
Sevgili Telgraf Okurları…
Bugün yeni bir yılı geride bırakırken 
aynı zamanda 500’üncü sayımızı 
da geride bırakmış oluyoruz. Uzun 
soluklu bir yolculuk, onuncu yılımızı 
doldurmaktayız. 10 yıldır tüm zorluklara 
rağmen toplumumuza verdiğimiz 
hizmetin bize verdiği heyecanla 
yolumuza devam ediyoruz. 

Geride bıraktığımız yılda sayfalarımız katliam, 
acı haberler ve fotoğraf kareleri ile doldu malesef. 
Geldiğimiz topraklardan acı haberler halen 
gelmeye devam ediyor. Yan tarafta gördüğünüz 
Miray bebek ve halen anne karnında dünyaya 
merhaba bile diyemeden öldürülenlerin haberleri 
ile yeni bir yıla giriyoruz. 
Bu haftaki sayımızı ağırlıklı olarak, 2015 
yılında yaşanan önemli gelişmeleri derleyerek 
hazırladık.   Yaşadığımız bu ağır acıların bir daha 
yaşanmaması dileği ve umuduyla yeni bir yıla 
Merhaba diyoruz. Geldiğimiz topraklar bize şunu 
da çok iyi öğretti; sadece umut etmenin her şeyi 
güzelleştirmeye yetmeyeceğini, umut etmekten 
daha fazla şeyler yapmamız gerektiğini..
2016 yılının çok çetin geçeceğini şimdiden 
kestirmek zor değil. Tüm Ortadoğu’da olduğu 
gibi Kürdistan da tam bir yangın yeri, kentler 
yerle bir ediliyor, savaş en acımasız haliyle 
devam ediyor. 
Savaşın, ölümlerin, yıkımın, zulmün son 
bulması için daha fazla çaba içerisinde 
olmamız gerektiği bilinci ile yeni yılda daha 
güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. 
Geldiğimiz topraklarda yaşanan gelişmelerle 
birlikte, yaşadığımız ülkedeki gelişmeleri sizlere 
taşımaya devam edeceğiz. 
Yeni yılda hep güzel haberler vermek umuduyla 
Mutlu Yıllar...
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Miray Hep Bebek Kalacak
türk devletinin kürdistan’a yönelik 
saldırıları devam ederken, acı haberler 
gelmeye devam ediyor. Polisler 
tarafından öldürüldükten sonra 7 gün 
boyunca cesedi sokaktan alınamayan 
11 çocuk annesi taybet İnan’ı ağlarken, 
Cizre’den 3 aylık Miray bebek ve 73 
yaşındaki dedesi ramazan İnce’nin 
öldürülmesi haberleri geldi. 
Dün de yine 16 gündür sokağa çıkma yasağını devam ettiği 
Cizre’den 6 yaşındaki Hüseyin Selçuk ve 16 yaşındaki Hüseyin 
Ertene’nin devlet güçleri tarafından öldürülmesi haberi geldi. 
Sokağa çıkma yasağının halen devam ettiği Cizre’de iki 
hafta içerisinde devlet güçleri tarafından katledilenlerin sayısı 
23’ü buldu. CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da grup 
toplantısında yaptığı konuşmada yaşanan olaylara değinerek 
morglarda yer kalmadığını belirtti. 

MİraY BeBeĞİN aMCası 
BBC’Ye kONUŞtU
BBC Türkçe’ye konuşan Miray bebeğin amcası Abdurrahman 
İnce, AKP medyasını yalanlayarak, yeğeni ve babasının 
hastane civarında konumlanan zırhlı araçlardan açılan ateş 
sonucu hayatlarını kaybettiklerini söyledi.

“Medyada çıkan haber gerçeği yansıtmıyor. Olay Cuma 
akşamı 21.30 civarında meydana geldi. Babam ve annem, 
Miray’ın büyük babası olan kardeşim Abdülkerim ile yaşıyor. 
Evleri iki katlı ve üste katta kalıyorlar. Çatışmalar şiddetlenince, 
hem bombaların hem de keskin nişancıların korkusundan alta 
geçmek istediler. Olay bu sırada gerçekleşti. Alt kata geçtikleri 
sırada üzerlerine ateş açıldı.”

YÜksekDaĞ: 61 ÇOCUk, 73’Ü 
kaDıN 360 sİVİl katleDİlDİ
HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ, dünkü parti grup toplantısında 
“7 Haziran’dan bu yana 61 çocuk, 73’ü kadın 360 sivil katledildi. 
Devlet güçleri tarafından işlenen cinayetlerini üstünü örtüyorlar. 
Allah’tan korkmuyorlar, ölüleri bile incitiyorlar” dedi.

taYBet İNaN’ıN OĞlU: Her 
saNİYesİ BİzİM İÇİN ÖlÜMDÜ
20 Aralık’ta Silopi’de vurulan ve cenazesi bir hafta boyunca 
sokakta kalan 11 çocuk annesi 55 yaşındaki Taybet İnan’ın 
oğlu Mehmet, ‘bölgede bir vahşet yaşandığını, hem Türkiye’nin 
hem de dünyanın buna gözünü kapattığını’ söylüyor. Mehmet, 
annesinin cenazesinin sokakta kaldığı 7 gün boyunca, her 
saniyesinin kendileri için ölüm gibi olduğunu ifade etti. 
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İngiltere ile Avrupa Birliği Arasında 
Orta Yol Bulunacak mı?
İngiltere Başbakanı Da-
vid Cameron’ın Brüksel ile 
sürdürdüğü Avrupa Birliği 
üyelik müzakereleri Fransa 
ve Almanya’dan beklen-
medik bir destek gördü.

İngiltere’de gelecek yıl yapılması plan-
lanan Avrupa Birliği Üyelik Referandu-
mu öncesinde ülkesinin üyelik şartlarını 
değiştirip yumuşatmaya ve bu sayede 
halkın AB içinde kalma yönünde oy 
kullanmasını sağlamaya çalışan Cameron, 
özellikle İngiltere’de yaşamayı seçen AB 
vatandaşlarına verilecek haklar konusun-
da Brüksel ile anlaşmazlık yaşıyordu.  

Cameron İngiltere’ye göç eden 
Avrupalılar’ın en az 4 yıl boyunca dev-
let yardımı almaktan men edilmesini 
talep etmiş,  AB liderleri ise  bu tale-
bin birliğin temel prensiplerinden biri 
olan hareket özgürlüğünü ihlal ettiğini 
söylemişti.   Cameron ancak böyle bir 
düzenlemenin İngiltere’nin aldığı net 
göç oranını düşüreceğini ve halkın AB 
üyeliğine karşı olan tavrını yumuşatacağını 
iddia ediyor, ancak AB’nin önde gelen ül-
keleri bu düzenlemeye kesinlikle sıcak 
bakmıyordu.   

Ancak şimdi  Almanya ve Fransa 
yönetimlerinin İngiltere’nin Avrupa 
Birliği’ni terk etmesini engellemek adına 
Cameron ile uzlaşmaya hazır olduğu hatta 
ona göçmenlere verilecek haklar konusun-
da bir teklif sunduğu iddia edildi.  Daily 
Telegraph gazetesi Almanya Şansölyesi 
Angela Merkel ve Fransa lideri François 
Hollande’ın Cameron’a AB vatandaşlarının 
İngiltere’de devlet yardımı almasını 3 yıl 
boyunca erteleyecek bir düzenleme tek-
lif ettiğini yazdı.   İngiltere hükümetinin 
bu teklife oldukça sıcak baktığı, çünkü 
bu düzenleme sayesinde İngiltere halkına 
müzakerelerin başarılı olduğununü 
söyleyebilecekleri iddia edildi.  

David Cameron liderliğindeki Mu-
hafazakar Parti hükümeti ülkenin AB 
üyelik şartlarını müzakereye açacaklarını 
ve taleplerini Brüksel’e kabul ettirmeleri 
durumunda referandum öncesinde ülkenin 
AB üyesi olarak kalması için kampanya 
yürüteceklerini söylemişti. 

Kraliçe II. Elizabeth: 
Umut Yitirmeyelim

Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth, 
geleneksel Noel konuşmasında “karanlık 
anların yaşandığı bir yılın geride 
kaldığını” belirterek, umudun yitirilmem-
esi mesajını verdi.

1952 yılından bu yana tahtta bulunan 89 
yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth konuşmasında, 
“Bu yıl dünyada karanlık anlar yaşandı. An-
cak İncil umudun hiçbir zaman yitirilmemesi 
gerektiğini öğretir” dedi.   Kraliçe, Noel’in 
minnettar olunan kişileri hatırlama zamanı 
olduğunu da söyledi.  

Kraliçe 2. Elizabeth konuşmasında 
ayrıca, bu yıl Prens William’ın doğan 
kızını kastederek kraliyet ailesine yeni bir 
üyenin katıldığına dikkati çekerek, 2016 

yılında ise 90. yaş gününün kutlanacağını 
kaydetti. 2. Elizabeth 2015 yılında 2. 
Dünya Savaşının sona ermesinin 70. yıl 
dönümünün de kutlandığını anımsattı.  

İngiliz kraliyet ailesi bu sabah Aziz Mary 
Magdalene Kilisesinde Noel ayinine katıldı. 
Kraliçe 2. Elizabeth›in, tahta çıktığı 1952 
yılından bu yana her yıl Noel mesajı radyo 
ve televizyonlardan yayınlanıyor.  Bu ara-
da Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Justin 
Welby de Canterbury Katedralindeki Noel 
ayini vaazında, IŞİD’in oluşturduğu tehdide 
dikkati çekti.   Welby, “İster kendilerinden 
farklı düşünen Müslümanlar olsun, ister 
Yezidiler ya da Hıristiyanlar olsun IŞİD 
farklılıklardan nefret ediyor” dedi.

86 Yaşındaki Adam 
Huzurevindeki Eşini Öldürdü

İngiltere’de Alzheimer hastası Rita 
King, De La Mer House isimli huzur evinde 
kocası tarafından vurularak öldürüldü.

İngiltere’de Alzheimer hastası olduğu 
için yaşamını huzurevinde sürdüren 81 
yaşındaki Rita King, Noel tatilinde hu-
zurevine gelen 86 yaşındaki tek kollu kocası 
Ronald tarafından vurularak öldürüldü. 

Ronald King, cinayetten sonra kendi-
sine neden böyle bir şey yaptığını soran-
lara “Karısının bu hastalık nedeniyle 
yeterince acı çektiğini” söyledi.   Yaşlı 
adamın komşuları onun karısı olmadan 
hayatına devam etmekte çok zorlandığını 
ve karısının giderek kötüleşen sağlığı ned-
eniyle büyük acı çektiğini söyledi. 
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aziz Tunç: 2015 direniş yılı oldu,  
2016 zafer yılı olacaktır
Britanya Kürt Halk Meclisi ve Göçmen İşçiler Kültür Derneği (Gik-Der) tarafından 
organize edilen ve konuşmacı olarak araştırmacı yazar Aziz Tunç’un konuk 
olarak katıldığı “Maraştan Roboski’ye Katliamlar, Unutmadık Unutmayacağız” 
isimli panel Pazar akşamı Gik-Der lokalinde gerçekleştirildi.

Panel başta Maraş ve Roboski 
katliamlarında hayatını kaybedenler olmak 
üzere Aralık ayında ölümsüzleşenler anısına 
yapılan saygı duruşuyla başladı.

Açılış konuşmasının ardından sözü pan-
elin konuğu olan Aziz Tunç aldı. Tunç 
bugünkü katliamların geçmişten bağımsız 
ele alınamayacağını belirterek, Osmanlının 
son dönemlerinde uygulanan katliam ve 
asimilasyon politikalarına değindikten sonra  
yeni kurulan cumhuriyetinde bu politikaları 
sürdüren bir anlayışa sahip olduğunu söyledi.

“1915-1937 arasında bu topraklarda 
asli unsur olan Ermeni, Rum, Yahudi, 
Süryani’lere yönelik katliamlarda bu 
kesimler geriletilerek Türk Sunni kes-
imin çoğunluğu sağlanmaya çalışılmıştır. 
Aynı dönemde Kürtlere ve Alevilere 
yönelik katliamlarda asıl olan onları 
etkisizleştirerek kontrol altında tutmak 
olmuştur. 1960’lara kadar tarih böyle 

ilerlemiştir. 1960’lardaki dünya çapında 
gelişen toplumsal duyarlılıkta bu toprak-
larda ilk olarak karşılığını Kürt ve Aleviler 
arasında bulmuştur. Bundan daha doğal 
olanı düşünülemezdi. Çünkü ezilen ve 
hor görülen bu kesimlerle devrimcilerin 
buluşması kadar doğal bir olay olamazdı.” 

katlİaMlar, eN İYİ 
BİlDİklerİ YÖNteM

“70’lere gelindiğindeyse artık egemen 
sınıflar eskisi gibi yönetemez duruma 
düştüklerinde en iyi bildikleri oyunu sah-
neye koydular; katliamlar. ilk olarak 16 
mart ‘78 katliamıyla başlayan  süreç 1 
Mayıs 78’le devam ederken paramiliter 
güçler devreye sokularak sokak infazları 
yaşanmaya başladı. Ancak işler egemen-
lerin istediği gibi ilerlemiyordu. Bu kadar 
katliam ve saldırıya karşı devrimci güçler 
güçlenerek ilerleyişini sürdürdü.”

Maraş katliamının daha iyi anlaşılması için 
arka planı bu şekilde açıkladığı belirten Aziz 
Tunç daha sonra şöyle devam etti; “Maraş 
katliamına gelindiğinde neden Maraş sorusu 
sorulabilir. Katliam politikaları 78 devreye 
sokulduğunda Malatya,  Elazığ gibi başkaca 
yerlerde kitlesel katliam girişimleri olsa da 
istediklerini hayata geçiremediler. Maraş 
bölgesel olarak tarihsel olarak direniş geleneği 
yüksek bir merkezdi. Sindirilemeyen Kürt ve 
Alevi kitlesinin yoğun bulunduğu bir merkez-
di.” Maraş katliamı devlet tarafından organize 
edilmiş koordineli bir katliamdır. Bunu gerek 
dönemin başbakanı Ecevit’in daha sonra çıkan 
belgelerinde gerekse de katliamın hazırlanışı 
uygulamaya konulması süreçlerinde çok net 
bir şekilde görmekteyiz.” 

“Maraş yargılanmaları denen şey de koca 
bir yalandan ibarettir. Burada da asıl amaç 
katillerin aklanması ve devletin katliamdaki 
rolünün gizlenmesidir.”

ÇOk BÜYÜk Bİr traVMa 
YaŞaNMıŞtır

Katliamların ortaya çıkardığı en büyük 
sonuçlardan biri de travmalar olduğunu 
söyleyen Tunç, «Şu anda bu salonda da 
yakından tanıdığımız Maraş katliamında 
ailelerini yitirmiş dostlarımız bulunuyor. 
Bir arkadaşımızın gözlerinin önünde an-
nesi, ablası ve 3 aylık kardeşi öldürülmüştür 
ve o günden bu yana konuşma yetisini 
kaybetmiştir. Bunlar çok ağır travmalardır. 
Son kitabımı yazarken de bu örneklerle 
çok fazla karşılaştım. Amacım toplumsal 
hafızamızı taze tutarak Maraş katliamını 
unutmamak, unutturmamak. Bir gün zafer 
kazandığımızda burada benimde en ufak 
bir katkım olacaksa bundan çok mutlu 
olacağım” dedi.

BU sÜreÇteN zaferle 
ÇıkaCaĞız

Konuşmasının ikinci bölümünü güncel 
siyasal gelişmeler üzerine sürdüren Aziz 
Tunç sözlerini şöyle sürdürdü; “başta da 
dediğim gibi katliam bir devlet geleneği 
olarak devam ediyor. 19 Aralık hapishanel-
er katliamı, 28 Aralık Roboski katliamı, 
Suruç, Amed, Ankara ve 1 Kasım sonrası 
Kürdistan’da her gün yaşanan katliamlar, 
devletin yönetemediği anda başvurduğu yok 
etme geleneğinin bir sonucu. 

Ancak şunu belirtmek istiyorum; asla 
umutsuz değiliz, karamsar olamayız. Bakın 
bugün yaşadıklarımız 12Eylül’den daha 
ağırdır, ‘93 de yaşadıklarımızdan aşağı 
kalır yanı yoktur. Gençler, bebekler yaşlılar 
öldürülüyor, cenazeler sokaklarda kalıyor, 
evlerde buzlanarak saklanıyor. Ama, direniş 
baş eğmeden, büyüyerek sürüyor. Kürt 
Özgürlük Hareketi 12 Eylülden çok daha 
ileri düzeyde örgütlü ve güçlü. Keza Tür-
kiye Devrimci Hareketinin ileri bölükler-
inin KÖH ile kurduğu bağlar da çok ileri 
düzeyde. İşte bu yüzden bu günlerden 
zaferle çıkacağız. Bugün değilse de yarın bu 
süreçten güçlenerek çıkacağız.”

Panelin ikinci bölümünde ise önce ku-
rum temsilcileri söz aldı. İlk sözü Britanya 
Kürt Halk Meclisi temsilcisi alarak Roboski 
katliamına değindikten sonra, öz yönetim 
ve direnişleri selamlayarak  “dün nasıl 
Çillerleri, Mesut Yılmazları, Ecevitleri vb. 
çöpe attıysak Erdoğan ve çetesini de tarihin 
çöplüğüne atacağız. 2015 direniş yılı oldu, 
2016 zafer yılı olacaktır” dedi.

Ardından Gik-Der adına söz alan 
konuşmacı “Sayın Aziz Tunç katliamcı dev-
let tarihini ve arka planını çok güzel açıkladı. 
Şimdi yüzümüzü Kürdistan’a direnişe ve 
birleşik mücadeleye dönmeliyiz” dedikten 
sonra sözlerine şöyle devam etti: “.Göre-
vimiz  devrim yangınını batıya taşımaktır. Bir 
kaç gün önce İstanbul’da katledilen iki kadın 
yoldaşımız, bu kavgayı batıda omuzlamak 
için yürütülen mücadelenin bir parçasıydılar. 
Katliamlara karşı yapmamız gereken öz 
yönetim direnişleriyle el ele vererek birleşik 
mücadele cephesini büyütmektir”.

Daha sonra soru cevap bölümüne geçildi. 
Katılımcıların sorularının yanıtlamasının 
ardından son sözü yine panelist Aziz Tunç 
aldı ve “93’de köyler boşaltıldı. Bugün 
şehirler, ilçeler boşaltılıyor. Ancak direniş 
kırılamıyor, aksine büyüyor. Eskiye göre 
daha hazır ve örgütlüyüz. O halde susmak 
ve kanıksamak, umutsuzluk yok. Direniş 
kazanacak. Biz kanacağız” diyerek sö-
zlerini bitirdi.
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Miray bebeğin 
katledilmesinin ardından 
bir çok başkentte organize 
edilen eylemler ile halkın 
tepkisi giderek artıyor. 
Kürt halkı ve ezilenlerin 
sesini dünyaya duyurmayı 
amaçlayan eylemlere 
Londra’dan da destek 
gecikmedi.
Haber foto Erem Kansoy

Britanya Kürt Halk Meclisi’nin çağırısı 
ile merkezi Londra’da bulunan BBC binası 
önünde  ‘Her yer Kürdistan, her yer direniş!’ 
şiarı ile bir araya gelen kalabalık burada yapılan 
konuşmaların ardından ünlü Leicester meydanına 
doğru yürüyüşe geçildi. Trafiğin durdurulması, 
İngilizce atılan sloganlar ve İngilizce dağıtılan 
bildiriler ile çevredekilerin duyarlılığını artırmayı 
hedefleyen eylemde BBC ve diğer ana akım me-
dya kuruluşlarına Türkiye ve Kürdistan’daki 
katliamlara sessiz kalınmaması çağırısı yapıldı. 

Britanya Kürt halk Meclisi eyleme yaptığı 
çağırıda “ Değerli halkımız ve değerli dostlar. 
Ülkemiz bir ateş çemberinden geçiyor. Bu ateş 
ya Kürtleri yakacak ya da özgürlük sevdalılarının 
elden ele dolaşan meşalesi olacak. Bu tarihi anda 
‘Her yer Kürdistan, her yer direniş!’ şiarıyla 
halkımızın sesini dünya kamuoyuna duyur-
maya devam edelim BBC önünde vicdanları 
donmuşları harekete geçirelim.” İfadelerine yer 
verdi.  BBC merkez binası önünde toplanan kitle 
aralıksız olarak “Terorist Turkish state” (terörist 
Türk devleti), “we want peace we want justice”( 
barış ve adalet istiyoruz), katil devlet halka hesap 
verecek sloganları atıldı. 

Eylemde, Westminister adalet ve barış 
komisyonu yöneticisi Joe Ryan, peace in Kurd-
istan kampanyası yöneticisi ve avukat Mela-
nie Gingell, toplumlara yönelik kriminalize 
karşıtı kampanya öncüsü Les Levidow, Ro-
java dayanışma grubundan Zaher Baher, Maraş 
Katliamı tanıklarından araştırmacı yazar Aziz 
Tunç, aktivist Mehmet Aksoy yer aldı. Stop the 

war coalition ise eylemde okunmak üzere bir 
dayanışma mesajı gönderdi. Hazırlanan basın 
bildirisi ve seslenişi Kürt Halk Meclisi yetkili-
lerinde Ayşegül Erdoğan İngilizce olarak okudu. 
Bildirinin okunmasının ardından konuşmacılar 
sırayla söz hakkı aldı. 

‘ŞUaN Bİle ÇOCUklar Ve 
kaDıNlar ÖlDÜrÜlÜYOr’ 

Adalet ve Barış Komisyonu yöneticisi 
Joe Ryan konuşmasında “çok uzun yıllardır 
coğrafyadaki Türk Kürt sorununu yakından 
takip ediyorum, bu süreçte Kürt’lerin büyük 
haksızlıklara uğradığı açıkça ortadadır, bugün 
burada Kürt halkı ile dayanışma göstermek, 
acılarına ve mücadelesine ortak olmak adına bu-
lunuyorum. Barış görüşmeleri, sözde demokra-
tik Erdoğan hükümeti tarafından baltalanmıştır, 
konuşmama şuan devam ettiğim sırada Orada 
şimdi kadın ve çocukları öldürüyorlar, barış 
ve demokrasi adına hiçbir şey yapmıyorlar.” 
Şeklinde konuştu. 

‘YaPılaNlar İNsaNlık 
aDıNa Bİr aYıPtır’

Toplumlara yönelik kriminalize karşıtı 
kampanya öncüsü Les Levidow ise kalabalığa 
seslenişinde “ Türkiye ve Kürdistan’da insan 
hakları ihlali yapılmaktadır, seçimler adil ve 
demokratik gerçekleştirilmedi. Suçsuz insan-
lar tutuklanıyor hapishanelerde ve göz altında 
işkenceye maruz kalarak öldürülüyor veya krim-
inalize ediliyor. Bir çok insanın ailesi ve çevresi 
de kriminalize edilmeye çalışılıyor. Yapılanlar 
insanlık ayıbıdır ve insan haklarına aykırıdır.” 
Sözlerine yer verdi. 

‘kazaNMaYa eN YakıN 
OlDUĞUMUz zaMaNDaYız’

Aziz Tunç yaptığı konuşmada, “Sizlerle 
olmanın heyecanını yaşıyorum saygılar sunuyor-
um, vahşice bir savaş sürdürülerek, Kürdistan’da 
onurlu Kürt halkının mücadelesi, örgütlü direnişi 
kırılmaya çalışılıyor. Bir gerçek vardır ki gözden 
kaçırmamalıyız, bunca yıl süren direnişimizde 
son zamanlarda kazanmaya en yakın olduğumuz 
zamandayız. Hiç bir güç bizi geriletmemelidir. 
Biz örgütlü gücümüzle, yobazlığa ve zorbalığa 
karşı kazanmak için mücadelemizde kazanmaya 
en yakın bulunduğumuz noktadayız.” İfadelerine 
de yer verdi.

Yapılan açıklamadan sonra kitle yolu trafiğe 
kapatarak ünlü Leicester meydanına doğru 
yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün sonunda yapılan 
duyarlılık çağrısından sonra eylem sona erdi. 

BBC Önünde ‘Her yer Kürdistan, 
her yer direniş’ Sloganları
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Heyva Sor yardım kuruluşu 
yararına 8 Ocak Cuma 
akşamı Londra’nın High-
burry bölgesinde bulunan 
Union Chapel’a yapılacak 
dayanışma konserinde 
Çiğdem Aslan, Habib Mef-
tah Boushehri, Arash Mo-
radi, Tahir Palalı ve Steve 
Coghlan sahne alacak. 

Kürdistan’da devam eden savaşlardan 
kaynaklı yerlerinden edilen Kürdistanlılara 
yardım çalışmaları yürüten Heyva Sor vakfı 
yararına yapılacak dayanışma konserinin 
tüm geliri ihtiyaç sahiplerine gönderilecek. 

Islington bölgesindeki, Union 
Chaphel’de düzenlenecek konserde  Tür-
kiye, İran ve Britanya’dan seçkin sanatçılar 
bir araya geliyor. 

Kürt Kızılayı (Heyva Sor) savaş bölgeler-
inde yerlerinden edilmiş, çeşitli bölgeler-
deki yardıma muhtaç insanlara yardım eli 
uzatıyor. Heyva Sor özellikle Kürdistan’da 
çalışmalarına hızla devam ediyor. 

Çiğdem Aslan, Habib Meftah Boush-
ehri, Arash Moradi, Tahir Palalı ve Ste-
ve Coghlan’ın da yer alacağı konser, 8 
Ocak Cuma günü saat 19:00-22:30’da 
gerçekleşecek. Biletler http://store.union-
chapel.org.uk/events/8-jan-16-charity-
benefit-concert-for-refugees-union-chapel/ 
adresinden online temin edilebilir. 

Çiğdem Aslan

Tahir Palalı

Arash Moradi

Habib Meftah

Heyva Sor Yararına Dev Konser
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Kuzey İngiltere’yi Sel Vurdu
Noel Bayramının kutlandığı Cuma günün ardından, Kuzey İngiltere’de, aşırı 
yağışların nehirlerin taşmasına yol açmasıyla, büyük alanlar sular altında kaldı.

York, Leeds ve Manchester’da çok sayıda ev boşaltıldı. 
Başbakan David Cameron bugün böldeyi ziyaret etti.

Yaklaşık 25 bin evin hafta sonunda elektriksiz kaldığı 
Manchester’da, 1000’in üzerinde evde henüz elektrik 
bağlantısı sağlanamadı.

Kurtarma ve temizleme çalışmalarına 300 askerin ilk olarak 
görevlendirildiği sel felaketinde, daha sonra 200 asker katıldı. 
Bin asker de ihtiyaç doğrultusunda görev için bekletiliyor.

Leeds’de 1000 ev sular altında kaldı. York’ta 20’den fazla 
yol selden dolayı ulaşıma kapalı.

Price Water Coopers muhasebe şirketi Desmond ve Eva 
fırtınaların yol açtığı sel zararının 1.5 milyar sterlini bulacağını 
ilk olarak açıklasa da, KPMG muhasebe şirketi, zararın beş 

milyar sterline ulaşabileceğini açıkladı. KPMG, bu rakam-
da bir milyar sterlin, sigortasız, ya da yetersiz sigortaların 
zararlarının da yer aldığını belirttiler.

Ev ve iş yerleri için acil yardım fonları hazır bulunuyor.
Son iki günde elektriği kesilen 24,750 eve tekrar bağlantı 

sağlandı, fakat Manchester bölgesinde 1,100’de henüz elek-
trik yok.

Bölgeyi ziyaret eden, Cameron ‘yeterli önlemleri aldık’ 
açıklamasını yaptı ve daha neler yapılabilirdi diye gözden 
geçirileceğini söyledi. Cameron, sel felaketlerine karşı, Mu-
hafazakar hükümetinin en fazla bütçeyi ayırdığını söyledi, 
fakat, mevcut durumda ve iklim değişikliğinden kaynaklı bu 
bütçenin yeterli olmadığı söyleniliyor. Uzmanlar, başbakanın 

uyarılara rağmen yeterli önlemler almadığını söylediler. 
Meteroloji dairesi, İngiltere’nin, kayıtta olan, en yağışlı 

Aralık ayını yaşadığını açıkladı. Çevre Dairesi dokuz bölgede 
ciddi sel uyarısının olduğunu açıkladı; bu bölgelerde hayati 
tehlike riski bulunuyor. 53 bölgede de sel bekleniyor; bir an 
önce tedbir alınması gerekiyor. 70 bölgede sel olasılığı bulu-
nuyor- bu bölgelerde hazırlıklı olunsun uyarısı yapıldı.

İngiltere’de son olarak, Kasım’da fırtına Desmond, Cum-
bria bölgesinde sele yol açmıştı; daha önce de, Şubat ayında 
Somerset bölgesinde sel yaşanmıştı.

10 Kasım’dan itibaren, Abigail, Barney, Clodagh, Des-
mond ve son olarak, 22 Aralık’ta Eva fırtınaları İngiltere’yi 
vurdu. Aralık ayın sonunda Frank fırtınası bekleniyor.
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Yeliz Erbay ve Şirin Öter 
Londra’da Anıldı

22 Aralık gecesi kaldıkları FESK üssüne 
düzenlenen baskında yaşamlarını yitiren 
komünist devrimciler Yeliz Erbay ve Şirin Öter, 
Londra›da anıldı. Cuma günü Gik-Der binasında 
yapılan anmaya çok sayıda kişi katıldı. 

Açılış konuşmasında «Onlar feda kuşağının 
evlatları. Hasan Ocak›tan, Süleyman Yeter›den, 
Hüseyin Demircioğlu›ndan  aldıkları baş eğmez 
komünist inancı Güneşçe, Yasemince  ve Sarya 
gibi büyüterek Işıkça çoğaltanlarımız» denildik-
ten sonra  Yeliz Erbay, Şirin Öter ve Sinan Şahin 
için yapılan saygı duruşuyla anma programı 
başladı. 

Saygı duruşunu MLKP / KKÖ adına yapılan 
konuşma izledi. Konuşmacı ; «Yoldaşlarımız 
kadın mücadelesinin ve özgürleşmesinin sem-
bolü olarak, bizlere yürünmesi gereken yolu 
göstermişlerdir.  Bıraktıkları direniş ve mü-
cadele inancı ellerimizde bayrak olacaktır» dedi.

Konuşmanın ardından sırasıyla  MLKP /
KKÖ, MLKP MK ve SKB›nin  komünist kadın 
devrimciler Yeliz Erbay ve Şirin Öter için 
yapmış oldukları açıklamalar okundu. 

Daha sonra söz alan başka bir konuşmacı 
bugün Rojava›da şehit düşen Sinan Şahin 
için MLKP/ Rojava tarafından yayınlanan 
açıklamayı okudu. 

Şiirlerin okunduğu anma, hazırlanan sinev-
izyon gösterimi ile devam etti.

Anmaya, Britanya Kürt Halk Meclisi, 
Partizan Londra taraftarları ve MKP Londra 
taraftarları da katılarak destek verdi.

Anma boyunca sık sık «Devrim Şehitleri 
Ölümsüzdür, Yeliz Erbay- Şirin Öter- Sinan 
Şahin Yaşıyor MLKP Savaşıyor, Yaşasın Par-
timiz MLKP, Yaşasın Devrimci Dayanışma» 
sloganları atıldı.

Türk Devletinin Kürdistan’daki 
Saldırıları İskoçya’da Protesto Edildi
Türk devletinin Kürdistan’a 
yönelik saldırıları İskoçya’nın 
başkenti Edinburgh’da protesto 
edildi. İskoçya Kürt Halk Meclisi 
tarafından organize edilen pro-
testo eylemine çok sayıda İskoç 
sivil toplum örgütü 
temsilcisi de katıldı. 

23 ve 24 Aralık tarihlerinde 
iki gün üst üste kent merkezinde 
yapılan protesto eylemler-
inde yapılan konuşmalarda, 
Türk devletinin Kürdistan’da 
kadın, çocuk, genç yaşlı deme-
den yargısız infaz uyguladığı 
ve sokaklara askeri sevkiyat 
yaptığı, sokağa çıkma yasağına 
uymayanları anında katlettiği 
ifade edildi. 

Yapılan protesto eylemine Women in Black 
kurumu ve Stop the War Coalition da destek 
verdi. Eylemde üzerinde “Türkiye’deki Kürt 
Katliamının Bir Parçası Olmayın”, “Adalet ve 
Barış Bütün İnsanlık İçin», «Türkiye Sivilleri 
Katletmeyi Hemen Durdur, «Türk Askerleri 
Kürt İlçelerini Bombalıyor Sivilleri Oldürüyor»  
yazılı pankartlar kaldırıldı. 
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EĞİTİM 
YAZI DİZİSİ

Türk Televizyonu Mu?
Medya çocukların diğer insanlarla ve diğer to-
plumsal kuruluşlarla sosyal ilişkilerini ifade et-
tikleri, önemi giderek artan bir platformdur. Medya 
daha kullanıcı dostu ve ulaşılabilir olduğundan 
beri, biz mülteci ve göçmen çocukların yaşantıları 
üzerinde daha büyük bir etki yaratmaktadır. 
İngiltere’de yaşayan Türkçe konuşan toplum 
için medya dediğimizde Türk medyası ve Türk 
kanalları geliyor. Bir çoğumuz tek bilgi alma aracı 
olarak Türk televizyon kanallarını kullanır bir 
başka kaynağa ne bakar nede okuruz. Kendimizi 
o kadar kaptırmışızdır ki hayatlarımızın her yanını 
Türk medyası ile anlatırız. Hem haber alma hem 
de sosyal ihtiyaçlarımızı İngiltere’de yaşamamıza 
rağmen Türk medyası ile anlatırız. Evin dışında 
İngiltere evin içinde ise Türkiye hayatı yaşarız, 
tabii ki bununda çocuklarımız üzerinde etkileri var. 

Yukarıda belirtildiği gibi 
aslında medya iyi ve doğru 
kullanıldığında yaşadığımız 
ülkedeki sosyal, ekono-
mik ve politik gelişmeleri 
yakından takip etmemize ve 
ülkeyi yakından tanımamıza 
yardımcı olur. Fakat iyi 
kullanılmadığında ise tam ters-
ine yaşanılan ülkeyi anlamama 
ve daha fazla yabancılaşmaya 
neden olur. Yetişkinler olarak 
bizler gerek dil gerekse de 
başka sorunlardan dolayı Türk 
medyasını takip etmemiz 
‘normal’ olarak görünebilir. 
Fakat çocuklarımızın tamamen 
Türk medyası ile iç içe olup 
yaşadıkları ülkenin medyası 
ile bir ilişki kurmamaları on-
lar için sorunlar yaşatabiliyor. 
Örnek vermek gerekirse ok-
ullarda bir çok çocuk İngiliz 
bir dizi yada haber hakkında 
sohbet ederken, bizim çocuk-
lar durumu anlamayıp kendi 
aralarında başka muhabbetler 
yaparlar. Buda belli bir zaman 
sonra onların kendi aralarında 
kümeleşip yerli ve diğer 
kültürden gençlerden uzak 
durmalarına yol açar. 

Çocuklarımız için yukarıda 
belirtilen türden sorunlar 
yaşanırken aileler için ise 
İngiltere’de kendilerini ilg-
ilendiren konulardan haber-

siz kalmalarını sağlıyor. 
İngiltere’de özellikle bu 
dönemde bir çok önemli konu 
konuşuluyor. Mesela, eğitimde 
2016’da yaşanılacak öğretmen 
krizi neredeyse hemen hemen 
her gün gündemde. Yada bunun 
yanında eğitimde özelleştirme 
politikalarının negatif 
yansıması ve çıkan sorunlar 
sıkça tartışılıyor. Yada daha 
genel olarak İngiltere’de artan 
yoksulluk ve bunun çocuk-
lar üzerinden etkileri eminim 
hepimizi yakından ilgilendiren 
konulardan bazıları.

Lâfı çok fazla uzatmadan, 
uyum konusu her yazımda 
altını çizmeye çalıştığım 
konuların başında gelir. 
Bunu etkileyecek her et-
keni yazılarımda değinmeye 
çalışıyorum. Türk medyası 
yada Türk kanalları bence 
uyum ve entegrasyon önünde 
engel olan bir başka ve bence 
büyük etken. Bu anlamda anne 
babalar olarak yaşadığımız 
ülkedeki gelişmeleri takip et-
mek için iyi bir denge kur-
mak önemli. Aksi takdirde 
çocuklarımız İngiltere’de 
Türkiye’yi yaşamaya çalışan 
bireyler olur, buda ilerisi için 
gerek eğitim gerekse de iş ko-
nusunda sorun yaşatır.

Eğitim Köşesi

Oktay  
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

oktyshbz@googlemail.com

Türkiye’den İngiltere’ye 
okumaya gelen öğrencilere

Genel bilgi: Yabancıların İngiltere’de 
yükseköğrenim görmeleri için öncelikle 
İngilizce dil bilgisi sınavına (IELTS) girmeleri 
gereklidir. Ayrıca Cambridge EFL sınavlarına 
da girilebilir. İngiltere’deki üniversiteler 
hakkında bilgi almak için başvurulabilecek 
bazı kaynaklar şunlardır: 

The Educational Virtu-
al Campus (The British Council)  
NISS- Information for Education   
National Grid for Learning (NGfL)  

İngiltere’deki yükseköğretim kurumlarına 
yerleştirme işlemleri UCAS (Universities 
and Colleges Admissions Service) tarafından 
yapılmaktadır. Bir anlamda Türkiye’deki 
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi’ne ben-
zeyen bu kuruluşun web sayfasından  üniver-
sitelerle ilgili bilgi alınabilir:  www.ucas.ac.uk

Britanya’da eğitim 
Bu ülkede eğitim alıyorsanız oto-

matik olarak, son 50 yılda sadece bilim 
alanında 40’dan fazla Nobel Ödülü sa-
hibi çıkaran başarılı bir geleneğin parçası 
durumundasınızdır... 

Bu gelenek:
• Ozon tabakasının delinmesini buldu
• Dünya çapında websitesi ağı 

(www) ilkesini yarattı 
• Dünyanın ilk programlanabilir 

bilgisayarını geliştirdi 
• Dünyadaki bilimsel makalelerin %9’unu 

ve en iyilerinin %13’ünü üretiyor 
(dünya nüfusunun küçük bir parçasını 
oluşturan bir ülke olmasına rağmen) 

• Harcanan her 1 milyon pound’a karşılık 
16 araştırma makalesi üretiyor (bu 
sayı ABD’de 10, Japonya’da ise 4)

Buradaki yüzlerce üniversite ve yük-
sek okulda, muhasebeden zoolojiye ka-
dar pek çok değişik ders veriliyor ve bir 
Birleşik Krallık diploması öğrencilere 
araştırmalarının kalitesi ve akademik per-
sonelinin saygınlığı dünya çapında bilinen 
bir ülkede, ilgilendiğiniz alanda uzmanlaşma 
fırsatı veriyor.

Birleşik Krallık üniversite öğrenciliği 
nitelikleri tüm dünyada saygı ve değer 
görür, Birleşik Krallık’ta 180 farklı ülkeden 
öğrencinin şu anda eğitim alıyor olmasının 
nedeni de bu. Üniversite diploması bir iş veya 
yüksek eğitim programına başvurduğunuzda 
size avantaj sağlayacak. İşverenlere kendi 
araştırmalarınızı yapabildiğinizi ve buna 
alışık olduğunuzu gösterecek. Birleşik 
Krallık’tan alınan dereceler işverenlerin 
bir bakışta aradıkları özelliklere sahip 
olduğunuzu anlamalarını sağlar ve sizi iyi 
bir iş ve yüksek maaş konusunda doğru yola 
götürür.

Birleşik Krallık üniversitelerinde öğrenci 
olanların %95’i mezun olduktan bir yıl son-
ra iş buluyor. Diploma, işverenlerin sizin 
özgür düşünme gücüne sahip olduğunuzu, 
araştırma ve analiz yapabileceğinizi ve sıkı 
çalışabileceğinizi bilmelerini sağlar.

Bir Birleşik Krallık üniversites-
inde dünyanın her yerinden insanlara 
karışacaksınız ve onların değişik geçmişleri 
ve yeni bakış açıları deneyiminize eklenecek. 
Yabancı öğrenciler Birleşik Krallık’taki full 
time öğrenci nüfusunun %14’ünü, lisansüstü 
araştırma seviyesindekilerin de %43’ünü 
oluşturuyor.
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Can Dündar Guardian’a Yazdı: Erdoğan ve Suriye ile ilgili 
gerçeği açığa çıkardım. Bunun için beni hapse attırdı

Türk devletinin Suriye’deki silahlı gruplara silah gön-
dermesini haber yaptığı için tutuklanan Cumhuriyet gaze-
tesi genel yayın yönetmeni Can Dündar  İngiltere’nin 
saygın gazetelerinden Guardian gazetesine yazdı. Gazet-
ede yayınlanan yazı şöyle: 

“Türkiye’de, hükümetin kendisi kadar eski 
bir tartışma yeniden gündemde. Bu kez konuyu 
Türk hükümetinin Suriye’ye gizli silah sevkiyatı 
yeniden gündeme taşıdı.

2014’ün başlarında Türk istihbarat servi-
sine (MİT) ait olduğu anlaşılan bir kamyon, 
Suriye sınırında durduruldu. Jandarma ve kon-
voydaki istihbarat görevlileri birbirlerine silah 
çekti. Bu, devlete hâkim olmak için mücadele 
eden iki bloğun karşı karşıya geldiği andı. Ka-

myon arandı. Kamuflaj olarak kullanılan ilaç 
kutularının altında silahlar ve cephane bulundu. 
Kamyon biraz bekletildi. Ancak hükümet yetkili-
lerinin müdahalesinden sonra Suriye’ye geçmes-
ine izin verildi.

‘Olayın üstü kapatıldı’
Hükümet derhal konvoyu durduran jandarma 

(komutanı) ve savcıyı açığa aldı ve tutuklattırdı. 
Kamyonlarda insani yardım malzemesi olduğu 
duyuruldu. Erdoğan Hükümeti’nin Suriye’deki 

iç savaşa müdahale ettiği iddialarını gündeme 
getiren bu olay derhal kapatıldı.

Ancak Mayıs 2015’te Genel Yayın Yönet-
meni olarak çalıştığım Cumhuriyet gazetesi bu 
olayın görüntülerine ulaştı. Kamyonun silah 
dolu olduğu çok açık görülüyordu. İstihbarat 
servisinin bir komşu ülkede yaşanan iç savaşa 
yasa dışı olarak silah taşıdığı belgelenmişti. Bu 
büyük bir haberdi. Fotoğraflarla operasyonun 
ayrıntılarını yayımladık. İnternet sitemize de 
görüntüleri koyduk.

‘Öyle bırakmam onu’
Erdoğan zor durumda kaldı. Haberi 

yalanlamadı. Bunun yerine yayını sansürlemeyi 
ve sorumlu gazeteciyi, yani beni tehdit etmeyi 
seçti. Devlet kanalında, “Bu haberi yapan kişi 
bunun bedelini ağır ödeyecek. Öyle bırakmam 
onu” dedi. Görüntülerin “devlet sırrı” olduğunu 
ve bunları yayımlamanın “casusluk” faaliyeti 
olduğunu ekledi. Dahası bunun devletin değil 
kendi sırrı olduğunu teyit edercesine savcılığa 
bireysel suç duyurusunda bulundu.

Benim için vatana ihanet ve casusluk 
amacıyla gizli bilgiyi ele geçirip yayımlamaktan 
iki müebbet hapis cezası talep etti. Bu, devletin 
cumhurbaşkanının arzularının ceza mahkem-
esi yargıçları tarafından emir olarak kabul 
edildiğini çok iyi bilen bizlerin tutuklanacağının 
göstergesiydi. Nitekim 26 Kasım’da, 
Jandarma’nın ‘Evet MİT tırlarında silah vardı” 
haberini yapan Ankara temsilcimiz Erdem Gül’le 
birlikte tutuklandım.

Tutuklanmadan tam 10 gün önce Cumhuriyet 
adına Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 
Basın Özgürlüğü ödülünü aldım.

Tutuklanmamız konusunda yerel ve 
uluslararası basınla insan hakları örgütlerinin 
eleştirileri üzerine Adalet Bakanı ‘her ülkenin 
güvenlik konusunda hassas olduğunu’ söyledi 
ve Julian Assange ile Edward Snowden’ı örnek 
gösterdi. ABD’inin Türkiye Büyükelçisi cevap 
verdi: “Biz bilgiyi sızdıranın peşine düştük, 
yayımlayanın değil.”

‹Güvenliğe tehdit basını susturmaya gerekçe 
olabilir mi?›

Bu, basın özgürlüğü konusunda dibe vuran 
baskıcı Erdoğan rejimine yeni bir darbeydi. Bu 
aynı zamanda, İran-Contra’dan Watergate’e, 
Pentagon Belgeleri’nden Clive Ponting davası 
gibi birçok skandalda hep sorulan soruları bir 
kez daha gündeme getirdi. Devletin güvenlik 
ihtiyacı, halkın bilme hakkıyla çelişince önce-
lik kimindir? Güvenliğe tehdit, hükümetin 
medyayı susturma girişimine gerekçe olabilir 
mi? “Devlet sırrı” mührü yönetimlerin kirli 
işlerini örtmek için bir örtüye dönüşürse, bunu 
yırtıp atmak gazetecinin görevi değil midir? To-
plumun çıkarlarına en çok neyin hizmet ettiğine 
kim karar verir?

Casusluk suçlamasıyla karşı karşıya olan ve 
İstanbul’da hücreye atılan bir gazeteci olarak 
bu sorulara yanıt arıyorum ve vardığım sonuç 
şu ki, hiçbir ‘devlet sırrı’ etiketi ya da “devlet 
güvenliği” gerekçesi, devlet suçuna izin ver-
mez. Bu nedenle kendimi Winston Churchill’in 
sözleriyle savunuyorum: “Resmi Sırlar Yasası, 
ulusal savunma için çıkarıldı… ve gerçeğin gi-
zlenmesinde kişisel çıkarları bulunan hükümet 
yetkililerini korumak için kullanılmamalı.”
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Middlesex Hastanesinde 
İki Acılı Ölüm

Britanya sağlık hizmeti, NHS’in içerisinde olduğu kriz 2015 yılında da 
büyümeye devam ederken, Middlesex Hastanesinde toplumumuzu der-
inden üzen iki acı ölüm yaşandı.

Pazarcıklı, 30 yaşındaki, Murat Alaboğaz 17 
Şubat Salı akşamı, kendisi rahatsız hissetmesi 
üzere, ambulans ile North Middlesex hastane-
sine gittikten sonra saatlerce acil serviste mü-
dahale edilmeden bekletiliyor. Alaboğaz, sonra 
acil serviste bir sedyede bekletiliyor; Çarşamba 
sabahı durumu daha da ağırlaşan Alaboğaz yoğun 
bakıma kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Ölümünden iki gün sonra ilk çocuğu dünyaya 
gelen Alaboğaz Türkiye’ye gidip ailesini görmek 
için Home Ofice’te olan pasaportunu bekliyordu. 
Alaboğaz’ın pasaportu da ölümünden hemen son-
ra adresine ulaştı. Zamansız ölümüyle sevdiklerini 
acıya boğan restoran işletmecisi Murat Aloboğaz 
9 yıldır İngiltere’de yaşıyordu. Alaboğaz’ın ölüm 
nedeni pankreatit olduğu belirtildi.

3 YaŞıNDakİ arMaĞaN DeNlİ 
İHMalkarlık sONUCU HaYatıNı kaYBettİ 

Nisan ayında, 3-yaşındaki Armağan Denli’nin 
Middlesex Hastanesinde ölümü sonrasında, 
Britanya Demokratik Güçbirliği Platformunun 
çağrısıyla binlerce kişi toplanarak ölümü protesto 

ettiler. Eyleme Armağan’ın anne ve babası, Ed-
monton İşçi parti milletvekili adayı Kate Osamor, 
Kürdistanlı ve Türkiyeli kurum temsilcileri ile 
beraber üç bin üzerinde insan katıldı.

Hastane yetkilileri soruşturmanın ön 
bulgularına göre , Armağan’ın ölümünde, ihmal 
durumunun gözükmediğini ancak soruşturmanın 
devam ettiğini söyledi.

Rahatsızlaşan Armağan’ı, anne ve babası 
tarafından Middlesex Hastanesinin acil bölümüne 
götürüldü ve daha sonra taburcu edildi. Tekrar 
rahatsızlandıktan sonra ailesi tarafından hastan-
eye geri götürülen Armağan’a meninjit teşhisi 
konuldu, fakat rahatsızlığının ilerlemesi sonucun-
da hayatını kaybetti. Hastane yetkilileri hastan-
eye ilk gidişte gerekli tetiklerin yapıldığını fakat 
bakteriyel menenjitin teşhisinin bazı durumlarda 
zor olduğunu belirttiler.

Her iki aile Middlesex Hastanesinde 
gerçekleşen bu ölümler için soruşturma talebinde 
bulundular. Bu konudaki işlemler devam ediyor. 
Konuyu, İngiltere Türkiye Sağlık Elemanları 
Birliği (İtseb) de takip ediyor.

Erdoğan Güzel Kaza 
Kurşunu Kurbanı Oldu
Aksaray’lı Erdoğan Gü-
zel, Lordship Lane’deki 
Kardeşler pastanesinin 
önünde otururken silahla 
vurularak hayatını kay-
betti. 

Toplumumuzun yoğun olarak 
yaşadığı Lordship Lane-Wood 
Green bölgesinde, 10 Temmuz 
günü, yaşanan silahlı saldırıda 
hayatını kaybeden Kardeşler 
pastanesinin ortaklarından 42 
yaşındaki Güzel, çeteler arası 
çatışmanın kurbanı oldu. Yoldan 
geçen 51 yaşındaki bir kadın da 
yaralandı. Yaralanan kadının hayati 
tehlikesi devam ediyor.

Saldırganların hedefinin 
Erdoğan Güzel’in işlettiği yerin hemen 
yan tarafında siyahiler tarafından işletilen 
Sweet Peppa adlı restoranın sahipleri olduğu 
düşünülüyordu.

Olayın Wood Green Boys ve Hornsey 
Boys olarak bilinen iki çete grubunun arasında 
yaşanan bir çatışmanın devamı olduğu ve olay-
dan iki hafta önce yine aynı restoran önünde 
birisinin silah çektiğini ancak silah tutukluluk 
yaptığı için bir can kaybının olmadığı bilgi-
sine de ulaştık. İki hafta önceki olaydan sonra 
merhum Erdoğan Güzel’in diğer Türkiyeli yan 
komşusuna ‘Bunlar yüzünden bir gün masum 

birisi canından olacak’ dediğinde o masum 
kişinin kendisi olabileceğini düşünmemişti.

Hıdır Aksakal Gömülü Olarak Bulundu
Hıdır Aksakal’ın (53) çürüyen bedeni Ikea 

poşetlerine sarılı olarak, Epping Forest’te, 
kısmen gömülü olarak bulundu. Boksör Çetin ve 
Musa Yakut isimleriyle de tanınan Aksakal’ın 
cesedi 9 Eylül’de bulunmuştu. Aksakal Kent 
bölgesinda yaşıyordu.

İslington’dan Remzi Akgüç (40) ve Yilmaz 
Coskun (35) Hıdır Aksakal’ı öldürme suçundan, 
21 Mart’ta başlayacak davada, yargılanacaklar. 
İki sanık suçlamayı ret ediyorlar. 

En Nihayetinde Britanya Daiş’e 
Karşı Suriye’de Savaşa Katıldı
Britanya’da 2015 yılında 
gerçekleşen önemli olay-
lardan birisi de parlamen-
tonun Suriye’de devam 
eden iç savaşa müdahil 
olma kararı oldu. 

Daiş’in, 13 Kasım’daki 
Paris saldırısı sonrasında, 
başbakan David Cameron 
Suriye’de savaşa katılma 
kararı alarak, Parlamentoyu oylama-
ya götürdü. Britanya Parlamentosu 2 
Aralık Çarşamba günü gerçekleştirdiği 
oylama sonucunda, Suriye’de Daiş’e 
karşı hava müdahalesine dahil olmayı 
onayladı. Başbakan David Cameron’ın 
sunduğu önerge, 397 kabul oyuna karşı 
223 ret oyuyla, Parlamentonun onayını 
aldı. Önerge, Britanya’nın Irak’ta hava 
harekatları yürüten hava kuvvetlerine, 
Suriye’de de savaşa katılma iznini verdi.

Ana Muhalefet İşçi Parti lideri, Jeremy 
Corbyn’nin karşı olduğu hava harekatı, 
gölge kabine üyeleri de dahil, 66 İşçi Par-
ti milletvekilinden destek almasıyla, İşçi 
Parti içerisinde tartışmalara yol açtı. Cor-
byn, milletvekillerinden hava harekatına 
karşı kullanmalarını istedi, fakat, ‘ser-
best oy’ tanıyarak bireysel olarak karar 
almalarının önünü açmıştı.

Oylamanın bir kaç saat içerisinde Bri-
tanya hava kuvvetleri, RAF (Royal Air 
Force), Kıbrıs’ta bulunan üstten bir kaç 
saat içerisinde harekete geçerek Suriye’de 
Daiş hedeflerini bombalamaya başladı.

Parlamentodaki oylama öncesi tüm 
gün devam eden tartışmalarda, önergeyi 
destekleyen ve karşı olanlar konuşmalarını 
yaptılar. Gün boyunca söz alan 157 mil-
letvekili Suriye’de hava harekatını neden 
destekleyip, ya da desteklemediklerini 
anlattılar. Cameron, Fransa’da yaşanan 
terör saldırısının Britanya’nın da açık 
hedef olduğunu gösterdiğini savunarak 
Daiş’in ülkenin güvenliğine karşı tehlike 
unsuru olduğunu dile getirdi. 

Konuşmaların neredeyse tümünde 
Kürt güçlerinin Daiş’e karşı savaşta 
önemlerine değinildi ve daha fazla 
desteklenmeleri ifade edildi.

Emekliler Britanya Tarihinin En 
Büyük Soygununu Gerçekleştirdi

Elmas caddesi olarak bilinen 
Hatton Garden’da bir mağazada 
yapılan 14 milyon sterlin 
değerindeki soygun, 2015 yılına 
damga vuran olayların arasında 
yer aldı. Soygunda dikkat çeken 
nokta, soyguncuların 42 ve 76 
yaş arası olmalarıydı.

Hatton Garden Safe Deposit Ltd, 
kiralık kasa şirketinde, 2 Nisan Cuma günü 
gerçekleşen soygunda 72 kasa boşaltılmıştı.

Enfield’de dört olmak üzere, kuzey 
Londra, doğu Londra ve Kent’in Dartford 
bölgesinde toplam dokuz erkek göz altına 
alındığı operasyonlarda, 200 civarında 
polis görev almıştı. Baskınlarda aranan 
evlerin birisinin Dartford’da bulunan 800 
bin sterlin değerinde olduğu medyaya 
yansıyan detaylardan birisiydi.

Easter bayramı hafta sonunda 
gerçekleşen soygun iki gün süresince 
yapıldı. Soyguncuların binaya giriş 
yaptıkları ilk gece, çalan alarma yanıt ver-
memeleri eleştirilmiş, Londra Polis birimi, 
Met Police açıklama yaparak özür diledi.

Soruşturma dahilinde elde edilen 
güvenlik kameralarına faillerin asansör 
boşluğundan giriş yapıp, ağır kesici aletler 
kullanarak kasalara ulaştıkları görülüyor.

Carl Wood (58), Hertfordhire; Wil-
liam Lincoln (60), Bethnal Green; ve Jon 
Harbinson (42), Essex: Mayıs 17 2014 
ve 5 Nisan 2015 arası soygun suçundan 
yargılanıyorlar. Hugh Doyle (48), En-
field: Ocak 1 ve Mayıs 19 arası çalıntı mal 
saklayıp, bozmak ya da taşımak suçundan 
yargılanıyor. Suçlamaları ret ediyorlar.

John Collins (75), Islington; Daniel 
Jones (58), Enfield; Terry Perkins (67), 
Enfield; ve Brian Reader (76), Dartford: 
soygun yapma suçunu kabul ediyorlar.
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Birleşik Krallık 2015 Genel Seçimlerinde 
Muhafazakar Tek Başına İktidar Oldu

Birleşik Krallık’ta 7 Mayıs’ta 
yapılan genel seçimlerinde Muhafazakar 
Parti’nin, %36.9 oy ile, iktidar olmasıyla 
sonuçlandı. Muhafazakar Parti %36.9 oy 
ile 331 milletvekili çıkararak tek başına 
iktidar oldu. Sonuçlar netleşince mu-
halefetteki liderler peş peşe istifalarını 
açıkladılar: İşçi Parti’de, Ed Miliband’ın 
istifasının üzerine Jeremy Corbyn seçildi; 
Liberal Parti’de, Nick Clegg’in yerine 
Tim Farron. Ukip lideri Nigel Farage 
da istifa ettiğini açıkladı, fakat partisi 
partisinin isteği doğrultusunda genel 
başkanlık görevine tekrar döndü. 

Muhafazakar Parti ve İskoçya Ulusal 
Parti seçimlerin iki galibi oldu. İngiltere 
genelinde Muhafazakar Parti oylarını 
artırırken, İskoçya’da ise İskoçya Ulusal 
Parti 56 milletvekili çıkararak seçim-
lerden büyük bir zaferle çıktı.

Toplamda 46,425,386 kayıtlı seçmenin 
olduğu seçimlere katılım oranının %66.1 
olduğu seçimlerde partilerin kazandıkları 
milletvekili sayısı şöyle:

Muhafazakar Parti (Conservatives) : 
%36.9 ile 331 milletvekili

• İşçi Parti (Labour): %30.5 
ile 232 milletvekili

• UKİP: %12.6 ile 1 milletvekili
• Liberal Demokrat Parti (Lib 

Dem): %7.8 ile 8 milletvekili
• İskoçya Ulusal Partisi (SNP): 

%4.7 ile 56 milletvekili
• Yeşiller Partisi (Green): 

%3.8 ile 1 milletvekili
Britanya’da, ilk defa oy kullanan en 

yaşlı seçmen, 102 yaşındaki, Kürt nene, 
Ayşe İcöz. Yakın bir zamanda Britanya 
vatandaşı olan, İcöz, bu ülkede ilk oyunu 
kullanan en yaşlı vatandaş oldu.

Birleşik Krallık’ın, 1667 yılından irti-
baren, en genç milletvekili, İskoçya’nın 
Paisley and Renfrewshire South seçim 
bölgesinde seçilen İskoçya Ulusal Parti’den 
(SNP), 20 yaşındaki, Mhairi Black oldu.

Ezgi’nin Ölümü Toplumu 
Derinden Üzdü

2015 yılında yine gençlerin ölümleri toplumu-
muzu derinden etkiledi. 18 yaşındaki, Kingston Üni-
versitesi, eczacılık bölümü birinci sınıf öğrencisi, 
Ezgi Serçe, 5 Ocak gecesi, kaldığı öğrenci evinde 
ailesi tarafından ölü bulundu. İş adamı İsmet ve 
Canan Serçe’nin büyük kızı Ezgi’nin cenazesi, 
yoğun bir kalabalıkta 10 Ocak’ta toprağa verildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, West London 
Coroner’ı, Chinyere Inyama, Serçe’nin, hap alarak 
hayatına son verdiğine karar verdi.

Genç kızın, kız kardeşi Esin, ve kuzenleri 
Goncagül ve Esra, Ezgi’yi şöyle anlattılar: ‘‘Ezgi 
herkesin bir tanesiydi. Arkadaş olarak her zaman 
nasihat verirdi bize ve mutlu olmamızı isterdi. 
Başkalarını mutlu etmeyi severdi. Her konuda so-
runluluk üstenirdi- bir şey planlanması gerektiğinde 
öncülük yapardı ve her konuda herkesin ona karşı 
güveni çoktu. Hem ablalık hem de gerektiğinde 
annelik ve babalık da yapardı. Şakalaşmayı çok 
severdi, hatta hepimiz için bir takma isimi vardı.’’

Britanya’da Yılın En 
Çok Konuşulan İsmi 
Jeremy Corbyn oldu

Britanya’da 2015 yılında en çok 
konuşulan konu ve kişi Jeremy Corbyn ve 
İşçi Parti liderliği oldu. 7 Mayıs seçimler-
inde büyük bir yenilgi yaşayan İşçi Parti, 
Ed Miliband’ın istifa etmesiyle, yeni bir 
lider seçme yarışına girdi. 

Parti, yaptığı değişiklikle, genel 
başkan seçimini parti üyelerine- yani 
partinin tabanına- devretmesiyle Corbyn 
rakiplerini açık ara geride bırakarak yarışı 
kazandı.

Sosyalist bir siyasetçi olarak bilinen 
Jeremy Corbyn genel başkanlık için 
adaylığını açıkladığı andan itibaren, ülke 
siyasetinde büyük bir çalkantı yaşanmıştı. 
Corbyn, parti içi ve dışı tüm engelle-
melere rağmen rakiplerinin oylarının 
toplamından fazlasını alarak İşçi Parti 
genel başkanı seçildi. 422 bin 664 İşçi 
Partisi üyesinden yüzde 59.5’ine tekabül 
eden 215 bin 417’sinin oyunu aldı.

Siyasi hayatı boyunca savaş karşıtı 
olan 66 yaşındaki Corbyn, aynı zamanda 
yıllardır Kürt halkıyla dayanışma içerisinde.

Corbyn seçilmesinin ardından yaptığı 
konuşmada, daha demokratik, daha eşit 

ve daha iyi bir İngiltere ve toplum için 
çalışacağını söyledi ve İşçi Partisi’nin 
genel başkanı olarak ilk iş Londra›daki 
mültecilere destek gösterisine katıldı.

Andy Burnham, Yvette Cooper, 
Liz Kendall Corbyn ile yarışan diğer 
adaylardı. Burnham oyların yüzde 
19’unu, Cooper yüzde 17’sini, Kendall 
ise oyların yüzde 4,5’ini aldı.

Şilan Özçelik: Britanya’da 
PKK’ye Katılma eşebbüsünden 
Yargılanıp Suçlu Bulunan İlk Kişi

Şilan Özçelik, Britanya’da 
görülen ilk PKK’ye üye-
lik davasında suçlu bulu-
narak hapis cezası aldı. 
Özçelik PKK’ye katılmaya 
teşebbüsten, Old Bailey 
Mahkemesinde, yargılandığı 
davada jüri tarafından suçlu 
bulunarak genç suçlular ku-
rumunda 21 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. Hakim John Bev-
an, savunma barristeri Peter 
Rowlands’ın ertelenmiş ceza 
talebini ret ederek, Özçelik’in 
cezasını tamamlaması için 
tutukluluğunun devamına ka-
rar verdi.

Özçelik, 2006 Terör 
Yasası kapsamında, terör 
eylemleri gerçekleştirme 
niyetiyle, hazırlıkta bu-
lunma suçlamasıyla, 16 

Ocak 2015’te Stansted 
Havaalanında göz altına 
alınmıştı.

Sali Akşamı yayınlanan 
ITV London haber 
programına konuşan, Lon-
dra Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Uxbridge ve 
South Ruislip milletvekili, 
Boris Johnson, yargının 
Özçelik kararını gözden 
geçirmesi gerektiğini ifade 
ederek, PKK ve Peşmergeyi 
desteklediğini de dile get-
irdi. Johnson, ‘‘Benim has-
sasiyetim oldukça PKK ve 
Peşmerge’den yana. Umarım 
ki hukuki sistem de bunu 
yansıtır ve saçma bir ceza 
yerine, [Şilan] mantıklı olan 
muameleyi görür’’, şeklinde 
konuştu.

Çete Operasyonunda 
Polis Bir Kişiyi Öldürdü

Bu yıl da, toplumuzdaki 
gençler ve özellikle Kuzey ve 
Doğu Londra, çete suçlarından 
etkilenmeye devam etti. Aralık 
11, Cuma sabahı, alınan isti-
hbarat üzere gerçekleşen çete 
operasyonunda, polisin bir el 
silah ateş etmesi sonucunda 
28 yaşındaki Jermaine Baker 
öldürüldü. 

Polis, Wood Green Suç 
Mahkemesine çete suçlarına 
ilişkin görülecek davanın 
sanıkları, İzzet Eren ve Er-
win Amoah-Gyamfi’nin po-
lis aracından kaçırılacakları 
istihbaratı üzerine operasyonu 
düzenlediler. 

Baker’ın ölümüne yol açan 
operasyonda, Nathan Mason 
(30), Gökay Soğucaklı (19), 
Özcan Eren (31) ve Eren Hayser 
(25); İzzet Eren ve Amoyaw-
Gyamfi kaçmalarına yardımcı 
olmak suçundan tutuklandılar. 
Mason ve Sogucaklı ayrıyeten, 

maket silah taşımaktan ve sahib-
inden izinsiz araca el koymak 
suçlarından tutuklandılar. Dört 
sanık 4 Ocak’ta Wood Green 
mahkemesine çıkartılacaklar.

Baker’ın ölümü Bağımsız 
Polis Şikayet Komisy-
onu (IPCC) tarafından 
soruşturulurken, Londra Polis 
Birimi, Metropolitan Police, 
tarafında yapılan açıklama 
polis memurunun cinayet 
suçlamasıyla yargılanabileceği 
belirtildi.

Öldürme ve yaralama 
amacıyla silah taşıma suçunu 
kabul eden İzzet Eren ve 
Amoah-Gyamfi, 14’er yıl hapis 
cezası aldılar.

Yaşanan bu son olay daha 
önce gerçekleşen Türk ve Kürt 
çete cinayetlerine bağlanıyor. 
Oktay Erbaşlı 2009 yılında, 
Ali Armağan 2012 yılında 
ve Zafer Eren 2013 yılında 
öldürülmüşlerdi.
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Boşandıktan 22 yıl sonra 
bile eski eşe karşı mal-mülk 
davası açılabiliyor
Boşandıktan yıllar sonra eski eş ya da partnerine karşı mal-mülk davası açanların 
sayısında son yıllarda ciddi bir artış yaşandığına dikkat çeken Kılıç & Kılıç Avukatlık 
Bürosu’nun Direktörü Aile Avukatı Filiz Kılıç, İngiltere yasalarına göre bir kişinin 
eşinden resmi olarak boşanmasının mal-mülk paylaşımının da otomatikmen 
çözüldüğü anlamına gelmediğini, eşlerden birinin ilerleyen yıllarda da eski eşinin 
sahip olduğu mal-mülkten hak talep edebildiğini vurguladı. Geçtiğimiz yıl İngiltere 
mahkemelerine 29 bin civarında bu türden dava taşındığını, bu rakamın 2013 yılına 
göre bir kat artış gösterdiğine dikkat çeken Kılıç, bu tür sorunlar yaşamamak için 
boşanan çiftlerin boşanma sırasında mutlaka mal-mülk paylaşımını ön gören pro-
tokolü de imzalayıp mahkemeye onaylatmaları gerektiğini söyledi. Avukat Filiz 
Kılıç konu ile ilgili olarak şöyle konuştu:

“Birçok insan eşinden boşandıktan 
sonra eğer taraflar birbirinden maddi 
bir nafaka ya da tazminat talebinde 
bulunmamışsa mal-mülk paylaşımının 
da mahkeme tarafından tanındığını 
düşünüyor. Ancak İngiltere yasalarına 
göre boşanma ayrı bir yasal süreç, mal-
mülk paylaşımı ve çocukların durumu 
ayrı birer yasal süreçtir. Ancak her ne 
kadar boşanma, mal-mülk ve çocuk 
davaları ayrı ayrı görülse de, boşanma 
davanız görüldüğünde mal mülk ko-
nusunda da eşinizle anlaşıp yapılan 
anlaşmayı mahkeme tarafından on-

aylatabilirsiniz. Böylece boşanma ile 
beraber bu konuyu da tamamen hal 
etmiş olursunuz ve ilerisi için kork-
madan plan yapabilirsiniz. Böylesi du-
rumlarda duygusal davranıp bu konu 
üzerinde durmayıp eski eşin ileride 
dava açmayacağına güvenmek yerine 
mal-mülk konusunda bir anlaşmaya 
varıp bu anlaşmayı mahkeme 
tarafından onaylatmak ve bunu yasal 
bir anlaşmaya çevirmek en ideal 
olanıdır. Aksi takdirde kısa süre önce 
Yüksek Mahkeme tarafından görülen 
emsal bir davada (Wyatt v Vince) 

tanık olduğumuz gibi boşanmadan 22 
yıl sonra bile eski eşiniz tarafından 
açılacak bir mal-mülk davası riski ile 
karşı karşıya kalabilirsiniz.”

DOĞrU Yasal PrOseDÜr 
takİP eDİlMelİ

Boşanma davalarında mal-mülk 
paylaşımı konusu ile ilgili doğru bir 
hukuki prosedür izlenmediği zaman 
boşanan kişilerin ilerde başlarının 
ağrıyabildiğini kaydeden deneyimli 
Aile Avukatı Filiz Kılıç, bu tür sorun-

lara kapıyı tümüyle kapatma yolunun 
profesyonel hukuki destek almaktan 
geçtiğini söyledi. Firma olarak Türkçe 
konuşabilen avukatlar vasıtasıyla 
hizmet verdiklerini kaydeden Kılıç, 
aile davaları konusunda kendilerine 
başvuran müvekkilere ücretsiz ön 
danışmanlık hizmeti de verdiklerini 
söyledi.   

Aile davaları alanında yasal yardım 
(Legal Aid) hizmeti veren Kılıç & 
Kılıç Avukatlık Bürosu başta çocuk 
davaları (velayet, görüşme kararları, 

evlat edinme, eğitim, isim değişikliği 
ve sosyal servislere karşı kamu çocuk 
davaları), aile içi şiddet davaları (ya-
saklama başvuruları ve evde kalma 
kararları), boşanma davaları, mal-
mülk başvuruları ve tedbir kararları 
gibi alanlara bakıyor. Daha fazla bilgi 
için  020 8888 8341 veya 07903315188 
numaralı telefonları arayabilirsiniz.

Firmasının adresi: 307 West Green 
Road, N15 3PA, London. 

Email: info@kilicandkilic.com

Kılıç & Kılıç Avukatlık Bürosu’nun Direktörü Filiz Kılıç 
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Birleşik Krallık Avrupa Birliğinde ayrılırsa?
Haydar Ulus-Ulus Group 

2015 yılında İngiltere dünyanın beşinci 
büyük ekonomisi olmasına rağmen 
hatırlarsanız İngiliz başbakanı David Cam-
eron bu yıl Avrupa Birliğine ve bütünlüğüne 
çok yüklenmişti. Konuşmalarında «Her 
problemin yanıtının her zaman ‹daha fa-
zla  Avrupa› olmadığını kabul edelim. 
Çözüm bazen de ‹daha az Avrupa›dır» 
değerlendirmeleri yapmıştı.

Cameron 2015’te ne istemişti:

• Önce Avrupalı ortaklarıyla 
yeniden müzakere etmek, 

• Ardından 2017 sonuna kadar 
referanduma sunulmasını,

•  AB ülkelerindeki 
ulusal  parlamentoların 
yetkilerinin artırılması,

• Özellikle AB göçmenlerinin 
sayılarına sınırlama getirilmesini,

•  Göçmenlere sağlanan sosyal 
yardımların  kesilmesi gerektiğini,

• Grup  halinde hareket edecek 
milli parlamentoların istenmeyen 
yasa tekliflerini durdurabileceği 
yeni bir düzen oluşturulmasını

•  İngiltere›ye AB içinden gelen 
göçmenlerin sosyal güvenlik  
sisteminden yararlanabilmeleri 
için ülkede 4 yıl çalışmış olma 
zorunluluğu getirmek.

Cameron, Avrupa Parlamento başkanına 
yazdığı mektubunda «göç» başlığı altında 
da Birlik içindeki serbest  dolaşımın üye 
ülkelerin eğitim, sağlık ve kamu hizmetleri 
için getirdiği yükün büyüklüğüne ayrıca 
dikkat çekmişti.

 Diğer üye ülkelerin aksine İngiltere›nin 
nüfusunun artığını, ӧnümüzdeki  on 
yıllarda Birleşik Krallığın nüfusunun 70 
milyona ulaşacağının ve 2050 itibariyle 
AB’nin en kalabalık ülkesi olacaklarını 
ayrıca belirtmişti. Ingiltere her yıl net 
300 bin yeni gӧҫ alıyor. Bu, sürdürülebilir 
değil. AB dışından göçü kontrol altına 
almak için  atmamız gereken adımlar 
var. Ancak AB içinden gelenler üzerinde 
de daha fazla  kontrol icra edebilmeye 
ihtiyacımız var.»

 Aslında muhafazakar parti başkanı bu 
talepleriyle Birleş Kraliyetin muhafazakar 
ve yavaş uygulamalarla Avrupa Birliğinde 
ayrılmasını sağlamak iҫin atılan temelerin 
ta kendisidir.

 Yanlız Birleşik krallık aB›den 
ayrılırsa, ticaret zorlaşır, 
gümrük tarifeleri artar ve mali 
akışkanlık şimdiki gibi olmaz.

 Unutmayalım ki Avrupa’daki açık ticar-
et, engellerin kaldırılması ile sermayenin ve 
ticari malların kolay dolaşımın sağlanması 
dolayı İngiltere ekonomisi 2015’de old-
ukça güçlüydü, bunun aksisini savunmak 
mevcut bulunduğumuz bağlılığı inkar et-

mektir. Cameron’nun bahsettiği engellerin 
konulması ileriki yıllarda ticareti yavaşlatır 
ve daha ҫok işsizliğe yol aҫar.

 2015 yılında ülkede ekonominin 
büyüdüğü, işsizlik rakamlarının düştüğü ve 
bütçe açığının azaldığına şahit olduk. Ver-
ilere gӧre büyümenin önümüzdeki birkaç 
yıl boyunca süreceği ve enflasyon oranının 
yüzde 2’lik hedefine yavaş yavaş döneceği 
tahminlerinde bulunuluyor.

 Birleşik Krallık Avrupa’da daha güҫlü, 
ҫıkması durumunda ciddi güvenlik riskleri 
ile karşı karşıya kalacağını, ekonomik bir 
ҫıkmaza gireceğini ve güҫ kaybedeceğini 
düşünenler de  Avrupa polis teşkilatları ve 
istihbaratı ortaklıklarını da kaybedecekler-
ini savunmaktalar.

 Muhafazakarlar ve benzeri 
düşünenler Birleşik kralliyetin 
avrupa Birliği iҫinde kalmasını 
ne kadar zor ve zararlı 
olması savunmasına rağmen 
iҫerisinde kalmanın da o 
kadar faydalı olduğunun aynı 
zamanda bilincindeler.

 Başbakanlık ne kadar Avrupa dışı 
kalmamızı dillendirse de kendi ӧn sıra 
bakanlık kurulu iҫinde Avrupa’daki 
birliğimiz, serbestliğimiz, emniyetimiz son 
yıllarda yaşanan küresel kırız sonucu bu 
ülkenin toparlanmasına ve tekrar istatistik 
verilerin pozitife kavuşmasının en büyük 

sebeplerinde birisi olduğuna inanlarda var.
Avrupa Bakanı David Lidington bir 

gӧrüşmesinde Avrupa iҫinde kalma 
kararımızın Birleşik Kraliyeti tek referan-
dumla değil de mevcut hükümeti oluşturan 
4 krallık tarafında ayrı ayrı referandumlarla 
belirlenmesini destekleyenlerden birisidir. 
İskoҫya, Galler, Kuzey İrlanda bӧlgelerinin 
Avrupa Birliği ile kaydettikleri kazanımlar 
ve aldıkları sınırsız destekler sonucu son 100 
yılda Birleşik Kraliyetin Parlamentosunun 
kendi başına ekonomik gelişiminden daha 
fazlasını sağladığını, 20 dakika internette 
kendi analiz ve araştırmamıza kalkışsak bu 
kazanımlara şahit olmamak mümkün değil.

 Birleşik Krallığının göç sorununa 
daima değinen Cameron sadece bir gün 
ayırıp 35 yıl ӧnceki doğu ve kuzey Lon-
dra bölgesinin demografik değişimi ile 
getirdiği güzellikleri gezebilse, özellikle 
Kürt ve Türk toplumu gӧҫmenlerin Brit-
anya kültürüne adapte eve entegre olarak 
ülkenin hukuki ve ticari kalkınmasına 
sebep olan bu gӧҫmenlerin ülkeye 
kazandırdıklarını görebilir.

Cameron’un gӧҫmen argümanı Avru-
pa Birliğinde çıkmamız için ӧn sırada 
sebep göstermesi gereksiz bir ger-
ekçedir. Avrupa’daki gӧҫmenler aile 
bağlılıklarından dolayı Avrupa’nın ithalat ve 
ihracat sektörüne ҫok yenilik ve güvenirlik 
kazandırmıştır, Birleşik Kraliyetin Avrupa-
da ayrılması savundukları serbest piyasanın 
kalkışmasına değil düşüşüne ve daha kötüsü 
kara piyasanın gelişmesine sebep olur.
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2015’i Nasıl Tarif Edersiniz?..
Kuşkusuz bu soruya herkes bulunduğu noktadan cevap verecektir.

Biz politik sürgünler ve göçmen-
ler, maalesef en az iki kimlikli, iki 
“vatanlı” olmamız nedeniyle güncel si-
yasal gelişme ve değerlendirmeler söz 
konusu olduğunda sadece yaşadığımız 
coğrafyadan bakamıyoruz. Kopup 
geldiğimiz ve uğruna zindanlar 
yattığımız, ölümlerden döndüğümüz 
ülke topraklarındaki gelişmeler 
önceliğimiz oluyor.

Diğer taraftan, etrafımızı giderek 
kuşatan ırkçı-faşist politika ve örgütlen-
meler, biz göçmenleri hedef tahtasına 
koyan baskı yasaları ve sosyal hak 
kesintileri, sorumlusu olmadığımız 
suçların zanlıları olarak gören gözlerin 
basıncı altında olmamız, bizlere yaşam 
karşısında en az ikili gündemle sorum-
luluklar yüklemekte.

Bu konuyu değerlendirirken de 
kaçınılmaz olarak ikili sorumlulukla 
yaklaşacağız.

2015 yılını kadınlar cephesin-
den değerlendirmem istendiğinde ilk 
aklıma gelen; başta Kuzey Kürdistan’da 
bugün yaşanmakta olan askeri işgal ve 
imha saldırıları, savaşın ve şiddettin 
topraklarından koparıp, en acımasız 
koşullar altında göçe zorladığı mültecil-
er ve Avrupa topraklarında hızla artan 
ırkçı-faşist saldırı ve politikalar oldu.

Yazının sonunda söylemem ger-
ekenleri baştan söyleyerek açmaya 
çalışayım...

2015 yılı: tüm toplumsal kesim-
lerde olduğu gibi kadınlar cephesinden 
de savaşın, vahşetin, sürgünlerin ve 

direnişin yılı oldu.
Ortadoğu’da; DAİŞ’in ele geçirdiği 

topraklar; YPG, YPJ’li güçler, komünis-
tler ve dostları tarafından parça parça 
kurtarılırken telaşa düşen AKP faşizmi 
ve Saray gladyosu, 7 Haziran seçim 
sonuçları ile ülke topraklarında da güç 
kaybı yaşadığını fark etti. DAİŞ üzerin-
den düşündüğü gelecek projesini kend-
isi devreye soktu. Suruç, Ankara gibi 
kitlesel katliamların yanı sıra özyönetim 
ilanlarının olduğu kentler başta olmak 
üzere Kürdistan topraklarında devam eden 
askeri işgal ve imha saldırılarını başlattı.

Tüm bu saldırıların en ağır 
sonuçlarını kadınlar ve çocuklar yaşadı. 
2015 yılında yapılan birçok katliamda 
ölen sivillerin çoğunluğunu kadınlar ve 
çocuklar oluşturdu.

Gerilla Ekin Wan’ın cesedine 
yapılan işkence ve çırılçıplak soyularak 
teşhir edilmesi, hapishanelerde kadın 
tutsaklara çıplak aramaların dayatılması, 
sıkıyönetim ilan edilen Kürdistan 
topraklarında onlarca kadının katledilm-
esi, sokaklarda günlerdir bekletilen 
kadın cesetleri, hamile kadınların, yaşlı 
anaların, bebeklerin ve çocukların kat-
line tanıklık ediyoruz… 

Kürt analarının; katledilen 
çocuklarının, bebeklerinin cesetler-
ini günlerce buzdolabında tutmasına 
tanıklık ettik… Yüz binlercesi evler-
ini, topraklarını terk etmek zorunda 
bırakıldı…

Bunlar sadece yukarıdaki gibi fizik-
sel sonuçlar yaratmadı. Ağır psikolojik 

sonuçlarıyla yaşanan toplumsal travma 
intiharlarla devam etmekte... Yapılan 
istatistikler, son aylarda Kürdistan’da 
kadın intiharlarının önemli oranda 
arttığını göstermekte...

Daha birkaç ay önce, ülkenin ve 
dünyanın pek çok kesiminden kadınları 
etkisi altına alan Kürt kadının savaşım 
gücü, mücadele ve kazanımları; AKP 
gericiliği ve faşizmini telaşa soktu, kor-
kuttu. Bu kazanımlar, cihatçı faşizmi 
ideolojik zemininden vuruyordu. 13 
yıldır parça parça devreye sokmaya 
çalıştıkları kadını köleleştiren duvarlar, 
Kürt kadınının mücadele ve kazanımları 
ile çatırdıyordu.

Özgecan cinayeti ardından sokakları 
dolduran, özsavunma politikalarını tartışan 
ve daha önce bir araya dahi gelemeyen 
büyük kadın yığınlarının protestoculuktan 
çıkarak birleşik mücadele eğilimleri ile 
değişim gücü olmaya başlamaları AKP 
faşizmini ürkütmekteydi.

Son aylarda artan kadın ve çocuk 
katliamlarının bir tesadüf olmadığının 
gerisinde yatan gerçekte işte bu!.. Kadın 
katliamlarını savaş kazası, ya da tesadüf 
olarak değerlendirmek ya saflık, ya da 
uyutulmuş zihinlerin varacağı bir sonuç olur.

Keza, Suriye’den Türkiye’ye göç 
etmek zorunda bırakılan 2 milyonu 
aşkın mültecinin çoğunluğunu kadın 
ve çocuklar oluşturmaktadır. Kadın 
organizasyonları tarafından yapılan 
araştırma ve istatistik sonuçlarına göre, 
savunmasız ve sefalet koşullarındaki 
kadınlar taciz, tecavüz, düşük ücret 
dayatması, zorla evlendirilme ile 

karşı karşıya. Kadınlara iki saatlik 
muta nikahları kıyılıyor. Kadın ve kız 
çocukları fuhuşa zorlanıyor. Kaldıkları 
kamplardan çıkarılıp yaşlı erkeklerle 
birkaç haftalığına evlendirilen kız 
çocukları bulunuyor.

Kadına yönelik ev içi şiddet ise hız 
kesmeden devam ediyor...

Kısacası, AKP faşizmi ve saraylı 
diktatör; Kürdistan’ın direnişçi güçler-
inden başlayarak kadınlara karşı açık bir 
savaş yürütmektedir.

Cizre, Silopi, Sur, Nusaybin başta 
olmak üzere Kürdistan’ın tüm kentler-
inde kadınlar; direnişleri, topraklarını 
ve kimliklerini savunma, özyönetim 
mücadelesi ile Kürdistan geçliğinin 
savaşım gücünü motive ediyorlar. Tank, 
top, tüfek, tüm savaş araçlarının devrede 
olduğu, yaşamanın bile artık bir direniş 
olduğu Kürdistan’da kadınlar, kazanıma 
kilitlenmiş varlık mücadelesini inanç ve 
ısrarla sürdürmekteler. Kobane bugün 
artık Kuzey Kürdistan’dır!..

Diğer yandan, Ege ve Akdeniz 
suları, Aylan bebekle sembolleşen 
mülteci mezarlığına dönüştü. Hergün 
onlarca, yüzlerce insanı yutan su-
lara rağmen devam eden zorunlu göç, 
Avrupa topraklarına ulaşmakla da 
sonuçlanamıyor. Aylan bebek sonrası 
mültecileri hoşgörüyle karşılama tören-
lerinin yerini şimdi; yakılan kamplar, 
yurtlar, sınırdışılar, işkence ve fuhuş 

sektörü aldı.
Irkçı-faşist hareketin kendisini 

örgütleme aracı olarak kullandıkları 
mültecilik, kapitalizmin aşırı kar 
hırsının yarattığı krizlerin faturasını 
da giydirdikleri “sorun” haline geldi. 
Yüzbinlerce mülteci kadın, tutuldukları 
kamplarda; ağır taciz, tecavüz 
yaşamakta, pek çok kadın seks kölesi 
olarak pazarlanmaktadır.

Tüm dünyada artan şiddet olgusu, 
kadınların kendilerini en güvence de 
hissetikleri evlerinde vurmaya, katlet-
meye devam ediyor. Ülke topraklarında 
olduğu gibi Avrupa’da da sanılanın ak-
sine kadın katliamları hızla artmakta.

Sonuç olarak; 2016’da bizleri 
bekleyen görevlerin başında savaşın 
durdurulması, onurlu barış mücade-
lesinin kazanımla sonuçlanması 
bulunmaktadır.

Özsavunma ve Özyönetim 
politikasının asıl sahipleri öncelikle 
biz kadınlardır. Kobaneli kadınların; 
örgütlenme, direniş, mücadele ve özsa-
vunma politikaları rehberimiz olsun!

Asla unutmamalıyız; her geçen san-
iye dünya, daha fazla yaşanılamayacak 
hale gelmektedir ve sorumluluk hepi-
mizindir!.. Kimse, hiç kimse bu sorum-
luluktan ve sonuçlarından kaçamaz...

Eşit, özgür, kardeşçe bir dünya te-
mennisiyle...

Özgürce
haTİCE GÜDEN
h.guden-tlgrf@hotmail.com
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Şiddet, Sömürü ve Savaşa 
Karşı Yükselen Umut: 
Kadın Mücadelesi

Yasemin Andan

2015 yılı, erkek şiddetinin ve dev-
letin bu zihniyete zemin sunan cinsi-
yetçi politikalarının en bariz yaşandığı 
bir yıl oldu. Militarist, devletçi, tekçi, 
milliyetçi, cinsiyetçi erkek egemen 
zihniyetin kurum ve yapıları, kadınları 
yaşamın her alanında hedef aldı. 

Bu anlamıyla 2015’e, Türkiye, 
Kürdistan ve Ortadoğu’da süren ve 
gelişen yeni savaşlar, bu savaşlarda 
kadınlara karşı yürütülen soykırımlar, 
kadınlara karşı çok yönlü geliştirilen 
saldırlar ve bu saldırılara karşı yürütül-
en direniş damgasını vurdu. Bunca 
olumsuzluğa rağmen, kadınlar, her 
türlü eril zihniyet, şiddet ve sömürüye 
karşı mücadelelerini ve direnişlerini 
yükselttikleri bir yıl geçirdiler.

DAİŞ, El Nusra, El Kaide, Boko 
Haram ve çeşitli destekçileri ataerkil 
politikalarının en zalim, barbar ve 
kanlı uygulayıcıları olarak, binlerce 
kadını kırımdan geçirdiler, en cani 
yöntemler ile alıkoydular, topluma 
manevi ve fiziksel büyük yıkımlar 
yaşattılar ve yaşatmaya devam edi-
yorlar. Bu saldırılara rağmen, atae-
rkil zihniyetin zalim çetelerine en 
büyük cevap kadınların öncülüğünde 

Rojava’da, özelde de Kobane’de, 
geliştirilen, amansızca ve kahramanca 
verilen mücadele ve kazanılan zafer 
oldu. Kuşkusuz verilen mücadele ve 
kazanımlar kadınların sadece özgür-
lük umudunu yükseltmek ile kalmadı, 
aynı zamanda her alanda ‘kadınların 
öz savunma’ esasına dayalı olarak 
erkek egemenliğine ve gericiliğe karşı 
geliştirdikleri özgürlük mücadelesine 
yeni bir ivme kazandırdı. 

Kadın olarak kimliğimiz, 
özgürlüğümüz, yaşamımız, 
değerlerimiz, başta Kobane zaferi ol-
mak üzere Rojava’da yürütülen mü-
cadele ile korunduğu bir yıl oldu.

2014 yılında, Şengal’de erkek 
egemenliğinin en köhnemiş zih-
niyeti olan DAİŞ çetelerinin 
eli ile gerçekleştirilen soykırım 
hafızalarımızdan silinmeyecek. Bin-
lerce Êzîdî Kürt kadın ve çocuklarının 
katledilmesinin, kaçırılan kadınların 
pazarlarda satılarak köle yapılmasının, 
insanların yerlerinden yurtlarından 
edilmesinin acısını yüreklerimizin en 
derinliklerinde hep hissedeceğiz.  Bu-
nunla yanında, 2015 yılında, DAİŞ 
çetelerinin Şengal’den çıkarılması ve 
özgürleştirilmesi tarihi bir kazanım 
oldu. Ancak tek bir Şengal’li kadın 
esir olduğu sürece o toprakların ve biz 
kadınların acısı hep taze kalacaktır. 

2015’te AKP, kadın düşmanı 
politikalarından vazgeçmediği gibi, bu 
politikalarını  daha da derinleştirerek 
sürdürdü. Kuzey Kürdistan’da en kirli, 
karanlık, özel savaş uygulamaları ile 
terör estiren, çocuk, kadın yaşlı de-
meden her gün katliam yapan AKP 
devleti, büyük insanlık suçu işledi ve 
işlemeye de devam ediyor. Türkiye 
devletinin başta Hakkâri, Sur, Cizre, 
Silopi, Nusaybin, Dargeçit olmak 
üzere Kürdistan’in bir çok yerinde 

doktor ve öğretmenlerin bölgelerden 
çıkararak, okulları öğrenciler yerine 
güvenlik güçleri ile doldurarak, sürek-
li askeri sevkiyatlar yaparak, sokağa 
çıkma yasakları ilan ederek kapsamlı 
katliamın hazırlığını yapmaya çalıştığı 
apaçık ortadadır. 

Elbette bu saldırıların, Kürt 
kadınlarının yıllardır büyük bedel 
ve emek ile kazandıkları özgürlük 
alanlarına, iradelerine, köleliğe karşı 
başkaldırılarına, sosyal ve siyasal 
alandaki kazanımlarına karşı duyulan 
öfke ile gerçekleştiği aşikârdır. 

AKP’nin saray saltanatı uğruna 
geliştirildiği imhacı, inkârcı ve 
katliamcı politikalarına karşı kadınlar, 
her zaman ki gibi zılgıtları ile canları 
pahasına sokaklarda, mahallelerde 
direnişteki yerlerini öz savunmalarını 
geliştirerek aldılar. 

Kürdistan’da kadına yönelik to-
pyekûn saldırı ve katliam konseptini 
hayata geçiren bu zihniyet, Türkiye’nin 
batısında ise kadın cinayetleri, yine 
kadınlara yönelik şiddet, taciz ve 
tecavüz kültürünü normalleştirmeye 
çalışan, kadını eve hapseden, ev içi 
tecavüzde indirim uygulayan, ucuz iş 
gücü olarak çalıştıran zihniyet olarak 
kendisin ortaya koymaktadır. AKP 
devletinin ataerkil zihniyetine dur 
demenin kadınların her zeminde or-
tak mücadelesi ve öz savunmasından 
geçtiği açıktır.

Kadınların, ideolojik erkek 
şiddetine karşı özgürlüğünün garantisi 
öz savunma ile mücadelelerini 2016 
yılına taşırma ve daha da yükseltme-
deki kararlılıkları çok açık bir biçimde 
görülmektedir. Kadınlar direnişte ve 
özgürlükte ısrarı, ekolojik, demokratik 
ve cinsiyet özgürlükçü alternatif yaşam 
inşasını en geniş dayanışma ağları ile 
evrenselleştirecekleri bir yıla giriyorlar. 
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Milletvekili Sarıyıldız Tüm Yönleriyle Cizre’yi 
ve Orada Devam Eden Direnişi Yazdı
Cizre ve Silopi 15 gündür, yani 
900 saattir kapalı cezaevine 
dönüştürülmüş vaziyette. 
Cezaevinde dahi ziyaretçi hakkınız 
var. 15 gündür Cizre ve Silopi’ye on 
binlerce asker ve özel harekât polisi 
dışında hiç kimse giriş yapamadı.

Devlet saldırılarının başladığı ilk günden bu yana 
aralıksız olarak Cizre’de bulunan Şırnak milletvekili Faysal 
Sarıyıldız, yaşanan olayların en yakın tanıklarından birisi. 
Halkın direnişini, devletin saldırılarını yerinde takip eden 
Sarıyıldız gözlemlerini yazdı: 

«zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü, 
hem akıl çağıydı, hem aptallık, hem inanç devriydi, hem 
de kuşku, aydınlık mevsimiydi, Karanlık mevsimiydi, 
hem umut baharı, hem de umutsuzluk kışıydı…” Tam 
da böyle bir zamandı. Bir bahar günüydü, cevval be-
denlerin menzile bir an önce varmanın tez canlılığı, hafif 
korku, fısıldaşmalar ve bayramsı heyecan bütün Cizrelileri 
sarmıştı. Bütün bu karmaşık duyguların Cizre’ye sirayet 
ettiği tarih 1992 Newroz’u. Bütün yollar, sokaklar, cad-
deler, köy yollarındaki patikalar Newroz’a akıyordu. Ma-
halle aralarında tutulan halaydan sonra sımsıkı kenetlenme 
zamanıydı. Çünkü yine bugün olduğu gibi demirden imal 
edilen zulüm makinaları; tanklar ve zırhlı araçlar kenti 
kuşatmıştı. Bayram kana bulanmalıydı. Atalardan mi-
ras alınan muhayyeli meftuna çevirmenin, tam vaktiydi. 
Çünkü, özgürlüğü haykıran ve ölüm kefenini yırtan bir 
halkın çığlığı egemenleri her daim deliye çevirmiştir. İşte o 
deli, çılgın ruh o gün Cizre’yi kana buladı…

Cizre o zamandan sonra yara aldı, debelendi, düştü, kalktı. 
Ancak, o ilk günkü özgürlüğe kavuşmanın tez canlılığını ve 
bayramsı heyecanını hiçbir zaman yitirmedi. Bazı  kentlerin 
zamanı, takvimin zamanından hızlı akar. İşte çocukluğumun 
kenti Cizre böyle bir kent. Onun içindir ki Cizre hep bir 
adım önde olmuştur. Nice tufanları gören Cizre bu sebe-
pledir ki muktedirler ile her zaman mukavemet halinde 
olmuştur. Cizre’nin zulme itiraz eden bu toplumsal ruh hali 
yakın dönem siyasi geçmişinin yanında tarihi ve kültürel 
karakteristiğinden gelmektedir. Cizre Osmanlılar döneminde 
de özerk yaşamını elinden almak isteyen Osmanlı Sultanına 
da itiraz etmiştir. Her sokağında direnişin bir anısı ve tarihi 
olan bu kenti “ıslah” etmek öyle sanıldığı gibi kolay değil. 
Bugünün Sultan’ı da bunu idrak edecek.

Tecrübeyle sabit olan bu kentin özgürlük tutkusu tank 
ve topla yeniden ehlileştirilmek isteniyor. Cizre ve Silopi 
15 gündür, yani 900 saattir kapalı cezaevine dönüştürülmüş 
vaziyette. Cezaevinde dahi ziyaretçi hakkınız var. 15 gündür 
Cizre ve Silopi’ye on binlerce asker ve özel harekât polisi 
dışında hiç kimse giriş yapamadı. Devletin en ağır silahları 
ile bu iki ilçeye saldırılıyor. Silopi’de Ferhat Encü ve Aycan 
İrmez arkadaşımız bulunmakta. Ben de Cizre’nin 15 gündür 
devam eden vahşet günlerinin tanığıyım. Aynı zamanda 
15 gündür bir halkın umutla, dirençle tank ve topa karşı 
yüreğini nasıl barikata çevirdiğinin şahidiyim.

İlk önce öğretmenleri gönderdiler, sonra memurları. 
Başka bir ülkede savaş çıktığında, yurdum insanının 
can güvenliğin için apar topar “ülkeye dön” çağrısı ya-
par gibi…. Ülkenin batısına ait olan her şeyi çıkardılar. 
Çıkardılar, çünkü steril bir katliam için ortam uygun hale 
getirilmeliydi. Bir tek silah, üniforma, tank, top ve devle-
tin en soğuk yüzü olan “güvenlik aygıtı” kaldı. Hükümet 
ricalleri böyle buyurmuştu; devletin çizdiği hudutları aşan 
“potansiyel teröristler”e had bildirilmeliydi. Generaller ve 
paşaların kibirli siluetleri ile harita üzerinde parmaklarını 
bastıkları alanları yerle yeksan etme zamanıydı.  

Cİzre DİreNDİkÇe, ONlar ÇılGıNlaŞtılar…
14 Aralık’ı 15 Aralık’a bağlayan gece Cizre kuşatması 

başladı. Ve tekmil verildi. Silah seslerinin gecenin 
sessizliğini yırtması ile vahşet günleri başladı. 1990’lı 
yıllarda devletin ceberut ve zalim yüzünü çok iyi tanıyan 
Cizreliler, hızlıca üst katları terk ederek, aşağı katlara ve 
bodrumlara sığındı. Evlerin üst katlarına isabet eden havan 
topu ve bomba atar mermileri sonucu büyük katliam-
lar yaşanmamış ise bu alınan tedbirin sonucuydu. Ancak, 
devlet gözünü her zamankinden daha fazla karartmıştı. 
“Kendi kendimi yönetmek istiyorum”,  “Ankara’nın katı 
hegemonyasını kabul etmiyorum” diyerek sistemde devrim-
ci bir kara delik açan bu kent mutlaka cezalandırılmalıydı. 
Sokakta her canlı vurulmalıydı. Ki öyle oldu. Elektriklerin 
kesildiği mahalle içerisindeki en ufak ışık huzmesinin 

göründüğü her ev vurulmalıydı. Cizre, karanlığa ve ebedi 
sessizliğe gömülmeliydi. Tepede kente nizam vermeye 
çalışan keskin nişancılar çift gözlü evinin odasında Kuran 
Kursu hocası Hediye Şen’i vurarak başladılar öldürm-
eye. Hediye Şen, evinin bahçesindeki lavaboya giderken 
vuruldu. Çıkmadan önce eşi ile vedalaşan Hediye, cel-
latlar tarafından her an vurulabileceğini iyi biliyordu… 
Kabataş’ta ‘kardeşimize saldırdılar’ yalanını atıp kıyamet 
koparanlar, başörtülü bir kadının bedenini delip geçen 8 
kurşunu görmedi. Çünkü, Hediye onların mümini değildi… 
Doğan Aslan, İbrahim Akhan, Lütfü Aksoy, Yılmaz Erz, 
Selahattin Bozkurt, Zeynep Yılmaz, Cahide Çıkal, Doğan 
İşi, Mehmet Tekin, Mehmet Saçan, Dikran Sayaca, Azime 
Aşan, Ferdi Kalkan, Abdulmecit Yanık, Hacı Özdal, 3 aylık 
bebek Miray İnce, Ramazan İnce, Hüseyin Ertene ve henüz 
beş yaşındaki Hüseyin Selçuk vuruldular sırasıyla. Bir de 
mensubu oldukları halk gibi kimliksiz 3 bebek annelerinin 
karnın da doğmadan yaşam hakları ellerinden alındı. Cenin-
leri dahi kurşunlayarak, kefene saran devlet şanına şan kattı! 
Şen olası Ankara! Bu kent firüzan yüzlü bebeklerine ve 
çocuklarına canhıraş çığlıkları ile son kez dokundu. Acı ve 
inancı aynı anda sinesine ekti bu kent… Ama, tepelerde her 
ölüm ile zafer nidaları atanlar bu kentin umudunu öldüre-
mediler. Cizre direndikçe, onlar çılgınlaştılar…

Cizre’de büyük bir yıkım ve acı var. Ancak,  bütün bu 
yaşanan zulme rağmen bir mağduriyet kimliği üretilmiyor. 
Devletin neden bu kente yöneldiğinin farkında. 80’lik yaşlı 
bir amcanın, “devlet tankı, topu, generali ve on binlerce 
askeri ile bu kenti kuşatma altına aldıysa demek ki haki-
kat yolundayız. Yüzlerce yıldır acı çekiyoruz. bir yüzyıl 
daha acı çekmeye ve kimliksiz yaşamaya sebatımız yok. 
bedel ödemeye hazırız” sözlerinin meali şudur: Kürtler 
yüzyıl önceki esarete asla artık rücu etmeyecek. Kürtler 20. 
Yüzyılda kendisine dayatılan ve birçok katliamın, sürgünün 
ve yıkımın müsebbibi olan statüsüzlüğü bu yüzyılda kabul 
etmeyeceğini ifade ediyor.

İNCe sİteM kalıN Bİr DUYGUsal 
kOPUŞa eVrİlİYOr

Cizre, kendisine karşı başlatılan topyekun saldırıların 
hendek meselesi olmadığını, Kürdün varlık arayışını ve 
statü talebini boğma girişiminin olduğunun çok iyi farkında. 
Yüzyıllık tekçi ulus devlet anlayışına itiraz eden Kürtler bu 
nedenle direnmekten başka çaresinin olmadığının bilincinde.

Ama Cizre’yi yaşadığı ölümden ve yıkımdan daha 
da üzen bir şey var. SESSİZLİK. Eskiden Kürdistan’da 
yaşanan yıkıma karşı kayıtsız kalan Batıya karşı ince bir 
sitem vardı. Ancak, Cizre ve diğer direniş kentlerinde dev-
letin vahşetine karşı gözünü ve kulağını kapatan Batıya 
karşı var olan ince sitem kalın bir duygusal kopuşa doğru 
eviriliyor. Cizreli bir gencin ‘Filistin intifadasına karşı me-
thiyeler dizenler Türkiye’nin İsrailleşmesini neden görmüy-
or. Gezi’de Kürtler olmasına rağmen ‘niye yoklar’ diyenler 
bilmeli ki; Gezi’deki direnişin 10 katını bu ceberut sisteme 
karşı veriyoruz. 6 ayda yüzlerce insanımızı kaybettik. Hani 
neredeler en çok da onlara güvendik. Ama yalnız bırakıldık’ 
serzenişi bir kişinin değil bir halkın sitemidir. Kürdün 
direnişine ortak olmak, Batı’ya kaybettirmez. Aksine bu 
direniş demokratik, ortak geleceğin en güçlü harcıdır.

Kürtler, menzil-i maksudu olan özerkliğe doğru koşuyor. 
Bu menzile ulaşmak için her zamankinden daha fazla 
kararlı. Bu kararlılık olmasaydı hangi güç aylarca beden-
lerini tanklara karşı siper edebilirdi. İşte Türkiye Cumhuri-
yetinin önündeki en büyük hendek iki metreden oluşan 
çukurlar değil. Asıl hendek Kürdün özgür yaşama iradesidir. 
Vesselam, bu irade olduğu müddetçe hiçbir güç bu halkı 
yenemeyecek.

Tac-ı serimiz olan şehitlerimizi minnet ile andıktan son-
ra usulca aradan çekilip sözü şaire bırakmanın vakti…

“savrulup duran bir zaman diliminde  sarsarak ve 
sarsılarak geçiyor günler  ama kalbimiz çatlayacak 
kadar duyarlı  Hayatı savunabilecek kadar güçlüdür…”

Faysal Sarıyıldız- HDP Şırnak Milletvekili-CİZRE
Kaynak: ANF
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BM’yi unutun! Kürdistan’da 
kaderlerini ellerine alan 
mültecilere bakın
Dilar Dirik

“Mülteci krizi” meselesine hakim gayri-insanileştirmeye 
ve acımasız tartışmalara düşmeden başka bir mülteci 
öyküsünü inceleyelim. Özerklik, temsil, kendi kaderini tay-
in ve kendi ayaklarının üzerinde durma. Kürdistan’daki üç 
mülteci kampı, statükoya karşı bu radikal alternatife işaret 
ediyor.

Yolculuğumuz Irak Kürdistan’ının başkenti Erbil’in 
güneyine 40 dakika mesafedeki Mahmur’da başlıyor. 
Bugün dahi sakinleri tarafından varlığını “mucize” olarak 
adlandırılan bu mülteci kampı, Türk ordusunun 1990’larda 
Kürt köylerini imha ederek yüz bin kişiyi katliam ve zorla 
asimilasyon korkusuyla göçe zorlaması ardından kuruldu. 
Türk şirketlerinin reklam panoları ile dekore edilmiş 
Erbil’deki ABD sponsorluğundaki sistemle hiçbir alakası 
olmayan ve PKK gerillaları tarafından korunan Mahmur 
kampında kendinizi tamamen farklı bir atmosferde buluy-
orsunuz: Komünal yaşam.

Açıktan PKK’yi destekleyen politikliği nedeniyle, kamp 
yıllar içinde Erbil’i yöneten KDP’nin yanısıra Türk ve 
Irak devletleri tarafından sayısız kez yer değiştirmek zo-
runda bırakıldı ve kriminalize edildi, işgal edildi ve kısmen 
yıkıldı. BM, politik duruşu nedeniyle kampı hiçbir zaman 
temel ihtiyaçlarının ötesinde gereken şekilde desteklemedi.

Yaşam koşullarının pek dostça olmadığı bu çölde kuru-
lan kampın ilk dönemlerinde birçok çocuk akrep sokması 
sonucu öldü. Zaman içinde tüm saldırılara rağmen insan-
lar ilkesel bir özerk sistem kurdular ve burayı verimli bir 
yeşil bölgeye dönüştürdüler. Burada her mahalle bir komün 
oluşturuyor, her birinde özerk bir kadın komünü mevcut. 
Ders içerikleri dahil eğitim sistemi, sağlık hizmetleri, 
ekonomi vb. halk tarafından Irak’daki Kürdistan Bölge-
sel Yönetimi’nden bağımsız şekilde belirleniyor. Tüm 
altyapı kolektif inşa edildi. “Burada her eve herkes bir taş 
taşımıştır” diye başlıyor Mahmur’un hikayesi.

“Bizden korkuyorlar çünkü kendi ayaklarımızın üzer-
inde duruyoruz… Kaderimizi kendi ellerimize aldık ve ken-
di öz savunmamızı ve sosyal sistemimizi oluşturduk. Hayatı 
kendimizi örgütlemek suretiyle daha yaşanır hale getirdik.”

İştar Kadın Konseyi 2003’te kadınların iradesini ve 
ihtiyaçlarını temsil etmek amacıyla kuruldu. Kadın Aka-
demisi Şehit Jiyan  okuma yazma, öz savunma (felsefi ve 
silahlı), dünya, bölge ve kadın tarihi, demokratik konfeder-
alizm, ekoloji ve daha başka birçok konuda dersler veriyor.

“Bilmek bilinçlenmektir” diyor akademide öğretmenlik 
yapan Aryen. “Mezopotamya’da toplumun kadınlar 
tarafından örgütlendiği bir dönem vardı. Bu dönem 
bugünkünden çok daha etik ve eşitlikçiydi. Kadınların 
konumunu güç ve etik-siyasi bilinçlenme ile yükselterek, 
kadınlar olarak bizlerden koparılan değerleri canlandırarak 
direnmek istiyoruz.”

Ultra-patriyarkal Erbil’de sıradan kadınların 
görünmezliğine tanık olanlar, burada çok farklı bir kadın 
tipolojisi ile karşılaşıyorlar: Kendine güvenen, iddialı 
ve mutlu – sistemsel ortamların kadınların yaşamını 
nasıl etkilediğinin çarpıcı bir göstergesi. Kamp güya 
BM koruması altında olmasına rağmen, geçen yıl IŞİD 
saldırdığında tahliye ve savunma için yalnızca PKK vardı. 
Kamptaki tüm yetişkinler silah kullanmayı biliyorlar ve 
geceleri dönüşümlü nöbet tuttular.

Sonraki durağımız Ezidi Kürtlerine yönelik son 
katliamın yaşandığı Şengal dağları.

Buradaki insanlar “Bu kesinlikle Ezidilere yönelik son 
katliam” diyorlar. “Diyasporaya dağılırsak bu her şekilde 
sonumuz olacak. Bir toplum olarak yok olacağız. Bu yüzden 
varlığımızı korumanın tek yolu örgütlenmek.”

Yerinden edilmenin sosyolojik faktörlerini anlayamayan 
birçoklarının farkına varamadığı şu: Belirli bir coğrafya ile 
olan bağın, birçok toplumun varoluşsal bir unsuru oluşu. 
Yerinden edilmek/olmak, çoğu zaman tarihin geri döndürül-
mez şekilde silinmesi anlamına geliyor.

Abdullah Öcalan’ın demokratik özerklik sistem-
ine dayalı olarak Ocak 2015’te kurulan Şengal Kurucu 
Meclisinin bir üyesi “İhanetin ve örgütsüzlüğümüzün 
kurbanı olduk” diyor. “Şimdi bunu kendimiz yapmazsak 
kimsenin yapmayacağını biliyoruz.”

Bugün dağda çadırlarda yaklaşık 40 bin kişi yaşıyor. 
“İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için çadır çadır 
gezerek başladık. Gündelik hayata yönelik hizmetler, kül-
tür, sağlık, eğitim, ekonomi vb. alanların yanı sıra uzun 
vadeli hedefler doğrultusunda komiteler üzerinden yavaş 
yavaş özörgütlenmemizi inşa etmeye başladık. Kadınlar 
ve gençlik özerk örgütlendi. Hemen, katliam başladığında 
geri çekilen KDP’nin gözüne battık” diye ekliyor. Diğerleri 
için yolları bloke eden KDP, yurtdışından gelen uluslararası 
yardımı burada kendi adına dağıtıyor.

Son durağımız, 10 binin üzerinde Ezidi’nin, Rojavalı 
YPG/YPJ ve PKK gerillaları tarafından açılan “insani kori-
dordan” Şengal’den Rojava’ya kaçması ardından Ağustos 
2014 sonrasında Derik’te (el Malikiye) kurulan Newroz 
kampı. Kampa Aralık 2014’teki ilk ziyaretim sırasında, 
Rojava’ya Türkiye ve Irak tarafındaki sınır geçişini kon-
trol eden KDP tarafından uygulanan ambargo, gıda ve bat-
taniye, hatta kitap dahil hiçbir insani yardımın iletilmesine 
izin vermiyordu. Siyasi baskılar sayesinde, özellikle de 
Kobanê’deki direnişin ardından, bazı uluslararası örgütler 
şimdi sınırlı bir yardım sağlayabiliyor ancak ambargo 
sürmekte. Birleşmiş Milletler, zaten kendi kendini yöneten 
bir sistem olduğu gerçeğini görmezden gelerek kendi ev-
rensel ölçüleri doğrultusunda bir kamp oluşturmaya çalıştı. 
Kamp meclisinin direnişi ile karşı karşıya kalan BMMYK, 
taleplerine saygı göstermek durumunda kaldı ve şimdi mad-
di gereksinimleri sağlıyor, bunların koordinasyonunu ise 
halkın kendisi yapıyor.

Güya sorumlu olması gereken uluslararası kuruluşlar 
çoğu zaman devlet politikalarına boyun eğerek bu insanları 
açlık, susuzluk ve acı ile başbaşa bırakıyorlar. Her şeyleri 
ellerinden alınan mülteciler ise insan onuruna ve gücüne 
dayanan bir yaşam kuruyorlar.

Geçtiğiniz Eylül’de, denizde boğulan cansız bedeni sa-
hile vuran Kobanêli küçük bir çocuk olan Alan Kürdi’nin 
fotoğrafı, insanlığın sessiz vicdanına dokunmayı başardı. 
Dostum ve Kürt aktivist Mehmet Aksoy şöyle yazmıştı: 
“Bazen bir çocuğun kaderi o doğmadan 100 yıl önce 
yazılmıştır. Burada söz konusu olan ilahi kader değil; tarihi 
güçlerden, siyasetten, iktidardan, egemenlikten, ekonomik 
sömürü ve sömürgecilikten söz ediyoruz.”

Alan Kurdi gibi bedenleri böylesine zalimane bir şekilde 
harcanabilir kılan, devlet sınırlarına insan hayatlarından 
daha fazla değer veren bu düzen.

Ulus devletlerin dikte ettiği bir dünyada, tanımı gereği 
onlara ihtiyaç duyduğundan yalnızca devletlerin, yani 
bugünün katliamlarının, soykırımlarının, etnik temizlikler-
inin, kitlesel yerinden etmelerinin, yoksulluğun, savaşın ve 
yıkımın baş sebeplerinin temsiline dayanan BM gibi bir sis-
temden ne bekleyebiliriz? Özellikle de çekirdeğinin en başta 
gelen silah satıcısı devletlerden oluştuğu düşünüldüğünde.

Emperyalizm, ırkçılık, sömürgeleştirme, hırsızlık, 
sömürü, savaş, cinayet ve tecavüz üzerine kurulu ev sahibi 
ülkelerde şoven bir söyleme yol açarken, yerinden edilen 
insanları muhtaç ve kendini temsilden yoksun, apolitik bir 
konumda tutmak, uluslararası düzenin ırkçı statükoyu ko-
ruma stratejisi. Ancak ulus devlet sistemini reddeden PKK 
ideolojisinden güç alan Mahmur, Derik ve Şengal bize 
başka bir öykü anlatıyor.

Mahmur’lu bir anne olan Sabriye şöyle diyor: “Bizden 
korkuyorlar çünkü kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. 
Bizi gelip kurtarsın diye kimseye bakmıyoruz, kaderimizi 
kendi ellerimize aldık ve kendi öz savunmamızı ve sosyal 
sistemimizi inşa ettik. Hayatı kendimizi örgütleyerek daha 
yaşanır kıldık.”

Mülteciler, yardımseverlerden çok yerlerinden olma 
sebeplerine (dış güçlerin işgali ve silah ticareti gibi) karşı 
mücadele edecek ve halkın özerkliğini destekleyecek 
yoldaşlara ihtiyaç duyuyor. Geçtiğimiz ay, Alan’ın 
babası Abdallah Kürdi, Rojava yönetiminin siyasi olarak 
tanınması çağrısı yaptı: “Gösterdiğiniz alakaya teşekkür 
ederim. Bu bana yalnız olmadığımı hissettirdi. Ama bu 
trajediyi sona erdirmek ve tekrarlanmasının önüne geçmek 
için atılması gereken esas adım, kendi öz örgütlenmemizi 
desteklemektir.”

Tüm dünya Alan’ın babası ile birlikte ağladı, peki onun 
politikalarını da destekleyecek mi?

*Kaynak: TeleSur
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Perde Pîlaw
Bu hafta Siirt yöresine ait, özellikle düğün gibi özel 
günlerde pişirilen ve bu önemli sofraya görüntüsü 
ve anlamıyla damgasını vuran çok özel bir pilav tarifi 
ile beraberiz.

Perde pilav adını tamamiyle yapılış 
şekli ve görünümünden alırken, bu şahane 
pilava pek çok anlam da yüklenmiştir. 
Ince bir hamur tabakasına yerleştirilmiş 
bol tavuk etli, bol baharatlı pirinç pilavı, 
bademlerle çevrelenmiş hamurun üzeri 
altın rengini alana kadar fırında pişirilir 
ve sofranın ortasına getirilip servis yapılır. 
Söylentiye göre pilavı saran hamur yani 
“perde” yeni evlilerin evini, üzerindeki 
bademler yeni çifti, içindeki üzüm ta-
neleri ve fıstıklar ise gelecekte doğacak 
çocuklarını temsil edermiş. Bu pilavın 
şeklini bilenler ve tadını tadanlar bu hi-
kayeyi anlamlı bulabilirler. Benim merak 
ettiğim konu ise bu özel pilavın, bu düşünce 
ve temaların sonucu mu yaratıldığı yoksa 
sonradan mı bu anlamların yüklendiği. Bu 
hikayenin gerçekliği, yada pilavın ilk nasıl 
yaratıldığı ile ilgili soruların cevaplarını 
pek bilemesekte lezzetinin güzelliğinden 
hiç kuşkunuz olmasın derim.

Her yemek gibi perde pilavında çok 
çeşitleri yapılmaktadır. Siirt gibi kozmo-
politan, pek çok farklı kültürden etkilenmiş 
bir kentin özel yemeklerinin farklılık 
göstermesi o şehrin bütün bu güzellikler-
inin yansımasıdır. İlk versiyonlarının kek-
lik etinden, daha sonraları hindi etinden 
yapıldığı bilinmektedir. Yakın zamanlarda 
da kolay bulunmasından dolayı en çok ta-
vuk etinden yapılmaktadır. İçindeki baha-
rat ve yemişlerse damak tadına ve bulun-
ma olanaklarına göre farklılıklar gösterir.

Perde pilav o muazzam şeklini ona 
özel elde yapılmış, derin, kapaklı bakır 
tencerelerden alır. Bu nadide tencerel-
erden edinmek henüz kısmet olmadı, 
bu nedenlede yaptığım pilavı benzer 
şekildeki küçük bakır taslarda yaptım. 
Bu pilavı yapmak için sıradan bir tencere, 
ısıya dayanıklı derin cam bir kap, hatta bir 
kek kalıbı bile kullanabilirsiniz.

Bura verdiğim tarif benim deneme-
ler sonucu vardığım, kendi damak tadıma 
uygun, başarılı olduğunu düşündüğüm 
bir tarif. Hamurunda pek değişiklik 
yapmayın derim ama iç pilavda istediğiniz 
değişiklikleri kendinize göre uyarlayabil-
irsiniz.

Yılbaşı sofranızı çok özel bir sofraya 
çevirmek istiyorsanız bu pilavı mutlaka 

menünüze ekleyin derim.
Haftaya yeni bir lezzette buluşmak 

dileği ile yorumlarınızı bekliyorum.

Perde Pîlaw
4 kişilik
Malzemeler
İçi için

• 4 tavuk baldırı veya 2 büyük but
• Tuz ve karabiber
• 1 defne yaprağı
• 1 küçük soğan- ince doğranmış
• 1 havuç- yıkanmış ve 

büyükçe doğranmış
• 1 tane kereviz dalı- 

büyükçe doğranmış
• 250 gr. kaynamış su
• 100 gr. Baldo yada basmati pirinç
• 1 yemek kaşığı tereyağı+ ekstra
• 35 gr. çam fıstığı
• 35 gr. Kuş üzümü - 20 dakika 

sıcak suda beklemiş ve süzülmüş.
• 1 tatlı kaşığı kuru oregano
• 1 tatlı kaşığı yeni bahar
• 1 yemek kaşığı ince doğranmış 

taze dere otu ve nane yaprağı.
• 3 tane ince doğranmış taze soğan
• Bir avuç badem dilimleri

Hamuru için
• 1 yumurta
• 40 gr. tam yağlı süt
• 75 gr. sade yoğurt
• 3 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1/2 tatlı kaşığı (4gr) tuz
• 240 gr. un + fazlası

Yapılışı
1. Tavukların her tarafına tuz ve kara-

biber ekin. deri kısmı alta gelecek şekilde 
altı yapışmaz geniş bir tavada yağsız iki 
üç dakika kadar kızartın ve çevirin. Üz-
erine defne yaprağını, soğanı, havucu 
ve kerevizi ekleyin. Ardından 250 gr. 
(1 bardak) sıcak suyu ekleyip tuz kara-
biberini kontrol edin. Kapağını kapatıp 
kısık ateşte tamamen pişene kadar 20-25 

dakika pişirin. Tavukları bir tabağa alın 
ve soğumasını bekleyin. Derisini soyup 
atın ve etini didikleyin. 300-350 gr. kadar 
tavuk çıkacaktır. Tavadaki tavuk suyunu 
süzün ve sonra pilavı pişirmek için kenara 
alın ve süzgeçte kalan malzemeleri atın

2.Tavuk pişerken pirinci yıkayın ve 
hafif tuzlu bir suda 20-30 dakika kadar 
bekletin.

3. Hamur için yumurta, süt, yoğurt, yağ 
ve tuzu büyük bir kâseye alıp biraz çırpın. 
İçine unu ekleyip yumuşak ve pürüzsüz 
bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üz-
erini plastik kaplayıcı ile sarıp 30 dakika 
kadar dinlenmeye bırakın.

3. Pirinci süzün, geniş bir tencerede 
tereyağını eritin. Orta ateşte çam 
fıstıklarını pembeleşene kadar kızartın, 
ardından kuş üzümlerini ekleyin. Pir-
inci de ekleyip 5 dakika kadar ara sıra 
karıştırarak pişirin. Ayırdığınız tavuk 
suyunu ekleyin, tuz karabiberi kontrol 
edin ve kısık ateşte kapağı kapalı şekilde 
pirinçler suyunu çekene ve yarım pişene 
kadar 7 dakika kadar pişirin. Ateşten alıp 
10 dakika dinlenmeye bırakın. Oregano, 
yeni bahar, karabiber, dere otu, nane, yeşil 

soğan ve tavukları pilava karıştırıp kenara 
alın.

4. Fırınınızı 180 °C ısıtın. 4 tane ateşe 
dayanıklı küçük kâseyi veya 1 tane 18 
cm çapındaki bir kabı tereyağı ile bolca 
yağlayın. Bademleri kapların içine yağlı 
yüzeye yapıştırarak istediğiniz şekilde 
aralıklarla yerleştirin.  Hamuru 4 de bölüp 
beze yapın, unlanmış bir yüzeyde  5 mm 
kalınlıkta, kullanacağınız kabın hemen 
hemen iki kadar büyüklüğünde açın. Dik-
katli bir şekilde kabın içine yerleştirin 
ve bademlerin hamura yapışması için 
hafifçe bastırın. Kabın etrafında kabın üz-
erini tamamen kapatacak genişlikte öha-
mur bırakacak kadar bırakıp etrafından 
fazlasını kesin. Hazırladığınız pilavı ha-
murun içine yerleştirin ve etrafa sarkmış 
hamuru üzerine boşluk kalmayacak 
şekilde kapatın ve birbirine yatıştırın. Üz-
erine biraz tereyağı sürün, alümünyom 
folyo ile üzerini kapatıp fırında 20 dakika 
kadar pişirin. Folyoyu üzerinden kaldırıp 
15-20 dakika kadar üzeri iyice kızarana 
kadar pişirin. 15 dakika dinlendirin ve 
servis tabağına ters çevirip servis edin.

Afiyet olsun.

thekurdishcook@gmail.com    TheKurdishCook          @TheKurdishCook

THE KURDISH COOK

FaDimE  
TisKaYa
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2015 Aleviler ve Türkiye 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet politikası ve AKP;de 
vücut bulan baskıcı yönetim anlayışı, 2015 
yılında da Alevileri yok saymaya ve asimile et-
meye devam etti. Son günlerde tekrar sözde 
Alevi açılımı adı altında başlatılan girişimlerinde 
daha başlamadan nekadar samimiyetsiz olduğu 
ortadadır. Başbakan Ahmet Davutoğlu ‘ce-
mevlerine resmi statü vereceğiz fakat adı İrfan 
Merkezi olacak’ diyerek ibadethanelerimizi nasıl 
başkalaştıracaklarını ve cemevlerine ibadethane 
statüsü veriyoruz adı altında tüm tarikatlara res-
mi statü kazandırarak devlet bütçesini nasıl ger-
ici çetelere aktaracağını söylemiş oldu aslında.

asimilasyon devam etti
Her inanç kutsaldır elbet fakat 2015 yılında 

Alevi çocukları okullarda zorunlu sünnilik dersleri 
işkencelerine devam ettirildi. Alevilik hakkında 
öğretilenlerin Alevilikle bir ilgisi olmadığı hatta 
sünniliği besleyen bilgiler olduğu ortaya çıktı.

Alevi katliamları ile yüzleşilmediği gibi 2015 
yılındaki yıldönümlerinde de anma etkinliklerine 
dahi izin verilmedi. 

2015 yılında da devlet güçleri tarafından ka-
tledilen ya da  devletin göz yumduğu cihatçı 
çetelerin canlı bombaları tarafından öldürülen 
canlarımızın cenazeleri Cemevlerimizde son 
yolculuklarına uğurlandı. 

Diyanet adı ile kurulan ve Alevilerinde verg-
ilerini alan kurum Aleviler hakkında olumsuz fet-
valar vermeye devam etti.

alevi Direnişi devam etti
İzin verilmemesine rağmen Alevi toplumu 

anma ve diğer tüm etkinliklerini yerine getirdi. 
Dersim, Maraş, Çorum, Sivas ve Gazi katliamları 
anmaları yapıldı. Suruç katliamı mağdurları ile 
dayanışma platformlarında buluşuldu.

2015 aleviler ve Britanya
Britanya Alevi Federasyonu ve Britanya da 

faaliyet yürüten tüm Alevi kurumlarımızın yöneti-
cileri, üyeleri, hizmetlileri ve bu kurumlarımızdan 
hizmet alan Alevi toplumu ve Alevi dostlarının mü-
cadelesi sonucu Aleviler 2015 yılında da Britanya 
coğrafyasında önemli kazanımlar elde etmiştir. 

Elde edilen kazanımlarımız sadece Alevi to-
plumu için değil tüm ezilen halklar için önemli 
mevzilerdir. 

Bu adımlarımız aynı zamanda özellikle Tür-
kiye ve çevresindeki ülkelerde baş göstermiş 
olan Işid, El Kaide, El Nusra, Öso ve benzeri Alevi 
düşmanları ve katil sürülerine karşı mücadele veren 
canlarımıza önemli derecede moral olmaktadır.

Kazanımlarımız aynı zamanda, Aleviliğin ve 
Cemevlerimizin halen anayasal olarak yasaklı 
olduğu kendi ülkemiz için emsal temsil edecektir. 
Türkiye’de Aleviler halen eşit yurttaşlık mücade-
lesi vermektedir. 

Bu kazanımlar başlıca şöyledir;
Britanya’nın on iki noktasında Alevi Kül-

tür Merkezleri ve Cemevlerimiz vardı ve yeni 
Northants AKM ve Cemevi eklendi. Yenilerinin 
açılması için çalışmalar yapılmaktadır. AKM ve 
Cemevlerimizin her biri yüzler, binler ya da onbin-
lerce canımıza hizmet etmektedir. Başlıca amaç ve 

faaliyetlerimiz, Aleviliğin bilince çıkarılması ve 
geleceğe umutla bakabilmek için bilinçli bireyler 
ve duyarlı toplum oluşturmaktır. Kurumlarımızda 
önemli eğitimler alan yüzlerce öğrenci vardır.

İngiltere ve Galler vakıflar kurulu tarafından 
Alevilik bir inanç olarak tanınmanın yanında 
Cemevleri ibadethane olarak kabul edilmiştir. 
Britanya’da yaşayan Aleviler olarak bu yılki bir 
diğer kazınımız da İngiltere Parlamentosunda 
Alevi sekreteryası kurulması olmuştur. Alevilik 
yerel belediyelerdeki eğitim komitelerinde temsil 
edilmekle birlikte Britanya’daki bazı üniversiteler-
de Alevi Öğrenci birlikleri oluşturulması bir diğer 
önemsediğimiz çalışma olmuştur. 

2015 yılı içerisinde yine Türkiye anayasasındaki 
Alevilerin değerlerine yönelik kullanılan küçül-
tücü ve aşağılayıcı maddelerin çıkartılması ve 
yapılacak olan yeni anayasa da Alevilerin haklarının 
korunması için imza kampanyası ve çadır eylemi 
yapılarak TBMM ye binlerce imza vermiştir.

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığım 
çalışmaların yanısıra hem yaşadığımız ülkede 
hem de geldiğimiz topraklarda yaşanan olaylar 
karşısında sürekli duyarlılık ve eylemsellik içinde 
olduk. 2016 Yılında bu kazanımlarımızın içini 
doldurarak ve yenilerini hedefleyerek hizmetimizi 
devam ettireceğiz. 

Bu hizmetler aynı zamanda, toplum bilinci 
oluşturarak bencil ve bireysel düşünceyi öteley-
en, paylaşımı ve eşitliği öne çıkaran hizmetlerdir. 

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

Egemenlere verilen en güzel cevaptır! Küller-
inden yeniden doğmaktır!

Tüm Alevi kurumlarımızın hizmetleri önünde 
saygı ile eğiliyoruz...

Aşk İle... 
İsrafil Erbil 

britanya alevi Federasyonu başkanı
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Su mağduru: Êzîdîler...

Nûjiyan Erhan

Kelimenin anlamsız kaldığı anlar 
vardır hayatımızda. Sadece susarız ve 
dinleriz yaşananları. Çünkü ne bir ke-
lime anlatmaya yeter ne de söylenecek 
bir söz bulmaya cesaretimiz vardır. 
Kulaklarımda hala o kadınların 
çığlıkları çınlarken erkekliğin neden 
bu kadar çözümlendiği üzerine daha 
bir düşünür oldum. 

Dün Avrupa’ya gitme hayal-
leriyle yola düşüp suda sona eren 
yaşamların son kalıntısı olan 
cansız bedenleri taşıdı ambulanslar 
Şengal’e. 12 ambulansa dizilmiş yi-
tik hayatlar. 46 kişiyle başladıkları 
yolculuktan küçük kızıyla kurtulan 
Kaval’ın söyledikleri ise insanın 
kanını dondurmaya yetiyor. Tüm 
ailesini bu kazada yitiren adamın 
hala 11 yakını sular altında.

Kaval, bu olayda tüm ailesini 
yitirdi. Kardeşi ve onun ailesi, eşi ve 
çocukları gözlerinin önünde can ver-
di. 11 kişinin cesedine ulaşılamamış. 
Kardeşi, yeğeni ve oğlunun cena-
zelerini alıp düşmüş Şengal yollarına 
Kaval. O gün Şengal›e gelen cena-
zelerin 8›i aynı kubbenin gölgesine 
sığındı. Yan yana kazılan üç mezar. 
Yürekleri burkmaya yeterdi Kaval›ın 
sözleri, tüylerimizi diken diken et-

meseydi eğer. Bir yandan kadınların 
çığlıkları, yüzünü parçalayanlar, diğer 
yandan gözü yaşlı yetim kalan çocuk-
lar, evladını yitiren anneler. 

‹Başın sağolsun› demeye kal-
madan «Burada bir şeyimiz yok. 
Çocukların istikbali için gidecem 
Avrupa›ya. Sağ olsun Bölgesel 
Hükümet beni bedava gönderecek. 
Bize çok yardım ettiler ölülerim-
izi getirmemiz için» dedi. Ortada 
çocuğu kalmamış bir insan hangi 
istikbali düşünüyorsa. Bir yandan 
onları ölüme terk ediyorlar, çetelerin 
kanlı ellerinde bırakıp kaçıyorlar, 
diğer yandan kurtarılan topraklarına 
dönmemeleri için sulara sürüklüyor-
lar, ama öldürdükleri insanları get-
irdikleri için teşekkür alıyorlar...

Şengal kurtarıldıktan sonra 
Êzîdîlerin ülkelerini terk etmeleri ve 
topraklarını sahipsiz bırakmaları için 
yapılan planları göremeyecek kadar 
körleştirilmiş insanlar. Şengal işgal 
altında iken Bulgaristan kapısında 
yaka paça sürükledikleri Êzîdîleri 
şimdi Avrupa’ya bedava geçiriyor 
Türk devleti. Bazen çaktırmadan bir 
iki botu su altıda ediyor tabi. Onlar 
için en iyi Êzîdî ölü Êzîdî’dir nasıl 
olsa. Ama önemli olan onlardan 
kurtulmalarıdır, tabi ki bir an önce bu 
topraklardan gidip iradeleşmemeleri 
için ellerinden geleni yapıyorlar. 
Nasıl ki Kuzey Kürdistan’da yoğun 
bir baskı oluşturup bir yandan 
da Avrupa yollarını gösterip tüm 
Êzîdîleri ülke dışına sürükledilerse 
aynı şekilde Güney Kürdistan’da da 
bu yolla bu halktan kurtulmak isti-
yorlar. İşte Kuzey de durum ortada, 
toplasanız 200 Êzîdî kalmamıştır ken-
di topraklarında. Aynı tehlike bugün 

Güney Kürdistan’da da baş göster-
di. Barzani-Erdoğan kardeşliğinin 
meyvelerinden biri olan göç yolları 
görünüyor ufukta. Bu yollarda son 
bulan yaşamlar ise kimsenin umurun-
da değil nasıl olsa...

3 Ağustos fermanında çoluk çocuk 
Şengal dağı yamaçlarında kızgın 
güneş altında susuzluktan yaşamını 
yitirdi. Şimdi ise gurbete koşan insan-
lar sularda boğuluyor. Şengal›lilerin 
Kürtçesi›nde susuzluktan ölen için 
‹Tina re bihecî›, suda boğulanlar için 
‹avê de bihecî› tabirleri kullanılıyor. 
Yani her iki durumda ‹ha bihecî› ke-
limesi. Trajedinin böylesi reva görül-
üyor halkımıza. Belki de bizden, 
direnişimizden böyle intikam almak 
istiyorlardır. 

3 Ağustos›ta açık bir katliam 
vardı. Direniş gelişti ve şimdi 
DAİŞ›in elinden kurtulanların kend-
isi çeteleri kovuyor bu topraklardan. 
Kimse fermanın geçtiğini söylem-
esin. Çünkü asıl ferman planları 
şimdi devreye koyuldu. Fiziki olarak 
bitirilemeyen bu halkı köklerinden 
kopararak kurutmaya çalışıyorlar. 
Bu beyaz fermanın hangi boyut-
lara ulaştırılmak istendiğini tahmin 
etmek zor değil. Herkes Şengal›in 
Êzîdîler için ne anlam ifade ettiğini 
biliyor. Şengal Êzîdîliğin temeli ve 
kökleri. Kökleri olmayan bir ağaç 
devrilmeye mahkumdur,  vatansız bir 
halk ise yok olmaya... 

Tüm bu oyunlara karşı direnen 
yiğitleri oldukça bu halkın, 
düşmanların beyaz fermanları da 
o sularda gömülecektir. YBŞ ve 
YPJ Şengal oldukça Êzîdxan var 
olacaktır.
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İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

£10
0742 948 1490

İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

seri ilaNlar Bu sayfada
1 kutu ilan

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

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828

HORİZON BOOKS
Kitap Satış Temsilcisi

Ufuk Kaya 0794 936 8228

Property maintenance
Painting, Decorating, Tiling, Flooring, Plastering, Doors

ALİ TEMİZ  
07460617017 - 07760844900

Handyman
Temiz Handyman Services

TOPCU MOBILE CAR MECHANIC
Her türlü araba tamiri işleriniz yapılır

REPAIRS 
SERVICING 
DIAGNOSTICS 
PRE-MOT/FAILURES

AHMET TOPCU
07415106521 
07405756462

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

Erken test günü alınır

Ali 07723921216

Şef
Raphael’s Restaurant
Hazırlıkçı, mangal şefi ve bulaşıkçı

(Romford, Essex)

07954 344251

Eleman aranıyor

Enfield bölgesinde EN3 5jj
Fiyatı: 37.000 (Pazarlığa Açık)

07841 872310

Satılık Kuaför 
Dükkanı
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İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

seri ilaNlar £20
0742 948 1490

Bu sayfada
1 kutu ilan

Satılık Dükkan
Londra, Stoke Newington High Street’te Koşe 

Dukkan’ın 7 yıllık lease’i (önü açık ) satılık
Kira £22,000

A1 lisans (A3 belgesi daha önce alınmış fakat 
kullanılmamış ve yeniden alınabilir) 850 metre kare
Giriş, zemin ve diğer tüm katlara ayrı giriş mevcut 

Ücret £33.000 - İrtibat: 07977129485
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2015’te Toplumumuzun eylem

1 kasım Dünya kobane Günü vesilesiyle Haringey bölgesinde kitlesel bir yürüyüş düzenlendi. londra’lılar bugün hem seçim 
heyecanı hem de kobane zaferi ile, tek yürek oldu.

5. londra alevi kültür festivali renkli görüntülere sahne olurken 
bir çok üst düzey yetkili ve temsilci festivalde konuşmacı 

olarak hazır bulunmuştu.

9 Ekim komplosu ve ankara katliamı, londra’da da kitlesel katılım 
ile protesto edildi. Düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 3.000 kişi katıldı.

7 Haziran seçimleri kCC’de canlı takip edilerek barajın 
aşılması ile halaylar çekildi.

britanya kürt Halk meclisi’nin düzenlediği kitlesel yürüyüş ile 
15 ağustos direnişi londra’dan da selamlandı.

26. Day-mer kültür Sanat Festivali park şenliğinde coşkulu 
kitlenin katılımıyla gerçekleştirildi

12. zilan kadın festivali kCC de gerçekleştirilen organizasyonla 
kutlanmıştı

Demokratik Güç birliğinin çağırısı ile toplum Trafalgar’a akın etti. 
Düzenlenen eylemde Silvan ile dayanışmaya mesajı verildi.

ankara katliamı sonrası londra’da halk sokaklara döküldü.
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ve etkinliklerinden kareler...

Suriye’de gerçekleştirilen alevi katlimlarına dikkat çekme 
amacıyla bugün britanya alevi Federasyonu, TC Elçiliği önüne 
siyah çelenk bırakmak istedi fakat İngiliz polisi engeline takıldı.

londra’da Newroz kitlesel  
katılım ile renkli geçti.

Oxford’daki alevi kültür Festivali yoğun programı ile ilgi 
toplamıştı.

Suruç katliamı sonrasında binlerce vatandaş merkez 
londra’da yürüyüşe geçti.

YPG savaşçısı kosta Eric Scurfield’ın  
cenazesinden bir görüntü.

Suruç katliamı Trafalgar  
meydanında protesto edilmişti.

Türk devletinin kürdistan’da devam eden saldırılarını protesto etmek 
amacıyla başkent londra’da bir protesto eylemi gerçekleştirildi.

londra kürt Film Festivali kürt  
sinemasını londra’ya taşıdı

kobane’de Daış çetelerinin çirkin saldırısı Demokratik 
Güç birliği tarafından londra TC Elçiliği önünde 

protesto edildi. 

HDP 7 haziran seçimleri  
öncesi londra mitingi

londra İbrahim kaypakkaya’yı bu yılda  
kitlesel yürüyüş ile andı.

İngiltere’de hükümet karşıtı  
eylemden bir kare.
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Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet Tarihin En Büyük 
Krizini Yaşıyor, Morglarda Yer Kalmadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM 
Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ı sert ifadelerle eleştirdi. Yolsuzluk 
olaylarında büyük artış olduğunu, gazetecilerin cezaevine 
atıldığını, hukukun üstünlüğünün ayaklar altına alındığı 
ve komşularla krizin derinleştiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, 
özellikle 5 temel sorun alanının ortaya çıktığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:
13 yılda Türkiye’nin 5 temel sorun alanı ortaya çıktı. 

Terör, ekonomi, eğitim, toplumsal barış, hukuk. Asgari 
ücretin ne olduğunu bilmezlerdi, asgari ücreti bizden 
öğrendiler. Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en büyük kri-
zlerinden birini yaşıyor. Vatandaşa sorun ‘Adalet var mı?’ 
diye. Gazeteciler doğru haber yaptıkları için cezaevinde. 
Hukukun üstünlüğü... Hangi üstünlük? Adaleti kim bu 
hale getirdi? Hangi vatandaşımın can ve mal güvenliği 
var? Birilerinin üstünlüğü var. 17-15 Aralık’a darbe 
dediler. Hırsızlığınız ortaya çıktı. ‘Darbeye karşıyız’ diye 
vatandaşı kandırdılar. 21. yüzyılda darbe mi olur? Gelin 
darbeyi araştıralım dedik, hayır dediler.

BİzİM Bİr DİktatÖr BOzUNtUMUz Var
Bizim bir diktatör bozuntumuz var. Cum-

huriyet Savcılığı’na gizli ibareli bir yazı yazıyor. 
Cumhurbaşkanı’na hakaret konusunu araştırın, bana bilgi 
verin diyor. Kimsin sen? Türkiye’nin çivisi çıktı diye 
boşuna demiyoruz. Cumhurbaşkanı bunu yaparsa sade 
vatandaşı da yapacaktır. Örnek alacaktır.

Sayın Davutoğlu gelecek. Hoşgeldiniz diyeceğiz. El-
bette konuşacağız. Neleri söyleyeceğini ben de merak edi-
yorum. Başkanlık sistemiyle ilgiliyse nasıl bir başkanlık 
anlatacak. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ekonomi 
politikası var mı? İşsizliğin hangi noktaya geldiğini 
çocuğu işsiz olan bir babaya sorun bakalım. Yolsuzluk 
almış başını gidiyor. TÜRGEV’in adı artık ‘götür gel’.

Komşularla sıfır sorun dediler. Kavga etmediğimiz 
ülke kalmadı. Değerli yalnızlık dediler, neresi değerli? 

Rus uçağını biz değil, komutan düşürdü dediler. Komutan 
değil, Fethullah Gülen düşürdü dediler. Arap Birliği, Türk 
hükümeti kınadı. Türkiye’yi bu hale kim getirdi?

Diktatör bozuntusunun bir de sözcüsü var. Gazze 
ablukasının hafifletmesinden bahsediyorum diyor. 
Yutmayacağın lokmayı niye ağzına alıyorsun.

Kimse unutmasın; ODTÜ Türkiye›nin değil, dünyanın 
en önemli markalarından biridir. Öğrenciler ve öğretim 
üyeleri üzerine baskı kurmaya çalışıyorlar.

Yıllardır orada namaz kılınıyor, ibadetlerini yapıyorlar. 
Bu provokasyona dikkat edin. 10’un üzerinde mescit 
var. Hiçkimse namaz kılıyor diye saldırıya uğramadı. 
ODTÜ’ler üniversitelerine sahip çıkacak. Diktatör bo-
zuntusu ‘gereğini yapın’ diyor. Allah bilir savcıya yazı 
yazmıştır. ODTÜ’ye tankla, topla, TOMA’yla giremezsin. 
ODTÜ’ye girmek istiyorsan sınavla girersin.

MOrGlarDa Yer kalMaDı
(Güneydoğu’daki çatışmalar) Morglarda yer kalmadı, 

bebekler öldürülüyor. Ölen kadının cesedini ailesi 
alamıyor. Böyle bir travmayı Türkiye Cumhuriyeti 
yaşamadı. Suriye’deki fotoğraflara bakın, aynı fotoğraflar. 
Ülkeyi bu hale getiren kimdir?

Sendikalar barış için iş bıraktı
KESK, DİSK ve TMMOB ‘Savaşa karşı barış’ sloganıyla birçok ilde iş bıraktı. Yürüyüşlerin de 
yapıldığı günde Diyarbakır’daki yürüyüşe polis müdahale etti.

Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu (KESK), Devrimci 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(DİSK) ve Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği (TMMOB), Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
yaşanan olaylar nedeniyle “Savaşa 
Karşı Barış İçin” sloganıyla bugün iş 
bırakma eylemi yaptı.

İstanbul’da Kadıköy Belediye 
Başkanlığı önünde bir araya ge-
len yurttaşlar, “Savaşa Karşı Barışı 
Savunacağız” yazılı pankart açtı. Daha 

sonra  “Savaşa Hayır Barış Hemen 
Şimdi”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği” 
şeklinde sloganlar atarak Altıyol’a 

doğru yürümek istedi. Eylemcilerin el-
lerinde taşıdıkları beyaz flamalar dikkat 
çekerken, polis grubun önüne barikat 

kurarak yürünmesine izin vermedi.
Polis yetkilileri ile sendika temsil-

cileri arasında yapılan görüşmelerden 
de bir sonuç alınamayınca grup bel-
ediye binası yanındaki alanda basın 
açıklama yaptı.

‘Tek çaresi savaşı durdurmak’
Grup adına ortak basın açıklamasını 

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Süleyman Solmaz yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Doğu ve Güneydoğu’da uygula-

nan sokağa çıkma yasakları, savaş ha-
lini andıran askeri yığınaklar, okulların, 
hastanelerin ve devlet dairlerinin kara-
rgâhlara dönüştürülerek çatışmaların 
bütün bölgeye yayılmasıyla birlikte 
ilçeler şehirler abluka altına alınıp 
boşaltılmakta, yüzlerce insan evlerin-

den alınarak kapalı spor salonlarına 
hapsedilmekte, çocuklar ve kadınlar 
hedef alınarak katledilmektedirl-
er. İnsan cesetleri günlerce sokak-
larda bırakılmakta, almaya çalışan 
yakınlarına ateş açılmaktadır. İktidarın 
gücüne biat ederek onların suç 
ortaklığını yapanlar da en az onlar 
kadar suçludur. Biz emek ve meslek 
örgütleri olarak, duyduğumuz sorum-
luluk gereği, gidilen yolun, kan ve 
gözyaşlarının sel olup akacağı bir yol 
olduğunu; bu kirli savaşta çocukların, 
kadınların, yoksulların, işçilerin, eme-
kçi halk kitlelerinin en ağır bedeller 
ödeyeceğini bir kez daha yineliyoruz. 
Akan kan ve gözyaşlarını durdurmanın 
tek çaresi, halklara karşı açılan bu 
savaşı derhal durdurmaktır.”

Bir çok ilde de eylemler vardı.

Teşrin Barajı’nın kontrolü Demokratik Suriye Güçleri’nde
Demokratik Suriye Güçleri’nin Kobani’nin güneyinde 
başlattığı operasyon kapsamında Teşrin Barajı’nı 
IŞİD’den kurtararak kontrolünü sağladı.

Halk Savunma Birlikleri’nin 
(YPG) öncülüğündeki Demokra-
tik Suriye Güçleri (QSD) tarafından 
Kobani’nin güneyindeki bölgeye 
dönük başlatılan operasyonda Teşrin 
Barajı’nı IŞİD’den kurtardı.

Kobani’nin güneyinde Fırat Nehri 
üzerinde bulunan Teşrin Barajı’nın 
alınmasıyla birlikte IŞİD’in Rakka ile 
Mınbiç ve Cerablus hattı kesilmiş oldu.

teşrin Barajı’nın önemi
Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) 

haberine göre, Demokratik Suriye 
Güçleri Kobani Sözcüsü Serwan 
Derwiş, Teşrin Barajı’nın IŞİD’den 
alınmasının önemini şöyle anlatmıştı:

*Bu coğrafyada IŞİD’in hatlarını 
parçalayarak, özgürleştirmek isti-
yoruz. Bu hamle Rakka’nın Minbiç, 
Cerablus ve Bab (Şehba bölgesi) ile 

hattını kesecek bir alandır. Bu aland-
aki Teşrin barajını kullanarak, geçiş 
yapıyorlar.

“Bu hattı kesersek, Tabka hattı 
yalnız kalacak. IŞİD iki parça ola-

cak. Geliş gidişleri iki yüz kilometre 
uzayacak. Bu hamle bu yüzden askeri 
olarak IŞİD’e karşı stratejik bir ham-
ledir. IŞİD’in hatlarını birbirinden 
kesiyoruz.

“Alanda bulunan Teşrin barajı 5 
yıldır önce Nusra sonra IŞİD işgali 
altında. Bunca yıldır bu bölge elek-
triksizdir. Bu elektrik hattı kesildi. 
Hamleyle birlikte elektrik hatları da 
IŞİD’in elinden alınacak ve halkımız 
daha rahat bir yaşam yaşayacak.

“Önümüzdeki süreçte, gerekirse 
suyu da geçerek, halkımızı IŞİD’in 
zulmünden kurtaracağız. Bu konuda 
kimseyi de beklemiyoruz.”

Operasyon boyunca onlarca köyü 
IŞİD’den alan Demokratik Suriye 
Güçleri sabah saatlerine doğru baraj 
bölgesine ulaştı.

Miray Bebek
Hani bebekler melekti?

Çocuklar masum…
Yasalar önünde bile her türlü 

cezadan muaf değiller miydi?
Ne oldu da 3 aylık 
bebek hedef alındı?

Bu da oldu ya… 3 aylık bebeği 
de kurşuna dizdiniz ya…

Yok kimin vurduğunu hiç mer-
ak etmiyorum.

Kim, hanginiz vurduysa vurdu. 
Öldü mü o sabi? Öldü! 

Geldiğimiz, getirildiğimiz son nokta bu.
Kardeşlik nakaratlarınız zaten hikâyeydi şimdi o bile değil. 
Sözün bittiği yer değil, insanın bittiği yerdeyiz.

kundaktaki torununu hastaneye yetiştirmek isterken 
vurulan 80 yaşındaki, beyaz bayraklı dededen sonra 
siz hâlâ aynı şeyleri mi savunuyorsunuz?

Konuşana da, dinleyene de yazıklar olsun.
Meclisteki bütün siyasiler tepeden tırnağa bu işin sorumlusudur.
Kimse kenara çekilmesin. Vicdanı olan hesap versin. 
Çocuklar, yaşlılar, sabiler, bebekler, bunca günahsız böylesine hun-

harca katledilebiliyorsa bir ülkede, kıyamet çoktan kopmuş demektir.
Ülkenin bir tarafında volkan patlıyor öte tarafında çengi dönüyor.

Nasıl bir kardeşlikse?

DursalİYE 
ŞahaN
dursaliye2008@hotmail.com

Arada Bir
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1-‘Remember the 5th of Nowember’ Guy 
Fawkes günü olarak da anılan 5 Kasım günü, Sis-
tem karşıtı Onbinlerce Londralı her yıl sokaklara 
dökülüyor. Londralılar bugün polis provokasyonu-
na tanıklık etmiş ve çok sayıda göz altı yaşanmıştı. 

2- Istanbul Okmeydanı’nından bir fotoğraf. 
Her yıl olduğu gibi 1 Mayıs yine Okmeydanı’nda 
Türk polisinin çirkin saldırılarına sahne oldu. 
Bölgedeki savunma güçleri gün boyu polisle 
çatışmıştı.

3- Paris’te dünya gündemine sarsan saldırı. 
Charlie Hebdo dergisine düzenlenen insanlık dışı 
saldırı dünya kamuoyunda büyük lnet toplarken 
basında da günlerce gündemde kaldı. 

4- Hükümetin eğitime ayırdığı bütçede kes-
intilere gitmesi ile Londra’da öğrenciler sokağa 
dökülmüş ve hükümeti protesto etmişti. Merkez 
Londra’da düzenlenen bir eylemde her foto mu-
habirin yakalayacağı klasik bir Londra protesto 
fotoğrafı. 

5- Kesintilere, sahtekarlık ile hortumlamalara 
ve yolsuzluklara karşı düzenlenen eylem ‘Anti-
Austerity’ merkez Londra’ya 150.000 den fazla 
göstericiyi toplamıştı. 

6- Türkiye ve Kürdistan siyaset tarihinin en 
önemli isimlerinden olan Selahattin Demirtaş 1 
Kasım seçimleri öncesi Londra’yı ziyaret etmişti. 

7- İngiliz siyasetçi Jeremy Corbyn bu yıl 
adından oldukça söz ettirdi. İşçi partisi liderliğine 
kadar uzanan siyasi yaşamında Jeremy Corbyn’e 
başarılar diler bizleri sadece oy istedikleri dönem-
lerde hatırlayıp derneklere ayağımıza kadar 
gelmemelerini, ara sıra ülkede yaşanan sorunlara 
çözüm getirmek adına sık sık bizleri ziyaret etme-
lerini de istiyorum.

8- Suruç, Suphi Nejat Ağırnaslı mülteci kampı. 
Kobane sürecinde yerlerinden edilerek Suruç’ta 
konaklamak zorunda olan çocuklar çadırlarda 
eğitime devam ederken. Bir insanın ana vatanı ana 
dilidir! 

9- Her yıl Londra’nın ünlü Trafalgar 
meydanında uyku bozuklukları ve hastalıkları ile 
çeşitli vakıflara yönelik duyarlılığı artırmak adına 
düzenlenen ‘International pillow fight day’ yine 
bu yıl renkli geçti. 

10- Calais: ‘The Jungle’ mülteci kampı, 
Fransa’nın Calais liman kentinde acılar ve ümitler 
birleşti. Çeşitli bölgelerden İngiltere’ye göç etmek 
isteyen yaklaşık 6 Bin mültecinin buluşma noktası 
Calais en çok ihtiyaçlı kamp olarak çok uzun süre 
gündenmde kaldı. 

11- Kobane direnişi dünyaya örnek olmuş 
ve Daeş barbar çetelerine karşı yürütülen 
savaşı katlayarak artırmıştır. Arin Mirxan, Nato 
bombardımanı, Suruç sınırı ve Akçakale sınır 
kapısı ile ‘düşecek’ söylemleriyle de gündemde 
kalan Kobane, Kürt halk mücadelesinin simgesi 
olmuştur. İnancın ve keleşin zaferi Kobane’de 
tarih yazmıştır.

Fotoğraflarla 2015
2015 yılı içerisinde çeşitli bölgelerden ve londra’dan öne çıkan bazı haber fotoğrafları;

Yazı -  fotoğraf: Erem Kansoy

Telgraf gazetesindeki görevime de-
vam ederken yeni bir yılı karşılamaya 
hazırlanıyoruz. Ekip arkadaşlarım ve 
çevremizdeki koşulsuz destekçilerimiz 
ile güçlenerek yoluna devam eden gaze-

temiz Londra’da yayınlanan yerel gazeteler 
içerisinde haber içeriği en yüksek gazete 
olduğunu açıkca söyleyebiliyoruz. 

Londra’da yaşanan sıcak gelişmeleri anı 
anına okuyucularımıza aktarırken ayni za-
manda Avrupa ve Ortadoğu’dan da bir çok 
gündemi sıcağı sıcağına okuyucularımıza 

aktararak bir adım önde olduğumuzu da 
gönül rahatlığıyla savunabiliyoruz. Kob-
ane, Suruç, Paris, Kıbrıs bölgelerinden 
hazırladığımız özel haberler ve fotoğraflar ile 
Londra lokal gazetelerinin standartlarını aşan 
yayın politikamız ile emin adımlarla yol kat 
ediyoruz. Mücadeleye katkı, sevgi, barış ve 

kardeşlik adına ayni zamanda diasporadaki 
vatandaşlarımızın entegrasyon sürecine de 
katkı bulunma amacını, etik ve profesyonel 
olarak hiç bir emekten kaçınmadan, her za-
man okuyucularımıza daha iyisinin suna 
bilme kaygısı ile çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. 

1 7

9

6

8

10

11

2

3

5 4



42   Çarşamba, 23 aralık 2015

Olağanüstü olarak toplanan DTK’nın sonuç bildirgesinde, “Türkiye gerçeğinde 
demokratik özerkliğe dayalı bir siyasi ve toplumsal sistem yaratmadan Türkiye’nin 
demokratikleşmesi mümkün değildir. Dünya halklarını ve kurumlarını halkımızın 
meşru özgürlük talepleriyle dayanışmaya çağırıyoruz” denildi.

Hendekler, sokağa çıkma yasakları, operasyonlar 
ve çatışmalar nedeniyle Diyarbakır’da olağanüstü 
olarak düzenlenen Demokratik Toplum Kongresi 
(DTK) Olağanüstü Kongresi’nin ardından sonuç 
bildirgesi de açıklandı. “Özyönetimlerle ilgili siyasi 
çözüm deklarasyonu” başlıklı sonuç bildirgesi DTK 
Eşbaşkanları Selma Irmak ve Hatip Dicle tarafından 
Kürtçe ve Türkçe açıklandı. Bildirgede, sorunların 
çözümü için “demokratik özerk bölgeler”in 
oluşturulması önerildi ve özyönetim ilanlarının da 
sahiplenildiği belirtildi.

Kongreye, DTK Eş Başkanları Hatip Dicle ve 
Selma Irmak, DBP Eş Genel Başkanları Emine 
Ayna ve Kamuran Yüksek, HDP Eş Başkanları 
Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, HDK 
Eşsözcüleri Ertuğrul Kürkçü ve Sebahat Tuncel, 
EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, çok sayıda 
sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

“Özyönetimlerle ilgili siyasi çözüm deklara-
syonu” kongre sonraso açıklanan sonuç bildirges-
inin tam metni şöyle:

“Kürdistan ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
Ortadoğu son derece tarihsel ve önemli bir süreçten 
geçmektedir. Günümüzde küresel kapitalizm de-
rin bir kaos yaşamaktadır. Yaşanan bu kaostan 
etkilenen bölgelerin başında da Ortadoğu, An-
adolu ve Mezopotamya gelmektedir. Dolayısıyla 
Dünya’nın belli başlı tüm güç odakları bölge üz-
erinde ciddi hesaplar yapmaktadır.

Kaos dönemlerinde yaşanan ekonomik, so-
syal, kültürel, siyasi ve askeri gelişmelerin so-
nucu olarak yaşadığımız yüzyılda ulusal kimlik, 
özgürlük ve demokrasi sorunları çözülememiştir. 
Bu nedenle eskiyi ifade eden yapılanmalar bir bir 
çözülürken yeni alternatif demokratik modeller 
ortaya çıkmıştır.

Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan’ın 
2013 Newroz’unda bütün Türkiye ve dünya 
toplumlarına sunduğu tarihi açıklaması ve 
çağrısı böylesi tarihi bir zamanda yapılmıştı. 
Kuşkusuz ülkemizin sorunlarının çözümü de-
rinlikli ve güvene dayalı bir müzakere te-
melinde Türkiye Büyük Millet Meclisi onayı ile 
gerçekleştirilmelidir. Nitekim Sayın Öcalan 2013 
Newroz’unda yayınladığı deklarasyon sonrasında 
gerçekleşen diyaloglarda bunu hedeflemişti. 
Artık silahlar susacak, fikirler konuşacaktı. Yeni 
mücadele yöntemi fikir ve demokratik siyaset 
olacaktı. Ancak bu gerçekçi ve doğru çözüm 
yolu AKP Hükümeti tarafından oyalama ve tas-
fiye politikasına dönüştürülmüştür. 28 Şubat’ta 
hükümet yetkililerinin de hazır bulunduğu Dolma-
bahçe Sarayında kamuoyuna sunulan mutabakat 
belgesi Cumhurbaşkanı tarafından reddedilmiştir. 
Bunun ardından, makul yaklaşımlarıyla çözüm-

leyici olduğu tüm kesimler tarafından kabul 
edilen Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan’a 
uygulanan ağır tecrit ve sürecin buzdolabına 
kaldırıldığı açıklaması, AKP’nin Kürt sorununda 
bir çözüm politikasının olmadığının, baskı ve 
savaşla Kürt halkının Özgürlük Mücadelesini tas-
fiye etmeyi amaçladığının açık kanıtı olmuştur.

7 Haziran 2015 genel seçimlerinde ortaya 
çıkan halk iradesi, başta Kürt sorunu olmak 
üzere, halklarımızın barış ve demokratikleşme 
sürecine verdiği güçlü bir yanıttı. Türkiye’nin 
demokratikleşmesi ve Kürt sorununun barışçıl 
yöntemlerle çözümüne dair çok güçlü bir halk 
iradesinin sandıkta tecelli etmesiydi. Maalesef 
Türkiye’yi sorunlar çıkmazından çıkaracak bu 
seçim sonuçları ve halk iradesi tanınmayıp, saygı 
duyulmayarak tarihi bir fırsat kaçırılmıştır. Tayyip 
Erdoğan ve ekibiyle, AKP üst yönetimi, bir siyasi 
darbe yaparak parlamentoyu çalıştırmayıp, dev-
lete ve bürokrasiye de el koyarak kapsamlı bir 
savaş politikasına örtü yapacağı bir seçim süreci 
başlatarak 7 Haziran seçim sonuçlarını ortadan 
kaldırmışlardır.

İmralı’da yürütülen görüşmelerin 
sonlandırılarak varılan mutabakatın yok sayılması, 
savaş kararı alınarak gerilla alanlarına yöne-
lik hava ve kara operasyonlarının başlatılması, 
halklarımızın en meşru ve demokratik talepler-
inin şiddet yöntemleriyle bastırılmaya çalışılması 
sonucunda, bazı il ve ilçelerde halk meclisleri 
özyönetim kararı almıştır. Özyönetim ilan edilen 
yerlerde bir yıldır sakız gibi çiğnenen “kamu 
güvenliği” adı altında seçilmişlere, sivil halka, 
siyasetçilere ve gençlere yönelik tutuklama ve 
infazlara yönelinmesi, özyönetim alanlarını hen-
dekler ve barikatlarla savunma durumunu ortaya 
çıkarmıştır. Bugün, sorunu hendeklere sıkıştıran 
ve bunun üzerinden geliştirilen devlet terörünü 
meşrulaştıran politikalara karşı halkımızın 
geliştirdiği meşru direniş, özünde kendi kendini 
yerelden yönetme, yerel demokrasiyi inşa etme 
talebi ve mücadelesidir. Kürt halkının hukuki, 
siyasi ve statü talebi kabul edilmediği için Kürt 
halkı da kendi öz gücüne dayanan bir mücadele 
sürecine girmiştir.

Bu mücadele toplumsal sorun üreten 
iktidarcı, merkeziyetçi ve erkek egemen yönetim 
anlayışlarına alternatif olarak demokratik siyaset 
anlayışını, yönetim modelini ve sistemini ben-
imseyen, toplumsallığı ve birlikte yaşamı, Kürt 
sorununun siyasi statü temelinde demokratik 
çözümünü esas almaktadır. Bu da, sorunun esas 
olarak bir demokrasi ve özgürlük sorunu olduğunu 
ortaya koymaktadır. Demokrasi ve özgürlük tale-
pleri özünde siyasi statü talepleridir. Çözümü de 

siyasi müzakere zemininde olmalıdır. Bu nedenle, 
yaşadığımız bütün sorunların aşılabilmesi için di-
yalog ve müzakere kanallarının yeniden devreye 
girmesi önemlidir. Bunun için de, Kürt Halk Ön-
deri Sayın Öcalan’ın özgürlüğünün sağlanmasını, 
sürecin sağlıklı ve istikrarlı yönetilebilmesi için 
zorunlu görmekteyiz.

Bu açıdan daha önce DTK’nin kamuoyuna 
sunduğu, HDK, DBP ve HDP’nin de programlarına 
aldığı demokratik özerkliğin içeriğini doldurarak 
kamuoyuna deklare etmek istiyoruz. Böylece 
özyönetim ilan eden halkımızın amacı ne, ne isti-
yor soruları daha iyi anlaşılacaktır.

Bugün dünyada hakim olması gereken 
yönetim anlayışı tartışmasız demokrasidir. Yerel 
demokrasi ve farklılıkların özgünlüğünü tanımak 
günümüz demokrasilerinin temel karakterini 
oluşturmaktadır.

Demokrasilerde yönetimlerin meşruiyeti, artık her 
sokağı, her mahalleyi, her il’i ve ilçe’yi merkezden 
yönetmekle değil, yerellerden özyönetimleri tanıyarak 
sağlanmaktadır. Dünyada farklı toplulukların 
özerkliğini tanımayan tek bir demokrasi kalmamıştır. 
Çünkü bu özerklikleri tanımadan demokrasiyi 
geliştirmek mümkün değildir.

Türkiye’nin tarihsel geçmişine, çok kültürlü 
ve çoğulcu toplum yapısına, kalabalık nüfus ve 
büyük coğrafya gerçekliğine en uygun yönetim 
modelinin demokratik özerklik olduğunu ra-
syonel düşünen herkes kabul etmektedir. Bu 
yönetim modeli aynı zamanda Kürt sorununun 
demokratik temelde ve birlikte yaşama çerçeves-
inde çözümünü de sağlayacaktır.

Aylardır özellikle halkın özyönetim ilan ettiği 
yerlere tank, top, binlerce asker ve polis ile ağır 
saldırılar yürütülmektedir. Katliam ve halkı 
sindirme amaçlı gerçekleştirilen bu saldırılar so-
nucu hem ölümler, yaralanmalar yaşanmakta, 
hem de kentlerde tarihi-kültürel miraslarımız, 
ibadet yerlerimiz yakılmakta ve yıkılmaktadır. 
Kürt halkı da hem özyönetimin ilan edildiği ye-
rlerde, hem de bulunduğu her alanda direnişini 
giderek büyütmektedir. Haklı ve meşru temele 
dayanan bu direniş mutlaka kazanacaktır. Bu 
haklı ve meşru direnişe saldıranlar hem demokra-
tik Türkiye’de, hem de tarih ve insanlık karşısında 
yargılanacaklardır.

DTK olarak halk meclislerinin ilan ettiği 
özyönetim ilanlarını ve halkımızın her alanda 
yürüttüğü bu haklı ve meşru direnişi sahipleni-
yor; Kürt halkının ve tüm Türkiye halklarının 
bu direnişlere katılmasını ve destek vermes-
ini demokrasi ve özgürlük mücadelesi gereği 
olarak görüyoruz. Şu anda yaşananlar AKP 
hükümetinin gösterdiği gibi hendek ve barikat 

sorunu değildir; demokrasi sorunudur. AKP’nin 
saldırgan politikası ise halkın iradesini ve ye-
rel demokrasiyi tanımayarak halkın özgür ve 
demokratik yaşam iradesini kırmaya yöneliktir. 
Demokratik siyasal yollardan çözülmesi gereken 
bir sorunun çözümsüz bırakılmasının yarattığı 
sorunlar yaşanmaktadır. Var olan gerilim ve 
çatışmalar ancak demokratikleşme zihniyeti ve 
çözüm yaklaşımıyla ortadan kaldırılabilir. Kürt 
sorunu gibi temel bir sorunun çözülmemesinin, 
direnişin derinleşerek büyümesine yol açacağı 
aşikardır.

DTK Genişletilmiş Olağanüstü Genel Kurulu, 
yaptığı kapsamlı tartışma ve değerlendirmeler 
neticesinde, özyönetimin içeriğinin doldurularak 
sahiplenilmesini, savaş ve şiddet politikalarına 
karşı bireyin ve toplumun kendi özsavunmasını 
almasının meşruluğunu, toplumsal inşa sürecinin 
de eşzamanlı ele alınarak hayata geçirilmesinin 
elzem olduğunu karara bağlamıştır.

Kürt sorununun demokratik özerklik çözümü 
Türkiye’nin demokratikleşmesinden ayrı ele 
alınamaz. Türkiye gerçeğinde demokratik 
özerkliğe dayalı bir siyasi ve toplumsal sistem 
yaratmadan Türkiye’nin demokratikleşmesi 
mümkün değildir. Bu açıdan özyönetim ilanları 
kesinlikle Türkiye’yi de demokratikleştirme 
adımlarıdır; Yerinden yönetimi sağlayan yasal 
demokratik adımların atılmasını da tüm Türkiye 
halkları açısından gerekli ve doğru bir adım olarak 
görüyoruz. Kuşkusuz yerel demokrasi her alanın, 
bölgenin ve toplumun ihtiyaçları ve koşullarına 
göre farklı uygulama biçimlerine kavuşacaktır. 
Demokratikleşme, yerel demokrasinin ve 
farklı kimliklerin özerkliğinin gerçekleşmesi 
açısından yasal imkan sağlayacağından her alanın 
demokrasiyi kendi koşullarına uyarlaması zor 
olmayacaktır.

Demokratik özerklik, özyönetimler ve yerel 
demokrasi açısından spekülatif tartışmaların son 
bulması için Avrupa Konseyi Yerel Yönetim-
ler Özerklik şartındaki çekincelerin kaldırılması 
yanında, aşağıda belirteceğimiz demokratik 
özerklik sorumluluk alanlarının tespiti çerçeves-
inde sadece Kürt sorununun değil; siyasi, to-
plumsal ve idari birçok sorunun çözümüne kapı 
aralayacağına inanıyoruz.

Bu çerçevede,
1. Ülke genelinde kültürel, ekonomik, coğrafi 

yakınlıkları dikkate alınarak bir veya birkaç 
komşu şehri kapsayacak biçimde demokratik 
özerk bölgelerin oluşturulması,

2. Tüm bu özerk bölgelerin ve kentlerin 
demokratik esaslarla seçilmiş meclisler ve 
meclisler içinden seçilmiş özyönetim organları 
tarafından Türkiye’nin yeni demokratik 
Anayasası’nın temel prensipleri çerçevesinde 
yönetilmesi. Özerk Bölgelerin halk iradesinin 
ayrıca TBMM ve merkezi yönetimde de demokra-
tik esaslar temelinde temsil edilmesi.

3. Demokratik özerk bölgeler ve diğer idari 
birimlerde merkezi yönetimin seçilmişler üz-
erindeki her türlü vesayetine son verilmesi, 
seçilmişleri görevden alma yetkisinin kaldırılması. 
Merkezi yönetim organlarının, yeni demokra-
tik anayasa ilkelerine uyulması doğrultusundaki 
denetimleri dışında bölgesel ve yerel yönetimler 
üzerindeki her türlü vesayetinin son bulması,

4. Özerk bölge ve kentlerde şehir, mahalle, 
köy, kadın ve gençlik meclislerinin, farklı halklar 
ve inanç toplulukları meclislerinin, sivil toplum 
örgütlerinin karar alma ve denetleme süreçlerine 
doğrudan katılımının sağlanması,

5. Demokrasinin derinleşmesi, 
kapsamlılaşması, özgür ve demokratik yaşamın 
sağlanması açısından kadınların meclislerde, tüm 
karar mekanizmaları ve özyönetim kademelerinde 
eşit temsilinin tanınması. Kadınların ihtiyaçları 
doğrultusunda meclis, komün ve toplumsal ku-
rumlar kurabilmesi; kadın kurumları ve kadınlarla 
ilgili kararların tamamen kadın meclislerinin 
onayından geçmesi. Kadının her alanda özgür ve 
özerk örgütlenmesinin tanınması.

6. Gençliğin karar mekanizmaları ve 
özyönetim organlarında yer alması. Bu açıdan 
gençliğin her alanda özgün örgütlenmesi ve karar 

Kürt Siyasi İradesi 
Özyönetim Etrafında 
Tek Yürek Oldu
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mekanizmalarına özgün kimliğiyle katılmasının 
sağlanması,

7. Her kademede eğitimin özyönetimlere 
bırakılması. Türkçe’nin yanı sıra bütün ana-
dillerin de eğitim ve öğretim dili olması. Eğitim 
müfredatında genel müfredat dışında yeni 
demokratik anayasa, evrensel değerler ve insan 
hakları çerçevesinde yerelin tarihi, kültürel ve to-
plumsal özgünlükleri ve ihtiyaçları temelinde mü-
fredata eklemeler yapılması. Türkçe’nin yanında 
yerel dillerin de resmi dil olarak kabul edilmesi.

8. Dil, tarih ve kültür alanında her türlü 
çalışma yapabilmek. Aynı zamanda İnanç ve iba-
det hizmetleri sunan kurumların özerk kurumlar 
olarak örgütlendirilmesinin sağlanması.

9. Bütün düzeylerdeki sağlık ve tedavi 
hizmetlerinin özerk yönetimlerce sunulabilmesi.

10. Yargı Sistemi ve Adalet Hizmetlerinin Özerk 
Bölge Modeline göre yeniden düzenlenmesi.

11. Toprak, Su ve Enerji kaynaklarının 
Ekolojik çerçevede toplum yararına 
işletilmesi,denetlenmesi ve üretimden pay alma 
yetkisinin Özerk Bölge Yönetimine verilmesi.Öz 
yönetimin tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret 
dahil her alanda genel demokratik anayasa il-
kelerine ters düşmeden her türlü üretim ve işletme 
birimleri oluşturma,bu tür toplumsal ve bireysel 
girişimleri destekleme, teşfik etme,hibe desteği 
sunma yetkisine sahip olması.

12. Özerk Bölgenin yönetim alanında ve 
kent içinde, her türlü kara, hava, deniz ulaşım 
hizmetlerini sunması ve denetimini sağlaması. 
Trafik hizmetlerinin merkezi trafik kurumları ile 
uyumlu halde yerel yönetim organları deneti-
mindeki birimlerce yürütülmesi.

13. Yukarıda belirtilen hizmetlerin sunula-
bilmesi için yerelde bütçelemenin Özerk Bölge 
Yönetimine devredilmesi ve kadın odaklı bütçel-
emenin esas alınması; merkezle ve diğer yereller-
le varılacak anlaşmalara ve hakkaniyet ilkelerine 
bağlı olarak bazı vergilerin özyönetim birim-

leri tarafından toplanması. Merkezin yerelden 
topladığı bütün vergi gelirlerinden yerele pay 
verilmesi. Merkezin bölgelerin gelişmişlik farkını 
giderecek şekilde gerekli tedbirleri alması.

14. Özerk Bölge Yönetiminin denetiminde, 
yereldeki asayişin tümünü sağlayacak resmi ye-
rel güvenlik birimlerinin kurulması, bu birimlerin 
Anayasal kurallar çerçevesinde ihtiyaçlara bağlı 
olarak kurulmuş merkezi savunma ve güvenlik 
birimleriyle koordineli olarak çalışması.

Sonuç olarak;
Demokratik özyönetimlerin Türkiye’nin 

demokratik birliği ve halkların ortak geleceği 
temelinde gerçekleşmesini ve bu nitelikte 
demokrasiyi ve özgürlükleri güvence altına ala-
cak demokratik bir anayasa yapılması zorunlu-
dur. Böyle bir anayasa tüm toplumsal kesimler, 
farklı etnisiteler ve inanç toplulukların özgür 
ve demokratik yaşama kavuşması açısından da 
vazgeçilemez önemdedir. Yalnızca bir halkın, 
bir kesimin, bir topluluğun özgür ve demokratik 
yaşamını sağlayan ama diğerlerine hak tanımayan 
bir anayasa, siyasal ve toplumsal bir sistem 
düşünülemez. Demokratik özerklik mücadelemiz 
Kürtler için olduğu kadar, Türkler ve tüm diğer et-

nisiteler, inanç toplulukları, dışlananlar, ezilenler, 
ihmal edilenler için de bir demokrasi ve özgürlük 
mücadelesidir.

Özyönetimlere dayalı demokratik özerklik 
modelimizin aynı zamanda Ortadoğu’nun içinde 
bulunduğu bu karmaşa ve kaos ortamından çıkışa 
dönük önemli bir örnek oluşturacağı inancındayız. 
Bu model bin yıldır kader ortaklığı yapmış 
halklarımızın ülke ve bölge meselelerinin barışçıl 
ve demokratik çözümüne öncülük edecektir.

Bu deklarasyon dinamik bir tartışma ve 
uzlaşma arayışıdır. Öneri ve eleştirilere açıktır.

Bu çerçevede çatışmalara son verilerek, 
Türkiye’nin demokratikleşmesi, siyasi çözüm yol-
unun açılması için, Türkiye’nin bütün demokratik 
ve toplumsal özgürlük güçlerini, siyasi partileri, 
şahsiyetleri, kanaat önderlerini, inanç toplulukları 
ve kurumlarını Kürt halkının yürüttüğü meşru ve 
haklı mücadeleye ve taleplerine destek vermeye 
davet ediyoruz. Kürdistan’daki bütün toplumsal 
kesimleri ve siyasi partileri ulusal birlik ruhuyla 
halkımızın yürüttüğü direnişe sahip çıkmaya; 
dünya halklarını ve kurumlarını halkımızın meşru 
özgürlük talepleriyle dayanışmaya çağırıyoruz.”

HDP, eMeP, DBP, esP Ve HDk’DeN 
DeklarasYONa Destek

DTK’nin deklarasyonunu açıklamasının 
ardından konuşan HDP, EMEP, DBP, ESP, 
HDK başkanları deklarasyonu sahiplendikler-
ini ifade ettiler.

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin 
Demirtaş ve Figen Yüksekdağ yaptıkları 
açıklamada, deklarasyonu, demokrasi için bir 
yol haritası olarak tanımladılar. Eş Başkanlar 
deklarasyonu sahiplendiklerini ifade ederek, 
“Partimiz mücadele edenlerle omuz omuza ola-
cak” dediler.  

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yük-
sek: Paylaşılan deklarasyon hepimizin ortak 
görüşüdür. Deklarasyon istediğimizi ortaya koy-
uyor. Deklarasyonda yer alan tüm maddeler aynı 
zamanda mücadele eden direnen halkımızın da 
görüşüdür. Bu maddeler ışığında mücadelemizi 
yükselteceğiz.  

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan: İki gün-
lük toplantı savaşın gölgesinde gerçekleştirdik. 
AKP Hükümeti savaşı yeniden tercih etmiştir. 
DTK’nin aldığı kararları önemsiyoruz. Çağrıyı 
aynı zamanda Kürt halkının katliamlara ve şiddet 
rağmen ortak yaşam çerçevesinde bir çare olarak 
görüyor ve önemsiyoruz. Bu taleplerin aynı za-
manda Türkiye’nin demokratikleşme taleplerinin 
bir parçası olduğunu belirtiyoruz. Bu çağrıyı Tür-
kiye işçi sınıfının ve emekçilerin sahiplenmesi 
için mücadele edeceğimizi, işçilerin, emekçiler-
ine ve halkların birlikte kazanacağını belirterek, 
selamlıyoruz.  

ESP Genel Başkanı Sultan Ulusoy: Öz yönetim 
kararını parti olarak sahipleniyoruz. Batıdaki 
işçi ve emekçilere anlatılması konusunda pratik 
oluşturacağımızı ifade etmek istiyoruz.  

HDK Eş Sözcüsü Ertuğrul Kürkçü: Deklarasy-
onla siyasete müzakereye ve demokrasi dönülm-
esi çağrısı yaptık.
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Yüksekdağ: 61 çocuk, 73’ü kadın 360 sivil katledildi
HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ, parti 
grup toplantısında “7 Haziran’dan bu yana 61 
çocuk, 73’ü kadın 360 sivil katledildi. Devlet 
güçleri tarafından işlenen cinayetlerini üstünü 
örtüyorlar. Allah’tan korkmuyorlar, ölüleri bile 
incitiyorlar” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 
Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, 
partisinin grup toplantısında gündem-
deki gelişmeleri değerlendirdi.

Yüsekdağ’ın açıklamalarından 
satırbaşları şöyle:

rOBOskİ katlİaMı
“O katliam olduğunda ısrarla şunu 

söyledik. Bu katliam sorumluları 
cezalandırılmadığı sürece Türkiye 
ölümler coğrafyası olacak demiştik. 
Verdiğimiz mücadeleye, Roboskili 
ailelerin verdiği mücadeleye rağmen 
sorumlular açığa çıkmadı. Aslına 
bakarsanız gayet açıkta olan sorumlu-
lar hesap vermedi yargıdan kaçırıldı.”

360 sİVİl
“Şiddet ve militarizmin zirve 

yaptığı bir süreç yaşıyoruz. 7 ilçede 
129 sivilin katledildi. 7 Haziran’dan 
bu yana ise 360 sivilin katledildi. 
Halkınıza karşı savaş yürütüyorsunuz 
dediğimizde bağırıp çağırıyorlar bizi 
linç etmeye çalışıyorlar sadece bu 
rakamlar nasıl bir vahşet yaşandığını 
gösteriyor. İlan edilmiş bir savaşta bile 
bu kadar sivil hayatını kaybetmiyor.”

taYBet İNaN
“11 çocuklu bir kadının cenazesi 

7 gün sokakta kaldı. 10 günden beri 
cenazeler Nusaybinde bekletiliyor. 
Bu nasıl bir din, nasıl bir insanlıktır? 
Siyasi iktidara soruyoruz, önerge veri-
yoruz. İnkar ediyorlar sivil ölüm yok 
diyorlar.

“Biz gerçeği söylemeye devam 
edeceğiz. Bu gerçeğe sırtını dönenler 
bu dünyada da öbür dünyada hesap 
veremeyecekler. Kadınları çocukları 
sivilleri örgüt öldürdü diye, düpedüz 
devlet tarafından işlenen cinayetlerin 
üstünü örtüyorlar. Bu cinayet halkın 
güvenliği için işleniyor. Öldürülenler 
kamudan sayılmıyor.”

MOrGDakİ CeNazeler
“Devlet vatandaşların bir kısmını 

ayırmış ‘Bunların katli vaciptir’ diyor, 
hatta ‘Öldürmek yetmez cenazelerin 
alınmasına izin vermeyeceğim’ diyor. 
Morgda 16 cenaze üst üste bekletili-
yor. Katledilen çocuklar ölenlerin koy-
nunda bekletiliyor.

“Cenazelerin çürütülmeye 
çalışılıyor. Bunlar Bosna’da, Gazze’de 
yaşandığında vahşet ama Türkiye’de 
böyle bir şeyin adı bile yok. Halkımız 
cenazelerini toprağa vermek için mü-
cadele ediyorlar. Bütün inançlar ka-
dim kültürlerde cenazeye saygı vardır. 
Ölülerimize saygı istiyoruz. Bir halkın 
ölülerine saygı duymuyorsanız bu 
halkın size saygı duymasını bekle-
meyin.”

“İman ettikleri peygamberin hadi-
sine dönüp bakma cesaretinde değiller. 
Okuduklarını anlamayacak kadar 
vicdansızlar. Şöyle diyor Hz. Peygam-
ber, “Cihatlar döneminde, cenazeleri 
acele gömünüz. İnsanın dirisi gibi 
ölüsü de saygıya layıktır, tepelenmez! 
Kor ateşe basın ama mezara basmayın”

“Allah’tan korkmuyorlar, ölülerimizi 

incitiyorlar. Halkın yaşam alanlarını, 
incittikleri, kırdıkları, yıktıkları yetmi-
yor. Böyle bir vahşet içinde bir halkın 
direnişini ortaya koymasında hiçbir en-
gel yoktur. Bu zulme direnmek haktır. 
Bu zulme itiraz etmek, böyle bir yönetim 
anlayışına karşı çıkmak haktır.”

61 ÇOCUk 
“61 çocuk katledildi, geleceğimizi 

yok etmek istiyorlar. Bir kadının 
karnında doğmamış bebeği öldürüldü. 
Miray bebek, üç aylık, sokağa çıkma 
yasağı döneminde doğmuş, bu dönemde 
öldürülmüş bir çocuk. O topraklarda 
doğan çocuklar, sokağa çıkamadan 
ölüyorlar, gökyüzünü, güneşi göreme-
den öldürülüyor.

“Bu acıyı yaşayanlar mı saygı 
duysun size. Bu halktan ne istiyor-
sunuz. Bütün yaşam alanları, varlık 
alanları yerle bir ediliyor. Yaşam 
damarları kesiliyor. Ama tek bir şey 
yapmadıkları için, diz çökmedikleri 
için, kendi topraklarında özgürce 
yaşamak istedikleri için bu zulüm reva 
görülüyor. Bu topraklarda çocuklar nü-
fus cüzdanına fotoğrafı yapıştırılmadan 
öldürülüyor. Bu nüfuz cüzdanı Miray’ın 
cüzdanı. 61 çocuk bu nüfus cüzdanına 
fotoğrafı yapıştırılmadan öldürüldü.”

73 kaDıN
“Yaşamı üreten kadınlar da he-

def haline getiriliyor. 73 kadın bu 
süreçte katledildi. Neden kadınlar he-
def alındı. Hamile, çocuklu kadınlar. 
Çünkü kadınlar o mahalleleri terk et-
medi. Yaşamın göstergesi kadınlar ve 
çocuklardır. Yaşam alanında kadın ve 
çocuk varsa, yaşamak için direniş de-
vam ediyor demektir.

“Özyönetim alanlarında kadınlar 
ve çocuklar mahallelerini evlerini terk 
etmediler. O kadınların ellerinde silah 
yoktu. Kimisi tandır yapmak için vu-
ruldu, kimisi katledilen yakınlarını or-
tada bırakmamak için vuruldu. Kimisi 
çocuğunu kapının önüne çıkarmak için 
vuruldu. Aynı bahçede ahıra gitmek için 
vuruldu.

“Kadınlar bütün bu katliamlara, 
acılara rağmen, direnişin olduğu her 
yerde olmaya devam edecek. Yaşamın 
olduğu yerde halk varolduğu sürece 
kazanamayacaksanız. Bunu kimse 
unutmasın.”

Dtk ÖzYÖNetİM 
DeklarasYONU

“Bu kadar derdin savaşın içinde, 
‘savaş, ölüm yaşanmasın’ diye bir taraf-
tan da bir siyasi iradeyi açığa çıkarmaya 
çalışıyoruz. Geçtiğimiz haftasonu 
Diyarbakır’da DTK olağanüstü kon-
gresinde siyasi deklarasyon açıklandı.

“Deklarasyon açıklanmadan hepi-
mizin üzerine linç saldırısı başlattılar. 
Niye, kurduğumuz cümlenin içinde 
çözüm geçiyor. Siyasal çözüm deklar-
asyonu, silahların değil, siyasetin 
konuşabilmesi için çözücü iradedir. 
Birilerinin yapması gerekiyordu. 
HDP’nin üstlendiği görev, bir çözüm 
perspektifi ortaya koymaktır. Siyasi ik-
tidar çözüme yanaşmıyor, sadece zorla 

şiddetle rejime istediği gibi şekil ver-
meye çalışıyor.

“Deklarasyon ilan edildikten sonra 
yapılan açıklamalara bakın. İhanetten 
provokasyona kadar, akla gelebi-
lecek her türlü kötü cümleyi bize 
karşı sergilediler. Siyasi iktidar bu 
çatışmanın sürmesini istiyor. Şiddet 
politikası üzerinden seçim kazandılar, 
şiddet politikasını sürdürerek rejimi 
değiştireceklerini düşünüyorlar. Bunun 
hesabını yapıyorlar. Bu topraklarda 
kalıcı barışın önünün açılmasını istemi-
yorlar. Bizim eylemimiz hakkında bir 
kavram kullanılacaksa, o da sadakattir.

“Bizler bize oy veren halkımızın 
iradesine, halkımızın onur ve özgür-
lük mücadelesinin değerlerine sadığız. 
Halklarımıza duyduğumuz sorumluluk-
tan ötürü çözüm perspektifine sahibiz. 
Bizi ‘hain’ ilan edeceklerine bizim gibi 
siyaset yapsınlar.”

‘DeĞİŞİMe aÇık, DİNaMİk 
Bİr MetİNDİr’

“Çözüm deklarasyonu yayınladık, 
bu güncel konjonktürde bu sözlerin 
söylenmesi tarihsel önemde. Bu deklar-
asyon barış ve çözüm için tarihi fırsattır, 
belki de son fırsattır. Bu ihtimali kimse 
gözardı etmesin. Siyaset kurumu ne 
zaman konuşacak. Gerilimin bu kadar 
tırmandığı ortamda barışı ve çözümü 
daha fazla konuşmak gerekir.

“Değişime açık, dinamik bir metin-
dir. Onlar statükonun diliyle konuşmaya 
devam ediyorlar. Gelin dinamik bir 
tartışma yürütelim. Siyasi programınıza 
sözlerinize güveniyorsanız, söyleyecek 
sözünüz kaldıysa gelin konuşalım. 
Ama bunların hiçbirini tartışmaya açık 
olmadığını bir kere daha gösterdiler.

“30 yıldır söylenenleri tekrar ederek, 
kuvvet gösterisi yapıyorlar. Neymiş 
bölücü metin? DTK’nın yayınladığı ve 
bizim ortaklaştığımız metin Türkiye 
halkının birleşmesinin metnidir. Kim 
böldü bu halkı. Kendilerinin yanında 
olanlar ve olmayanlar olarak siz 
böldünüz, yardınız ortadan ikiye.

“Bizler bölünen halkı birleştirmek, 
geleceğini inşa etmek için bir şans, 
tartışma zemini sunuyoruz. Bu zemini 
değerlendirme niyetleri yok. Bu kadar 
ağır zulüm içinde tartışma açma gibi bir 
niyetleri yok.

“Sayısız bahane ortaya koyuyorlar. 
Sudan bahaneler olmadı, çaydan, çerden 
çöpten bahaneler görüşmeyi ortadan 
kaldırdı. Tam bir aymazlık örneği. Si-
yasi ciddiyeti durmadan hatırlatacağız. 
Bir tutum alıyorsanız, onun gereğini 
yerine getireceksiniz. Çaydan bahanel-
erle, partili arkadaşlarımızı hedef ha-
line getirerek kendi sorumsuzluğunuza 
bahane üretmeyeceksiniz.”

DaVUtOĞlU GÖrÜŞMesİ
“HDP ile Başbakanlık arasındaki 

görüşme iptal edildi. Çünkü hüküme-
tin görüşme yapacak siyasi iradesi 
kalmamıştır. Koskoca Türkiye Cum-
huriyeti Başbakanı’nın Meclisin üçüncü 
büyük gurubuyla görüşme iradesi yok. 
Neden istenmedi, bunun nedeni de açık.

“Malum olanı ayan edelim. Dolma-
bahçe mutabakat masası neden devrildi-
yse, kim tarafından devrildiyse, ondan 
sonraki süreçte ‘masa da yok çözüm 
de yok’ diye kim dediyse, HDP’yle 
gerçekleştirilecek görüşme aynı merkez 
tarafından engellenmiştir.

“Olması gereken işleyişin önüne 
geçilmiştir. İstiyorlar ki, şiddet moti-
vasyonu bozulmasın. HDP’yle görüşme 
gerçekleşirse, insanlar umut edecekler. 
Böyle bir izlenim, imha motivasyonunu 
bozacağı için darbelenmiş, görüşme ip-
tal edilmiştir.

“Bu siyasi ciddiyetsizliğin sorum-
lusu biz değiliz. Dönsünler kendi siyasi 
ciddiyetsizliklerine baksınlar. Randevu 
kararının arkasında bile duramıyorlar, 
ona baksınlar.”

sOrUŞtUrMalar
“Halkın özyönetim iradesi hedef 

tahtası haline getirildi. Eşbaşkanımız 
Selahattin Demirtaş, HDK, DTK 
başkanları hakkında soruşturma 
açıldı. Biz bile sayamıyoruz. Bu 
soruşturmaları açan zihniyet, Saray’ın 
güdümü altındaki yargı zihniyetidir.

“‘Bu ülkede rejim değişmiştir’ di-
yor, anayasayı korumakla mükellef 
olan Cumhurbaşkanı, tek bir işlem 
yok! Eleştiri yapanlar derdest edili-
yor. Birisini sevmiyorsanız, 155’i 
arıyorsunuz, ‘cumhurbaşkanına haka-
ret etti’ diye dakikasında tutuklanıyor. 
Cumhurbaşkanı ‘Anayasayı ihlal ettim’ 
diyor, bırakalım soruşturma açılmasını, 
tek bir eleştiri yok.”

‘ÖzYÖNetİM Haktır’
“Arkadaşlarımız, Türkiye’nin 

birleşik demokratik geleceğini 
savunduğu için tutuklama tehdidi-
yle karşı karşıya kalıyor. Biz buna 
rağmen halkımızın doğrularını sa-
vunduk. Tekrar ediyoruz, özyönetim 
haktır. Sadece Cizre’nin, Silopi’nin 
değil. İstanbul’un, Rize’nin, Mersin’in, 
Ankara’nın da hakkıdır. İnsanlarımızın 
yaşadığı yerde siyasete katılması, 
çağımızın en haklı talebidir. Biz bu 
talebi savunmaya, arkasında durmaya 
devam edeceğiz.

“Siz tek adam sistemini 
savunacaksınız, ‘rejim değişmiştir’ di-
yeceksiniz. Anayasa tartışma masasını 
devireceksiniz, ama biz demokra-
tik biçimde ‘Türkiye’de rejim ne 
olmalıdır?’ diye öneri yapamayacağız, 
tartışma başlığı açamayacağız. Böyle 
bir hakaret olabilir mi? Sadece bize ha-
karet etmiyorlar, evrensel demokratik 
değerlere hakaret ediyor, ihanet ediyor.

“Ama bizler bu ihanet ve haka-
ret karşısında halkımızın demokratik 
değerlerine sadakatten ayrılmayacağız. 
Yeni Anayasa tartışılacak, ‘konuşmayın, 
tartışmayın’ diyor. Söz söylediğin za-
man hain oluyorsun, bölücü oluyorsun. 
Demokratik anayasayı tartışmak için 
ortaya konan metindir. Demokratik 
biçimlerde bu anayasayı tartışmaya 
hakkımız var, hukukumuz var. Kim-
senin icazetine ihtiyacımız yok. Biz 
halkımızdan icazet almışız. Bu halk bu-
nun için bize yetki vermiş.”

 ‘kİBİrlİ Bİr İktİDar 
Var karŞıMızDa’

“‘Diz çökeceksiniz’ diyorsunuz. 
Ayakta duran bir toplumla muhatap 
olmayacak kadar kibirli bir iktidar var 
karşımızda. Diz çöktürecek ve Kürt 
sorununu öyle çözecek. İnsanlığa diz 
çöktürerek kazanmak istediler. Kimisi 
Irak’ta, kimisi Nazi Almanyasında, 
kimisi Saraybosnada. Halkı çöktür-
erek sonuç bulamamazsınız. Ne zaman 
yapılmış 2014 yılında yapılmış.

“Bizler çözüm için, kalıcı barış için 
kendimizi helak ederken, Genelkur-
may, 1990’lardan kalan çetelerle plan 
yapmış. O zaman hendek mi vardı? 
Bugün niye ‘hendekler var’ diyorlar. 
Ne ekerseniz onu biçersiniz. İmha, 
inkar ektiniz, şimdi onun sonuçlarını 
yaşıyorsunuz. Bu sorumsuzlukluk 
ve aymazlık halkımız nezdinde imha 
olacaktır.

“Bu süre içinde biz çözümün bütün 
kanallarını zorlayarak, halkımızın 
demokratik iradesinin yaşama geçmesi 
ayağa kalkması için siyasi görevlerimizi 
yerine getirerek, yeni bir şansın kapısını 
açmak istiyoruz. Derdimiz çöktürmek 
değil, morglarda, sokaklarda çürümeye 
bırakılan cenazelere karşı insanlığın 
onurunu ayağa kaldırmak istiyoruz. 
Bütün Türkiye halklarının onurunu, 
özgürlüğünü ayağa kaldırmak istiyoruz.”

‘İsraİl kaDar HatırıMız 
YOkMUŞ DeMek kİ’

“Halkımızın ve partimizin varlığını 
ortadan kaldıracak saldırı düzenlemek 
istiyorlar. Hiçbir şey artık bizi tram-
vaya şoka sürükleyemez. Siz bizim 
gördüğümüz yaşadığımız hiçbir şeyi 
yaşamadınız, hissetmediniz. Hedef 
gösterme politikalarınız, bizim ira-
demizi eksiltmez. Ama siz eksilecek-
siniz, kaybedeceksiniz. Eş başkanımız 
Rusya’ya gidiyor diye hedef haline 
getiriliyor. Siz gidemiyorsunuz diye. 
HDP dünyada bu kadar önemli bir 
düzeyde saygı ve itibar görüyorsa eğer, 
Türkiye’nin yerin dibine batırdığınız 
prestijini kurtaracaktır.

“Bizimle randevularını iptal edenler, 
Rusya’yla görüşmemizi hedef tahtasına 
oturtup yargılayanlar, o kadar yıl bo-
yunca düşmanlık siyaseti güttükleri 
İsrail’le can ciğer olmayı beceriyor-
lar. Bunda hiçbir sakınca görmüyorlar. 
İsrail kadar hatırımız yokmuş demek ki.

“Dün ‘Gazze’li kadın ve çocukların 
katili oldukları için ilişkiyi kestik’ 
dediğiniz İsrail’le kucaklaşıyorsunuz, 
ama aynı meclisin çatısı altında 
bulunduğunuz partiye savaş ilanında 
bulunuyorsunuz. Çayını içmeyecek, 
masasına oturmayacak duruma getiri-
yorsunuz ilişkilerinizi.”

‘zUlMÜN OlMaDıĞı YeNİ 
Bİr Yılı DİleYelİM’

“Bütün inançlardan uluslardan 
halklarımız, darbeye karşı yaşamı sa-
vunmaya çağırıyor. Demokratik ira-
demiz ve birliğimizin çökertilmesine 
izin vermeyelim. Acıya, gözyaşına 
sırtımızı dönersek, emin olun bu 
karanlığın yutmadığı kimse kalmaya-
cak. Demokrasi ve barış için direnen 
halklarımıza el uzatmanın zamanıdır

“Siyasi partilerle katliamlara karşı 
halkımızı savunmak, sokağa çıkma 
yasağı talebiyle çeşitli yürüyüşler 
gösteriyoruz. Bunlardan birini 31 
Aralık günü gerçekleştireceğiz. Özel-
likle Batı’ya çağrı yapıyorum. Anne-
sinin karnında bebeklerin, çocukların, 
kadınların, gençlerin, ihtiyarların 
yaşamının karartılmasına izin vermey-
elim.

“Ellerinde beyaz bayraklarıyla bir 
insanın daha ölmesine izin vermeyelim. 
Hiçbir dayanağı olmayan uygulamanın 
ortadan kalkması için harekete geçe-
lim. Yeni bir yıla girerken, Türküyle 
Kürdüle birleşelim. Zulmün olmadığı 
yeni bir yılı dileyelim. 2016’nın bütün 
halklar için demokrasi ve barış yılı 
olmasını dileyelim. 2016’nın barış ve 
demokrasi yılı olmasını istiyorsak eğer, 
Diyarbakır’da Şırnak’ta olmamız ger-
ekiyor.”
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2015 Türkiyesin’den Hafızamıza Kazılan Ölümler
2015 Yılı Parçalanmış Bedenler: Amed, Suruç, Ankara
2015 yılının hafızalarımıza kazdığı acı olaylar zincirinden 
halkalar Amed’te başlayıp Suruç ve Ankara’da devam eden 
bombalı saldırılar ve parçalanmış bedenlerdi.
tÜrkİYe GeNelİNDe HDP’Ye 
YÖNelİk OrGaNİze salDırılar

Türkiye geneli yapılan 7 Haziran seçim-
leri öncesi Türkiye genelinde HDP’ye yöne-
lik saldırılar arttı. Onlarca HDP parti binasına 
toplu organizeli saldırılar gerçekleşirken, en 
büyük saldırı 5 Haziran’da Amed’te yapılan 
mitinge yönelik yapıldı. 

HDP mitinginde Selahattin Demirtaş’ın sah-
neye çıkacağı anda yaşanan patlamada 4 kişi 
yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı. On-
larca kişinin de kolu bacağı koptu. Patlamanın 
ardından polis kitleye saldırdı. Demirtaş DBP 
il binası önüne çağırdığı Diyarbakır halkını 
sakin olmaya, tahriklere gelmemeye ve ger-
ekli yanıtı 7 Haziran’da sandıkta vermeye 
çağırdı, ‘Barış kazanacak’ dedi. 

33 CaN, 33 GeNÇ, 33 YÜrek
Kobane’nin yeniden inşası çalışmalarına 

katılmak üzere Urfa’nın Suruç kentine 
giden Sosyalist Gençlik Dernekleri Fed-
erasyonu (SGDF) üyesi yüzlerce genç basın 
açıklaması yaptıkları sırada canlı bombalı 
saldırı gerçekleşti. Saldırıda 33 genç yaşamını 
yitirirken  yüzlerce genç te yaralandı. 

BaŞkeNtİN GÖBeĞİNDe POlİs 
NezaretİNDe eMekÇİler katleDİlDİ

Türkiye’de güvenliğin en yüksek olduğu 
şehirlerden birisi olan başkent Ankara’da 
gerçekleşen bombalı saldırıda 109 emekçi 
yaşamını yitirmişti. Ankara’da 10 Ekim’de 
yapılan Emek, Barış, Demokrasi Mitingi’ne 
yönelik kanlı saldırıda ölen 109 kişinin yanında 
500’den fazla kişi yaralanmıştı. 

2015 Yılı Türkiye Fotoğrafı
2015 yılının unutulmaz acı karelerinden birisi sosyal medya ve ajanslara 

düştüğünde Türkiye’de yer yerinden oynamadı, bırakın içişleri bakanını, 
emniyet müdürü bile istifa etmedi. Olaydan aylar sonra videoyu ve fotoğrafı 
çeken polis görevden alındığı açıklandı. 

Şırnak’ın Dicle Mahallesi’nde, 3 Ekim günü polisler tarafından yaralı 
halde infaz edilip zırhlı aracın arkasına bağlanılarak dakikalarca yerde 
sürüklenen ve getirildiği Emniyet Müdürlüğü önünde özel harekat polisler-
inin “toplu hatıra fotoğrafı” çektirdiği Hacı Lokman Birlik soruşturmasında 
ortaya çıkan polislere ait telsiz konuşmaları, yaşanan vahşetin organize 
olduğunu kanıtladı.

VaHŞetİN ses kaYıtları
Birlik’in ailesinin suç duyurusu üzerine ‘kişinin hatırasına hakaret’ 

suçuyla Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma 
sonrasında iki polis memuru İçişleri Bakanlığı’nca görevlerinden 
uzaklaştırmıştı.

Görevden uzaklaştırılan iki polis ile diğerlerinin henüz ifade bile 
alınmazken, avukatların talebi üzerine polislerin o güne ait telsiz 
konuşmaları dosyaya eklendi. Telsiz konuşmaları, vahşetin merkezi ve 
hiyerarşik bir şekilde uygulandığının da kanıtı niteliğinde.

talİMatlar telsİz ÜzerİNDeN VerİlİYOr
Polislerin olay gecesi yaptıkları telsiz konuşmalarında, Birlik’e uygu-

lanan vahşetin emir-komuta zinciri çerçevesinde gerçekleştiği anlaşılıyor. 
Konuşmalarda, polislere fotoğraf çekilmesi ve Birlik’in bağlanılıp sürüklen-
mesi konusunda bir polis amirin telsiz üzerinden talimat verdiği net bir 
şekilde anlaşılıyor. Yapılan konuşmalarda, Birlik’in cenazesinin Emniyet 
Müdürlüğü’ne kadar sürüklenmesi kararını, o gün operasyonu yöneten ami-
rin verdiği ve polislerin Birlik için ağır hakaret ve küfürler savurdukları 
anlaşılıyor.

aNNesİNİN GÖzlerİ ÖNÜNDe VUrUlaN 
GeNÇ Bİr YÜrek: Dİlek DOĞaN

18 Ekim’de İstanbul Küçükarmutlu’da ailesi ile birlikte oturduğu evde 
polis tarafından katledilen Dilek Doğan’ın (24) vurulma anını gösteren 
görüntülerde polislerin Dielk Doğan’ı annesi ve diğer aile üyelerinin gö-
zleri önünde katlettiği ortaya çıkmıştı. 

Polis tarafından göğsünden vurulduktan sonra hayatını kaybeden 
Dilek Doğan’ın ölümüne ilişkin iddianamede yer alan kamera görüntül-
eri katil polis Y. M’nin İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Küçükarmutlu 
Mahallesi’nde 18 Ekim’de polis tarafından göğsünden vurulduktan sonra 
kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kay-
beden 25 yaşındaki Dilek Doğan’ın ölümüne ilişkin iddianamede yer alan 
ve olay anını gösteren görüntüler, Doğan Ailesi’nin avukatları tarafından 
Çağlayan’daki Adalet Okulu’nda düzenlenen basın toplantısı ile basınla 
paylaşıldı. Aslan’ın basına dağıttığı 4 dakikalık görüntülerde, durumun 
katil Y.M.’nin anlattığı gibi olmadığı ortaya çıktı. Görüntülerden katil 
polis, Y.M’nin Dilek’i bilerek vurduğu anlaşılıyor. Dilek’in katledilm-
esine ilişkin ilk duruşma 17 Şubat’ta Çağlayan Adliyesi 12. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülecek.

İnsan Hakları Savunucusu Tahir Elçi Katledildi
“Bu tarihi bölgede; birçok me-

deniyete beşiklik etmiş, evsahipliği 
yapmış bu kadim bölgede; insanlığın 
bu ortak mekanında silah, çatışma, 
operasyon istemiyoruz. Savaşlar, 
çatışmalar, silahlar, operasyonlar bu 
alandan uzak olsun, diyoruz”

tahir elçi 
(Katledilmeden birkaç dakika 

önce dört ayaklı minarenin yanında 
söylediği son sözler)

2015 yılının acı kayıplarından biri-
si de Amed baro başkanı Tahir Elçi’nin 
katledilişi olarak kayıtlara geçti. 

Amed Baro başkanı Tahir Elçi 
28 Kasım 2015 tarihinde Türk 
devlet güvenlik güçleri tarafından 
tahrip edilen Dört Ayaklı Minare 

başta olmak üzere tarihi yapıların 
tahrip edilmesini protesto etmek 
için yaptığı basın açıklamasından 
dakikalar sonra katledildi. 

Adeta onlarca kameranın 
karşısında canlı yayında gerçekleşen 
Elçi’nin katledilmesi olayıyla ilgili 
halen gram yol alınmadı. Geçtiğimiz 
hafta bir basın açıklaması düzen-
leyen Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi 
soruşturmada yol katledilmemes-
inin gerekçesinin, eşinin polisler 
tarafından katledilmiş olmasından 
şüphelendiğini söyledi. 

“Hiçbir polisin şüpheli sıfatıyla 
ifadesi alınmadı”

“Elçi’nin katledilmesinin 
sıcaklığı henüz yüreğimi yakarken, 

ben metanetimi yitirmeden dev-
let yetkililerinden gelen vaatleri 
büyük bir sabırla bekledim. Fakat 
bir ayın dolmasına birkaç gün kala 
katilin bulunması yönünde bir arpa 
boyu yol kat edilmediği gün gibi 
ortadadır. Nitekim silahlarına el 
konulan 26 polis memuru olduğu 
halde hiçbirinin ifadesi şüpheli 
sıfatıyla alınmamıştır.’’

Türk savaş uçakları başka bir ülkenin 
sınırlarında 9 Sivil Kürdü Katletti

2015 yılının hafızalarımızda 
kazınan bir diğer acı olaylarından 
birisi de Türk savaş uçaklarının Tür-
kiye sınırları dışında yaptığı opera-
syonda Zerge köyünü hedef alması 
ve saldırı sonucunda 9 kişinin katl-
edilmesi olayı. 

31 Temmuz sabahı Türk dev-
letinin, Medya Savunma Alanlarına 
(Kandil) yönelik düzenlediği hava 
saldırısının 6’ncı gününde bir 
katliam gerçekleştirdi.

Medya Savunma Alanları’na 
bağlı Kandil alanı Cumartesi sabah 
saat 04:00’ten itibaren Türk savaş 
uçakları tarafından bombalandı. 
Türk savaş uçakları sivil yerleşim 
yerlerinden Kandil’e bağlı Zergelê 
köyünü hedef aldı. Bombardımanda 
içlerinde bir çocuk ve hamile kadının 
da olduğu 9 köylü yaşamını yitirdi. 

Katliamda yaşamını kaybeden-
lerin isimleri şöyle: Nedim, Piro, 

Necip, Salih, Karox, Hemine, Êyşê,  
Mihemed Emin ve Abdulkadir.

zerGelÊ ‘terÖrıst 
kaMPıYMıŞ’!

Güney Kürdistan’ın Kandil 
bölgesinde bulunan Zergelê’de 9 
Kürt köylünün Türk savaş uçakları 
ile katledilmesinden yaklaşık on saat 
sonra Türkiye Dışişlleri Bakanlığı 
katliamı meşrulaştırmayı amaçlayan 
bir açıklama yaptı. Gün boyu su-
san bakanlık, akşam da Zergelê’yi 
“terörist kampı” ilan etti, katlia-

ma da “iddia” diyerek, bu iddiayı 
araştıracaklarını açıkladı.

GeNel kUrMaY Da BeNzer 
Bİr aÇıklaMa YaPtı

Genel kurmay başkanlığı yaptığı 
açıklamada; ‘‘Basında yer alan id-
dia yeniden değerlendirilmiş, vuru-
lan hedefin bir köy olmayıp Bölücü 
Terör Örgütü mensubu teröristlerin 
barınma alanı olduğu, bombanın 
tesir alanı içinde ve yakınında 
sivil yerleşim alanı bulunmadığı 
belirlenmiştir.’’ denildi.
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2015 yılında 110 
gazeteci öldürüldü
Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün 
raporuna göre, 2015 yılında tüm dünyada 
110 gazeteci öldürüldü. Raporda Türkiye 
de yer alıyor.

Gazetecilerin görev 
başında öldürüldüğü ül-
kelerin başında Irak, Suriye, 
Fransa ve Yemen geliyor. 
Örgütün raporuna göre en az 
67 gazeteci habercilik faali-
yetlerinden ötürü öldürüldü. 
Irak ve Suriye, 9’ar cinay-
etle listenin başını çekiyor. 
Suriye’nin Halep kentinde gazetecil-
er çatışan taraflar arasında kalırken, 
Irak’ın Musul kentinde birçok gazeteci 
terör örgütü IŞİD tarafından kaçırılarak 
işkenceye uğradı.  Savaş bölgelerinin 
dışında öldürüldüler

Gazetecilerin üçte ikisi savaş 
bölgelerinin dışında cinayetlere kurban 
gitti. Fransa’daki Charlie Hebdo terör 
saldırısında 8 gazeteci öldürüldü. Yem-
en de 8 gazeteci cinayetiyle listenin ön 
sıralarında yer alıyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler RSF’in 
sözcüsü Britta Hilpert, «Gazeteciler bir-
çok ülkede güç sahiplerini eleştirdiğinde 
ya da önemli siyasi konuları gündeme 
getirdiğinde hayatlarını riske atıyor» dedi. 

tUtUklU GazeteCı 
sıralaMasıNDa 
tÜrkıYe BeŞıNCı

New York merkezli Gazetecileri Ko-
ruma Komitesi›nin (CPJ) yıllık raporuna 
göre, en fazla tutuklu gazeteci bulunan 
ülkeler listesinde Türkiye beşinci sırada.

Rapora göre dünya genelinde 1 Aralık 
itibarıyla 199 gazeteci, mesleğiyle ilgili 
çalışmaları nedeniyle hapiste bulunuyor.

Hapisteki 49 gazeteciyle Çin listede 
başı çekerken, 23 gazetecinin hapiste 
bulunduğu Mısır ikinci, 19 gazetecinin 
hapiste bulunduğu İran üçüncü, Eritre ise 
17 gazeteciyle dördüncü sırada yer alıyor. 
Beşinci sıradaki Türkiye›de hapisteki 
gazeteci sayısı ise 14 olarak kaydedi-
ldi. Raporda, Çin›de hapisteki gazeteci 
sayısının, CPJ›nin yıllık rapor tutmaya 
başladığı 1990 yılından bu yana en yüksek 
sayıya ulaştığı belirtiliyor.

BU Yıl İkİYe katlaNDı
2014 yılında Türkiye’nin on-

larca gazeteciyi serbest bıraktığının 
belirtildiği raporda, 2015’te hapisteki 
gazeteci sayısının ikiye katlanarak 14’e 
yükseldiğine dikkat çekiliyor.

Geçen yıl Türkiye aynı listede 10’uncu 
sırada yer almıştı. CPJ, Türkiye’nin 2012 
ve 2013 yıllarında en çok gazeteciyi hap-
seden ülke olduğunu bildirmişti.

CPJ raporunda sadece devletler 
tarafından tutuklanan gazeteciler list-
eye dahil ediliyor. Komite, Ortadoğu ve 
Afrika’nın kuzeyinde IŞİD ve diğer mili-
tan grupların elinde en az 40 gazetecinin 
bulunduğuna işaret ediyor.

AB Kişisel Bilgileri Korumak 
İçin Ek Tedbirler Alıyor

Avrupa Birliği kişisel verileri koruma ko-
nusunda sert kurallar üzerinde anlaştı. Avrupa 
Birliği’nin kişisel verileri koruma mevzuatı 
sertleştirildi. Bu durum tüketicilerin kişisel ver-
ileri daha iyi kontrol etmesini sağlayacak. Avru-
pa Birliği kurallarına uymayan şirketlere ise ağır 
cezalar kesilecek.

Avrupa milletvekili Jan Albrecht gelecekte 
insanların şirketlerden daha etkili bir şekilde he-
sap sorabileceğini söyledi:

‘Hakların her yerde sertleştirilmesi söz ko-
nusu. Cezalar ağırlaştırıldı. Bazı Avrupa ülkeler-
inde uygulanacak bazıların uygulanmayacak 
değil. Her yerde aynı kurallar işleyecek. Haklar 
genişletildi. Daha fazla bilgi ve şaffaflık hakları 
eklendi.”

Anlaşmaya göre üye ülkeler 13 ile 16 yaş 
arasındaki gençlerin ne zaman facebook gibi 
sosyal medya sitelerine yazılacağına karar ver-
ebilecek.

Fransa 2015 Yılında İki Büyük 
Terör Saldırısıyla Sarsıldı
CHarlİe HeDBO

7 Ocak 2015 tarihinde Fransa›nın başkenti 
Paris›te Charlie Hedbo adlı derginin binasına 
yapılan saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı 
tüm dünyada günlerce konuşuldu... Dergi›de Pe-
ygamberimizle ilgili karikatürler yayınlanmış ve 
tüm müslümanların tepkisini toplamıştı.

Parİs salDırısı
13 Kasım 2015 Charlie Hedbo›nun ardından 

Paris›in göbeğinde meydana gelen eş zamanlı terörist 
saldırılarda 130 kişi öldü. Dünya yeniden Paris›i 
konuşmaya başladı. DAİŞ›in üstlendiği saldırıları 
Fransa Cumhurbaşkanı maç izlerken öğrendi. Tüm 
dünya olayı Avrupa›nın 11 Eylül›ü olarak tanımladı.

Alan Kurdi’nin Kıyıya Vuran Cansız Be-
deni Tüm Dünyanın Yüreğine Dokundu

2015 yılı hafızamızın yürek burkan görüntül-
erinden birisi 3 yaşındaki Kobane’li Alan 
Kurdi’nin kıyıya vuran cansız bedeniydi. Tüm 
dünyayı ayağa kaldıran fotoğraf karesi mülteci 
dramının bir sembolü haline geldi.

2 Eylül’de Bodrum’dan Yunanistan’ın Kos 
(İstanköy) adasına geçmeye çalışan göçmenlerin 
botları batmış, 11 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi 
de kaybolmuştu. Hayatını kaybedenler arasında 
annesi ile ağabeyi de bulan 3 yaşındaki Kobanili 
Alan Kurdî’nin kıyıya vuran cansız bedeninin 
fotoğrafı Türkiye ve dünya kamuoyunda geniş 
yankı uyandırmıştı.

İkinci Dünya Savaşından Bu Yana Avrupa’ya En Büyük Göç Yaşandı
Uluslararası Göç Kurumu 2015 yılında bir milyon’un 
üzerinde mültecinin Avrupa’ya girdiğini açıkladı. Ku-
rumun verilerine göre 21 Aralık’a kadar Avrupa’ya 
1,005,504 göçmen geldi. Kurumun rakamlarına göre, 
816,752 kişi denizden Yunanistan’a ulaştı; 150,317 
kişi deniz üzere İtalya’ya ulaştı; 34,215 kişi karadan, 
Türkiye üzere, Bulgaristan’a girdi; ve ufak bir sayı da 
İspanya, Malta ve Kıbrıs’a denizden ulaştı.

Birleşmiş Milletler’e göre 60 milyon 
insan yerinden edilmiş durumda.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, Ey-
lül ve Ekim ayları sonuna kadar, ilticaya 
başvuranların sayısı toplamda 940,400 
olduğu kaydedildi.

En fazla mülteciyi kabul eden Alman-

ya, federal eyaletlerinin nufus ve vergi 
gelirine göre mültecileri yerleştiriyor.

Ülke nüfusuna göre, Macaristan 
her 100,000 vatandaşa, 1,450 iltica 
başvurusu aldı. Avrupa’da en fazla il-
tica başvurusunu alsa da, her 100,000 
vatandaşına 323 başvuru kabul etti. 
Birleşik Krallık için bu sayı 30. 

Birleşik Krallık 120,000 mülte-
cinin AB ülkeleri arasında yerleştirilme 
programına da dahil olmayarak, mülteci 
sorununda en az sorumluluğu alan ül-
keler arasında oldu.

Çoğunluğu Suriye’de yaşanan iç 
savaştan kaçan mültecilerden oluşan sayı 
içerisinde, Afganistan, Irak ve Eritrea’da 

yaşanan savaş ve baskıdan kaçan mül-
teciler de yer alıyor.

Altı bin üzerinde mülteci 
Britanya’ya girmek için bekledikleri, 
Fransa’nın Calais şehrinde, kurdukları 
çadır kentte kalıyorlar. Britanya’nın 
Calais’de bekleyen mültecileri ülkeye 
girişlerini engellemesi, yaşanan so-

runu derinleştiriyor. Binlerce mülteci 
kurdukları çadır ve geçici konutlarda, 
kış aylarında da yaşam mücadelesi ver-
meye devam ediyorlar. Day-mer iki defa 
kampı ziyaret ederek, orada yaşayan 
mültecilerin ihtiyaçları doğrultusunda 
yardım ulaştırdı.
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Kıbrıs meselesinde 2015 ve barış arayışları yılı
Kıbrıs Türk halkının, çözüm vizyonuna 

büyük destek vererek Cumhurbaşkanlığına 
seçtiği Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi 
Başkanı Nikos Anastasiadis liderliğinde 
Kıbrıs müzakerelerinin uzun bir aranın 
ardından pozitif bir atmosferde başlaması, 
KKTC dış politikası ve Kıbrıs sorunu 
açısından 2015 yılına damga vurdu.

1968 yılından beri, müzakere masasına 
kah oturan kah kalkan Kıbrıslı Türkler 
ve Rumlar, 2014’te kopan müzakerelerin 
Mayıs 2015’te yeniden başlaması ve yoğun 
bir görüşme sürecine geçilmesiyle 2015’i 
“müzakere yılı” olarak yaşadı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve müzakere 
ekibinin, yıl boyunca Kıbrıs Türk halkı 
ve uluslararası kamuoyunun beklentisine 
uygun şekilde Rum Yönetimi Başkanı 
Anastasiadis’le “karşı tarafı düşman değil, 
geleceğin partneri olarak görmek lazım” 
mantığı ile müzakereleri sürdürmesi çözüm 
umutlarını yeşertti.

7 aY araDaN sONra YeNİDeN…
Nisan ayında KKTC’de gerçekleştirilen 

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan 
Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs müzakerelerine 
yeniden başlanması için gösterdiği büyük 
çabanın da etkisiyle iki lider, 11 Mayıs 
akşamı yemekte bir araya gelerek, müzak-
erelere yönelik ilk adımı attı. BM Genel 
Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen 
Barth Eide’nin de katıldığı yemekte, müzak-
erelerle ilgili süreç ve prosedür belirlendi. 
Takvimler 15 Mayıs 2015’i gösterdiğinde, 
Kıbrıs sorununa çözüm bulma yönündeki 
müzakereler, yedi aylık aranın ardından 
yeniden başladı.

Akıncı ile Anastasiadis, Mayıs’tan 
yılsonuna kadar tam 19 kez müzakere 
masasına oturdu. Bazen gece bazen hafta 
sonu bile bir araya gelen liderlerin en yoğun 
müzakere mesaisi, 6 görüşmeyle Kasım’da 
oldu. Liderler, bugüne kadar yaşanmayan 
bir sıklıkta, sadece müzakerelerde değil so-
syal ortamlarda da bir araya geldi.

İki lider, açıklamalarında da, hep çözüme 
yönelik pozitif ve yapıcı mesajlar verdiler; 
sorunlar olsa da ilerleme sağladıklarını 
vurguladılar. Akıncı ve Anastasiadis’e, 
başta Türkiye, Yunanistan ve BM’den ol-
mak üzere uluslararası alandan da yoğun 
destek geldi. 2015’teki diplomasi trafiği baş 
döndürdü.

Özellikle ABD ve AB üyesi ülkelerden 
birçok lider, bakan ve üst düzey yetkili, bunca 
yıldır olmayan bir şekilde Kıbrıs’a ziyaretler 
yapıp hem Kuzey Kıbrıs ve hem de Güney 
Kıbrıs’ta önemli temaslarda bulundu.

2015 yılının KKTC dış politikası ve 
Kıbrıs sorunu açısından satır başları şöyle:

OCak aYı taraflarıN Bİr 
BİrİNİ sUÇlaMalarıYla GeÇtİ

2015 yılının Ocak ayı, Kıbrıs sorununa 
çözüm bulma müzakerelerinin 2014 Ekim 
ayında kesilmesiyle ilgili tarafların bir birler-
ini suçlamaları, ancak buna rağmen müzaker-
elerin yeniden başlamasını sağlayacak zemi-
ni yaratma çabaları ve açıklamalarıyla geçti.

2015 yılına, Rum Yönetimi Başkanı 
Nikos Anastasiadis’in 1 Ocak’ta bül-
tenlerde yer alan “Türkiye’nin Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını fiilen 
tanımaması halinde müzakere masasına 
dönmeyeceği” açıklamasıyla başlandı. 
Anastasiadis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 
egemenlik haklarına dayatma tehdidi olan 
faaliyetlere son verilmesi halinde diyaloğa 
dönmeye hazır olduğunu” da söyledi.

Aynı gün haber bültenlerine, BM Genel 
Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Es-
pen Barth Eide’nin, Rum çevrelerinin tep-
kisine neden olan açıklaması da yansıdı. 
Eide, Kıbrıs’ın çevresindeki hidrokarbon 
kaynaklarının Kıbrıs müzakereleriyle ilişkili 
olduğunu ve bu ilişkinin kesilemeyeceğini 
belirtti. Eide, sismik araştırma gemisi 
Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma 
gemisinin Kıbrıs açıklarında yaptığı 
araştırmaların da yapbozun sadece bir 
parçası olduğunu ve başka parçalar da 
bulunduğunu ifade etti.

ŞUBat
Şubat ayında Kıbrıs sorunuyla ilgili 

gelişmeler, Yunanistan’daki seçimlerin 
ardından göreve başlayan Başbakan Alek-

sis Çipras’ın ilk resmi ziyaretini 2 Şubat’ta 
Güney Kıbrıs’a yapmasıyla başladı. Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Rum Ticaret ve 
Sanayi Odası, Yunanistan Odalar Birliği 
ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
tarafından oluşturulan “Lefkoşa Ekonomik 
Forumu”, 4 Şubat’ta Atina’da yer aldı. Sonuç 
bildirgesinde müzakere sürecinin yeniden 
başlamasının önemine vurgu yapıldı.

Mart
Mart ayının ilk günleri hareket-

siz geçerken, 9 Mart’ta açıklama yapan 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Osman Ertuğ, 
Rum Yönetimi’ne “gerek hidrokarbonlar 
gerekse Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü 
konularında muhatabınız Türkiye değil 
Kıbrıs Türk tarafıdır” mesajı gönderdi.

BarBarOs HaYrettİN 
PaŞa Ve NaVteX

Cumhurbaşkanı Eroğlu, 13 Mart’ta, 
Kıbrıs sorununa çözüm bulmaya yöne-
lik müzakerelerin yeniden başlaması için, 
Kıbrıs Türk tarafının iyi niyet göstergesi 
olarak Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin 
Gazimağusa Limanı’ndan çıkmadığını 
söyledi. Eroğlu, “Son Navtex açıklanmış 
olmasına rağmen, bir iyi niyet göstergesi 
olarak Barbaros Hayrettin Paşa gemisi 
Gazimağusa Limanı’ndan çıkmamıştır. 
Onlar da (Rum tarafı) araştırmalarını dur-
dururlarsa müzakereler başlayacaktır” 
diye düşünüyorum” dedi. Bu arada, Rum 
Yönetimi’nin Kıbrıs adası güneyindeki tek 
yanlı ilan ettikleri petrol-doğalgaz arama 
ruhsat sahalarında sondaj çalışmalarını 
sürdüren SAIPEM-10000 isimli platform 
gemisi, aralıklarla Türk savaş gemilerince 
izlendi. TC Genelkurmay Başkanlığı, 15 
Mart’ta izleme yapıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi çalışmalarını 
sürdüren Mustafa Akıncı, 17 Mart 
açıklamasında, 6 Nisan’da süresi sona 
erecek Navtex’in uzatılmamasını ve seçi-
lecek yeni cumhurbaşkanına masayı kurma 
şansı verilmesini istedi.

NİsaN aYı MÜzakerelerİN 
YeNİDeN BaŞlaMası aÇısıNDaN 
DÖNÜM NOktası OlDU

2015’in Nisan ayı, Kıbrıs sorununa 
çözüm bulma müzakerelerinin yeniden 
başlaması açısından dönüm noktası 
oldu. Rumların tek yanlı ilan ettiği sözde 
“münhasır ekonomik bölge”yi genişletip 
başlattığı sondajların durması karşılığında, 
Türk tarafı da, Barbaros Hayrettin Paşa sis-
mik araştırma gemisinin çalışma yapabilm-
esine olanak tanıyan Navtex’in 6 Nisan’da 
bitmesine rağmen yeni Navtex’i ilan etmedi. 
Böylece Rumların müzakere masasına otur-
mamak için ortaya attığı gerekçe ortadan 
kalkmış oldu.

Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabaları 
ve müzakerelerin yeniden başlaması 
açısından yılın mihenk taşlarından biri 
olan Cumhurbaşkanlığı seçimi Ni-
san ayında yapıldı ve Mustafa Akıncı 
Cumhurbaşkanı seçildi.

CUMHUrBaŞkaNlıĞı 
seÇİMİNİ akıNCı kazaNDı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 19 
Nisan’daki birinci turda sonuç alınamayınca 
26 Nisan’da ikinci tura gidildi ve Mustafa 
Akıncı yaklaşık yüzde 60’lık oy oranıyla 
rakibi Eroğlu’nu geride bırakarak 
Cumhurbaşkanı seçildi. Akıncı, seçimi 
kazanmasının ardından sıcağı sıcağına ilk 
mesajını Kıbrıs sorunuyla ilgili verdi ve 
Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını gözeterek, 
Kıbrıs sorununda çözüm odaklı bir siyaset 
izleyeceğini belirtti. Kıbrıs müzakerelerinde 
taraflar arasındaki 11 Şubat 2014 mutabakatı 
çerçevesinde kalacağını ifade eden Akıncı, 
söz konusu uzlaşmaya Türkiye’nin ve 
Eroğlu’nun da onay verdiğini hatırlattı.

MaYıs
Mayıs ayı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, 

görüşmelerde müzakereci olarak Dışişleri 
Bakanı Özdil Nami’yi atayacağını 
açıklamasıyla başladı. Aynı gün AB Komisy-
onu Başkanı Jean-Claude Juncker’in, 
Akıncı’ya yönelik tebrik mektubu iletildi. 
Mektupta Juncker, “Akıncı’nın adada 
kapsamlı bir çözüme varılması hususundaki 
kararlılığının memnuniyetle karşılandığını” 
ifade etti.

MÜzakereler 
YeNİDeN BaŞlaDı

Takvimler 15 Mayıs 2015 tarihini 
gösterdiğinde, 2014’ün Ekim ayında kesilen 
Kıbrıs sorununa çözüm bulma yönündeki 
müzakereler, yedi aylık aranın ardından 
yeniden başladı. Yaklaşık 4 saat süren bu 
ilk müzakerelerinde Akıncı ile Anastasiadis, 
Kıbrıs sorununa en erken zamanda kapsamlı 
bir çözüm bulunması için yorulmak bilme-
den çalışmayı taahhüt ettiler ve bunun lider-
ler tarafından yürütülecek bir süreç olacağı 
konusunda hemfikir oldular. İlk görüşmede 
güven artırıcı önlemeler kapsamında Rum 
Yönetimi Lideri Anastasiadis 28 mayın 
tarlasıyla ilgili koordinatları içeren bir bel-
geyi Kıbrıs Türk tarafına sunarken; Kıbrıs 
Türk tarafı da Güney’e geçişlerde kullanılan 
vize kağıtlarının artık doldurulmayacağı 
kararını karşı tarafa iletti. Görüşmede ortak 
bir kültür komitesi kurma da kararlaştırıldı.

HazİraN… akıNCı: “Bİze taNGO 
DeĞİl HalaY Gereklİ”…

Haziran ayına, Cumhurbaşkanı 
Akıncı’nın müzakere sürecine ilişkin “bize 
tango değil halay gerekli” tespitiyle girildi. 
Akıncı, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü 
mesajında “Önümüzdeki süreçte bize tango 
değil halay gereklidir. El ele tutuşarak be-
raber yürütülecek bir süreç var önümüzde. 
Siyasal partilerimiz de olsun, iktidardakiler 
ve muhalefettekiler, sivil toplum örgütler-
imiz de olsun, kadın örgütlerimiz de gen-
çlik örgütlerimiz de. Uluslararası niteliğe 
bürünmüş olan Kıbrıs sorununun başka 
tarafları da var. Garantör ülkeler de var. 
Türkiye’si ile, Yunanistan’ı ile, İngiltere’si 
ile, Birleşmiş Milletleri ile, Avrupa Birliği 
ile, bu süreç çok taraflı bir süreçtir” dedi.

NEW YORK’TA BAN’LA GÖRÜŞME
Akıncı, ertesi gün, BM Genel Sekreteri 

Ban Ki Moon’un davetiyle New York’a 
hareket etti. Cumhurbaşkanı Akıncı 4 
Haziran’da Uluslararası Barış Enstitüsü’nün 
(IPI) kahvaltılı çalışma toplantısında 
konuştu ve uluslararası toplumun desteğine 
ihtiyaç duyduklarını söyledi. Akıncı, 

aynı gün BM Genel Sekreteri Ban’la ilk 
kez bir araya geldi. Görüşme sonrasındaki 
basın toplantısında, adadaki olumlu at-
mosferin New York’ta da devam ettiğini 
kaydeden Akıncı, bu olumlu atmosferin 
adada daha iyi duruma ulaşılmasına katkı 
yapması ve gelecek nesillerin geçmiş ne-
sillerin uzun yıllar yaşadığı acıları yeniden 
yaşamaması için çalıştıklarını söyledi.

teMMUz
Hareketli Temmuz ayının ilk gün-

lerde önemli gelişmeler yaşanmazken; 4 
Temmuz’da basın toplantısı düzenleyen 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum 
tarafının bildirdiği 28 mayın tarlasının 
25’inde herhangi bir risk unsuruna 
rastlanmadığını; halk açısından risk tespit 
edilen Ömerli ve Alemdağ’daki bölgeler-
in de işaretlenip tellendiğini açıkladı. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis’le 
birlikte, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile 
Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi Odası’nın 8 
Temmuz’da ara bölgede gerçekleştirdiği 
“Çözüm sonrası Kıbrıs ekonomisi ile ilgili 
vizyonumuz” temalı etkinliğe katıldı.

MÜLKİYET KOMİTESİ
Akıncı ile Anastasiadis arasındaki 

müzakerelere 27 Temmuz’daki görüşmeyle 
devam edildi ve müzakerecilerin toplantıları 
sürerken, Eylül’e kadar liderler arasındaki 
görüşmelere ara verildi. Akıncı, görüşme 
sonrasında, mülkiyet ve toprak konusundaki 
kriterlerin görüşüldüğünü; sonbahardan 
itibaren yılsonuna kadarki ayların önemli 
olduğunu; kararlılık ve niyetle devam et-
tikleri sürece çözümün yıllar değil aylar 
içinde olabileceğine dair inancını korumaya 
devam ettiğini söyledi. Eide ise, eşit sayıda 
Kıbrıslı Türk ve Rum üyeyle bağımsız 
Mülkiyet Komitesi kurulacağını açıkladı. 
Akıncı ile Anastasiadis 28 Temmuz akşamı 
Gazimağusa’daki Othello Kalesi’nde yer 
alan “Ay Işığı Altında Bizim Müziğimiz” 
adlı konseri izledi. Konserde, Kıbrıslı Türk 
ve Rumlardan oluşan “Kyprogenia” grubu 
Türkçe ve Rumca şarkılar söyledi.

aĞUstOs… HİÇ lİDerler 
GÖrÜŞMesİ OlMaDı…

Ağustos ayında hiç liderler görüşmesi 
olmazken; Akıncı, 3 Ağustos’taki 
açıklamasında, mülkiyetle ilgili yaratılan 
bilgi kirliliğine işaret etti ve yolun başında 
olduklarını söyleyip “Müzakere masasında 
harita, yüzdelik veya tek bir köy adı 
konuşulmadı… Günü ve saati geldiğinde 
konuşulacak… Henüz zamanı gelmiş 
değil…” ifadelerini kullandı. Akıncı, Kıbrıs 
Türk halkının haklarını savunmak için 
seçildiğini kaydederek, “Kimse endişe et-
mesin” dedi.

eYlÜl… Yaz tatİlİNİN 
arDıNDaN lİDerler YeNİDeN 
Bİr araYa GelMeYe BaŞlaDı

2015’in Eylül ayına, Cumhurbaşkanı 
Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı 
Anastasiadis’in yaz tatili nedeniyle ver-
ilen aranın ardından Kıbrıs müzakereleri 
çerçevesinde yeniden bir araya gelmesi-
yle girildi. Liderlerin 1 Eylül Dünya Barış 
Günü’ne denk gelen görüşmesinde, daha 
önce yapılan çalışmalar değerlendirildi; 
mülkiyet ve yönetimle ilgili konulara 
odaklanıldı.

ekİM
Ekim ayının ilk günleri, ülkenin dış 

politikası ve Kıbrıs sorununa çözüm 
müzakereleriyle ilgili temasların ABD’de 
yoğunlaştığı günler oldu. New York’ta 
bulunan ve 29 Eylül’den itibaren her gün 
temasları olan Cumhurbaşkanı Akıncı, 
2 Ekim günü, BM Genel Sekreteri Ban 
ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’yle 
görüştü. 

kerrY Ve BaN GÖrÜŞMlerİ
Akıncı, BM Genel Sekreteri Ban’la 

yaptığı görüşme sonrasında çözümle 
yaratılacak mülkiyet düzeninin, sosyal 
düzeni bozmamasının önemine de işaret 
etti ve buna yönelik çarelerin temelde 
tazminatı içereceğini belirtti. BM Sözcülüğü 
de, Akıncı ile Ban’ın, gerçekleştirdikleri 
görüşmede, garantörlerin müzakere süre-
cine dahil edilmesi konusunu ele aldıklarını 
bildirdi. 

tÜrkİYe’DeN kktC’Ye sU…
17 Ekim, KKTC ve Kıbrıs adası için 

tarihi bir gün oldu. Türkiye’den KKTC’ye 
borularla su getirilmesi projesi 17 Ekim’de 
hayata geçirildi. Projenin açılış tören-
leri için Akıncı Anamur’a gitti, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Erdoğan da KKTC’ye gel-
di. Akıncı ile Erdoğan çalışma yemeğinde 
de bir araya geldi. Akıncı Türkiye’den 
gelen suyun mutluluk verici ve Kıbrıs’ın 
geleceğine, çözüm ve barış sürecine büyük 
bir katkı olduğunu söyledi.

Su konusunda Rum tarafından ge-
len en çarpıcı açıklama Rum Başpiskoposu 
Hrisostomos’un açıklaması oldu. “Umarım 
bu su bize zehir olmaz” diyen Hrisostomos, 
Kıbrıs müzakere süreci konusunda kötüm-
ser olduğunu da söyledi. 18 Ekim günü 
Anastasiadis’ten çözüm süreci hakkında 
açıklama geldi. Anastasiadis Kıbrıs sorunu 
için mart ayında referandum yapılmasının 
mümkün olmadığı kanaatinde olduğunu dile 
getirdi.

kasıM… MÜzakereler 
YOĞUNlaŞtı…

Kasım ayı, müzakerelerin yoğunlaştığı 
ay oldu. Akıncı ile Anastasiadis’in yaptığı 
ayın ilk görüşmesi, 2 Kasım’daydı. Kasım 
görüşmeleri için alınan karar gereği 
görüşmeyle ilgili açıklama yapılmadı. 
Müzakerelere destek verme adına ortak 
komite oluşturan CTP ve AKEL’in heyetleri, 
3 Kasım’da, mülkiyet başlığıyla ilgili be-
lirlenecek kriterleri ele aldı.

Kıbrıs sorunu ve müzakere sürecinde 
bir dönüm noktası da, Kayıp Şahıslar 
Komitesi’ne, 3 yıllık süre için Kuzey 
Kıbrıs’ta bulunan 30 askeri alana kazı için 
giriş izni verilmesi oldu. 

“eN BaŞarılı İkİ 
tOPlUMlU PrOJe”

Aynı gün, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum 
partilerden temsilciler, Kayıp Şahıslar Kom-

itesi bünyesinde Lefkoşa ara bölgedeki ke-
mik kalıntılarının analizinin yapıldığı An-
tropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti. Komite 
üyeleri, Gömü Yerinden Çıkarma, Kimlik 
Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının 
İadesi Projesi’nin adada muhtemelen en 
başarılı iki toplumlu proje olduğunu; son 
yıllarda elde edilen iyi sonuçlara rağmen, 
bine yakın “Kıbrıslı” kaybın yerinin 
belirlenemediğini belirtti.

“YıllarDır saĞlaNaMaYaN 
İlerleMe saĞlaNDı”

Akıncı ile Anastasiadis, 25’inde, Kasım 
için planlanan altıncı ve son görüşmesini 
yaptı. İki liderin ortak açıklamasını Eide 
okudu. Eide, liderlerin, bazı başlıklardaki 
birbiriyle bağlantılı konular üzerinde 
ayrıntıyla durduklarını ve bu konularda il-
erleme kaydettiklerini söyledi. Eide, iki li-
derin “eğitim” konusunda bir teknik komite 
kurulmasına karar verdiklerini de açıkladı. 
Akıncı da, kasım müzakerelerinin oldukça 
verimli geçtiğini belirterek, “Kasım ayı so-
nunda, başında olduğumuzdan daha ileri bir 
noktadayız. 47 yıllık müzakere sürecinin 
son 5 ayında, yıllardır sağlanamayan iler-
leme sağlandı” dedi.

ARALIK
TC Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 

1 Aralık’ta KKTC’deydi. Başta 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla ol-
mak üzere temaslar yaptı. Ortak basın 
toplantısında Akıncı, müzakereler sürerken 
Türkiye’nin de AB ilişkilerinin geliştiğini 
görmenin mutluluk verici olduğunu be-
lirtti; “Kıbrıs’ta bir çözüm Türkiye’nin AB 
ilişkilerini daha da geliştirecektir” dedi. 
Davutoğlu, TC’nin ülke ve millet olarak 
Kıbrıslı Türkler ve onların hür iradesiyle 
kurulan KKTC’nin her zaman yanında 
olmaya devam edeceğini; çözüme de her 
türlü katkıyı vereceklerini söyledi.

TDP Sosyalist Enternasyonal üye-
si oldu. TDP’nin üyeliği, Angola’daki 
toplantıda oy birliğiyle kabul edildi.

Ve kerrY kıBrıs’ta…
3 Aralık’ta ABD Dışişleri Bakanı 

John Kerry, Kıbrıs’a gelerek temaslar 
yaptı; Güney’de Anasatasiadis Kuzey’de 
Akıncı’yla görüştü. KKTC’yi ziyaret eden 
ilk ABD Dışişleri Bakanı olan Kerry, ara 
bölgede iki toplumlu “Peace Players” bas-
ketbol takımının maçını izledi; liderlerle 
yemekte bir araya geldi; basın toplantısı 
düzenledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kerry 
ile çok yararlı, çok kapsamlı, Kıbrıs’ın 
geleceğini ilgilendiren çok güzel bir 
görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi; 
“ABD, Kıbrıs sorununun çözümü konusun-
da istekliliğini, kararlılığını ve her yönde 
bize yardımcı olma konusundaki istek ve 
kararlılığını, her yönüyle bizlere yardımcı 
olma arzularını bir kez daha teyit etti. Ben 
bu görüşmeden çok memnun ayrıldım” 
dedi.

Ortaya atılan bazı iddialar üzer-
ine, güvenlik ve garanti konularında 7 
Aralık’ta TAK’a değerlendirmelerde bu-
lunan Cumhurbaşkanı Akıncı: “Kıbrıslı 
Türkler güvenliklerini Türkiye’nin 
garantörlüğünde görüyor” dedi ve halkın 
talebinin Türkiye’nin garantörlüğünün de-
vam etmesi yönünde olduğunu, buna saygı 
gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

YılıN sON tOPlaNtısı
Takvimler 20 Aralık’ı gösterdiğinde 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum 
Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 
2015 yılının son liderler toplantısını 
gerçekleştirdiler ve 7, 14 ve 29 Ocak tari-
hlerinde yeniden bir araya gelme kararı 
aldılar.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yoğun 
diplomasi trafiği, yıl sonuna kadar 
sürdü ve Akıncı, AB Dönem Başkanı 
Lüksemburg’un Dışişleri Bakanı Jean As-
selborn ile 24 Aralık’ta görüştü. Kıbrıs ko-
nusuyla ilgili son gelişmelerin ele alındığı 
toplantı sonrasında yaptığı açıklamada 
Akıncı, 2015 Eylül ayında Davos 
toplantısına bir davet aldığını ve olumlu 
yanıtını da yine Eylül ayında verdiğini 
belirtti.
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Oldukça yoğun geçen 365 günün geride bırakıldığı bu süreçte, 2015 yılı hemen her gücün 
değerlendirme yapmasına fırsat oluşturacak önemli gelişmeler ortaya çıkardı. Bu gelişmeler 
insanlığın siyasi, askeri ve politik arşivine önemli deneyimler kattı. Sonuçları uzun bir süre-
ci etki edecek olan bu deneyimler önemli derslerle doluydu. Sadece Kürdistan ve Türkiye 
açısından değil bölge açısından da hızından ve yoğunluğundan bir şey kaybetmeyen bu süreç 
çok şey getirdiği gibi çok şey de götürdü. 2016 yılının da 2015’ten sarkan ve 2015’ten etkilenen 
gelişmelerin etkisi altında geçeceği görülüyor.

Doğan Çetin 

Kürt demokratik siyaseti ve Kürt özgür-
lük hareketi, Türkiye, bölgesel konjonktür ve 
uluslararası denklem yeni ve hayati gelişmelerle 
yüz yüze geldi. Kürt olgusu bütün bu denklem-
lere çok yönlü etki edecek bir faktör olarak 
stratejik planlamaların önemli bir unsuru ha-
line dönüştü. Ortadoğu üzerinde tek söz sahibi 
sanılan 20. yüzyılın ulus devletçi planlamalarını 
gözden geçirmeye muktedir bir Kürt gücü ortaya 
çıktı. Bölgenin ezberci plan sahipleri Kürt olgusu 
ekseninde yeni bölgesel söylemler geliştirme ko-
nusunda cesaret etmeye mecbur kaldı. Tüm bu 
gelişmelerin en temel etkileyeni elbette Rojava 
devrimiydi. Büyük bir bölgesel planın unsuru 
olarak yaratılan DAİŞ gericiliğinin ürettiği so-
runlar bölgesel çapta derin krizlere yol açtı. Bu 
derin kriz ve yaralanma halinde yükselen çözüm 
arayışı Rojava devriminin gerçek değerinin, 20. 
yüzyılın ağır sorunlarının çözümünde rol oynaya-
cak Kürt gücünün ve haliyle Öcalan’ın demokra-
tik modernite paradigmasına dayanan PKK’nin 
öncü rolünün üzerinde bir spot ışığı etkisi 
yarattı. Yıllardır süregelen ve dillendirilen ama 
uluslararası çıkarların dişleri arasında öğütülmek 
istenen hakikatlere can verdi. Ve sonuç olarak 
2015’te bu hakikat sahipleri kazandı.

kÜrtler İlİŞkİ Ve İttİfaklarıN 
eN etkİlİ GÜCÜ

2014 yılı Rojava devriminin yılı olmuştu. 
2014 yılının sonlarına kadar da tedirgin ve 
kuşku dolu bakışlarla izlenen bu büyük çıkış, 
Ortadoğu’da PKK’nin oynayacağı role dair 
yeni fikirler ateşlese de gerçekte 2015’te Rojava 
devriminin büyümesi ve kendini kanıtlaması 
uluslararası güçler için karar verici etki yarattı. 
Sonuç olarak PKK 2015’te bölge siyasetinin 
kaderinin belirlendiği sahaya kimi oyuncular 
tarafından hiç istenmese de meşru ve yıldız bir 
oyuncu gibi çıktı.

Şimdi uluslararası güçlerin yeni ilişki ve it-
tifak politikalarının en etkili unsuru olan Kürtler 
ve PKK 2016 yılına emeklerinin ve çoktan hak 
ettiklerinin karşılıklarını almak üzere devrim 
şarkılarıyla yürürken yeni kazanımların işareti 
de yeni yıla merhaba diyor.

Savaş ve barış, kaos ve istikrar, gericilik ve il-
ericilik, despotizm ve demokrasi, parçalanma ve 
birleşme ikilemlerinin işgal ettiği 2015 yılında 
mücadele edenlerin kazandığını gördük. Tüm bu 
ikilemlerde doğru tarafta olanlar kazandı. Sadece 

tercih etmek yetmedi, PKK doğru tercihler için 
herkesi şaşırtan büyük savaşımıyla kazanmaya 
giden doğru yolu kendi başına ördü.

DaİŞ İle sÖzDe saVaŞaNlar 
PeYDa OlDU

DAİŞ bu ikilemlerin yıkıcı yok edici, korku-
tucu tarafını ifade eden, geriletilmesi mümkün 
görünmeyen bir canavardı. DAİŞ’le savaşı poli-
tik askeri siyasi bakımdan büyük risk gören tüm 
güçler gelişmeleri korkuyla izledi. Ortaya çıkan 
durumdan faydalanma ya da bu canavarı etki altına 
almayı tercih etti. İzlemek yerine Ortadoğu’da 
aktif bir siyaset izleyen PKK, DAİŞ’le yürüttüğü 
etkileyici mücadele ile gericiliğe karşı savaşın 
her biçimde kazandırdığını gösterdi. DAİŞ’e 
karşı savaşın kazandırdığı bu denklem kötü 
taklitlere yol açtı. PKK ardından DAİŞ’le mü-
cadele adı altında kazanmak niyetiyle savaşa 
soyunan güçler sahada durumun hiç de kolay 
olmadığı gerçeği ile karşılaştı. Ortaya DAİŞ’le 
mücadele eden kaçak dövüşçüler, sahte kahra-
manlar, zaferden pay çalanlar ve DAİŞ’le sözde 
savaşanlar peyda oldu. Hiçbiri gerçeği ifade et-
medi. Bölgede yüzyılların aşılmış ve ölmüş geri-
ciliklerinin parçalarından oluşan Ortadoğu’nun 
Frankeştayn’ı olarak adlandırılabilecek DAİŞ’e 
karşı, bu canavarın yaratıcıları inandırıcı bir mü-
cadele yürütemedi. DAİŞ’in yarattığı yıkıcı savaş 
karşısında durabilme kabiliyeti gösterememenin 
yanı sıra yarattıkları bu şahesere duydukları de-
rin babalık duygularıyla hareket eden tüm güçler 
PKK’nin büyük mücadelesini sindirmek zorunda 
kaldı.

aNtİ-kÜrt İttİfakı 
MÜCaDele İle aŞılDı

Amerika’nın 2003 yılında bölgeye 
gerçekleştirdiği müdahalenin ardından oluşan 
yeni denklem geçtiğimiz yılların siyasi haritasının 
oluşmasında belirleyici rol oynadı. Bu süreçte 
üçüncü çizgi olarak tanımladığı çizgi temelinde 
aktif bir siyasetin gereği olarak büyük mücadele 
yürüten PKK bu sayede Kürdistan’ı dört parçada 
egemenliği altında tutan ulus devletçi ittifakı 
parçalamıştı. İran, Irak, Suriye ve Türkiye eks-
eninde oluşan ve uzun yılların hükmünün sahibi 
gibi görünen Anti-Kürt ittifakı, bu bölgesel kaos 
sürecinde PKK’nin izlediği bu duruş sayesinde 
aşıldı. Geçen zaman bu ilişki ve ittifakların ye-
rine geçici, değişken, spontane bir ilişki ittifaka 
sahne oldu. Bu durumdan faydalanmasını bilen 
ve her dört parçada mücadele yürütmeyi sürdüren 
PKK anti-Kürt ittifakının yarattığı ağır tecrit du-

rumunu askeri, siyasi ve politik bakımdan bir ba-
har havasına dönüştürdü. Kürdistan’ı egemenliği 
altında tutan her dört devletin oluşturduğu Anti 
Kürt ittifakının yerini 2015›e gelirken neredeyse 
tüm uluslararası güçlerin içinde olduğu samimi-
yeti sorgulanabilir bir “Kürtsever” politika 
oluştu.

ÜÇÜNCÜ ÇİzGİ rOJaVa’Da 
kazaNDı

Her zeminde yarattığı mevzilerde elde ettiği 
başarılar PKK’yi Ortadoğu’nun kaotik ortamında 
çözümcü, tercih edilebilir, güvenilir hale getirdi. 
Bu biçimde Ortadoğu’da ortaya çıkan ‘halkların 
baharı’ sürecine de yüklenen PKK, başarısının 
temel sloganı olan “mücadele, mücadele, mü-
cadele” perspektifiyle bu sürece de yüklendi. 
Nitekim Suriye’de ortaya çıkan yeni gelişmelere 
yine üçüncü çizgi temelinde yürüttüğü bu 
güçlü mücadeleyle yaklaştı. Ve bu yaklaşım 
Rojava Kürdistan’ında da PKK’ye kazandırdı. 
Geçtiğimiz yıllarda PKK’nin mücadeleyle 
alaşağı ettiği anti-Kürt ittifakı parçalanmamış 
olsaydı Rojava devriminin geleceği böyle 
olamayacağı gibi bu büyük politik kazanım bir 
hayal olabilirdi.

tÜM DÜNYa sUrİYe’De 
ÜsleNMİŞ DUrUMDa

Şimdi Ortadoğu’da herkesin Suriye’ye 
döndüğü dolayısıyla Rojava Kürdistan’ına 
odaklandığı bir süreçteyiz. Uluslararası güçlerin 
Ortadoğu politikalarına Suriye merkezli yaşanan 
gelişmelerle yön vermek istediği bir süreç bu. 
Çok aktörlü bir mücadele zemini haline gelen 
Suriye’de neredeyse tüm dünya askeri siyasi 
ve politik bakımdan üstlenmiş durumda. Öyle 
ki Türkiye’nin Rus savaş uçağını düşürmesi 
gibi sert gelişmeler bu yığınağın ve ablukanın 
sonucu olarak ortaya çıkıyor. Yeni Suriye’nin, 
yeni Ortadoğu olabileceğini bilen herkes Suriye 
merkezli bir dış politika oluşturuyor. Ve sonuçta 
Suriye’de kazananlar Ortadoğu’da kazanıyor. 
Ama sonuçta mücadele edenler ve gericiliğe 
karşı başarı kazananlar kazanıyor.

Kürtler geçtiğimiz yıllarda ustaca yürüttüğü 
politik mücadeleyi tüm dünyayı kendine hayran 
bırakan bir askeri mücadele ile pekiştirdi. Bunun 
yanı sıra sorunların ağırlaştığı bu kaos ortamına 
kendine has en doğru çözüm paradigmasını 
dayattı, ilişki ittifaklarını buna göre oluşturdu. 
Böylelikle geçtiğimiz yılları kazanan Kürtler 
Ortadoğu’da aranan bir stratejik ittifak haline 

geldi. Son olarak Suriye’de siyasi ve askeri den-
kleme dahil olan Rusya ile oluşan yeni politik 
durum karşısında bile iştahına teslim olan bir 
fırsatçılıkla yaklaşmak yerine üçüncü çizginin 
gereği olarak ilkesel yaklaştı. Bundan sonrası 
açısından da bu politik duruşunu koruyarak de-
vam edecek gibi görünen Kürt Özgürlük hareketi 
düşmanlarından bile saygı uyandıran duruşunu 
belki de böyle oluşturdu.

Pkk YeNİ Bİr HaMleYe 
HazırlaNıYOr

Amerika ve Rusya’nın, bölgesel aktörlerin 
yine diğer Avrupa ülkelerinin çoktan en iyi or-
tak olarak gördüğü PKK şimdi yeni bir haml-
eye hazırlanıyor. Rojava devriminin yarattığı 
kazanımlara dayanarak Kürdistan’ın her dört 
parçasındaki soykırımcı rejime yönelik mü-
cadelesini yükseltmeye hazırlanan PKK dört 
parçayı içine alan bütünlüklü bir politikayla 
Kuzey Kürdistan’da ve diğer tüm parçalarda so-
runun çözümünü dayatıyor. Geçen bunca yılın 
gösterdiği ve 2015 yılının kesinlik kazandırdığı 
“mücadele edenin kazanacağı, gericiliği yenen-
lerin başarı elde edeceği gerçeği”ni bilerek mü-
cadeleden yana tavır alıyor. Ve yine mücadele, 
mücadele, mücadele diyor. 2016 yılına girerken 
neredeyse tüm PKK’li yetkililerin açıklamalarına 
hakim olan bu tavır önümüzdeki sürecin de nasıl 
geçeceğinin işaretlerini veriyor.

DıŞ POlİtİkaDakİ BaŞ 
aŞaĞı GİDİŞ, Pkk’Ye karŞı 
YeNİlGİYle BaŞlaDı

Türkiye’nin dış politikada yaşadığı baş aşağı 
gidiş Kürt sorununa yönelik yanlış politikaları 
ve PKK karşısındaki yenilgilerinin bir sonucu 
olarak başladı. İktidara geldiği ilk süreçten 
bu yana Kürt sorununu ‘çözme’ yani ortadan 
kaldırma ve PKK’yi bitirme ihtiyacını ustaca 
kullanarak hem uluslararası zeminde hem de iç 
kamuoyunda ‘albeni’sini yaratan AKP’nin geçen 
süreç zarfında bu misyonunu yerine getirmede 
başarı elde edemediği ortaya çıktı.

İlk iktidara geldiği süreçten bu yana önem-
li avantajlara sahip olan AKP, PKK’ye karşı 
oynayacağı rol karşılığında dış güçlerin de 
desteğini aldı. Hatta bu ihtiyacın bir gereği 
olarak iktidara getirildi. Küresel sermayenin 
Ortadoğu’daki ileri karakolu olacak olan Türki-
ye için öncelikle PKK engelinin kaldırılması bir 
zorunluluk olarak görülmüştü. Böylelikle ihtiyaç 
duyulan Yeni Türkiye’yi inşa etmek mümkün ola-
bilecekti. Bu temelde birincisi; bölgede yaratılan 
Anti-Kürt ittifakı -İran, Irak, Suriye- içerisinde 
PKK düşmanlığı temelinde iyi bir yer edindi. 
Bölgede yer edinmede en önemli ulus devlet 
güçleri ile Kürt karşıtlığı temelinde ortaklık 
inşa etti. İkincisi; Sünni-Müslüman kimliğiyle 
bölgede Arap dünyasının ‘olur’unu alarak mod-
ern Müslüman bir Türkiye’nin doğuşunun mem-
nuniyetle karşılanmasına yol açtı. Üçüncüsü; 
geliştirdiği ılımlı İslam denilen siyasi İslam 
çizgisiyle bölgede statükoculuğun ve gericiliğin 
yarattığı kriz ile boğuşan ulus devlet için model 
olarak onaylandı. Dördüncüsü; küresel sermaye 
için bölgeye nüfus etmekte kullanılabilecek 
çözücü bir güç ve koçbaşı olarak görüldü. Yine 
Avrupa birliğinin her anlamda yaşadığı kriz du-
rumunu aşma konusunda bölgeye nüfus etmek 
için gerekli, makul, modern ve müslüman bir 
ülke olarak desteklendi.

Geçen yıllar bu temelde yürütülen bir dış poli-
tikayla geçti. Bu dış politikadan güç alan AKP 
PKK’yi ezmeye yöneldi. Sonuç alamadıkça dış 
politikasını PKK’yi tasfiye etme üzerine inşaa 
etti. Bölge’de gittikçe yıldızının parladığını 
düşünen AKP ve lideri Erdoğan Ortadoğu’daki 
Müslüman ülkelerin hamiliğine soyundu. Böl-
genin lider ülkesi olmaya oynayan Erdoğan 
uluslararası diplomasi turlarında kibirle dolaştı. 
Bunlarla yetinmedi dış politikada uluslararası 
güçler arasında ikili oynamaya başladı.

tÜrkİYe DaİŞ kİsVesİ altıNDa 
sUrİYe’Dekİ saVaŞa DaHİl OlDU

Son olarak Suriye alanında ortaya çıkan 

Ortadoğu’da parlayan yıldız:

Kürtler
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gelişmelere yönelik AKP’nin politikası 
Kraldan daha çok kralcı kesilme temelinde 
oldu. Gelişmelerin ortaya çıktığı ilk gün-
lerde Suriye’ye müdahale temelinde bir siyasi 
çizgi izleyen Türkiye hem bu alandaki PKK 
varlığından korktu hem de Ortadoğu’da lider 
ülke olma hayalinde önemli bir atılım olarak 
gördü. Bu tavrı ile Suriye’de gelişen savaşın açık 
tarafı haline gelen Türkiye ile uluslararası güçler 
arasında bölge politikasındaki ayrışma böylelikle 
başladı. Suriye’deki savaşın bir parçası olan Tür-
kiye bununla yetinmedi. İçerideki gerici DAİŞ 
çetesinin gelişimini Suriye’deki Esad rejiminin 
yıkılması açısından bir zorunluluk olarak benim-
sedi. Dışarıdan-içeriden destekle ve DAİŞ kis-
vesi altında Suriye’deki savaşa dahil oldu.

Suriye’de Kürt hareketinin geliştirdiği büyük 
direniş ardından DAİŞ önemli anlamda geriledi 
ve darbelendi. Bu aynı zamanda Türkiye’nin de 
geriletilmesi anlamına geldi. Uluslararası güçler 
DAİŞ tehlikesi ile kendi evinde yüz yüze geler-
ek bunu Suriye’ye yönelik daha aktif politika 
yürütme sebebi saydı. Bölgesel aktörler Avrupa 
ve Amerika ile sınırlı kalmadı. Suriye üzerinde 
yaşanan savaşta Rusya, İran, Çin de bir başka blok 
olarak Esad yanlısı bir çözümle Suriye üzerinde 
mücadele yürüttü. Bu karşılıklı mücadele süre-
cinde Suriye’deki rejim değişikliği için yumuşak 
bir geçiş fikri güç kazandı. Bu, Esad’ın bir müd-
det daha pozisyonunu korumasına imkan verdi. 
Tüm bunlar Türkiye’nin Suriye politikasına ağır 
darbe vurdu. Bu Türkiye’nin Suriye içerisindeki 
DAİŞ gibi ortaklarıyla da ilişki ve ittifak sorunu 
demekti. Çünkü Türkiye’nin ortaklarıyla üzer-
inde çalıştığı Suriye planı yanıp kül olmuştu.

sUrİYe İÇ saVaŞı 
tÜrkİYe’Ye taŞıNDı

Buna rağmen Suriye politikasında Kürt 
karşıtlığına dayanan yeni planlar dayattı. Bunun 
sonucu olarak Suriye iç savaşını Türkiye’nin 
içine çekildi. Suriye’den Türkiye’ye göç 
politikasını bizzat geliştirerek bu mülteci 
topluluğunu hem Suriye üzerinde söz hakkı için 
bir meşruiyet aracı haline getirmek istedi hem 
de Avrupa’ya karşı bir silah olarak kullandı. An-
cak YPG ve YPJ’nin DAİŞ karşısında elde ettiği 
başarılar, özellikle Kobanê zaferi ve geliştirilen 
demokratik sistem Türkiye’yi çok ciddi rahatsız 
etmeye başladı. Tıl-Ebyad’ın DAİŞ’ten temi-
zlenip YPG ve YPJ’nin denetimine girmesi ile 
birlikte bu rahatsızlık ve tedirginlik üst boyut-
lara ulaştı. Sahada uluslararası güçlerin en etkin 
ortağı ve ittifakı olarak görülen YPG ve YPJ 
güçleri Türkiye tarafından hedef alındı. DAİŞ 
Kürtlerin kazanımlarına yönelik saldırılar için 
kullanılmaya ve desteklenmeye devam edildi. 
Kantonlar üzerine DAİŞ eliyle düzenlenmiş 
katliam girişimleri bizzat Türkiye eliyle 
örgütlendi.

POsterlerİ taŞıNaN 
erDOĞaN’DaN POsterlerİ 
YakılaN erDOĞaN’a

Tüm bu yanlış dış politika önemli krizler or-
taya çıkardı. En önemlisi de ortaya çıkan krizler-
in iç politikada derin yansımalarının olmasıydı. 
Tüm bu gelişmeler karşısında birincisi; Bölge’de 
önemli avantajlarla sahaya çıkan AKP hükümeti 
bölge liderliğinden bölgenin sorunlu çocuğuna 
dönüştü. Posterleri taşınan Tayyip, posterleri 
yakılan Tayyip’le yer değiştirdi. Böyle bir dış 
politikayla AB’nin bölge politikalarıyla çatışan, 
ABD’nin bölge stratejisine PKK açmazından 
ötürü entegre olamayan, Rusya ile neredeyse 
savaşacak düzeye ulaşan, İran ve Irak’la karşı 
karşıya gelen, bölgedeki Arap ve Müslüman 
güçlerin de güvenini yitiren Türkiye eksen kay-
makla kalmadı eksensiz kaldı.

PKK ile mücadele etme ve PKK’yi bitirme 
görevini de yerine getiremeyen AKP gittikçe 
ihtiyaç duyulan bir güç olmaktan ağırlık yaratan 
bir güç olmaya kaydı. Kürt sorununu çözemeyen 
Türkiye’nin diplomatik zeminde Suriye üzerine 
odaklanan uluslararası güçlerin önüne sık sık 
PKK kartını koydu. AKP’nin bunu öncelikli bir 
gündem olarak pazarlık unsuru haline getirmesi 

“etkili ortak” olma konumunu sorgular hale ge-
tirdi. Avrupa’nın son hamlesi ile Türkiye’nin 
kendisi Avrupa’nın mülteci kampına dönüşmüş 
oldu. Suriye’deki DAİŞ güçlerinin Kuzey 
Kürdistan’da Kürt özgürlük hareketine karşı 
kullanılmaya başlanmasıyla Türkiye gittikçe 
yeniden dizayn edilen Ortadoğu için tehlikeli bir 
güç konumuna ulaştı.

OYalaMa YetMeDİ, OrtaDaN 
kalDırMak HeDefleNDİ

AKP hükümeti dış politikasının yanı sıra 
içeride gerçekleşen iç sorunlarıyla darbeler 
sürecine girdi. Siyasi irade üzerinde Fettullah’la 
giriştiği mücadele karşılıklı darbeler sürecini 
gündeme getirmişti. Bu darbeler sürecinde git-
tikçe despotik, faşist uygulamalara sarılan AKP 
Kürt Özgürlük hareketi öncülüğünde gelişen 
demokratik muhalefetle belli bir gerileme süre-
cini yaşadı. Bu gerileme sürecine karşı AKP 
yeni baskıcı, yasaklayıcı, darbeci bir politik 
çizgi izleyerek Kürt sorunu karşısında bir süredir 
yürüttüğü müzakereler temelindeki politikada 
değişikliğe gitti. Oyalama politikası yetmedi, 
ortadan kaldırmak hedeflendi. Suriye’de dış 
politikada yaşadığı zorlanmanın yanı sıra içeride 
yaşadığı gerilemeye karşı çözüm yolu olarak 
yeni bir savaş, saldırı ve baskı politikasına yöne-
len AKP seçime bu politik duruşla girdi.

7 Haziran’da gerçekleşen seçim sonuçları 
dış politikada ve iç politikada izlenen siyase-
tin iflasını ifade etti. Ayrıca bunlar karşısında 
demokratik güçlerin başarısının işaretlerini ver-
di. Bu seçim sonuçlarına bizzat Tayyip Erdoğan 
tarafından tertiplenen 1 Kasım seçimi ile cevap 
veren hükümet böylelikle demokratik iradeye 
karşı darbeyi açıktan dayatmış oldu. Bölgede 
DAİŞ karşıtlığı temelinde gelişen gericiliğe 
karşı mücadele içeride AKP gericiliğine karşı 
mücadele biçiminde nüksederek yarı örgütlü de 
olsa geniş bir demokratik cephe oluşmuştu. Bu 
süreçte gündeme giren bu darbeyle uzun süredir 
adım adım geliştirilen tutuklamalar, basına yöne-
lik darbe ve işgaller, ard arda geliştirilen katliam-
lar, yasa ve hukuk tanımayan AKP uygulamaları 
demokratik siyaset, bürokrasi, yargı, basın, 
ekonomi ve toplumsal yaşamın tüm mecralarında 
yoğunca geliştirildi.

Her YerDe Herkese saVaŞ!
24 Temmuz saldırıları olarak ifade edilen 

AKP’nin savaş ilanı da bu süreçte gündeme 
geldi. Bu kaotik ortamda PKK’ye karşı savaşı 
yeniden başlatarak Kürtlerle savaş halinde-
ki dış politikasını iç politikayla birleştirdi. 
Böylelikle tüm cephelerden bir savaş başlamış 
oldu. AKP, dört parçada ve içeride Kürtlere 
yönelttiği savaşla, Türkiye’de demokrasi 
güçlerine, mekanizmalarına karşı yürütülen 
savaşla, toplumsal yaşamın tüm alanlarına 
yöneltilen savaşla hem içerde hem de dışarda 
oluşan bu zorlanmaları aşmayı, bu krizli halden 
kurtulmayı, seçimi de bu temelde kazanmayı ön 
gördü. Hükümet her yerde herkese karşı savaş 
politikasını 2015 yılına karşı egemen kıldı.

Kürtler şahsında demokratik işleyişin ve 
mekanizmalarının tüm mecralarına, ilerici tüm 
taleplere, tüm hak arayıcılarına ve ilericiliğe 
karşı her türden savaş politikası 2015 yılının 
Türkiye açısından kaybedildiğinin açık bir işareti 
oldu.

BÜYÜk GÜrÜltÜYle ‘BÜYÜk’ 
saVaŞ alDatMaCası

24 Temmuz gecesi gerçekleştirilen hava 
saldırısı sonucu 8 gerilla yaşamını yitirmişti. Bu 
bilanço uzun bir süre ekranlarda yaklaşık 300 
gerillanın yaşamını yitirdiği biçiminde asılı kaldı. 
24 Temmuz’la başlayan ve Ağustos ayını da içine 
alan bir aylık süre içerisinde uzun bir süredir 
hazırlığını sürdüren Türk devleti tüm alanlarda 
bu hazırlığa dayanan bir saldırı furyası başlattı. 
Bir ay içerisinde farklı tarihlerde ve çeşitli 
yoğunluklarda 87 hava saldırısı gerçekleştirdi. 
Ay boyu Medya Savunma Alanları ve Kuzey 
Kürdistan’ın dağlık alanlarında tarihin en yoğun 
keşif hareketi gözlemlendi. Sınır hattından Me-

dya Savunma Alanlarına yönelik tam 217 obüs 
ve havan saldırısı yapıldı. AKP medyası ekran-
larda bu büyük zaferi bas bas bağırdı. Büyük bir 
gürültüyle «büyük bir savaş» yürütüyor izlenimi 
vermeyi sürdürdü.

Saldırılar bununla sınırlı kalmadı. Bu süreçte 
Kuzey Kürdistan’da gündeme gelen halk 
hareketlerine yönelik özel harekat polisinin etkili 
bir şekilde kullanıldığı önemli bir saldırı planı 
gündeme konuldu. Silvan, Varto, Silopi ve Cizre 
gibi yerlerde halka yönelik katliam girişimlerine 
başlandı. Gerilla şehitliklerini hedef haline get-
irip buraları yıkan AKP, bu saldırılara dur demek 
isteyen her türlü barış girişimi karşısında askeri 
ve polisiye operasyonlar icra etti.

‘BU kaDar sert Bİr karŞılık 
BekleMİYOrDUk’

HPG güçleri bu saldırı kapsamında 24 
Temmuz ele birlikte direniş hamlesi olarak 
adlandırılan aktif savunma savaşı içerisine girdi. 
Yeni gerilla taktikleri ile bu saldırı dalgasına 
karşı duran gerilla AKP güçleri için şaşırtıcı bir 
performansla sürece giriş yaptı. HPG güçlerinin 
eline geçen ve devlet yetkililerinin yaptığı iç 
görüşmelerden oluşan bilgilerde bu şaşkınlık “bu 
kadar sert bir karşılık ve hazırlıklı karşı saldırı 
beklemiyorduk” biçiminde ifade ediliyordu. Bu 
şaşkınlığın bir nedeni de kuşkusuz Rojava ve 
Irak alanlarında yeni mücadele mevzilerine güç 
aktardığı düşünülen, çok sayıda mevzide savaşan 
gerillanın, zayıfladığı, etkili bir performans 
gösteremeyeceği bilgisiydi. Bu bilginin kaynağı 
bölgede Türkiye istihbaratı ile birlikte çalışma 
yürüten KDP’nin kendisiydi.

24 Temmuz ile başlayıp 24 Ağustos’a kadar 
süren karşılıklı savaş halinde ortaya çıkan gerilla 
taktiği yıla damgasını vuran ve alan hakimiyeti 
olarak sonuç alınan bir hamleyi ifade etti.

HPG’nin 2011-2012 hamleleri de devrimci 
halk savaşına geçiş aşamasını ifade eden, alan 
hakimiyetini esas alan ve devrimci operasyon-
lara dayanan büyük gerilla hamleleri olarak öne 
çıkmıştı. Daha çok kırsal alanda cereyan eden 
ancak il, ilçe, kasaba gibi yaşam alanları üzer-
inde denetime yol açan bu direniş hamlesi daha 
çok sınır hattı üzerinde cereyan ettiği gibi Kuzey 
Kürdistan’ın belli bölgelerini de içine almıştı. 
Kürdistan toprakları üzerindeki askeri faaliyeti 
sınırlandırıp ortadan kaldırmayı, bu temelde ask-
eri hedefleri kuşatmaya alarak etkisiz hale get-
irmeyi ön gören plan önemli sonuçlar almıştı.

alaN HakİMİYetİ taktİĞİ 
sONUÇ alDı

2015 yılı ise doğrudan askeri güçleri devre 
dışı bırakıp toplum üzerinde baskıcı ve ope-
rasyonel bir güç olarak rol oynayan polisi ve 
özel güçleri hedef aldı. Bu strateji devrimci 
halk savaşı stratejisinin de bir gereği olarak or-
taya çıktı. Devletin işgalci gücü olarak toplum 
üzerinde şiddet icra eden polis ve işbirlikçileri 
birincil hedef haline geldi. Gerilla bu hedefin bir 
gereği olarak üstlenme tarzını kırsala kaydırarak 
şehre üstlenmese bile şehre girip çıkmaya ola-
nak yaratan yeni mevzilenme durumuna girdi. 
Daha içeriler, devletin varlık gösterdiği güven-
likli bölgeler riskli bölgeler haline gelerek ya 
imha edildi ya da tecrit edildi. Alan hakimiyeti 
dağlık alandan kırsal alana, şehir ve kasabaların 
cephelerine doğru yayıldı. Bu yayılmanın bir 
gereği olarak gerilla güçleri yeni mevzilenme 
alanları açarak gerillanın varlık gösterdiği belli 
başlı bölgeler haritasını değiştirdi. Belli bölgel-
erde yoğunlaşan gerilla hareketi yerine tüm 
alana yayılan geçişkenlik ve hareket kabiliyeti 
sunan bir yaygın mevzilenme tercih edildi. Bu 
mevzilenme polis hareketini izleme, keşfetme, 
istihbarat elde etme imkanlarını artırdı. Milis 
kuvvetleri ve teknik donanım alanında elde ettiği 
yeni taktiklerle eylemin zamanını ve anını, yerini, 
biçimini ve şiddetini, ayrıca eylemin sonuçları 
temelinde üstlenmesini kendisi belirleyen alan 
hakimiyeti taktiği gittikçe sonuç almaya başladı.

VUr-kaÇ YerİNe VUr-kal taktİĞİ
Alan hakimiyeti kapsamında geliştirilen yol 

denetimi taktiği de Türkiye devletini zorlayan en 
yaratıcı taktiklerden biri oldu. Çok sayıda askeri 
gücün intikal faaliyeti, takviye ihtiyacı, opera-
syon güzergahları, lojistik ikmal hattı bu taktik 
sayesinde kesilerek askeri güç karakollara hap-
sedildi. Bu durum toplum üzerindeki saldırıları 
ve korkuyu hafifletti. Hakkari, Şırnak, Siirt, Mar-
din gibi yerlerin yanı sıra Kürdistan’da daha iç 
kesimlerde yer alan Amed, Bingöl, Bitlis, Bat-
man, Dersim, Ağrı gibi şehirlerde dahil olmak 
üzere bu bölgelerde yer alan bir çok stratejik 
yol üzerinde sadece bir ayda uzun süreleri kap-
sayan 50 yol kesme eylemi gerçekleşti. Bunun 
bir gereği olarak AKP özel harekat güçlerini ve 
polisi daha öne çıkardı. Ancak askeri gücü et-
kisiz hale getiren gerilla bu kuvvetler üzerinde 
yoğunlaşma bu hedeflere yönelme olanağına 
ulaştı.

Tüm bu gerilla hareketine hakim olan yeni 
taktik ise “vur kaç” taktiği yerine “vur kal” 
taktiğine evrildi. Eylem etkinlik ve faaliyet 
gösteren gerilla gücü eylemin sonuçlarına da 
dayanarak boşalttığı bölgede üstlendi.

GelİYe DOskİ alaN 
HakİMİYetİNİN İsPatıYDı

Gerilla güçlerinin alan hakimiyeti 
kapsamındaki etkin üstlenmesinin sonuçları 
gerçekleşen kimi eylemlerin sonuçlarıyla da 
ortaya çıktı. Örneğin Geliye Doski bölges-
inde uzun bir süreci alan asker ve özel harekat 
polislerince gerçekleştirilmek istenen ele 
geçirme girişimi sonuçsuz kaldı. Geliye Doski 
ve Oramar adıyla işittiğimiz bu bölge stratejik 
bakımdan oldukça önemli bir bölge. Çelê (Çuku-
rca) ile Şemzinan (Şemdinli) bölgeleri arasında 
bulunan oldukça sert çetin ve asi bir arazi olan 
bu bölgede Çarçela dağının silsileleri biçiminde 
uzanan derin arazi etraftaki birçok ilçe ve kasa-
baya üstlerine doğru yayılıyor. İran-Irak-Türkiye 
üçgeninin yaklaşık 50 km kadar yakınında bu-
lunan bu bölgede onlarca operasyon icra edildi 
ama ilerleme sağlanamadı, yollar açılamadı. 
Burada gerçekleşen eylemler sonucunda ele 
geçen asker cenazeleri, Türk ordusu tarafından 
savaş bilançolarının uzun süre kamuoyuna 
açıklanamaması, cenazelerin alınması için ger-
illadan halk aracılığıyla talepte bulunulması bu 
alan hakimiyetlerinin sonuçlarına işaret etti.

feDaİ eYleMler, GerİllaNıN 
kararlılıĞıNı GÖsterDİ

24 Temmuz saldırı ardından başlayan ger-
illa hamlesinin ilk süreçlerine hakim olan fedai 
eylemler de AKP’yi zorlayan önemli bir ham-
le oldu. Büyük ve stratejik hedeflere yönelik 
gerçekleştirilen fedai eylemler önemli sonuçlar 
elde ettiği gibi eylemlerin şiddeti gerilla savaş 
tarihinin en üst düzeyine ulaştı. Bu, sürece gir-
erken gerillanın kararlılığının işareti olarak 
algılandı.

Şehir eylemleri konusunda da kendine old-
ukça fazla güvenen AKP beklediğinin aksi bir 
durumla karşılaştı. Geçmiş dönemde istihbarat 
ve önleyici tedbirlerle boşa çıkartmaya çalıştığı 
bu tip eylemler bu kez engel tanımadı. Birçok 
şehir eylemi başarıyla gerçekleşti ve eylemciler 
üst bölgelerine başarıyla ulaştı.

Gerİlla artık Her YerDe
24 Temmuz›dan başlayıp 24 Ağustos’a ka-

dar geçen bir aylık süreçte ortaya çıkan bilanço 
Türk basınında «bittiler» denilen PKK’nin açık 
üstünlüğünü kanıtlıyordu. Bu süre içerisinde 
Türk devletinin tarihinin en kapsamlı saldırısı 
sonucu toplam 42 gerilla yaşamını yitirdi. Buna 
karşın gerilla güçleri sadece bir ayda Türkiye’nin 
birçok stratejik bölgesinde yaygın bir biçimde 
191 eylem gerçekleştirdi. Bu eylemlerin sonu-
cunda 471 asker ve polis öldürülürken çok sayıda 
askeri araç ve malzeme ya imha edildi ya da el 
konuldu.

24 Temmuz ardından gerçekleşen çatışmaların 
sadece ilk ayının bilançosu bu şekildeydi. Ancak 
bu bir aylık gerilla direnişinin gerçek sonucu 
daha dikkat çekiciydi. Gerilla artık her yerdeydi!
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2014 yılında büyük bir 
katliam yaşayan Êzidi’lerin 
en büyük yerleşim yeri 
Şengal 13 kasım 2015 
tarihinde tamamen Daiş 
çetelerinden temizlendi. 

2 Ağustos 2014 sabahı dünya yeni bir to-
pluluk keşfetmişti. Dağ başlarında büyük 
kitleler halinde çocuklu, kadınlı, erkekli, yaşlı 
kervanların görüntüleri dünya televizyonlarının 
ekranları aracılığıyla insanlığa hediye ediliyordu. 
Açlıktan, susuzluktan, sıcaktan ölen çocukların 
bedenleri, sırtlarda taşınan hasta ve yaşlılar, ger-
ide sahipsiz bırakılan çocuklar, her kameranın 
yöneldiği insanın gözyaşları günlerce insanlık 
vicdanının kapılarında dolaştı.

Televizyonlar, gazeteler, dergiler tarih 
sayfalarını karıştırmaya başladılar, ancak tarih 
sayfalarının çok bahsetmediği bir halktı Ezidiler. 
Bu sefer büyük kütüphanelerin raflı tozlarından 
eski seyyahların kitaplarına koştular. Kimi sözlü 
tarihe başvurdu. ‘Kim bu Êzidiler’ diye yazı üz-
erine yazı yazıldı. ‘72 Ferman yaşayan Ezidiler’ 
diye başlıklar atıldı. Her bilir kişi söze 72 ferman 
ile başladı, ancak kimse bu 72 fermanın ne za-
man nerde nasıl yaşadığını anlatamadı.

Halen yaşanan trajidinin net sonuçları bil-
inmese de, uluslararası kurumların bu konuda 
yaptığı araştırmalara göre katledilenlerin sayısı 
5 binin üzerinde, bununla birlikte halen 4 bin 
civarında Êzidi kadın Daiş çetelerinin elinde. 
Şengal özgürleştirilmiş olsa da halen Êzidiler 
yüzde 90’ı Şengale dönmüş değil ve kamplarda 
zor yaşam koşullarında yaşamını devam ettirme 
mücadelesi veriyor. 

Araştırmacı Yazar Fehim Işık’ın bu kadim to-
pluluk hakkındaki araştırma yazısı: 

Êzidiler kim, inançları ne, tarihte kaç kez ka-
tledildiler? 9 Soruda…

1) Êzidilerin kökeni nedir?
Kökenlerinin çok eski olduğu iddia 

edilse, Ortadoğu’nun millattan önceki önemli 
inançlarından Zerdüştlüğe dayandırılsa bile, 
Êzidilik kavramına ilk olarak, yaşamını 1153 
yılında yitiren Şaristani’nin kitabında rastlanır. 
Şaristani’nin kitabından sonra, 1670–1680 
arasında Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde 
de Êzidilerden bahsediliyor.

Êzidilik inancı ve tarihi üzerindeki en büyük 
etkiyi Şeyh Adiy oluşturmuştur. Araştırmacıların 
elindeki Êzidilerle ilgili yazılı belgeler de 
Şeyh Adiy’e aittir. Şeyh Adiy ‘Ben Êzidiyim’ 
dememiştir. Buna rağmen Êzidilerin tümü 
Şeyh Adiy’e inanıp, onu peygamberleri olarak 
görür; Meleki Tavus’un ruhunu Şeyh Adiy’in 
şahsiyetinde bütünleştirirler.

Şeyh Adiy’in kabri Irak’ın Şeyhan 
mıntıkasında, Laleş Vadi’sindedir. Dünya üzer-
inde yaşayan bütün Êzidiler Laleş Vadisi’ni ve 
özel olarak da Şeyh Adiy’in kabrini ziyaret eder 
ve ‘hacı’ olurlar.

Şeyh Adiy’in doğumu ve ırkı üzerine 
birbirinden değişik söylentiler var. Bazıları onun 
Hakkâri’de doğmuş bir Kürt olduğunu, bazıları 
da Lübnan’da doğmuş bir Arap olduğunu söy-
ler. Doğum tarihi tam olarak belli değildir 
ama araştırmacıların çoğuna göre, 1073-1078 
arasında, bugünkü Lübnan’ın bir köyü olan 
Beytfar’da, Bekaa Vadisi’nde doğmuştur. 
Babasının adı Musafir’dir. Babası, Şam’da 
yaşayan Emevi Beni Umey ailesindendir. 

Bu görüşe göre de, Şeyh Adiy Arap’tır ama 
yaşamının büyük kısmını Kürtlerle beraber, Êzi-
di bir Kürt gibi geçirmiştir. Yine Şeyh Adiy’in 
Lübnan’da doğan bir Kürt olduğunu belirten 
araştırmacılar da vardır.

Êzidiler, Allah’a inanır. Ayrıca Allah’ın pe-
ygamberlerini de tanırlar ama Êzidilere göre 
Allah, “insanlara secde etmesini” isteyerek 
Meleki Tavus’a “haksızlık” yapmıştır. Êzidiler, 
Meleki Tavus’u Azrail gibi ruh almaya gelen 
melek olarak görür. Yani Meleki Tavus insanlara 
haksızlık yapmamış, Allah’ın emirlerini yerine 
getirmiş, dünyayı kötülüklerden arındırmayı 
kendine görev edinmiştir. Êzidilere göre kötülük 
insanların kalbindedir. Meleki Tavus da “emre” 
karşı gelerek insanlara, yani kötülük sahiplerine 
secde etmemiştir.

2) Êzidilerin kutsal kitapları, kutsal 
günleri ve bayramları nelerdir?

Êzidilerin de birçok bayram ve kutsal gün-
leri var. En çok bilinen Êzidi bayramı Kürtler-
in Çarşema Sor olarak adlandırdığı Kızıl 
Çarşamba’dır. Her sene eski takvime göre nisan 

ayının ilk çarşambasında kutlanır. Êzidilerin 
inancına göre Allah her sene bu vakitlerde, kötül-
ükleri ortadan kaldırmak ve insanlar arasında 
iyiliği yaymak için yeryüzüne bir melek gön-
derir.

Ayrıca Êzidiler düğünlerini de çoğunlukla bu 
güne, Kızıl Çarşamba’ya denk getirir. Şüphesiz, 
Êzidilerin tek bayramı Kızıl Çarşamba değil. 
Birçok kutlu gün ve bayramları vardır. Örneğin, 
dindar Êzidiler yazın ve kışın 40 gün oruç tutar 
ama bu oruçları Müslümanlarınki gibi değildir.

Bu kutlu günler dışında Êzidilerde her yıl 
Tavus gezdirme vardır. Özel olarak da Laleş 
Vadisi’nin harcını toplamak için Tavus gezdirilir. 
Tavusu Êzidi köylerinde gezdirenler ‘Kavalvan‘ 
olarak adlandırılır. Kavalvanların önünde de 
Êzidi bir Şeyh vardır. Êzidiler, kendi dinlerinden 
olmayan birinin Êzidiliğe geçmesini kabul etme-
zler; bununla birlikte Êzidi olan birinin de dinini 
değiştirmesini uygun görmezler; bunu büyük bir 
suç olarak görürler. Ayrıca Êzidi birinin başka 
dinden biriyle evlenmesi de yasaktır.

Êzidilerin en önemli kutsalları ise Şeyh 

Adiy’in yazdığı Mıshafa Reş (Kara Kitap) kitabı 
ile Êzidi öğretisinin temellendirildiği Kitab-
ul Cilwe’dir. Mıshafa Reş, Êzidi mitolojisini 
anlatır, yasaklarla ilgili kuralları belirler. Kitab-
ul Cilwe ise Êzidi inancı mensuplarının okuması 
gereken önemli öğreti kitaplarının başında gelir. 
Bu kitabı Êzidi olmayanlara vermezler.

3) Êzidi inancının mensupları 
ibadetlerini nasıl yapar, 
dualarını hangi dille okurlar?

Êzidilerin dini bakımdan yerine getirmel-
eri zorunlu olan bazı görevleri vardır. Bunların 
başında namaz, oruç, hac ve zekât gelmektedir. 
Êzidilerin dini inançlarında katı kurallar vardır. 
Êzidiliği tüm yönleriyle yerine getirenler, namaz 
kılıp oruç tutar, Laleş Vadisi’ne giderek hacı 
olur ve mutlaka zekâtlarını verirler. Namaz için 
Êzidiler günde iki kez, sabah güneş doğarken ve 
akşam güneş batarken yüzlerini güneşe dönerler. 
Namaz’dan önce, el ve yüzlerini yıkayarak ab-
dest alırlar. Güneşe dönerken ayakta durup eller-
ini bağlar ve dua okurlar.

Êzidiler, her yılın aralık ayında üç gün oruç 
tutar, ayrıca 24 Aralık’ta ve 24 Haziran’da ol-
mak üzere yılda iki kez 40’ar gün oruç tutarlar. 
40’ar günlük oruçları daha çok Êzidi Şeyhleri, 
pirler, yaşlı Êzidiler ve Êzidilerin seçilmiş en 
büyük ruhani lideri Baba Şeyhler tutar. Oruçları 
sabahları güneşin sararttığı gökyüzü ile başlar 
akşam ise gökyüzü kızıllaşınca, güneş batmak 
üzereyken biter. Bu sürede herhangi bir şey yen-
mez ancak ikram edilen geri çevrilmez.

Êzidiler hacı olmak için Laleş Vadisi’ndeki 
Şeyh Adiy’in mezarını ziyaret ederler. Her 
yıl eylül ayında düzenlenen hac törenlerinde 
kurbanlar kesilir, def eşliğinde dini ritüeller 
uygulanır, ilahiler söylenir. Törenleri yönetenler 
koçekler ve kavalvanlardır. Zekat, esasen Laleş 
Vadisi’nin giderlerinin karşılanması için verilen 
para veya karşılığına tekabül eden maldır. Ne ka-
dar olacağına Êzidi’nin kendisi karar verir. Yılın 
belli zamanlarında Kavalvanlar köyleri Tavus 
sembolü ile dolaşarak zekât toplarlar. Zekât to-
playanlara ‘Fakir‘ denir. Fakirler topladıklarını 
getirip baba Şeyh’e verirler.

Êzidilerin en önemli özelliği de tüm dualarının 
Kürtçe olmasıdır. ‘Qewl’ adı verilen dualar, iba-
det esnasında ve diğer dini ritüellerin tümünde 
okunur. Êzidilerin halen orjinalliğini koruyan ve 
günün belli zamanlarında, namazlarda, nikah ve 
benzeri inancın gerektirdiği ritüellerde okunan 
onlarca Kürtçe duaları vardır.

4) Êzidilerde dini dereceler nelerdir?
Êzidilerdeki dini dereceler Şeyh Adiy 

zamanında ortaya konulmuştur. Hiyerarşik özel-
likleri de bulunan üç farklı derece vardır: Şeyh, 
Pir ve Mürit. Bu dereceler kendi aralarında da 
kollara ayrılır. Üç çeşit Şeyh vardır: Adani, 
Qetani ve Şemsani. Ayrıca iki farklı Mürit vardır: 
Qewal ve fakir. Bunların yanı sıra koçek, mu-
cavir, kebani gibi farklı görev ve sorumlulukları 
olan Êzidiler de vardır.

Êzidilikte dini derecelerin yanı sıra dört 
kutsallık vardır. Bunlar toprak, su, güneş ve 
havadır. Bu dört kutsal imge, Şeyhan’a bağlı Laleş 
Vadisi’ndeki tapınakta birçok yere işlenmiştir. 
Bu dört kutsallık, Êzidilerin dualarında ve gün-
lük yaşamlarında da etkin olan olgulardır.

5) Êzidiler tarihte kaç kez katledildi?
Êzidiler, Irak Kürdistanı’nda Saddam 

iktidarı döneminde yaşama geçirilen En-
fal operasyonlarına kadar, çoğu Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde olmak üzere 73 kez 
katliama uğradı. Ezidiler, Saddam Hüseyin’in 
‘Enfal‘ adı verilen Kürtlere dönük katliamları 

Şengal Çetelerden
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döneminde ise iki kez öznel olarak katledildi; bir 
diğer büyük katliam ise 2011 yılında Şengal’de 
500’e yakın Êzidi’nin öldürüldüğü bombalı 
saldırı eylemi oldu. Ağustos 2014’te IŞİD’in 
Şengal’i işgal etmesiyse, Êzidi tarihinde yaşanan 
77’inci katliam.

Êzidi tarihindeki en büyük katliamları ya-
panlardan biri de, Kürtlerin ilk döküm topunu 
yaptıran, Mir Muhammedi Rewandızi olarak 
bilinen Revandız Beyi Muhammet’tir. Mir 
Muhammed’in Şengal ve Şeyhan yöresinde 75 
bine yakın Êzidi’yi katlettiği iddia edilir.

Êzidiler Araplar, Farslar, Türkler, Hıristiyanlar 
ve hatta Müslüman Kürtlerin katliamlarına 
uğradılar. Laleş, onlarca kez Êzidilerin başına 
yıkıldı; kadınları, kızları hep pazarlarda esir 
olarak satıldı, katledenlerin cariyeleri oldular. Bu 
nedenledir ki nüfusları hep azaldı. Milyonlarla 
ifade edildikleri coğrafyada şimdi ancak birkaç 
yüz bin Ezidi kalmış görünüyor. Bir o kadarı 
da ülkesinden göç etmiş ve ağırlıkla Avrupa’ya 
yerleşmiş durumda.

6) Êzidilerin nüfusu ne kadar?
1991 yılında Güney Kürdistan’da Kürtler-

in kendilerini yönettikleri bölgede çok az 
sayıda, 80 bin kadar Êzidi, bölge hükümetinin 
hükümranlığındaki alanda yaşıyordu. Geriye ka-
lan 200 bini aşkın Êzidi Şengal yöresindeydi ve 
bunlar da 2004’e kadar Saddam’ın boyunduruğu 
altında yaşamaya devam etti. Katliam ve göçler 
nedeniyle Avrupa’ya göç eden Êzidilerin nüfusu-
nun da 150-200 bin civarında olduğu varsayılır. 
Ermenistan’da ağırlıkla Erivan’da yaşayan Êzi-

diler ile Suriye’deki 80 bin ve Türkiye’deki 500 
kadar Êzidi’yi de katarsak, dünyada 700 ile 800 
bin arasında Êzidi yaşadığı ifade edilir.

7) Êzidilerin dünyadaki 
dağılımı nedir?

Êzidiler ağırlıkla Güney Kürdistan’ın Şeyhan 
ve Şengal kasabaları ile Ninova eyaletine bağlı 
Musul’un köylerinde yaşar. Gürcistan’ın Tiflis 
ve Ermenistan’ın Erivan kentinin yanı sıra Batı 
Kürdistan’ın (Suriye/Rojava) Cızir kantonunda; 
Mardin’in Midyat, Savur ve Nusaybin; Urfa’nın 
Viranşehir, Suruç ve Ceylanpınar; Diyarbakır’ın 
Bismil ve Çınar, Batman’ın Beşiri ve Kurtalan 
ilçelerinde Êzidiler yaşar. Kilis ve Gaziantep 
kentlerinde yaşayan az sayıda Êzidi de vardır. 
Göçler nedeniyle Almanya başta olmak üzere 
Avrupa’nın birçok kentinde de Êzidiler yaşar.

8) Êzidiler’in adlandırmasında bazı 
kavramlara niçin karşı çıkılır?

Êzidilerin rahatsız olduğu adlandırmaların 
başında “Yezidi” kavramı gelmektedir. Êzidileri 
Yezit Bin Muaviye ile aynı kökene sahipmiş gibi 
göstermek isteyen Müslümanların yaptığı bu 
adlandırma, Ezîdi / Êzdi kavramlarının anlamını 
da tamamen değiştirir.

Kürtlere öznel bir inanış olan Êzidilik, adını 
“Beni Yaratan” anlamına gelen “Ezda”dan alır. 
Ezda Êzidilerde Allah’ın adına karşılık olarak 
kullanılır. Kürtçe’de Xweda “Kendini Yaratan” 
iken, Ezda “Beni Yaratandır.” Êzidiler, kendiler-
ini yaratan Allah’a bağlılıklarını kendilerini Ezda 
/ Êzidi kavramı ile tanımlayarak kullanır.

Bir diğer önemli kavramları ise Meleki 
Tavus’tur. Êzidiler ‘Azazil’ diye de adlandırılan 
Meleki Tavus’un Allah’ın ilk yarattığı ve en 
değer verdiği melek olduğuna inanır. Allah’ın 
insanları meleklerden önce tutması emrine karşı 
çıkmasını da insanların kötü kullar olmalarına 
bağlarlar. Farklı inanışlar tarafından Meleki 
Tavus’un “şeytan” olarak adlandırılmasına ise 
kökten karşı çıkarlar, kendileri bu kavramı asla 
kullanmazlar.

9) Êzidilerin kutsal toprakları 
Şengal’de ne oldu?

Irak’taki siyasal yapılanmanın 2004 yılında 
kökten değişmesine rağmen, Kerkük, Xanekin, 
Mendelin gibi Şengal kasabası Güney Kürdistan’a 
resmen dahil olamayan Kürdistan toprakları 
arasındaydı. Irak Anayasası’nın 2007’de kabul 
edilen ve bir türlü yaşama geçirilmeyen 140’ıncı 
maddesi gereği Şengal’in statüsü de referandum 
ile belirlenecekti. Ancak o referandum bir türlü 
yapılmadı. Irak hükümeti ve Irak’ın müstafi 
Şii Başbakanı Nuri Maliki, anayasal hükmü 
uygulamadı ve hep engelledi.

IŞİD’in 10 Haziran’da Musul’u işgal etmesi 
yeni bir durum ortaya çıkardı. Kürdistan’daki 
bölgesel hükümete bağlı peşmergeler ihtilaflı 
olarak tabir edilen Kürt kent ve kasabalarına 
yöneldiler; bu kasabaları denetim altına aldılar. 
Şengal de Kerkük gibi resmen olmasa da fiilen 
Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin uhdesine alındı.

Şengal halkı bu fiili durumdan memnundu. 
Peşmergenin koruduğu topraklarda yaşamaya 
başlamaları, Êzidilere özgüven veriyordu. Ne 

yazık ki işin rengi kısa sürede değişti. Temmuz 
ayının sonlarına doğru IŞİD, Şengal yöresindeki 
Êzidi köylerine saldırmaya başladı. Êzidilerin bir 
kısmı silahlandı, köylerini koruma altına aldı.

IŞİD, 2 Ağustos 2014’te büyük bir güçle 
Şengal’e saldırdı. Êzidiler bu saldırı sonrasında 
bir kez daha katliamla, soykırımla yüzyüze kaldı. 
Güney Kürdistan hükümetinin verdiği resmi 
rakamlara göre Şengal’den 290 bine yakın Êzidi 
bölgeden göç etmek zorunda kaldı. Bunların 50 
bine yakını ise kendilerini can havliyle Şengal 
dağlarına attı. Dağlarda, yollarda, IŞİD’den 
kaçamayanları da katarsak, 3 bini aşkın Êzidi’nin 
katledildiği, bunların en az 300’ünün çocuk 
olduğu basına da yansıdı. Şengal kasabasında, 
Êzidi köylerinde ve Şengal dağlarında korkunç 
bir trajedi yaşandı. Ve bu trajedi henüz bitmiş 
değil.

IŞİD’in ilk günkü saldırısında yeterli 
donanıma ve güce sahip olmadığı için geri 
çekilen peşmerge Şengal’e döndü. Daha ilk 
günden güçlerini bölgeye gönderen Rojava’nın 
askeri gücü Halk Savunma Birlikleri (YPG) ve 
Kadın Savunma Birlikleri’nin (YPJ) de devreye 
girmesiyle, büyük bir katliamın önüne geçildi. 
Şengal dağlarında mahsur kalan, açlıktan ve su-
suzluktan ölen insanlara gıda ve su ulaştırıldı, 
önemli bir kısmı tahliye edildi. Bunların bir 
kısmı Rojava’ya, bir kısmı Duhok ve Erbil 
kentine, az sayıda Êzidi de Şırnak, Batman ve 
Mardin’e göç ettil. Kürtlerin “Kurdên Resen”, 
yani ‘Kürtlerin Orjini’ olarak tanımladıkları en 
kadim insanlar, en mazlum inanç bir kez daha 
yok olmayla yüzyüze.

Tamamen Temizlendi
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2015 yılı Rojava 
devriminde 
çatışmalı ve başarılı 
bir yürüyüş oldu
Rojava büyük çatışmaların yaşandığı devrimsel bir yılı geride bıraktı. Kobanê zaferi ile girilen 
yıla, askeri ve öz savunma alanlarındaki devasa gelişmelerin yanı sıra, siyasi, sosyal, ekonomik 
ve eğitimde de büyük gelişmeler sağlayan Rojava devrimi tarihsel yürüyüşüne devam etti.

Türk devletinin desteklediği DAİŞ çetelerinin 
Kobanê’ne karşı 2015 yılına girerken başlattığı büyük 
saldırı dalgası YPG öncülüğündeki direniş güçleri 
tarafından kırıldı. Kobanê’nin özgürleştirilmesi ham-
lesinin başlaması, 26 Ocak’ta Kobanê’nin çetelerde 
temizlemesi ve YPG’nin zaferini ilan etmesi sonucun-
da Kürtler ve Ortadoğu halkları 2015’e zaferle başladı. 
Kobanê’deki bu askeri ve ideolojik zaferi yıl boyunca 
Til Hemis, Tilberak, Kızwan Dağı, Girê Spî, Hesekê ve 
QSD’nin Hol zaferi izledi. Yılı bitirmemize günler kala 
ise Rakka, Cerablus hattında QSD hamlesi başladı. 
YPG öncülüğünde yaşanan bu askeri başarılar, Rojava 
devriminin bölgesel ve uluslararası alanda meşruiyet 
kazanmasına, halkların direniş ve özgürlük umudu 
olmasını da getirdi. Kobanê’de Arin Mirkan’ların tem-
sil ettiği YPJ’nin direniş geleneği dünya özgür kadın 
hareketinin direniş sembolü ve yaşayan efsanesi olma 
özelliğine kavuştu.

2015 yılında büyük direniş ve askeri başarıların 
yanında yeniden inşa çalışmalarını yürüten Rojava 
devrimi, siyasal, uluslararası alanda meşruiyet ka-
zanarak diplomatik birçok gelişmeyi yaratarak direniş 
ve çözümün da yolunu açığa çıkardı. Siyasal alandaki 
bu gelişmeler inşa sürecindeki Rojava devriminde kül-
türel, sosyal, ekonomik ve eğitim alanları başta olmak 
üzere birçok gelişmeye de imza attı.

tarİH kOBaNÊ ÖNCesİ Ve kOBaNÊ 
sONrası Olarak YazılaCak

Tarihe damgasını vuran Kobanê direnişi ve 
YPG’nin Kobanê zaferi, tüm Rojava devrimi için tarihi 
bir eşik oldu. Kobanê zaferinden sonra Kürdistan’da 
tarih yazılırken Kobanê öncesi ile Kobanê sonrası 
olarak anılmaya başlandı. YPG öncülüğündeki Koberê 
zaferini 21 Şubat’ta Til Hemis ve Til Berak hamleleri 
izledi. YPG, DAİŞ çetelerinin 23 Şubat’ta Til Temir 
köylerine saldırılarına karşı başlattığı direnişi 6 Mayıs 
Komutan Rubar Qamişlo Hamle ile devam etti.

Girê Spi’nin özgürleşmesi ile büyük darbe alan 
çetelerin 24 Haziran Hesekê saldırısında Baas reji-
minin kırılması ile birlikte Hesekê halkının talebi 
doğrultusunda YPG, YPJ 26 Haziran’da çetelere karşı 
hamle başlatarak 1 Ağustos’da Hesekê’yi çeteler-
den temizleyerek başarılarına bir yenisini ekledi. Ve 
böylece Hesekê halklarının kurtuluş umudu olduğunu 
göstermiş oldu.

Tüm bu askeri hamlelerin Kobanê direnişi 
sonrasında gelişmesi tesadüfi değildir. Zira çeteler Ro-
java devriminin ilk kantonu olan Kobanê’ye saldırarak 
buradan devrimi boğmaya çalışmıştı. Türk devle-
tin desteğini alan çeteler, ağır silahlarla donatılarak 
üç koldan Kobanê’ye saldırıldı. Türk devleti ve 
Erdoğan’ın vesayet savaşını veren DAİŞ çeteleri elde 
ettikleri silah üstünlüğüne dayanarak kısa sürede 
Kobanê’yi düşüreceklerini ve ‘bayram namazlarını’ 
Kobanê’de kılacaklarına dair çok iddialı açıklamalarda 
bulunuyordu. Ancak DAİŞ çeteleri ve onun arkasındaki 
güçlerin unuttukları bir şey vardı. Ancak, felsefesini 
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’dan alan Kobanê 
direniş güçleri gericiliğe, teslimiyete ve ihanete geçit 
vermeyeceğini gözler önüne serdi.

kOBaNÊ zaferİ HalklarıN Bİrlİkte 
YaŞaM Ve MÜCaDele kararlıĞıDır

2014 yılının son ayları ile 2015 yılının Ocak ayı 
arasında DAİŞ çeteleri ve onun arkasındaki gerici 
güçlere karşı tam 134 gün boyunca destansı direniş 
ortaya konuldu. Aralık ayının ortasından başlayan ve 
2015 yılının Ocak ayının 26’sında YPG’nin zaferi ile 
sonuçlanan Kabonê zaferi irade ve inancın da zaferi 
olarak tarihe geçti.

Kobanê zaferi, bir kentin savaşının ötesinde, Ro-
java devrimi, Kürdistan, Ortadoğu ve ilerici insanlık 
değerlerinin yükseldiği bir ortak değer haline geldi. 
Çünkü Kabonê halklar, cinsler, kültürler, ideolojiler 
ve tarihin bir çatışması olma gibi büyük özellikleri 
bağrında taşıyordu. Tüm özelliklerinden dolayı Kob-
anê tarihsel bir dönemeç oluşturdu. Kobanê zaferi, aynı 
zamanda DAİŞ çetelerinin baş aşağı gidişinin önünü 
açtı. Faşist Türk devletinin inkâr ve imha planlarını 
boşa çıkarırken, halkların birlikte yaşam ve mücadele 

imkânlarını da ortaya çıkardı.
Kabonê direnişinin zaferle sonuçlanması bölge 

halklarının birlikte yaşam imkanlarını da açığa çıkarmış 
oldu. Zira Rojava devrimine karşı saldırı yapan çetelerin 
arkasındaki kirli güçlerin amaçlarından birisi de halklar 
ve kültürler arası bir çatışmayı yaratarak, ortaya çıkacak 
parçalanmışlık üzerinden egemenliklerini sürdürmeydi. 
Oysa Kobanê’de Kürt halkının farklı parçalarından ortak 
bir irade ortaya çıkmış, yine Suriye ve bölgeden birçok 
güç çetelere karşı ortak direniş içinde yer almıştı. Bu 
birliktelik aynı zamanda devrimin de ortak değerlerini 
oluşturmaya başlamış ve devrimin halklar arasında 
onaylanması anlamına da geliyordu.

Kobanê direnişinden sonra Rojava halklarının bir-
likte yaşama kararlığı daha da artarken, Rojava devrimi 
ve demokratik özerklik modeli çözüm yönünde daha 
fazla benimsenmeye başlandı.

teMİzlİĞe kOBaNÊ’DeN BaŞlaDı

26 Ocak zaferi ile başlayan temizlik hareketi 
Kobanê’nin köylerinde de devam etti. Bu askeri hamle 
Rojava devrimini yeni bir merhaleye taşıdı. Rojava 
demokratik yönetimi uluslararası alanda meşruiyetini 
kazanırken, aynı zamanda bölge halkların ortak 
yaşamını temsil eden ortak bir değer haline de geldi.

Özellikle Rojava devrimini yalnızlaştırıp boğmaya 
çalışan Türk egemen güçlerinin başını çektiği faşist 
ve gerici güçlerin tüm hesapları yerle bir oldu. Rojava 
devrimi Kürt, Arap, Süryani-Asuri, Türkmen, Çeçen 
ve Ezidi başta olmak üzere tüm halklar ve inançların 
birlikte yeni bir yaşamın yaratıldığı bir devrim karak-
terine büründü.

DeVrİMİN teMel taŞları 
kOMÜN-MeClİsler

Kobanê zaferinin devam ettiği günlerde Rojava’nın 
diğer Kantonu Cizirê’de de devrimin inşa sürecinin en 
önemli ayaklarından biri olan komin ve halk meclis 
çalışmalar yürütüldü. Her köy ve mahallede örgütlenen 
kominler ile halkın doğrudan katıldığı demokratik bir 
süreç başlatıldı. Oluşturulan bu komilerin temsilcileri 
şehir meclislerinde yer aldı. Şehir meclislerinden çıkan 
delegeler de kanton meclisinde yer alması esas alındı. 
Böylece en ücra ya da şehrin herhangi bir yerindeki bir 
kişi kendi komünü aracılığı aldığı karar, görüş ve öner-
ileri ile doğrudan hem kendi sorunlarını dile getirebili-
yor, hem şehrin, hem de genel sorunlarda söz ve karar 
sahibi olabiliyor.

Halk HPC İle Öz saVUNMa 
GÜCÜNe kaVUŞtU

Kominler sosyal, siyasal ve kültürel alanda olduğu ka-
dar öz savunma da aktif bir rol aldı. Çevre sorununa karşı 
duyarlılıktan tutalım da geliştirilen saldırı ve tehditlere 
karşı da komünler aktif bir şekilde sorumluluk üstlendi.

Komünlerin öncülük ettiği ve tamamen sivil halk-
tan oluşturulan Hêzên Parastina Ciwaki (HPC-Halk 
Savunma Güçleri) DAİŞ çetelerine karşı geliştirilen 
hamlelerde YPG, YPJ’nin yanında aktif rol aldı. 
Ayrıca, kendi mahalle ve şehirlerini korumada da aktif 
bir şekilde görev üstlenmeye başlandı.

HPC’de yer alan bir kadın ya da erkek, toplumdan 
herhangi bir kişi gündüz işindeyken akşamları kurulan 
kontrol noktaları ya da nöbet yerinde kendi mahalle ve 
semtini korudu, koruyor. İhtiyaç duyulması halinde ise 
YPG, YPJ ya da QSD içinde yer alarak öz savunmada 
aktif rol alabilir. Böylece, doğrudan saldırılara karşı 
halkın kendi kendini koruma mekanizması da sağlanmış 
oldu. 2015 yılı içinde belki de devrimin en önemli 
ayaklarından birisi de bu şekilde tamamlanmış oldu.

tİl HeMİs Ve tİl Berak HaMlelerİ 
DeVrİMİN Halklar aYaĞıNı taMaMlıYOr

2015 yılına Kobanê zaferi ile giren Rojava devri-
mi, bir yandan Türkiye destekli DAİŞ çetelerine 
karşı öz savunmayı en aktif bir düzeyde yürütürken, 
diğer yandan da inşa sürecine devam etti. Kobanê’de 
büyük darbe alan çeteleri Rojava ve oradan tüm 
Suriye topraklarından atmak için YPG, YPJ güçleri 
21 Şubat’ta Til Hemis hamlesini başlattı. Hamle ile 
çetelerin önemli merkezlerinden olan Til Hemis’ten 
sonra Til Berak da özgürleştirilerek temizlendi. 
Özgürleştirilen bu alanlarda şimdi çoğunluğu Arap 
olan halklar kendi komin ve meclislerini kurarak, öz 
savunmasını da gerçekleştirerek ilk defa kendi kendini 
yönetmeye başladı.

Halkların ortak iradesine dayanan demokratik 
özerklik yönetimi içinde Kürt, Arap, Asuri-Süryani, 
Çeçen ve Ezidi gibi halklar, dinler ve kültürler özgür 
bir şekilde yer alıyor. Til Hemis ve Til Berak’ın 
özgürleştirilmesi ile Rojava devriminin bir halklar 
devrimi olduğu, her halkın kendini özgür bir şekilde 
ifade edebileceği ve yönetebileceği bir kez daha or-
taya çıktı. Daha sonra bu adım Hol ve güney Hesekê 
kırsalında da devam etti.

tİl teMİr kOBaNÊ’DeN 
DİreNİŞİ DeVralıYOr

Kobanê’de YPG öncülüğündeki direniş güçler-
inden büyük darbeler alarak baş aşağı giden çeteler, 
YPG, YPJ’nin Til Hemis, Til Berak hamlesi karşısında 
duramayacağını ve büyük kayıplar vereceğini 
bildiğinden dolayı Til Hemis hamlesinin başlamasından 
iki gün sonra Til Temir ve Habur havzasındaki Asuri 
köylerine saldırarak, geniş bir işgal hareketi başlattı. 
İşgal hareketinde DAİŞ çeteleri 30’un üzerinde Asuri 
köyünü işgal ederek, yüzlerce Asuri’yi katletti, ya da 
esir aldı.

DAİŞ çetelerinin bu işgal hareketi Til Temir’e var-
madan YPG ve YPJ güçleri arasında yaşanan şiaddetli 
çatışmalarla durduruldu. 23 Şubat’tan 20 Mayıs’a 
kadar DAİŞ çetelerinin Til Temir köylerine yönelik 
işgal hareketine karşı bölgede yaşan Kürtler başta ol-
mak üzere, Arap, Asuri-Süryani halkları 7’den 70’e bir 
seferberlik ruhu ile direndi. YPG, YPJ’nin 6 Mayıs’ta 
çetelere karşı Til Mecdel köyünden başlattığı Komutan 
Rubar Qamişlo Hamlesi’nin 14. gününde Alya ve Hes-
ekê hattından iki koldan ilerleyen YPG, YPJ güçleri 
El Huda ve Em ul Mesamir köylerinde birleşerek 
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çetelerin konumlandığı 23 köyü ablukaya aldı. Büyük 
bir panik halinde kaçan çetelerden yüzlercesi vuruldu. 
Çetelerin işgal hareketine karşı direnen Til Temir 
özgürlüğüne kavuştu. Ancak çeteler her yerde olduğu 
gibi arkalarında mayın, patlayıcılarla yüklü yaşanılmaz 
bir yer bıraktı.

kOMUtaN rUBar QaMİŞlO HaMlesİ 
YeNİ Bİr sÜreCİ BaŞlattı

2015 yılında Rojava ve tüm bölgeye damgasını vu-
ran şüphesiz 6 Mayıs’ta başlayan Kızwan Dağı, Mebru-
ka, Silûk ve Girê Spî’nin özgürleşmesi ile somutlaşan 
Komutan Rubar Qamişlo Hamlesi oldu. Çetelerin bu 
önemli stratejik merkezlerinin YPG’nin eline geçmesi 
salt bir askeri başarının ötesinde, siyasi ve diplomatik 
alanda Rojava devriminin gücünü de dünyaya gösterdi.

Başta Türk devleti olmak üzere DAİŞ çeteleri üz-
erinde kirli hesapları olan güçler, YPG’nin bu tarihi 
hamlesi karşısında panik ile saldırmaya başlasa da, 
dünya ilerici insanlığı bu hamle ve başarılı sonuçları 
ile artık Rojava’yı ve sistemsel yönetimini kabul etm-
eye ve destek sunmaya başladı. Bu hamle ile Rojava’da 
çetelere karşı yürütülen başarılar ile aynı zamanda 
demokratik Suriye’ye giden yol da açılmış oldu. Zira 
bir kaos ve krizi yaşayan Suriye’de Rojava devrimi salt 
çeteleri temizleyip atmakla kalmıyor, aynı zamanda 
halkların ortak geleceğini de yaratıyordu.

Komutan Rubar Qamişlo Hamlesi ile Hesekê-Til 
Temir arasındaki Habur havzasındaki Asuri köyleri 
başta olmak üzere, çetelerin önemli merkezlerinden 
Kızwan Dağı, Mebruka, Silûk, Eyn İsa ve Giri Spî 
olmak üzere yüzlerce köy ve mezra özgürleştirilirken, 
yüzlerce çete de öldürüldü. Özgürleştirilen alanlar 
çetelerin geride bıraktıkları mayın, patlayıcılardan 
temizlendi, TEVDEM ve demokratik özerklik yöneti-
minin yardımı ile yaşam yeniden inşa edilerek, yöre 
halkının topraklarına dönmesi sağlandı.

Çeteler kOBaNÊ Ve HesekÊ’Ye eŞ 
zaMaNlı salDırı DÜzeNlİYOr

Çeteler, Hesekê doğusundan başlayarak Habur 
havzası ile Kizwan Dağı dahil Til Temir, Alya, Mebru-
ka, Silûk, Eyn İsa, Sirîn ve Girê Spî olmak üzere büyük 
bir alanı kaybetti, yüzlerce ölü verdi. Büyük darbeler 
alan çeteler baş aşağı gidişin önü almak için bir yandan 
rejimin elinde bulunan Hesekê şehrine saldırı hazırlığı 
yaparken diğer yandan da Kobanê’de bir sivil katliam 
gerçekleştirdi.

Türk devletinin desteği ile Kobanê’ye saldıran 
çeteler yüzlerce kadın, çocuk, yaşlı insanı katletti. Pla-
na göre çeteler Kobanê de büyük bir katliama girişecek, 
Kobanê dışından müdahaleye gelecek olan YPG’ye 
saldırılacak ve Kobanê yeniden işgal edilecekti.

Kobanê’de YPG’nin müdahalesi ile saldırı ve 
katliam yapan çeteler imha edildi. YPG dışarıdan gelen 
saldırılara da sert karşılık vererek, bu işgal planını boşa 
çıkardı.

Kobanê ile eş zamanlı Hesekê’ye saldıran çeteler 
rejimin elinde bulunan çocuk cezaevi, Panorama 
kavşağı, Kırmızı Kiremitler ve Neşve gibi birçok yeri 
ele geçirdi. Savaşın şehir içinde gelişmesi ve Hes-
ekê halkının çağırısı ile YPG, Hesekê’nin Azizîyê 
mahallesinden çetelere karşı operasyona başladı. 
Çetelerin Baas rejiminden ele geçirdiği yerleri YPG 
operasyonları ile birlikte özgürleştirdi.

Bu operasyonlarda da yüzlerce çete öldürülürken, 
cephanelerine el konuldu. Çeteleri Hesekê merkezin-
den atan YPG ve YPJ güçleri Kızwan Dağı batısı ile 
Hesekê doğusundaki alanlarda konumlanmış olan 
çetelere karşı operasyonlarını sürdürerek birçok yeri 
özgürleştirdi.

DeMOkratİk Bİr sUrİYe’NİN 
İNŞası İÇİN QsD kUrUlUYOr

YPG ve YPJ’nin askeri alanda gerçekleştirdiği 
başarılara paralel olarak sosyal ve siyasal alanda da bir-
çok gelişme yaşandı. Rojava devriminin başarılarından 
sonra bölge ve uluslararası alanda birçok çevre Rojava 
modelini ve çetelere karşı elde edilen başarıları dik-
katle izledi. Çözümün yegane yolu olarak demokratik 
özerklik yönetimi ciddi bir şekilde destek gördü.

Rojava’nın bu başarılarını ve çözüm gücünü tüm 
Suriye halklarına mal etmek için 10 Ekim’de Kürt, 
Arap, Asuri-Süryani ve Türkmen halklarından oluşan 
13 örgüt bir araya gelerek Demokratik Suriye Güçleri 
(QSD) çatısı altında ortaklaştı.

Kuruluşundan 20 gün sonra yani 30 Ekim’de QSD 
Hesekê’nin güney kırsalını DAİŞ çetelerinden temizle-
mek amacıyla ilk hamlesini başlattı.

Kuruluş bildirgesinde demokratik bir Suriye’nin 
inşası için mücadele edeceğini ilan eden QSD başlattığı 
hamlenin 17 gününde çetelerin önemli merkezler-
inden birisi olan Xatunîyê ve Gola Xatuniyê ile Hol 
kasabasını özgürleştirdi. QSD’nin bu başarısı hem 
Suriye halkların birlikte yaşam ve demokratikleşmesi 

hem de bölgenin çetelerden temizlenmesi için önemli 
bir gelişme sağladı.

İNŞa ÇalıŞMaları DeVaM ettİ
2015 yılında Rojava’nın büyük devrimsel 

gelişmeleri bir yandan askeri ve öz savunma, diğer 
yandan da yeniden inşa çalışmaları olmak üzere iki 
koldan devam etti. YPG’nin çetelerden temizlediği 
alanlar başta olmak üzere Rojava’nın tümünde yaşam 
yeniden örgütlenerek devrimin sosyal, kültürel, ekono-
mik alanda olmak üzere inşa çalışmaları devam etti.

Kurulan askeri akademilerde uzmanlaşma 
çalışmaları yürütüldü. Böylece YPG, YPJ ve Asayiş 
güçleri nitel bir yapıya da kavuşturuldu. Yine sosyal 
alanda halkın temel sorunları olan elektrik, su, yol 
ve alt yapı, sağlık, eğitim ve kültür alanında pek çok 
çalışma yürütülerek toplumun yeniden ve kendi kendi-
ni yönetme imkan ve olanakları geliştirildi.

Komün ve kooperatifler bir yandan ortak iradi güç 
ve manevi bir oluşumun gelişmesini sağlarken, diğer 
yandan kendi kendine yönetim geliştirilmeye başlandı.

kOBaNÊ’NİN YeNİDeN İNŞası rOJaVa 
DeVrİMİNİN GelİŞİMİ OlDU

İnşa çalışmalarının başında şüphesiz yıl içinde 
Kobanê’nin yeniden inşa çalışmaları geldi. Türk dev-
letinin desteğiyle ağır silahlarla saldıran DAİŞ çeteleri 
her yerde olduğu gibi Kobanê’de büyük yıkımlara se-
bep oldu. Çetelerin patlayıcı yüklü araçlarla yaptığı 
saldırılarda Kobanê’nin büyük bir kısmı tahrip oldu. 
Kobanê’yi yeniden inşa etmek ve göç eden halkını 
yeniden gelmesi için inşa çalışmaları birçok açıdan 
devam etti.

Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları yürütül-
ürken diğer yandan da yıkılan yerler yeniden inşa 
edildi. Çetelerin saldırısından sonra yerlerini terk eden 
Rojavalılar, askeri operasyondan sonra geri döndü. 
Özellikle yeniden inşanın sürdüğü Kobanê’ye yıl 
içinde hemen her hafta binlerce kişi kafileler halinde 
döndü. Evlerinin bir bölümü sağlam kalanlar evlerine, 
evleri olmayanlar da çadırlarda yaşamlarını sürdür-
erek, yeniden inşa çalışmaları içinde yer aldı.

İnşa çalışmaları çerçevesinde komün, kooperati-
fler başta olmak üzere, siyasal, sosyal ve kültürel ol-
mak üzere birçok alanda devrimin önemli temel taşları 
atılarak devrimin 5. yılında yenilmezliği de kanıtlandı. 
Rojava’nın bu çok yönlü çalışmaları giderek bölgesel 
uluslararası alanda da birçok kesimin ilgisini çekmeye 

ve çözüm tek adresi olarak görülmeye başlandı.
Eğitim alanında da Rojava’da ilk defa tüm halklar 

kendi ana dilleriyle okullarda eğitim almaya başladı. 
Kimliği de inkar edilen ve yok sayılan Rojava halkları 
eğitim ile ana dil eğitimi alarak devrimin önemli bir 
ayağını tamamlamış oldu.

teŞrİN BaraJı İle Halklar BİrleŞtİ
10 Ekim’de kurulan QSD, 30 Ekim’de Hesekê’nin 

güney kırsalına bir hamle başlattı. Hamlenin 14. 
gününde çetelerin önemli merkezlerinden olan Ha-
tunîyê ve Hol kasabalarını özgürleştirdi. QSD 17 
Kasım’da bir basın açıklaması ile Hol hamlesini 
sonuçlandığını açıkladı.

QSD, 2015 yılının sonlarına doğru giderken Ro-
java ve Suriye devriminde önemli gelişme daha ekl-
edi. QSD 23 Aralık akşamı yaptığı basın açıklamasıyla 
Kobanê’nin güney kırsalında bölge halkının talebi 
doğrultusunda ikinci hamlesini başlattığını duyurdu. 
QSD güçlerinin Kobanê’nin güneyinde başlattığı 
hamle 4’üncü gününde Teşrin Barajı ve onlarca köyü 
özgürleştirerek Fırat’ın ötesini de DAİŞ çetelerinden 
temizledi.

Rojava devrim savunma güçlerinin de içinde 
bulunduğu QSD’nin bu zaferi Rojava devriminin 
başarısı ve demokratik Suriye’nin geleceği açısından 
tarihi gelişmelere de kapıyı aralamış oldu. Zira QSD’nin 
Teşrin Barajı ve köylerinin özgürleşmesi hamlesinde 
Kürt, Arap, Süryani ve Türkmen halklarının yanı sıra 
Türkiyeli devrimci hareketlerden de savaşçılar yer-
lerini aldı. 6 gün gibi kısa bir süre içerisin de DAİŞ 
çetelerinin işgali altında bulunan Teşrin Barajı’nın yanı 
sıra onlarca köy ve mezra özgürleştirildi.

QSD hamlesine damgasını vuran şüphesiz Teşrîn 
Barajı’nda yaşanan zaferdir. İki yıla yakın süredir 
çetelerin işgali altında bulunan Teşrin barajı, Münbiç 
ve Cerablus hattını Rakka’ya bağlayan güzergahta bu-
lunuyor. Bu stratejik öneminden dolayı DAİŞ çeteler-
inin nefes borusu konumunda oldu. Bu borunun kes-
ilmesi demek Demokratik Suriye devrimine bir adım 
daha yakınlaşmış olmak demektir.

QSD’nin Teşrin baraj ve köylerindeki tarihi zaferi 
ile de Kobanê kantonu 11 ay aradan sonra tümden 
özgürlüğüne kavuştu. Rojava bu başarılar altında 
2016’ya daha güçlü bir şekilde giriyor…

MEHMET NURİ EKİNCİ-Qamişlo/Rojava



98   Çarşamba, 23 aralık 2015



99  Çarşamba, 23 aralık 2015

2015’te tenoloji dünyasında gelişmeler
Teknoloji her geçen yıl gelişmekte ve kend-
isini güncellemekte peki yeni bitireceğimiz 
2015 yılı içerisinde teknoloji, hangi ko-
numa erişmiş ve gelişimini hangi düzeyde 
ilerletmiş inceleyelim.

GİYİleBİlİr 
tekNOlOJİk CİHazlar 

Bileklik, saat, gözlük ve diğer 
tüm giyilebilir cihazlar iyice gelişti 
ve artık devir giyilebilir teknolo-
jik cihazlarındevri. 2014 yılından 
hayatımıza girmeye başlayan gi-
yilebilir cihazların 2015’te pat-
lama yapması bekleniyor.

WİNDOWs 10  
Microsot’un yeni işetim sis-

temi Windows 10 da 2015 yılında 
kullanıma sunuldu. Windows’un 
8’den sonra 9’u pas geçerek 
duyruğu yeni işletim sistemi biz 
bilgisayar severlerin hizmetine 
sunulmuştu.

NesNelerİN İNterNetİ 
Makineler arasında ki iletişim 

olarak tanımalanan nesnelerin 
interneti geçtiğimiz 2014 yılının 
önemli konularından biriydi. 

2015’te popülerliğin artması 
da gerçekleşti ve 2015 yılında 
nesnelerin internetide giderek 
popülerleşti.

3D YazıCılar 
Her ne kadar Türkiye’de 

dünyada olduğu kadar ilgi 
görmese de 3D yani üç boyutlİu 
yazıcıların 2015 yılında daha fa-
zla yaygınlaştığı gözlemlendi. 
Boyutları ve fiyatları da bu yılda 
giderek düştü ayını zamanda ka-
biliyetleri de artan bu cihazlar bir 
çok nesnenin basılmasına da ola-
nak tanıdı.

akıllı CİHazlar
Kuşkusuz her geçen yıl gelişen 

akıllı cihazlar elbette 2015 yılında 
da epey bir gelişme kat etti. Son 
yıllarda teknolojik cihazların 
standart ön eki haline gelen ‘akıllı’ 
kelimesi 20115 yılında pek çok 
cihazı kapsadı ve yaygınlaştı. 

İlerleyen zamanlarda otomobiller, 
çamaşır makineleri, buzdolapları 
ve hatta elektrik süpürgeleri de 
akıllanacak gibi görünüyor.

İNsaNsız HaVa 
araÇları 

2014 yılı insansız hava 
araçlarının yılı olmuştu ve bu 

gelişim 2015 yılında da seyrini 
ileriye doğru devam ettirdi diye-
biliriz.

GOOGle Glass  
Google’ın akıllı gözlüğü olarak 

tanımlanan giyilebilir bilgisayar 
Glass, 2 yıldır satışta olan bir 
ürün. Ancak sadece Google’ın 

seçtiği kişilere satılan gözlüğün 
fiyatı ise 1500 dolar. Halen test 
aşamasında olduğu için tüm 
dünyada satılmayan ürünün 2015 
yılında son halini aldığını gö-
zlemledik.

Haber teknoloji dünyası 
web sitesi kaynak kullanılarak 
hazırlamıştır.
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ROJAVA BÛ SEMBOLA AZADIYÊ
Rojhilata Navîn her dem ji 
bo mirovahiyê bûye nav-
endeke pirsgirêkan û çare-
seriya pirsgirêkan lê vê carê 
bi fikir û ramanên Rêberê 
Gelê Kurd Abdullah Ocalan 
şoreşek li rojavayê Kurdis-
tanê pêk tê û ev şoreş jî ji 
bo hemû mirovahiyê dibe 
hêviya azadiyê

Bi modela bê dewletbûnê Şoreşa Ro-
java di sala 2015’an de bû heviya azadî û 
demokrasiyê. Bi azadkirina Kobanê Şoreşa 
Rojava ket rojeva cîhanê û bajarên di bin 
serweriya DAIŞ’ê ji çeteyan yek bi yek 
hat rizgarkirin. Pêşveçûnên wekî avakirina 
Hêzên Sûriyeya Demokratîk û avakirina 
Meclisa Sûriyeya Demokratîk mora xwe 
li sala 2015’an xist. Rojava ji Rêberê Gelê 
Kurd Abdullah Ocalan re di 19’ê tirmeha 
1979’an de deriyê xwe vekir û bû wesileyê 
Ocalan gelên Rojhilata Navîn nas bike. Piştî 
33 salan jî di 19’ê tîrmeha 2012’an de bi 
fikrên Ocalan Şoreşa Rojava pêk hat. Fikir 
û ramanên Ocalan xwe dispêrê gel û ji bo 
pêşeroja gelan heviyên jiyana azad xurt 
dike. Ji ber vê yekê jî her bû hedefa dewletên 
herêmê û hêzên navnetewî û êrîşî van dest-
keftiyan kirin. Van hêzan ku nedixwestin 
fikrên Ocalan li ser vê erdnîgariyê jîn bibe 
êrîşên xwe bi destê çeteyên wekî El Nursa 
û DAIŞ’ê pên anîn. Ev êrîş ewqas hatibûn 
dijwar kirin ku herî dawî li Kantona Kob-
anê ya Rojava tenê kolanek di destê hêzên 
şoreşger de mabû û deriyê Murşîtpinara 
Pirsûsê jî di nav de hatibû dorpêçkirin. 
Lê êrîşên çeteyan rastî berxwedaneke bê 
hempa hat û di 2015’an de serkeftina riz-
gariya Kobanê pêk hat.

KOZIKA BERXWEDANÊ
 Di sedsala 21’emîn de li Kantona Kob-

anê şerê herî mezin hat jiyîn û ev berxwedan 
mîraseke mezin ji mirovahiyê re hişt. Yeki-
neyên Parastina Gel (YPG) û Yekineyên 
Parastina Jin (YPJ) tenê ne ji bo kurdan ji 
bo rêxistinên şoreşgerên Tirkiyeyê û yên 
cihanê jî bû kozika berxwedanê. YPG û YPJ 
bi têkoşîna xwe ya bê emsal  navê xwe li 
hemû cîhanê belav kirin. Li Rojava û bi tay-
betî jî li Kobanê serê şorêşê jin dikişandin. 
YPJ’iyan dîroka ku 5 hezar sal e li serê 
gelan bûye bela berovajî kirin û wê xistin 
xeta rast. Jinên berxwedêr û şoreşger navên 
xwe bi tîpên zêrîn li rûpelên dîrokê nivîsîn 
û cîhan herî zêdê li ser vê berxwedana jinan 
axivîn.

PÊNGAVA AZADIYÊ 
Piştî rizgar kirina Kobanê pêngavên azad 

kirina ji çeteyan jî li ser hev hatin avêtin. 
Rêxistina Xweser a Rojava ya Demokratîk 
sazîbûna xwe li Kantona Efrînê avakir, li 
Kantonên Cizîr û Kobanê li dijî çeteyan 
pêngavên paqijkirinê hatin destpêkirin. Si-
luk, Eyn Is û Girê Spî hat azadkirin, rêya ku 
çete xwe ji Reqayê digihînin Tirkiyeyê hat 
kontrolkirin.  Hezên YPG/YPJ, Burkan El 
Firat û bi hevkariya eşîretên Ereban Hesekê 
bi temamî hat azadkirin.

HSD BÛ HEVÎ 
Piştî ku 13 rêxistinên leşkerî di binê banê 

Hêzên Sûriyeya Demokratîk xwe kirin yek 
pêngava azad kirina Holê li dar xistin û ba-
jaroka Holê hat rizgarkirin. Hol bajarokeke 
ku çeteyan lê bazirganiya petrolê dikirin 
û ji wir dikaribûn piştgiriyê bidin çeteyên 
Şengalê. Cardin piştgiriya Tirkiye, Qatar û 
Siûdî yê êrîşên li ser Efrîn û taxa Şêxmaqsûta 
Halebê tê xwestin ku pêşketinên kurdan bên 
astengkirin. Lê HSD’ê çawa Kobanê, Girê 
Spî û Hesekê azad kir li Efrîn û Şêxmeqsûd 
jî ev têkoşîna xwe didomîne. Hêzên Sûriy-
eya Demokratîk ji bo pêşeroja Sûriyeya 
Demokratîk erkekî girîng girtiyê ser milên 
xwe.

Di sala 2015’an de pêngavên 
ber bi azadiyê ve

ÇILE: Girê Miştenûrê ku di berxwedana 
Kobanê de xwediyê cihek stratejîk e ji aliyê 
şervanên YPG/YPJ’ê ve hat rizgarkirin. Li 
Girkê Legê ya Kantona Cizîrê 27 komîteya 
parastina komunên gel hatin cem hev û bi 
37 delegeyan Meclisa Parastinê ava kirin. 
Pêngava rizgarkirina navenda Kobanê ku di 
15’ê îlonê de hat destpêkirin di berxwedana 
134 rojan de ji DAIŞ’ê hat rizgarkirin. Ji 
bo avakirina Kobanê komîsyona înşayê hat 
avakirin.

 SIBAT: Weqfa Jinên Azadiyê ya Ro-
java, yekemîn navenda tendûristiya xwe 
ya bi navê Navenda Tendûristiyê ya Arîn li 
Kantona Cizîre vekir. Herêma Til Hemîs a 
girêdayê Kantona Cizîrê bi giştî ji çeteyên 
DAIŞ’ê hat paqijkirin. 

ADAR: Rêxistina ciwanên Rojava bi 
kongreya ku pêk anîn, di bin sîwana Yekiti-
ya Ciwanên Demokratîk a Rojava Kurd-
istanê yekitiya xwe ava kirin. Gelê Efrînê 
cara yekem agirê Newrozê di sala 2015’an 
de li gundê Dîraqliyê pêxist.Li Dirbêsiyê 
komîteyên parastina cewherî ya komunên 
taxan û gundan hatin avakirin. Li Hesekê 
di pîrozbahiyên Newrozê de êrîşên çeteyên 
DAIŞ’ê pêk hatin û 55 kes jiyana xwe ji 
dest dan. Ji komên Tirkiye, Katar û Suudî 
Arabistan Ehrar El Şam, Eniya El Nusra, 

Lîva El Hak, Lejyona Şamê, Cund El Aksa, 
Ceyşûl Sunnet û Ecned El Şam Artêşa Fetih 
hat avakirin. 

NÎSAN: Li paytexta Îtalyayê Roma ku 
birayê Kobanê ye 70’yemîn şahiya rizgar-
bûna ji faşîzmê diyarî Şoreşa Rojava û Kob-
anê hatin kirin. 

GULAN: Şaredariya Cenovayê pakta bi-
ratiyê ya bi Herêmên Kurdan ên Demokratîk 
û Xweser ên Rojava qebûl kir. Fermandarê 
Eniya Bakurê Rojava Rûbar Qamişlo piştî 
di çeperê li Serêkaniyê de birîndar bû û 
dema rakirin nexweşxaneyê şehîd ket Fer-
mandariya Giştî ya YPG’ê, di 15’yê gulanê 
de hemleya “Fermandar Rûbar Qamişlo” 
li hemberî çeteyên DAIŞ’ê da destpê ki-
rin. Hêzên YPG/YPJ’ê navenda DAIŞ’ê 
Abdulazîz (Çiyayê Kizwan) ji çeteyan bi 
tamamî rizgar kirin. 

HEZÎRAN: Gelên kurd, ereb û suryanî 
dibin navê Hêzên Parastina Civakî (HPC) de 
xwe bi rexistin kirin û hêza xwe ya leşkerî 
ava kirin. Tabura Enternasyonalîstên Azad 
ku gelên li Rojava û Rojhilata Navîn di-
gire nava xwe hat avakirin. Şervanên YPG/
YPJ’ê Girê Spî (Til Ebyad) ji rojhilat ve 
dorpêç kirin, bajaroka Siluk, 31 gund û 20 
mezra rizgar kirin. Girê Spî hat rizgarkirin û 
rêya di navbera Kantona Koban û Cizîrê de 
vebû. Şervanên YPG/YPJ’ê li hemberî bar-
egeha navendî ya DAIŞ’ê Rekkayê opera-
syon da destpê kirin û hêzên Burkan El Firta 
bajaroka Eyn Îs ku girêdayî Rakkayê bû riz-
gar kir. Çeteyên DAIŞ’ê di aliyê Tirkiyeyê 
de êrîşî Kobanê kir û qetlîamek pêk anî. Li 
gundê Berxbotanê 23, li navenda Kobanê 
210, bi giştî 233 welatiyên sivîl jiyana xwe 
ji dest dan û 273 kes jî birîndar bûn. 

TÎRMEH: Şervanên YPG/YPJ’ê ba-
jaroka Sirrînê ku dikeve başûrê Kobanê ji 
çeteyên DAIŞ’ê rizgar kir. Malbatên 23’ê 
şervanên YPG’ê ku li  Kobanê di şerê li hem-
berî DAIŞ’ê de şehîd ketin ji bo cenazeyê 
xwe birigin li ser sînor dest bi nobedê kirin. 

TEBAX: Navenda bajarê Hesekê ji 
çeteyên DAIŞ’ê bi temamî hat rizgrkirin. Di 
8’ê tebaxê de tîmên taybet bi ser Navenda 
Giştî ya Egîtîm Sena Enqereyê de girtin, 6 

şervanên YPG’ê yên ku birîndar bûne bin-
çav kirin û di seriyê sînor ê Bab El Hewa 
de radestî çeteyên El Nusrayê kirin. Di 10’ê 
tebaxê de Tugayên Sultan Murat û Fatîh 
Sultan Mehmet ên ku ji aliyê MÎT’ê ve hatin 
birexistin kirin di seriyê sînor Bab El Selam 
ê Ezazê re derbasî Sûriyeyê bûn. 

ÎLON: Yekitiya Star rêxistina jinan li 
Tirbêspiyê Meclisa Aboriyê avakir. Yeki-
neyên Ciwanên Qamişlo yên Rojava di bin 
navê HPC’ê de tabûra ciwanan ava kirin. Li 
Qamişlo Navenda Perwerdehiya Jinan hat 
vekirin. Fermandarê BOG’ê Azîz Guler ( 
Rasîh Kurtulus) di encama teqîna mayinekî 
de şehîd ket. 

COTMEH: Yekîneyên Ciwanên Ro-
java li Qamişlo yekemîn Meclisa Ciwa-
nan avakir. Di bin banê Hêzên Sûriyeya 
Demokratîk de 13 hêzên şoreşgerên ku ji 
gelên Sûriyeyê pêk tên yekitiya xwe ava 
kirin.Li Meclisa Girê Spî ku ji pêkhateyên 
wêkî ereb, tirk, kurd û ermeniyan pêk tê 
Xweseriya Demokratîk hat îlankirin.  Li 
Efrînê yekemîn Zanîngeha fermî hat veki-
rin. HSD’ê yekemîn operasyona xwe li 
başûrê Hesekê da destpêkirin. 

MIJDAR: HSD’ê bajaroka Xatuniyê û 
Holê ji çeteyan rizgar kir. HSD’ê çarêya 
Şengal-Misûl-Hesekê-Raqqayê ji çeteyan 
paqij kir. Canazeyên Azîz Guler piştî 59 
rojan ji aliyê malbata wî hat girtin. Çiyayê 
Kolik ku Çiyayê Kizwan û Şengalê bi hev 
ve girê dide ji aliyê YBŞ, HPG, YJA Starê û 
YPJ’ê ve hat azadkirin. 

KANÛN: Wezareta Parastina Rûsyayê bi 
dimenên weşandin de daxuyand ku hevka-
riya Tirkiye û DAIŞ’ê bi hev re heye û da 
zanîn ku malbata serokomar Li Dêrika 
Kantona Cizîrê ya Rojava rexistinên siyasî 
û leşkerî yên Sûriyeyê bi 103 delegeyan 
Kongraya Sûriyeya Demokratîk pêk anîn û 
ji 42 kesan Meclisa Sûriyeya Demokratîk 
ava kirin. Ji bo hevserokatiya meclisê jî 
Îlham Ehmed û Heysem Mennaî hat hilbi-
jartin. HSD’ê bi pêngava çaremîn ku ji bo 
Reqqa û Cerablusê cihê herî stratejîk Ben-
dava Tişrînê hat azadkirin. Bi vê pêngavê jî 
xeta sor ya Erdogan hat îhlalkirin.
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Ji Mîray heta dayika 
Taybet li Kurdistanê 
qirkirin pêk tên

Parlamenterên jin ên HDP’ê diyar kir ku 
li bakurê Kurdistanê bi qirkirinan sûcê şer 
tê kirin, jin, zarok, kal û ciwan tên qetilki-
rin û li Kurdistanê ji Mîraya 3 mehî bigire 
heta dayika Taybet Înan qirkirin pêk tên

Li bajarên Cizîr û Silopiya Şirnexê dor-
pêç û êrîşên hêzên dewletê didomin. Her 
wiha navenda Şirnexê jî ji aliyê tîmên tay-
bet û leşkeran bi awayekî fiîlî di bin dorpêçê 
de ye. Parlamentera HDP’ê ya Wanê Bedîa 
Ozdemîr û Parlamentera HDP’ê ya Şirnexê 
Leyla Bîrlîk, der barê qirkirinên li Şirnex û 
tevahiya bakurê Kurdistanê de axivîn. 

Parlamentera HDP’ê ya Wanê Bedîa 
Ozdemîr diyar kir ku li tevahiya Kurdis-
tanê bi awayekî fîîlî qedexeya derketina 
kolanan hatiye ilankirin û wiha got: “Her 
çiqasî li navenda Şirnexê bi awayekî fermî 
qedexe ne hatibe îlankirin jî, bi awayekî 
fiîlî di bin dorpêçê de ye. Li her derê 
panzer, wesayîtên zirxî, leşkerên ku di 
destê wan de çekên lûledirêj û polîs hene. 
Ev dide xuyakirin ku dewletê hêzên xwe 
kişandine Şirnexê û şer daye destpêkirin. 
Bi êrîşan gelê sivîl hedef tê girtin, dixwazin 
gelê kurd tune bikin. Zaroka 3 mehî Mîray 
hat qetilkirin. Dayika Taybet hat qetilkirin. 
Welatî nikarin cenazeyên xwe bigiririn. Li 
bakurê Kurdistanê sûcê şer tê kirin û bi 
hezaran binpêkirinên mafan hene.”

 Ozdemîr destnîşan kir ku wan ji ber 
binpêkirinên amafan ên tên jiyîn serî li 
Rêxistina Afê, ji Komîsyona Ewropayê 
bigire heta hemû rêxistinên li Tirkiye û 
navneteweyî dane û wiha pêde çû: “Me 
xwest bi serlêdanên me ev sazî û rêxistin 
bikevin nav tevgerê. Sazî û rêxistinan ji bo 
hevdîtinê serî li dewletê dan lê serlêdana 
wan hatin redkirin. Sebra gel êdî nemaye 
û pir bi hêrs in. Zarok û jin tên qetilkirin. 
Dixwazin bi polîtîkayên tirsandinê vîna 
gel bişkînin. Lê gel berxwedana xwe di-
domînin û dê bilindtir bikin.”

 Parlamentera HDP’ê ya Şirnexê Leyla 
Bîrlîk jî bi lêv kir ku li ser gelê kurd şerekî 
bêhiqûqî tê meşandin û wiha axivî: “Di bin 
navê qedexeya derketina kolanan, mafê 
gel ê bingehîn tê binpêkirin. Li tu deverên 
cîhanê dorpêçek wiha tune ye. Di 15 ro-
jan de li Cizîrê 32 kes hatin qetilkirin û bi 
sedan kesên birînda hene ku me xwe ne 
gihandine wan. Li ser gelê kurd polîtîkaya 
qirkirinê tê meşandin. Ji zaroka di zikê 
dayika xwe de bigire heta kal û pîrên 70’ê 
salî tên qetilkirin. Gelê kurd ev 40 sal in li 
ber xwe didin û êdî dixwazin xwe bi rê ve 
bibin. Ev mafê wan ê herî rewa ye. Gel dê 
parastina xwe ya cewherî bi hêztir bike û li 
ber xwe bide.”

Awusturya hişyariya serê 
salê da welatên Ewropayê
Li welatên Ewropayê ku 
sersal bi awayekî girseyî 
tê pîrozkirin piştî hişyariya 
Awusturyayê ku li welatên 
Ewropayê kir tedbîr hatin 
girtin. Hat ragihandin ku 
tebîrên herî girîng ji bo as-
tengkirina êrîşên terorîst 
hatine wergirtin

Wezareta Karên Derve ya Awustu-
ryaye da xuyakirin ku ji ber xeteriya 
êrîşa terorê ya ku dibe ber bi sersalê 
ve li welatên Ewropayê bê kirin, ted-
bîrên ewlekariyê hatine zêdekirin. Bi 
vê armancê li qadên girseyî û derdora 
saziyan, tedbîrên tund ên ewlekariyê 
hatin girtin. 

Hişyariya ku bû sedem polîsên 
Awusturyayê tedbîrên ewlekariyê 

zêde bike, tê gotin ku çend roj beriya 
Noelê ji aliyê îstixbarata ‘welatekî 
dost’ ve ji gelek paytextên Ewropayê 
re hatiye şandin. Di hişyariyê de hat 
gotin ku di navbera Noel û Sersalê de 
li qadên girseyî rîska êrîşa bi madeyên 
teqemeniyê heye. Her wiha hat gotin 
ku xeteriya êrîşa terorîst, tevî Awus-
turyayê li Almanyayê jî bilind e. 

Di çarçoveya îstixbarata êrîşê ya 
li hemberî paytextên Ewropayê de 
ku ji aliyê îstixbarata welatekî navê 
wî nehat aşkerekirin ve hat dayîn, hin 
nav jî hatin ragihandin. Bi taybetî li 
Awusturyayê li ser van kesan lêkolîn 
hatine kirin û hînê tu planeke êrîşê 
nehatiye peydakirin. Hêjayî gotinê ye 
ku piştî ku çeteyên DAIŞ’ê di 13’ê 
Mijdarê de li Parîsê 130 kes qetil ki-
rin, derketibû holê ku gelek çeteyên 
pêwendiya wan bi êrîşê re hene, der-
basî Awusturya bûne. Ji vê êrîşê û 
vir ve, li welatên Ewropayê tedbîrên 
ewlekariyê derketine asta herî bilind

Di sala 2015’an de 
110 rojnamevan hatin 
qetilkirin
Rêxistina Rojnamevanên 
Sînornenas diyar kir ku di 
nava sala 2015’an de 67 roj-
namevanan li ser karê xwe ji 
yana xwe ji dest dane, 110 ro-
jnamevan jî hatine qetilkirin.

Bi vî rengî hejmara rojnamevanên 
ji sala 2005’an û vir ve jiyana xwe ji 
dest dane gihîşt 787 kesan.

Rêxistinê da zanîn, ku her çend 
komkujiyên li hemberî xebatkarên 
çapemeniyê zêde bûne jî, saziyên 
pêwendîdar tedbîrên têrker ên ewle-
kariyê nagirin.

‘Berpirsên qetlîama li 
Parîsê hatin kuştin’
Koalîsyona Navneteweyî aşkera kir di encamên êrîşên 
hewayî yên li hember çeteyên DAÎŞ’ê yên li Sûriye û Iraqê 
de, 10 kesên ku têkildarî êrîşa li Parîsê hatin kuştin.

Artêşa ABD’ê di daxuyaniya li 
Kolonel Steve Warren de wihat got: 
“Di êrîşek ya meha borî de, 10 rêve-

berên DAÎŞ’ê hatin kuştin. Di nava 
yên hatin kuştin de berpirsên qetlîa-
ma Parîsê jî hebûn.”

Muzakereyên Sûriyeyê 
wê di 25’ê Çileyê de 
destpê bikin
NY diyar kir, ku ew plan dikin 
muzakereyên ji bo dawîanîna 
li şerê navxweyî yê Sûriyeyê, 
di 25›ê Çileyê de li Cenevreyê 
bê destpêkirin.

Ofîsa Nûnerê Neteweyên Yekbûyî 
(NY) ê Taybet ê ji bo Sûriyeyê Staffan de 
Mîstûra daxuyaniyek weşand û bal kişand 

ser biryarên di civîna Koma Destekkirina 
Sûriyeyê ya 18’ê Kanûnê li New Yorkê 
hatin wergirtin û biryarên Konseya Ewle-
kariyê ya Neteweyên Yekbûyî. Di daxuy-
aniyê de hat ragihandin ku di çarçoveya 
van biryaran de NY ji bo muzakereyan xe-
batên xwe zêde kiriye.

Di daxuyaniyê de hat gotin, ew plan 
dikin muzakereyên ji bo dawîanîna li şerê 
navxweyî yê Sûriyeyê, di 25›ê Çileyê de li 
Cenevreyê bê destpêkirin.
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Çalakiyên Li Dijî Hovîtiya Dewleta Tirk Berdewam dikin
Duh êvarî gelek Kurdistanî û dostên wan li nav-
enda Londonê li pêşiya avahiya televizyona 
BBC kombûn û êrîşên dewleta Tirk şermezar 
kirin. Çalakvanan nêzî du saetan li ber ava-
hiya BBC çalakî kirin û di çalakiyê de banga 
hişyariyê kirin. Çalakvanan bê navber “Her der 
Kurdistan, Her der Berxwedan” avêtin û heta 
Qada Leicester Square meşek li dar xistin. 

Çalakiya ku ji hêla Meclîsa Gelê 
Kurd Ya Brîtanya ve hatî organîze 
kirin duh di sateen êvarî de li pêşiya 
avahiya BBC bi tevlîbûna gelek rêx-
istinên sîvîl hat lidarxistin. Rêvebirê 
komisyona aşîtî û adaletê Joe Ryan, 
ji qempanyaya li Kurdistanê Aşîtî 
parêzer Melanie Gingell, endamê 
koma piştevaniya Rojava Zaher Ba-
her û nivîskar û lêkolîner Aziz Tunç 
jî tevlî çalakiyê bûn axaftin kirin. 
Her wiha Stop the war coalition 
(koalîsyona ji şer re na) jî bi peya-
mekê tevlî çalakiyê bû. 

Di axaftinên hatîn kirin de bang li 
dewleta Tirk hat kirin ku dev ji van 
kirinên xwe yên hovane berde û zex-
tên li ser bajarên Kurdistanê rake. 
Wekî din bang li raya giştî û dewleta 
Brîtanî jî hat kirin kul i hember van 
kirinên dij mirovahî deng derxîne. 

Di van rojên dawî yên sersalê de 
nûçeyên kûştina sîvîlan li Kurdistanê 
bê navber tên. Piştî zaroka sê mehî 
bi nave Mîray hatî qetil kirinç duh jî 
zarokê 6 salî bi nave  Hüseyin Selçuk 
û yê 16 salî bi navê Hüseyin Ertene jî 
ji hêla polêsan ve hatin qetil kirin. Di 

nav 15 rojên ku hîna jî qedexeya der-
ketina kolanan li Cizîrê berdewam 
dike de 23 sivîl ji hêla hêzên dewleta 
Tirk ve hatine qetil kirin.  

Duh hevseroka HDP´ê Figen 
Yuksekdag di axaftina xwe ya koma 
parlemenê de anî ziman ku ji 7 
Haziran´ê ve 61 jê zarok, 73 jê jin 
bi tevahî 360 sîvîl hatine qetil kirin. 

Çalakî piştî daxûyaniyan bi 
meşekê berdewam kir. Çalakvana 
li navenda Londonê heta Leicester 
Square meşiyan. Li wir jî daxûyani-
ya xwe dan û paşê belav bûn. 
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî Helbest

Karîkatûr

HEWLÊR
Berî xatirxwestinê 

Min dixwest çavên te bibînim! 

Ka zer in, sor in, kesk in? 

Min dixwest dilê esmanê te bixwim 

Ka şor e yan şîrîn e? 

Min dixwest xwelîreng bim û ji çavên te 
biherikim 

Çavên te yên bê reng!!!

Ehmed Huseyni
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Xwendevanên Hêja…
Em sala 2015´an li paş xwe 
dihêlin. Bi vê yekê re rojnameya 
telgraf jî derbasî 10 saliya 
xwe dibe. Ev 501 hefte ye em 
li pêşberî we ne. Mixabin îsal 
rûpelên me piranî bi nûçeyên 
mirinê hatin tijî kirin. 
Li Kurdistan û Rojhilata Navîn şer û pevçûnên 
giran diqewimin. Her gav nûçeyên mirinê ji her 
alî dikevin ajansan. Zarokên 3 mehî tên qetil 
kirin, cenazeyê dayik û kalên 80 salî bi rojan 
li kolanan dimînin. Ev 24 rojin xelkê Sûrê di 
malê xwe de di zînadanê de ne, ev 16 roj in 
Cizîr her wiha dorpeç kiriye. Li van bajaran 
pêwistiyên herî însanî jî nayên bi cîh anîn.
Her çiqasî em hêviyên xwe xûrt bikin jî wisa 
xûya dike ku sala pêş jî dê tijî mirin û êş be. 
Helbet tenê hêvî kirin têra sekinandina şer 
nake. Li ku derê bibe bila bibe, divê em jibo 
sekinandina şer û li hember zilm û zorê 
dengê xwe bilind bikin. Tişta ku em ji vir 
dikarin bikin jî ew e ku van kiryarên hovane 
yên li ser axa ku em jê hatî diqewimin nîşanî 
raya giştî ya cîhanê bidin. Bibin dengê 
mezlûman û bibin tirsa zaliman. 
Dîsa jî em ê hêviyên xwe yên rojên azad 
û aştiyana mezin bikin. Bi van hêviyan em 
carek din sersala we pîroz dikin û carek din 
dibêjin bila sala 2016´an bibe sala aşitî û 
serkeftinê.

Silav û rêz

Editör

Protestoyên derbarê qirkirinên hukumeta AKP’ê 
yên li ser Bakûrê Kurdistanê didomin. Duh 
êvarî gelek Kurdistanî û dostên wan li navenda 
Londonê li pêşiya avahiya televizyona BBC 
kombûn û êrîşên dewleta Tirk şermezar kirin. 
Çalakvanan nêzî du saetan li ber avahiya BBC 
çalakî kirin û di çalakiyê de banga hişyariyê kirin. 
Çalakvanan bê navber “Her der Kurdistan, Her 
der Berxwedan” avêtin û heta Qada Leicester 
Square meşek li dar xistin. 

Di van rojên dawî yên sersalê de nûçeyên kûştina sîvîlan 
li Kurdistanê bê navber tên. Piştî zaroka sê mehî bi nave 
Mîray hatî qetil kirinç duh jî zarokê 6 salî bi nave  Hüseyin 
Selçuk û yê 16 salî bi navê Hüseyin Ertene jî ji hêla polêsan 
ve hatin qetil kirin. Di nav 15 rojên ku hîna jî qedexeya 
derketina kolanan li Cizîrê berdewam dike de 23 sivîl ji hêla 
hêzên dewleta Tirk ve hatine qetil kirin.  

Duh hevseroka HDP´ê Figen Yuksekdag di axaftina xwe ya 
koma parlemenê de anî ziman ku ji 7 Haziran´ê ve 61 jê 
zarok, 73 jê jin bi tevahî 360 sîvîl hatine qetil kirin. 

Li Dijî Hovîtiya
Dewleta Tirk Çalakî


