�te me-
zunu. Ün�vers�te mezunu �şs�zler�n 
sayısı özell�kle son yıllarda �y�ce yük-
sel�rken son 3 senede 2’ye katlandı. 
Cumhur�yet Halk Part�s�’n�n (CHP) 
hazırladığı gençl�k raporuna göre 
2004 yılında 97 b�n 545 olan ün�ver-
s�te mezunu �şs�z sayısı 2019 yılında 1 
m�lyon 340 b�ne yükseld�.

Büşra Şah�n, doktora öğrenc�s� b�r 
edeb�yatçı. Kadro bulamadığı �ç�n 

atanamıyor. Bazı nedenlerden dolayı 
akadem�den uzaklaşan Büşra, “Ma-
haret�m� sunacağım b�r alan değ�l 
ben�m �ç�n. B�r protesto b�ç�m�” d�ye 
tanımladığı nakış hob�s�n� �şe çev�rd�. 
Büşra, �şled�ğ� nakışları Arakhne Stu-
d�o �nstagram hesabında hem serg�l�-
yor hem de s�par�ş alıyor.

Büşra �le akadem�k kar�yer�ne baş-
larken k� hedef�n�, hob�s�n� �şe çev�r-
me sürec�n�, nakışın onun �ç�n ne �fa-
de ett�ğ�n� konuştuk. 

 
Akadem�k kar�yer�n�z�n başlangı-

cında beklent�ler�n�z neyd�?
Aslında akadem�k kar�yer g�b� bü-

yük �dd�aları olan b�r şeye başlamış 
saymıyorum kend�m�. L�sans eğ�t�m�-
m�n henüz başlangıcında akadem�k 
alanda �lerlemey� ve ün�vers�tede kal-
mayı kend�me hedef bel�rlem�şt�m. 
Bunun en büyük neden� de ün�ver-
s�te alanının dışına çıkmak �steme-

memd�. Kend�m� akadem�k alanda 
sürekl� taze tutmayı �st�yordum. Bu 
alan bana kend�n� sürekl� yen�lemek, 
b�l�msel sahayı tak�p etmek ve kend�-
n� zamana göre şek�llend�rmek g�b� 
gel�yordu. Bu �stekler�mden ötürü 
akadem�y� hede�em�ş ve hayatımda-
k� yayları buna göre germ�şt�m.

Beklent�ler�n�zde değ�ş�kl�k oldu 
mu? Olduysa nasıl değ�ş�kl�kler 
oldu?

“Edeb�yat ve eleşt�r� alanında kayda 
değer b�r şeyler yapab�lme hedef�mden 
vazgeçm�ş değ�l�m ama bunun tek yo-
lunun akadem� olduğunu düşünmüyo-
rum artık.”

Ş�md� dönüp baktığımda l�sans 
yıllarımda düşündüğüm o akadem�k 
hayat bana çok romant�k gel�yor. As-
lında akadem�n�n böyle b�r alan ol-
madığını zamanla öğrend�m. Ben�m 
kend�me da�r hede�ed�ğ�m noktaya 
akadem� aracılığıyla ulaşamayacağı-
mı anlamam b�raz zaman aldı. Kend�-
n� sürekl� taze tutmak ve yen� f�k�rlere 
açık olmak aslında akadem�k �lerle-
men�n çok �ler�k� yıllarında gerçekleş-
t�reb�leceğ�n�z b�r şeym�ş. O yıllara 
gelene kadar da b�r sürü formal�tey� 
yer�ne get�r�rken bu �stekler�n�z kö-
rel�yormuş. Ben�m bunu fark etmem 
k�m�ne göre geç sayılab�l�r ama bence 
erken fark ett�m. Körelme yaşama-
dan, kend�m�, köreleceğ�m alandan 
çekme eğ�l�mdey�m. Bu farkındalık 
da zamanla akadem�k sahadan soğu-
mama, uzaklaşmama yol açtı. Edeb�-
yat ve eleşt�r� alanında kayda değer 
b�r şeyler yapab�lme hedef�mden 

vazgeçm�ş değ�l�m ama bunun tek 
yolunun akadem� olduğunu düşün-
müyorum artık.

Hob�n�z b�r bakıma �ş�n�z olmuş bu 
süreçte. Bu durum zorlanmanıza ne-
den oldu mu?

“Geç�neb�lmek �ç�n asıl amacımdan 
saptım ve nakışı hâlâ b�r sanat �crası 
olarak görsem de bu yönünden uzak-
laşmak zorunda kaldım.”

Nakış yapmaya yaklaşık üç yıl önce 
başladım. Elbette ben daha küçük b�r 
çocukken annem�n öğrett�ğ� m�n�k 
tekn�kler� bu sürece katmıyorum. Bu 
üç yıllık sürec�n başında nakış ben�m 
�ç�n para kazanma aracı değ�ld�. Çok 
zevk aldığım �ç�n hob� olarak yapıyor-
dum ve rahatlamamı sağlıyordu. Fa-
kat şartlar değ�şt�kçe bursum kes�ld�, 
�ş bulamadım ve tez�m� yazab�lmem 
�ç�n para kazanma gerekl�l�ğ�m arttı. 
Ben de zevk aldığım b�r eylemden 
geç�m sağlamak �sted�m. Elbette zor-
landım çünkü zevk, geç�m kaynağına 
dönüşünce �ş hâl�ne gel�yor ve �ste-
d�ğ�n�z ya da amaçladığınız şeyden 
uzaklaşıyorsunuz �ster �stemez. Ben 
de uzaklaştım, geç�neb�lmek �ç�n asıl 
amacımdan saptım ve nakışı hâlâ b�r 
sanat �crası olarak görsem de bu yö-
nünden uzaklaşmak zorunda kaldım. 

Nakış �şlemey� nasıl değerlend�r�-
yorsunuz? S�z�n üzer�n�zdek� etk�s� 
nasıl? 

“Nakış yaparak b�r kadının �t�raz-
larını d�le get�reb�l�r, sınırlarını zor-
layab�l�r�m. Mutfaktak� b�r kadın g�b� 
düşünün; kadının asl� görev� olarak 

görülen yemek yapmak, aslında kadı-
nın protesto b�ç�m�ne dönüşeb�l�r.”

B�reysel olarak b�r mot�vasyon b�ç�-
m�. Gündel�k kaygılarımdan, kafamı 
kurcalayan sıkıntılardan uzaklaşma 
hâl�. Kumaş üzer�ne hayaller�n �şlen-
mes� g�b� b�r şey. O sırada ne �şler-
sen�z �şley�n �ster b�r ç�çek �ster b�r 
elb�se �şled�ğ�n�z şeyde hayaller�n�z 
vardır artık. Yaşadığımız topraklarda-
k� her kültürde nakış geleneğ� vardır 
ve kadınlar, �şled�kler� nakışların gü-
zell�ğ�ne göre değerlend�r�lm�şt�r. Bu 
b�r kadın �ş� olarak görülmüştür. Gü-
zel �şleme yapan kadın takd�r ed�l�r, 
hayattak� en yüksek mertebes�ne (an-
nel�k har�ç) ulaşmış g�b�d�r: Maharetl� 
olmak. Çey�z�n� d�zeb�l�r artık. Ben bu 
gelenekten elbette nas�b�m� aldım, 
b�z Çerkesler �ç�n de nakış veya başka 
herhang� b�r el �ş� çok öneml� sayılır. 
O nedenle öğret�ld�m. Ama fark ett�m 
k� ben, bu geleneksel �ş�, geleneksel 
kalıplarından çıkartarak kullanab�l�-
r�m. Nakış yaparak b�r kadının �t�raz-
larını d�le get�reb�l�r, sınırlarını zor-
layab�l�r�m. Mutfaktak� b�r kadın g�b� 
düşünün; kadının asl� görev� olarak 
görülen yemek yapmak, aslında kadı-
nın protesto b�ç�m�ne dönüşeb�l�r. O 
kadını �llak� mutfaktan dışarı çekme-
m�z gerekmez, kend�n� gerçekleşt�re-
b�lmes� �ç�n yemek yapmaktan vaz-
geçmes� şart değ�ld�r. Nakış da böyle; 
maharet�m� sunacağım b�r alan değ�l 
ben�m �ç�n. B�r protesto b�ç�m�. Asla 
c�ns�yetç�, türcü, ırkçı b�r şey �şleme-
mem buna örnek olab�l�r. Geleneksel 
kadın �ş� olarak görülen b�r alanda ge-
lenekler� kırmak yan�.
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D�ren�ş gündem�n� saptırmamak gerek�r

D�ren�ş�n büyük be-
deller gerekt�rd�ğ� b�r 
dönemden geç�ld�ğ� 
kes�nd�r. Böyle zorlu 
dönemler�n herkes� 
sınadığı hep söylen�r.

Zeynep Korkmaz / ANF
Ancak d�ren�ş� b�r yaşam tanımına 

dönüştürenler�n anı anına bu b�lg�y� 
akılda tutarak hareket ett�kler� söyle-
nemez. Z�ra onlar zaten d�ren�ş üzer�-
ne özel olarak düşünmezler. Yaşamı 
tümden b�r d�ren�şe dönüştürmüş-
lerd�r. Ancak d�ren�ş� tümden b�r ya-
şam tanımına dönüştürmek de kolay 
değ�ld�r.

Kürd�stan özgürlük mücadeles�n�n 
yarım asırlık sürec� boyunca yaşanan 
büyük dönüşümler Kürt toplumunda 
büyük devr�msel değ�ş�mler yarattı. 
Mücadeley� yaşamının merkez�ne 
koyan toplum kes�mler� bunu der�n-
den duyumsarken, d�ren�ş�n ucun-
dan köşes�nden tutanlar da d�ren�ş� 
�zley�p gözled�ler ve k�m� zaman da 
katıldılar. Tüm alanlar d�ren�ş�n tam 
merkez�nden, �ç�nden olanlar kadar 
kıyısından köşes�nden tutanların 
hatta farklı b�rçok toplumsal tems�l�n 
bulunduğu yerler oldular. Z�ndanlar 
bu konuda öneml� b�r d�ren�ş merkez� 
olurken tüm toplumsal d�nam�ğ�, ay-
rışmayı, duruşları gözleyeb�leceğ�m�z 
b�r m�kro devr�m sahasına da dönüş-
tü. Önder Apo’nun z�ndan d�ren�ş�yle 
b�rl�kte z�ndan d�ren�şler�n�n ç�zg�s� 
de daha kesk�n b�r şek�lde bel�rlenm�ş 
oldu.

Önder Apo’nun İmralı d�ren�ş� 20 
yılı doldurdu. Neredeyse 21.yıl ta-
mamlanıyor ve 22.d�ren�ş yılına g�-
r�yoruz. Bu uzun ve zorlu d�ren�ş 
yılları, ağır baskılar altında geçt� ve 
geç�yor. Mesele görüşmeler�n olması 
ya da olmaması değ�ld� sadece. Gö-
rüşmeler�n en fazla olduğu, görüşme 
�çer�kler�n�n kamuoyuyla paylaşıldı-
ğı ve “çözüm sürec�” adı konulan b�r 
dönemde dah�, en fazla tecr�d�n ve 
baskının olduğu, zaman �ç�nde görül-
dü. Çünkü, faş�st türk devlet� “çözüm 
sürec�” kavramını tasf�ye sürec�n�n 
b�r kodlaması olarak kullanmış ve bu 
şansını da tüket�p atmıştı.

Faş�st soykırımcı Türk devlet�n�n 
esas amacı özgürlük hareket�n� tas-
f�ye etmek, Önder Apo’nun esaret�n� 
bunun �ç�n kullanmak ve Kürt soy-
kırımını sonuca ulaştırmaktı. Önder 

Apo, “ben kend�m� kullandırtmam” 
sözünü ağır b�r atmosferde söyle-
d�. Z�ra, sonrasında bunu yapmak 
�steyen soykırımcı devlet�n, özel-
de AKP-MHP rej�m�n�n tüm dünya 
nezd�nde �t�barsızlaşarak çöküşün 
eş�ğ�ne geld�ğ�n�, tüm �şgalc�l�ğ�yle, 
tüm beka tartışmalarıyla �şgalc�l�ğ� 
arttırdığını, soykırım gerçekleşt�rmek 
�ç�n her türlü baskıyı uyguladığını ve 
n�hayet�nde Rojava’da �şgal saldırıla-
rı gel�şt�rd�ğ�n� gördük. H�çb�r şey�n 
soykırımcı faş�st Türk devlet�n� kur-
tarmayacağını ve bugün �t�bar�yle 
ermen� soykırımı, NATO üyel�ğ� ve 
yaptırımlar konusuyla b�rl�kte dünya 
s�yaset�n�n gündem�ne çöküş anla-
mında g�rd�ğ�n� de görmüş oldu.

Bu yazıdak� asıl konuya gelmek �s-
t�yorum.

Tüm bunlara rağmen, geçen ağır-
laştırılmış tecr�t karşısındak� büyük 
d�ren�şle dolu geçen süreçte Önder 
Apo’nun h�çb�r şek�lde k�ş�sel ko-
nuları gündem yapmadığını, halkın 
gündem�ne koymadığını herkes b�l�r. 
Ve bunu tüm hasta tutsaklar da ör-
nek aldılar. Öyle k�, ağır hasta olan 
tutsaklar, Önder Apo’nun bu duruşu 
karşısında kend� sağlıklarını b�r s�yas� 
araca dönüştürmemen�n büyük ahla-
k� duruşunu, �lkes�n� prat�kleşt�rd�ler. 
Bu anlamda Önder Apo tüm z�ndan-
larda, tüm d�ren�ş alanlarında ç�zg�-
leşt�, d�ren�ş�n tarzı oldu, d�ren�ş�n 
kend�s� Önderl�kleşt�. Z�ra z�ndanlar-
da yaşanacak her durumun sıradan 
olmayacağını ve s�yasal b�r durum 
olacağını tüm tutsaklar ortaya koy-
muşlardı.

Tüm bunlara rağmen son gün-
lerde k�m� k�ş�sel konular gündeme 
g�rmekted�r. K� böyle b�r dönemde 
k�ş�sel konuların gündem olması an-
lamlı değ�ld�r. Kürd�stan özgürlük 
mücadeles�, öyle b�r mücadeled�r k�, 
sayısı m�lyonları bulan Kürt halkının 
olmayı da aşarak tüm Ortadoğu ve 
dünyayı kaplamıştır. Tüm dünyada 
bugün Önder Apo sayes�nde, Önder 
Apo’nun demokrat�k ulus parad�g-
ması sayes�nde Kürtler� ve d�ren�ş�n� 
tanımayan k�mse kalmamıştır.

Böyle b�r gerçekl�k �ç�nde yer aldığı 
oranda k�ş�ler�n var olab�leceğ� ve an-
lam kazanab�leceğ� de kes�nd�r. Tab� 
k� Önder Apo’nun bel�rtt�ğ� g�b� “ba-
zen b�r k�ş� tar�h olur, bazen de tar�h 
b�r k�ş� olur” sözü de gerçekl�ğ�n� ko-
rumaktadır. Ancak bu durum, k�ş�n�n 
kend� duruşunda, yaşam �nşacılığın-
da ve tüm d�ren�ş�nde tar�h olab�lme-
s�yle bağlantılıdır. Bu Z�lanca, Ag�tçe 
b�r duruş demekt�r. Bu yoksa, hele 
hele Kürtler üzer�nde üçüncü dünya 
savaşının yürütüldüğü ve Kürt hal-
kının varolma pahasına her gün on-
larcasının can verd�ğ�, yaşamından, 
dünya gerçekl�ğ�n�n �lerley�ş seyr�n-
den ve daha b�r çok şeyden vazgeç-
mek zorunda kaldığı b�r dönemde 
kend� sağlığını, f�z�ksel problemler�n� 
ya da başka tar�h olamayan konuları 
gündemleşt�rmek, ger� b�r durum ya 
da b�reysell�kten öte, gündem sap-
tırmak olab�l�r. Özces�, eğer d�ren�ş�n 
zorlu günler� b�r sınavsa, bu tarz du-
ruşların sınıfta kaldığını-kalacağını 
ve karneler�n�n büyük sıfırlarla ş�m-
d�den dolduğunu bel�rtmek yanlış 
değ�ld�r.
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Ve akar zaman.

-B�rden söner uzak b�r yıldız 
g�b� yaşaman

Ahmet Oktay, Gerard de Ner-
val, ş��r�

Önder İskender Özturanlı / K24
Ş��r
Öyles� günlere geld�k k�, İnsanın 

kend�s�yle �lk karşılaşmasından bu 
yana en kad�m, en sah�c� “söyley�ş 
k�p�” olan ş��r b�r unutuşa bırakıldı, 
n�ced�r. Dünyanın, dünyadak� oluşun 
karmaşık, çok katmanlı ve programla-
nab�l�r b�r hayata geç�p geçmed�ğ� ko-
nusunda ben�m en�konu şüpheler�m 
var; ama bu durumun asla değ�şme-
den böyle süreceğ�n� �dd�a edenler, 
hayatın bütün �kt�dar alanlarında başı 
çekt�kler� g�b� edeb�yatta, kültürde de 
başı çek�yorlar.

Hayat �le karşılıksız b�r �l�şk�n�n d�le 
gelme hal� olarak ş��r, önce post-mo-
dern b�r alazlamadan geç�r�lerek 
kanatlarını kaybett�, ş�md� de artık 
teleğ�n� y�t�rm�ş çares�z b�r kuş g�b� 
tünem�ş, uçamıyor. Yanlış anlaşılma-
sın, has ş��r�n yazılıp yazılmamasın-
dan, okunup okunmamasından söz 
etm�yorum; ş��r� �nsanların ona karşı 
olan �nançsızlığı, dah� hayatlarında 
h�çb�r yere koyamamaları öldürdü. 
Sonra şeh�rler�n ve medyanın karma-
şasında b�r kalabalık �ç�nden tek tek 
cımbızlandı d�zeler, hatta şa�rler�n 
olmayanlar b�le.

Ş��r’�n unutulmasına karşın, şa�r’�n 
nasıl yaşayıp nasıl öldüğüne da�r b�n 
b�r merak uyandıran da b�r dönemde-
y�z. Uzun yıllardır beklend�kten sonra 
Cemal Süreya’nın, Turgut Uyar’ın ha-
yatları �le �lg�l� k�taplar kaplayıverd� 
ortalığı, yadırgamıyorum, anlamaya 
çalışıyorum.

Met�nler, N�lgün Marmara, Eve-
rest YayınlarıBöyles� b�r dönemde, 35 
sene önce, Türk�ye’dek� ş��r�n sancılı 
ama doğurgan yıllarında besbell� yen� 
ve büyük b�r ş��r üzer�ne eğ�ld�ğ� b�-
l�nen ama bu serüven� 29 yaşındak� 
beklenmed�k �nt�harı �le sonlandıran 
N�lgün Marmara’nın ş��rler�n�n Eve-
rest tarafından yen�den basılmasını 
çok anlamlı buluyorum. Böylece bü-
yük yayınevler� ş��r basmaz, üstel�k 
sözü çoktan yarıda kalmış ş��r� h�ç 
basmaz türünden kl�şeler�n artık aşıl-
ması gerekt�ğ�, ş��r �ç�n b�r umutlan-
ma ves�les� olsun. Everest 2006’dan 
bu yana Dakt�loya Çek�lm�ş Ş��rler’� 
defalarca bastı, ş�md� de önümüzde 

b�r “Prose Poem” yan� esk�ler�n dey�-
m�yle Mensur Ş��r denemes� olan Me-
t�nler’�n yakınlarda yayınlanan �k�nc� 
baskısı duruyor.

N�lgün Marmara’nın eğ�t�m�n-
den gelen, Anglo Sakson ş��r�ne olan 
yatkınlığı, özell�kle de hem tez�nde 
kullandığı hem de yaşamı, hem ş��r� 
hem de ölümünden etk�lend�ğ� Sylv�a 
Plath denklem� üzer�ne b�rçok kere 
yazıldı.

 B�r kuşağın sancısı
Ben başka b�r yerden başlamak �s-

t�yorum, Türk�ye’dek� ş��r kend� be-
den�n�, ruhunu, aşkı, umutsuzluğu, 
varoluşa değen bütün o sancılı süreç-
ler� yan�, 12 Eylül sonrasında b�r anda 
kaybolmuş b�r kuşağın ağır atmosfer� 
�ç�nde yaşadı. Yazı bu anlamda hem 
d�nd�r�lmem�ş b�r sancının bütün yü-
künü üstlenmeye çalıştığı g�b�, hem 
de Benjam�n’�n ded�ğ�; Faş�zm’�n ba-
şarılmamış b�r devr�m anlamına gel-
d�ğ� yerde, kend�  �ç�ne doğru sonsuz 
çek�leb�lmen�n yarattığı melankol� 
�le tesell� ett�. Tartışmasız bu dönem 
olgunluk dönem�n� yaşayan şa�rler ve 
yazarlar b�le büyük eserler ürett�ler.

Ancak Marmara belk� de başkaları 
adına b�le, başkalarının yüklenme-
d�ğ�, üstlenmed�ğ� bütün o gen�ş ağı, 
der�n b�r duyarlık ama yalın b�r usta-
lıkla tuttu, ustadır, o dönem etk�len-
m�ş daha yet�şecek g�b� bütün esk� 
şa�r kapr�sler�ne muhatap olmasına 
karşın bugün bakıldığında müth�ş �ç 
müz�ğ�, arı d�l� �le ustadır, neredeyse 
Ece Ayhan geleneğ�nden çok sonrak� 
Oktay Rıfat geleneğ�ne daha çok yas-
lanmış b�r şek�lde de l�r�k…

B�r kuşağın, kend� �ç ses�nde dah� 
olsa tanıklığı ve hayal kırıklığı, Dakt�-
loya Çek�lm�ş Ş��rler’de yer alan, Ma-
yıs 1981 tar�hl� Sülfür/C�va ş��r�ndek� 
g�b�:

“Başkaldırı tüm destekler�yle tu-
tuklandı/b�r tar�hte./Sonra �zled�k 
renkler�n kırılmalarını/bakışımızın 
kapanmasında./Ülkem dağılıyordu, 
ele almalı artık/pek ötedek� seçeneğ�/
alaycılığı,/�y� ağlatı �y� güldürü �ç�n/
Ağır ağır yaklaşıyoruz eylems�zl�k 
kıyısına/ ya da çorak kır çağırıyor, 
çorak kır”, d�ye başlayan ve sonunda 
tekrarla ”Yoksa, çorak kır çağırıyor 
b�z�, c�va uçurumuna” d�ye sonlanan 
erken dönem ş��r�, sadece kend� me-
lankol�s� ve depresyonu �le yaşayıp 
erkenden ölen b�r şa�r�n aslında kend� 
kuşağının ağır ger� çek�l�ş�nden, ülke-
dek� yaşananlardan, arzu ve umudun 
y�tt�ğ� b�r yerden konuştuğunun �şa-
retler�n� taşımaktadır.

Kuşkusuz; "Duvar reng� sağanağa 

tutsak herkes/kend� del�l�k ağının al-
tında./Ölgün ülken�n canlandırılması 
olanaksız burada" derken, bu ayrımı 
sadece toplumsal bağa yerleşerek de-
ğ�l daha �nçe b�r ç�zg� çekerek “sahte 
bağımsızlıkları”nı yaşayan, daha �çsel 
dünyalarda b�le var olan aynı çorak 
kır’a çarparak hayal kırıklığına da uğ-
rar şa�r. Bu kırılganlıkla tamamlana-
mayan, b�r ş��re doğru götürür onu: 
“Ağlardın, B�r yıldızcık �ç�n/er�rd� buz 
sıcakça göz çevres�nde./Örtünmez-
d�n. Artık her �natçı anlayışssız/�ç�n, 
daha başıboş daha serser� olmaya…/
Görülmezd� ne önces� yaşın/ne sonra-
sı. Anında; heps� ölüydü…. Kırılırdı. 
Kırılgan yapı açık tehl�keye/Kalırdı 
öyle/Çırpınarak b�r daha yaşam �ç�n,/
Y�t�r�l�rd�n.Y�terken o boşlukta sonra-
sızca/B�l�nemezd� asla, yazgısı buzu-
lun/Kör gözüyle bakan dünyada…..”

Bazı özel takıntıları da olsa, Marma-
ra’nın ş��r�, baskı sonrası �ç bungun-
luğa, yılgınlığa düşmüş b�r kuşağın, 
tekn�k detaylarla oyalandığı aymaz 
ş��r�n�n çok da ötes�nde durmaktadır, 
bu tarafı anlaşılmamıştır sanıyorum.  
“Göksüz b�r gecen�n ayrışması” g�b� 
çalışmıştır ş��r�ne, edeb�yat derg�le-
r�nde �nt�harından sonra daha fazla 
çıkması �se, bu anlaşılmamışlığın 
onanmasıdır daha çok,  başka b�r şey 
değ�l.

Bu anlamda böyles� b�r ş��r�n sah�c� 
ustalık dönem�nde nasıl b�r ş��re doğ-
ru g�deceğ� ayrı b�r merak konusu an-
cak neredeyse aynı dönemde yazdığı 
Met�nler, bu zorlu düz ş��r denemeler� 
b�ze b�r ölçüde ışık tutuyor.

Met�nler
Düz ş��r, mensur ş��r yazması zor, 

büyük kavrayışlara açık, geç�ş dö-
nemler�ndek� yoğun karmaşa’nın, 
�çer� �le dışarının b�rb�r�ne dokundu-

ğu geç�şler�n b�r tarzıdır daha çok. 
Düz’e ş��r yazmak daha çok başka b�r 
mekânsal ya da tar�hsel ana denkleş-
t�r�r ş��r�, Türk ş��r�nde bu eğ�l�m ta-
r�hle hesaplaşma ve günümüz �le ta-
r�h üzer�nden b�r polem�ğe g�ren Ece 
Ayhan ş��r�nde,  zaman zaman -Oktay 
R�fat’ta yoğun b�r kıra çek�lme l�r�zm� 
�ç�nde ses�n büyüsünden kurtulma 
anında kullanılmıştır. Mel�h Cev-
det’te �se, l�r�zm� başka b�r mekâna 
felsefen�n mekanına çekerek dene-
d�ğ� b�r b�lge söz kurmasına yol açar. 
Keza En�s Batur zaman zaman bu 
b�ç�m� dener hatta düze söylemen�n 
kışkırtıcı d�l�n� bazen b�çem’de düz 
olmayan ş��rler�ne dek get�r�r.

Oysa Baudela�re’de “prose poem” 
sanay� toplumuna geç�ş sonrası şe-
h�rler oluşan uen� canlılığı, yen� 
dünyanın çel�şk�ler�n�n ş��r�d�r. Sür-
real�st’ler�n, (Breton) düz ş��r� deney-
seld�r.

N�lgün Marmara’nın met�nler�ne 
baktığımızda �se kıra dönüş, aşk, ku-
raklık ana’ya yakarı g�b� gerçekten 
daha sonraları çok daha büyük b�r 
ş��r� zorlayacak, bu kez ş��rler�n artık 
“kara’nın umulmaz ışığı” �le b�zler� 
şaşırtarak yürüdüğünü söylemek zo-
rundayım.

B�r durgunluk, ama yaşama cevap 
veren b�r durgunluk �ç�nde, tılsımlı 
b�r dünya �le neredeyse tesell� olmuş 
ama gönlü de kırık ş��rler bunlar, bu 
kez kırık aşklar, ama her zaman d�r�-
m�n kutsanması var burada, ”Zamanı 
çalıyor yetk�n camda parmakları bü-
rümcüğün, g�zl� b�r yanardağın lav-
larıyla dokunan ağını çözmek �ç�n./
B�z güven çağına gelm�ş olmalıydık 
artık” daha da �ler� g�derek hatta, Çö-
zülüş Tınısı’nda olduğu g�b�: “Borçlu-
yuz daha çok yaşamaya –“ da d�yeb�l-
m�şt�r. Düz ş��rlerde �se daha önceler� 
görmed�ğ�m�z ş��rler�n h�ç beklenme-
d�k yerler�nden göveren ”usyarılımı” 
ve del�l�k g�b� sözcükler� görüyoruz.

Met�nler k�tabı, zaman zaman çok 
yüksek b�r ş��rsel ton �le akan ama her 
b�r ş��r�n sonunda doğru beklenmed�k 
b�r d�ng�nl�kle b�ten ş��rlerle dolu,  sa-
h�c�l�k de daha önceden değ�nd�ğ�m 
g�b� ustalık da var bu ş��rlerde "Ey, �ç�-
ne bakan gözler�m�n yoksul gölges�n-
de kend�n� açıklayan gerçekl�k! Her 
kopuşla adını y�neleten umut! B�r se-
r�n-yaşlı bahar özlem�, acı kar fırtınası 
beklent�s� kışlarda ve alıcısı olmayan 
�k� mevs�me, zamanın kapanab�lmes� 
devr�m�”…

Ölüme sevdalanma tuha�ığı
Ara başlıkta, Al Alvarez’�n İnt�har 

Kan Dökücü Tanrı k�tabından es�n-
lenerek ölüme sevdalanmayı b�r tu-

ha¯ık olarak yazdım başlığa. Sık sık 
rastladığımız g�b� Marmara’nın ş��r�n� 
�nt�harına bağlayarak daraltmadım, 
hak�kat, ş��r�n� oluşturmuş b�r şa�r�n 
�nt�har etm�ş olmasıdır, ters�ne �n-
t�har etm�ş b�r şa�r�n ş��r�n� okumak 
değ�l. Bu ayrımın farkına varılması, 
Marmara’nın ş��r�n� b�ze açacaktır.

Al Alvarez’�n değ�nd�ğ� g�b� sanat-
çıların �nt�harlarının toplum günde-
m�ne oturması esasında günümüz 
toplumlarının başladığı zamanlara 
dayanıyor. Dünyanın yangın yer�nde 
savaş, acılar kırgınlıklar, yoksunluk-
lar ve yoksulluklarla dolu dönemle-
r�ndek� travmat�k etk�ler� �le hızlanan 
ölümler bunlar; Pavese’dek� g�b� sa-
vaşın, Celan’dak� g�b� toplama kamp-
larının ağır hafıza yükünü taşıyorlar 
üstel�k.

Oysa günümüzde, ölüm, �nt�har, 
öldürme hatta c�nnet b�le sıradan 
gündel�k ve hemen geç�şt�r�lecek ka-
dar bas�t ve sıradan b�r gerçekm�şçe-
s�ne yaşanıyor, bunun da çok der�n 
b�r travmaya doğru g�tt�ğ�, ş�ddet� 
meşru hale get�rd�ğ�n� görüyoruz.

Hayatla hesaplaşmanın, cebel-
leşmen�n, hatta kenarda veya şa�r�n 
kend�s�ne ded�ğ� g�b� “karagönüllü” 
olmanın �nt�hara doğru g�tmes� ge-
rekl�l�ğ� bulanık b�r varsayım oysa, 
�ş�n felsef� ve patoloj�k boyutları üze-
r�ne yoğun düşünmüş olan Camus’ya 
�t�raz ederek söylemel�y�m, evet �n-
t�har yüreğ�n sess�zl�ğ�nde b�r yapıt 
g�b� hazırlanıyor olab�l�r, �nsanın ken-
d�s� b�le zaman zaman bunu b�lmeye-
b�l�r, ancak yazı net�cede en karanlık 
anında b�le daha �y� olması gereke-
n�n arzusuna, onun nasıl olacağına 
da�r umuduna doğru b�r konuşma-
dır. Keşke N�lgün Marmara’nın eser� 
de yaşamı da daha büyük ırmaklara, 
daha farklı topraklara g�deb�lecek 
kadar sürekl� ve uzun olsaydı. Olama-
masının neden� depresyonlar kadar 
toplumsal anların karanlıklarında 
g�zl�d�r, 12 Eylül sonrasının on yıl sü-
recek ağır, bungun, sess�z ve güvens�z 
yıllarına…

İlk başladığımız yere dönersek, �n-
sanın �ç�nde kurab�leceğ� ütopyanın 
kırılması baskı ve zor yılların �ç�nde 
yoğun yaşanıp yer�n� �ç bungunluk-
lara bırakan b�r süreçt�r. Varoluşçu-
lardan sürreal�stlere b�zdek� İk�nc� 
yen�ye bu böyled�r.

Arzunun ve umudun hayatta top-
lumsal yaşamda ve b�reysel varoluşta 
kaybolduğu kara zamanlarda �nsanın 
aklı ölüme, yaşam karşıtı b�r oluşa 
öyle b�r değ�p geçeb�l�r belk� ama o 
çember�n �ç�nde tutsak olması apayrı 
b�r konu, üstel�k felsefen�n en zorlu 
konularından b�r�s�d�r. Buradak� yazı-
yı aşacaktır.

Ölüme sevdalanma’nın sadece ya-
ratıcı k�ş�ler arasında olab�leceğ�ne 
da�r tuhaf saplantıya da şöyle b�r de-
ğ�n�p,  kapatıyorum bu bahs�. Üstel�k 
şa�r�n, b�ze bıraktığı ölümün, erken 
ölümünün dah� kesemed�ğ� d�zeler� 
�le.

“Her zaman onu anlatır ozan. Son-
radan en karanlık yüzler�m�zle, arı 
suçlarla b�r yere döneceğ�m�z�, bık-
madan er�nçle."

Bu er�nc�n, bu sonrasız dönüşün, 
bu arınmanın ölümü de alt edeb�le-
cek g�z�l b�r gücü varmış aslında. Bu 
da b�zler� ayrıca üzüyor.

N�lgün Marmara’da ş��r, yaşamak ve ölmek üstüne
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‘Aralıklı oruç d�yet� ömrü uzatab�l�r; kanser, d�yabet ve kalp 
hastalıklarını önleyeb�l�r

ABD'de Johns Hopk�ns Ün�vers�-
tes�'nde yapılan b�r araştırma, gün 
�ç�nde 16-18 saat aç kalmanın (Aralıklı 
oruç d�yet�) �nsan ömrünü uzatab�le-
ceğ�ne �şaret ed�yor.

Araştırmada, gün �ç�nde sadece altı 
saatl�k aralıkta yemek yemen�n tans�-
yonu düşüreb�leceğ�, obez�te, kanser, 

d�yabet ve kalp hastalıklarını önleye-
b�leceğ�ne da�r bulgular elde ed�ld�.

İnsanlar ve kem�rgen hayvanlarla 
yapılan çalışmanın sonuçları tıp der-
g�s� The New England Journal of Me-
d�c�ne'da yayımlandı.

CNN'�n haber�ne göre s�n�r b�l�m� 

uzmanı Prof. Mark Mattson l�derl�ğ�n-
dek� ek�p, araştırmada �k� t�p aralıklı 
oruç d�yet�ne odaklandı.

Bunlardan b�r� zaman sınırlamalı 
d�yet (günde 6-8 saat y�y�p 16-18 saat 
aç kalma) d�ğer� de beş gün aç kalma 
(günde sadece 500 kalor� alma) ve �k� 
gün normal yeme.

Dağda yürüyüş yaparken kalb� durdu, 6 saat sonra hastanede hayata 
döndürüldü

İng�ltere vatandaşı Audrey Schoe-
man, İspanya'da P�rene Dağları'nda 
yürüyüş yaparken yakalandığı kar 
fırtınasında b�l�nc�n� kaybett�. Scho-
eman'ın kalb� 6 saat boyunca çalış-
madı. İng�l�z kadın, kaldırıldığı Bar-
celona'dak� b�r hastanede hayata 
döndürüldü.

34 yaşındak� Schoeman'ı hayata 
döndüren doktorlar, bunun çok na-
d�r b�r vaka olduğunu, İng�l�z kadının 
hayatını soğuğun kurtardığını söylü-
yorlar.

Barcelona'da yaşayan ve eş�yle 
b�rl�kte yürüyüş yaparken kar fırtı-
nasına yakalanan Schoeman, vücut 
ısısındak� aşırı düşüşle önce konuş-
ma yet�s�n� kaybetm�ş, sonra da b�l�n-
c�n� y�t�rm�şt�. İng�l�z kadının kalb� de 
durmuştu.

Eş� Rohan Schoeman, Katalon-
ya'dak� TV3'te yayınlanan basın 
toplantısında, "Kurtarma ek�pler�n� 
beklerken nabzını bulmaya çalıştım, 

nefes�n� h�ssedemed�m, kalp atışla-
rını bulamadım. Öldüğünü sandım" 
ded�.

Kurtarma ek�pler� 2 saat sonra ç�ft� 
bulduklarında Audrey Schoeman'ın 
vücut ısısı 18 dereceye düşmüştü.

Barcelona'dak� Vall d'Hebron Has-
tanes�'ne ulaştıklarında �se h�çb�r ha-
yat bel�rt�s� gösterm�yordu.

Fakat �lk müdahaley� yapan dok-
torlardan Eduard Argudo, Schoe-
man'ın şuurunu y�t�rmes�ne yol açan 
aşırı soğuğun aynı zamanda onun ha-
yatını kurtardığını söyled�.

Doktor Argudo, "Ölmüş g�b�yd�. 
Fakat, h�poterm� vakası olduğu �ç�n 
Audrey'�n yaşama şansı olduğunu b�-
l�yorduk" ded�.

H�poterm� yan� vücut ısısının aşırı 
düşüşü b�l�nc�n� kaybett�ğ� süre bo-
yunca Audrey Schoeman'ın beyn�n� 
ve beden�n� korudğu ortaya çıktı.

Doktor Argudo, "Eğer vücut ısısı 

normal olsa kalb�n bu kadar uzun 
süre çalışmaması mutlaka ölümle 
sonuçlanırdı" d�yor.

Audrey Schoeman'ın şuurunu y�-
t�rmes�ne yol açan soğuk onun ha-
yatını kurtardı

Zamana karşı b�r yarışa g�ren dok-
torlar Schoeman'ı önce, hastanın 
kanını alıp, oks�jen yükleyerek ger� 
veren özel b�r mak�neye bağladı.

Vücut ısısı 30 dereceye yükseld�-
ğ�nde �se def�br�lasyon yöntem�yle 
kalb� yen�den çalıştırdı.

Audrey Schoeman şuurunu y�t�r-
d�kten 6 saat sonra kalb� çalıştırıla-
rak hayata döndü.

Bütün bunlar 12 gün önce yaşan-
dı. Dün hastaneden taburcu olan 
Audrey Schoman'ın h�poterm�den 
kaynaklanan, ellerde haf�f uyuşuk-
luk ve hassas�yet g�b� bazı sorunlar 
dışında sağlığı �y�.

Daha önce h�ç bu kadar uzun süre 
b�l�nc�n� kaybeden b�r hasta gör-
mem�ş olan doktorlar, en çok s�n�r 
s�stem�n�n ne ölçüde zarar görmüş 
olab�leceğ� konusunda kaygı duy-
duklarını söylüyorlar.

Perşembe günkü basın toplantı-
sında konuşan Audrey Schoeman 
�se �lk 6 saate da�r h�ç b�r şey ha-
tırlamadığını anlattı. Kend�s�n� çok 
şanslı gördüğünü söyleyen Schoe-
man "muc�ze" d�ye tanımladığı ha-
yata dönüşünü tamamen doktorla-
ra borçlu olduğunu söyled�.

Schoeman çok zevk aldığı zorlu 
yürüyüşlere baharda yen�den baş-
layab�leceğ�n� de umuyor.

Schoeman ve eş� �lk yardım ek�b�yle

Gece kabus görmek, gündüz korkularla 
başa çıkmakta faydalı olab�l�r

İsv�çre'den ve ABD'den b�l�m �n-
sanlarının beraber gerçekleşt�rd�ğ� b�r 
araştırma, geceler� kabus görmen�n, 
beyn�n uyanıkken korku dolu anlara 
tepk� vermes�nde faydalı olab�leceğ�-
n� ortaya koydu.

İsv�çre'den Cenevre Ün�vers�tes� 
ve ün�vers�te hastanelar� �le ABD'den 
W�scons�n Ün�vers�tes�'n�n yürüttüğü 
araştırmada beyn�n rüya çeş�tler�ne 
göre nasıl tepk�ler verd�ğ� ölçüldü.

BBC'n�n a�le ve eğ�t�m muhab�r� 
Sean Coughlan'ın haber�ne göre araş-
tırmacılar, rüyaların anks�yete sorun-
larıyla başa çıkmakta kullanab�leceğ�-
n� bel�rtt�.

Yapılan araştırmada fazla korkutu-
cu olan rüyaların �se olumsuz etk�s�-
n�n olab�leceğ� ortaya kondu.

Rüyalar gerçek hayata hazırlıyor
Araştırma, travmat�k olacak kadar 

korkutucu olmayan kabusların b�r 
faydasının olup olmadığını �nceled�.

250 elektrodun bağlı olduğu 18 k�ş� 
�le uyku ve rüyalarıyla �lg�l� günlük 

tutan 89 k�ş�ye bakıldığı zaman ka-
busların �nsanlara korkutucu durum-
larda daha �y� tepk� vermeler� konu-
sunda yardımcı olduğu ortaya çıktı.

İnsan Beyn� Har�talama (Human 
Bra�n Mapp�ng) adlı derg�de yayımla-
nan sonuçlara göre b�r kabustan uya-
nan k�ş�n�n beyn�nde korkulara yanıt 
veren kısmı daha akt�f oluyor.

Sıklıkla görülen kabuslara eşl�k 
edecek şek�lde beyn�n de bu kısmının 
daha çok çalışmaya başladığı ortaya 
çıktı.

Cenevre Ün�vers�tes�'nden araştır-
macı Lampros Perogamvros, "Rüya-
lar gelecek tepk�ler�m�z �ç�n gerçek 
b�r egzers�z olarak düşünüleb�l�r, 
böylece b�z� gerçek hayatta b�r tehl�ke 
ortaya çıktığında başa çıkmak �ç�n ha-
zırlıyor" açıklamasında bulundu.

Ancak araştırmacılar kabuslarda 
bell� b�r korku eş�ğ�n�n aşılması ve 
çok korkutucu b�r rüyaya dönüşme-
ler� takd�r�nde duygusal olarak bütün 
yararlı tara¦ arının ortadan kalktığını 
da ekl�yor.
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2019 HDP yılı oldu: 2020’de büyük d�renen büyük kazanacak

Tecr�de karşı mücadele, yerel se-
ç�mlerde AKP-MHP �kt�darına kay-
bett�rme ve kazanımlarını koruma 
hamleler�yle s�yaset�n g�d�şatını be-
l�rleyen ve 2019 yılına damgasını vu-
ran HDP, 2020 �ç�n “Büyük d�renen 
büyük kazanacak” d�yor. 

Türk�ye 2019 yılında, demokra-
t�k s�yasete yönel�k çoklu saldılar ve 
buna karşı gel�şt�r�len hamlelere şa-
h�t oldu. 2013 yılında kurulan HDP, 
demokrat�k s�yasette etk�ley�c� ve 
bel�rley�c� olduğunu 2019 yılı �ç�n-
de de gösterd�. HDP, 7 Haz�ran 2015 
Genel Seç�mlere damgasını vurarak, 
AKP’y� �kt�dardan düşürdü. Bu tar�h-
ten sonra HDP’ye yönel�k baskı pol�-
t�kaları start aldı ve her geçen zaman 
arttı. 2015-2019 yıllarında toplam 16 
b�n HDP’l� gözaltına alındı, 5 b�n 66 
HDP’l� tutuklandı. 1 Şubat 2017-25 
Aralık 2019 arasında yapılan baskın-
larda, 5 b�n 98 k�ş� gözaltına alındı. 

2019 yılında, “PKK L�der� Abdullah 
Öcalan üzer�ndek� tecr�d�n kaldırıl-
ması ve Kürt sorununda demokrat�k 
müzakere yöntemler�ne ger� dö-
nülmes�” �ç�n başlatılan açlık grev� 
eylemler�, 31 Mart-23 Haz�ran yerel 
seç�mler� ve 19 Ağustos tar�h�nde 
tekrar başlayan kayyım atamaları �le 
HDP’n�n 20 Kasım deklarasyonu öne 
çıkan başlıklar oldu. 

 
GÜVEN: AÇLIK GREVİ BİR ÖZE-

LEŞTİRİYDİ  
Demokrat�k Toplum Kongres� 

(DTK) Eşbaşkanı ve HDP Hakkar� 
M�lletvek�l� Leyla Güven’�n 8 Kasım 
2018 tar�h�nde cezaev�nde başlattığı 
açlık grev� eylem�yle karşılanan 2019 
yılını, cezaevler�nden dünyanın b�r-
çok ülkes�ne dalga dalga yayılan b�r 
d�ren�ş ve mücadele hattı ördü. Leyla 
Güven, dönem� şöyle anlattı: “Baskı 
pol�t�kasına karşı mücadele ve d�re-
n�ş olmasına rağmen muhalefet ola-
rak eks�k kaldık. B�z�m açımızdan b�r 
özeleşt�r�yd� ve bu ruhla açlık grev�ne 
g�rd�m. 2018 yılında tecr�t devlet ta-
rafından adeta tabu hal�ne get�r�lm�ş 
ve tecr�d� ağzına alan herkes hemen 
tutuklanıp, yargılanıyordu. Ben de 
‘Madem k�msen�n konuşmasına �z�n 
verm�yorsunuz, �çerden beden�mle 
konuşurum’ d�yerek, greve başladım. 
Türk�ye’n�n gündem�ne tecr�d� koy-
mak ve tecr�d�n ortadan kaldırılması 
�ç�n b�r mücadelen�n öncülüğünü 
yapmak �sted�m.” 

 
HDP ETKİN ROL OYNADI
HDP, tecr�de karşı mücadele hattı-

nın kurulmasında etk�n rol oynadı.  
HDP m�lletvek�ller� Ders�m Dağ, 

Tay�p Temel ve Murat Sarısaç açlık 

grev� eylem�ne başladı. 8 Mart’ta aç-
lık grev�ne başlayan ve 79 gün grevde 
kalan Temel, şunları söyled�: “Açlık 
grev� d�ren�ş�, �kt�darın Demokrat�k 
Kürt Hareket�n� topyekûn yok etme 
saldırılarına karşı ver�len topyekûn 
b�r d�ren�şt�. Katılımcı sayısı �t�bar�yle 
dünyanın en büyük ve uzun er�ml� d�-
ren�şler�nden b�r�ne bu topraklar 2019 
yılında tanık olmuştur. İnsanlar bu 
d�ren�şle ‘onursuz b�r yaşamı asla ka-
bul etmeyeceğ�n�’ çok net b�r mesajla 
verm�şt�r. ‘Kürtler� b�t�rd�k, onların 
değerler�ne �sted�ğ�m�z g�b� yönele-
b�l�r�z’ den�ld�ğ� anda b�nlerce �nsan 
büyük b�r kararlılıkla, büyük b�r mo-
ral güçle ve sadece çıplak bedenler�y-
le bu s�stem�n karşısına d�k�lm�şt�r.” 

 
ÖCALAN’IN MESAJLARI 
Açlık grevler�n�n dünyanın b�rçok 

ülkes�ne yayılması, cezaev�nde ölüm-
ler�n yaşanması, 30 tutuklunun ölüm 
orucuna başlaması ve beyaz tülbentl� 
anneler�n sokağa çıkmasıyla tecr�t 
gündem�n �lk sırasına oturdu. D�ren�-
ş�n büyümes�yle PKK L�der� Abdullah 
Öcalan’ın avukatları 8 yıl sonra 2 Ma-
yıs’ta İmralı’ya hareket ett�. Öcalan, 
bu görüşmes�nde 21 Mart 2013 yılında 
kamuoyuyla paylaştığı deklarasyona 
atıfta bulunarak, aynı noktada olduğu 
mesajını verd�.  Açlık grevler� ve ölüm 
oruçlarının kr�t�k aşamaya geld�ğ� b�r 
dönemde avukatlar, 22 Mayıs’ta Öca-
lan’la �k�nc� görüşmey� gerçekleşt�rd�. 
Öcalan, bu görüşmede avukatları ara-
cılığıyla şu mesajı verd�: “Başta açlık 
grev� ve ölüm orucuna kend�n� yatır-
mış arkadaşlar olmak üzere �k� avu-
katımın yapacağı gen�ş açıklamalar 
ışığında eylem�n�z�n sona ermes�n� 
bekl�yorum. Bana �l�şk�n maksadını-
zın hasıl olduğunu da rahatlıkla bel�r-
t�p hep�n�ze en der�n sevg� ve teşek-
kürler�m� sunuyorum. Asıl bundan 
sonrasında da bana yeterl� yoğunluk 
ve �radeyle eşl�k etmen�z� de özenle 
bel�rt�yor ve umuyorum.”  

Öcalan’ın mesajı ardından 26 Ma-
yıs tar�h�nden �t�baren açlık grev� ve 
ölüm orucu eylemler� sonlandırıldı. 

 ‘DİRENİŞ FAŞİZMİ ALT ETTİ’
Leyla Güven, tecr�d�n dünya gün-

dem�ne oturmasının kend�s�n�n de 
öngördüğü b�r durum olmadığını be-
l�rtt� ve ekled�: “Eylem�m sadece �lk 
adımdı; ancak İmralı kapısını arala-
yan Zülküf’ler, Ayfer’lerd�. Canlarını 
ortaya koyanlar oldu. Cezaevler�nde 
arkadaşların mücadeles�yle Sayın 
Öcalan’ın ses� yıllar sonra tekrardan 
kamuoyuna ulaştı ve onun da �lk söy-
lem� y�ne çözüme da�r oldu.” 

Tay�p Temel �se, açlık grevler�yle, 

�mha ve yok etme s�yaset�ne �t�raz 
ed�ld�ğ�n� bel�rterek, “Bu d�ren�ş, 
toplumun kısa sürel� de olsa Sayın 
Öcalan’ın çözüm öner�ler�n� duyma-
sını sağlamamış, aynı zamanda bu 
ses duyulduğunda faş�zm�n nasıl alt 
ed�leceğ�n� b�zzat gösterm�şt�r” d�ye 
vurguladı. 

YEREL SEÇİMLER VE HDP’NİN 
HAMLESİ

7 Haz�ran 2015 sürec�nde hüküme-
t�n düşmes� sonrası s�yas� �kt�dar, do-
kunulmazlıklara “Evet” d�yen muha-
lefet�n de desteğ�yle bu sürec� aştı ve 
1 Kasım baskın seç�m�yle yen�den �k-
t�dar koltuğuna oturdu. 31 Mart ve 23 
Haz�ran 2019 sürec�nde �se, HDP’n�n 
“Kürd�stan’da kazanmak, Türk�ye’de 
AKP-MHP’ye kaybett�rmek” hamles�, 
bu kez AKP-MHP �kt�darını yerelde 
�kt�dardan düşürdü. AKP-MHP �tt�fa-
kı, İstanbul, Ankara, Adana, Mers�n 
ve Antalya g�b� kr�t�k kentler� HDP oy-
larıyla kaybett�. 

SEÇİM SONUÇLARI NEYİ GÖSTER-
Dİ? 

HDP’n�n seç�m pol�t�kası, “Batıda 
başka adaylara oy ver�lmes�” üzer�n-
den de hem �çerden hem de dışardan 
çokça tartışıldı. Hatta kend� b�leşen-
ler�n�n b�r bölümü dah� �lk başta se-
ç�m stratej�s�n� kabul etmed�. İkt�dar 
dah� HDP’y� “kend� adaylarına oy 
vermes�” üzer�nden yüklend�.  Ancak 
seç�m sonuçları şunları gösterd�: 

* HDP, 6 m�lyonluk seçmen�yle her 
seç�mde kr�t�k poz�syonda yer aldı. 

* HDP, b�r kentte aday çıkarmama-
sına rağmen seç�mlere doğrudan mü-
dahale edeb�lecek düzeyde etk�l� b�r 
part� olduğunu gösterd�. 

* HDP, “�rade” kavramını gündel�k 
s�yaset�n öngördüğü “aday çıkarma” 
çember�n�n dışına taşıyarak, demok-
ras� güçler�n�n b�rl�ktel�ğ�ne d�kkat 
çekt�. İtt�faklarla sıkışan �k� tar�h-
sel kes�mde yer almadı ve “Üçüncü 
Yol”un umut olduğunu ortaya koydu. 

* Hem �kt�dar bloku hem de muha-
lefet�n m�ll�yetç� kes�mler�nde dep-
rem etk�s� yarattı. Seç�m�n kader�n� 
halklardan yana değ�şt�reb�leceğ�n� 
kanıtladı. 

* “Kürd�stan’da kazanma, Türk�-
ye’de kaybett�rme” stratej�s�n� eleşt�-
renler, 1 N�san ve 24 Haz�ran sabahı 
pol�t�kanın doğruluğunu onaylamak 
durumunda kaldı. 

 
31 MART SONRASI ‘KHK’
HDP, batıda AKP-MHP’ye kaybet-

t�r�rken, 3 büyükşeh�r, 5 �l, 45 �lçe 
ve 12 belde beled�yes� olmak üzere 
toplam 65 beled�ye kazandı, b�n 230 
beled�ye mecl�s üyes� ve 101 �l genel 
mecl�s üyes� seçt�rd�. HDP’n�n seç�m 
sürec�ndek� başarası, �kt�darın daha 
fazla baskı pol�t�kalarına yönelmes�n� 
de beraber�nde get�rd�. 31 Mart seç�m 
çalışmalarında görev alan 750 HDP 
çalışanı daha sonra gözaltına alındı; 
beled�ye eşbaşkan adayları, mecl�s 
üyes� adayları ve HDP yönet�c�ler�n�n 
de aralarında bulunduğu 107 k�ş� tu-
tuklandı. 

Seç�mlerden önce AKP Genel Baş-
kanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p 
Erdoğan’ın “Yen�den kayyum atarız” 
söylemler� de adım adım devreye 
konuldu. Seç�mden b�r hafta sonra 
Yüksek Seç�m Kurulu (YSK) “Seç�le-
b�l�r” kararı verd�ğ� HDP adaylarına, 
KHK �le �hraç ed�ld�ğ� �ç�n mazbata-

larını vermed�. Mazbataları, “en yük-
sek oy alan �k�nc� aday” gerekçes�yle 
AKP’n�n seç�lmem�ş adaylarına verd�. 
Eşbaşkanlar dah�l toplam 68 beled�ye 
mecl�s üyes� bu karardan etk�lend�.  

23 HAZİRAN’IN BELİRLEYENİ HDP 
AKP-MHP �tt�fakını en fazla İstan-

bul seç�mler� sarstı. 31 Mart İstanbul 
seç�mler�n�n �ptal ed�lmes� ve 17 gün 
sonra İstanbul’a kayyım atanması 
ardından 23 Haz�ran sürec� başladı. 
HDP �se, “stratej�k oy”, “muhafazakâr 
Kürt seçmen”, “ısı har�tası” g�b� tak-
t�k ve stratej�lerle İstanbul seç�mler�-
ne müdah�l oldu. HDP’l�ler, 31 Mart’ta 
sandığa g�tmeyen 200 b�n seçmen� 23 
Haz�ran’da sandığa götürme karar-
lığıyla ev ev dolaşarak, seç�me yük-
lend�. Sultanbeyl�, Esenyurt ve Gaz�-
osmanpaşa Kürtler�n yoğun yaşadığı 
yerlerde İmamoğlu c�dd� b�r oy artışı 
sağladı. 31 Mart’ta 13 b�n olan oy far-
kı, HDP’n�n İstanbul’da 1 m�lyon 300 
b�n seçmen�n�n neredeyse tamamını 
sandığa götürerek, 23 Haz�ran seç�m-
ler�nde AKP �le CHP arasında 800 b�n 
oy farkının oluşmasını sağladı. 

 
ÖCALAN’IN ‘ÜÇÜNCÜ YOL’
 MESAJI
23 Haz�ran İstanbul seç�mler� önce-

s� en çok tartışılan konuların başında, 
HDP’n�n kararları ve b�r akadem�s-
yen tarafından açıklanan Öcalan’ın 
mektubu oldu. Güncel s�yasete da�r 
açıklama yapmayan Öcalan, HDP’n�n 
poz�syonuna �şaret ederek, “Üçün-
cü Yol” s�yaset�n� vurguladı. Öcalan 
mektubunda şu �fadeler� kullandı: 
“Cumhur ve M�llet İtt�faklarının bu 
gerçekl�ğ�ne karşılık HDP’de �fades�n� 
bulan Demokrat�k İtt�fak ve bağlantılı 
demokrat�k müzakere ops�yonu çö-
züm odaklı olmayı esas almıştır. Önü-
müzdek� dönemde gerek �ç toplumsal 
gerek bölgesel ve küresel sorunların 
daha da ağırlaşacağını göz önünde 
bulundurarak, bu üçüncü yol tavrı-
nın korunması büyük b�r önem ve an-
lam �fade etmekted�r. Bu çerçevede 
HDP’de vücut bulan Demokrat�k İtt�-
fak anlayışı, güncel seç�m tartışmala-
rın taraf ve payanda yapılmamalıdır. 
Demokrat�k İtt�fakın önem� ve tar�h-
sel anlamı mevcut �k�lemlere kend�n� 
angaje etmemes� ve ş�md�ye kadar 
olduğu g�b� seç�mlerdek� tarafsız ç�z-
g�s�nde ısrar etmes�d�r.” 

B�zzat Erdoğan-Bahçel� �k�l�s� ve �k-
t�dar medyası mektubu güncel s�ya-
sete yorarak, seç�mlerde “tarafsızlık” 
çıkarmak ve HDP’y� saf dışı bırakmak 
�sted�. HDP �se, mektuptan “Üçüncü 
Yol” s�yaset�n� çıkararak, ana pol�t�-
kasını bel�rlem�ş oldu. 

 
Keza HDP Eş Genel Başkanı Seza� 

Temell�, 21 Haz�ran’da mektuba da�r 
şu açıklamayı yaptı: “Kutuplaşmala-
ra karşı tarafsızlığımızı koruduk ko-
rumaya devam edeceğ�z. Öcalan ve 
HDP açıklamaları arasında açı farkı 
yoktur. Sayın Öcalan her zaman �ç�n 
barış umudunu büyütmüştür. Tecr�t 
altında olmasına rağmen katkı ve-
r�yor, kıymetl�d�r. Herkes Öcalan �le 
konuşsun, bu devlet�n �cazet�yle de-
ğ�l, yazıları ve makaleler�yle en temel 
meseleye çözüm konusunda görüşle-
r�n� d�le get�rmel�d�r.” 

19 AĞUSTOS KAYYIM DARBESİ
İstanbul seç�mler�n ardından avu-

katlar, Öcalan’la 7 Ağustos’ta b�r kez 
daha görüştü. Öcalan, bu görüşmede, 
“Kürtlere yer açmaya çalışıyorum ge-
l�n Kürt sorununu çözel�m. B�r haf-
tada çatışma durumunu, �ht�mal�n� 
ortadan kaldırırım d�yorum. Ben çö-
zer�m, kend�me güven�yorum, çözüm 
�ç�n hazırım. Ancak devlet de, devlet 
aklı da gereğ�n� yapmalıdır” çağrısın-
da bulundu. 

 
19 Ağustos 2019 tar�h�nde �se HDP’l� 

Van, D�yarbakır ve Mard�n büyük-
şeh�r beled�yeler�ne kayyım atandı. 
Kayyım atamaları, Kürt s�yas� hareke-
t�n�n 2 Mart 1994 tar�h�nden bu yana 
yaşadığı dördüncü s�yas� darbe oldu. 

 
Bu açından Ağustos ayında başla-

yan yen� kayyım atamaları, Öcalan’ın 
çözüm odaklı mesajlarının zamanla-
ması ve n�tel�ğ�yle �l�şk�lend�r�ld�. Bu 
durum, Eylül 2016 yılını hatırlattı. 11 
Eylül 2016 tar�h�nde kardeş� Mehmet 
Öcalan’la görüşen Abdullah Öcalan’ın 
“Kürt meseles�n�n çözümü �ç�n dev-
letle görüşmeler�n devam etmes�” 
yönündek� mesajı kamuoyuna b�r 
gün sonra duyuruldu. Öcalan’la kar-
deş�n�n görüşme yaptığı gün (11 Ey-
lül), DBP’l� beled�yelere kayyım atan-
ma sürec� başlatıldı ve kısa b�r sürede 
DBP’l� 97 beled�yeye kayyım atandı. 

Ağustos ayında başlayan ve hala 
devam eden kayyım pol�t�kası sonu-
cu şu ana kadar HDP’l� 32 beled�yeye 
el konuldu, 23 beled�ye eşbaşkanı 
tutuklandı. HDP’l� eşbaşkanlara bele-
d�yedek� görevler�ne da�r tek b�r suç-
lama yapılmazken, g�zl� tanık beyan-
ları, katıldıkları eylem ve etk�nl�kler 
üzer�nden suçlamalar yönelt�ld�. 

 
2020: BÜYÜK DİRENEN BÜYÜK 

KAZANACAK 
2019’dak� tüm gel�şmeler ve karşı 

hamleler, HDP’n�n 2020 yılında da 
“Çoklu saldırıya karşı çoklu d�ren�ş” 
poz�syonunu koruyacağını göste-
r�yor. “Büyük d�renen büyük kaza-
nacak” d�yerek önümüzdek� sürece 
�şaret eden Tay�p Temel, “AKP öm-
rünü tamamladı ve şuan uzatmalara 
oynuyor. Belk� �dd�alı olacak ama bu 
�kt�dar 2023’ü göremeyecek. B�tk�sel 
hayattadır ve zorla yaşatılmaya çalı-
şılıyor. 2020 yılı toplumun mücadele 
d�nam�ğ�ne öncülük eden HDP ve yol 
arkadaşlarının yılı olacaktır” d�ye ko-
nuştu. 

 
SYKP Eş Genel Başkanı Canan Yüce, 

Türk�ye muhalefet� ve HDP’n�n 2020 
yılına faş�zm�n �nşasını durdurmak 
ve demokras� mücadeles�n�n önünü 
açmak g�b� b�r görevle g�rd�ğ�n� be-
l�rterek, “Başta d�ğer sol, sosyal�st, 
demokrat�k güçler olmak üzere fa-
ş�zme karşı olan düzen güçler�n� dah� 
zaman zaman aynı hatta toparlayan 
b�r ant�-faş�st mücadele gel�şt�rme 
görev� b�zler� bekl�yor” ded�. 

 
HDP Kadın Mecl�s� Sözcüsü D�lan 

D�rayet Taşdem�r �se, “Demokrat�k 
s�yaset� savunmaya devam edeceğ�z. 
Ger� adım atmayan, d�renen b�r kadın 
ve halk gerçekl�ğ�m�z var. Yen� dö-
nemde kadın muhalefet� ve d�ren�ş�n� 
akt�f b�r mücadele zem�n�ne dönüş-
türeceğ�z” d�ye konuştu. 

MA / Ber�van Altan
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Sakızdak� d�ş �zler�yle, 5 b�n 700 yıl 
önce yaşamış olan kadının genet�k 
ş�fres� çözüldü

Dan�marka'nın Syltholm Adası'n-
dak� arkeoloj�k �ncelemelerde bulu-
nan b�r sakızdak� d�ş �zler�nden 5 b�n 
700 yıl önce; Taş Devr�'nde yaşayan 
b�r kadına da�r şaşırtıcı �puçları elde 
ed�ld�.

Sakızdak� DNA'dan kadının tüm 
genet�k ş�fres� çözüldü. Araştırmacı-
lar, �lk kez kem�k dışındak� b�r mal-
zemeden esk� �nsanlara a�t tam gen 
d�z�l�m�n�n elde ed�ld�ğ�n� söylüyor.

Elde ed�len ver�ler, koyu tenl�, koyu 
kahvereng� saçlı ve mav� gözlü oldu-
ğu tahm�n ed�len kadının, ördek ve 
fındık yed�ğ�, zatürreye yakalandığı, 
lenf bezler�n�n ş�şmes�ne neden olan 

Epste�n-Barr v�rüsü (öpüşme hastalı-
ğı) taşıdığı ve laktoz hassas�yet� bu-
lunduğuna �şaret ed�yor.

Kopenhag Ün�vers�tes�'nden Dr. 
Hannes Schroeder huş ağacının kabu-
ğundan elde ed�len sakızın, özell�kle 
bu döneme a�t �nsan kalıntısı olma-
ması neden�yle çok değerl� b�r DNA 
kaynağı olduğunu söyled�.

Gen d�z�l�m�, araştırmacıların 
"Lola" adını verd�ğ� kadının İskand�-
navyalı değ�l, kıta Avrupası'nda ya-
şayan ve buzulların çek�lmes�nden 
sonra buraya göçen avcı-toplayıcı b�r 
topluluğa mensup olduğunu göster�-
yor.

Yen� yapay nöron Alzhe�mer'la mücadelede kullanılab�l�r

B�l�m �nsanları yapay nöronlar ge-
l�şt�rerek �nsan beden�n� onarmanın 
yen� b�r yolunu buldu. Gerçek nöron-
lar g�b� davranan küçük "bey�n ç�ple-
r�" gelecekte Alzhe�mer g�b� hastalık-
ların tedav�s�nde kullanılab�l�r.

Bath Ün�vers�tes�'nde b�r ek�b�n ge-
l�şt�rd�ğ� ç�p, �nsan beyn�ndek� nöron-
ların çalışma şekl�n� takl�t edeb�l�yor.

Bey�nden beden�n ger� kalanına 

elektr�k s�nyaller� �leten hücreler olan 
nöronları takl�t eden b�l�m �nsanları, 
bunun nöronların bozulması veya 
ölmes�yle oluşan hastalıkları tedav� 
edeb�leceğ�n� bel�rt�yor.

Bath Ün�vers�tes� F�z�k Profesörü 
Ala�n Nogaret, "Bugüne kadar nöron-
lar kara kutular g�b�yd� ama kara ku-
tuyu açıp �ç�ne bakmayı başardık" 
d�yor ve ekl�yor:

"Buluşumuz çığır açıcı çünkü ger-
çek nöronların elektr�ksel özell�kler�-
n� çok detaylı b�r şek�lde takl�t edeb�-
l�yor."

Prof. Ala�n Nogaret (solda) ve araş-
tırma ek�b�nden Kamal Abu Hassan

S�n�r s�stem�n�n elektr�k s�nyaller�-
ne tepk� vereb�lecek nöronlar gel�şt�r-
mek uzun zamandır tıbbın hede� er� 
arasındaydı.

Bunun zorlukları arasında devrele-
r� tasarlamak ve bu devreler�n gerçek 
nöronlar g�b� tepk� vermes�n� sağlaya-
cak parametreler� tesp�t etmek vardı.

Prof. Nogaret "Bu parametreler� 
bulduk ve gel�şt�rd�ğ�m�z devrelere 
aktardık" d�yor.

Buluşlarını Nature Commun�ca-
t�ons derg�s�nde yayınlayan araştır-
macılar beyn�n hafızada öneml� rol 
oynayan kısmı olan h�pokampus ve 
nefes almayı kontrol eden kısmındak� 
hücreler� takl�t etmey� başardı.

Bu da beyne yerleşt�r�lecek ç�plerle 
kalp yetmezl�ğ� ve Alzhe�mer hastalı-
ğı g�b� sorunların g�der�lmes�ne kapı 
aralıyor.

Araştırmada yer alan profesörler-
den Jul�an Paton �se "Solunum s�s-
tem�n� kontrol eden nöronları takl�t 
edeb�lecek m�nyatür ç�pler�n gel�şt�-
r�lmes� ve �nsan beyn�ne yerleşt�r�l-
mes� b�yoelektron�k �ç�n son derece 
heyecan ver�c�" d�yor.

UNIVERSITY OF BATH

Prof. Ala�n Nogaret (solda) ve araştırma ek�b�nden Kamal Abu Hassan

TOM BJÖRKLUND
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Londra’da Gez�lmes� Gereken En Romant�k 10 Yer

Londra gez�lecek yerler ve onlarca 
romant�k mekanıyla, Aşkın Şehr� ola-
rak b�l�nen Par�s �le aşık atab�lecek b�r 
şeh�rd�r. Bunu kanıtlamak �ç�n Lond-

ra’da gez�lecek yerler l�stem�zde ger-
çekten romant�zm� yaşayab�leceğ�n 
10 romant�k yer� sen�n �ç�n l�stel�yo-
ruz.

1. F�lm Geces�
S�nema her zaman romant�k b�r bu-

luşma �ç�n �y� b�r alternat�f olmuştur. 
Aub�n S�neması’nda �k� k�ş�l�k batte-
n�yel� büyük koltuk paket� �le sen de 
romant�k b�r s�nema keyf� yapab�l�r-

s�n. S�nema kafes�nden alacacağın 
atıştırmalıklarla, romant�k b�r akşam 
�ç�n gerekl� bütün parçaları tamam-
lamış olursun: f�lm, rahat b�r koltuk, 
battan�ye ve y�yecekler

2. Müzede Buluşma
Tar�h ve sanat eserler� �le çevr�lm�ş 

b�r ortamda ele ele tutuşmak, çok 
daha romant�k olacaktır. Londra’dak� 
b�rçok müze sadece ücrets�z olmakla 

kalmayıp aynı zamanda geç saatlere 
kadar da açıktır. Özell�kle yağmurlu 
Londra günler�nde sence de bu mü-
kemmel b�r seçenek değ�l m�?

3. Sonsuzluk ve Ötes�ne Yolculuk
Konu aşka gel�nce, gökyüzünün 

b�le sınır olmadığını herkes b�l�r. Ro-
yal Observatory’de yer alan Planeta-
r�um’a g�derek, sen de gökyüzünde 
yolculuğa çıkab�l�rs�n. Sevg�l�nle b�r-
l�kte yıldızları gözlemek ve evrende 
b�rl�kte yolculuğa çıkma fırsatını ka-
çırma!

4. 135 Metre Yüksekl�kte Aşk
Çok vakt�n yok ama y�ne de har�ka 

b�r jeste �mza atmak �st�yorsan Lon-
don Eye’da, şampanya ve ç�kolata 
keyf�yle Cup�d’s Capsule deney�m�n� 
mutlaka yaşamalısın! 30 dak�kalık bu 
key�f pek de ucuz sayılmaz ama bu 
har�ka manzara eşl�ğ�ndek� romant�k 
deney�me değeceğ�nden em�n olab�-
l�rs�n.

5. V�ktorya D�nazorları
Kr�stallerle çevr�l� klas�k b�r İng�l�z 

sarayını deney�mlemeye ne ders�n? 
V�ktorya dönem�ne a�t Crystal Pala-
ce Park, bütün şatafatıyla muhteşem 
b�r İng�l�z bahçes� �ç�nde romant�k b�r 
ortam sunuyor. Park �çer�s�nde b�r la-
b�rent, göl, gerçek boyutlarında d�na-
zor modeller� göreb�l�rs�n. Romant�k 
b�r öğleden sonrası �ç�n �nsan daha ne 
�ster değ�l m�?

6. Aşkı Fısılda
Mesajlaşmayı b�r kenara bırakarak, 

sevg�l�nden 30 m. uzak olmana rağ-
men, kulağına güzel şeyler fısıldaya-
b�l�rs�n. St Paul’s Kathedral� güney 
kor�dorundan �lerled�ğ�nde 259 basa-
mak tırmanarak “Fısıltı Galer�s�”n�n 
muhteşem akust�ğ�n� d�nleyeb�l�rs�n. 
B�r kubben�n altında olan galer� �ç�n-
de ses da�resel duvar boyunca dola-
şır; böylel�kle odanın �ç�nde nerede 
olursanız olun fısıldadığınızda b�r-
b�r�n�z� duyab�l�rs�n�z. Ama galer�de 
yalnız olmayacağın �ç�n söyled�kler�-
ne d�kkat etmekte fayda var!

7. Manzara Keyf�
Pr�mrose H�ll parkı ücrets�z olup, 

har�ka manzarasıyla ve muhteşem 
Londra gökyüzü �le görenler� büyü-
lüyor. Eğer sak�n b�r yer arıyorsan, 
tur�stler tarafından oldukça popüler 
olan parkın kalabalığını göz önünde 
bulundırmakta fayda var. Romant�k 
b�r buluşma �ç�n gün batımında p�k-
n�k ya da sabah kahvaltısını burada 
yapmayı düşüneb�l�rs�n. Yanına b�r 
battan�ye almayı unutma!

8. Romant�k Romanlardan B�r 
Sahne

Yürüyüş yolları ve göletlerle dolu 
çok güzel ve oldukça büyük b�r yeş�l 
alan olan Hampstead Heath’e gel-
d�ğ�nde H�ll Garden ve Hampstead 
Pergola’yı mutlaka görmel�s�n. Ham-
pstead çardağına yapacağın romant�k 
b�r yürüyüş �le romant�k aşk ş��rler� ya 
da romanlarından b�r sahne yaşıyor-
muş h�ss�ne kapılarak ayağın yerden 
kes�leb�l�r.

9. South Bank’ta İlk Buluşma
South Park �lk buluşma �ç�n her 

zaman �y� b�r seçenekt�r; çünkü res-
taurantlardan, k�tap tezgahlarına, 
müzelerden, tur�st�k görülecek yerle-
re kadar b�rçok alternat�f sunar. İster 
dış mekanda �stersen de �ç mekanda 
vak�t geç�rerek, South Bank’te muh-
teşem b�r �lk buluşma planı yapab�-
l�rs�n.

10. Pedal Çev�ren Ç�ftler
B�rçok k�ş� romant�k b�r buluşma 

�ç�n Londra’dak� en büyük parklardan 
b�r� olan Hyde Park �ç�ndek� Serpen-
d�ne Gölü’nde tekne turu yapmayı 
terc�h etmekte; fakat sen farklı b�r şey 

yapmaya ne ders�n? B�r tekne k�rala-
yıp b�rl�kte pedal çev�rerek gölü bu 
şek�lde dolaşab�l�rs�n�z. İng�l�zler�n 
de ded�ğ� g�b� “b�rl�kte pedal çev�ren 
ç�ftler ömür boyu beraber olurlar!”
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Kurdî

Têkoşîn wê xurtt�r be
Cemîl Bay�k peyama sala nû da; 

wî bal b�re ser pîlanên çongpêdanînê 
yên dewleta T�rk û anî z�man ku 
faşîzm zora xwe zêde bûye û got, d� 
sala 2020´an de têkoşîn wê bêht�r 
xurt be, û faşîzm wê b�şkê.

Hevserokê Konseya Rêveber a 
KCK’ê Cemîl Bay�k d� beşa duyemîn 
a hevpeyvîna b� Stêrk TV re k�rî d� 
çarçoveya bûyeran de perspektîfa pa-
şerojê destnîşan k�r û em çend par j� 
axaft�nê b� we re parve d�k�n: “Dew-
leta T�rk a faşîst, dag�rker û q�rker, 
pîlana çokş�kand�nê danî ber xwe, 
ev ne beleheqek e. J� ber ku tevgera 
gelê Kurd, her ku çû l� Rojh�lata Navîn 
mez�n bû, bû hêzeke esasî, j� bo gelan 
bû hêzeke pêşeng û b� gelê Kurd re 
daxwaza azad�yê, armanca azad�yê 
her ku çû zêdet�r geş bû.

D�xwaz�n Kurdan j� holê rak�n, 
b� navê Kurd û Kurd�stanê ç� heye 
d�xwaz�n j� holê rak�n. J� bo vê jî 
hemû t�ştên T�rk�yê x�st�n ber x�z-
meta vê planê, da ku b�kar�b�n daw�-
ya Kurdan bîn�n û q�rk�r�nê temam 
b�k�n. P�ştî ku plan qebûl k�r�n, l� ser 
vê esasê dest b� pratîkê k�r�n, ket�n 
h�cûmê. H�cûm jî pêşî l� ser Rêber 
Apo k�r�n, ç�kû ku h�cûm l� ser Rêber 
Apo dane destpêk�r�n d�kar�n vê geş 
b�k�n, heke j� vê encam b�g�r�n d�ka-
r�n encamê b�g�r�n, ku j� vê encamê 
neg�r�n n�kar�n vê planê rê ve b�b�n. 
Rêber Apo l� d�jî vê planê rawest�-
ya, p�r xurt rawest�ya, gel rawest�ya, 
gerîla rawest�ya, j� bo vê n�karîbûn vê 

planê weke ku d�xwest�n rê ve b�b�n. 
D� armanca wan de jî q�rk�r�na Kurdan 
hebû, q�rk�r�na f�z�kî, asîmîlasyon, 
koçberk�r�n, guhart�na demograf�yê û 
hwd. hebû.

Ev 10 sal �n îmkanên xwe hemû 
xeb�tand�n da ku encamê b�g�r�n lê 
encam neg�rt�n. Tevgera Kurd her ku 
çû zêdet�r mezt�r bû, dostên wê yên l� 
cîhanê zêdet�r bûn. P�rsg�rêk bû p�rs-
g�rêkek navnetewî û çareserî zêdet�r 
anî rojevê. J� bo vê jî T�rk�ye ç� d�ke 
b�la b�ke n�kare encamê werb�g�re, 
her ku b�xwaz�n encamê werb�g�r�n 
wê z�lmê û tund�yê zêdet�r b�k�n û d� 
vê de jî b�ş�k�n, daw�ya wan ş�kand�-
ne.

Îst�xbarata T�rk xwe l� Başûr b� 
rêx�st�n d�ke

MÎT l� Başûr xwe b�rêx�st�n d�ke û 
d�xwaze Kurdan q�r b�ke. Her ku d�çe 
gerîla û kadroyên pêşeng ên PKK’ê q�r 
d�ke. Her kes jî vî t�ştî d�bîne. Ne b� 
tenê l� Herêmên Parast�nê yên Med-
yayê vî t�ştî d�k�n. L� S�lêmanî jî d�k�n. 
J� ber vê jî d�vê Başûr pêşîyê l� rêx�s-
t�nk�r�na MÎT’ê b�g�re. Ev t�şt x�sareke 
mez�n d�de tevgerên Kurd. S�bê wê l� 
Başûr jî dest b� kuşt�nan b�k�n. Ne b� 
tenê endamên PKK’ê, welatparêzên 
hêja yên j� Başûr jî tên kuşt�n. T�rk�-
yeyê heta n�ha b� dehan kes qet�l k�r. 
Heke MÎT endam û kadroyên PKK’ê 
b�kuje, gelo ev t�şt ç�qasî x�zmetê j� 
gelê Başûr re d�ke? L� cîhanê kîjan 
dewlet d�xwaze îstîxbaratek l� welatê 
wî xwe b� rêx�st�n b�ke û kuşt�nan 

b�ke? Kes rêya vî t�ştî venak�n, her 
kes l� d�jî vî t�ştî helwesta xwe d�yar 
d�k�n. L� Başûr em d�bîn�n ku MÎT l� 
her derê xwe b�rêx�st�n d�ke. D� nav 
c�vaka Başûr de gelek kesan j� bo xwe 
b� rêx�st�n d�ke, d�xwaze b� wan gerîla 
b�de kuşt�n.

Faşîzm b� xwe naçe
Çawa ku sala 2019’an b� d�jwarî 

derbas bû îsal jî wê b� d�jwar derbas 
b�be. D�be ku hîn b� d�jwarî derbas 

b�be. Ev rast�yeke. J� ber ku faşîzma l� 
T�rk�yeyê her ku d�çe ber b� daw�yê ve 
d�çe. Her ku ber b� daw�ye ve d�çe, z�l-
ma xwe, şîdet û komkuj�yê xwe zêde 
d�ke. J� ber vê jî l� d�jî wê jî gelê Kurd, 
tevgerên sosyalîst ên l� d�jî faşîzmê, 
yên j� bo demokrasî û azad�yê têd�-
koş�n d�vê têkoşîna xwe bêht�r xurt 
b�k�n ku rojek pêş de netîceyê werb�-
g�r�n. Eger b� vî rengî nebe ew desth�-
latdarî b� xwe nakeve.

L� xwe xwedî derkev�n

D�vê gelê me rêya rehet nede pêş 
xwe, nebêje zext heye, z�lm heye, ez 
xwe h�nekî paşde b�k�şîn�m û xwe b�-
parêz�m. Na, laz�me l� xwe û n�rxên 
xwe xwedî derkeve, l� d�jî zor û zeh-
met�yê b�sek�ne, l� d�jî asteng�yê b�-
sek�ne, ku b�kar�be têkoşînê b� pêş 
b�xe, daw�ya faşîzmê pêk bîne. B� van 
hestan ez sala nû l� hemû gelê Kurd, 
l� dostên Kurd, l� însan�yetê pîroz d�-
k�m. J� bo wan serket�nê d�xwaz�m.

KCDK-E: Roboskî b� fermana Erdogan pêk hat�ye

Dîwana Hevserokat�ya KCDK-E’yê 
têk�ldarî Qetlîama Roboskî ya 28’ê 
Kanûna 2011’an pêk hatî anî z�man ku 
qetlîameke b� p�lank�rî ya b� fermana 
Erdogan pêk hat�ye.

Dîwana Hevserokat�ya KCDK-E’yê 
j� bo salvegera Qetlîama Robosk�yê 
daxuyan�yek n�vîskî da û got: “28’ê 
Kanûna 2011’an balaf�rên şer ên T�rk l� 
ser fermana dîktator Erdogan 34 Kurd 
b� zanabûn û p�lank�rî qet�l k�r�n ku 
p�ran�ya wan zarok bûn.”KCDK-E tê-

k�ldarî Qetlîama Roboskî ev got: “Mê-
t�nger�ya T�rk a b� polîtîkayên qetlîam 
ên l� Kurd�stanê d�ke j� bo çokê l� gelê 
Kurd dane û têkoşîna azad�yê tes�fye 
b�ke û encam b�g�re, her t�m polîtî-
kayên xwe yên q�rêj x�st�ye dewreyê.

Qetlîama Robosk�yê jî qetlîame-
ke b� zanabûn û p�lan ya d� encama 
polîtîkayên dewleta T�rk a d�jm�nah�-
ya l� d�jî gelê Kurd de pêk hat�ye. P�ştî 
qet�lîamê terfîk�r�na fermandarê qat�l 
û j� al�yê dîktator Erdogan ve hat�na 

xelatk�r�n, d�de nîşandan ku qetlîama 
Robosk�yê b� p�lank�rî j� al�yê dewleta 
T�rk ve hat�ye k�r�n.

Polîtîkayên şer û qetlîamê yên dew-
leta T�rk destpêkê l� Îrmarlî l� d�jî Rê-
ber Apo tê kûrk�r�n, vê jî belavî hemû 
Kurd�stanê d�ke. Ev tecrîd tecrîdeke 

l� d�jî hemû gelan, hêzên demokratsî 
û l� d�jî azad�yê ye. Kûrk�r�na tecrîdê 
û polîtîkayên zextê wê rê l� pêş�ya 
Robosk�yên nû bên k�r�n veke. Em 
KCDK- E, Qetlîama Robosk�yê şerme-
zar d�k�n, kesên şehîd bûne b� rêzdarî 
b�bîr tîn�n. Em Qetlîama Robosk�yê û 

şehîdên Robosk�yê jî bîr nak�n û na-
d�n j�bîrk�r�n. Em bang l� gelê û dostên 
xwe dîsa m�rovên pêşverû d�k�n ku l� 
d�jî polîtîkayên êrîşê faşîzma   AKP/
MHP’ê yên topyekûn ên l� d�jî gele me 
tên k�r�n, topyekûn b�kev�n berxwe-
dan û têkoşînê.”
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Peyama KNK'ê ya j� bo sala 2020'an

Konseya Rêveber ya KNK’ê sala 
nû l� gelên Kurd�stanê pîroz k�r û d�-
yar k�r ku wê gelên Kurd�stanê sala 
2020’ê jî b�k�n sala xebat û têkoşîneke 
mez�nt�r.

Konseya Rêveber ya KNK’ê b� wesî-
leya sala nû peyamek weşand. D� pe-
yama KNK’ê de w�ha hat got�n; “Sale-
ke d�n, sala 2019ê d�gel hemû xweşî 
û nexweş�yên xwe ve tê ox�r k�r�n.
L� m�lê d�n j�yan b� hemû rûyên xwe 
ve, b� başî û x�rab�yên xwe ve ber b� 
pêş d�her�ke. Eve serê sedan salan e 
ku Gelê Kurd j� bo hebûnê, azad�yê, 
wekhev�yê û j�yaneke b� rûmet tê-
keoşînek mez�n d�d�. Her demê j� bo 
g�h�şt�na armanca r�zgarî û azad�yê 
tête serf k�r�n b�hadar e. Kurd û Kur-
d�stan�yan j� kûrah�ya dîrokê were j� 
bo amanca mez�n, j� bo r�zgarî, azadî, 
wekhevî û j�yaneke şa û bextewar tê-
koşîn dayîne û ev pêvajo berdewam 
e. Gelê Kurd�stanê hêj b� temamî ne-
g�h�şt�ye van xwezî û daxwazên xwe 
yên rewa. Lê belê, her sal j� sala berê 
gaveke dî nêzîkî vê armanca pîroz 
d�b�n. Her sal hêv�ya Kurd�stan�yan 
zêdet�r, geş û gurt�r d�be. Çerxa demî 
d� lehê xwez�yên Kurd�stan�yan da d�-

z�v�re. D� pêşveçûna her xeleka demî 
da gelên Kurd�stanê d� dereceya kêm 
da jî be qazanc d�k�n.

D�jm�n û dagîrker hemû hêza xwe 
b� kar tîn�n ku her�kîna demî d� eleyhê 
Kurdan da encam b�d�n. Plan, proje û 
dek û dolabên d�jm�n û dagîrkeran her 
d�çe zêdet�r d�b�n. H�ndî ku neteweyê 
me têkoşîna xwe b�l�ndt�r d�ke, d�j-
m�n jî hemû hêza xwe ya êrîşkar aktî-
ve d�ke. D� sala 2019an de dag�rkerên 
Kurd�stanê îtîfaqa navxwe ya d�jê 
Kurdan, berdewamkırın û j� bo têkb�-
r�na deskevt�yên Kuradan planên reş 
çêk�r�n û êrîşî Kurd�stanê k�r�n.

Lî Bakurê Kurd�stanê, êrîşên dew-
leta T�rk, d� nava vê salê de jî bê nav-
ber berdewam k�r�n. L� hember van 
êrîşên d�jwar, sêrîde hêzên Gerîlla 
û hemî dînamîkên gelê me, b� feda-
karî û qehreman�yek mez�n berxwe-
dan û êrîşên wan bê encam h�şt�n û 
îdîayên wan derewand�n. D� nava sala 
derbazbûyî de, Şoreşgerên Kurd�s-
tanê, zîndanên d�jm�nan k�r�n qada 
berxwedanê. L� hember z�lma d�jm�n 
û j� bo rak�r�na tecrîda l� ser B�rêz Ab-
dullah Ocalan, l� zîndanên T�rk�yê û 
Kurd�stanê, l� welat û derveyî welat, 

çalak�yên greva b�rçîbûnê pêkhat�n 
û b� serkevtî encamdan. D� heman 
demê de d� h�lb�jart�nên herêmî de, 
l� Kurd�stanê gelê me xwedî l� îrada 
xwe derket û l� metropolên T�rk�yê jî 
b� îttîfaqa faşîst dan w�nda k�r�n. Lê 
p�ştî h�lb�jart�nan b� awayeke neheq 
û bê huqoq d�jm�n dîsa dest danî ser 
şaredar�yên Kurd�stanê. L� Bakur d� 
her warî de berxwedan berdewa-
me. Berxwedana îro l� Bakurê Kur-
d�stanê tê dayîn, çî l� zîndanan, ç� l� 
qada s�yasî de û ç� l� qada Gerîlla de, 
berxwedaneke pîroz û evsanewî ye.

L� başûrê Kurd�stanê, p�ştî dag�r-
k�r�na Kerkûk û deverên d�n yên da-
b�rayî, alozî b� temamî nehat�ye ça-
reserk�r�n. M�xab�n em n�kar�n bêj�n 
ku rêveberî û hêzên Kurd�stanî, j� da-
g�rk�r�na Kerkûk û herêmên d�n, ders 
werg�t�n û yekît�ya navxweyî xurtk�-
r�n. Hêv�ya me ewe ku d� sala 2020an 
de, gavên yekît�yê başt�r bêne avêht�n 
û ev p�rsg�rêk bêne çaresek�r�n. N�ha 
jî Êraq d� nava aloz�yek mez�n de der-
baz d�be. Paşeroja Êraqê ne d�yare. Ev 
rewş met�rs�yan l� ser Herêma Kurd�s-
tanê jî b� xwe re tîne. j� alê d�n ve da-
gîrker�ya dewleta T�rk ya Başûr gav b� 
gav zêdet�r d�be. J� hemî deman zêde-
t�r pêwîstî yekrêz�yê heye û d�vê rewş 
b� baldar�yek xurt bê şopand�n.

L� Rojh�latê Kurd�stanê jî, gelê 
me xweparast û têkoşîna xwe ber-
dewamk�r. Dewleta Iranê jî weke 
dewleta T�rk, d� nava vê salê de êrîşên 
xwe berdewam k�r�n. Îran d� nav xwe 
de p�rsg�rêkên mez�n j�yan d�ke. Ev 
p�rsg�rêk l� hund�r û l� derve, h�ngî 
d�ç�n mez�nt�r d�b�n. D� meha Ç�r�ya 
Paşî (meha 11an) de sêrîde l� rojh�latê 
Kurd�stanê û seranserê Îranê xwepê-
şandanên mez�n pêkhat�n. Alozî heta 
n�ha jî berdewam e. Em hêvî d�k�n ev 
rewş, l� Îranê b�be sedema guhert�-
nekî demokratîk û l� rojh�latê Kurd�s-
tanê jî, b�be b�ngeha azadî û aşt�yê.

D� meha Adarê de hema p�ştî 

Newrozê, noqteyên dawî yên hêza 
reş DAIŞê, ket�n destê şervanên Kur-
d�stanê û efsaneya DAIŞê hate ruxan-
d�n. Ev serkevt�nekî dîrokî û bê hem-
pa bî. Sêrîde dewleta T�rk û d�jm�nên 
gelê me, j� vê rewşê gelek ne rehet 
bûn. J� ber vê jî, êrîşên mez�n yên 
d�jm�nan d� vê sala derbazbûyî de, 
zêdet�r l� ser Rojavayê Kurd�stanê çê-
bûn. D� 9ê Ç�r�ya Pêşîn (Oktober) de, 
dewleta T�rk êrîşê Rojavayê Kurd�s-
tanê k�r. L� hember vê êrîşê d� hemî 
warî de berxwedanek gelek mez�n 
hate dayîn. Amanc ew bû ku herêmê 
hem�yê dagîr b�k�n û deskevtên gelê 
me hem�yan têk b�b�n. Belê bajarê 
Serêkan�yê û G�rêspî û h�nek deverên 
d�n g�rt�n. Lê neg�h�şt�n amanca xwe. 
Berxwedana hêzên çekdar û gelê me, 
herweha destek û dengvedana asta 
C�hanî, neh�şt ew b�g�hên amanca 
xwe. N�ha jî l� herêmê şer û berxwe-
dan berdewame.

N�ha jî dewleta T�rk, gef û êrîşên 
xwe yên l� ser Rojava berdewam 
d�ke. Rewşa Rojava, n�ha d� nîqaşên 
navneteweyî de c�hekî sereke d�gre. 
Hêzên parast�nê, b� hemî awayî d� 
rewşa amadebaş�yê (întîşar-alarm) de 
ne. Rêveber�ya s�yasî û îdarî jî, d� nav 
xebateke berf�reh yên dîplomas�yî de 
ne. Pêwîst�ya Rojava b� her awayî, b� 
alîkar�yê heye. Parast�na deskevtên 
Rojava, d� rojeva Kurd�stanê de xala 
sereke ye. D�vê hemî hêz û hemî gelê 
Kurd�stanê û hemî dostên Kurdan, j� 
bo parast�na Rojava, şev û roj d� nava 
çalakî û xebatan de b�n. Xwedî der-
ket�na Rojava, xwedî derket�na hemî 
Kurd�stanê ye.

D� vê pêvajoya têkoşînê da ketûra-
bek bête j�yan jî, j� bo neteweyê me 
nîşaneya demî ber b� pêş e. Sala 2019ê 
jî d� xaneya Kurdan da demekî berze-
k�rî nîne. Êr�şkar�ya d�jm�n û dagîr-
keran zerar û z�yan g�hand�be xelk û 
welatê me jî, berxwedaneke efsanewî 
hat�ye nîşandan û serkevt�n dîsa ya 

gelê me bûye. D� daw�ya sala 2019ê 
da muhasebeya navxweyî bête k�r�n, 
gelê Kurd�stanê d�gel hemû êş û jan û 
b�rîndar�yan û herw�sa şaşî û kêma-
s�yên d� xebat û têkoşînê da rûdayî 
da, dîsa serkevtî bûne. Got�na serkev-
t�nê k�lîl e û d�vêt em l� ser vê got�nê 
hevbîr b�n. Kurd d� nav vê çembera 
ag�rî ya ku d�jm�n û dagîrkeran vêx�stî 
da têkoşîna mayîneke b� rûmet d�d�n 
û serkevtî ne. Ç� d�be b�la b�be d�-
vêt Kurd mutleq serb�kev�n. D� doza 
Kurd�stanê de, j� serkevt�nê pê ve, çu 
rêyên dî û alternatîv nîn�n. D� vê ser-
kevt�na neteweyê me da, d�jm�nan 
r�keber�yên xwe dayîne al�yekê û dîsa 
ve l� ser têkb�r�na destkevt û hebûna 
xelkê me planan çêd�k�n. J� al�yê Kur-
d�stan�yan ve îro armanc, têkb�r�na vî 
planê bêyûm yê d�jm�n û dagîrkeran 
e. Eve jî dê b� t�faqa navxweyî ya me-
z�n çêbe. D� şerê Rojava de, gelê me l� 
seranserê Kurd�stanê û derveyî we-
lat, d� nav xwe de yekdeng�yek xurt 
pêkanî. Em hêvî d�k�n ev yekdeng�ya 
gelê me b�be b�ngeha yekt�yek s�yasî. 
Kurd her b� ç� rengî be d�vêt b� d�ya-
loga navxweyî p�rs û p�rsg�rêkên xwe 
çareser b�k�n û b� t�faqdarî van hew�l-
danên d�jm�n û dagîrkeran serûb�n 
b�k�n.

Em wekî KNK gelek b� hêvî ne ku 
gelên Kurd�stanê dê sala nû, sala 
2020ê jî b�k�ne sala xebat û têkoşî-
neke mez�nt�r û b�l�ndt�r. Paşeroja 
neteweyê me ronah�ye û b� xebat û 
têkoşîneke fedakarane ber b� vê ro-
nah�yê ve dem d�her�ke. Destkevtên 
heyî, nîşandana îradeya serkevt�nê 
b� serê xwe têrê d�ke ku gelê me hêvî-
dar be. Hêvî d�k�n sala nû, sala 2020ê 
b�be demê vê xewn û x�yala geş ya 
gelê me. Sala nû, sala 2020ê b�la j� 
bo m�rovah�yê pêkve b�be demê aştî, 
tenahî, azadî, demokrasî û wekhe-
v�yê. B� van bîr û h�z�ran KNK sala nû 
ya hemû Kurd, Kurd�stanî û C�hanê 
pîroz d�ke.”

J� Enfalê heta Serêkan�yê

SILÊMANIYÊ- Dokumentera Tarî-
t�yê pêşangeha Osman qad�r Ehmed 
e ku pê j� Enfalê heta b� Serêkan�yê 
komkujî û hewldanên q�rk�r�na m�-
letê Kurd nîşan d�de. Pêşangeha l� 
S�lêmanê heta 20´ê S�bata 2020´an 
wê mêvanan b�hewîne. Belgef�lma 
“Tarîtî” ya j� al�yê Osman Qad�r Eh-
med ve hat�ye çêk�r�n, b� pêşandana 

gelek tabloyên l� ser   Enfal, Heleb-
ce, Efrîn, G�rê Spî û Serêkan�yê, êş û 
azarên gelê Kurd b� bîr d�xe.

L� Kargeha Cîgara ya Bajarê S�lema-
n�yê, Pêşangeha Şêwekar�yê b� navê 
“Dokumentera Tarîtî” ya j� al�yê Os-
man Qad�r Ahmed ve hat�ye çêk�r�n, 
d� roja xwe ya heftan de berdewam 
d�ke. Dokumentera Tarîtî ya 18’e 

Kanûnê dest pê k�r�ye,   b� xêzk�r�n 
û neq�şand�na êşên Enfal, Helebce, 
Efrîn, Serêkan�yê, G�rê Spî çîroka 
serpêhat�ya gelê Kurd ved�bêje. D� 
dokumentera Tarîtî de nêzî 30 tab-
loyên mez�n, b� g�ştî 200 tablo têne 
pêşandan. L� ber der�yê pêşangeha 
şêwekar�yê ya tabloyan defterek j� bo 
welat�yan hat�ye danîn, kesên d�xwa-

z�n hestên xwe d�n�vîsîn�n. Pêşange-
ha rastî eleqeyek mez�n tê wê heta 
18’ê S�bata 2020’an berdewam b�ke.

Osman Qad�r Ahmed kî ye?
Sala 1962’yan l� S�leman�yê j� da-

y�k bûye. 1980 l� Peymangeha Hu-
nera C�wan a Bajarê S�leman�yê beşa 
şêwekarî xwend�ye. 1986’an berê xwe 
d�de Îranê û l� w�r d�keve z�ndanê. 
Hunermend Osman p�ştî r�zgar d�be, 
ved�gere Herêma Kurd�stanê. 1988’an 
şah�d�ya Enfal û Helebce d�ke. Kuşt�n, 
qetlîam û şew�tand�nê b� çavên d�bî-
ne û wê demê soz d�de t�ştên dît�ye, 
êş û azara gelê Kurd b� hemû cîhanê 
b�de b�hîst�n. Hunermend l� Enfal j� 
m�r�nê x�las d�be û p�ştre careke d�n 
berê xwe d�de Îranê û l� bajarê Seq�zê 
d�be mamosteyê hunerî. Her w�ha l� 

Tahranê gelek pêşangehan ved�ke û 
tabloyên xwe nîşanî gel d�de. (1988-
89)

Osman Qad�r d� karê xwe yê hunerî 
de gavên mez�n d�avêje û heya Brî-
tanya d�çe. L� w�r mast�r x�las d�ke û 
gelek peşangehên şêwakarî ved�ke. 
Hunermend Osman l� S�lêman�yê 
jî gelek pêşangeh vek�r�ne û b� ber-
dewamk�r�na karê xwe yê şêwakar�yê 
d�xwaze dîroka gelê Kurd mayînde 
b�ke. Hunermend Osman Qad�r l� ser 
tabloyên xwe hestê xwe j� Rojnews 
re parvek�r. Osman Qad�r got ku ew 
l� gel van azaran d�jî û hemû pêşan-
gehên wî j� bo j� xelkê re bêje ‘ez l� 
d�jî cengê me’ vek�r�ye. Hunermend 
gelek caran çûye konferansên navne-
teweyî û behsa cengên
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Pêvajoya p�ştî Brexîtê d�be ku bê d�rêjk�r�n

P�ştî ku Part�ya Muhafezekar a 
Borîs Johnson d� h�lb�jart�na pêşwext 
a Brîtanyayê de b� ser ket, derket�na 
Brîtanyayê j� nava Yekît�ya Ewrûpayê 
(Brexît) m�soger bû ku wê d� 31‘ê Ç�-
leyê de pêk were. 

P�ştre wê d� navbera Yekît�ya Ewrû-
payê (YE) û Brîtanyayê de ‘pêvajoya 
derbasbûnê’ dest pê b�ke ku d� vê 
pêvajoyê de wê têk�l�yên navbera 
YE´yê û Brîtanyayê bên d�yark�r�n. 

Ew pêvajo jî wê heta 31’ê Kanûna 
2020’an dewam b�ke. Seroka Komîs-
yona YE´yê Ursula von der Leyen jî 
îdîa k�r ku ne pêkan e têk�l�yên YE û 
Brîtanyayê d� nava 11 mehan de bên 
destnîşank�r�n. Von der Leyen j� roj-
nameya Les Echos a Fransî re got, d� 
serî de herêma baz�rgan�ya serbest, 
ew b� f�kar e ku gelek m�jar ên danûs-
tand�nan d� nava pêvajoya destnîşan-
k�rî de, b�dawî b�be. Von der Leyen 
îdîa k�r ku pêvajoya derbasbûnê d�be 
ku bê d�rêjk�r�n.

Xelkê gundên Heftenînê d�bêje, 
“Heta gelê me nebe yek, ew ê her 
t�m  êr�şan b�b�n ser me. L� Heftenînê 
êr�şê sîvîlan d�k�n, ajalên me d�kuj�n. 
D�vê dewleta T�rk j� ser axa me derb�-
keve.”

 “Z�lma Sedam çawa ku l� ser Kur-
dan rabû, em ê vê z�lma T�rkan jî t�ne 
b�k�n. PKK’ê d�k�n h�ncet û êr�şê s�vî-
lan d�k�n. Daxwaza me j� koçerbûy�-
yan ew e ku careke d�n veger�n ser cîh 
û warê xwe.”

“Em j� ber vê dag�rker�yê nerazî 
ne. Hemû hêzên cîhanê d�b�n yek û l� 
hember gelê me êr�ş d�k�n. Em hêvî-
dar �n Kurd hemû b�b�n yek, hêza xwe 
mez�n b�k�n û l� hember vê zordar�yê 
berxwe b�d�n.”

Xelkê herêma Heftenînê got, heke 
ew b�b�n yek û serî rak�n, ew ê zordarî 
û êr�şên dewleta T�rk b�ş�kîn�n û têk 
b�b�n.

J� 23’ê Tebaxa 2019’an ve l� ser 
herêma Heftenînê êr�şên dag�rker�yê 
yên artêşa T�rk dewam d�k�n. Xelkê 
gundên Heftenînê, l� ser êr�şên l� d�jî 
herêmê nêrînên xwe anîn z�man. 
Xelk d�bêje; ‘Em ê l� hemberî van êr�-
şan jî t� carî serî netewîn�n.’

Zeyneb a j� gundekî Heftenînê d�bê-
je; “J� ber êr�şên heyî em n�kar�n j�ya-
na xwe asayî b�domîn�n. N�kar�n b�-
ç�n nava zevî û darên xwe. J� ber şerê 
heyî gelek n�ştec�hên herêmê dev j� 
warên xwe berdan. Em êdî naxwaz�n 
dewletên zordar êr�şê me b�k�n. Em 
d�xwaz�n j�yaneke me ya aram hebe. 
Heke ev şer x�las b�be, xelk wê vegere 
warên xwe. Z�lma Sedam çawa ku l� 
ser Kurdan rabû, em ê vê z�lma T�rkan 
jî t�ne b�k�n. PKK’ê d�k�n h�ncet û êr�şê 
s�vîlan d�k�n, lê ev ne rast e. Em Kurd 
hemû b�rayên hev �n, j� ber vê daxwa-
za me j� koçerbûy�yan ew e ku careke 
d�n veger�n ser cîh û warê xwe.”

Zarok, j�nan d�kuj�n
Dayîkek d�n ya b� navê Xeyal Sa-

d�k d�bêje; “J� ber êr�şên balaf�ran 
zarokên me n�kar�n b�ç�n ş�van�yê jî 
b�k�n. Êr�şê gundan d�k�n, kesên s�-
vîl, j�n û zarokan d�kuj�n. Dema ku 
êr�ş d�k�n Kurdan hemûyan j� xwe re 
d�k�n armanc. Em naxwaz�n dewle-
ta T�rk xaka me dag�r b�ke. Xwezaya 
Kurd�stanê d� encama van êr�şan de 
tê guhert�n. B� vî temenê xwe yê me-
z�n ez n�kar�m b�ç�m nava zêv�yên 
xwe. D�vê T�rk dawî l� vê z�lma xwe 
bîn�n. Derdora gundê me jî bombar-

duman d�k�n, l� v�r sîvîlan d�k�n ar-
manc. Dewleta T�rk tenê d�jm�nah�ya 
Kurdan d�ke. Em vê yekê t� carî qebûl 
nak�n.”

Xelkê koçber d�k�n
Kalekî b� navê Hecî j� bo dag�rker�-

ya l� herêma Heftenînê d�bêje; “Êr�şê 
gund û warên me d�k�n û nahêl�n em 
d� nava aram�yê de b�jîn. J� ber bala-
f�rên T�rk�yê em n�kar�n d� nava gun-
dê xwe de jî xwe tevb�d�n. Balaf�rên 
şer l� Sîdeka êr�ş b�r�n ser sîvîlan û d� 
malbatekê de gelek kes şehîd bûn û 
z�rareke mez�n dan xwezayê. Çend 
caran balaf�r derdora gund bombar-
d�man k�r û d�bêj�n j� ber PKK’ê em 
êrîş d�k�n lê ev ne rast e, ew d�jm�nê 
Kurdan hemûyan e. Heke ne w�ha be 
ç�ma gelê vê derê b� zorî d�d�n koç-
ber k�r�n. Gundên derdor hemû j� ber 
vê êr�şê neçar man û dev j� gundên 
xwe berdan. Em j� ber vê dag�rker�yê 
nerazî ne. Hemû hêzên cîhanê d�b�n 
yek û l� hember gelê me êr�ş d�k�n. L� 
Rojava, Bakûr, Başûr û l� her derî ku 
Kurd heb�n b� êrîşên hovane re rû b� 
rû d�mîn�n. Em hêvîdar �n Kurd hemû 
b�b�n yek, hêza xwe mez�n b�k�n û l� 
hember vê zordar�yê berxwe b�d�n.”

Êr�şên neheq �n
Yek j� n�ştecîhên herêmê Çaw�ş 

Heyder jî d�bêje; “Ev êrîşên neheq 
�n. Z�lm û zordar�yeke mez�n l� ser 
gelê me heye. Lê kesek l� hemberî vê 
zordar�yê dengê xwe nake. Ev z�lm 
ne roja îro j� gel�yê Zîlan heta roja îro 
dewam d�ke. Dewleta T�rk d� her çaxê 
dîrokê de hebûna gelê Kurd qebûl 
nek�r�ye û xwîna Kurdan r�jand�ye. 
Ev z�lma dewleta T�rk j� ya Sedam jî 
b�hur�ye. Heta vê rojê b� m�lyonan 
m�rovên Kurd b� destê Dewleta T�rk 
hat�ne kuşt�n. Heta gelê me nebe yek, 
em ê her t�m b� êr�şên w�ha hovane re 
rû b� rû b�mîn�n j� ber vê d� serî de em 
ê hevkar�ya b� d�jm�nê xwe re nek�n. 
L� Heftenînê êr�şê sîvîlan d�k�n, ajalên 
me d�kuj�n. Dewleta T�rk tenê j� ber 
d�jm�nah�ya Kurdan ewqasî êr�ş d�ke. 
Em j�yaneke azad d�xwaz�n. D�vê 
dewleta T�rk j� ser axa me derb�keve.”

Yekîtî wê dag�ker�yê b�ş�kîne
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5 lêkolînên ecêb ên 2019´an

Zanyar gelek caran j� ber elaqeya 
nask�r�nê û car�nan jî j� ber ku fînan-
sor yan jî înstîtuyên l� wan kar d�k�n, 
l� ser wan ferz d�k�n, lêkolînên ecêb 
û sosret jî d�k�n. D� sala 2019´an de jî 
lêkolînên berf�reh ên sos�rmet hebûn.

Yek j� wan gerîna l� DNA´ya c�-
naw�rê Loch Nessê bû. L� gorî zargo-
t�na l� Skoçyayê d� gola Loch Nessê c�-
naw�rek heye. Lê ev efsane herî kêm 
hezar salî ye. Dîsa jî îsal zanyaran j� 
bo tesbîtk�r�na DNA´ya vî c�naw�rî lê-
kolînek k�r. J� bo vê genetîkên j� 250 
n�mûneyên j� ava golê hat�n lêkolan. 
B� ser şopa 3 hezar ruhberan ve bû ev 
lêkolîn: masî, gakovî, beraz, bakterî û 
heta �nsan. Lê genetîka c�naw�rekî d� 
nava wan de nehat dît�n.

J� zargot�na Unu�t ên Kanadayê ye 
ku z�lamek d� f�rtone û pûkê de, j� 
gûyê xwe b� xwe yê ku wê paşê qeşa 
b�g�re, kêrek çêk�r�ye û pê seyek kuş-

t�ye. Heta îsal kesî bîr neb�r ka gelo 
t�ştekî w�ha mumk�n e. Zanyar Met�n 
Eren 8 rojan weke m�rovên qutba ba-
kur xwar�n xwar, û p�ştre jî j� gûyê wî 
tîma wî kêrek çê k�r û hewl da pê goşt 
b�b�rre. Lê l� gorî lêkolînê ew kêr ne t� 
kêr e û b� kêra t�ştekî nayê.

G�yayek b� navê m�sînkê bakur ê 
goştxwur (Sarracen�a purpurea) xwe 
b� mêşan xwedî d�ke. Qet neba heta 
îsal w�sa d�hat zanîn. Komek zanyarî 
bîr b�r ku l� vê b�kole, encam ecêb bû; 
20 j� sedê van g�yayên hanê xecxe-
cok (juven�le salamander) jî xwar�ne. 
G�ya b� ava xwe ya asîdî xecxecokan 
d�g�re û paşê wan d�cuyê û d� nav 
dehrojan de jî t�ştek j� wan namîne. 
L� gorî zanyaran ev g�ya j� kuşt�na 5 j� 
sedî ya temamê xecxecokên b� navê 
juven�le salamander e.

Erê z�man jî bêhnan d�ke, b� heman 
rengê ku bêv�la me bîhnan d�ke. L� 

gorî lêkolîneke îsal hatî k�r�n, şaneyên 
l� ser z�manê me, b� heman rengê ku 
şaneyên bêv�lê reaks�yonê nîşanî mo-
lekulên bîhnan d�d�n, reaks�yonê nî-
şan d�d�n. Gava ku molekuleke bêhnê 
l� şaneyeke tamk�r�nê d�keve, l� ser 
şaneyê ew molekul tê zeftk�r�n û he-
man reaks�yona ku xeberekê j� mejî re 
d�şîne l� wê jî pêk tê

Car�nan j� bo m�rov b�bêje, m�r�na 
kesekî tehl û g�ran e, d�bêje, hema 
weke qurmekî ha l� v�r l� nav me bûye. 
L� Zelanda Nû b� lêkolîneke îsal der-
ket�bû holê ku qurmekî darê l� dar�s-
tanekê, tevî ku t� pel û ç�q�l jî pê ve 
neman, sax bû. Darên l� derdorê koka 
xwe g�hand�bûnê û b� kokên xwe 
koka wê darê jî xwedî d�k�r�n. Zanya-
ran navê parazît lê k�r, lê ya darîçav û 
eşkere ew bû, ev dar jî c�vatek bûn û 
d�xwest�n, ew dara d�bn qurmek be l� 
nav wan be.

J�nan banga yekît�yê k�r�n

AMED- Konferansa Platforma 
Yekît�ya J�nên Kurd d� 22’ê Kanûna 
2019’an de l� Demîr Otel a Amedê pêk 
hat�bû. Encama konferansê b� daxu-
yan�yekê hat rag�hand�n.

Encamnameya konferansê w�ha ye: 
“Çend xalên sereke yên konferansê 
weha ne: “Heta Kurd neb�n yek d� serî 

de j�nên Kurd, l� çar al�yên Kurd�stanê 
j� q�rk�r�n û polîtîkayên mêt�nger x�las 
nab�n. Em d�xwaz�n b� bawer�ya xwe 
ya têkoşer û berp�rs�yar bang l� s�ya-
sertmedarên Kurd û gelê Kurd b�k�n; 
j�nan d� yekît�ya Kurdan de weke hê-
zeke mez�n qebûl b�k�n. J� bo azad�ya 
Kurdan  nêrîna j�nan, daxwaza yekî-

t�yê em derd�x�n pêş. Yan em ê b�b�n 
yek yan jî em ê yek b� yek tune b�b�n. 
Daxwaza ku Eyşe Şan xwest l� Amedê 
were defînk�r�n em wek j�nên Kurd l� 
ser xwe was�yet d�hes�bîn�n û em ê 
�srar b�k�n ku gora Eyşe Şan j� Buca/
Îzmîrê bîn�n Amedê.”

Kampanya k�têbên Kurdî

Selva Ibrahîm keçeke c�wan a Kurd 
e l� bajarê Dewletên Yekbûyî yên 
Emerîkayê (DYE) Nashv�lleyê û xew-
na wê ew e ku kalek, bavek dema b�çe 
k�têbxaneya bajêr a g�ştî, kar�be k�tê-
bên b� Kurdî j� bo nev�yên xwe yan jî 
zarokên xwe lê peyda b�ke. j� ber ku 
ew l� k�têbxaneyê jî kar d�ke, wê kam-
panyayek da destpêk�r�n j� bo k�têban 
peyde b�ke yên ku wê l� k�têbxaneyê jî 
peyda b�b�n.

L� Nash�v�lleyê c�vata Kurdan a herî 
mez�n a l� DYE´yê heye. Lê k�têbxanê 
tenê ferhengên Kurdî-Ing�lîzî pey-
da d�b�n. Selvaya c�wan d�xwaze vê 
b�guhere. J� ber ku p�rran�ya k�têbf�-
roşên Kurdî k�têban naşîn�n DYE´yê, 
wê kampanya dana k�tîbên Kurdî da 
destpêk�r�n. L� gorî Selvayê, k�têbxa-
ne neyn�keke c�vaka xwe ne û Kurd jî 
d� vê d� vê neyn�kê de xwe peyda b�-
k�n. Yanî l� gorî wê d� vê k�têbên Kurdî 

l� k�têbxanê zêdet�r b�b�n: “Heyatî ye 
ku hûn xwe b� xwe l� d� wê neyn�kê de 
xwe b�bîn�n.”

Selvayê lîsteyeke k�têbên jî ama-
de k�r�ye û b� rêya xwedî pîşeyên d� 
nava c�vaka Kurdan de wê vê lîsteyê 
belav b�ke, çawa kordînatorê saz�ya 
xwedîpîşeyên Kurdan D�lman Yasîn 
jî m�soger d�ke wê vî karî b�be serî. 
Wekî d�n ew yekser têk�l�yê datîn�n b� 
n�vîskarên l� çar parçeyên Kurd�stanê 
da ku nusxeyên k�têbên xwe b�şîn�n j� 
wan re. Rêvberên k�têbxaneyê p�şta 
Selvayê d�g�r�n û d�bêj�n, ew k�têbên 
b� hemû şêwezarên Kurdî qebûl b�k�n.

 Heger kesek b�xwaze beşdarî kam-
panyayê b�be, d�kare j� navnîşana l� 
jêr re k�têban b�şîne: Nashv�lle Publ�c 
L�brary Southeast Branch, 5260 H�c-
kory Hollow Parkway, Su�te 201 Ant�-
och, TN 37013 / USA

Ron�ya d�ç�r�se ya sedsalê

Hunermendê ders�mî M�kaîl Aslan, 
b� awayekî h�şk bertek nîşanî serlada-
na j� bo rak�r�na peyker û navê Sey�d 
R�za da. M�kaîl Aslan, l� ser hesabê 
xwe yê medya c�vakî bers�v da serla-
dana Part�ya Vatanê ya j� bo rak�r�na 
peyker û navê Sey�d R�za ku l� Walîtî û 
Şaredar�ya Ders�mê hat�bû k�r�n.

Aslan, tespîteke bavê xwe ya tê-
k�ldarî sedema nebûna gora Sey�d 
R�za b� bîr x�st û got: “Bavê m�n w�ha 
bers�v d�da vê p�rsê; h�kûmetê got�ye, 

heke gora wî hebe wê çêre l� ser şîn 
b�be û mî bên vê çêrê b�xw�n. M�rov 
jî wê goştê vê m�yê b�xw�n û rêb�r�ya 
wî derbasî m�rovan b�be…” Aslan got, 
l� al�yekî l� d�jî Sey�d R�za ev t�şt tên 
k�r�n û l� al�yê d�n jî gelek m�rovan ew 
b� p�rtûk û gotaran heta îro anîye: “Ne 
Perînçek û ne jî durûyên d� nav me 
de n�kar�n ron�ya heqîqetê ya d�ç�r�se 
tarî b�k�n. Sey�d R�za ron�ya d�ç�r�se 
ya sedsalê ye.Tarîtî ç�qas zêde b�be 
ewqasî ew ê b�ç�r�se. Rûmeta me ye 
dest ned�nê.”
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