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Li ser navê weqfê

Di destpêkê de divê bînin ziman ku ez zêdetirî 40 sal in li Tirkiyeyê 
rojnamegerî dikim, lê min heta niha ti serdemeke ev qas nebaş nedîtibû. 
Bêguman dema mirov behsa nebaşî û pirsgirêkan dike, ewil mafê 
ragihandin û xweîfadekirinê tê aqilê me. Li gorî min di vê dema hanê de 
ji bo rojnamegeran bêkarî û xeteriya derxistina ji karî jî qasê pirsgirêka 
binpêkirina mafê xweîfadekirinê, mezin û girîng e. Di rastiyê de hemû 
pisgirêk bi hev girêdayî ne. 

15 sal beriya niha dema edîtor an nûçegihanek ji kar bihata derxistin, 
hevalên wan ên karî nerazîbûna xwe bi dengekî bilind dianîn ziman. Wê 
demê di warê rojnamegeriyê de kesî gotinên “hawuz”, “alîgir”, “muxalîf” 
nedianî ziman û li ser medyayê dabeşkirineke wiha tinebû.

Niha rewş guheriye: Ew kesên huner û potansiyela rojnamegeriyê di wan 
de tine û bi wî halê xwe di saziyên medyayê de cih digirin, bi fesadiyê hewl 
didin ku xebatkarên helwesta wan ji ya rojnameyê cida ye, ji karî bidin 
avêtin. Xwezî bi wê hevgirtina berê! Bi taybetî di deh salên dawî de, ez 
bi dilekî xemgîn dibinim ku xwendekarên min ên rojnameger çawa neçar 
dimînin û li ser karên din dixebitin.

Di serdemên wiha de wekî hemû kar û pîşeyên din, girîngiya hevgirtinê 
derdikeve holê. Eger xwedî li rojnamegeran derkevin û rojnameger jî 
dema pêkanîna karên xwe de vê yekê hîs bikin, wê ji bo mafê ragihandinê 
tesîreke girîng û bingehîn pêk were.

Em rojnamegerên Tirkiyeyê mixabin ku qasî pêwîstiyê hev nagirin. Ji 
xwe tişteke wiha pêkbihata, me yê îro li ser navê Weqfa Ragihandinê ya 
IPSyê ji bo rojnamegerên bêkar bernameyeke wiha pêk neaniya. Ji ber ku 
rojnamegerên niha dixebitin jî, li hemberî patron û dewletê hewl didin 
ji karên xwe neyên avêtin. Ya rastî divê em vê rewşa heyî jî fêm bikin. 
Berê, dema me nû dest bi rojnamegeriyê kiribû, qet nehat aqilê me ku wê 
serdemeke wisa bê, wê siyasetmedarek li patronên me bigere û me ji kar 
bide derxistin.



Rojnamegerên nekarine biavêjin zindanan, bi zorê birçîbûn û bêkarbûnê 
hewl didin kontrol bikin. Ciwaneke/î ku ji bo mehaneyê bi 1200 Lîreyên 
Tirkan raziyê xebatê bûye, li hemberî sîstemê têk diçe. Wê ji alîkî ve 
evîndar bibe, bizewce, zarokên wê/wî çêbibe; ji alîkî ve jî ew kes wê hewl 
bide karê xwe yê rojnamegeriyê têr û tijî pêk bîne û pere jî qezenc bike. 
Mixabin ev yek êdî nemûmkin e. Di nav vê serdema reş û tarî de jî hêvî dîsa 
heye: Di demên wiha de derfetên ji bo lêgerîna rê û rêbazên hevgirtin û 
berxwedanê çêdibe.

Hin kesan axavtinên di bin simbêl de wekî ku ez niha dikim, dibe ku weke 
eybekî bibinin. Lêbelê li gorî min ji bo xelasbûna ji vê serdema reş û 
nexweş, ji vê zêdetir ti çare nîne.

Ji ber rojnamegerên ku ji kar hatine derxistin û ser de jî wan ji 
rojnamegeriyê dûr xistine, ji bo gel mafê ragihandinê bin-erd bûye. Divê 
gotina “rojnamegerî ne sûc e” wekê klîşek neye fêmkirin. Ya rastî ev yek, 
têkoşîna ji bo rizgarkirina rûmeta rojnamegeriyê ye. Ti keseke ku xwe 
rojnameger dihesibîne, nabe ku li derveyî vê berxwedanê bimîne. 

Tûgrûl Eryilmaz 
Endamê Desteya Rêveberiyê yê Weqfa Ragihandinê ya IPSyê

Rojnamegerên bêkar bi çêkirina nûçeyan li ber xwe dan 

Li ser azadiya xweîfadekirinê gelek zextên mezin tên kirin. Di vî warî de 
bêguman ewil sansûrkirin û dozên derbarê rojnamegeran de hatine vekirin, 
tê bîra mirov. Ji ber ku ev pêkanînên hanê ku li sere rojnamegeran tî kirin, 
êrişên gelek mezin in. Lêbelê ji bo rojnamegeran mûdaxeleyeka herî mezin, 
derxistina ji karî ye. Ji ber ku eger rojnameger ji bo pêkanîna karê xwe ti 
derfet nebînin, ev ji bo wan dibe yek ji cûreyên ´´kuştina sivîl´ .́
 
Bêguman ji bo rojnamegeran pirsgirêka bêkarbûnê, tişteke nû nîne. Nêzî 25 
salan in min dest bi rojnamegeriyê kiriye. Dema min ev nivîs dinivîsand, bi 
xwe fikirîm ka gelo ez çend caran bêkar mame. Min pê zanî ku gelek caran 
bêkar mame û ez hejmara wê jî nizanim. Di krîza 2001an de dema ez bêkar 
mam, gelek tiştên nexweş hate serê min. Wê demê krîzeke mezin hebû, 
em li koverek de dixebitîn û ji nişkeva em ji karî hatin derxistin. Bi rastî jî 
ez mubalaxa nakim. Kartên ku me pê deriyê saziyên xwe vedikir, hatibû 
betalkirin û me nekarî em têkevin saziyê. Piştre em ligel ewlekar ve çûne 
hundir, me dît ku komputerên me ji ser maseyan hatine hilanîn. Destûr dan 
ku em eşyayên xwe yên ferdî bistînin. Ewlekar  heta muhasebexaneyê ligel 
me hatin û pişt re em ji saziyê hatin derxistin. 

Em ji krîza aborî ditirsîyan. Lê belê tirsa me hat serê me jî. Wê demê min 
nû dest bi kar kiribû. Ev tirs ji ber krîzê normal bû. Pişt re ez gelek caran 
dîsa bêkar mam lê, ez êdî pir ber nediketim. Piştî hewldana derbeya leşkerî 
ya di 15ê Tîrmehê de pêk hat, bi îlankirina OHALê (rewşa awarte) ve li dijî 
gel hewldana bêkarxistinê dest pê kir. Ez di vê serdemê de ji kar nehatime 
derxistin lê, weke sala 2001an dema kartê min hatibû betalkirin, ew tirs 
û aciziya min dîsa xwe da der. Rewş her diçe zêdetir xerab dibe. Ez gelek 
matmayî bûm. Weke pirsa ku niha gelek kes tîne ziman, ´ ǵelo ev yek rast 
e?´ .́ Mixabin, rast e.

Min bi tecrûbeyên xwe yên bi salan de fêm kir ku bêkarhiştina rojnamegeran 
tişteke tesadûfî nîne. Patronan gelek baş dizanibûn ku wê kê ji kar derbixin. 
Bêguman min wê demê fêm kir ku dema rojnamegerek ji kar were derxistin, 
ev yek li dijî gel hewldana binpêkirina mafê ragihandinê bi xwe ye. Dema 
rojnamegereke mûxalif ji kar bihata.

Di 15-20 salên dawî de qet we bihîsitiye ku rojname, kovar an televîzyonek 
bi riya ezmûnê kesan hildide ser kar? Bêguman “ezmûna derewî” ya ku 
TRTyê pêk tîne, ne tê de. Ji 80 fakûlteyên ragihandinê bi sedan ciwan 
bi hêviya rojnamegerbûnê destûr digrin. Lêbelê êdî, huner, potansiyel, 
liyaqet êdî weke pîvan nayên dîtin. Pîvanên heyî li ser esasê “mezinê me 
çi bibijin, ya rast ew e” pêk tê. Ev yek bêguman ji bo rojnamegerek gunehê 
herî mezin e. Hewl didin ku rojnamegerên niha bikin jenerasyona ku ti 
pirsiyarekî nakin, nerehetiyê di xwe de hîs nakin û kelecan nabin.



Dema hevaleke me ji kar bihata derxistin, ji bo standina eşyayên xwe yên 
li saziyê –ku zêdeyî pirtûk bûn- kartonek dianî û eşyayên xwe tê de bi 
cî dikir. Dema bi wê kartonê ji ber me derbas dibû diçû, me tirs, şerm û 
poşmantî di dilê xwe de hîs dîkîr. Lê pirî caran ez kesê mayî ne, kesê diçû 
bûm. 

Zext û neheqiyên ku berê li ser rojnamegeran dihat kirin, ji yên niha pir 
cuda nebû. Îro heman tiştan bi zêdeyî û dijwarî pêk tînin.  

Di raporên azadiya xweîfadekirinê de li gorî krîteran, yên herî zêde 
derdikeve pêş, hejmara rojnamegerên girtî ne. Bêguman peydakirina 
agahiyên rojnamegerên girtî, binçavkirî û yên derbarê wan de doz hatiye 
vekirin; ji yên ji karên xwe hatine derxistin hêsantir e. 

Piştî hewldana derbeya leşkerî ya 15ê Tîrmehê, me dît ku li Tirkiyeyê zext û 
zordariyên heyî, gihiştiye asta herî jor. Di vê serdema ku zêdetir astengî li 
ser mafê xweîfadekirinê û ragihandinê tê kirin, pirsgirêka rojnamegerên ji 
karên xwe hatine derxistin jî zêdetir derdikeve holê. 

Eger em çend agahiyan bînin ziman, wê xûyabibe ka rewş çi qasê giran 
e. Li gorî Rapora Çavdêriya Li Medyayê-2016 sala borî bi temamî 778 
kartên rojnamegeriyê hatin betalkirin, dest danîn ser mal û milkên 54 
rojnamegeran, pasaportên 46 rojnamegeran hatin betalkirin. Li gorî Rapora 
Çavdêriya Li Medyayê ya BIAyê di sala 2016an de hejmara rojnamegerên 
ji kar hatine derxistin 2708 e. Cemiyeta Rojnamegerên Tirkiyeyê beriya 
niha ragihandibû ku, bi KHKyan 179 saziyên medyayê hatine girtin û li gorî 
vê yekê herî kêm 10 hezar xebatkarên medyayê bêkar mane. Di sektora 
medyayê de bi rastî jî gelek zehmet e ku mirov hejmara rojnamegerên 
bêkar mane, bi lêkolînekê teqez eşkere bike. Lêbelê diyar e ku hejmara 
saziyên hatine girtin û rojnamgerên ku di wan saziyan de xebatkarbûn, 
nêzî hev in.

Em di bianetê de her 3 mehan carekê, raporên çavdêriya li medyayê 
amade dikin û em pirsgirêka rojnamegerên ji kar hatine derxistin, weke 
mijareke taybet tînin ziman. Em vê pirsgirêkê astengî û zexteke li ser mafê 
xweîfakirinê qebûl dikin.

Projeya “Rojnamegerên Bêkar Li Pey Nûçeyên Xwe Ne”, di dema OHALê 
de ji bo piştevaniya rojnamegerên ji kar hatine derxistin bi fînansoriya 
Serkonsûlxaneya Hollandayê ya Stenbolê û Programa Matra-Insan Haklari 
ve pêkanî. Me agahiya ji bo serlêdana projeyê di 9ê Kanûna 2016an de 
ragihand. Serlêdanên heta 30ê Kanûnê hatine şandin, hatin qebûlkirin.

Li gorî vê projeyê ji bo her nûçeyekê 2 rojnamegerên bêkar wê werin 
hilbijartin û bi temamî 10 nûçeyên werin çêkirin jî bi telîfkirî dê li bianet’ê 
de bihata weşandin.

Bi temamî 38 serlêdan hatin kirin, jûriya ku ji Prof. Dr. Yasemîn Inceoglu, 
rojnameger Tûgrûl Eryilmaz, Nadîre Mater, Banû Tûna, Mûrat Çelîkkan û 
Dogû Eroglu pêk dihat di encama nirxandinan de de 10 ji wan serlêdanan 
qebûl kirin.

Di 18ê Nîsana 2017an de weşandina nûçeyan dest pê kir. Li ser 10 mijaran 
de heta 3ê Gulana 2017an bi temamî 26 nûçe hatin weşandin.

Di çarçoveya “Projeya Rojnamegerên Bêkar Li Pey Nûçeyên Xwe Ne” 
bi 2 dosyeyên ku Îrfan Aktan û Eren Guvendik ku li ser mijara rewşa 
rojnamegerên ji karên xwe hatine derxistin de amade kiribûn dest pê kir. Di 
dosyeya yekem de xûyabû ku rojnamgerên ji karên xwe hatibin derxistin jî 
dest ji rojnamegeriyê bernedidan. Nûçeya duyem ya bi navê “Dîasporaya 
Nû” de Volkan Agir û Îbrahîm Karci li ser mijara kesên piştî îlankirina 
OHALê çûne derveyî welêt xebateke baş pêk anîn.

Pişt re Aynûr Tekîn û Ferhat Demîr li ser ferq-û-meyîliya li dijî Tirkên Afro 
nûçeyeke ji 3 dosyeyan pêk dihat, hat weşandin. Dû re jî nûçeya li ser 
perwerdehiya kêmlebatan di mînakgirtina Çewlikê de ku Remzî Bidancir û 
Leyla Ayaz ve li ser xebitîbûn, hat weşandin. 

Oktay Altekîn û Zana Kîbar li ser navçeya Amedê, Sûrê ku di qedexeya 
navbera 2ê Kanûna 2015an - 9ê Adara 2016an dewam kir û bi temamî 
hat wêrankirin de xebitîn. Di nûçeyê de bi taybetî li ser wêrankirina taxa 
Hasirliyê ku weke taxa Gawiran dihat naskirin û beriya niha şêniyên wir bi 
temamî Ermen bûn de lêkolîneke baş kirin.



Derbarê projeyê de 

Me projeya “Rojnamegerên Bêkar Li Pey Nûçeyên Xwe Ne”, bi fînansoriya 
Serkonsulxaneya Hollandayê ya Stenbolê û Bernameya Mafên Mirovan a 
Matrayê pêk anî. Supervîzîtorê projeyê Mûrat Çalîkkan, kordînator Oznûr 
Sûbaşi bû. Di jûriye de Banû Tûna, Tûgrûl Eryilmaz, Halûk Kalafat, Nadîre 
Mater, Yasemîn Inceoglu û Dogu Eroglu cih girtin.

Ji bo piştevaniya rojnamegerên bêkar, me li 20 rojnamegeran 10 nûçe dan 
amade kirin. Me di 18ê Nîsanê de dest bi weşandina nûçeyan kirin. Di 3ê 
Gulana Roja Azadiya Medyayê ya Cîhanê de weşandina nûçeyan bi dawî 
bû. Di heman rojê de em li gel rojnamegerên bêkar ku nûçe amade kirin û 
gelek hevalên din re hatin gel hev. Edîtortiya nûçeyên ku bi Tirkî, Kurdî û 
Îngîlîzî hatin belavkirin, Halûk Kalafat û Nîlgun Ûyasal kir. 

Michelle Demishevich û Elîf Ûral di nûçeya amade kirin de li ser jiyana 4 
kesan berxwedana transan anîn ziman.

Komeleya Sarmaşikê yek ji saziyên sivîl bû ku di 22ê Mijdara 2016an de bi 
KHKyê hat girtin. Komele ji bo alîkarîdayîna feqîran hatibû damezrandin û 
rojê li 32 hezar kesan xwarin dida belavkirin. Nûrhak Yilmaz û Sertaç Kayar 
li ser damezirandina komeleyê, pêkanîn wan û her wiha piştî girtinê rewşa 
kesên alîkarî li wan hatiye birin ve nûçeya xwe amade kirin.

Yek ji mijarên ji wan nûçeyan, pirsgirêkên ji ber pilansaziya guhertina 
bajêran bû. Ecem Engîn û Şenay Ozturk di vê çarçoveyê de li Balatê 
nûçeyeke ji du dosyeyan pêk dihat amade kir..

Nûçeya Zehra Dogan û Refîk Tekîn li ser “Hunera Di Bin Siya Qayûman 
De” bû. Piştî OHALê li ser şaredariyên Partiya Herêman a Demokratîk 
(DBP) qayûm hatin tayînkirin. Wan jî dosyeya xwe bi 3 nûçeyên derbarê 
destwerdan û berterafkirina karên hunerî ku ji hêla qayûman ve hatin kirin 
de amade kirin.

Dosyeya dawî “Kronolojiya Zindankirinê Ya Li Dijî Tevgera Kurd” bû. Ji 3 
nûçeyan pêk dihat. Naveroka wê dosyayê jî navbera salên 1925-2016 de 
zext û zilma li ser Tevgera Siyasi ya Kurdan bû.

Ev proje li ser esasê rojnamegeriya mafparêz û aştîxwaz ku helwesta 
bianetê ye ve pêk hat. Nûçeyên hatine çêkirin li ser pirsgirêk û krîzên ku 
salên dawî de li Tirkiyeyê rû daye de ye. Di vê projeyê de mebesta me ya 
herî girîng, balkişandina ser jikarderxistina rojnamegeran, binpêkirina 
mafên xweîfadekirin û ragihandinê ye. Em bi vî awayî vê xebatê pêşkêşî 
we dikin. Cara yekem xebateke bi vî rengî tê kirin. Di 3ê Gulanê de dema 
em ji bo dawîbûna Projeya Rojnamegerên Bêkar hatin gel hev, me gelek 
caran di nav xwe de temeniya dawîbûna zext û astengiyên li ser mafên 
xweîfadekirin û ragihandinê û dawîbûna pirsgirêka rojnamegerên bêkar 
anî ziman. Bi heman hest û hêviyê, bi baweriya rojên xweş em careke din 
dixwazin ku li ser mijarên heman rengî de xebatan pêk bînin.

Halûk Kalafat
Hevberpirsê Weşanê yê bianetê



Rojnamegerên çepgir, Kurd, ên ji medyaya 
Fetullah Gülen… Hin ji wan hê jî betal in, hin ji 
wan marangoztîyê dikin, hinekan ji xwe re dikan 
vekirine, hinekan kafe vekirine, hin ji wan jî ne 
li holê ne. Serokê TGSyê der barê mijarê de hin 
nirxandin kirin.

NENIVÎSE ROJNAMEGERO/Ê NENIVÎSE - 1

NÛÇEYA ROJNAMEGERÊN BÊKAR 

Çi qasî ku ew “karên nû” dikin jî, 
ew rojnameger in 

Îrfan Aktan
Eren Guvendik



Türkiye’deki mevcut baskı dönemi gün gelip de sonlandığında 
araştırmacılar bugünlerin resmini çizmek için dönüp medya 
taraması yapacak elbette. Kitaplar yazılacak, belgeseller 
çekilecek, tanıklarla görüşülecek. Araştırmacıların esas 
başvuru kaynağı elbette görsel ve yazılı basına yansıyan veya 
yansımayan olaylar olacak.

Ama polis nezaretinde basılan televizyon kanallarının canlı 
yayın kayıtları, ömürlerini verdikleri mesleklerinden edilen 
gazetecilerin mağduriyetleri kadar adliye koridorlarından 
yükselen “özgür basın susmayacak” sloganları, gazetecilerin 
mahkeme savunmaları, haklarındaki gülünç iddianameler de 
bugünlere dair belgesellerin, araştırmaların konusu olacak.

AKP hükümetine 2013’teki Gezi protestolarıyla başlayan 
toplumsal itirazı basına yönelik korkunç boyutlardaki 
baskılar, sansür ve otosansür politikaları izledi. İlk başlarda 
patronlar üzerinden yürütülen “eleme” çabaları 2016 itibariyle 
Kanun Hükmünde Kararnameler veya basın kuruluşlarına 
kayyım atamalarıyla kitlesel işsiz bırakma operasyonları 
gerçekleştirildi.

İşsiz bırakılan bazı gazeteciler tüm zorluklara karşın yeni 
mecralar oluşturarak mesleklerini sürdürmeye çalışırken 
sayıları henüz belli olmayan bir kısım gazeteci de iktidarın 
baskısı yüzünden sürgüne gitmek zorunda kaldı. Geri kalan
ve sayıları 10 bini bulan büyük çoğunluk ise mesleklerinde
en azından şimdilik koparılmış görünüyor.
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Li bendê ne li karê 
xwe vegerin

Rojnamegerên betal êdî di sektora 
medyayê de ji xwe re li kar nagerin, 
hejmareke hindik ji wan jî di 
sektorên din de ji xwe re dixebitin 
û bi vî awayî hewl didin ku debara 
xwe bikin. Lê belê hemû dixwazin 
ku zextên sîyasî bi dawî bibin û 
vegerin ser karê xwe.

Serpil Savumlu, 15 sal in ku 
rojnamegerîyê dike û niha betal 
e. A rast, heta vê dawîyê dixebitî. 
Lê belê wê li Bandırmayê dikan 
vekiribû û herî dawî neçar ma ku wê 
dikanê jî bigire. Niha hewl dide ku ji 
xwe re karekî peyda bike.

Gökhan Kazbek 27 sal in ku 
rojnemagerîyê dike. Niha di karekî 
din de dixebite: Marangoztî.

Semra Pelek 18 salan rojnamegerî 
kiriye. Salekê berî Savumlu û 
Kazbek ku dema li Milliyetê dixebitî 
û bi talîmatekê ji karê xwe hat 
avêtin. Piştî ku salekê betal ma, 
wê jî di şîrketekê de karekî li ser 
têkilîyên civakî ji xwe re peyda kir. 

Denizcan Abay 4 sal in ku 
rojnamegerîyê dike. Ji 4ê Kewçêra 
2016yan vir ve betal e. Di heman 
rojê de radyoya ku dêya wê lê 
dixebitî jî bi KHKyê hat girtin û 
dêya wê jî betal ma. Bavê wê jî 
rojnameger e lê ji ber ceza li wî 
hatiye birîn, di sala 2012yan de 
çûye Almanyayê û bûye penaber. 
Denizcan Abay dixwaze ji xwe re 
kafeyekê veke.

İhsan Çağrı Boyacı berî çend salan 
dest bi rojnamegerîyê kiribû. Heta 
vê demê li Enqereyê li barekê wekî 
garson dixebitî. Lê belê ji ber ku wî 
û xwedîyê kar li hev nekiriye, ji kar 
derketiye. Niha hewl dide ku ji xwe 
re karekî peyda bike.

Ahmet Gülmez jî dikan vekir: Li 
Amedê dikana cafe-sahafê. Niha 
karê wî baş e.

Eger roj were û zextên li Tirkîyeyê bi dawî bibe, helbet dê 
lêkolîner ji bo lêkolînên der barê vê demê de nûçeyên medyayê 
berhev bikin. Dê pirtûk werin nivîsandin, dokumenter werin 
çêkirin, bi şahidan re hevpeyvîn werin kirin. Bê guman ji 
bo lêkolînan çavkanîya sereke, dê bûyerên ku di medyaya 
nivîskî û dîmenî de hatine weşandin an jî qet cî negirtine 
bin. Lê qeydên biserdegirtina polîsan ên di weşana zindî de, 
dirûşmeya “çapemenîya azad bêdeng nabe” ku rojnamegerên 
mexdûr di korîdorên dadgehan de berz dikirin, parêznameyên 
rojnamegerên li dadgehê, îdianameyên pêkenok ên der barê 
wan de; dê bibe mijarên dokumenter û lêkolînan.

Hikûmeta AKPyê ji bûyerên Geziyê ên sala 2013yan bi şûn de li 
hemberî nerazîbûna civakî, polîtîkayeke ji zextên dûrî aqilan, 
sansur û otosansur meşandin. Di destpêkê de hewldanên 
“nîşankirina” patronan pêk hat û ji sala 2016yan bi şûn de jî bi 
Biryarnameyên Di Hukmê Qanûnê de û bi qeyûman dest danîn 
ser sazîyên medyayê û di encama operasyonan de bi hezaran 
kes ji karên xwe bûn.

Hin ji rojnamegerên ku betal mane bi zehmetîyeke mezin 
karîbûn li cîyên nû ji xwe re kar peyda bikin lê gelek 
rojnameger ku niha hejmara wan nedîyar e, ji ber zextên 
desthilatdarîya AKPyê neçar man ku sirgûn bibin. Niha zêdetirî 
10 hezar rojnameger ji karê xwe bûne û hê jî betal in.
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Dema bûyerek çê bibe, kameramanên 
nûçegihan bi xirecir hewl didin ku dîmenekî 
baş bikişînin. Car caran ji bo vê yekê di nava 
xwe de şer dikin. Turgut Dedoğlu 31 salan 
rojnamegerî kiriye. Di nava rojnamegerên 
li Enqereyê de wekî “dede” (kalik) tê 
binavkirin û rêz lê tê girtin.

Dema bûyer çê dibin, kameraman di nava 
xwe de dikin xirecir lê ji “dede” re her tim 
cîyê herî baş didin wî. Ew di sala 2011yan de 
êdî malnişîn bûye, lê belê ji ber ku zarokên 
wî di zanîngehê de xwendekar in, ew hê jî 
dixebite.

Ew jî ji Kewçêra 2016yan vir ve betal e û 
kameramanê qedirbilind di medyayê de 
nikare ji xwe re tu karî peyda bike.

Kameraman Dedeoğlu Serpil Savumlu: Ji 
pêşkêşvanîyê heta esnaftîyê

Serpil Savumlu 15 salin ku rojnameger 
e. Herî dawî li İMC TVyê xebitîye û 
tecrûbeya wê a esnaftîyê jî heye: 
Li Bandırmayê dikana çerezfiroşîyê 
vekiriye. Lê karê wê li hev nehatiye. 
Savumlu di sala 2002an de li rojnameya 
Evrenselê dest bi rojnamegerîyê 
kiriye. Piştî 2 salan li buroya Enqereyê 
xebitîye, li Stenbolê nûçegihanîya li 
DGMyê kiriye.

Paşê heta sala 2009an li Hayat TVyê 
bultena êvarê pêşkêş kiriye. Di sala 
2012yan de li İMC TVyê dest bi kar 
kiriye, him edîtorî him jî pêşkêşvanîya 
Mor Bültenê a ku tê de nûçeyên der 

barê jinan de tê berhevkirin, kiriye: “Di 
kurtejîyana min de rojnamegerî hebû 
heta niha. Lê belê êdî esnaftî jî çê bû. 
Lê tenê demekê kurt.”

Di 29ê Rezbera 2016yan de bi KHKya 
hejmara 668an İMC TV jî di nav de 
12 kanalên TVyê û 11 radyo hatin 
girtin. Piştî ragihandina biryarnameyê 
polîsan avêtin ser avayîya İMC TVyê. 
Biserdegirtina polîsan, di weşana 
İMCyê a zindî de hat weşandin. 
Xebatkaran biserdegirtin protesto 
kirin. Bi heman biryarnameyê, Hayatın 
Sesi Tv, Denge Tv, Jîyan Tv, Zarok Tv, 
Van Tv jî yek bi yek hatin girtin.

Dema ku Savumlu li cem xwesîya xwe 
a li ber mirinê bû, haya wê ji girtina 
kanalê çê bû.

https://youtu.be/aN-3SJHfR1c
https://youtu.be/wJW6kmCRhDY


20 21NÛÇEYA ROJNAMEGERÊN BÊKARNENIVÎSE ROJNAMEGERO/Ê NENIVÎSE - 1

“Ez li nexweşxaneyê bûm. Agahî hat ku dê 
televîzyon were girtin û dê polîs biavêje 
ser kanalê. Li alîyekî girtina kanalê, li 
alîyê din mirina xwesîya min… Hemû bi 
ser hev de hatin. Paşê taqeta min nema 
ku ez ji xwe re li kar jî bigerim. Ji xwe tu 
hêvîya min tune bû ku ez karekî peyda 
bikim. Hemû cîyên ku min dikarî ez lê 
bixebitim, hatin girtin. Li ser vê yekê 
ez neçar mam û vegerîyam bajarê xwe 
Bandırmayê.”

 “Min li vir dikanek vekir. Min li dikanê 
çerez difirotin. Lê belê ez ji bazirganîyê 
fêm nakim. Bê guman pirsgirêk ne tenê ez 
bûm. Dema hinekan nok jî dikirîn, gram 
bi gram dipîvan. Xizanîyeke mezin hebû. 
Lê ji alîyekî din ve jî nijadperestî jî dihat 
kirin. Bandırma cîyekî biçûk e.”

“Di demeke kurt de derdor pê hesîya ku 
min li İMC TVyê kar kiriye û kanal bi KHKyê 
hatiye girtin. Her zanîn ku ez bi kesekî 
Kurd re zewicî me. Navê kurê min Deniz 
Jîyan e. Lê min nikarîbû ku ez bi navê Jîyan 
bangî wî bikim. Ji ber van sedeman karê 
dikanê li hev nehat û min ew der jî girt.”

Gökhan Kazbek:
Ji edîtorîyê heta marangoztîyê

Em niha li Stenbolê berê xwe didin 
marangozxaneyeke Okmeydanıyê. 
Rojnamegerê 27 salan li vir dixebite.
Gökhan Kazbek, di sala 1989an de li 
rojnameya Sabahê dest bi rojnamegerîyê 

kiriye. Li Hurriyet, Turkish News, Star Tv, 
Kanal 6, Ata Tv û TRTyê xebitîye. Ji ber 
twitên ku piştî bûyerên Geziyê bi par ve 
kiribû, di Kewçêra 2013yan de ji kar hat 
derxistin.

Bê guman wekî rojnamegerên ji Geziyê bi 
şûn de ji karê xwe hatine avêtin, derîyê 
hemû medyaya serdest li wî jî hat girtin.

Piştî betalbûna sal û nîvekê li İMC TVyê 
dest bi edîtorîyê kir. Berî marangoztîyê ev 
karê wî ê rojnamegerîyê ê dawî bû. Piştî 
girtina İMC TVyê, ji bo xebatê serî li gelek 
cîyan da. Lê gelekî wan bersiva neyînî dan 
û hinekan jî qet bersiv nedan wî.

Kazbek tê gihiştiye ku ew nikare ji xwe 
re karekî bibîne. Li ser vê yekê bi Mevlüt 
Aydoğanê ku li TRTyê kameramantî kiriye 
re dest bi marangoztîyê kiriye.

Mevlüt Aydoğan jî piştî protestoyên 
Geziyê, ji karê xwe ê TRTyê hatiye avêtin û 
demekê li Ulusal Kanalê xebitîye. Lê ji ber 
ku 9 mehan meaşê wî nehatiye dayîn, ji wir 
jî derketiye û li Ajansa Nûçeyan a Cîhanê 
dest bi kar kiriye. Ji ber ku ajans piştî 15yê 
Tîrmehê hatiye girtin, ew kar jî ji destê wî 
çûye.

Kazbek wê demê wiha vedibêje:
“Mevlüt ji bo kêfê û dembihurandinê 
marangoztî dikir. Piştî İMC hat girtin, em 
peyivîn û me biryar da ku em vî karî bi hev 
re bikin. Ez him karê îmalatkirinê him jî 
karê bazarkirin û firotinê dikim.

Ew tenê di îmalatê de dixebite. Hevalekî me 
ê din jî heye ku ji destpêkê ve marangoztî 
kiriye. Em car caran alîkarîyê ji wî jî 
dixwazin. Atolyeya me heye. Ji maseyê 
bigire heta odeya razanê em dikarin her 
tiştî çê bikin.”

Çi qas jêhatî bin jî pereyê ku ji 
marangoztîyê qezenc dikin; zarokên 
wan ên li zanîngehê li alîyekî, têra kirêya 
xanîyên wan jî nake.

Kazbek dibêje: “Piştî İMC hat girtin, meha 
destpêkê em wekî masîyên ji avê derketî 
bûn.” Rojekê çar pênc hevalên wî ên 
rojnameger ên betal, gazî wî dikin ku were 
kafeyeke li Kadıköyê.

Dema Kazbek diçe kafeyê, dibîne 
ku hevalên wî ji bo anketê, bîrayê bi 
muşterîyan didin tamkirin û bi vî awayî 
hewl didin ku pereyan qezenc bikin:

“Ew hemû rojnameger bûn. Wekî mînak; 
hevaleke me hebû e-bazirganî dikir, hewl 
dida li ser înernetê kincên jinan bifiroşe. 
Çend hevalan ji xwe re karên bi dewamî 
peyda kirin. Lê belê hê jî gelek heval hene 
ku ji xwe re tu kar peyda nekirine. 

“Min wekî rojnamegerekî di salên 90î de 
jî OHAL dîtibû. Lê min demeke wiha qet 
nedîtibû. Ez 51 salî me, min 27 salan ev kar 
kir. Lê belê niha ne mal, ne jî wesayîtek; 
tiştek di destê min de tune ye”

https://youtu.be/IZOo-ba3kNA
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Semra Pelek: 
Ên li jor navên me şandibûn

Dibêjin piştî derbeya 12yê Rezberê gelek 
rojnameger betal mane û wan wê demê 
nivîskarîya reklamê kirine. Semra Pelek 
jî di sala 2015yan de dema ku li Milliyetê 
edîtorîya polîtîkayê dikir, li gel 10 
xebatkarên din ji kar hatin avêtin.

Ji bo Pelek destpêkirina karekî di warê 
din de bê guman ne hêsan e. Lê belê 
dema ew li rewşa hevalên xwe ên din 
dinêre halê xwe baştir dibine: “Min bi 
dilxwazîyeke mezin rojnamegerî dikir, lê 
belê nizanim ka ew sektor çi qasî li min 
hat. Di sala 1996an de min li Zanîngeha 
Stenbolê di Beşa Ragihandinê de dest 
bi perwerdeyîya lîsansê kir. Ji pola 
duyemîn bi şûn de, min li Milliyetê dest bi 
nûçegihanîyê kir. Heta sala 2003yan min 
nûçegihanîya li DGMyê (Dadgeha Ewleyîya 
Dewletê) kir. Paşê ez li cîyên cuda xebitîm. 
Di dema dawîyê de dîsa derbasî Milliyetê 
bûm. 

Piştî hilbijartina 7ê Pûşperê di Rezbera 
2015yan de gelek kes ji kar hatin 
derxistin. Dema me behsa sedema vê yekê 
kir jî gotin: “Ên li jor navên we şandine”. 
Lê em nizanin ka ên li jor kî ne.

Gelo ên li jor, van lîsteyan li gorî çi çê 
dikin? Bersiva Pelek wiha ye:
“Di 10-15 salên vê dawîyê de mudaxeleya 
sîyasî a AKPyê heye. Ji bilî vê, ji salên 
1990î bi vir ve di medyayê de guhertinek 
tê kirin. Rojnamegerên xwedî tecrûbe 

ji kar diavêjin, di şûna wan de ciwanan 
bi erzanî didin xebitandin. Bi taybetî 
piştî 7ê Pûşperê kesên muxalif di 
rojnameyan de nehiştin. Tu derfetek 
nemaye ku rojnamegerek karê xwe li gorî 
rêgez û pîvanên xwe bike. Yek bi yek ji 
rojnamegeran tê xwestin ku bibin alîgir.

“Ev yek li dijî rojnamegerîyê ye. Dema ez 
li Milliyetê bûm, rasterast zorlêkirineke ji 
bo alîgirbûnê tune bû. Lê belê ji ber ku ez 
edîtora polîtîkayê bûm, gelek zext dihat 
kirin. Pirsên wekî “Te çima ev nivîs, ew 
qasî mezin daye, te çima bi vî serenavî 
daye?” zêdetir bûn. Dema min manşeta 
nûçeya partîya sereke a muxalefetê jî bi 
15 cmyan diweşand, dibû pirsgirêk. Bê 
guman ji ber vê yekê meriv ji astekê bi 
şûn de rojnamegerbûna xwe dide ber çavê 
xwe.

“Kîjan bûyer an agahî çi qasî girîng be 
meriv hewl dide ew qasî cî bide wê, lê belê 
hin alîyên din desttêwerdanê dikin. Ev yek 
li dijî helwesta ku tu heta niha bawerîya 
xwe pê tînî ye. Ji ber vê yekê, piştî ku ez 
ji Milliyetê hatim avêtin, min serî li tu 
cîyî neda, ji xwe. Di medyaya alternatîf 
de jî pirsgirêkên aborî zêde ye û ev yek jî 
bandoreke neyînî li ser îstîxdamê dike.”

Denizcan Abay: 
Malbata rojnamegerên betal

Deniz Abay, ji ber cezayên ku li bavê 
wê ê rojnameger Necatî Abay hatiye 
birîn, tecrubeya wê a zextên li ser 
rojnamegeran, heye. Bavê wê Abay jî ji 

ber nûçeyên ku wî çê kiriye ceza lê hatiye 
birîn. Necatî Abay di sala 2012yan de li 
Almanyayê bûye penaber.

Dema Denizcan Abay lîse dixwend, 
bavê wê berdevkê Platforma Hevgirtina 
Rojnamegerên Girtî bûye. Dema bavê 
Denizcanê çeteleya der barê rojnamegerên 
girtî de amade dikir wê jî alîkarîya bavê 
xwe dikir. Bi vî awayî berdêla ku ji bo 
rojnamegerîya rexnegir tê dayîn ji nêz ve 
dîtiye.

Ji bo wekî dê û bavê xwe rojnamegerîyê 
bike, piştî fakulteya ragihandinê diqedîne, 
li Özgur Radyoyê dest bi kar dike. Karê wê 
ê duyemîn li İMC TVyê bûye û piştî vê yekê 
ew jî bi dawî bûye. Di 4ê Kewçêrê de li gel 
İMCyê, Özgur Radyo jî hatiye girtin. Dêya 
wê Leyla Abay jî ku di radyoyê de rêvebir 
bû, hatibû binçavkirin.

Berdewamîya serpêhatîyan em ji Deniz 
Abay guhdarî bikin:

“Bavê min di sala 2003yan de dema li 
rojnameya Atılımê dixebitî, hat binçavkirin 
û bi dû re hat girtin. 6 mehan girtî 
ma. Paşê dozê dewam kir. Di vê demê 
de berdevkê Platforma Hevgirtina Bi 
Rojnamegerên Girtî Re bavê min bû. Salên 
min ê lîse û unîversîteyê bi amadekirina 
lîsteya rojnamegerên girtî re derbas bû.”

Niha rewşa malbata Abay wiha ye: Dayik 
betal e, bav bûye penaber, Denizcan jî 
piştî rojnamegerîya 4 salan dixwaze ji xwe 
re kafeyekê veke. 

Lê belê wekî ew dibêje tenê dilê wê heye 
ku vî karî bike. Lê belê armanca wê a 
sereke ew e ku dîsa dest bi rojnamegerîyê 
bike.

https://youtu.be/91Babcv7v10
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Faruk Balıkçı: Derî li ser me hat 
girtin, lê em di kulekê re ketin 
hindur

Bi KHKya hejmara 668an ku di 29ê 
Rezbera 2016yan de hat ragihandin, Azadî 
TV, Jîyan TV, Zarok TV, Gün TV, Azadîya 
Welat, Ajansa Nûçeyan a Dîcleyê hatin 
girtin û rojnamegeran ji bo şermezarkirinê 
di 10ê Kewçêra 2016yan de dest bi 
çalakîya rûniştina 3 rojan kiribûn.

Yek ji rojnamegerên ku tev li çalakîyê bûye 
Faruk Balıkçı bû û ew dibêje: 

“Tenê ji Amedê 70 rojnameger di şevekê 
de betal man.”

“Ez li İMC TVê dixebitîm. Min tu 
serlêdaneke hiqûqî nekir û tazmînat 
nexwest. Me di destpêkê de xwest ku 
em çalakîya xwe wekî greva birçîbûnê 
bidomînin. Lê belê ji ber nirxandinên li 
derdorê hat kirin ku wê çalakî negihêje 
armanca xwe, me jî dev ji vê biryarê 
berda.”

“Piranîya hevalên me ku wê demê betal 
man, hê jî tu kar peyda nekirine. Gelek 
ji wan di sektorên din de ji xwe re li 
kar digerin. Min ji xwe re di malpera 
“ozguruz”ê de kar peyda kir, lê belê di vê 
rewşa hanê ku gelek hevalên me betal in 
de, ji dilê meriv nayê ku rojnamegerîyê 
bike. Ez nikarim bibejim ku em wekî berê 
karê xwe bi dilxwazîyeke mezin dikin. 

Lê belê di encamê de wan derî li ser me 
girtin, em di kulekê re ketin hindur. Gelek 
hevalên me hene ku nikarîbûn di wê 
kulekê re jî derbas bibin.

Medyaya “Cemata Gülen”

Ji ber zextên ku hatine kirin gelek 
rojnameger betal mane û gelekên wan 
jî xebatkarên medyaya ku nêzî Cemaeta 
Fetullah Gülen e. Li gorî agahîyên 
rêxistinên medyayê hejmara wan di 
navbera 2500-3000an de ye.

Di biryarnameyê de wiha hatiye gotin: 
“Têkilîya wan bi FETÖ/PDYyê (Rêxistina 
Terorî a Fetulahperestan) re û bi sazîyên 
bi vê rêxistina terorê re girêdayî ku 
pêkanînên li dijî hebûna dewletê dikin, 
heye.”

Lê belê kesên ku piştî girtina medyaya 
Cemaeta Gülen betal mane ji ber tirsa 
“sûcdarkirina bi derbeyê re” nikarin 
dengê xwe bikin. Hin rojnamegerên ku 
berî niha li cem wan xebitîne, vê yekê 
vedişêrin. Heta ku ji teklîfa me a roportajê 
re jî gotin na.

21 jê girtî der barê 30 xebatkar û 
nivîskarên Zamanê de bi îdiaya “teşebusî 
derbeyê kirine” û “endamê rêxistina 
terorê ne” doz hatiye vekirin û ji bo 
wan muebeta 3 caran û 15 sal jî ceza tê 
xwestin. Ev yek jî sedema vê tirsa wan 
dide nîşan.

Bi me re napeyivin

Wekî mînak; rojnamegereke ku demeke 
dirêj di Bugünê de xebitîye, ji ber ku cîyekî 
teklîfa xebatê jê re şand, randewûya 
me betal kir. Wê rojnamegerê got: “Ez 
li hemberî we mehcûb im, lê min du 
rojnamegerên jin ku dê bi we re bipeyivin, 
peyda kirin. Paşê ji me re ragihand ku her 
du rojnamegerên jin jî naxwazin bipeyivin.

Ji ber ku yekê ji wan bi hemû pereyên 
xwe dest bi karê li ser înternetê firotina 
bazinan kiriye, naxwaze ew kar jî ji deste 
wê here.

Nûçegihaneke berê ku niha di fabrîkeyekê 
de dixebite jî, ji bo karê wê ê niha ji dest 
neçe daxwaza me a hevpeyvînê red kir. 
Yêkî din (kameraman) got, “Ji xwe tu tişt 
nema ku were serê me. Tenê maye ku 
me biavêjin girtîgehê. Ji ber vê yekê ez 
naxwazim bipeyivin.” û wî jî daxwaza 
hevpeyvînê red kirin.

Rojnamegereke din ku dema di medyaya 
cemaetê de dixebitî ji kar hatiye avêtin, 
wiha dibêje: “Dema ez di nava wan de 
bûm, ez wekî zombîyan bûm. Ji ber ku tu 
têkilîya min bi dîn û îmanê re tune bû. Lê 
belê niha zorê li min dikin ku îspat bikin 
ez FETÖyî me.” Ji ber dibe ku karekî din ji 
xwe re bibîne, naxwaze bi me re bipeyive.

Rojnamegerên di medyaya 
cemaetê de li ku ne?

Serokê Sendîqeya Rojnamegerên 
Tirkîyeyê (TGS) Gökhan Durmuş dibêje ku 
piştî operasyonên li dijî medyaya Cemaeta 
Fetullah Gülen ew negihiştine endamên 
TGSyê jî.

“Di encama operasyonên li dijî cemaetê 
de heta niha 2 hezar rojnameger betal 
mane. Wan kesan heta niha ji ber tirsa 
sûcdarkirina bi FETÖyê re xwe veşartine. 
Ev yek zelal e. Tu têkilîya piranîya wan 
kesan bi vê yekê re tune ye. Tenê ji 
bo pereyê nanê xwe xebitîne. Lê belê 
dibêjin ku derkevin û der barê vê yekê de 
daxuyanîyekê bidin dê werin sûcdarkirin. 
Ji xwe nêzîkî 80 rojnamegerî ji ber FETÖyê 
tên darizandin. Ji ber vê sedemê gelekî 
ditirsin û li derekê xwe nîşan nadin.”

“Tenê ez dizanim ku ji xwe re li kar 
nagerin. Nêzîkî 3000 kes ji ber cîyên ku 
bi KHKyan hatin girtin, betal man. Cîyên 
ku ev kes serî lê bidin, ji xwe xebatkaran 
nagirin û her ku diçe ew jî xebatkarên xwe 
ji kar derdixin. Li van deran jî gelek kes ji 
karên xwe tên derxistin. Ji sazîyên mezin 
gelek caran di carekê de sê kes, pênc kes 
ji kar tên derxistin. Ango rojnamegerên 
betal ji xwe re li kar bigerin jî nikarin 
peyda bikin.”

Serokê TGSyê dibêje; dîyar e ku 
rojnamegerên ji medyaya çepgir û Kurd 
ku piştî operasyonan betal mane, niha 
di çi rewşê de ne, lê der barê xebatkarên 
medyaya Cemaeta Gülen de tu agahî tune 
ye. 
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Îrfan Aktan
Eren Guvendik

Piştî bidawîkirina pêvajoya çereserîyê, him 
şer dest pê kir him jî operasyonên mezin li ser 
medyaya Kurdî hatin kirin. 

NENIVÎSE ROJNAMEGERO/Ê NENIVÎSE-2 

Di OHALê de rojnamegerî
qedexe ye 
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Serokê TGSyê der barê 
mijarê de hin nirxandin kir

Serokê Sendîqeya Rojnamegerên 
Tirkîyeyê Faruk Eren di nirxandina 
xwe a der barê mijarê de Wiha dest 
bi peyvê dike:

“Em nizanin ka piştî Geziyê çend 
rojnameger ji kar hatine avêtin, lê 
belê zext û destdanîna ser karên 
wan bi piranî ji wir bi şûn de dest pê 
kir.”

“Wekî mînak; gelek rojnamegerên 
li TRTyê dixebitîn tenê ji ber twitên 
ku bi par ve kirine, ji kar hatin 

derxistin. Di organên medyaya 
nêzîkî hikûmetê de jî heman tişt hat 
kirin.”

“Lê belê êrişên herî mezin ên li dijî 
medyayê, bi pevçûna di navbera 
AKP û Cemaeta Gülen de li ser 
medyaya alîgirê cemaetê hat kirin.”

“Li gorî texmîna me piştî ku 
qeyûm li medyaya cemaetê hat 
peywirdarkirin, nêzîkî 2500 
xebatkar ji kar hatin avêtin.”

Desthilatdarîya AKPyê zext û operasyonên li dijî medyayê, 
bi taybetî piştî “Protestoyên Gezi Parkıyê” da destpêkirin. 
Protestoyê di 31ê Gulana 2013yan de li Stenbol-Taksimê dest 
pê kiribû û paşê li her deverên Tirkîyeyê belav bûbû.

Di bûyerên qewimî de 12 kesan jîyana xwe ji dest da. 59 jê 
giran, bi temamî 7.959 kes birîndar bûn.

Ji Pûşpera 2013yan ku protestoyên Geziyê dest pê kiribû ve, 
heta Rezbera 2013yan, li ser gelek rojnamegeran êriş hatin 
kirin. Di wê serdemê de 10 jê rojnamegerên navnetewî, bi giştî 
153 rojnameger hatin derbkirin û bi guleyên plastîk an gaza 
îsotê birîndar bûn.

Ji bo rojnameger nikaribin nûçeyan bişopînin, ew hatin 
astengkirin. Dîmen û wêneyên gelek rojnamegeran ji hêla 
polîsan ve hat jêbirin. Di wê serdemê de 39 rojnameger hatin 
binçavkirin û der barê sisêyan ji wan de biryara girtinê hat 
dayîn.

Di protestoyên Gezi Parkıyê de gelek rojnameger, ji ber 
nûçeyên ne li gorî hikûmetê belav dikirin û bi awayekî rexnegir 
karên xwe dikirin, bi hincetên cur bi cur, ji kar hatin avêtin. 
Der barê hejmara rojnamegerên ku di TRT û medyaya serdest 
de ji kar hatin avêtin de, agahîyeke teqez di destê sazîyên 
rojnamegeran de tune ye. Lê belê girîngîya serdema Geziyê 
ew e ku ji vir bi şûn de êdî rojnameger kom bi kom ji kar hatin 
derxistin.

NENIVÎSE ROJNAMEGERO/Ê NENIVÎSE-2

https://youtu.be/Qj5FtP9XWhc
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di 2yê Reşemîyê de dest pê kir û di 
14yê Reşemîyê de qedîya. Dema ez ji 
bo projeya Rojnamegerên Betal Li Dû 
Nûçeyên Xwe Ne dixebitîm, ji alîyekî 
din ve jî, min ligel Mesut Kete ava 
firîngî û îsotan, çîrik, rîçal û hingivên 
herêmî difirot.

Min di Rezbera 2016yan de ligel Mesut 
dest bi kar kir. Piştî fûar xelas bû, ez 
dîsa betal mam. Meriv êdî neçar in ku 
hesabê qurişan dikin û ji ber vê yekê jî 
daxwaza ji bo xwirekên herêmî jî kêm 
bû.

Mesut jî wekî min beşa rojnamegerîyê 
qedandiye, lê wî qet ev kar nekiriye. 
Dema ez betal bûm ew ji xwe re 
li xebatkarekî digerîya. Ez ku bi 
kamerayê li dû nûçeyan diçim û têm, 
di carekê de bûm hingivfîroş. Min di 
jîyana xwe de cara yekemîn hewl dida 
tiştekî bifiroşim, lê belê ji min nedihat. 
Wan rojên destpêkê gelekî tengezar 
dibûm û min nikarîbû. Lê belê heta ez 
hinekî fêrî kar bûm, Mesut dikana xwe 
a li Kızılayê, ji ber ku zêde tiştek lê 
nedihat firotin, girt.

Ez li Enqereyê ji xwe re li kar 
digerim. Min di sala 2011yan de 
dest bi rojnamegerîyê kiribû. Divê 
mûcîzeyek bibe ku ez careke din karê 
rojnamegerîyê bikim.

Min di İMC TVyê de 4 salan kameramantî kir. 
Ji bo AP, Al Arabîyeyê jî bi demkî xebitîm. 
Herî dawî dema min ji bo Nûçe TVyê kar 
dikir, kanal ji ber polîtîkayên dewleta Tirk 
di Kewçêra 2016yan de hat girtin û êdî ez bi 
temamî betal mam. Hikûmetê ne tenê karê 
di destê me de, karê ku em dikarin bikin 
jî, ji destê me stand. Ez dizanim ku li gelek 
sazîyên medyayê kêmayîya kameramanan 
hene. Lê belê nizanim ka gelo talimat dane 
wan ku min naxin ser kar. Di wê dema zor de 
Mesut Kete karek ji min re peyda kir, lê ew jî 
qedîya.

Mesut Kete hevalê min ê ji zanîngehê 
ye. Ez herî dawî li avayîya Odeya 
Bazirganên Enqereyê di standa “Fûara 
Roja Destgirtîyan” de xebitîm. Min li wir di 
strantê de berhemên herêmî difirotin. Fûarê 

Eren Guvendik

Rojnameger ne rêxistî ne

Lê belê nayê zanîn ka çend rojnameger 
piştî jikaravêtinê dîsa di medyayê de ji 
xwe re kar peyda kirine an çend kes ji 
wan di sektoreke din de dixebitin.

Lê em dizanin ku rojnamegerên ji ber 
KHKyan betal mane, di tu medyaya 
sereke de nehatine îstîxdamkirin. 

Wekî ku Serpil Savumlu dibêje: “Tu 
20 salan cildirû yî, rojekê radibin û ji 
te re dibêjin ku derzî, ta û caw hatiye 
qedexekirin.”

Encama pevçûnên di navbera 
AKP û Gülen de û bîlançoya 
medyayê

Ji ber pişkxwestina zêde a cemaetê, di 
navbera hikûmetê û Gülen de pevçûnê 
dest pê kir û vê yekê bi operasyona 17 û 
25ê Berfanbarê re xwe da der.

Di Kewçêra 2015yan de li ser Koza 
Holdingê ku xwedîyê rojnameyên Millet 
û Bugünê bû, qeyûm hat peywirdarkirin. 
Di Adara 2016yan de jî dîsa bi 
peywirdarkirina qeyûm re dest danîn 
ser rojnameyên Zaman, Todays Zaman, 
Meydan, kovara Aksîyonê û Ajansa 
Nûçeyan a Cihanê ku ên Feza Holdingê 
bûn.

Di çarçoveya OHALê de ku di 20ê 
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Tîrmehê de piştî hewldana derbeya 
leşkerî hatibû ragihandin, biryarnameyên 
bi hejmara 668an (27ê Tîrmeha 2016yan), 
bi hejmara 675an (29ê Kewçêra 2016yan) 
û a bi hejmara 677an (22ê Sermaweza 
2016yan) 178 sazîyên medyayê hatin 
girtin. Bi vî awayî medyaya cemaeta Gülen 
bi giştî hat girtin.

Li gorî agahîyên DİSK Basın-İşê, 2 hezar 
û 308 kesên ku sîgorteyên wan li ser 
sazîyên di Weşan û Rojnamegerîyê de 
dihatin razandin, ji karê xwe bûn. 

Ew kes nikarin mûçeyê bêkarbûnê bistînin 
û her wiha dozê jî vekin, dîsa nikarin 
pereyê xwe ê di hindur de jî bistînin.

Pêvajoya çareserîyê jî, 
medyaya Kurdî jî hat girtin

Hikûmetê li dijî medyaya Kurdî di 24ê 
Tîrmehê de operasyona berfireh da 
destpêkirin. Di 20ê Tîrmeha 2015yan de 
li Pirsûsê êrişa DAÎŞê pêk hat û piştî du 
rojan li Serêkanîyê du polîs di mala xwe 

de hatin kuştin. Rojekê piştî vê bûyerê, 
rêvebirîya Serokwezîrê wê demê Ahmet 
Davutoğlu Civîna Ewleyîyê li dar xist û 
biryar hat dayîn ku li dijî PKKyê operasyon 
werin destpêkirin.

Şeva 24ê Tîrmehê Özgür Gündem, 
Azadîya Welat, Özgür Politika jî di nav de, 
navnîşana 90 malperên nûçeyan hatin 
qedexekirin. Di serdema pevçûnan de 
zextên li ser medyaya Kurdî her ku diçû 
zêdetir dibû. 

Piştî 15yê Tîrmehê bi KHKya duyemîn (28ê 
Rezberê) re bi hinceta “piştgirîyê dide 
hewldanên hilweşandina li dijî dewletê” 
23 TV û radyo hatin girtin.

Rapora Çavdêriyê ya BIAyê, 
hejmarên ÇGDyê

Li gorî Raporên Çavdêrîya Medyayê a 
BİAyê, di sala 2016yan de 778 kartên 
çapemenîyê hatin betalkirin, dest danîn 
ser mal û milkên 54 rojnamegeran, 
pasaportên 46 rojnamegeran hatin 
betalkirin. Her wiha 3 akredîtasyon jî bi 
awayekî cudakarî çê bû.

Li gorî raporên BİAyê di sala 2015yan 
de 348, di sala 2014yan de 339, di sala 
2013yan de jî 143 rojnameger, nivîskar û 
xebatkarên medyayê ji kar hatine avêtin. 
Ev hejmar di sala 2016yan de gihiştiye 2 
hezar û 708an.

KHK / Sazî 668 675 677 RTÜK 683 Yên Din Li Ser 
Hev

KHK 675 û 670: Yên ji 
nû ve hatîn vekirin

Ajansa Nûçeyan 3 2 5

Rojname 45 10 7 62 17

Kovar 15 3 1 19

Radyo 23 1 10 34 2

Televîzyon 16 12 2 1 32 1
Weşanxane – 
Belavkirin 29 29

Li Ser Hev 131 15 9 22 2 1 180 20

21 KHK ile OHAL Uygulamaları ve Düzenlemeleri - F. Salman/A. Ergün- bianet

https://m.bianet.org/bianet/siyaset/183987-21-khk-ile-ohal-uygulamalari-ve-duzenlemeleri
https://youtu.be/5od_hRYjh_A
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Sekreterê Rêxistinkirinê ê Sendîqeya 
Rojnamegerên Tirkîyeyê Mustafa Kuleli 
li gorî agahîyên TUİKê (Sazîya Îstatîstîkê 
a Tirkîyeyê) û ÇSGB (Wezareta Sîgorte 
û Xebatê) li Tirkîyeyê 95 hezar kes; 
weşanxane jî tê de di sektora medyayê 
de dixebitin. 9 hezar jê betal 24 hezar 
rojnameger hene. Di nava 15 hezar 
rojnamegerên dixebitin de, tenê 3 hezar ji 
wan endamên sendîqeyan e.

Li gorî agahîyên Komeleya Rojnamegerên 
Hemdem, di sala 2016yan de 3 xebatkarên 
medyayê hatine kuştin, 80 ji wan hatine 
girtin, 299 ji wan hatine binçavkirin, 32 ji 
wan jî hatine derbkirin û gef li wan hatiye 
xwarin. 

Di heman salê de 7 rojnameger hatine 
dersînorkirin. 2 hezar û 622 rojnameger ji 
karê xwe bûne. Li ser 5 sazîyên medyayê 
êriş hatiye kirin. 157 sazîyên medyayê, 9 
weşanxane û şîrket hatine girtin. 

Polîsan avêtine ser 3 sazîyên medyayê. 
Der barê 24 bûyeran de weşan hatiye 
qedexekirin. 624 karên çapemenîyê û 32 
kartên parlementoyê hatine betalkirin.

Li gorî Sendîqeya Rojnamegerên Tirkîyeyê 
di 19yê Rêbendana 2017yan de li Tirkîyeyê 
142 rojnameger di zindanan de ne.

Çi qasî ku der barê rojnamegerên betal 
de agahîyên sazîyan ji hev cuda bin jî, 
tê zanîn ku li Tirkîyeyê nêzîkî 9-10 hezar 
rojnameger betal in.

Li gorî agahîyên TÜİKê ên sala 2015yan, 
li Tirkîyeyê girseya ku piştî qedandina 
zanîngehê betal dimînin, rojnameger in. 
Di sala 2014yan de rêjaya kesên betal li 
Tirkîyeyê 9.9% bû. Di warê rojnamegerîyê 
de ev rêje, 29.1% e.

Bi vî awayî, di sala 2014yan de çi qasî 
di sektora medyayê de pêwistî bi 24 
hezar xebatkaran hebe jî, tenê 17 hezar 
rojnamegeran ji xwe re kar peyda kirine û 
7 hezar ji wan betal mane.

Li Tirkîyeyê tenê 5 sazîyên medyayê bi 
sendîqeyan re peymana giştî danîne. 5 ji 
wan bi TGSyê re, yekê jî bi Medya-İşê re 
peyman danîne. Sazîyên ku TGS lê rêxistî 
ye Bianet, Cumhuriyet, BirGün, Evrensel 
û Yurt e. Medya-İş jî li Ajansa Anadoluyê 
xwe rêxistî kiriye.

Îrfan Aktan

Di sala 2000î de li bianetê dest bi rojnamegeriyê kir. Li Experess, BirGun, Nokta, Yeni 
Aktuel, Newsweek Turkiye, Birikim, Radikal, binbir.org û zate.com’ê nûçegihanî, edîtorî 
û nivîskarî kir. Demekî kurt nûnerê IMC TVyê yê Enqereyê bû. Pirtûkên wî yên hatine 
çapkirin: “Nazê/Bir Goçuş Oykusu (Nazê:Çîrokeke Koçberîyê)”, “Zehir ve Panzehir: Kürt 
Sorunu(Jehr û Jehrkuj: Pirsgirêka Kurd)”. Hê jî nivîsên wî di kovara Epress û malpera 
GazeteDuvarê de tê weşandin.

Eren Guvendik

Li Zanîngeha Enqereyê li Fakulteya Ragihandinê de xwend. Li Enqereyê buroya IMCê de 
dest bi rojnamegeriyê kir. 4 salan li IMC Tvyê kameramantî kir. Ji bo gelek televizyonan 
program çêkir. Niha bi awayekî serbixwe kameramanîyê dike.
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Almanya: Li dîasporayê 
jenerayona nû / Veqetîn

Volkan Agir
Îbrahim Karci

Herî zêde ji kesên karîbûne ji Tirkîye biçin re 
wiha tê gotin: “Tu çûyî û te xwe xelas kir…” 
Gelo di rastîyê de kesên karîbûne biçin wekî 
rizgarîyeke heta dawîyê dijîn?

PÊLA NÛ A KOÇÊ - 1
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Tu kes bi daxwaza xwe naçe. Derfet 
meriv neçar dihêle û meriv diçin. 
Gelo kesek bi daxwaza xwe û bi 
dilekî coş naçe? Bê guman ên wisa 
jî hene. Lê belê çi balkêş e ku ji vê 
yekê re nabêjin koçberîya neçarî an 
xwestî, dibêjin malbarkirin. 

Li Tirkîyeyê bi taybetî di salên 
dawîyê de gelek kes dixwazin biçin 
welatên din. Kesên ku êdî mecbûr in 

plansazîya jîyana xwe bikin, di van 
demên dawîyê de an bi demkî an jî 
heta dawîyê behsa “çûyîn”ê dikin.  Ji 
bo hin kesan dîyar e ka piştî çûyînê 
dê li wir çi karî bike. Lê hin kesên 
din tenê behsa çûyînê dikin. Gelo 
çûyîn wisa hêsan e? Dema diçin 
her tişt çareser dibe? Wekî fîlmekî 
nexweş ku meriv di nîvî de qut dike 
û yekî nû vedike ka hêsan e wisa ji 
wan pirsgirêkan rizgar bibe? 

“Min li dû xwe stêrk hişt
Hevjîna xwe da giryan û hişt
Min dilê xwe vala girt
Hûn ê çawa zanibin
Ka ez ji kê xeyîdîme”

Ahmet Kaya 

PÊLA NÛ A KOÇÊ - 1
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Kesên ku dixwazin ji Tirkîyeyê dûr bikevin 
berî her welatî Almanyayê tînin bîra xwe. 
Ne ji ber ku tîpa “A”yê di heman deme de 
tîpa yekem a Alfabeyê ye jî. Di navbera 
her du dewletan de dîrokeke pêywendîyê 
heye. Di salên 1900î de “dema Almanya 
têk çû, Tirkîye jî têk çû”. 

Paşê Şerê Cîhanê ê Duyemîn çê bû. Di vê 
pêvajoyê de “ji ber daxwaza Almanyayê” 
kedkaran dest bi çûyîna Almanyayê kirin. 
Pêywendîyên di vê demê de têkilîyên her 
du welatan xurt kiriye. Ji wê demê heta 
niha li Almanyayê hejmara welatîyên 
Tirkîyeyê gihiştiye nêzîkî 3 milyonan. 
Di sala 2013yan de 10 hezar û 388, di 
sala 2014yan de 10 hezar û 748, di sala 
2015yan de jî 10 hezar û 690 welatîyên 
Tirkîyeyê ji Almanyayê destûra rûniştinê 
girtine.

Di sala 2013yan de 1465 kes ji bo 
perwerdeyîyê, 1307 kes ji bo xebatê, 
6 hezar û 966 kes jî bi zewacê hatine 
Almanyayê. Di sala 2014yan de 1327 kes 
ji bo perwerdeyîyê, 1352 kes ji bo xebatê, 
7 hezar û 317 kes jî ji bo zewacê hatine 
Almanyayê. 

Di sala 2015yan de 9987 kes ji bo 
perwerdeyîyê, 12 kes bi vîzeya lêgerîna 
xebatê, 972 kes ji bo xebatê, 8 hezar û 
667 kes jî bi zewacê hatine Almanyayê.

Li Tirkîyeyê herî zêde di sala 2016yan de 
behsa çûyînê hat kirin. Di vê salê de 9661 
welatîyên Tirkîyeyê ji Almanyayê destûra 
rûniştinê girtine. %76ê wan kesan ji bo 
zewacê çûne Almanyayê. Me bi kesekî ku 
di sala 2016yan de ji bo zewacê hatiye 
Almanyayê re hevdîtin kir.

Şikestina piştî meha Tîrmehê

Navê vî kesî X ye. Wî di çêkirina çend 
dokumenteran de cî girtiye. Car caran ji 
kanalake ku ne ji kanalên çapemenîya 
deshilatdar e jî re xebitîye û niha ew 
kanal hatiye girtin. Cara yekemîn di 
Adara 2016yan de hatiye Almanyayê. 
Sedema vîzegirtina wî, dîsa çêkirina 
dokumenterekê bûye. Berî ew vegere 
Tirkîyeyê bi jineke Almanî re hev du nas 
kirine û tekilîya wan dest pê kiriye. Ji xwe 
ji ber vê yekê wî teklîfa kar a li Almanyayê 
qebûl kiriye. Her ku çêkirina dokumenter 
dirêj bûye, wî jî dema vîzeya xwe dirêj 
kiriye.

Wî jî wekî wan 7 hezar û 344 kesan, 
di meha Tîrmehê de destûra rûniştinê 
girtiye. Dildara wî, ji wî zêdetir bûyerên 
li Tirkîyeyê ji xwe re kiriye xem û paşê 
teklîfa zewacê li wî kiriye. Wan malbatên 
xwe jî der barê biryara xwe de agahdar 
nekirine û di dawîya meha Tîrmehê de 
zewicîne. X, ji wê rojê bi vir ve qet neçûye 
Tirkîyeyê. Bê guman ew bêrîya Tirkîyeyê jî 
dike.

Cara dawîyê di Pûşpera 2016yan de çûye 
Tirkîyeyê. Wî biryar daye ku berpirsîyayîya 
xwe a ji bo mayîna li vir pêk bîne. Niha bi 
derdên wekî destûra rûniştinê, barkirina 
malê, fêrbûna ziman û jîyaneke din mijûl 
e. Ew piştî xebata rojane diçe kursa 
zimanê Almanî û hewl dide ku tev li rengê 
jîyana vir bibe.

Mêvanê mayînde

Hejmara kesên ji bo perwerdeyîyê hatine 
Almanyayê jî 842 ye. Ew kes xwendekarên 
lîsans, master û doktorayê ne.

Yek ji wan jî G. ye. Ew jî di warê zanistên 
civakî de teza xwe a doktorayê dinivîse 
û ji bo salekê wekî xwendekarê mêvan 
hatiye Almanyayê. Lê belê dema ku ew 
hatiye, daxwaza li Almanyayê mayînê jî 
hebûye.

G. di meha Rezberê de hatiye Almanyayê. 
Di sala borî de ji malbata wî hin kesan 
canê xwe ji dest daye û ew ji ber vê yekê 
gelekî xemgîn e. Ji xwe bi hatina xwe a vir 
xwestiye ku cîyê xwe biguherîne û ji wê 
derûnîya nebaş hinekî dûr bikeve. Lê belê 
hîngî hatiye vir di aqilê wî de tenê tiştek 
heye: Ji statûya xwendekarîya mêvan 
derkeve û perwerdeyîya doktorayê jî li vir 
bidomîne. 

Sedema vê daxwaza wî jî ew e ku, 
ji ber li Tirkîyeyê zext û êrişên li ser 
akademîsyenan, ji bo xwe nikare 
plansazîya siberojê bike. Eger karibe 
perwerdeyîya xwe a doktorayê li 
Almanyayê bidomîne, dibe ku di kadroya 
akademîyê a zanîngehê de jî cî bigire.

Niha li ser mayîna vir û nivîsandina teza 
xwe dixebite. G. di hin warên werzîşê de 
jî serkeftî ye û lîsansa wî a antrenorîyê jî 
heye. Ew, vê yekê ji bilî doktorayê wekî 
planeke din a ji bo mayîna vir dibîne.
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li cem hevalên xwe dimîne û pereyên 
wî hindik e û bi vî awayî hewl dide ku 
ji xwe re karekî peyda bike. Mebesta 
wî ew e ku karê xwe ê organîzatorîyê 
li vir jî bidomîne. Lê belê bi taybetî li 
Berlînê wisa ne hêsan e ku di vî warî 
de meriv di nava du alîyan de bimîne. 
Wî biryar daye ku zaroka xwe jî bîne 
cem xwe, lê hevjîna wî dê li Tirkîyeyê 
bimîne.”

Dewletê ew şandibû,
lê bû mexdûrê dewletê

Tuba İnal Çekiç akademîsyen e. Ew di 
sala 2016yan de wekî akademîsyena 
mêvanî şandine Zanîngeha Humboltê. 
Lê belê paşê ew bi KHKyê ji kar hatiye 
avêtin. Di meha Pûşperê de keça xwe 
a biçûk jî anîye ba xwe û paşê hevjînê 
wê Alper jî çûye ba wê. Alper dibêje: 
“Di rastîyê de koçberî tiştekî bêdawî 
ye.” Lê Tuba wisa difikire ku bi tecrûbe 
û hevgirtina di Geziyê de meriv dikare 
li Almanyayê bijî.

Kesên ku bi vîzeya ji bo lêgerîna kar hatine 
Almanyayê di vê îstatîstîkê de gelekî kêm 
in. Hejmara wan kesan 9 e û yek ji wan jî 
Ş.Ş. ye. Wî jî li Tirkîyeyê di warê mûzîk û 
hunerê de organîzatorî kiriye. Lê belê di 
demên dawîyê de di sektora wan de jî kar 
gelekî kêm bûye. Wî jî di 49 salîya xwe de 
bi wêrekî biryar daye ku li Almanyayê bijî.

Zaroktîya wî li Almanyayê derbas bûye. Çi 
qasî ku wî ji berê de ziman, çand û jîyana 
Almanyayê nas kiribe jî, hevjîn û zaroka 
xwe a biçûk li Tirkîyeyê hiştiye û çûye.

Ew wiha behsa vê pêvajoya çûyînê dike: 
“Bêîstîkrarbûna li welêt û nedîyarîya 
siberojê.” Ew, ev demek e li Almanyayê Li dû jîyaneke nû

Aramî li Berlinê ye

Tiştê ku bi serê Kadir de hatiye ji ên din 
cûda ye. Kadirê Enqereyî berî hatina 
Berlînê ji bo karê xwe demekê li Stenbolê 
jî maye. Dema li Stenbolê bûye dîtiye ku 
jîyana wir gelekî zehmet e û wî gelekî 
diwestîne.

 Ji ber vê yekê nikarîbûye li ser karê 
xwe jî baş biponije. Paşê karê xwe 
guherandiye. Lê belê dîtiye ku keda ew 
dide vala dimîne û wî biryar daye ku were 
Almanyayê.

Ew Endazyarê Kompûteran e û ji bo vê 
yekê karîbûye bi hêsanî li Berlînê ji xwe 
re karekî peyda bike. Ango bi kurtayî wî 
di sala 2015yan de destûra ji bo xebatê 
girtiye û di nava wan 965 kesan de cî 
girtiye.

Ji bo ku li Berlînê gelek kesên ji sektora 
karê wî hene, wî karîbûye ku ew li wir 

https://youtu.be/GiZv1FRS6n4
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bisitire. Kadir, çi qasî ji bo hînbûn û 
adaptasyona rengê jîyana Berlînê rojeva 
Tirkîyeyê neşopandiye jî çend rojan piştî 
hatina wî Qetlîama 10ê Kewçêrê pêk 
hatiye. Wî gelek kesên di qetlîamê de 
jîyana xwe ji dest daye nas dikir û ji dûr ve 
şîna wan girtiye. Ji ber vê yekê derûnîya wî 
gelekî xera bûye.

Kadir ev wêne li Berlînê, di çalakîya 
Dayîkên Şemîyê a hefteya 600. de 
kişandiye.

Kadir 30 salî ye, bi awayekî serbixwe 
wêne kişandine û demeke dirêj çalakîyên 
Dayîkên Şemîyê kişandine. 

Dema hatiye Berlinê ji rûtîna xwe dûr 

ketiye û ev jî bo wî bûye sedema valayîyê 
û dibêje ku herî zêde wan rojan xerîbî bi 
wî zor hatiye. Di 6-7 mehên dawîyê de bi 
zanetî der barê van mijaran de tu sohbetê 
nake. 

Lê belê dîsa jî der barê bûyer û geşedanên 
li Tirkîyeyê û dinyayê de difikire û hewl 
dide ku çi ji destê wî were bike. Kadir 
dîyar dike ku jîyana wî a li Berlînê 
gelekî aram e û ji ber ew li Berlînê ye 
berpiryarîyeke din ketiye ser milê wî. 

Ew hêvîdar e ku tîştên bi serê wî û ên 
hevalên wî de hatine, çareser bike û ji bo 
siberojê plansazîyeke bi vî rengî bike. Lê 
belê ew nîzane ka gelo ew ê rojekê vegere 
welêt an na. 
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Almanya: 
Koçberîya piştî bîntengîyê

Volkan Agir
Îbrahim Karci

Her kesê ku me bi wan re hevpeyvîn kir, 
ji alîyê xwe de behsa berxwedana Geziyê kirin. 
Ji bo vê yekê me jî navê vê dîasporaya nû kir 
“Dîasporaya Geziyê”.
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Li gorî agahîyên heta 31ê Adara 
2016yan hatiye berhevkirin, li 
Almanyayê hejmara kesên navbera 
1-4 salan destûra rûniştinê girtine 
37 hezar û 729 e. 

Li gorî vê yekê vê zêdebûnê ji 
2012yan dest pê kiriye û di 2016yan 
de bi dawî bûye.

Wekî kesên ji me re peyivîn jî anîn 
ziman, ev yek bê guman pêvajoya 
Geziyê tîne bîra me. Ew kes di wan 
rojan de bûne xwedîyê tecrûbeya 
hevgirtinê û li vir jî bi wî awayî hewl 
didin bisitirin. 

Tirkîyeyîyên ji jenerasyona nû

Li Almanyayê bi taybetî li Berlînê 
di vê dema ku me li jor behsa wê 
kir de, em dikarin bibêjin ku kesên 
bûne koçber bêyî hemdê xwe 
dîasporayeke nû pêk anîne. Her 
kesê ku me bi wan re hevpeyvîn kir, 
ji alîyê xwe de behsa berxwedana 
Geziyê kirin. Ji bo vê yekê me jî navê 
vê dîasporaya nû kir “Dîasporaya 
Geziyê”.

Dîvê were gotin ku kesên berî vê 
demê koçî Almanyayê kirine û ên 
nû koç kirine di gelek waran de 

Ji bo kesên me bi wan re hevpeyvîn kir û em bûn şahidê jîyana 
wan tiştê hevpar ew e ku jîyan li wan hatiye tengkirin. Rewşa 
derûnîya wan wekî ku car caran dibêjin: “Ez gelekî fetisîm, ez ê 
biçim bîna xwe bidim û werim.” û bi vî awayî dixwazin ji vê derê 
herin. 

Ên karîbûne ji Tirkîyeyê derkevin jî, ne ji ber sînorê ku niha tê 
de ne, bi hevgirtina di navbera xwe de dikarin li vir bîna xwe 
bidin û bistînin.

PÊLA NÛ A KOÇÊ - 2
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Tirkîyeyê wê ji bo wan bibe pirsgirêk. 
Ew rexnekîrîna geşedanên li Tirkîyeyê 
li alîyekî, ditirsin ku derûnîya xwe bînin 
ziman û dibêjîn ku dibe tiştekî bînin serê 
min an serê malbata min. Dîyar e ku ew 
kes di rastîyê de li Almanyayê jî ne aram in.

Em du kesên ku me ev nûçe amade kirine, 
heman pirsgirêk bi serê me de jî hatiye, 
me jî ew tecrube ceribandine û ji zextên 
li ser medyaya rexnegir tên kirin em 
bê kar mane. Gelek kes ji ber zextan ji 
Tirkîyeyê koç dike û ji bo jîyaneke baş 
tê Almanyayê û qet şansê wan nîn e ku 

rojekê bi Angela Merkel re hevdîtinê bikin. 
Em jî wekî wan kesan in. Çi qasî ji dûr ve 
temaşekirina bûyerên li welêt dijwar be 
jî, li vir potansîyeleke din derdikeve holê. 
Pirsgirêka sereke a van kesan hilberîn 
û afirandin e. Eger bi awayekî azad vê 
derfetê li Almanyayê peyda bikin, dê ji bo 
her du dewletan jî encamên gelekî baş 
derkeve holê. 

*Agahîyên ku di nûçeya me de cî digire, 
me ji Buroya Penaberî û Koçberîyê a 
Almanyayê bi dest xistiye.

naşibin hev. Têkilîyên di navbera her du 
jenerasyonan de jî kêm in. Kekê Hasan 
xwedîyê restorana “Ein Ladan”ê ye. 
Restoran li Berlinê, li Weser Strasseyê 
ye û bûye navenda welatîyên Tirkîyeyî. 
Kekê Hasan 40 sal in li Almanyayê dijî û 3 
jenerasyonên ku ji Tirkîyeyê koçî vir kirine 
nas dike û wiha dibêje:   

 “Kesên ku di demên dawîyê de koçî 
vîr kirine, ne wekî ên berê ne ku ji ber 
pirsgirêka aborîyê hatine. Ên di vê dawîyê 
de hatine xwendî ne, zanyar in. Ev yek ji 
bo Tirkîyeyê windayîyeke mezin e û ji bo 
Almanyayê jî dewlemendî ye. 

Almanya jî vê yekê baş dizane. Ên hatine 
bi piranî rojnameger, nivîskar û sînemager 

in. Ji xwe tiştekî li dijî Tirkîyeyê jî nakin. 
Hewl didin karên xwe ku li wir dikirin, li vir 
jî bikin. Kesên wekî wan hê jî tên.”

Dîyar e ku gelek meriv ji ber rewşa li 
Tirkîyeyê, neçar in ku koçî deverên 
çar alîyên dinyayê bibin. Hêjayî gotinê 
ye ku xwendekarên ji lîseyên Robert, 
Alman, Saint Benoît destûr girtine, ji bo 
perwerdeyîya lîsansê serî li zanîngehên 
derveyî welêt didin.

Potansîyela her ku diçe xurt dibe

Hin kesên ku em bi wan re peyivîne, ji ber 
zext û hedefnîşandana li Tirkîyeyê aciz in, 
nexwastin ku navê wan di nûçeyê de were 
nivîsandin. Ew ditirsin ku eger vegerin 

Volkan Ağır

Ji sala 2006an vir ve nivîskarê blogê ye. Di sala 2008an de li Rojnameya Cumhuriyetê 
di Servîsa Sporê de dest bi nûçegihantiyê kir. Ji wir vir ve zêdeyî di heman beşî de 
nûçegihanî dike. Bi awayekî serbixwe di sala 2014an de Kûpaya Dinyayê li Brezîlyayê, 
Copa Amerîca 2015an jî li Şîliyê weke nûçegihan şopand. Ji sala 2011an vir ve di Açik 
Radyoyê de rojên duşemê bernameya Efektiprazê pêşkêş dike. Heftane ji GazeteDuvarê 
re hin caran jî ji Ozgorozê re nivîsên li ser werzişê dişîne. Ji 2016an vir ve li Almanyayê 
dijî.

İbrahim Karcı

Ji sala 2010an vir ve li ser binpêkirina mafê mirovan, mafê kêmnetewan, koçberî, 
bazirganiya penaberan, asîmîlasyon, LGBT, û travmayên civakî de gelek xebatan 
pêkanî û dosyeyên mûltî-medya çêkirin. Li saziyên navneteweyî yên weke CNN, TIME, 
AP, BILD, TVE û NYTê bi awakî serbixwe xebitî. Di gelek projeyên navneteweyî de 
bi awakî serbixwe cih girt.  Di gelek xebatên li ser Rojhilata Navîn, Başûrê Asya û 
Ewropayê de weke çavdêr cih girt. Li Almanyayê li Zanîngeha Rhîne-Waalê (HSRW)  di 
beşa Zayenda Civakî û Pirrengî de xwendekar e.  (www.ibrahimkarci.com)
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“Rêxistina Keça Ereb Ji Paceyê 
Temaşe Dike” û rizgarbûna ji 

Erebbûnê
Aynûr Tekin

Ferhat Demir

Tirkên Afro ji ber rengên xwe li dibistan û 
kargehan cudakarî li wan tê kirin. Akademîsyen 
Körükmez û rojnameger Karakartal der barê 
pirsgirêkên wan de peyivîn. Mustafa Olpak, 
çîroka rêxistinê û Cejna Çêlekan.

TIRKÊN AFRO - 1
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Nevîyên koleyên ku di dema 
Osmanîyan de ji Afrîkayê 
hatine anîn.

Kal û pîrên Tirkên Afro di dema 
Osmanîyan de wekî kole ji 
Afrîkayê anîne Anatolyayê. Ew 
niha bi piranî li herêma Egeyê 
dijîn. Akademîsyenê Zanîngeha 
Sabanciyê Hakan Erdem li ser 
koledarîya di dema Osmanîyan de 
dixebite û dîyar dike ku ji destpêka 
avakirina dewletê ve koledarî her 
tim hebûye. Li gorî Erdem di sedsala 
19. de 10 hezar kole ji Afrîkayê 
anîne welatê Osmanîyan. Ew kesên 
ku niha li Tirkîyeyê xwe wekî Tirkên 
Afrîkayî didin naskirin, nevîyên 
wan koleyên ku li Anatolyayê dane 
xebitandin in.

Zarokên ji Hecê hatine 
revandin

Di dema Osmanîyan de kolekirina 
kesên ji Osmanîyan bû, qedexe 
bû. Ji ber vê yekê piranî kole ji 
Afrîka û Kafkasyayê dihat anîn. 
Koleyên Afrîkayî bi piranî ji Sûdan, 
Habeşistan û Çadê bûn. Ew kesên 
kole an di şer de wekî hêsîr hatibûn 
girtin, an jî taciran ew revandibûn. 
Her wiha kesên diçûn Hecê, zarokên 
reşreng direvandin û dianîn welatê 
Osmanîyan.

Kole nikarîbûn bibin xwedî 
mal û milk

Di dema Osmanîyan de ji koleyan 
re digotin qûl, carîye, odeger 
an jî xulam. Bi piranî di harem, 
zevî û karên malan de ew didan 
xebatitandin. Di hiqûqa Osmanîyan 
de behsa koleyan jî dihat kirin. 
Li gorî wê yekê di welatê Osmanîyan 
de firotin, kirîn û dîyarîkirina 
koleyan hebû. Her wiha kole 
nikarîbûn bibin xwedî mal û milk. 
Ev maf li wan hatibû qedexekirin.

Ziman û çanda wan hat 
tunekirin

Di dema Osmanîyan de ji bo 
koleyan qedexe bû ku bi zimanê 
xwe bipeyivin û îbadetên xwe ên olî 
bi cî bînin. Ji ber vê yekê wan kesên 
Afrîkayî nikarîbûn ziman û çanda 
xwe hînî jenerasyona piştî xwe 
bikin. Ji ber vê yekê Afrîkayîyên li 
Tirkîyeyê dijîn (Tirkên Afro), nizanin 
ka bav û kalên wan berî niha bi 
kîjan zimanî dipeyivîn.

“Di nava civakê de ji bo entegrasyon û qebûlkirinê rengê 
mirovan girîng û şertê sereke ye.”

Alkr. Doç. Dr. Lülüfer Körükmez li Zanîngeha Egeyê di Beşa 
Civaknasîyê de akademîsyen e. Ew cudakarî û pirsgirêkên li kar 
û dibistanan ên Tirkên Afro (civata ku bi eslê xwe Afrîkayî ye û 
li Tirkîyeyê dijîn) wiha tîne ziman.

Komaleya Çand, Alîkarî û Hevgirtinê a Afrîkayîyan di sala 
2016yan de hatiye damezirandin. Der barê Tirkên Afrîkayî ku 
ji ber rengên wan cudakarî li wan tên kirin de; qeydan digire, 
xebat û lêkolînan dike.

Akademîsyen Körükmez jî di xebatên derve ê komeleyê de cî 
digire û tecrubeyên xwe ên di vî warî de tomar dike.

TIRKÊN AFRO - 1
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“Performans”a ji wan
tê xwestin

Alkr. Doç. Dr. Körükmez wiha dibêje:

“Eger ew bi kesayeteke xwerû û di halê 
xwe de bijîn û tu hunerek di destê wan 
de tune be an jî nexwazin hewldaneke ji 
bo qebûlbûna nav civakê bikin; her tişt 
ji bo wan zêdetir bi zehmet dibe. Yek ji 
wan ku ez pê re peyivîbûm digot; dema 
ew derdikeve ser dikê, performansa wî/
wê baş be û kincên li gorî modeya populer 
li xwe kiribe; hêsantir di nava civakê de 
qebûl dibe.”

“Wekî minak porê xwe kurîşk û dirêj bikin, 
morîyan bi tayên porê xwe ve bikin… Ango 
daxwaza civakê şêrînbûn e û ew jî wiha 
bersivê didin vê yekê. Ev gotinên min jî 

dibe ku bi me xweştir be lê belê, ev yek 
cureyeke cudakarîyê ye.”

“Tu kes ne mecbûr e ku şêrîn û xwedî 
huner be. Eger di pêvajoya perwerdeyîyê 
de helwesteke wiha were qebûlkirin, dê 
zarok bi hêsanî perwerde bibin.”

Hayîdarbûn

Alkr. Doç. Dr. Körükmez dibêje li 
dibistanên ku zarokên Tirkên Afro lê 
perwede dibin, ji bo zarokên din û welîyên 
wan jî divê perwerdeyî û xebatên ji bo 
hayîdarbûnê were kirin.

“Ji bo zarokên nû dest bi perwerdeyîyê Tirkên Afro bi piranî li gundan dijîn. 
Ango perwerdeyî wisa hêsanî bi dest 
wan nakeve. Heke dest bi xwendina 
dibistanê bikin jî, perwerdeyîya xwe 
di nîvî de dihêlin. Ên ku perwerdeyîya 
zanîngehê xelas kirine, gelekî kêm in. 
Du sedemên vê yekê hene: Xizanî û 
cudakarîya ji ber rengên wan.

Tirkên Afro dema dest bi perwerdeyîyê 
dikin, li dibistan û derdorê cudakarî 
li wan tên kirin. Ew jî li dibistanan û 
kargehên ku lê dixebitin hewl didin ku 
vê cudakarîyê ji holê rakin.

https://youtu.be/xGnWzmLsN5Y
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dikin, di fêrgehê de qebûl bibin divê 
dersdar û rêvebirên dibistanê pêvajoyeke 
xurt û baş bimeşînin. Di vê pêvajoyê de 
ji ber namûçik û tinazkirinan zarok ji 
dibistanê sar dibin.”

“Divê meriv ji bo li ba zarokan 
normalbûna rengên cuda û hevparîyê 
bixebite.”

Şêrînbûn, Xweşikbûn û Erebbûn

Rojnameger Alev Karakartal him li 
komeleyê him jî bi awayekî ferdî der barê 
Tirkên Afro de lêkolînan dike.

Karakartal tîne bîra xwe ku dema di 
zaroktîya wê de bi taybetî di demên krîzan 
de cudakarî li wan hatiye kirin:

“Tu di demên xweş de gelekî xweşik û şêrîn 
î. Lê belê heke krîzeke biçûk jî çê bibûya 
zarokan digot: “Ereb û ereb!” û tu ji koma 
xwe dûr dixistin. Di dema zaroktîya min de 
wan bi peyva zencî (rengreş) nizanîbûn.
Dema êdî ez bûme jineke xama, ew ji 
fîlmên Amerîkî peyva ‘zencî’yê hîn bûn û 
êdî digotin ‘zencîya pîs’. Heta carekê yekî 
ji min re got ‘negro’. Welatê me ecêb e. Em 
diçin dîroka koletîya li welatê xwe ji ên 
Amerikayê hîn dibin.”

Di pirtûkên dersan 
de temsîlîyet tune ye

Komele di nava du salên dawîyê de Almanên 
Afro (Afrîkayîyên li Almanyayê) dawetî 
Tirkîyeyê dikin û bi Tirkên Afro re tînin ba ev.

Alkr. Doç. Dr. Körükmez di van hevdîtinan 
de tesbîteke xwe a balkêş ku der barê 
zarokên diçin dibistanê de ji me re dibêje:

“Me dît ku zarokên Tirkên Afro, bala xwe 
didin pirtûkên zarokên Almanên Afro. Ji 
ber ku di pirtûkên destê zarokên Almanên 
Afro de merivên rengreş, malbatên 
rengreş û her wiha malbatên rengspî 
jî hene. Ango di vî warî de bernameya 
perwerdeyîyê gelekî girîng e.”

“Di pirtûk û materyalên din de eger cî 
bidin tiştên wiha, dê zarok temsîlîyeta 
xwe bibîne, nas bike û xwe nêzîkî wan 
bibîne. Bê guman ev pêvajoyeke dirêj e, lê 
divê bi vî awayî dest pê bike.”

Malbatên Tirkên Afro car caran ji hin TV û 
weşanxaneyan daxwaz dikin ku pirtûkên 
merivên rengreş tê de ne çap bikin û 
fîlmên karton nîşan bidin. Lê belê heta vê 
demê, tu alîyî bersiveke baş nedaye wan.

Di rêya rêxistinbûnê 
de hevdîtina yekem

“Mustafa Olpak ji bo Tirkên Afro bîne ba 
hev û ji bo parastina çanda wan xwestiye 
vê komeleyê damezirîne. Xwestiye ku 
têkilî di nava me de hebe û hebûna 
kevneşopîya me were parastin. Ez li gund 
mezin bûme. Ez paşê hatim Îzmîrê. Ji min 
re gotin dê komeleyek were damezirandin, 
tu karî alîkarîyê bikî?
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Mustafa Olpak

Mustafa Olpak di Kewçêra 1953yan 
de li Ayvalıkê hatiye dinyayê. Ew 
zarokê pêncemîn ê Mehmetê Resmonî 
û Kemaleya Gîrîtî ye. Di nasnameya 
wî de rojbûna wî wekî 1ê Rêbendana 
1955an hatiye nivîsandin.

Piştî dibistana seretayî xelas dike, 
li atolyeya tornayê dest bi kar dike. 
Piştî leşkerîyê li Îzmîr Karabağlarê di 
Komeleya Mala Gel de dixebite. Di sala 
1979an de nîjadperestan gule bi ser 
mala gel de reşandine û Olpak jî ji cok 
û milê xwe birîndar bûye. Bi ser de jî di 
wî halê de wî binçav dikin. Di serdema 
12yê Rezberê de salekê di girtîgehê 
de maye. Piştî ji zindanê derketiye êdî 
milê wî wekî berê baş nebûye. Ji ber vê 
yekê êdî nikarîbûye karê tornayê bike 
û wî jî dest bi mermergerîyê kiriye.

Di salên 90î de biryar daye ku 
bîranînên xwe binivîse û li ser kok 
û malbata xwe dest bi lêkolînan 

“Min ji wan pirsî ka ev komeleyeke 
çawa ye. Dema ez pê hesîyam ku 
komeleyeke çandî ye, min ew vexwend 
Ayvalıkê. Berî komeleyê min ew nas 
nedikir. Ew hat serdana me û pirtûka.”

 “Keça Ereb Ji Paceyê Temaşe Dike 
(Arap Kizi Camdan Bakıyor)” bi xwe re 
anîbû. Em peyivîn, me pirtûk xwend 
û paşê me biryar da ku em komeleyê 
damezirînin.”

Pêngava yekemîn ku ji bo damezirandina 
Komeleya Çand, Alîkarî û Hevgirtina 
Afrîkayîyan ku niha Şakir Doğuluer 
serokê wê ye, bi vî awayî hatiye avêtin.

Komeleya Tirkên Afro bi pêşengtîya 
Mustafa Olpak di 2006an de dest bi 
xebatê dike û rola xwe a ji bo civandina 
wan bi cî tîne. Bi saya serê wî kesên ku 
bi salan wekî “Ereb” hatine binavkirin, 
êdî wekî “Tirkên Afrîkayî” tên naskirin.

“Mustafa Olpak berxwedana 
mafxwazîyê di çenteyê xwe 
de digerand”

Olpak, di destpêkê de, ji ber nikarîbûne 
ofîseke ji xwe re kirê bikin, her tiştên 
xwe di çenteyê de digerand. Çi qasî 
karîbûye, gihiştiye kesan û bi wan re 
peyivîye. Car caran ew baş nedihat 
pêşwazîkirin û li çend cîyan bere wî 

Gelek kes ji ber wefatkirina Olpak 
xemgîn bûye. Serok Doğuluer dibêje: 

“Ew kesekî jîr û zana bû. Car caran 
hin dengên ku dişibin ê wî tê min û ez 
dibêjim a niha ew ê were.”

Doğuluer: 
“Me jî got ku em hene”

Doğuluer der barê Mustafa Olpak de 
wiha dibêje:

“Emrê xwe ji bo komeleyê derbas 
kir. Wekî zarokê xwe ji komeleyê hez 
dikir. Wî gelek tişt hînî me kir. Bi saya 
komeleyê em di nava xwe de civîyan 
û me got ku em hene. Ji ber cudayîya 
rengê me gelek caran navûçik li me 
dikirin û bela xwe li me dixistin.”

Lê belê piştî avabûna komeleyê, me 
ev tişt pişt guh kirin û me got ku ew 
şerma wan bi xwe ye. Vê komeleyê roja 
me ronî kir. Em çi qasî sipasîyên xwe li 
Mustafa Olpak bikin hindik e.”

Doğuluer behsa projeya Mustafa 
Olpak a avakirina gundê Afrîkayî 
dike û dibêje: “Wî dixwest gundekî 
ku lokanta, hotel û sazîyên din li 
gorî kevneşopîya Afrîkayê be, were 
avakirin. Ev proje hê jî di rojeva me de 
ye.”

kiriye. Tenê tiştê ku zanîbûye ew e ku 
malbata wî ji Kenyayê hatiye revandin 
û ew anîne welatê Osmanîyan.

Pirtûka “Ji Kevîyên Kenya, Gîrît 
û Stenbolê Bîyografîyên Koleyan 
(Kenya-Girit-İstanbul Kıyısından 
İnsan Köle Biyografileri-Ozan 
Yayıncılık/2005)” bi vî awayî derketiye 
holê. Piştî 3 salan Weşanên Puntoyê 
pirtûk nûjen kir û ji nû ve çap kir.

Olpak damezirênerê Komeleya Çand, 
Alîkarî û Hevgirtina Afrîkayîyan e 
û serokê yekem jî ew e. Di Kewçêra 
2016yan de wefat kiriye.

(Çavkanî: Köklerini araştıran adam 
Mustafa Olpak - Ayda Kayar)

dan. Lê belê wî got, “Ev rêyeke dirêj e” û 
xebata xwe dewam kir.

Ligel hevalên xwe, di demeke kurt de 
gelekî bi pêş dikeve. Tirkên Afroyî bi 
civakê daye zanîn û naskirin.

Xebata wî bi Tirkîyeyê re sînorkirî 
nemaye, ji qada navneteweyî gelek 
akademîsyen û lêkolîner tev li van 
xebatan bûne. Cejna Noginê di 
kevneşopîya Afrîkayê de nirxeke girîng 
e û bi wan xebatên hatiye kirin ve êdî ew 
cejn li Îzmîrê hat pîrozkirin.

http://www.hurriyet.com.tr/koklerini-arastiran-adam-mustafa-olpak-335216
http://www.hurriyet.com.tr/koklerini-arastiran-adam-mustafa-olpak-335216


62 NÛÇEYA ROJNAMEGERÊN BÊKAR 63TIRKÊN AFRO - 1

Cejna Noginê: Mizginîya Biharê

Di wan civakan de ji rûspîyên olî re 
dibêjin godya û di merasîma cejnê jî ew 
pêşengtîyê dikin. Godya jin in û wekî 
kesên bi rehm tên naskirin. Li gorî wê 
bawerîyê, ew xwedîyê hêzên pîroz û 
mezin in.  

Cejna Noginê di dema Osmanîyan de her 
sal di meha Gulanê, şemîya yekemîn de 
dihat pîrozkirin. Di vê demê de hemû 
koleyan destûr digirtin. Ji bo wan betlane 
bû û ji bo têkilîdanîna di navbera xwe 
de ev merasîm li dar dixistin.  Di vê 
merasîmê de bi pereyên jinên godya kom 
kirine, noginek dihat kirîn û goştê wê 
noginê wekî qurban belav dikirin.

Cejna Noginê ji sala 2016yan vir ve bi 
pêşengtîya Komaleya Alîkarî, Çand 
û Hevgirtina Afrîkayîyan, li Stenbol û 
Îzmîrê tê pîrozkirin. Lê belê di salên 
dawîyê de guhertinek hatiye kirin ku 
qurban nayê dayîn. Pirozbayî 3 rojan 
didome, geşt û panel tên lidarxistin. 
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Çawa dixebitin/Nikarin bixebitin; 
Sivikkirina helwesta hişk

Aynûr Tekin
Ferhat Demir

Ji bo Tirkên Afro pirsgirêka xebatê li gund û 
bajaran ne wekî hev e. Li derdorê wekî xebatkarên 
erzan tên dîtin. Ew ji ber cudabûna rengên xwe, 
car caran bi hêsanî kar peyda dikin, hin caran jî ji 
ber vê yekê kar bi destê wan nakeve.

TIRKÊN AFRO - 2
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“Tu yê tenê li maseyên 
ber derîyê barê rûnî”

Di jîyana xebatê de cudakarîya li ser 
Tirkên Afro tê kirin, bi du awayan 
e. Xwedîyên kargehan an ji ber 
nijadperestîya xwe, kesên rengreş 
naxebitînin, an jî dibêjin hebûna 
rengreşan ji bo karkirinê balkêşîyek 
e û wan didin xebitandin.

Körükmez der barê vê yekê de 
behsa mînakeke wiha dike:

“Di hevpeyvînan de kesekî wiha 
gotibû. Bareke li Alsancakê 
pêşnîyara karekî wiha dike: ‘Tu yê 
tenê li ser maseyên ber derîyê barê 
rûnî ku muşterî werin barê.’ Ango 
rewş gihiştiye asteke wisa ku ji 
nirxandinên me zêdetir e.

“Hin caran meriv dibêjin ku va ye 
çi qasî xweş e ku wan dixebitînin. 
Bê guman ev yek cudakarî ye. 
Merivan naxin nava asteke hilberîn 
û karkirinê û bi vî awayî dikin obje.”

Tirkên Afro civakeke heterojen e û di sektorên cuda de 
dixebitin. Sektora ku bi piranî tê de kar dikin, tûrîzm e. Ji ber ku 
ev sektor hinekî zêdetir ji ên din kozmopolît e, kesên rengreş 
dikarin ji xwe re kar peyda bikin.

Lêkolînên li qadê hatine kirin nîşan dide ku Tirkên Afro di 
tûrîzmê de bi piranî anîmatorîyê dikin. Ango di cîyên şayî û 
ragihandinê de dixebitin. Alkr. Doç. Dr. Lülüfer Körükmez 
dibêje ku kesên rengreş li Tirkîyeyê wekî sembolên cîyên 
şayîyan tên dîtin.

Tirkên Afro ên li gundan dijîn jî an di hilberîna modern de, an jî 
di karên kêmqezenc de dixebitin. Ji ber zevîyên di destê wan de 
biçûk in, di karên rojane û demsalî de dixebitin.

TIRKÊN AFRO - 2

Gelek caran GBT 
ji wan tên xwestin

Mêrên rengreş, ji ber cudabûna 
rengê wan gelek caran bi çavê 
firoşkarê afyonê li wan tê nêrîn. 
Dema ku ji cîyekî diçin cîyekî 
din, polis gelek caran wan didin 
sekinandin, nasnameyên wan 
kontol dike.

Hêzên ewleyîyê gelek caran 
matmayî dimînin ku kesekî rengreş 
xwedîyê nasnameya Tirkîyeyê ye. 
Ji ber ku civaka Tirkîyeyê hema 
bibêje der barê Tirkê Afro de tu 
tiştekî nizanin.

Rojnameger Alev Karakartal: 
“Dema em nasnameya xwe nîşanî 
wan didin, hin caran ji me bawer 
nakin. Gelek caran bi tawanbarîya 
nasnameya sexte, me dibin 
qereqolan.”
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Hejmara kesên ji wan ku di sazîyên 
dewletê de dixebitin jî gelekî kêm e.

Körükmez dibêje, “Hûn çi qasî rengreş 
bin, peydakirina kar zêdetir dibe 
pirsgirêk” û ji bo îstîxdamê girîngîya 
rengê meriv jî wiha tîne ziman:

“Me bi 3 xwişk û birayên ji 30 salî mezintir 
re hevdîtin kirin. Rengê her sê xwişk 
û birayan ji hev cuda bû. Yek renreş, 
rengê a din wekî ê Latînan, ê din jî nêzî 
spîyê bû. Xwişka rengreş tu kar ji xwe re 
peyda nedikir û ji xwişka wê tirê dema di 
lêgerîna kar de nikare xwe baş îfade bike 
û ji ber vê yekê xwişka xwe sûcdar dike. 
Paşê jê re gotiye ez ê jî bi te re werim 

hevdîtina kardîtinê û bi wê re çûye. Wê 
demê pê hesîyaye ka cûdabûna rengê 
meriv çi qasî girîng e.”

Türkkolu: Dema tu ji cî û warê 
xwe diqetî, tu xerîbîyê dikişînî

Cudakarîya li gund û bajaran ne wekî hev 
e. Li navçe û gundan cudakarîya ji ber 
cûdabûna reng hindik e, lê li bajêr zêdetir 
e. Beyhan Türkkolu ji Tirkên Afro ye û di 
karê tûrîzmê de dixebite û tiştên hatiye 
serê wê wiha vedibêje:

“Tûrîzm karekî gerdûnî ye. Ji ber vê yekê 
tiştekî pir mezin bi serê min de nehatiye. Lê belê dema hûn ji cîyên dijîn dûr 

dikevin, rastî hin tiştên din tên. Mala min 
li Eşrefpaşayê ye û kesên li wir dijîn hev 
du nas dikin.

“Ez li wir xerîbîyê nakişînim. Dema ez ji 
wir têm Alsancakê, bi çavekî xerîb li min 
dinêrin. Bi gotinan destdirêjî li min tê 
kirin. Gotinên wan him bi Ingilîzî him jî bi 
Tirkî ne. Car caran jî bi destan min nîşanî 
hev didin û dibêjin Ereb”

Pirsgirêkên jinan zêdetir in

Li Tirkîyeyê wekî hemû jinên din, jinên 
Tirkên Afro jî ji ber zihnîyeta erkperest di 
bin zextan de ne. Lê belê pirsgirêkên wan 
ji ên din zêdetir in.

Jinên xwendevan û xwedîpîşe, him di 
jîyana xebatê de him jî di jîyanên xwe ên 
ferdî de li gorî ên din dikarin bi hêsanî li 
dijî cudakarîyê dengê xwe bilind bikin. 
Lê jinên karkerên demsalî û di hilberînê 
de dixebitin, gava li ser wan cudakarî û 
zextên tên kirin û nikarin dengê xwe bilind 
bikin.

Karakartal dîyar dike ku dê di siberojê 
de ji bo wan jinan hin projeyên piştgirîya 
aborîyê pêk were û wiha dibêje: “Li ser 
wan jinan zêdetir destdirêjî tê kirin. 
Bêyî sîgorte wan didin xebitandin. Jinên 
rengspî dikarin daxwaza sîgorteyê bikin, 
lê belê ew nikarin. Ji ber vê yekê em ji 
zarokan re dibêjin perwerde bibin, bibin 
xwedî pîşe.”
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Kenan Çayır: “Divê hişmendîya 
hişk, sivik bibe”

Navenda Lêkolîn û Pêkanîna Xebatên 
Civakî û Perwerdeyî a Zanîngeha Stenbolê 
di navbera mamosteyên dibistanan û 
akademîsyenên li zanîngehan de têkilîyê 
çê dike û ji bo zêdebûna danûstandina 
agahîyên her du alîyan xebatan dike.

Prof. Dr. Kenan Çayır dîroktorê navenda 
ku li ser cudakarîya di perwerdeyîyê de 
dixebite, ye. Çayır dîyar dike ku divê li dijî 
cudakarîya di perwerdeyîyê de xebatên 
xurt were kirin. Hişmendîya hişk ku li 
hemberî hin civatan tê meşandin, dibe 
sedema cudakarîkirinê û wiha dibêje:

“Lêkolînên hatine kirin nîşan dide ku 
li hemberî Tirkên Afro helwesteke hişk 
heye. Tiştê ku dibe sedema cudakarîyê 

ev hişmendîya hişk e. Di destpêkê de 
divê meriv van tiştan baş zanibe û ji 
bo sivikkirina hişmendîya zarokên li 
dibistanê xebatê bimeşîne.”

“Meriv dikare xebateke wiha tenê li 
ser wêneyên di pirtûkên zarokan de jî 
bike. Wekî mînak, di pirtûkên dibistana 
destpêkê de wêneyên zarokên ji welatan 
hene. Lê belê wêneyên zarokên Çînî û 
Ereb wisa hatiye nîşandan ku hişmendîya 
li hemberî wan tûjtir dike.

“Divê meriv di wêneyan de cureyên kincên 
li wan zêdetir bike, him bi kincên modern 
him jî bi kincên gelêrî nîşan bide. Ev, ji bo 
sivikkirina hişmendîyê rêyeke baş e. Her 
wiha der barê Tirken Afro de bi awayekî 
pirrengî agahî di dersan de were dayîn, dê 
bibe xebateke baş.”
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Ji bo cudakarîya li ser wan bi 
dawî bibe, bi rengspîyan re 

dizewicin
Aynûr Tekin 

Ferhat Demir

Komele wekî navenda hafizayê dixebite. Tirkên 
Afro tengezar in ku wekî civata “egzotîk” wan 
didin nîşan. Hewldanên li dijî cudakarîyê pêk 
tînin û dixwazin ku koledarî di pirtûkên dersên 
dibistanê de cî bigire.  

TIRKÊN AFRO - 3
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Bi kesên rengspî
re dizewicin

Li Tirkîyeyê helwesteke şaş heye ku dibêjin: “Nijadperestî 
tune ye”. Di rewşeke wiha de Tirkên Afro ku kal û pîrên wan ji 
Afrîkayê wekî kole bi zorê hatine anîn, ji bo cudakarîya li ser 
wan bi dawî bibe, an bi giştî di halê xwe de dimînin û bi civakê 
re têkilîyên wan sînorkirî dimîne, an jî bi kesên rengspî re 
dizewicin ku zirîyeta wan spî be.

Li Tirkîyeyê di jîyana rojane de cudakarîyên curbecur tên 
kirin. Ji zarokên Tirkên Afro re dibêjin “şêrîn”, navûçikên wekî 
“çîkolete”, “Ereb” li wan tê kirin. Car caran jî wan li derve wekî 
tûrîst dibînin û tinazê xwe bi wan dikin.

TIRKÊN AFRO - 3

Ji ber ku naxwazin zarokên 
wan zehmetîyên wan kişandine 
bikişînin û ji bo jenerasyona wan 
a nû rengspî be bi kesên rengspî 
re dizewicin. Di van zewacan de 
kesayeta wan kesan, ne girîng 
e. Tenê dixwazin jenerasyona nû 
rengspî be û bi vî awayî dizewicin.

Di lêkolînên li qadê de Alkr. Doç. 
Dr. Lülüfer Körükmez bi taybetî bi 
jinan re hevdîtin kiriye. Körükmez 
dîyar dike ku piştî zewacê, malbata 
hevsera/ê kesên rengreş bêrûmetî li 
wan tê kirin û wisa dibêje:

“Ji ber van sedeman hevberdan û 
cihêbûn her ku diçe zêdetir dibe. Bi 
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taybetî li gundan gelek jinên ku hevserê 
xwe berdane û bi zarokên xwe re dîjîn, 
hene. Ew jin piştî hevberdanê bi zarokên 
xwe re vegerîyane cem malbata xwe. 
Pîrikên zarokan li wan xwedî derdikevin 
û ew jin jî hewl didin ji xwe re karekî 
peyda bikin û bixebitin. Bi piranî di 
sektora hilberînê de wekî karkerên demkî 
dixebitin. Hejmara malbatên wiha gelekî 
zêde ne û di navbera xwe de çi qasî ji 
destê wan tê hevgirtinê dikin.”

Li jinên rengreş “destdirêjî” 
zêdetir tê kirin

Rojnameger Alev Karakartal balê dikişîne 
alîyekî din ê mijarê û dibêje ku li gorî jinên 

rengspî, zêdetir destdirêjî li jinên rengreş 
tê kirin:

“Berê meriv li te dinêrin. Dibêjin, Tu ji ku 
yî, melez î an na?, paşê jî dibêjin Wey tu 
çi qasî şêrîn î! Di dawîya vê yekê de bêyî 
destûr destê xwe dirêjî te dikin, berê 
destê xwe bi rûyê te dikin û paşê bi pêş 
ve diçin. Ev yek destdirêjî ye. Her tim 
destdirêjî li te tê kirin lê tu nikarî vê yekê ji 
kesî re vebêjî.”

“Reş!” ne ku “Ereb”, 
“Çîkolete” û “Rengreş” 

Meriv wekî Ereban were binavkirin… 
Civaka Tirkên Afro bi piranî dixwazin bi vî awayî werin binavkirin. Beyhan Türkkolu 

dibêje ji ber ku ew Afrîkayîbûnê wekî 
bêrûmetkirinê dibînin û wiha dewam 
dike: “Di medyayê de bi piranî Afrîkayê bi 
xizanbûn û nexweşîyan tînin ziman. Tiştên 
xweşik û erênî gelekî hindik tînin ziman. Ji 
ber vê jî ev kes razî ne ku bibêjin: “Ez ne 
Afrîkayî me, ez Ereb im an rengreş im.” Bê 
guman em jî li vir hatine dinyayê û mezin 
bûne. Lê belê em ne Asyayî ne, Afrîkayî 
ne. Ev kesên hanê bi damezirandina 
komeleyê re zêdetir bûne xwedîyê vê 
helwestê.”

“Em propagandaya tiştekî nakin, 
dixwazin bi dîroka xwe zanibin”

Tirkên Afro dixwazin zanibin ka ji ku, bi çi 

awayî hatine û kevneşopîyên kal û pîrên 
wan çi ne. Dema hewldanên xwe ên ji 
bo van tiştan dikin jî, helwesta hişk a li 
Tirkîyeyê derdikeve pêşberî wan. Ahmet 
Doğuyê li Îzmîrê dijî vê rewşê wiha tîne 
ziman:

“Li derdorê ji bo me dibêjin ku hûn li 
vir dijîn, lê belê hûn propagandaya wir 
dikin. Em propagandaya tu alîyî nakin. 
Wekî hemû kesan em jî meraq dikin ka 
bav û kalên me ji ku hatine. Pêşîyên we ji 
Afyonê hatine. Ên me jî ji Afrîkayê hatine. 
Ev meraqkirin di xwezaya meriv bi xwe de 
heye.”

Gelek caran ji Tirkên Afro re wiha tê got: 

“Xwedê kiriye ku hûn hatine vir. Eger hûn 
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niha li Afrîkayê bûna Xwedê dizane ka 
hûn di çi halê de bûn.” Ahmet Doğu dibêje 
ev helwest û hişmendî şaş e û ew jê aciz 
dibin û wiha bersivê dide: “Wê demê jîyan 
dê bi wî rengî bûya.”

Çetinbilek: “Ez li Ewropayê 
cudakarîyê baş hîs dikim”

Parêzer Orhan Çetinbilek dibêje ku ji ber 
rengê wî li Tirkîyeyê qet cudakarî li wî 
nehatiye kirin. Çetinbilek ji ber karên xwe 
ên parêzertî û nivîskarîyê gelek caran diçe 
Ewropayê û dibêje li wir di jîyana rojane 
de bi awayekî zelal cudakarî heye ku ew 
vê yekê baş hîs dike: “Heta cudakarîya li 
Ewropa û Amerîkayê neyê gotin, behsa 

a li vir jî nekin. Ev yek kêmayî ye. Divê ji 
her alîyî ve bi awayekî rast ev yek were 
nirxandin.”

Divê koletî di pirtûkên
dersan de cî bigire

Komeleya Çand, Alîkarî û Hevgirtina 
Afrîkayê wekî navenda bîranînê dixebite û 
bûyerên bi serê merivan de hatiye tomar 
dike. Hewl dide ku xebatên berî niha 
nehatiye kirin bike û heta ku dikare bûyer 
û çîrokên berê jî tomar dikin.

 Agahîyên akademîsyenên ku ji 
çavkanîyên Osmanî berhev dikin, li 
lêkolînên komeleyê zêde dikin. Civata Tirkên Afro li Tirkîyeyê baş nayê 

zanîn. Di mufredatê de agahîyên der barê 
wan de tune ye. Karakartal dibêje: 

“Dema tu xwe wekî Tirkê Afro didî 
naskirin, dibêjin ew kî ne. Dema tu behsa 
koletîyê dikî, dibêjin ku ma koletî li vir 
heye.”

“Em ji vê yekê êdî gelek aciz bûne. 
Kolekirin sûcê merivayîyê ye, em ê li ser 
vê yekê li hev bikin. Wê di pirtûkên der 
barê dîrokê de behsa vê yekê were kirin.”

“Ji ber ku li vî welatî dîroka koletîyê heye. 
Ne tenê ji bo me, ji gelên din ên li vir dijîn 
re jî ev yek pêwist e. Ji ber ku bila her 
kes bi vî gunehî re rû bi rû bimînin û bi 
heqîqetê zanibin.”

“Ji min re dibêjin ku min ji xwe re 
mijareke balkêş bijartiye”

Di nûçeyên ku heta niha der barê wan de 
hatine çêkirin de, behsa dîroka wan û 
welatên wan ê eslî hatiye kirin. Hin caran 
miameleya “Tirkên egzotik” li wan hatiye 
kirin. Ji ber vê sedemê wan jî xwe gelekî ji 
mîkrofonan dûr xistine.

Me di hevdîtina bi Körükmez re ev pirs ji 
wî pirsî û wî jî wiha bersiv da:

“Him di civakê de behsa vê mijarê tê kirin, 
him jî gelek rojnameger, akademîsyen û 
dokumentervan li ser vê mijarê dixebitin. 
Li gorî min balkêşîya bijartina vê mijarê 
ev e: Me ji xwe re mijareke balkêş peyda 
kir. Em biçin, li ser mijarê bixebitin û paşê 
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pişta xwe bidinê. Ji ber vê helwestê ev 
gundîyên hanê êdî gelekî tengezar bûne. 
Ji bo wan tu pêşketinekê pêk naynin, 
rastîyê baş dernaxînin holê û bi minet tev 
digerin.”

Körükmez dîyar dike ku him ji bo Tirkên 
Afro him jî ji bo neteweyên din ku 
cudakarî li wan tê kirin, lêkolîn û xebatek 
were kirin; divê feydeyek ji bo rewşa wan 
a îro û pêşketin ji bo zanîna dîroka wan çê 
bibin.

Körükmez tîne ziman ku divê xebatên ji 
bo qebûlkirin û entegrebûna civakê were 
kirin, ew pratik jî divê bi kesê cudakarî li 
wan hatiye kirin re na, bi biçûktirên wan 
re were kirin.” 

Aynûr Tekin

Di sala 2011an de ji li Zanîngeha Enqereyê Fakulteya Ragihandinê qedand. 2012an de 
li Îtalyayê tevlî Xebatên Xwebexş bû. Di 4 salên dawî de li gelek rojname û kovaran 
de xebitî. 9 meh in bi awayekî serbixwe rojnamegerî dike. Niha li GazeteDuvar, Zero û 
Journoyê nûçeyên taybet amade dike. Di asteke baş de Îngîlîzî dizane.

Ferhat Demir

Di sala 2010an de ji li Zanîngeha Enqereyê Fakulteya Ragihandinê qedand. Li hin 
rojname û şirketên prodîksiyonê de xebitî. Li Azadî Tvyê beriya bi girtina bi KHKê, 
nûçegihanî dikir. Niha li Stenbolê kameramantî û derhêneriya dîmenan dike. Kurdî û 
Erebî dizane.
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Pirsgirêkên navendên 
rehabîlîtasyonên taybet: 

Mînaka Çewlikê
Remzî Budancir

Leyla Ayaz

Li ser pêkanîna “Ji Astengdaran Re Desteka 
Perwerdeyîyê”, rêxistinên astengdaran û 
rêvebirên herêmî ên Wezareta Perwerdeyîyê 
nîqaşan dikin.

JI ASTENGDARAN RE DESTEKA 
PERWERDEYÎYÊ - 1
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Hejmara navendan 
sê qatan zêdetir bûn

Bi vê pêkanînê re hejmara 
navendên perwerdeyîya taybet 
û rehabîlîtasyonê zêdetir bûn. 
Kesên navenda rehabîlîtasyona 
taybet vekirine mal bi mal gerîyan û 
kesên astengdar tesbit kirin, ji wan 
kesan re, ji bo wergirtina rapora 
astengdarîyê bûn alîkar. Bi vî awayî 
hejmara xwendekaran jî gelekî zêde 
bû.

Li gorî agahîyên Midûrtîya Kalepîr 
û Astengdaran a Wezareta Malbat 
û Polîtîkayên Civakî, di navbera 
salên 2006-2007an de hejmara 
xwendekarên astengdar 131 hezar û 
206 e. Piştî heşt salan (2014-2015) 
ev hejmar sê qatan zêdetir bû û 
gihişt 349 hezar û 681ê.

Li gorî agahîyên Wezareta 
Perwerdeyîyê di sala 2017yan de 
hejmara navendên rehabîlîtasyona 
taybet bûye 2 hezar û 30. Di 
van sazîyan de 333 hezar û 280 
xwendekar tên perwerdekirin.

Li Tirkîyeyê pêkanîna “Ji Astengdaran Re Desteka 
Perwerdeyîyê” di sala 2005an de dest pê kir. Heta wê demê 
tenê zarokên xwedî ewleyîya sosyal karîbûn perwerde bibûna.

Pêkanîna nû bi “Qanûna 5378an a Der Barê Astengdaran De û 
Guhertina Biryarnameyên Di Hikmê Qanûnê De” di 1ê Tîrmeha 
2005an de hat guhertin û di Rojnameya Fermî de hat weşandin. 
Bi pêkanîna nû re kesên %20 û jortirê wî kêm bin, êdî xwedî 
mafê perwerdeyîyê ne.

JI ASTENGDARAN RE DESTEKA PERWERDEYÎYÊ - 1

Ji bo navendan 12 milyar TL

Wezîrê Perwerdeyîyê İsmet Yılmaz 
li meclîsê, di dema dîyarkirina 
“butçeya 2017yan” de peyivî û got 
ku ji 2016yan vir ve butçeya ku ji 
navendên rehabîlîtasyona taybet 
re hatiye şandin 12 milyar û 188 
milyon û 990 hezar TL ye.

Mufredat û Peredayîn

Li navendên rehabîlîtasyona taybet, 
kesên xwedî rapora zêdetirî %20
an astengdar in, mehê 8 saet 
perwerdeyîya ferdî û mehê çar 
saet jî bi bernameya komî tên 
perwerdekirin.

Dewlet ji bo her kesekî/e astengdar, 
her meh ji bo perwerdeyîya ferdî 
509 TL, ji bo perwerdeyîya komî jî 
143 TL pere ji navendan re dişîne.
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Mufredat û Neçûyîn

Piştgirîdayîna aborî a ji navendan re li gorî 
hejmara xwendekarê ku beşdarî dersan 
dibin dîyar dibe. Welîyê xwendekaran jî 
ji bo zarokên wan beşdarî dersan dibin, 
belgeyekê îmze dikin.

Mufetîşên girêdayî Wezareta 
Perwerdeyîyê, ji hêla mufredat û derdora 
avayîya navendê ve kontrolan dikin. Lê 
belê nikarin çûn û neçûna xwendekaran 
bişopînîn. Heta ku welîyên xwendekaran 
gilî nekin, nikarin çûn û neçûna dersan 
tesbit bikin.

Bêusûlî

Bi piranî di warê sextekarîya ewraqan de, 
ji bo perestandina ji dewletê, bi derewan 
heye nîşandana xwendekaran ve bêusûlî 
tên kirin.

Nûçeyên der barê bêusûlîyên li navendên 
rehabîlîtasyon û perwerdeyîya taybet, di 
medyayê de tên weşandin. 

Di sala 2011yan de li 5 bajaran bi 
tawanbarîya nelirêtîyê avêtin ser 
navendan. Polîsan gelek kes binçav kirin.

Polîsan di sala 2012yan de jî li Edirneyê 
avêtin ser 4 navendan, dest danîn ser 
ewraq û komputeran û der barê midûrên 
navendan de lêpirsîn hatin destpêkirin.

Sozên dayî

Ji ber ku li navendan bi piranî helwesta 
bazirganîyê serdest e û welîyên 
xwendekaran jî, ji bo berjewendîyên biçûk 
di nava vê yekê de cî digirin; bêusûlî tên 
kirin.

Tê gotin ku rayedarên navendan bi komir û 
pereyan welîyan dixapînin û îmzeyê ji wan 
digirin ku zarokên wan ên astengdar wekî 
perwerde bûye bê nîşandan.

Ji bo mînakê, em dikarin bûyereke di sala 
2012yan de vebêjin. Li Peyasa Amedê 
zarokeke li navendê tomarkirî canê xwe 
ji dest dide. Navend, zaroka mirî heta 3 
mehan wekî ku beşdarî dersan bûye nîşan 
dide û ji wezaretê pereyan digire. Li ser 
gilîkirina malbatekê ev yek derdikeve 
holê.

Perwerdeyî karê dewletê ye

Endamê Desteya Rêvebirîya Federasyona 
Koran a Altınoktayê û Serokê Şaxa Amedê 
Mehmet Akif Karakaş dibêje ku bêusûlî li 
gelek deverên Tirkîyeyê pêk tê.

“Ên ku karê xwe baş dikin hene. Lê belê 
ên dibêjin ez ji xwe re 100-200 xwendekarî 
bibînim û ji dewletê pereyan bistînim jî 
hene. Divê bi lezgînî piştrastkirin pêk 
were. Bila perwedeyî ji hêla dewletê de 
were kirin.”

Berpirsyarî di stûyê 
me hemûyan de ye

Li gorî Serokê Şaxa Amedê a Komeleya 
Astengdarên Bedenî Ömer Aksan, di sala 
2015yan de li Amedê 125 hezar kesên 
astengdar hene.

“Li gorî gilîyên tên kirin peywirdarên 
navendan, ji kesên astengdar re dibêjin 
ku em ê mehê 100 Lîreyî bidin we û ne 
hewce ye ku hûn werin wir jî. Em nikarin 
desttêwerdanê bikin. Me ev yek ji 
rayedaran re jî negot. Ji ber ku dê me bikin 
hedef. Heke em gilî bikin, dibe ku ew sazî 
werin girtin jî.”

“Heke mabatên astengdaran vî mafê xwe 
nefiroşin, ew navend nikarin vê yekê li 

kesekî din bike. Divê malbat bêusûlîyan ji 
rayedaran re ragihîne. Ev berpirsyarî li ser 
me hemûyan e.”

Navend û Malbat

Serokê Komaleya Hemû Astengdarên 
Çewlikê İdris Canlı jî, ji bo çareserîya 
pirsgirêkan malbat û navendan nîşan 
dide.

“Li bajarên biçûk ên wekî Çewlikê her kes 
hev du nas dike. Navend ji malbatan re 
dibêjin “Rapora zarokê bidin me. Em ê her 
meh bi komir, debar û pereyan alîkarîyê 
bidin we.” Raporên zarokên astengdar 
kom dikin. Ên ku raporên wan tune ye jî, ji 
bo wan raporê derdixin. Wan ev yêk kiriye 
bazirganî.”
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Canlı dibêje ku nûnerên navendan ji bo 
peydakirina xwendekaran, berê xwe 
didin gundan û malbatên xizan û wiha 
didomîne:

“Welîyên ku ji mafên xwe ne agahdar in 
û xwendina wan tune ye zû îqna dibin. 
Malbat ji bo 4-5 torbe komir, kolîya 
xwarinê an jî mehê 100-150 Lîra pere 
îmzeyê dide ku zarokê/a wan wekî diçe 
dersê were nîşandan. Vê yekê gilî jî 
nakin.”

Wezaret pergala 
şopandinê çê dike

Wezareta Perwerdeyîyê ji bo şopandina 

xwendekar û dersdaran dest bi pergaleke 
nû dike: Pergala Nasnameya Bîyometrîk.

Di 9ê Berfanbara 2016yan de bi 
Biryarnameya Der Barê Sazî û Peywirên 
Wezareta Karên Perwerdeyîyê hat 
guhertin ku êdî li navendan bi pergala 
nasnameya bîyometrîk û tomarkirina 
kamerayê dê karibin dersdar û 
xwendekaran bişopînin.

Midûrê Giştî ê Sazîyên Perwerdeyîya 
Taybet a Wezareta Perwerdeyîyê 
Kemal Şamlıoglu di meha Rêbendanê 
de daxuyanî da û got ku dê pergala 
nasnameya bîyometrîk li hemû navendan 
were bicîkirin.

Li gorî plansazîyê wê ji 1ê Rezbera 
2017yan bi şûn de ev pergal dest pê bike.

Pergala nasnameya bîyometrîk 
dê bibe çareserî 

Midûrê Perwerdeyîyê ê Çewlikê Kadri 
Engin dibêje ku wê bi nasnameya 
bîyometrîk xwendekar û dersdar werin 
şopandin.

“Der barê çûn û neçûna xwendekaran de 
belge ji hêla navendan ve tê amadekirin û 
ji hêla welîyan ve tên îmzekirin. Bi vê yekê 
dê hin guman jî ji holê rabin.”

“Dê di pergalê de were dîtin ku kîjan 

xwendekar beşdarî kîjan dersê bûye û 
dersdar kî bûye.”

Pergala Xwendina Rehan

Alîkarê Midûrê Navenda Lêkolîna 
Rehbertîyê (RAM) İzzet Argün got ku 
bingeha pergala xwendina rehan hatiye 
çêkirin, agahîyên der barê xwendekar û 
dersdaran lê hatiye zêdekirin:

“Li tevayîya Çewlikê 1700-1800 
xwendekar hene. Heta vê demê agahîyên 
1200 xwendekar û 30 dersdaran li pergalê 
hatiye zêdekirin. Tenê 500 xwendekar 
mane. Piştî agahîyên wan jî lê were 
zêdekirin, dê dest bi bikaranîna pergalê 
were kirin.”
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Taloqkirin

Çêkirina pergala xwendina rehan cara 
yekemîn di 2012yan de hat rojevê. Dihat 
payîn ku di 2014yan de êdî dest bi pergalê 
were kirin û ji bo destpêkê jî 17 bajar 
hatibûn bijartin.

Ji ber ku hin komele û sazîyên 
astengdaran bertek nîşanî vê pergalê dan, 
pêkanîn taloqî 2015yan hat kirin.

Bi rêziknameyeke ku di meha Gulana 
2012yan de hat ragihandin de dê pergala 
xwendina kefa destan li her derê were 
bikaranîn, lê belê ev yek heta niha tenê li 
RAMên ku girêdayî dewletê ne, tê kirin. 
Navendên perwerdeyî û rehabîlîtasyona 
taybet naxwazin vê pergalê bi kar bînin.

Berî her tiştî zarok

Komeleyên astengdaran dibêjin ku 
pergala xwendina kefa destan dê derûnîya 
zarokan xera bike. Rêvebirîyên navendan 
jî heman tiştî tînin ziman.

Midûrê Navenda Rehabîlîtasyona Bir 
Umutê a Çewlikê Mehmet Çapak dibêje ku 
pergala xwendina rehan ne çareserî ye û 
dê pirsgirêkên nû ji ber vê çê bibin:

“Li van deran xwendekarên pêwistîya wan 
bi perwerdeyîya taybet heye, perwerde 
dibin. Ev zarok zehmetîyên gelekî mezin 
dikişînin. Ditirsin. Ji bo her dersê hûn 

nikarin destê zarokan bidin xwendin. Ev 

yek dê derûnîya wan xera bike.”

“Hûn nikarin bi kontrolkirinê vê yekê 

çareser bikin. Ji ber ku divê pergal 

zarokan nede tirsandin. Bila li dibistanan 

pergala kamerayê were sazkirin. Di vî 

warî de pêngaveke çawa pêk were jî divê 

taybetîyên zarokan li ber çavan were 

girtin.”

Wêne: Leyla Ayaz
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Du rêvebir li ser pêkanîna
“Ji Astengdaran Re Desteka 
Perwerdeyîyê” nîqaş dikin

Remzî Budancir
Leyla Ayaz

Li Çewlikê du midûrên navendên 
rehabîlîtasyonên taybet Bukan û Çapak der 
barê programa “Ji Astengdaran Re Desteka 
Perwerdeyîyê” de behsa pirsgirêk û çareserîyan 
kirin û li welatê Ewropayê şêwazê pêkanîna vê 
yekê anîn ziman.

JI ASTENGDARAN RE DESTEKA 
PERWERDEYÎYÊ - 2
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Navenda Rehabîlîtasyon û 
Perwerdeyîya Taybet a Ayışığıyê di 
sala 2013yan de hat damezirandin. 
8 mamoste û psîkologek li vir 135 
xwendekaran perwerde dikin. 
Bukan destnîşan dike ku xizmeta tê 
dayîn “piştgirîya perwerdeyîyê ye” 
û behsa tiştên pêwist e were kirin 
dike.

* Xwendekarên ku herî kêm %20 
astengdar bin berê bi welîyên 
xwe re serî li Navenda Lêkolîna 
Rehbertîyê (RAM) didin.

* Lijneya ku ji peywirdarên 
midûrîyeta perwerdeyîyê pêk tê, 
li gorî pêdivîyên xwendekaran 

Li tevayîya Tirkîyeyê zêdetirî 2 hezar navendên rehabîlîtasyonê 
hene. 333 hezar û 280 kesên astengdar li vir tên perwerdekirin. 
Piranîya kesên tên perwerdekirin, xwendekar in. Ji bo wan 
xwendekaran li gorî astengî û kêmbûna wan perwerdeyî tê 
dayîn.

Pirsgirêkên astengdaran ku li her dera Tirkîyeyê tê nîqaşkirin, 
di rojeva hin navendên taybet de ye jî. Rêvebirên gelek 
navendan dixwazin çavdêrî û kontrola li ser navendan zêdetir 
bibe ku pêşî li suîstîmalkirinan were girtin û navendên ku ji bo 
perwerdeyî û bazirganîyê hatine vekirin jî divê were cudakirin.

Der barê bernameyên perwerdeyîyê û kesên tên perwerdekirin 
û pirsgirêkên wan de li Çewlikê em bi 2 midûrên navendan 
re peyivîn. Yek ji wan Midûrê Navenda Rehabîlîtasyon û 
Perwerdeyîya Taybet a Ayışığıyê Doğan Bukan e û ê din jî 
rêvebirê Navenda Rehabîlîtasyon û Perwerdeyîya Taybet a Bir 
Umutê Mehmet Çapak e.

Doğan behsa hin pirsgirêkên di vî warî de kir û pêşnîyarên 
xwe ên der barê çareserkirinê de anî ziman.  Çapak jî behsa 
pêkanînên li welatên Ewropayê kir.

JI ASTENGDARAN RE DESTEKA PERWERDEYÎYÊ - 2

Bukanê midûr diaxive



96 NÛÇEYA ROJNAMEGERÊN BÊKAR 97JI ASTENGDARAN RE DESTEKA PERWERDEYÎYÊ - 2

bernameya perwerdeyîya ji bo selekê 
dîyar dikin.

* Welî li gorî vê bernameyê navendekê 
hildibijêre.

Di çarçoveya perwedeyîyê de hefteyê 
carekê 2 saetan perwerdeyîya ferdî, mehê 
4 saetan jî perwerdeyîya komî tê dayîn.

Di perwerdeyîyê de 
aheng û cudayî

Ji ber ku bernameyên navendan ne yek 
in, dema xwendekar serî lê didin navend 
jî hewl dide ku bernameya xwe nêzîkî 
bernameya xwendekaran dîyar bike.

Bukan dibêje ku li Navenda 
Rehabîlîtasyon û Perwerdeyîya Taybet a 
Ayışığıyê ji bo xwendekarên astengdarên 
zihnî û ji bo xwendekarên ku dereng hîn 
dibin perwerdeyî tê dayîn.

“Xwendekarên ku dereng fêrî tiştan 
dibin, di bernameya hînbûna bi hev re 
de ne. Ji bo wan xwendekaran dersên 
Tirkî û Matematîk tê dayîn. Dersên ku li 
navendên taybet tê dayîn bi koordîneya 
dibistana ku zarok lê perwerde dibin û 
RAMê pêk tê. ”

“Xwendekarên li navenda me, 
perwerdeyîya xwe a li dibistanan jî 
dewam dikin. Li gorî bernameya RAMê û 
midûrîyeta perwerdeyîyê ders tê dayîn. 

Ev yek li gorî taybetîyên xwendekaran hin 
caran tê guhertin. ”

“Em xwendekaran dikin du komên cuda 
û bi wî awayî dersan didin wan. Du bira 
hene ku xwendekarên me ne. Yek ji wan 
di bernameya hînbûna bi hev re de tê 
perwedekirin. Rewşa birayê din ji wî 
girantir e. Ji bo ku moralê birayê din xera 
nebe, em wan di demên cuda de, ji malê 
tînin. Em her roj, du caran servîsê dişînin 
mala wan. Li gorî me divê ev yek bê kirin.”

Pirsgirêka servîsê

Kesên dereng fêr dibin, ji zihnî ve 
astengdarên giran, astengdarên fîzîkî û 
temenmezin nabe ku di heman wesayîtê 
de biçin û bên. Midûr Bukan dibêje ku ew 
kes ji bihevreçûnê aciz dibin.

Bukan balê dikişîne ser helwesta 
civakê û dibêje ku hin kes, navendên 
rehabîlîtasyonê wekî “dibistana dînan” bi 
nav dikin.

“Zarokên ku tên navenda rehabîlîtasyonê 
wekî dîn tên binavkirin. Zarok jî malbatên 
wan jî, ji vê yekê aciz in. Em bi taybetî nav 
û ambleman bi servîsên xwe ve nakin.”

Kêmayîya mamoste, pispor û 
servîsê

Bukan dibêje ku li navendên 

rehabîilîtasyonên taybet digel van 
pirsgirêkên ku em tînin ziman, gelek 
pirsgirêkên din jî hene.

“Ev xwendekarên hanê li dibistanan 
jî perwerde dibin. Ên ku asta van 
xwendekaran dizane û pêşketina wan 
dişopîne, mamoste ne. Gelo ev mamoste 
di warê karê xwe de pispor in an na? Çend 
personelên pispor hene?

“Çend mamosteyên ku di vî warî de 
pispor in, tên xebitandin? Tiştekî wiha 
tune ye. Bi piranî mamoste bi peymanan 
tên xebitandin, lê kadroyê nadin wan. 
Di warê perwerdeyîyê de mamosteyan 
li gorî pisporîya wan naxebitînin û eger 

mamosteyan li ser peymana demkî 
bixebitînin dê pirsgirêk zêdetir bibin.

Mehmet Çaplak: Pêkanînên li 
welatên YEyê mînak in

Midûrê Navenda Perwerdeyîya Taybet 
û Rehabîlîtasyonê a Bir Umutê Mehmet 
Çapak dibêje ku pirsgirêkên li navendên 
rehabîlîtasyonê ku li gelemperîya Tirkîyê 
hene, li Çewlikê tune ne.

Çapak dibêje ku bi kontrolkirinê tu tişt 
çareser nabe û pirsgirêk di pergalê bi xwe 
de ye û destnîşan dike ku divê Wezareta 
Perwerdeyîyê dema perwerdeyîyê zêdetir 
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bike. Ji bo vê yekê jî welatên Ewropayê 
wekî mînak nîşan dide.

Çapak dîyar dike ku ew pergala hînbûna 
bi hev re ku li Ewropayê tê meşandin, li 
Tirkîyeyê tune ye û wiha dibêje: “Sedema 
vê yekê kêmayîya kadro û avayîyên 
perwerdeyîyê ye.”

Li gorî biryarnameya 28296an ku di 
18yê Gulana 2012yan de, di rojnameya 
fermî de hatiye weşandin, li navendên 
rehabîlîtasyonê perwerdeyîya 12 
saetan wekî “perwerdeyîya destekê” tê 
binavkirin. Bi wê perwerdeyîya ku li gorî 
ast û rewşa xwendekaran tê dîyarkirin, 
mebest ew e ku rewşa astengdarbûna wan 
ji holê rabe an karibin bi wê rewşa xwe 
têra xwe bike û di civakê de entegre bibe.

Çapak bi kurtayî pêkanîna li 
welatên YEyê wiha vedibêje 

*Li welatên Yekîtîya Ewropayê 
perwerdeyîya ji bo astengdaran bi 
dibistana seretayî re dest pê dike.

*Li welatên wekî Îtalya, Fransa, Portekîz, 
Îspanya û Îngîltereyê xwendekarên 
astengdar ji pergala hînbûna bi hev re baş 
sûdê digirin. Ji xwe pergala hînbûna bi hev 
re bi qanûnan dikin mecbûrî.

*Li welatên Almanya, Hollanda û 
Fînlandîyayê astengdarên ku têra xwe 

nakin, diçin dibistanên li gorî pêdivî û 
astengîyên xwe.

*Li gelek welatên endamê yekîtîyê jî 
him li dibistanan him jî li navendên 
taybet pêwist be ji bo xwendekaran 
perwerdeyîya taybet jî tê dayîn. 
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Xwendekar û welîyên 
Çewlikî dipeyivin

Remzî Budancir
Leyla Ayaz

Birayê Borlukan astengdar e. Bavê wî nexwendî 
ye. Ew behsa belgeyên ku her meh bi bavê wî didin 
îmzekirin dike...

JI ASTENGDARAN RE DESTEKA 
PERWERDEYÎYÊ - 3
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Kılıça xwendekar behsa 
vê yekê dike

Gülseren Kılıç 14 salî ye. Ji ber 
pîyê wê hinekî qels e, hewl dide 
ku bi daran li ser xwe bisekine. 
Vê pirsgirêka di pîyên wê de 
5 sal perê dest pê kiriye. Ew ji 
bo dermankirinê diçe navenda 
rehabîlîtasyonê. Pêvajoya 
dermankirinê hê jî dewam dike.

Kılıç dibêje hin kesên ku li navenda 
rehabilîstasyonê tomarkirî ne, wê 
ew qet nedîtine û ew kes beşdarî 
dersan nabin.

Derfetên fîzîkî têrê nake

Kılıç tîne ziman ku li navendê 
derfetên fîzîkî gelekî kêm in:

 “Li hin navendan asansor tune ye. 
Hin hevalên me an bi zehmetîyeke 
mezin an jî bi alîkarîya kesên din 
dikarin di ser pêlikan re herin jor. 
Li navendê bandê meşê tune ye. Ji 
bo me di warê fîzîkî û hereketkirinê 
de perwerdeyîyeke baş nayê dayîn. 
Eger kêmayîyên teknîkî nebûya dê ji 
bo min pêvajoya demankirinê zûtir 
biqedîya. Saetên dersan jî gelekî 
hindik in.”

Malbatên ku dixwazin zarokên wan ên astengdar li navendên 
rehabîlîtasyonê perwerde bibin baş dizanin ka pirsgirêkên li 
wir çi ne û kî ji bo pereqezençkirinê raporên zarokên xwe didin 
navendan.

Sazî li ser navê astengdarên ku naçin dersan pereyan ji 
dewletê distînin û ev ji bo malbatên dixwazin zarokên wan 
perwerde bibe re, dibe pirsgirêk.

JI ASTENGDARAN RE DESTEKA PERWERDEYÎYÊ - 3
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Xwendekarê bi navê A. dipeyive

Xwendekarê bi navê A. li navendê diçe 
dersên perwerdeyîyê û tiştên ku ew tîne 
ziman xemsarî û nelirêtîyan derdixe holê. 
Ew jî dizane ku derfetên fîzîkî ên gelek 
navendên herêmê kêm in û ew navend 
xwedîyê helwesta bazirganîyê ne.

Xwendekar A. dîyar dike ku herî zêde 
astengdarên zihnî pirsgirêkan dijîn û 
der barê helwesta peywirdaran de wiha 
dibêje: “Dema raporê dixwazin, xwe 
gelekî baş dikin. Li dû meriv digerin. 
Lê piştî raporê distînin, her tiştên wan 
diguhere.”

“Em bibêjin, heke xwendekarên ku 
raporên wan ê ortopedîyê hene, bi 
perwerdeyîyê qayîl nebin û jê aciz bibin, 
dikarin bi xwe ji dibistanê veqetin. Lê belê 
astengdarên zihnî nikarin vê yekê bikin.”

“Astengdarên zihnî dikarin bi 
destûrdayîna malbatên xwe dest ji 
dibistanê berdin. Rêvebirîya dibistanê 
jî têkilîyên xwe ên bi wan malbatan re 
xurt dike û xwe baş dide naskirin. Malbat 
piranî bi pereyan tên îqnakirin.

Xwendekaran bi pereyan
îqna dikin”

Xwendekar A. dibêje ku hevalên wî ên 
li dibistanên din jî gelek gilîyên xwe 

jê re dikin lê ew dîsa jî dev ji dibistanê 
bernade. A. sohbeteke bi hevalê xwe re 
wiha vedibêje:

“Hevaleke min heye. Ji dibistana xwe aciz 
e. Dersdar, midûr û perwerdeyîya tê dayîn 
ne bi dilê wê ye. Min jî jê re got ku eger tu 
aciz î neçe dibistanê. Lê dev jê bernade.”

“Ji ber ku navenda rehabîlîtasyonê pereye 
wê ê Açık Öğretimê (zanîngeh an dibistana 
ku perwerdeyîya wê ji dûr ve tê dayîn) 
radizîne.”

“Min jê pirsî ka bavê wê nikare wî pereyî 
razîne. Wê ji min re got: “Na. Ew nikare 
wî pereyî razîne.” Ew ji ber wî pereyî 
li wir dimîne. Bi vî awayî bi pereyan tê 
îqnakirin.”

Xwendekarê li malê, 
li dibistanê heyî tê nîşandan

Xwendekar A. dibêje ku gelek xwendekar 
hene ku nayên navenda rehabîlîtasyonê, 
lê belê dîsa jî wan li wir heyî nîşan didin.

“Hin malbat bi rastî jî dixwazin zarokên 
wan perwerde bibin. Hin malbatên din 
berevajîyê vê yekê tev digerin. Bi taybetî 
malbatên li gundan qet bi perwerdeyîyê 
re eleqeder nabin. Dibêjin: ‘Bila zarokên 
me biçin û pereyan bînin bes e.’ Raporên 
wan zarokan derdixin û qeydên wan li 
dibistanan didin çêkirin.”

“Xwendekar li mala xwe rûdinê, lê li ser 
kaxezê wekî perwerde dîtiye tê nîşandan.”

Welîyên xwendekaran nerazî ne

Welîyên ku dixwazin dersdar bi baldarî di 
pêvajoya perwerdeyîyê de cî bigirin jî, ji 
vê yekê aciz in. Gelek welîyên ku li bajar 
û gundan dijîn, dîyar dikin ku ne pêkan e 
ku ew bernameyên dersên zarokên xwe 
bişopînin.

Welî nizanin ka peywirdarên navendê di 
dawîya her mehê de wan belgeyan çima 
tînin û bi wan didin îmzekirin û dixwazin 
Midûrtîya Perwerdeyîyê vê yekê çareser 
bike.”

“Bavê min nizane 
ji bo çi îmze dike”

Ramazan Borlukan (38) debara xwe bi 
gorsontîyê dike.

Birayê wî ê astengdar, li navendeke 
rehabîlîtasyonê perwerdeyîyê dibîne.
Borlukan dîyar dike ku bavê wî kal bûye, 
nexwendî ye û wiha dibêje: “Ez dixebitim. 
Li malê namînim. Dizanim ku birayê min 
ji malê dibin û dibin dibistanê. Lê belê ez 
nizanim ka di kîjan dersan de çi hînî wan 
dikin? Bavê min jî nizane. Dawîya mehê 
tên belgeyan didin îmzekirin û diçin. 
Bavê min nizane ka ji bo çi wan belgeyan 
îmze dike. Ez jî bavê min jî; em nizanin ka 
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perwerdeyîyeke çawa tê dayîn.”

Ew mafdar e ku ji perwerdeyîya didin 
birayê wî bi guman be. Dibêje ku piştî 
birayê wî dest bi dibistanê kiriye, rewşa 
wî zêdetir xera bûye.”

“Her tiştî zêdetir diavêje hindurê xwe. Ez 
dibêjim di vê pergala perwerdeyîyê de 
pirsgirêk heye.”

Derman: “Diçin nêçîra 
astengdaran”

Navendên rehabîlîtasyon û perwerdeyîya 
taybet li herêmê lêkolînan dikin û raporan 
kom dikin. Zêdetir li gundan vê yekê dikin.

Mehmet Derman (32) dibêje ku ji ber 
ku rapora wî heye peywirdarên wan 
navendan çûne cem wî jî.

“Sala 2005an an a 2006an bû. Ez ji gundê 
Peyasê me. Gundê me girêdayî navenda 
bajêr e. Xebatkarên navendan mal bi mal 
digerîyan. Rasterast derketibûn nêçîra 
astengdaran.”

“Digotin ew ê ji astengdaran re bibin 
alîkar, rapor û fotokopîyên nasnameyên 
wan digirtin. Hatin cem min jî. Min neda. 
Lê belê min bihîst ku bi dayîna alikarîyên 
biçûk gelek kesan tu tiştek ji wan 
nepirsîne û raporên xwe dane wan.” 
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Kesên astengdar bi Pergala 
Hînbûna Bi Hev Re dikarin 

perwerde bibin
Remzî Budancir

Leyla Ayaz

Sekreterê Komeleya Kesên Kor ê Altınoktayê 
Berent ji Amedê der barê bernameya Ji 
Astengdaran Re Desteka Perwerdeyîyê 
de peyivî, behsa pirsgirêk û pêşnîyarên 
xwe ên ji bo çareserîyê kir.

JI ASTENGDARAN RE DESTEKA 
PERWERDEYÎYÊ - 4
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Amed

Berent dibêje li tevayîya Amedê 
zêdetirî 60 navendên taybet hene. Ev 
navend mehê herî kêm 100 hezar Lîre 
pereyan ji dewletê distînin. Ev cîyên 
hanê baş nayên kontrolkirin.

“Ka bînin ber çavê xwe ku wê êdî 
servîs baş bixebite, mal bi mal bigere, 
wê mazotê bişewitîne, personel û 
servîsên din jî peyda bibe. Hûn bawer 
bikin ku eger pergala xwendina rehan 
pêk were dê hejmara navendan nîvî-
nîvî kêm bibe.”

“Ji ber ku gelek xwendekar hene, 
naçin dibistanan, li malê rûniştine 
û mehaneyên wan jî ji dewletê tê 
standin. Piştî kontrolên baş ev 
navend xwe naxin riskê, êdî. Dê hin 
ji wan werin girtin, hinekên din jî dê 
bibin yek.

Berent ji ber vê yekê pêkanîna 
nîşandana pergala bîyometrîk û 
şopandina bi kamerayê baş dibine. 
Piştî erêkirina Wezareta Perwedeyîyê 
dê dest bi pêkanîna vê bernameyê 
were kirin.

Pirsgirêka kêmbûna 
pisporan 

Berent dibêje ku pirsgirêk ne 
tenê kêmayîyên li navendan e û 
pirsgirêkên der barê perwerdeyîya ji 
bo astengdaran û kêmayîya kadroyê 
tîne ziman.

“Kêmayîya kadroyên ku kontrolan 
dikin jî hene. Li Tirkîyeyê mufetîş û 
mamosteyên di warê perwerdeyîya 
taybet de destûr girtine gelekî kêm 
in. Gelo konrol di vî warî de dê çawa 
were kirin? Divê bi teqezî cîyên 
ku xwendekar lê perwerde dibin, 
bernameyên dersan û jîyana wan 
a sosyal were kontrolkirin. Divê 
mamoste bi xwe jî were kontrolkirin 
bê ka di karê xwe de pêşketî ye an 
na.”

Pergala hînbûna bi hev re

Berent dibêje ku eger bi pergala 
hînbûna bi hev re zarokên 
astengdar bi heval û hogirên xwe 
re li heman cîyî perwerde bibin, dê 
ji navendên rehabîlîtasyona taybet 
baştir be.

Li Tirkîyeyê di navbera salên 2014 
û 2015yan de li dibistanên seretayî, 
navîn û bilind, 182 hezar û 917 

Yakup Berent mamosteyê rehbertîyê ye. Ew 3 salan li Navenda 
Rehbertî û Lêkolînê (RAM) a Amedê xebitîye. Niha sekreterê 
Komeleya Kesên Kor ê Altınoktayê ye.

Em der barê pêkanîna bernameya Ji Astengdaran Re Desteka 
Perwerdeyîyê a li Amedê de bi wî re peyivîn.
Berent behsa pergala giştî kir, behsa pêşnîyarên xwe ên ji bo 
çareserîyê kir û bi taybetî bangî welîyan kir.

“Divê welî li ser vê yekê bi girîngî bisekinin, konrtolkirin jî bi 
awayekî baş were kirin. Meriv dikare bibêje ku bêusûlîyên li 
gelemperîya Tirkîyeyê li vir jî tê kirin. Delîla vê yekê jî ew e ku 
li ser navê xwendekarê ku wefat kiriye, 3 mehan pere hatiye 
standin.”

JI ASTENGDARAN RE DESTEKA PERWERDEYÎYÊ - 4
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xwendekar li gorî rêziknameyê di 
perwerdeyîya bi pergala hînbûna bi 
hev re perwerde bûne.

“Li fêrgeha ku Wezarata Perwerdeyîyê 
dibêje ku divê herî zêde 20 kes tê de 
bin, tenê 2 xwendekarên astengdar 
dikarin cî bigirin. Di fêrgehekê de herî 
zêde 2 xwendekarên otîstîk dikarin 
cî bigirin. Li gorî rêziknameyê zêdetir 
nabe. Lê belê fêrgehên din jî dikarin 
werin vekirin. Mamoste di vî warî de 
dikarin bibin pispor. Dikarin dibistanên 
nû werin vekirin. Li navendên taybet 
ji bo xwendekarên astengdar di 
hefteyê de 2 saet tenê perwerde tê 
dayîn. Ev li dibistanên dewletê 36 
saet e. Di pergala hînbûna bi hev re 
de kesên astengdar her tim di nava 
perwerdeyîyê de ne.

“Xwendekarên astengdar di fêrgeha 
xwe de li gel hevalên xwe perwerdeyîya 
li gorî xwe dikare bibîne. Ew xwendekar 
ji hêla pisporan ve li odeya destekê tên 
perwerdekirin.”

Dê qalîte bihata nîqaşkirin

Berent dîyar dike ku li Amedê bi pereyê 
ku li navendên taybet diçe re, dikarin 
dibistanên nû çê bikin û wiha dibêje: 

“Eger em tevayîya Tirkîyeyê bînin 
ber çavên xwe, bi vê çavkanîyê meriv 
dikare bi sedan dibistanan veke û bi 
hezaran mamosteyan bixin ser kar. 
Li dibistanan, ji bo xwendekarên 
astengdar dikarin fêrgehên taybet 
çê bikin. Li dibistanên ku were 
vekirin li gorî rêziknameya Wezareta 

Perwerdeyîyê dikarin xwendekaran 
perwerde bikin. Wê demê em ê niha ne ku 
der barê pirsgirêkan de, der barê qeliteya 
perwerdeyîyê de bipeyivîyana.”

Pêşnîyar

Berent pêşnîyarên xwe ên ji bo çareserîya 
pirsgirêkan jî wiha rêz dike:

* Li dibistanên nû divê bi teqez odeya ji bo 
perwerdeyîya taybet hebe. Li dibistanên 
heyî jî divê midûrên dibistanan rewşa 
xwendekarên astengdar bînin ber çavên 
xwe û derdora dibistanê li gorî vê yekê saz 
bikin.

* Divê malbat jî tev li pêvajoya 
perwerdekirina astengdaran bibin. Divê 
bi taybetî li ser malbatên ku zarokên xwe 

dişînin navendên taybet were sekinandin. 
Divê dersên ku li navendê wekî destekê 
didin zarokan were şopandin.

* Divê midûrtîyên perwerdeyîyê û ofîsên 
hiqûqê kontrolên xwe ên li ser navendan 
zêdetir bikin. Pergala bîyometrîk bi teqezî 
divê pêk were.

* Wekî mînak; li Amedê lîseya ji bo 
kesên ker tune ye. Ew xwendekar ji vir 
diçin Wan û Xarpêtê. Li Amedê ji bo wan 
tenê dibistana navîn heye. Gelo çima 
em ê wan ji derdora wan dûr bixin û 
bişînin bajarên din. Eger pêngavên ji bo 
perwerdeyîya astengdaran were avêtin, 
divê ev kêmayî jî were çareserkirin. Li gorî 
hemû astengdaran, li her bajarî pirsgirêka 
dibistanan, divê were çareserkirin.

Remzî Budancir

Li Çewlikê ji dayîk bû û li vir dest bi rojnamegeriyê kir. Li rojnameyên Ab-i Hayat (2005), 
Bingol’un Sesi (2007-2008), Taraf (2008-2015) û li DIHAyê (2006) xebitî. Di sala 2014an 
de tevlî xebatê ‘Profîla Medyaya Herêmî’bû, 2015an de li ser projeya ‘Li Rojhilat-başûrê 
Xirîstiyan û Elewiyên Ji Ber Zimanê Tundrew Mexdûr Bûne’ xebitî. Dema li Azadî Tvyê 
kar dikir, kanal bi KHK´ê hat girtin û ji ber vê jî niha bêkar e.

Leyla Ayaz

Li Wanê ji dayîk bûye. Di sala 2006an de li Ajansa Nûçeyan a Dicleyê dest bi 
rojnamegeriyê kir. Li Azadiya Welat edîtortî, li JÎNHAyê jî mudirtiya nûçeyên Tirkî û 
Kurdî kiriye. Li Amedê li şîrketa Anormal Filmê derhênera kûrgûyê bû. 28ê Îlona 2016an 
de dema li Van Dogu Radyoyê kar dikir, sazî bi KHKyê hat girtin û ew ji ber vê bêkar ma. 
Li Amedê dijî.
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“Gawirên wir” çûbûn 
tenê tax mabûn, 

lê tax jî bi giştî ji holê rakirin
Oktay Altekin

Zana Kibar

Li Sûrê bi giştî 6 caran derketina derve hat 
qedexekirin. Qedexeya dawî di 2yê Berfanbara 
2015yan de hat ragihandin. Di 9ê Adara 2016yan 
de operasyonên li vir bi dawî bûn. Lê belê kevir li 
ser kevir nehiştibûn.
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Li 6 taxan qedexe 
dewam dike

Qedexe û hilweşandina li navçeya 
dîrokî dewam dike. Qedexeya herî 
dawî di 2yê Berfanbara 2015yan de 
dest pê kir. Piştî qedexeya 103 rojan 
ji 10ê Adara 2016yan de dest bi 
hilweşandina mal û kargehan kirin û 
ev yek hê jî didome. Li 6 taxên Sûrê 
kevir li ser kevir nehatine hiştin. 

Qaymeqamtîya Sûrê di daxuyanîya 
xwe a berî niha de ragihandibû 
ku qedexe li 9 taxên navçeyê 
(Abdaldede, Alipaşa, Lalebey, 
Süleyman Nazif, Ziya Gökalp, Camii 
Kebir, Camii Nebi, İskenderpaşa 
û Melikahmet) hatiye rakirin lê, 
li 6 taxan (Cevatpaşa, Fatihpaşa, 
Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz û 
Savaş) qedexe hê jî dewam dike.

Taxa Gawiran êdî tune ye

Herêma Sûrê di sala 1988an de bi 
temamî wekî “bajarê taybet (sît)” 
hatibû ragihandin. Di Tîrmeha 
2015yan de Kela Amedê û Baxçeyên 
Hewselê ji hêla UNESCOyê ve di 
lîsteya Berhemên Çanda Dinyayê de 
hatin bicîkirin.

Di operasyonan de welatî ji navçeyê 
hatin derxistin, TSKyê bi tank û 
topan êrişî navçeyê kir û her der 
wêran kir. Piştî biryara destdanînê, 
mal û kargehên ku hindik zîyan 
bûne an saxlem mane jî hatin 
hilweşandin û zêdetirî nîvîyê 
navçeyê ji holê hat rakirin. 

Navçeya Sûrê bi kolan, malên berê, 
kanî, bazirganîya kevneşopîyê û bi 
avayîsazîya xwe di nava ahengekê 
de bû. 

Di wêneyên ku li herêma lê qedexe 
heye de hatiye kişandin de, xuya 
dibe ku taxa Hasırlıyê ku welatîyên 
Amedê jê re dibêjin Xançepek ango 
wekî Taxa Gawiran jî tê zanîn, 
hatiye hilweşandin û bi giştî ji holê 
hatiye rakirin.

Li Tirkîyeyê piştî bidawîkirina pêvajoya çareserîyê, di navbera 
dewletê û hêzên PKKyê de şer ji nû ve dest pê kir. Di şerên 
dawîyê de li navçeya Sûrê a Amedê derketina derve gelek 
caran hat qedexekirin ku heta niha di dinyayê de, tu qedexe ev 
qasî ne demdirêj bûye.

Navçeya Sûrê cîyekî dîrokî ye. Çanda gelek netewan hê jî 
di nava xwe de dihewîne. Lê belê ji ber şer û qedexeyan ji 
bilî koçkirin, binpêkirina mafan û welatîyên hatin kuştin; 
berhemên dîrokî ên li navçeyê jî gelek zîyan dîtin. Taxa 
Hasırlıyê ku Amedî jê re dibêjin Xançepek û wekî Taxa Gawiran 
jî tê zanîn, bi giştî hat hilweşandin. Paşê bi biryara Lijneya 
Wezîran, dewletê dest danî ser 6 hezar û 300 avayî û xanîyên li 
Sûrê û kir “malê dewletê”.

SÛR - 1
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 8ê Sermaweza 2015yan

10ê Gulana 2016yan

    8ê Gulana 2017yan

    21ê Avrêla 2017yan
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Bi blokên beton rê hatiye girtin

Berhemên dîrokî ên hezar salan ku ji 
bo navçeyê sembola kozmopolîtîyê bûn 
hatine tunekirin. Li taxê tenê Mizgefta 
Ereb Şêx maye. Hawraya Cihûyan, Dêra 
Ermenên Katolîk û Dêra Surp Giragos ku 
li Rojhilata Navîn dêra herî mezin bû ji 
holê hatine rakirin. Welatî berê ji navçeyê 
hatin derxistin û niha jî destûr nayê 
dayîn ku vegerin warê xwe. Devê kolanên 
ku lê qedexe heye, bi blokên beton 
hatine girtin û benda polîsan lê hatiye 
danîn. Ji bo rojnamegeran jî çûyîna wir 
hê jî qedexe ye. Ji xwe welatîyên ku ji 
wir hatine derxistin vegerin jî, tu tiştek 
nemaye ku biçin ser.

Dest danîn ser %80yê Sûrê û 
kirin “malê dewletê”

Bi biryara Desteya Wezîran ku di 25ê 
Adarê de di Rojnameya Fermî de hat 
weşandin, dewletê li Sûrê dest danîye ser 
6 hezar û 300 mal û kargehan û bi lezgînî 
kirin “malê dewletê.”

Li navçeya dîrokî, bi giştî nêzîkî 7 hezar 
û 742 mal û kargeh hebûn. Bi vî awayî 
dest danîne ser %80yê navçeyê. Mal û 
kargehên welatîyan di carekê de ji destê 
wan hat standin. Wezareta Derdor û 
Bajaran li navçeyê Plansazîya Parastina 
Avayîsazîyê pêk neanî. Mafê jîyanê, mafê 
perwerdeyîyê, mafê tendiristîyê, mafê 
gerê ku mafên merivan ên gerdûnî ne, li 
ber çavê hemû dinyayê hatine binpêkirin.

Demografî hat guherandin

Yek ji bajarê herî girîng ê Mezopotamyaya 
Jorîn, Amed e. 17 navçeyên Amedê hene. 
Navçeya herî kevnar û dîrokî ku berhemên 
gelek şaristanîyan di hindurê xwe de 
dihewîne, Sûr e.

Dîroka sûrên Kela Amedê digihêje 7 hezar 
sal berî niha û navê xwe jî li navçeyê 
kiriye. Piştî Benda Çînê, dîwarê herî dirêj 
û fire ên ji bo parastinê hatiye çêkirin, 
Sûrên Kela Amedê ne û di vî warî de 
xwedîyê girîngîyeke navneteweyî ye.

Li ser sûrên derve û hindûr gelek 

motîfên hene ku ev motîf ên bi qasî 30 
şaristanîyên cuda ne. Li navçeya ku gelek 
berhemên olî jî lê heye, %7ê serjimara 
Amedê lê dijî. Ji alîyê serjimarîyê di rêza 
5an de ye.

Dîrok hê jî zindî ye

15 taxên navçeyê ku Abdaldede, Alipaşa, 
Cami-i Kebir, Cami-i Nebi, Cemal Yılmaz, 
Cevat Paşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, 
İskenderpaşa, Lalebey, Melikahmet, 
Savaş, Süleyman Nazif û Ziya Gökalp di 
nava sûran de dimînin.

Ji %45ê serjimara navçeyê li ser 132 
hektarê di nava sûran de dijîyan.

Li Amedê dema me nûçe çê dikir, kesên 
em bi wan re peyivîn tiştên li wir pêk 
hatine yek bi yek ji me re gotin. Ne 
tenê bûyerên dawî, bi hafizeyeke zindî 
behsa 1915yan dikin. Der barê komkirina 
Ermenên ji bo tehcirkirinê li cîyê ku Kurd 
jê re dibêjin “zindan” de, li her navçeyên 
Amedê biranînên cuda hê jî tên vegotin.

Di heman salan de gelê Suryan jî bi 
darê zorê hatin koçkirin û kuştin. Wisa 
tê texmînkirin ku hejmara kesên kuştî, 
nêzîkî 300 hezaran e. Li Amedê di sala 
1914yan de hejmara gelê Ermen 73 hezar 
bûye lê di sala 1918yan de 3 hezar kes 
mane. Hejmara Suryanan jî ji 100 hezarî 
daketiye 27 hezaran. Çi qasî di çavkanîyên 
cuda de rêjeyên cuda were nivîsandin jî, 
di çavkanîyên Ermen, Kurd û Osmanîyan 

Bi lezgînî kirina 
“malê dewletê”

Desteya Wezîran biryar da ku li 
navçeya Sûrê 16, li Yenişehirê jî 
2 bi temamî 18 tax bi lezgînî bibe 
“malê dewletê.” Biryar di 25ê Adara 
2016yan de di Rojnameya Fermî de hat 
weşandin. 

Baroya Amedê ji bo pêkanîna wê 
biryarê were sekinandin û paşê jî were 
betalkirin serî li Daîreya Dadgeha 
Şêwirê a 6. da, lê daxwaza baroyê hat 
redkirin. 

Li ser vê yekê baroyê bi hinceta biryar 
bêhiqûqî ye serî li dadgeha bilind 
dabû.

Taxên ku dewletê dest danîne ser wiha 
ne: Abdaldede, Alipaşa, Cemal Yılmaz, 
Camii Kebir, Cevatpaşa, Dabanoğlu, 
Hasırlı (Gawir), İnönü, İskenderpaşa, 
Lalebey, Malikahmet, Özdemir, 
Süleyman Gazi, Savaş, Şemhane, Ziya 
Gökalp, Köşkler û Yenişehir”\

*Hûn dikarin li ser vê linke li nimareya 
parsêlên taxên ku dest danîne ser 
bibînin.

http://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/001/898/original/Kamulas%CC%A7t%C4%B1r%C4%B1lma.pdf?1492981013
http://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/001/898/original/Kamulas%CC%A7t%C4%B1r%C4%B1lma.pdf?1492981013
http://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/001/898/original/Kamulas%CC%A7t%C4%B1r%C4%B1lma.pdf?1492981013
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de baş tê dîtin ku berî sala 1915yan %30yê 
serjimara Amedê ji Ermen, Keldan û 
Suryanan pêk dihat.

Türkay: Xemgîya mezin 
a Ermenan

Ji bo çêkirina nûçeyê em li Amedê, bi 
Endamê Desteya Rêvebirîyê a Wexfa Dêra 
Surp Giragos a Ermenan Gafur Türkay re 
der barê bîranînên wî ên li taxa Gawir de 
peyivîn. Wî anî ziman ku tax bi giştî hatiye 
hilweşandin.

Türkay destnîşan dike ku Amed ji berê de 
warê Ermenan bûye û welatîyên Ermen bi 
piranî li nava sûran dijîyan. Türkay dîyar 

dike ku bîranînên wî ên der barê Taxa 
Gawiran de ji demên gelek berê ve dest pê 
dike.

Li gorî Türkay heta sala 1915yan welatîyên 
li nav sûran dijîyan %60 Xirîstîyan, %40 
jî Misilman bûne û got: “Em dizanin ku 
gelekî wan Xirîstîyanan jî Ermen bûne.”

Türkay dibêje taxa ku wekî Gawir tê zanîn 
bi Ermenan, bi avayîsazîya Ermenan tê 
nasîn.

 “Demên berê, Ermenên ku bi huner, 
avayîsazî, xwarin û muzîka xwe tê 
naskirin li vir dijîyan. Her kes heta êvarê 
dixebitîn. Êvarê jî sifra xwe radixistin û 
tembûra xwe dixistin destê xwe. Mînak Sami Hazinses, Bedri Ayseli û Coşkun 

Sabah li wê taxê ji dayîk bûne.”

Türkay di dawîyê de der barê bûyerên li 
Sûrê dipeyive:

“Dibe ku ez hingî zêde dibêjim lê der 
barê Ermenan de tu tiştek nehiştine. 
Berê digotin ku Gawir çûne lê taxa wan 
maye; niha êdî tax jî tune ye. Mixabin 
ew berhemên ku motîfên wan rojan li ser 
neqişkirî bû yek bi yek hatin hilweşandin.

“Berê dema hûn ji Mînareya Çarling bi 
jêr ve diçûn, kolanên navdar derdiket 
pêşîya we. Kolanên ku jê re digotin “kuçe” 
ku wesayît bi zorê karîbûn tê re derbas 
bibûna. Niha balafir dikare peyayî wir 
bibin. Ango hemû berhem û ahenga dîrokî 
li wir hat kavilkirin. A rast, em niha gêj 

bûne. Ez wekî welatîyekî li Amedê dijîm, 
ker û gêj bûme.”

“Tiştên ku hatin kirin, ji bo Ermenan 
xemgînîyeke mezin bû. Qet tiştek nebûbe 
jî, êdî kolana Mıgırdiç Margosyan tune ye, 
mal û taxa wî tune ye. Taxa Gawir mixabin 
hat hilweşandin.”

Dayîka Makbûle: Ji bilî Sûrê ez 
nikarim li tu cîyî bijîm

Dayîka Makbûle, li taxa Hasırlıyê dijîya 
û paşê Sûr terk nekiriye û niha li taxeke 
din dijî. Me li Dayîka Makbûle guhdarî kir. 
Dike lawelaw û behsa hilweşandina taxa 
xwe dike. Dayîk bi kelegirî dibêje ku mala 
wê bi giştî anîne xwarê, ew nikare ji bilî 
Sûrê li tu cîyî bijî.

https://youtu.be/9mAAkVBjGcM
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“Min zarokên xwe xapand û ji 
wan re got ku fîlm tê kişandin”

Dema em li taxên Sûrê digerin ji paceya 
malekê dengek tê me ku dibêje: “Mala me 
jî xera kirin.” 

Em berê kameraya xwe didin wir. Bav 
behsa tiştên bi serê wan de hatiye dike û 
keça wî a biçûk jî li bavê xwe guhdarî dike. 

Bav dibêje ku ew li gel hevser, zarok, dê û 
bavê xwe, li taxa Hasırılıyê di jêrzemînekê 
de 4 mehan tî û birçî, her roj di bin sîya 
mirinê de jîyane. Wê demê ji bo zarokên 
wî netirsin, ji wan re gotiye ku li taxê 
fîlm tê kişandin. Zarok piştî ji jêrzemînê 
derdikevin rastîyê dibînin.

Li kuçeyeke din, kalek tê cem me û li ser 
pîyan behsa halê xwe dike. Ji ber mala 
wî a sêqat hatiye hilweşandin pereyekî 
hindik dane wî. Lê wî nikarîbûye tu tiştekî 
ji mala xwe derxîne. Bi xemgînî dibêje ku 
wekî mala wî, tax bi giştî hilweşandine û 
hêdî hêdî di nava kuçeyên teng de dimeşe 
diçe.



NÛÇEYA ROJNAMEGERÊN BÊKAR

Mıgırdiç Margosyan 
behsa kolan û derdora 

sûran kir
Oktay Altekin

Zana Kibar

“Ez nabînim. Ez nava Sûrê “kulîlk bi kulîlk” 
ango kuçe bi kuçe, kevir bi kevir dizanim. Berî 
niha min zanîbû ka li ku kanî heye, li ku firûn 
heye. Min bi gişkî zanîbû. Lê ez niha biçim wir, 
ez ê li wan deran winda bibim.

SÛR - 2
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Tiştên pêk hatine, 
pêşbînîyên Margosyan 

bi xwe ne.

Ne tenê navê wî ê li kolanê daliqandî 
hatiye xwarê. Di qedexeya ku di 
25ê Berfanbarê de dest pê kir û 
103 rojan dewam kir de, kolana 
Mıgırdiç Margosyan jî bi giştî hat 
hilweşandin û niha kolaneke wisa 
tune ye.

Him der barê van bûyerên dawîyê 
de, him jî der barê jîyana berê a li 
Sûrê de, em bi Mıgırdiç Margosyan 
re peyivîn.

 

Meclîsa Şaredarîya Sûrê, di 9ê Berfanbara 2009an de biryar 
da ku navê kolana Direkçi wekî “Mıgırdiç Margosyan” were 
guherandin. Şaredarê Sûrê ê wê demê Abdullah Demirbaş, 
bi destê xwe tabela guhert û di daxuyanîya xwe de gotibû ku 
Amed bajarekî pirreng e, gelek netew, bawerî û çandên cuda di 
nava xwe de dihewîne û ji berê ve her kes bi aştî û biratî dijîn.

Pêngava pirzimanî a Şaredarîya Sûrê a ji bo jîyana aştîyane, 
di nava civakê de bi girîngî hatiye pêşwazîkirin.  Lê belê 
Mıgırdiç Margosyan wê demê gotibû ku helwesta li Tirkîyeyê 
hê jî neguherîye, dibe ku ev pêngavên hanê di siberojê de bê 
betalkirin û nexwestibû navê wî li kolana ku ew lê ji dayîk bûye 
were daliqandin.

SÛR - 2
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“Direkçi” bû “Margosyan”

Sûr warê Ermenan ê berê ye. Hûn jî li wir 
dijîyan. Hûn dikarin behsa derdora sûran, 
Taxa Gawiran bikin ka ew der di bîra 
Ermenan de xwedîyê cîyekî çawa ye?

Ji xwe gava ku em behsa Sûrê dikin ew 
bajarê Amedê bi xwe ye. Paşê li derveyî 

sûran mal û kargeh hatine çêkirin ku ew li 
derveyê Ameda kevn e. Welatîyên Ermen 
bi piranî li Xançepêkê ango li taxa Gawir 
dijîyan. Wekî ku ji navê wê jî dîyar e, li wê 
taxê kesên ku ne Misilman bûn, dijîyan. 
Zaroktîya min a heta sala 1950yî li wir, li 
Amedê derbas bû. Bajarekî ku Xirîstîyan û 
Misilman tevî hev dijîyan. Taxên Ermanan, 
Suryanan hebûn. Ne bi qasî ên din be jî, 
gelek malên Keldanîyan jî hebûn…

Jîyaneke bi hev re hebû. Taybetîya Taxa 
Gawiran ew bû ku ên lê dijîyan bi piranî 
esnaf bûn. Ango zêrfiroş, hesinkar, 
paxirkar û hwd. Ew li gel hev dijîyan. 
Wê demê televîzyon tune bû. Di şevên 
zivistanê de Ermenên wir dihatin gel 
hev, behsa xwe û karên xwe dikirin. 
Di sohbetan de wekî “Kirîv” bangî hev 
dikirin: “Kirîv tu li ku derê qefleyê bûyî.” 
Qefleya ku behs dikirin ên li ser biryara 
tehcîrê koç kiribûn bû. Li Amedê behsa 
“Jenosîd” an “tehcir”ê nedikirin, tenê 
digotin “qefle”. Dema wan di şevên dirêj 
de ev sohbet dikirin, em jî li gel zarokên 
din li ber sobeya sac rûdiniştin û me gûz 
dixwarin. Jîyana me bi vî rengî bû.

Taybetîya taxa Gawiran ew e ku her tim 
hevgirtî bûye. Di dîrokê de gelek caran 
li ser taxê êriş kirine. Gelo sedema vê 
taybetîyê çi ye?

Li Amedê, li tu cîyî, dirêjîya tu kolan an 
kuçeyan ji 500 mêtre-1 km ne zêdetir e. 

wî di sala 1988an de hêjayî Xelata 
Elîz Kavûkçûyan a Edebîyatê (Paris-
Fransa) hat dîtin. Vê xelatê didin 
nivîskarên bi Ermenî dinivîsin. Piştî 
pirtûkên wî ên “Taxa Gawiran”, 
“Bibêje Margoso Tu Ji Ku yî?“, ”Bilêta 
Me yî Stenbolê Hat Birin” bi Tirkî 
hatin çapkirin, pirtûka wî a duyemîn 
ku bi Ermenî nivîsîbû “Dîkrîsî Aperen 
(Kevîyên Dîjleyê)” jî hat çapkirin.

Pirtûka wî a “Gavur Mahallesi” bi 
navê “Li Ba Me, Li Wan Deran” ji hêla 
Weşanên Avestayê ve bi Kurdî hat 
weşandin.

Piştî pirtûkên wî ên “Kurd”, 
“Nameyên Ji Kirîv re” û “Derzîya 
Bi Çembil” çap bûn, pirtûka wî a 
dawî “Tanrının Seyir Defteri” ji 
hêla Weşanên Arasê hat weşandin. 
Quncenivîsên Margosyan hê jî, di 
rojnameya Evrenselê de tê weşandin.

Di 23yê Berfanbara 1938an de li taxa 
Xançepekê (Gawir) a Amedê hatiye dinyayê. 
Li Dibistana Seretayî a Süleyman Nazif dest 
bi perwerdeyîyê kiriye. Piştî perwerdeyîya li 
Dibistana Navîn a Ziya Gökalp diçe Stenbolê. 
Li Dibistana Navîn a Bezcîyan û li Lîseya 
Getronaganê perwerdeyîya xwe didomîne.

Paşê li Zanîngeha Stenbolê, Beşa Felsefeyê 
diqedîne. Di navbera salên 1966-1972yan 
de li Üsküdar Selamsızê dibe midûre 
Lîseya Ermenan a Surp Haç Tibrevankê. Di 
heman demê de li dibistanê dersên felsefe, 
psîkolojî û zimanê Ermenî jî dide.

Hin çîrokên wî ên bi Ermenî nivîsîbû û 
di rojnameya Marmarayê de hatibûn 
weşandin, bi navê “Ayt Goxmerî” (Odeyên 
Me) wekî pirtûk hat çapkirin. Ev pirtûka 

Mıgırdiç Margosyan

kî ye?
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Orjînalbûna malên li wir, ji xwe ev yek 
e. Mal bi avayîsazîyeke wisa hatibûn 
çêkirin ku hindurên wan zivistanan zef 
nedicemidî û havînan jî hênik bû. Berî 
niha banê malan hebûn.

Meriv dikarî di ser banan re biçûya maleke 
din. Jîyan wiha bû. Li Amedê du cureyên 
kevirê bazaltê hebûn. Kevirên mê û 
kevirên nêr. Kevirên mê qulikqulikî bû û pê 
hewş dihat lêkirin.

Dema hewş dihat şuştin, ji ber qulikên 
keviran hinek av li ser wan dima û derdor 
hênik dikir. Kevirên nêr bi destan dihat 
neqişkirin û pê eywan û kemerên malan 
dihatin çêkirin. Ên ew çê dikirin jî, %90 
Ermenên hosteyên keviran bûn. Bavê min 
jî yek ji wan bû.

Di sala 2010an de navê we li kolaneke 
Taxa Gawiran kirin. We di hevpeyvînekê de 
gotiye ku hûn tiştekî wisa naxwazin. Gelo 
sedema wê çi bû?

Ez ji bo restorekirina Dêra Ermenan gelek 
caran çûme Amedê. Ji bilî wê, ji ber ku 
min der barê Amedê de jî pirtûk nivîsîbû, 
gelek caran ez dawetî Amedê dihatim kirin 
û ez diçûm. Xebatkarên şaredarîyê ên wê 
demê ji ber keda min rojekê gotin ku ew ê 
navê min li kolana ku ez lê ji dayîk bûme 
daliqînin.

Min jî ji wan re wiha got: “Dibe ku hûn di 
vê konjukturê de vê yekê bixwazin. Em ne 
munecim in. Kes nizane dê sibê çi bibe. 
Di pêşerojê de eger zihnîyet û konjuktur 
biguhere, dibe ku meriv bibêjin em êdî vî 

navî naxwazin. Ez vê yekê naxwazin. Dibe 
ku mafdar an ne mafdar bin jî.

Eger piştî 3 salan an piştî 30 salan tiştekî 
nebaş bibe û wî navî ji wir bînin xwarê, 
him hûn û him jî ez, em ê aciz bin.” Rojekê 
min dît ku navê min lê daliqandine. Wekî 
min berê jî got ku ez ne munecim im. Lê 
belê piştî demekê ew nav êdî ne li wir e. A 
girîng ne nav e jî. Min dixwest ku bi çi navî 
dibe bila bibe lê, tenê bila çend kesên 
“Gawir” li wir bijîn.

Piştî hilweşandina Taxa Gawiran û Kolana 
Mıgırdiç Margosyan gelo hûn qet çûne 
Amedê û we ew der dîtine?

Belê ez çûme Amedê lê belê ez neçûme 
taxê. Wê demê qedexe hebû û bi qasî ku 
ez dizanim qedexe hê jî dewam dike. Bê 
guman ez dixwazim biçim bibînim. Lê ez 
baş dizanim ku eger ez wir bibînim, ez ê 
gelekî xemgîn bibim. 

Em çûn wan deran me ew der dîtin û wêne 
kişandin. Berî niha hevpeyvîneke bi we re 
bi serenavê “Bibêje Margosyan Tu Ji Ku yî” 
hatibû weşandin. Em jî niha ji we dipirsin: 
“Bibêje Margosyan Ka Kolana Te?”

Ez nabînim. (Li wêneyên taxa hilweşandî 
dinêre) Ji ber ku li vir tax nemaye. Li vir 
erse an rêyeke fireh xuya dike. Ez dikarim 
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bibejim ku ez her derê Sûrê baş dizanim.

Kêlî bi kêlî, kevir bi kevir tê ber çavê min. 
Berê li ku firûn, li ku aş hebû min zanîbû. 
Lê belê ez niha biçim wir, teqez ez ê li wir 
winda bibim.

Ev der kolana ku navê we lê hatiye lêkirin e

(Li wêneyên taxa wêrankirî dinêre) Belê 
nav jî çûye, kolan bi xwe jî… A rast min 
ev qasî texmîn nedikir. Ev der kirine 
wekî meydana futbolê. Cîyê ku meriv lê 
hatibe dinyayê û baş zanibe, gelo dibe 
ku meriv nas neke? Mixabin me ev jî dît. 
(Li wêneyan dinêre) Ev der kumbeta çana 
dêrê ye. Berî niha di dewsa vê de yeke 
din hebû. Li ser saeteke gilover hebû. Ew 
kumbeta dêrê, baş nayê bîra min lê di 
navbera salê 1913-15yan de bû ku, ji ber 
ku ji mînareya mizgeftê bilindtir bû, bi 
tank û topan hat hilweşandin.
A li vir xuya dibe, paşê hatibû çêkirin. 
Ji sala 1915yan bi şûn de Ermenên li vir 
bi darê zorê ji cî û warê xwe derketin. 
Ma dixwazin berhem û şopên Ermenan 
jî tune bikin? Ji xwe tu tiştek nemabû. 
Ne tenê avayîsazî, çanda wê demê jî hat 
tunekirin. Dibe ku di dewsa van cîyên 
hilweşandine de avayîyên modern jî 
çê bikin. Lê êdî Ameda berê ku min di 
pirtûkên xwe de behsa wê dikir namîne 
li holê. Ango demekê serokwezîrekî me 
digot, ez ê vê derê bikim Toledo. 
Bi Toledokirinê tenê nabe.

Rapora NYyê: Qîyamet rabû

Neteweyên Yekbûyî (NY) operasyonên 
li Şirnex, Cizîr, Nisêbîn, Sûr, Silopîya 
û ên li herêmê hatine kirin, di rapora 
xwe de wekî “tabloya qîyametê” bi 
nav kiriye. Ofîsa Mafê Merivan a NYyê 
rapora xwe a binpêkirina mafan ku di 
navbera Tîrmeha 2015yan û Gelawêja 
2016yan de li herêma rojhilatê 
Tirkîyeyê amade kiriye, hefteya borî 
dîyar kir. Di rapora ku li ser malpera 
wan a fermî hat weşandin û ji 26 

rûpelan pêk tê de wiha hat gotin: 
“Di operasyonên ku hêzen hikûmetê 
pêk anîne de, hatiye gotin ku  
hilweşandineke mezin hatiye kirin, 
gelek merivan canê xwe ji dest dane 
û di gelek warên din de jî, îdiayên 
binpêkirina mafê merivan hene.”

Li gorî raporê, nêzîkî 30 navçe 
û gundên li derdora wan ji ber 
operasyonan di nava rewşeke xirab 
de mane. Piranîya wan Kurd di 
navbera 355 hezar û nîv milyon meriv 
ji cî û warê xwe hatin derxistin.
NYyê her wiha wêneyên Nisêbîn û 
Sûrê ên di operasyonan de hatibûn 
hilweşandin jî ku ji peykê hatine 
kişandin, di raporê de weşandin.

Hûn dikarin li ser vê lînkê raporê 
vekin. 

Rêxistina Bexişînê: 500 hezar 
kes bi darê zorê koçber bûn

Rêxistina Bexişînê a Navneteweyî 
di ropora xwe a ku di Berfanbara 
2016yan de dîyar kiribû de, ragihand 
ku herî kêm nîv milyon meriv bi darê 
zorê ji cî û warên xwe hatin derxistin. 
Rapor bi serenavê “Ên Bi Darê Zorê 

Ji Cîyên Xwe Hatine Derxistin û 
Milkên Wan Ji Wan Hatine Standin: 
Mafê Vegerînê ê Ji Bo Gelê Sûrê” 
hat weşandin û wiha tê gotin : “Sûr 
yek ji navçeyên di lîsteya mîrateya 
dinyayê a UNESCOyê de ye. Li wê 
navçeyê ji ber êriş û cezakirina hêzên 
dewleta Tirkîyeyê li gorî texmînan nîv 
milyon meriv ji cî û warên xwe hatine 
derxistin.”

Rapora HDPyê: “Mîrateya 
Çandê” hat hilweşandin

Partîya Demokratîk a Gelan (HDP) di 
rapora xwe a piştî operasyonan dîyar 
kir de daxuyand ku li Sûrê 90 sivîl, 
71 polîs an tîmên taybet canê xwe ji 
dest dan, berhemên navçeya kevnare 
jî hatine hilweşandin. Di raporê 
de Sûr wekî “di warê çand, civak, 
aborî û dîrokê de dilê Amedê” tê 
binavkirin. Di raporê de tê dîyarkirin 
ka çend caran bi giştî derketina derve 
hatiye qedexekirin û bi taybetî piştî 
qedexeya dawî der barê bûyerên li 
navçêyê qewimîne de agahî tê dayîn.

Hûn dikarin li ser vê lînkê raporê 
vekin.

Gelo Sûr dibe Toledo?

Ji Sûrê tu tiştek çê nabe. Tenê dikarin 
şibandineke bi wî rengî bikin. Tiştê ku 
derkeve holê jî dîrok, çand û taybetîya 
Amedê di nava xwe de nahewîne. Dibe ku 
çend malan boyax bikin û bibiriqînin. Lê 
merivên li wir dijîn? Lê çanda wan a hezar 
salan? Ew ruhê hevgirtî û yekbûyî li ku ye? 
Tiştekî wisa nabe.

Di dawîyê de em dixwazin ji we 
bipirsin ka niha divê çi were kirin 
û pêşnîyara we çi ye?

Ne tenê ji bo Sûrê, ji bo li tu deverê welatê 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/TR/OHCHR_South-East_TurkeyReport_10March2017.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/TR/OHCHR_South-East_TurkeyReport_10March2017.pdf
http://www.hdp.org.tr/images/UserFiles/Documents/Editor/Surraporu.pdf
http://www.hdp.org.tr/images/UserFiles/Documents/Editor/Surraporu.pdf
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Oktay Altekin

2010an de li Zanîngeha Stenbolê, ji beşa rojnamegeriyê destûr girt. Piştî xebatên li hin 
rojname û kovaran, li Ozgur Gundemê bû edîtorê nûçeyan.

2016an de li Zanîgeha Okanê di beşa Sînema û Televizyonê de dest bi perwerdehiya 
masterê kir.

Zana Kibar

Ji Zanîgeha Kocaeliyê beşa rojnamegeriyê destûr girt. Niha li Zanîngeha Mimar Sinan 
di beşa Sosyolojiyê de master dikê. Li Kovara Amigrayê Berpirsa Karên Nivîsê, li 
rojnameya Turuncu Kocaeliyê edîtortî kir. Piştre li Ozgur Gundemê jî nûçegihanî û 
edîtortî kir. Di xebatên Komeleya Lêkolîn û Zanistên Civakî ya Dut Agaci, Navenda 
Heqîqet, Edalet û Hafizeyê, Goç-Der de tevlî lêkolînên li meydanan bû. Rêvebira 
Komeleya Çavdriya Koçberiyê ye.

me bûyerên bi vî rengî çê nebin, divê 
demokrasîyeke rastîn were sazkirin. 

Eger di nava civakê de helwesta 
demokrasîyê neyê înşakirin û zora jîyana 
yekperestî bi ser merivan were kirin, 
mixabin dê tiştên wiha dewam bikin. 

Heke civak xwedîyê helwesta bi vî rengî 
be, her kes karibe bi serbestî fikr û 
ramana xwe bibêje, dê çareserî jî pêk 
were. Heke behsa qawet û pevçûnan were 
kirin, wekî Amedî dibêjin ku her tişt wê 
bibe “zumzuka”. Wê demê demokrasî 
ji holê radibe û li cîyê ku demokrasî lê 
tune be jî jîyana wekhev û azad nabe. Ji 
vir bi şûn de tiştê herî girîng ku li welatê 
me divê demildest were kirin sazkirina 
demokrasîye ye.
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Kesên li dijî nefretê jîyan, 
evîn û berxwedanê diparêzin

Michelle Demishevich
Elif Ural

Jîyana transan bi taybetî piştî derbeya leşkerî a 
1980yî zêdetir dijwar bû. Kesên ku di bin zexta 
polîs, medya û dewletê de bûn, pêngava destpêka 
rêxistinê avêtine.

TRANS - 1 



140 NÛÇEYA ROJNAMEGERÊN BÊKAR 141

Ew her tim hebûn

Hinek ji wan di bin lambeyên 
dibiriqe de bê xew heta sibê 
dixebitin, hinek ji wan bi bedenên 
xwe yên tazî di bin sîya fantezîyên 
birçîyan de hewl didin bijîn. Hinek ji 
wan di nava bîrên bêdawî ên tarî de, 
li quncikan xwe vedişêrin. Hinek ji 
wan li dijî patrîarkaryayê û malbatê 
çok danîne û xwe di nava jîyanên 
din de veşartin. Lê belê hinek ji 
wan li dijî nefretê, jîyan, evîn û 
berxwedan parastin.

Wekî rengên keskesorê karîbûn bi 
yekdengî ligel hev bimînin. Di hemû 
dîrokê de kesên gay, lezbîyen, 
bîseksuel, trans, întersex, LGBTİ 
her tim hebûn û wê ji vir bi şûn de jî 
hebin.

Şert û rêgezên civaka feodal û 
hişk, di serî de trans, ji hemû kesên 
xwedîyê nasnameya “queer”ê 
ne re mafê sereke asteng kir. Ji 
mafên hêwirîn, xebat, perwedeyî, 
tendiristî û jîyanî bêpar hatin hiştin.

Kesên trans li dijî helwesta malbatbûnê, exlaqê hişk û rolên 
zayendê ku bi destê merivan hatiye avakirin, her tim bûne 
perçeyekî civak, çand û dîroka merivayîyê. Heta îro bi vî awayî 
hebûna xwe jî parastine.

Trans li her devera dinyayê li dijî hişmendîya şaş û nefretê 
neçar mane ku berxwedana ji bo nasnameya xwe bidin. Bi vî 
awayî li dijî astengkirina mafê wan ê herî sereke fêrî hêzdarbûn 
û berxwedêrîyê bûne.

TRANS - 1
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Polîs, dewlet û medya

Li Tirkîyeyê piştî derbeya leşkerî a 12yê 
Rezbera 1980an bi taybetî ji bo transan 
jîyan zêdetir dijwar bû. Bi vê yekê êdî 
tundî û êrişên li dijî transan bûbû rûtîneke 
jîyana rojane.

Ne karîbûn wekî her welatîyan bi serbestî 
derketana derve, ne jî karîbûn li qadeke 
jîyanê bi awayekî azad cî bigirtana.

Jinên trans ji ber mafê xebatê li wan hat 
astengkirin, neçar man ku li ber otobanan 
kedkarîya seksê bikin. Dema ev yek 
dikirin, mêr û polîsan li ser rê destdirêjî û 
tundî li wan dikirin, li qereqolan îşkence li 
wan dihat kirin û di medyayê de manşetên 
wekî “travestîyan dîsa derdor xera kirin” 
dihat weşandin. Ji ber van sedeman gelek 
transan canê xwe ji dest dan.

Her kesî xwe bêdeng kir

Li hemberî kuştina transan sîyasetvan, 
rojnameger, rewşenbîr, edebîyatvan, 
şoreşger, jin û mêr ango her kesî xwe 
bêdeng kir. Çi qasî dem derbas bû, 
qîrîna transan ew qasî zêdetir bû û bi 
berxwedana li Kolana Ülkerê bû serhildan.

Ji wê rojê bi şûn de trans êdî ne bêdeng 
bûn. Wan dîtin ku ji dengekî bi tenê 
zêdetir hêzdar dibin. Ji bo mafê xwe ê 
sereke li dijî pergal, tundîya mêran û 
nefetê fêrî berxwedana rêxistî bûn.

Êdî bi dengekî bilind diqîrîyan: “Li dijî 
nefretê, her bijî jîyan”, “Jin bi yekîtîyê 
hêzdar in!”.

Berxwedana hiqûqî a li dijî binpêkirina 
maf, kuştin û tundîyê hat dayîn, 
berxwedana transan gihand asteke bilind. 
Çi qasî ku li dadgehan cezayê mêrên 
tundkar ji ber “halê baş” hatibe kêmkirin 
jî, êdî trans jî fêrî mafê xwe ê makeqanûnî 
bûn ku xwe biparêzin.

Hande û Eylül

Di lêpirsînên der barê kuştina transan 
de hin caran kujer hatin girtin, hin caran 
jî kujer hatin parastin, ser dosyeyê hat 
girtin û kirin faîlê meçhûl.

Wekî girtina dosyeya Eylül Cansın ku xwe 
ji Pira Boğaziçîyê avêt xwarê. Wekî der 
barê Hande Yeter ku ew hat şewitandin 
û bi vî awayî ew kuştin de tu lêpirsînek jî 
nedan destpêkirin.

Hin caran der barê bûyeran de lêpirsîn 
bi dawî dibin, doz tê vekirin lê dadger 
biryarên transfobîk didin. Hin kes û 
sazî binpêkirina maf bi vî rengî dikin 
kampanyaya navneteweyî û car caran 
encamên baş digirin. Çi qasî ku bi dehan 
gilî were kirin û lêpirsîn dest pê bike jî, 
edalet ji bo transan di bîra bêdawî de ye.

Em ê di dosyeya “Trans” de çîroka 3 
kesên trans bi we bidin naskirin. Yek 
ji wan li dibistanên herî baş perwede 
bûye û behsa avakirina karîyera xwe 
dike. Yeke din kedkara seksê ye ku 
ji ber zextên civakê û tundîya mêran 
neçar maye ku vî karî bike.

Yeke din jî transeke astengdar e. Bi wî 
halê xwe li dijî tundî û nefretê têkoşînê 
dike û dê behsa xwe bike ka bi wî halê 
xwe çawa di polîtîkayê de cî girtiye.

2 jinên trans û mêrekî trans ku 
peyameke hevpar didin û dibêjin: “Berî 
her tiştî mafê merivan û aşitîya civakê”. 
Em vê dosyeyê dîyarî hemû transên 
ku ji hêla mêran û dewletê ve hatine 
qetilkirin, dikin.

Çîroka sê kesên trans
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Ece Devrim: 
Min li dijî kedkarîya seksê a bi 
darê zorê gelekî li ber xwe da

Michelle Demishevich
Elif Ural

Ece Devrim ji firaqşuştinê heta DJbendîyê hewl 
daye li gelek cîyan bixebite. Lê belê di dawîyê de 
ji xwe re tu kar peyda nekiriye. Çi qasî ku li dijî 
kedkarîya seksê li ber xwe dabe jî neçar maye ku 
wî karî bike.

TRANS - 2
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Ji Munîhê ber bi Stenbolê ve

Ez jinekê trans im û 50 salî me. 
Ez keça malbateke kedkar ku bi 
statuya koçberîyê çûne Almanyayê 
me. Di 14 salîya xwe de dema min 
bedena xwe nas kir, min dît ku ez ji 
kesên derdora xwe cudatir im.

Bavê min di nava malbatê de 
dîktator bû. Wisa bawer dikim ku ji 
ber wê di min de berxwedêrîyeke li 
dijî dîktatoran ava bû.

Di nava dema bihurî de ez bi tercîha 
zayendî têgihiştim. Ji ber bavê min 
ê dîktator û zextên malbata min, 
ez ji malê veqetîyam. Bavê min ji 
bo min biguherîne, ez biribûm cem 
psîkîyatr. Bijîşk ji bavê min re got ku 
ev rewşa min naguhere. Wî jî ji bo 
çareserkirina pirsgirêkê ez şandim 
Tirkîyeyê, ba xizmên xwe.

3 salan ez li kuçeyan mam. Gelek 
caran li kuçeyan tecawîzî min kirin. 
Eger tu trans an kedkara seksê bî, 
mêr mafê tecawizkirinê di xwe de 
dibînin.

Ece, di sala 2014yan de li Şişli, Halaskargaziyê, dema ji bo 
kokoreçê bikire li ber rê disekine, texsîyek bi bez li wê dixe û 
ew êdî dibe astengdar.

Bi piştevanîya Partîya Tevgera Karkeran (EHP) û Platforma Li 
Dijî Qetilkirina Jinan ji Almanyayê kursîyeke bi teker a taybet 
jê re tê standin. Niha li kolanên Şişliyê li ser wê kursîya xwe 
heste, pênûs û desmalan difiroşe ku debara xwe bike.

“Erktoria” platformeke proakatîf e ku li dijî gotin û naverokên 
zayendperest xebatan dimeşîne. Çend roj berê wan 
kampanyayek da destpêkirin û têra salekê pereyê kirê ji Ece re 
hat komkirin.

Ew di 14 salîya xwe de ji Munîhê hatiye Stenbolê. Heta vê rojê 
çi hatiye serê wê, der barê Ülker Sokak, tecawiz, polîtîka û 
LGBTİyê de em pê re peyivîn.

Dema me pirsên xwe ji metnê derxistin, me dît ku çîroka Ece 
Devrîm bi xwe vedibêje derket holê. Me çend serenav kir nav 
metnê û bi vî awayî em pêşkêşî we dikin:

TRANS - 2
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Bavê min dîktator bû

Ez berê hatim Îzmîrê û li ba xaltîya xwe 
mam. Ez û kurxaltîyê xwe, em ji xwe re 
digerîyan. Wî ez dibirim cîyên cuda û 
dixwest kesayeta min hinekî biguhere. 
Qaşo dê ez bikirama mêr û ji bo vê yekê ez 
dibirim pavyonan.

Li Îzmîrê cîyekî bi navê Rota Club hebû. 
Piranî kesên hevzayend diçûn wir. Rojekê 
ez birim wir û ji min re got: “Min zanî ku 
tarza te bi çi rengî ye.” Ez behsa salên 
1982-84an dikim. Kurxaltîyê min, ez 
siwarî otobusê kirim ku ez biçim Stenbolê 
û ji wir jî derbasî Almanyayê bibim.

Ez li Stenbolê bi telefonê, bi bavê xwe 
re peyivîm û min jê re got ku va ye 
ez li benda balafirê me û ez ê werim 
Almanyayê. Di telefonê de dîsa dîktorîya 
xwe kir, me şer kir û min jê re got: “Ez 
nayêm.”

Ji wê rojê bi vir ve, ez hê jî bi bavê xwe 
re napeyivim. Bû 35 sal. Ji bo merivayî 
û xatirê keç û bavtîyê, ez car caran lê 
gerîyam, lê belê wî bersiv neda min. Herî 
dawî dema min qeza kir, li min gerîya. Ji 
min re di telefonê de got: “Ez bavê te me.” 
Min jî jê re got: “Kîjan bavê min”.

Min jê pirsî ka bo çi li min gerîyaye. Wî ji 
min re got ku dê biçe umreyê û dixwaze ez 
mafê xwe yê li ser wî helal bikim. Min jê re 
got, “Eger wîcdanê te qebûl dike ku tu vê 
yekê ji min dixwazî, va ye ez mafê xwe ê li 

te helal dikim”. Paşê wî ji min re got ku te 
qeza derbas kiriye, derbasî be.

Ez du salan bi tecawizkarê 
xwe re jîyam

Dema cara yekemin tecawîzî min kirin, 
ez 15 salî bûm. Ez wê demê li Stenbolê 
li kolanan dijîyam. Wê demê Cadeya 
Îstîklalê ji wesayîtan re jî vekiribû. 3 
mêran tecawîzî min kirin û ez bi yekî ji 
wan re 2 salan jiyam. Ji ber ku wî ez ji 
kolanan derxistim.

Wê demê nû derbe hatibû kirin. Êdî 
hûn bînin ber çavên xwe ka li Tirkîyeyê 
rewşeke çawa hebû. Niha kenê min bi halê 
min ê wê demê tê. Ji ber ku min ji neçarî 2 
salên xwe bi kesê ku tecawizî min kiriye re 
derbas kir. Navê wî Psikopat Bülent bû. 

Li kolanan pirtûk difirot. Ji bo min li 
xwarinxaneyekê karê firaqşuştinê peyda 
kir. Dewr û dewran derbas bû û êdî ez li 
kluban wekî Dj xebitîm.

Li qereqola polîsan…

Rojekê dema min li Balık Pazarıyê kokoreç 
dixwar, min li wir çend jinên trans nas 
kirin. Jineke trans ku navê wê Canan 
bû, ez birim Kolana Pürtelaşê. Ez neçar 
mam ku min dest bi kedkarîya seksê kir. 
Paşê Midûrê Exlaqê ê Emnîyeta Stenbolê 
avêt ser mala me, em birin qereqolê û 
îşkenceyên cur bi cur li me hat kirin.

Em dibirin Daristana Belgradê, li me 
dixistin, tecawîzî me dikirin, tişt miştên 
me ji me distandin û em bi tazîtî li wir 
dihiştin û diçûn. Dema em bi wî halî 
vedegerîyan mala xwe dîsa tecawîzî me 
dikirin. Piştî ku kolanên Pürletaş û Ülker ji 
hev hatin belavkirin, min careke din dest 
bi DJtîyê kir. Wê demê ez bûm endamê 
Partîya Azadî û Hevgirtinê (ÖDP) û min 
dest bi polîtîkayê kir.

Kî dixwaze bedena xwe bifiroşe?

Di nava civakê de jinên trans tenê ji ber 
kedkarîya seksê tên sûcdarkirin. Lê belê 
di nava jinên trans de gelek kesên xwendî 
hene ku naxwazin bedena xwe bifiroşin.

Tu kes naxwaze bedena xwe bifiroşe. Bêyî 

biryara meriv dagirkerî li bedena wan tê 
kirin. Tu jineke trans xeyal nekiriye ku 
rojekê bibe kedkara seksê.

Pergal tenê kedkarîya seksê li jinên trans 
rewa dike. Ez tu wextî kedkarîya seksê 
qebûl nakim. Ji ber ku ev civak bi xwe 
dixwaze têgihiştineke wiha derxîne holê.

Ez der barê fahîşeyên trans, jîgolo û 
kedkarên seksê de dibêjim: “Ew ji bo 
pereqezenckirinê bi darê zorê vî karî 
dikin.” Ji ber ku mafê herî sereke li wan 
hatiye qedexekirin û di jîyanê de nikarin 
bîna xwe bidin û bistînin neçar mane ku vî 
karî bikin.

Herî zêde hişmendîya erkperset 
piştgirîyê dide kapîtalîzmê. Ji ber vê yekê 
operayonên fihûşê herî zêde li dijî jin û 
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transan tên kirin. Tu carî li dijî mêrên ku 
kedkarên seksê ne operasyon nayên kirin. 
Ji ber ku halê pergalê wiha ye.

Dema li hotelên herî luks fihûşê dikin, ji 
bo meran dibêjin zamparatî kiriye.

Min li dijî kedkarîya seksê 
gelekî li ber xwe da

Ji bo ez bedena xwe nefiroşim, min li dijî 
pergalê li ber xwe da. Ji firaqşuştinê bigire 
heta DJtîyê, min gelek kar kirin. Ez çûm 
kursên İŞ-KURê û ez demekê bûm kedkara 
tendiristîyê jî.

Berdevka Giştî a Platforma Li Dijî 
Qetilkirina Jinan Dr. Gülsüm Kav di dersan 
de alîkarîya min kiribû. Min li Beykozê, li 
nexweşxaneya ku zarokên bi sendroma 
down lê dihatin dermankirin, staja xwe 
kir. Rêvebirîya nexweşxaneyê ji xebata 
min gelekî memnûn bû. Ez 5 rojên hefteyê 
dixebitîm.

Lê belê dema staj qedîya, min nikarîbû ez 
li wir bixebitim. Ji bo kar min serî li gelek 
nexweşxaneyan da. Lê ji ber nasnameya 
min a transbûnê tu kesî kar neda min.

 Mecbûr mam ku ez dîsa kedkarîya 
seksê bikim. Piştî wê qezaya trafîkê, 
Partîya Tevgera Kedkaran (EHP) ji min 
re ev kursîya astengdaran kirî û ez niha 
hewl didim li kolanan bi firotina pênûs û 
desmalan debara xwe bikim.

Pergala dagirkerîyê 
a herî mezin malbat e

Pergala dagirker a herî mezin di nava 
malbatê de ye. Li gorî min xizmtî çîrok 
e. Pergal ji bo dakirkerîyê piştevanîya 
malbatbûnê dike.

Gelo çima dibêjin 3 zarok? Di roja îro de 
êdî şerên mezin dest pê kir. Koleyên ji bo 
şandina şer pêwist in.

Ji bo dewamkirina pergala kapîtalîst şer 
pêwist e.

Mixabin ên di şer de jîyana xwe ji dest 
didin jî, zarokên gel in.

Ez ne aktîvîsta LGBTİyê me, 
sîyasetvan im

Di serî de kesên wekî Demet Demir xwe 
feda kirine. Berdêlên giran hat dayîn. Lê 
belê Demet ji ber mafparêzîya LGBTİyan di 
zindanê de maye.

Tundî bi awayekî cur bi cur di roja îro de 
jî dewam dike. Ez ne aktîvîsta LGBTİyê 
me, sîyasetvan im. Ez di wê bawerîyê de 
me ku divê ji bo mafê hemû gelên bindest 
berxwedan were kirin.

Îro naveroka komeleyên ku mafparêzîya 
LGBTİyan dikin, ji hêla pergalê ve hatiye 
valakirin. Ên li dijî pergalê ne jî yek bi yek 

tên girtin. Medyaya muxalif ku stûyê xwe 
xwar nake jî tê girtin.

Di navbera salên 1980yî û 2017yan de tu 
cudayî tune ye. Rojnamegerên wê demê ji 
ber zextên sîyasî nikarîbûn nûçeyên der 
barê qetilkirina transan de çê bikirana. Ji 
ber ku jinên trans ne polîtîze ne û xebatên 
komeleyên wan bêkêr e, wekî tevgera 
jinan nikarin xwe bi rêxistin bikin.

Ji bo hemû gelên bindest divê em ji vê 
dîktatorîyê re bibejin na. Girseyeke mezin 
ku alîgirê desthilatdarîyê ye jî dê dengê na 
bidin. Kesên dibêjin na wekî terorîst îlan 
dikin û bi vî awayî xebata referandûmê 
dikin. Tirs xistin dilê gel. Dê ruhê Geziyê 
di referandûmê de xwe bide der. Em 
bibêjin bila kesên bindest bibin yek. Ji şer 
re na, bijî aştî. Careke din dubare bikim ku 
ji bo dinyayeke azad em bibêjin na. 
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Şahîka: 
Meriv nikare paşê bibe trans

Michelle Demishevich
Elif Ural

Şahîka dibêje: 
“Hin kes dibêjin ku ji ber li me hatiye 
tecawîzkirin, em bûne trans. Hişmendîyeke ew 
qasî çewt çawa dibe? Ev yek dema jidayîkbûnê 
dest pê dike. Meriv nikare paşê bibe trans.”

TRANS - 3
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Desthilatdarî bi ser 
me de nehat

Ji halê me ê îro re jî gelekî şikur ji 
Xwedê re. Di salên 90î de dema em 
siwarî texsîyê dibûn ku biçin klubê, 
li derdorê polîs hebûna me xwe 
vedişart. Ji ber ku dema em didîtin, 
em binçav dikirin. Me nikarîbû ku 
em bi serbestî li derve bigerin. 
Polîsan berdidan me.

Niha ne wisa e. Jinbûn û merivbûna 
me li holê ye û em zêdetir 
serbest in. Di dema AKPyê de 
desthilatdarîyê bela xwe ji me berda 
û em hinekî rehet bûn. Berî niha 
porê me jê dikirin û em diavêtin 
derve.

Çi qasî ku wê demê tundî û 
îşkenceyên mezin li me dihat kirin 
jî; me li ber xwe da û em xwedî li 
nasnameya xwe derketin. Eger min 
jîyana bê nasname qebûl bikira, 
ez ê biçûma li ber çoka dayîka xwe 
rûniştama. Me ji bo hebûna xwe 
gelek berdêl dan.

Hevalên min ên zaroktîyê

Me di serî de malbata xwe, gelek 
kes winda kirin. Wekî mînak ez 18 
salan bi birayê xwe re nepeyivîm. 
Min car caran dêya xwe didît. Lê 
belê birayên min, xizmên min, 
hevalên derdorê piştî 18 salan ez 
qebûl kirim.

Li gorî civakê helwesta der barê 
transan de cuda bû. Em wekî 
jirêderketîyan didîtim. A rast hê jî 
ev yek dewam dike.

Şahîka jineke trans e, temenê wê nêzîkî 40î ye, li Stenbolê, 
li Beylikdüzüyê dijî û ji bo karibe debara xwe bike, mecbûr e 
kedkarîya seksê bike.

Şahîka girîngîya rêzgirtina ji bo merivan tîne ziman, behsa 
tundîya polîsan, erkperstîya medyayê a di salên 90î de dike. 
Bi awayekî zelal dibêje ku ji ber hişmendîya hişk û cudakarîya 
civakê a li ser wan, wê nikarîbûye, ew bibe xwedî karîyer û 
neçar maye ku dest bi kedkarîya seksê bike.

Piştî hevpeyvîn qedîya, me li strana Sezen Aksu a bi navê Dua 
guhdarî kir, me hev du hemêz kir û em girîyan.

Dema me pirsên xwe ji metnê derxistin, me dît ku çîroka 
Şahîka bi xwe vedibêje derket holê. Me çend serenav kir nav 
metnê û bi vî awayî em pêşkêşî we dikin:

TRANS - 3
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Meriv nikare paşê bibe trans

Hin kes dibêjin ku ji ber li me 
hatiye tecawîzkirin, em bûne trans. 
Hişmendîyeke ev qasî çewt çawa dibe?

Wekî mînak ew jinên hatine tecawîzkirin 
naçin li kerxaneyê naxebitin. Ev yek dema 
jidayîkbûnê dest pê dike. Meriv nikare 
paşê bibe trans.

Meriv nikare bixwaze bibe 
transseksuelîte.

Transfobî her demê hebû

Ji ber ku berî niha êriş û tundîya mêran 
gelekî zêde bû, mixabin me nikarîbû ji bo 
xwe plansazîya karîyerê bikin. Em mecbûr 
diman ku bibin kedkara seksê.

Wê demê ji Komeleya Mafê Merivan 
Parêzer Eren Keskîn, bi rastî jî ji bo 
parastina mafê transan gelekî xebitî. 
Dema ez li rewşa xwe a îro dinêrim, 
dibînim ku em ji berê çêtir in.

Transfobî her demê hebû. Îro jî heye. 
Ango him di nava civakê de, him jî di 
nava sazîyên dewletê bi xwe de ev yek 
heye. Ji dadgehê bigire heta qereqolan, ji 
dibistanan bigire heta nexweşxaneyan...

Heta ku tu bibêjî îşkence 
li me hat kirin

Îro wekî welatîyekê mafê min heye. Bi 
qanûnên dîyarkirî, ez bi welatîyên din re 
wekhev im. Heta ku tu bibêjî îşekenceya 
fîzîkî û psîkoljîk li me hat kirin û îro jî 
dewam dike.

Wê demê wisa bû. Tundîya ku li ser 
transan dihat kirin, li ser jin û mêran jî 
dihat kirin. Wê demê krîzên polîtîk û aborî 
zêde bûn. Welatekî bînin ber çavê xwe ku 
di serdema 12yê Rezberê de be.

Ez çima hatime dinyayê?

Min gelek caran gotiye ku xwezî ez bi vê 
nasnameyê nehatima dinyayê. Lê belê 
di serdema niha de ez dibêjim ku xwezî 
qet nehatama dinyayê. Şer, wêrankirina 
xwezayê, guhertina demsal û ekolojîyê, 
qetilkirina jinan, îstîsmarkirina zarokan...

Ez êdî wekî merivekê difikirim ka ez ji bo 
çi hatime dinyayê.

Cudayîya tundîyê 
a li dijî jinên trans

Divê meriv tundîya li ser jinan û a li ser 
transan neke yek. Jin ji hêla mêrên ku herî 
nêzî wan in ve rastî tundîyê tên. Lê belê 
li derve mêrên ku qet em wan nas nakin, 
tundîyê li me dikin.

Sedema vê tundîya hanê jî “transbûn” e.  
Qanûna dinyayê bi xwe çewt e. Ev ne ji bo 
Tirkîyeyê tenê, li her deverê wiha ye.

Dema em behsa tundîyê bikin, divê 
ne tenê Tirkîyeyê bînin ziman. Îro li 
her devera dinyayê tundî heye. Li dijî 
Cihû, Misilman, Rengreş, jin, zarok û 
penaberan...

Em ji bo bibin jin hatine Stenbolê

Cîyê ku kes lê hatiye dinê, perwerdebûn 
û çawabûna malbatê siberoja meriv jî 
dîyar dike. Mînak şansa min hebû ku ez 
li Îzmîrê mezin bûbûm û min perwerdeya 
xwe li wir kiribû. Piştî ku min awayekî 
eşkere nasnameya xwe a transbûnê dîyar 
kir, jîyana min a berê ji bo sitarbûna li 
Stenbolê gelekî bi kêrî min hat.

Serdema 30 sal berê bînin ber çavên 
xwe. Hema bibêje ji her devera Tirkîyeyê 
gelek trans hatibûn Stenbolê. Hin ji wan 
kesan dema hatine Stenbolê hin tiştên nû 
dîtibûn. Her kes ji bo jinbûnê hat Stenbolê 
û mecbûr bûn ku pere qezenc bikirina.

Hinek ji wan li kolanan, hinekê wan li 
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kluban dest bi xebatê kirin. Baş tê bîra 
min ku wê demê xwedîyê kluban her kes 
nedikir ser kar. Min her tim jinên baş ji 
xwe re kir mînak.

Min tu carî xwezîya xwe bi jineke trans 
neanî. Wekî Marilyn Monroe û Hande 
Ataizi, her tim xwedîyê stîlekê bûm. 
Kêfa min dihat ku ez kincên rind li xwe 
bikim. Ji ber ku min ji civakê re rêz digirt, 
lixwekirina kincên xwe jî bi wî awayî dîyar 
dikir.

Meletî zêdetir, bi ewle ye

Demekê ji ber pirsgirêkên di navbera min 
û destgirtîyê min de ez çûm Meletîyê. Li 
gorî Stenbolê meriv zêdetir rehet û ewle 
dikare li kolanên Meletîyê ji xwe re bigere, 
di nava civakê de bijîn. Şert û rêgezên 
civakê hene. Divê meriv rêz li vê yekê 
bigire. Divê meriv terza kincên xwe jî li 
gorî vê yekê dîyar bike. Meriv nikare were 
kincên wekî ên starên Oscarê li xwe bike û 
biçe bazarê. Divê standarta vê yekê hebe.

Ez jî gelekî ji dekolteyê hez dikim. Lê belê 
vê yekê him ji bo jinan him jî bo meran 
dibêjim ku nabe meriv bi kincên xwe ên 
şevê derkeve derve. Eger kincê li yekê/î 
xweş nexuyê, bijartina wî/wê şaş e.

Dekolte çalakîyeke me 
a polîtîk bû

Kêfa min gelekî ji jenerasyona nû a jinên 
trans re tê. Li gorî temenê xwe kincan li 
xwe dikin. Hin ji wan kincên balkêş li xwe 
dikin, lê hin jinên trans hene ku bi kincên 
xwe ê xweşik ji gelek jinan jî bedewtir in.

Me berê kincên bi dekolte li xwe dikir û 
em derdiketin derve. Me bi vî awayî bertek 
nîşanî tundîya polîsan dida. Dekolteya me 
serhildan bû.

Ji ber ku niha tundîya wekî a wê demê 
tune ye, pêwistîya dekolteyê jî tune ye. 
Tu carî min negot ku ez bi van kincan 
ne xweşik im. Lê tu carî jî min xwe wekî 
keseke bi namûs jî nîşan neda. 

Ez gerîyam negerîyam, min namûs peyda 
nekir. Tune ye. :)

Mafparêza herî mezin,
Bülent Ersoy e

Eger îro em dikarin bi nasnameya trans 
bijîn û dikarin nasnameya jinan li xwe 
bikin, ev yek bi saya serê wê bûye. Dikare 
xwe gelekî baş îfade bike û bi malbata 
Özal re têkilîyên xurt çê kiribû. Bi vî awayî 
rê li ber me vekir.

Mînakeke gelekî baş e. Mafparêza herî 
mezin Bülent Ersoy e. Berdêlên mezin da. 
Divê ji vir bi şûn de em jî tiştên baş bikin.

Ne hewce ye êdî piştgirîyê bide aktîvîstên 
LGBTİyê. Ji xwe çi ji deste wê hatiye kiriye. 
Tu kes ne mecbur e, bi zorê kesan di 
jîyana xwe de bihewîne.

Aktîvîzm kirine qada rantê

Îro aktîvîzma LGBTİyê bûye qada 
berjewendîyan. Li derdora min, hin heval 
hene ku ji can û dil dixebitin. Lê hin 
komele vê yekê ji bo berjewedîyên xwe bi 
kar tînin. Ji ber ku li holê tu xebateke baş 
ku hatibe kirin, tune ye.

Weki mînak mêvanxaneya transan heye û 
em dibînin ka di rewşeke çi qasî dijwar de 
hewl didin ku vekirî bimîne. Bi alîkarîyên 
hatine dayîn, ji bo hin hevalên me bûye cî 
û war. Xwezî komeleyan alîkarî bidana wir.

Li gorî min divê dewlet wekî mala jinan, ji 
bo transên mexdûr jî cîyekî veke. Her kes 
dikare bi dilekî rehet alîkarîyan jî bide vir.

Kedkarîya seksê, karek e

Ez ji karê xwe hez dikim û bi vî rengî 
dixebitim. Heta meriv ji karê xwe hez 
neke, nikare bixebite. Heke ev gotina min 
wekî bêexlaqî were dîtin jî bila were dîtin.

Heke kedkarîya seksê bêexlaqî bûya 
wê demê dewletê jî ji kerxaneyan bac 
nedigirt. Dixwazim kedkarên seksê ku bi 
awayekî serbixwe dixebitin jî bace bidin. Ji 
ber ku kedkarîya seksê jî karek e.

Tu kes nikare mafê 
perwerdeyîyê binpê bike

Ez li jenerasyona nû pêşnîyar dikim ku 
bila perwerdeyîya xwe bidomînin. Bila tu 
kes mafê perwerdeyîyê binpê neke. Min jî 
dixwest ez bibim xwedîyê karîyereke baş. 
Lê ez tirsiyam û min ji xwe re nekir rîsk.

Ez gelekî ji xwarinpijandinê û modayê 
hez dikim. Min dixwest ku ez ji van her 
du sektoran di yekê de bixebitim. Lê belê 
ji ber erkperestîya medyayê, tundîya 
mêran, tundîya polîsan û helwesta hişk a 
civakê me xwe di nava kedkarîya seksê de 
dît.

Ez tu carî nebûm keseke jîr. Min di hemû 
jîyana xwe de tenê qezenc kir û xwar. Min 
gelek caran ji tunebûnê dest pê kiriye. 
Pereyê ku min qezenc kiriye jî, daye 
kincên bi marqe, çente û pêlavan.

Ferqa navbera Tirkîye û Ewropayê

Di salên 90î de ji bo xebatê ez çûm 
Swîsreyê. Ez bi salan li bajarên navdar 
ên Ewropayê mam. Di navbera Ewropa û 
Tirkîyeyê de tu cudayî tune ye.

Eger te li vir bibin qereqolê, piştî demekê 
te berdidin. Lê li wir kesan dersînor dikin. 
Qanûnên wan jî cuda ne. Mafê merivan 
zêdetir hatiye fêmkirin. Lê belê wisa 
cudayîyeke zêde tune ye. Wekî mînak 
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Ewropayî gelekî ji pereyan hez dikin. Li 
Swîsreyê ji bo 10 frank pereyê texsîyê 
digotin biha ye. Gelo em li Stenbolê di 
rojekê de çend caran siwarî texsîyê dibin.

Medyayê em wekî 
nebaş nîşan dida

Her meriv û her alî di rastîya xwe de durû 
ye. Ev yek bi civakê ve girêdayî ye. Berî 
niha medyayê em wekî nebaş nîşan dida. 
Cudakarîya niha ji ber wê yekê ye.

Manşetên dûrî aqilan hatin weşandin. 
Wekî “Travestîyan Derdor Xera Kirin” 
Lê mebesta wan cuda bû. Ji ber vê yekê 
emlakgeran xanî nedidan me.

Çavê dildarê min li derve ye

Kesek heye ku 12 sal in ez bi wî re me. Ji 
demekê bi şûn de evîn bêbandor dibe. 
Evîn dilhejîyek e. Hin tişt hene ku ji evînê 
girîngtir in, ev bawerî û jîyana bi hev re ye.

Evîn tiştekî gelekî xweş e. Meriv nûjen 
dike. Min gelek meriv nas kirin ku hêjayî 
evîndarîyê bûn lê ji bo xatirê tekilîya xwe, 
min nexwest. Heta vê rojê qet dengê xwe 
bi min re bilind nekiriye. En ji têkilîyên 
dûdirêj hez dikim.

Referandûm

Referandûm tê wê wateyê ku her kes bi 
awayekî azad îradeya xwe bi kar bîne. 
Encam çi dibe bila bibe. Divê alîye kêm, li 
gorî alîye zêde tev bigere. Demokrasî ev e.

Piştî referandûmê encam çi qasî bandorê 
li welatîyeke derve bike, dê li ser me 
transan jî ew qasî bike. Ne hewce ye ku 
em serê xwe biêşînin.

Divê meriv ji serokomarê ku ji hêla gel ve 
hatiye bijartin re rêz bigire. Piranîya gel 
wiha xwestiye. Lê belê eger li hemberî 
nasnameya min neheqî were kirin, ez ê 
mafê xwe biparêzim.

Demek berê li Amerîkayê jî hilbijartin 
pêk hat. Min jî wekî jinekê dixwest 
Hilary Clinton bi ser keve. Ez dixwazim bi 
gotineke damezirênerê komarê M. Kemal 
Atatürk peyamekê bidim: “Li welêt jî, li 
dinyayê jî aştî.”

Divê êdî hemû dinya zanibe ku berî 
her tiştî em meriv in. Divê li hemberî 
hemû merivan rêz were girtin. Her tişt bi 
hezkirinê çê dibe. Ez ji bo hemû merivan 
aştî û aramîyê dixwazim. 
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Emirhan:
Divê berxwedana rêxistinî û 

tiştên hatine jîyîn werin 
tomarkirin.

Michelle Demishevich
Elif Ural

Emirhan Deniz Çelebi, mamosteyê Ingilîzî ye, 
mêrekî trans e û gelekî pêşketî ye. Ew jî wiha 
dibêje: “Min her tim xwendekarên xwe fêrî 
berxwedana li dijî neheqîyê kir. Ez ê kêfxweş 
bim ku min ji vî alîyî de hinek guhertibin.

TRANS - 4
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Regl ji bo min travma bû

Ez di sala 1990î de li Stenbolê 
hatime dinê. Ji min meztir 3 xwişkên 
min hene. Rojekê ez û kurxaltîyê 
xwe, me li derve dilîst. Wî got mîza 
min tê û li ser piyan mîza xwe kir.

Ez di xwe de fikirîm û min got ku ez 
çima nikarim wekî wî bikim. Min ji 
kurxaltîyê xwe pirsî ka ew çima li 
ser pîyan dimîze. Wî got, “çûçikê 
min heye”.

Ez fikirîm ka eger ê wî çûçik be, ê 
min çi ye gelo. Dema ez çûm malê 
min jî hewl da ez li pîyan bimîzim. 
Lê min xwe şil û pil kir.

Wê demê min got, ê min hê mezin 
nebûye û heta dibistana navîn, ji 
min tirê çûçikê min heye û wê rojekê 
mezin bibe. Lê dema ez regl bûm, 
ketim travmayê.

Piştî reglê çiçikên min mezin bûn. Ji 
bo ku mezinbûna çiçikên min xuya 
nebe, min xwe ji her kesî vedişart 
û ez bi vî awayî li derve digerîyam. 
Ez ji çiçikên xwe aciz bûm. Wê demê 
min zanî ku tiştekî din heye.

Ez êdî dişibîyam xwişkên xwe

Di dema dibistana navîn de jinên 
muhafazakar dihatin dibistana 
me. Jinên sergirtî, ji me re behsa 
reglbûn û paqijîya bedenê dikirin. 
Xwendekarên keç û law ne di heman 
fêrgehê de bûn.

Rojekê wan jinan tiştek ji me pirsîn: 
“Heta niha derpiyê kesî bi xwîn 
bûye an na?  Ez gelekî matmayî 
mam. Min got ka behsa penceşêrê 
dike, çi ye. Ji ber ku heta wê demê 
dêya min behsa hin tiştan dikir lê 
min guh nedida wê.

Rojekê dema ez çûm fêrgehê, 
zarên kur jî digotin, “vajînaya we 
heye û xwîn jê tê. Ez careke din 
matmayî mam. Her tişt gelekî bi lez 
diqewimî.

Ti carî helwesta êrişkar a kuran û 
bêdengbûna zarokên keç ji bîra 
min naçe. Her ku derbas dibû ez 
dişibîyam xwişkên xwe. Lê belê min 
fêm kir ku ez ne wekî xwişkên xwe 
me û kêfa min ji zilaman re nayê.

Min Emirhan di Tîrmeha 2016ê de li Izmîr, li Torbaliyê di 
kampanyaya aktivîzma transan de nas kiribû ku her sal ji hêla 
Komeleya Pembe Hayat LGBTİyê ve tê lidarxistin. Wekî her kesî 
çîrokeke jîyana wî jî heye. Rastî tundîyê hatibû. Dema ku wî 
behsa serpêhatîyên xwe kiribû, ez girîyabûm.

Emirhan Deniz Çelebi, mamosteyê Ingilîzî ye, mêrekî trans e 
û gelek pêşketî ye. Zanîngeha Gazî ya Enqereyê qedandiye. Li 
Zanîngeha Stenbolê di Fakulteya Ragihandinê û li Zanîngeha 
Yildiz Teknîkê jî di beşa civaknasîyê de masterê dike.

Li Ewropayê û Amerîkaya Bakur gerîyaye. Endamê Desteya 
Rêvebiriya SPoD LGBTİyê ye. Ez gelekî kêfxweş im ku min ew 
nas kiriye.

TRANS - 4
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Eger vajînaya te hebe tu jin î, 
rîya te hebe tu mêr î

Malbata min jî xwedî nirxên gelêrî bû. Di 
cejnê de ji min re binkirasekî zer kirîbûn 
û dema min li xwe kir, min jê hez nekir. 
Zavayê me bi vê yekê hesîya û şalekî 
qehwe ji min re kirîbû.

Ji wê rojê bi şûn de min di hemû ciwantîya 
xwe de êdî kincên li gorî kêfa xwe li xwe 
kirin. Rojekê xwişka min ji min re got ku 
divê ez pirça çîpên xwe birûçikînim. Ez 
gelekî aciz bûm. Ji ber ku pirça di çîpên 
min de, hêvîya min bû. Ji ber ku wê demê 
hebûna pirçê wekî mêrantîyê hatibû 
sembolkirin. 

Piştî pirça min çû, dema min li çîpên 
xwe nêrî ez dîsa aciz bûm. Min hebûna 
vajînaya xwe jî red dikir, ji ber ku min 
nedixwest ez bibînim.

Min 24 salan derîyê dolabekê
bi ser xwe de kilît kir

Min her tim xeyal dikir ku ez bibim xwedî 
bedena mêran. Min 24 salan derîyê 
dolabekê bi ser xwe de kilît kir. Di lîseyê 
de hin xort li pey min digerîyan, lê min 
guh nedida wan.

Rüzgar Erkoçlar ji bo gelek kesan bû 
pêşêng. Ez gelekî ditirsîyam ku tevî van 
memikan û vê vajînayê bimirim. Min qet 

bi çavên jinan li xwe nenêrîbû. Min di dilê 
xwe de digot ka ez ê çawa ji vî laşî xilas 
bibim.

Di lêkolînan de derbarê ji mêrbûnê 
derbasbûna jinbûnê de agahî dihatin 
dayîn. Li ser înternetê agahîyên ku min 
bidest dixistin piranî bi Ingilîzî bûn. Ji ber 
vê yekê min biryar da ku ez fêrî Ingilîzî 
bibim. Min li kafeya înternetê bi dizî 
lêkolîna vê yekê dikir ku cudakarî li min 
neyê kirin. 

Di lîseyê de bi piştgirîya mamosteyê min 
ê Ingilîzî min beşa mamostetiya Ingilîzî 
qezenc kir. Wê demê min dikarî tenê 
bi dersên xwe re mijûl bibim. Min xwe 
di dolaban de vedişart û ez ji merivan 
direvîyam.

Îro li dibistanan bi awayekî eşkere êrişî 
xortên trans tê kirin. Di lîseyê de hevaleke 
min hebû. Cara yekem min têkilî bi wê re 
danî. Em du sal û nîvan bi hev re man. Wê 
ez bi mêrekî netrans re xapandim. Min pê 
re şer kir û ji min re got: “ Ji xwe tu yê bi 
vê bedenê bimirî.” Ez mam bi tenê. Paşê 
min li ser înternetê keçek nas kir û bûm 
evîndarê wê.

Rüzgar Erkoçlar bi hin mêrên trans re 
têkilî danîbûn. Min jê re gelek peyam şand 
lê wî bi tu awayî bersiva min neda. Gelo 
ez wî sûcdar dikim? Na. Xwezî ji nava me 
jî mêrekî trans ê navdar derketa û wî li ber 
xwe bida...

Min bi hevala xwe a ku li ser înternetê ew 
nas kiribû re têkilîyên xwe xurt kir û ez 
êdî diçûm mala wê. Hevala min rojekê ji 
malbata xwe re behsa hevaltiya me kir. 
Têkilîya me ne bi dilê malbata wê bû û 
bertek nîşanî min da.

Ez jî xortekî wêrek bûm wê demê. Ez li 
dijî malbata wê derketim. Wekî fîlmên 
Yeşîlçamê, min digot ku ez jê hez dikim. 
Bê guman di dawîyê de têkilîya di navbera 
me de qut bû. Ez ji têkilîyên yekşevî hez 
nakim.

Bi saya serê dildara min a berê…

Bi saya serê dildara min a berê min dest bi 
jîyaneke nû kir. Li Haccettepeyê bû alîkarê 
destpêkirina pêvajoya veguhestinê ya 
transbûna min. Dema ez bi wê re bûm, 
bûm evîndarê keseke din û me dev ji hev 
berda.

Piştî zanîngeh xelas bû, min li Ted Kolejiyê 
dest bi xebatê kir. Ez wekî unisexan 
dixuyam. Bi pêvajoya terapiya men a li 
Hacettepeyê re êdî şekl û şemalê min 
guherîbû. Ji ber vê yekê min biryar da ku 
ez dev ji vî karî berdim.

Rêvebirîya dibistanê nedixwest ez dev 
ji kar berdim. Lê derket holê ku ev yek 
xapînok bû û der barê min de doz dabûn 
vekirin. Lê min li dijî wan doza tazmînatê 
venekir û min nexwest li hemberî 
şermekê, ez şermeke din bikim.
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Min xwendekarên xwe fêrî wî tiştî 
kir ku li dijî neheqîyê derkevin

Dema min xatir ji xwendekarên xwe xwest, 
min ji wan re got ku ez ji bo tedawîya 
pençeşêrê dev ji kar berdidim. Ji ber ku 
min derew li wan kiribû paşê ez gelekî 
aciz bûm. Ji ber ku min gelekî ji wan hez 
dikir. Xwendekarên min gelekî jîr bûn. Min 
xwendekarên xwe fêrî wî tiştî kir ku li dijî 
neheqîyê derkevin.

Min ji wan re digot, “Eger midûrê we be jî 
hûn ê mafê xwe biparêzin.” Xwendekarên 
min niha amadeyîya zanîngehê dikin. 
Xwezî bi wê yekê ku min berxwedan hînî 
kesekî/ê jî kiribe...

Paşê li Zanîngeha Yıldız Teknikê di 
Beşa Civaknasîyê de min xwendina xwe 
domand. Min der barê xwe de jî, her tişt ji 
malbata xwe re gotin. Dêya min ji min re 
got: “Min 24 salan ji te re got keça min. Ez 
ê ji vir şûn de bibêjim kurê min”.

Malbata min ez qebûl kirim. Tu pirsgirêk 
çê nebû. Çi pirsên wan hebû, min bi 
bînfireyî bersiv dayê. Xwişka min rojekê 
ji min pirsî: “Tu yê biçî leşkerîyê jî?” Min 
li Zanîngeha Stenbolê di heman beşê de 
dest bi mastera duyemîn kir.

Em trans şîna xwe jî bi tenê digirin

Min xwest ku ez bi awayekî birêxistî di 
nava LGBTİyê de cî bigirim. Ji ber ku min 

dixwest ez ji bo civakê jî xebatan bikim. 
Mebesta min ew bû ku ez ji bo mêrên 
trans tiştekî bikim.

Paşê bûm endamê Komeleya Xebatên 
Arasteya Zayendî û Nasnameya Zayendî 
ya Polîtîkayên Civakî ya Stenbolê (SPoD). 
Okyanus Efe ku mêrekî trans bû, dema 
hat kuştin, min êdî zanî ku em şîna xwe jî 
tenê bi transan re digirin. Paşê min dît ku 
mêrên trans di tu komeleyê de xwe nadin 
der.

Min di destpêkê de li komeleyê karên 
biçûk dikirin û paşê wekî endamê 
rêvebirîya komeleyê hatim bijartin. 
Cara yekemîn mêrekî trans di rêvebirîya 
komeleya LGBTİyê de cî digirt. Eger di 
komeleyan de helwesta transfobîk hebe, 
divê em xwe jî di ber çavan re derbas 
bikin. 

Wekî mînak ez li wir im. Lê belê bi 
gelemperî gelo kesên trans çi qasî diçin 
komeleyan? Rêxistina ku niha ez endamê 
wê me, xebatên der barê qetilkirina 
transan de dike. Divê tiştên nebaş ku 
beriya niha pêk hatine li alîyekî bimînin û 
bifikirin ka em ji vir bi şûn de dikarin ji bo 
tevgerê çi bikin.

Li Tirkîyeyê di rêxistinbûna transan 
de gelekî pirsgirêk hene. Di transan 
de çanda madîyê (Li gorî ferhenga 
lûbûniyê:derxistina teşqeleyan/nebaşî) 
heye. Gelek jinên trans, mêrên trans wekî 
“lezbîyenên mêrane” bi nav dikin. 

Haya me jê tune ye lê, em jî car caran wekî 
tundîya civakê dikin. Ji bo mêrên trans 
jî beşdarî tevgerê bibin Min di SpoDê de 
însîyatîf girt.

Em dev ji DAIŞê berdin,
ez ê ji we re...

Pirsgirêka me a herî mezin terapîya 
hormonê ye. Ji ber ku em naçin ba 
jînekologan û terapîyeke şaş pêk tînin. 
Ji bo me divê ji 6 mehan carekê ev terapî 
pêk bên.

Li gorî ku ez dizanim, 712 mêrên trans 
hene. Ev hejmara kesên di koma me ya 
facebookê ne ku komeke taybet e. Ez 
beşdarî civînên navneteweyî dibim û 
behsa tevgera LGBTİ û tundîya li wan tê 
kirin dikim.

Ez behsa êriş û tundîya li dijî jinên trans 
dikim ku kedkarên seksê ne. Di civîneke li 
Amerîkayê de ji min xwestin ku ez behsa 
terora li Rojhilata Navîn bikim. Min jî got: 
“Em dev ji DAÎŞê berdin. Ez behsa êrişên 
li Tirkîyeyê bikim ku polîs li dijî transan 
dikin.”

Min behsa îşkenceya ku di qereqolan de li 
dijî transan tê kirin ji wan re kir. Û behsa 
bertêlên ku polîs li kolanan ji jinên trans 
distîne kir. Ez her demê dibêjim ku ji bo 
me berxwedana birêxistî pêwist e.

Ez çûme 5-6 welatan. Min li her derê 
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behsa berxwedana transan kir. Lê dema 
min behsa berxwedana kolana Ülkerê kir; 
matmayî man û xemgîn bûn.

Ez guh nadim xala 40emîn

Divê tiştên ku em behsê dikin, tomar 
bikin. Divê em nûçeyên der barê xwe de 
çê bikin, fotografan bikişînin. Ji ber ku 
jenerasyona piştî me, wê pirsa vê yekê ji 
me bike.

Ne hewce ye ku em di bin banê 
komeleyekê de xwe birêxistin bikin. 
Rêxistin bi komên biçûk jî çê dibe. Li dijî 
mehkûmbûna nasnameyên pembe û şîn 
divê em hevgirtî bin. Ez guh nadim xala 
40emîn a Qanûna Medenî.*

Bi lezgînî ji bo me şêwirmendîya hiqûqî 
pêwist e. Em hewl didin ku li SpoDê vê 
yekê bikin. Ji bo têkoşîna birêxistî komele 
ji bo me pêwist e.

Tirkîye ji 1945an vir ve 
endamê NYyê ye

Divê em pêşdarazên xwe yên der barê 
komeleyan de biguherînin. Em dikarin bi 
dîyalogê vê yekê çareser bikin. Pirtûka 
Jîyana Pembe 48 rûpel in. 

Ji hêla Transgender Europe ve ji bo 
pêwendîyên trans û Neteweyên Yekbûyî 
hatiye amadekirin. Min ji Ingilîzî 
wergerandiye Tirkî.

*Qanûna Medenî ya Tirkiyeyê, 
madeya 40.: 

Kesê dixwaze zayenda xwe 
biguherîne, dikare serî li dadgehê 
bide û destûrê bixwaze. Lê belê 
divê serlêder herî kêm 18 salî be û 
ne zewicî be û transseksuel be û 
raporekê ji nexweşxaneya lêkolîn 
û perwerdeyê bistîne ku tê de bide 
nîşandan, guhertina zayendî ji 
bo tenduristiya giyanî zerûrî ye û 
serlêder bi ti awayî nikare bizê. 

Li gorî destûra hatiye dayîn, heke bi 
rapora fermî were piştrastkirin ku 
guhertina zayendî bi rêya ameliyata 
tabî hatiye çêkirin, dadgeh biryarê 
dide ku di tomarên nifûsê de ev 
guhertin bê çêkirin. 

Min di pêşgotina pirtûkê de wiha gotibû: 
“Li Tirkîyeyê transfobî bi piranî piştî sala 
1980yî xwe da der. Keseke wê demê ji 
dayik bûbe hê jî li wan kolanan dijî ku 
transfobî lê heye. Xuya ye ku hê gelek 
tiştên neçê hene.

Divê meriv zanibe ka di nava tevgerê de çi 
heye. Em dikarin li NYyê der barê xebatên 
pêwist de lêkolînan bikin.

Divê ji vir bi şûn de mafparêzîya me di 

asta NYyê de be. Çima? Ji ber ku Tirkîye 
ji sala 1945an bi vir ve endamê NYyê 
ye. Lê em vê yekê di nasnameya xwe ya 
mafparêzîyê de naynin ziman. Mixabin 
di qada navneteweyî de xebatên me yên 
lobîyê tune ne.

Referandûm

Na, na, bê guman na. Ji bo parastina mafê 
LGBTİyan hezar caran na. Encam çi bibe jî 
em dev ji berxwedanê bernadin. Hêvî her 
tim heye…

Divê em bixwînin… Tiştê ku meriv herî 
dawî xwendiye gelekî bandorê li dil û 
mejîyê meriv dike. Di wê berxwedanê 
de divê hêviya me xurt be ku em li dijî 
kesên dixwazin roja me tarî bikin didin.
Divê berxwedana me bi awayakî stratejîk 
dewam bike. Çi qasî ku bi KHKyan komele 
yek bi yek werin girtin jî bandora civaka 
sivîl li ser desthilatdarîyê cuda ye. Dibe 
ku em encamên keda xwe nebînin. Lê 
ji bo jenerasyona piştî me, divê em 
berxwedanê bidomînin. Trans û jin bi hev 
re xwedî hêz in.

Michelle Demishevich

Rojnameger, aktîvîsta LGBT û mafê mirovan e. Di sala 1995an de dest bi rojnamegeriyê 
kiriye. Di van demê dawî de li IMC TV û T24ê de xebitî. Niha ji tazgazateyê re dinivîse. 
Yek ji damezirînera Partiya Siberoja Çep û Keskan de.

Elif Ural

Ji Zanîngeha Egeyê beşa ziman û edebiyata Îngîlîziyê destûr girt. Li Kanal Dyê, CNN 
Turkê û Al Jazeerayê weke nûçegihan xebitî. Li ser polîtîkayên Tirkiye, Îsraîl û Rojhilata 
Navîn de pispor e. Niha bi awayekî serbixwe rojnamegerî dike. 
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Komeleya Sarmaşıkê hat girtin; 
Gelo mexdûr di çi rewşê de ne?

Nûrhak Yilmaz
Sertaç Kayar

Komeleya Sarmaşıkê di 22yê Sermaweza 
2016yan de bi KHKya hejmara 677an hat girtin, 
32 hezar meriv ku alîkarî ji wan re dihat dayîn 
mexdûr bûn.

KOMELEYA SARMAŞIKÊ - 1
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Komeleya Sarmaşıkê 11 sal berê li Amedê hatibû avakirin ku ji 
bo lêkolîna derbarê kesên rewşa wan a aboriyê nebaş bike. 

Lê belê ji ber rewşa nebaş, komele dest bi hevgirtina bi kesên 
feqîr re dike. Sarmaşık di dawîya sala borî de hat girtin.

Di 22yê Sermaweza 2016yan de bi KHKya hejmara 677an 
ligel 550 komele, 9 sazîyên medyayê û 19 sazîyên taybet ên 
tendiristîyê Komeleya Sarmaşıkê jî hat girtin.

Yek ji wan komeleyên ku ji ber girtina wê, bertekên tund 
hatin nîşandan Sarmaşık bû. Ji ber ku piştî komele hat girtin, 
alîkarîya ji bo 5 hezar û 400 malbatan dihat dayîn qut bû û ew 
kes niha bi birçîbûnê re rû bi rû ne. Di dosyeya me de xebat û 
pêkanînên 11 salan ên komeleyê û mexdûrîyetên piştî biryara 
girtinê hene.

KOMELEYA SARMAŞIKÊ - 1

32 kesên navdar komele damezirand
No Nav û Paşnav SAZÎ

1 Osman Baydemir Şaredarê Bajarê Mezin ê Amedê 
(Niha Parlementerê Rihayê ê HDPyê ye)

2 Mehmet Şerif Camcı Şêwirmendê Şaredarê Bajarê Mezin ê Amedê
(Niha Serokê Desteya Rêvebirîya Komeleya Sarmaşıkê ye)

3 Kutbettin Arzu Serokê Odeya Pîşesazî û Bazirganîyê
(Serdemekê bû parlementerê AKPyê)

4 Raif Türk Serokê DİSİADê

5 Sezgin Tanrıkılı Serokê berê yê Baroya Amedê
(Niha Parlementerê Stenbolê ê CHPyê ye) 

6 Ahmet Fikret Öcal Serokê bere ê MÜSİADê

7 Şah İsmail Bedirhanoğlu Serokê GÜNSİADê

8 Alican Ebedinoğlu Serokê DESOBê

9 Abdul Kadir Akboz Serokê GÜNGİADê

10 Fahrettin Akyıl Serokê Borseya Bazirganîyê

11 İlhan Diken Bijîşk- Serokê Odeya Tabîban (wefat kir)

12 Mehmet Selim Ölçer Bijîşk- Serokê Giştî yê berê yê Yekîtîya Tabîban.

13 Cemal Mercan Endamê Desteya Rêvebirîya DİSİADê

14 Haydar Kılıçoğlu Dersdar

15 Mehmet Işıktaş Malnişîn

16 Fuat Hayri Demir  Parêzer- Serokê berê Komeleya Pîr Sûltan Abdal ê

17 Ali Akıncı Serokê berê KMMyê ê Şaxa Amedê

18 Celalettin Birtane Karsaz

19 Abdulkadir Aydın Cotkar

20 Ali Öncü Berdevkê Platforma Demokrasîyê

21 Muharrem Erbey Serokê berê KMMyê ê Şaxa Amedê ê– niha parêzertîyê 
dike.

22 Cavit Ceylan Gerînendeyê Xizmetên Civakî

23 Fahrettin  Çağdaş Sekretêrê berê yê TMMOB İKKyê

24 Necdet İpekyüz Bijîşk-Endamê Desteya Rêvebirîya THİVê

25 Mahmut Ortakkaya Bijîşk

26 Süleyman Gökalp Şêwirmendê Aborîyê

27 Mehmet Kızıltepe Serokê Keyayên Başûrê Rojhilat

28 Sait  Şanlı Serokê Odeya Qesaban (Wefat kir.)

29 Ali Rıza Yıldırım Pisporê Xizmetên Civakî

30 Makbule Altıntaş Yerel Gündem 21

31 Naşide Buluttekin Nûnera Koperatîfa Jinên Umut Işıgıyê

32 Fuat Kumruaslan Malnişîn
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Navê komeleyê ê rast Komeleya Pêşxistina 
Herdemî û Li Dijî Xizanîyê a Sarmaşıkê ye.

Di Avrêla 2006an de li Amedê 
hat damezirandin. Lîsteya lijneya 
damezirênerên komeleyê jî “pirreng” bû.

Selahattîn Demîrtaş ku wê demê 
hevserokê Partîya Aştî û Demokrasîyê, 
Kutbettîn Arzu ku wê demê Serokê Odeya 
Pîşesazî û Bazirganîyê bû û demekê bû 
parlementerê AKPyê jî, Osman Baydemîr 
ku wê demê Şaredarê Bajarê Mezin ê 
Amedê bû û niha jî Parlementerê Rihayê 
ê HDPyê ye, Sezgin Tanrıkulu ku wê 
demê Serokê Baroya Amedê bû û niha jî 
Parlementerê Stenbolê ê CHPyê ye ji bo 
damezirandina komeleyê hatibûn cem 
hev.

Lîsteya lijneya damezirêner hat dîyarkirin 
ku ji 32 nûnerên sazîyan jî tê de bû 
(tablo1) û paşê hin kes ji wan li Tirkîyeyê 
navdar bûn. Tiştekî hevpar hebû ku 
hemû kesên di lîsteyê de ji Amedê bûn û 
dixwastin ku xizanîya li bajêr bi dawî bibe.

Armancên komeleyê wiha hatibûn 
rêzkirin:

1- Dê ji bo bidawîbûna xizantîyê xebatan 
bike û li ser vê bingehê dibe ku bi sazîyên 
neteweyî û navneteweyî re hevkarî were 
kirin.

2- Ji bo bidawîbûna xizantîyê armancên ku 
di qada navneteweyî de hatine dîyarkirin, 

li qada herêmî werin kirin.

3- Divê di serî de desthilatdarî û 
rêvebirîyên herêmî, sazîyên sivîl jî di nav 
xebatan de cî bigirin û li tevayîya Tirkîyeyê 
divê girîngîya bidawîbûna xizantîyê were 
vegotin.

4- Pêşxistina hevgirtina civakî were 
zêdekirin.

5- Ji bo bidawîbûna xizantîyê pêkanîna 
xebatên pêşxistina herdemî bên kirin.

6- Ji kesên xizan re alîkarîyên wekî 
xwarin, lixwekirin, tenduristî, perwerdeyî, 
şewat û hêwirînê werin dayîn.

7- Ji bo bidawîbûna xizantîyê, pêkanîna 
projeyên demdirêj bên çêkirin.

“Nexşeya Xizantîyê” hat çekirin

Mebesta sereke ew e ku ji bo çareseriya 
xizantiyê divê were tesbîtkirin ka li ku 
dera bajêr xizantî zêde ye. Komeleyê piştî 
damezirandinê ji bo tesbîtkirina vî karî, li 
qadê dest bi xebatên lêkolînê kirin. Ji bo 
qada lêkolînê jî 5 taxên di nava sînorê 4 
navçeyan de hatin bijartin.

Taxên bijartî wiha bûn: Taxa Gürdoğanê 
(Yenişehir), Fatihpaşa (Sûr), Huzurevleri û 
Peyas (Peyas), Korhat (Rezan).

Li van taxan bi piranî kesên ku di salên 

90î de ji gundên xwe hatibûn derxistin 
hebûn. Li van taxan bi awayekî zelal 
dixuya ku gel xizan e û malen tê de jî, ne 
zexm in.

45 anketoran xebat û lêkolînên qadê 
di sala 2006an de li taxa Gürdoğanê 
dan destpêkirin. Xebatên li 5 taxan di 
Reşemîya 2007an de bi dawî bû. Bi 5 

hezar û 706 malbatan re hevdîtîn hatin 
kirin.

Pêdivîya sereke: “Xwarin”

Di anketê de 45 pirs hebûn. Di pirsan de 
rewşa 5 hezar û 706 malbatan di warê 
ewleyîya sîgorte, perwerdeyî, tenduristî û 
hêwirînê de hat lêkolînkirin.

Hejmara hemû malan 5706

Serjimar 36215

Hejmara jinan 17974

Hejmara mêran 18241

Bi istatîstîkî hejmara kesên di her xanîyekî de 6,3

Hejmara Xanîyan %

Xwirek 1743 38,3

Kinc 208 4,5

Kirê 558 12,3

Tendiristî 240 5,3

Ardû 312 6,9

Perwerdeyî 292 6,4

Xwarina rojane 123 2,7

Tiştên malê 189 4,2

Kar 882 19,4

Bi Tevayî 4547 100
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Di encamê de gelek agahîyên girîng 
derketin holê. Ji pirsa “pêdivîya we 
a sereke çi ye?” re herî zêde bersiva 
“xwarin”ê hat dayîn. (Tabloya 3) Vê 
bersiva hatibû dayîn jî ji xwe bi serê xwe 
her tişt derxistibû holê.

Serokê Desteya Rêvebirîya Komeleya 
Sarmaşıkê Şerîf Camci dibêje ku bi taybetî 
ev daxwaz ji hêla jinan ve tê kirin.

“Ji ber ku malbat ji ber şer û koçberîya 
bi darê zorê perçe bûbûn, êdî malxwêyê 
malê jin bûn. Jinan jî ne pere, xwirek 
dixwestin. Ji hêla din ve dibe ku jinan 
dixwest ku pereyê were dayîn ji hêla 
mêran ve li derve neyê xerckirin û ji ber vê 
yekê xwirek dixwestin.”

Malbatên ku qet “dahatûya” 
wan nîne

Sedema zêdebûna daxwaza xwirekê ew 
e ku feqîrî pir zêde ye û jîyana di sînorê 
birçîbûnê de li wan rewa tê dîtin. Di 
serdema Berfanbara 2006an û Reşemîya 
2007an de mûçeya herî kêm li Tirkîyeyê 
403.03 TL bû. Lê belê lêkolînan da nîşan 
da ku (tablo 4) ji sisêyan duduyê malbatan 
ku bi wan re hevdîtin hatiye kirin, di bin vê 
mehaneyê de ne û hewl didin bi wî awayî 
bijîn.

Ji encamên lêkolînê a herî girîng jî ew 
e ku “tu dahatûyên bi sedan malbatan 
tune ne”. Di destpêkê de dema encamên 
lêkolînên li taxên Fatihpaşa û Gürdoğanê 
derket holê û di medyayê de hat 

Dahatû Hejmara malan % Kumulatif %

 Dahatûya wan Tune ye 309 5,4 5,4

 1-50 YTL 64 1,1 6,5

 51-150 YTL 916 16,1 22,6

 151-250 YTL 807 14,1 36,7

 251-350 YTL 1 419 24,9 61,6

 351-500 YTL 1 258 22 83,6

Zêdetirî 501 YTLyî 933 16,4 100

Tevayî 5 706 100 100

belavkirin, raya giştî matmayî ma. Mijara 
malbatên “qet dahatûya wan tune ye” 
demeke dirêj di rojevê de ma.

Di wan rojan de TÜİKê jî mesrefên 
sînorê birçîbûn û xizanbûnê dîyar kir. Di 
daxuyanîya TÜİKê dayî de wiha hat gotin: 
“Dahatûya 10 hezar kesan a rojane di bin 
1 dolarî re de ye.”

Dîsa di wê demê de nivîsa Nazmi Belge 
a der barê lêkolîna Sarmaşıkê de, di 
Radikalê de hat weşandin. Di nivîsa bi 
navê “Were xizanîyê li Amedê bibîne” de 
helwesta Enqereyê a der barê xizanan û 
xizantîyê de wiha hatibû rexnekirin:

 “Agahîyên TÜİKê ên der barê sînorê 
birçîbûn û xizanîyê de “bi awayekî 
istatîstîkî” tê dîyarkirin, ji ber vê yekê 
gel guhê xwe nade vê yekê. Ji bo dîtina 
istatîstîkên dahatûyê ên di navbera xizan 
û dewlemendan de were dîtin, divê bi 
kesên “herî li jêr” re rû bi rû bin.

“Em dibêjin; an agahîyên TÜİKê an jî 
çavên me, me dixapînin. Rastî jî kesên 
ku li taxên Fatihpaşa û Gürdoğan dijîn di 
malên yekçavî de û ji her cure sîgorte û 
mafî bêpar in.

Xeterîya Birçîbûnê “Bankeya 
Xwirekan” derxist holê

Lêkolîna ku li 5 taxan ji hêla Sarmaşıkê 
ve hat kirin, bi qasî raya giştî xebatkarên 

komeleyê jî matmayî hiştibû. Derket holê 
ku li navenda Amedê eger yek danekî jî 
alîkarî neyê dayîn, dê xetereya birçîbûnê 
derkeve holê. Ji ber vê yekê plansazîya 
komeleyê guherî. Xebatên li qadê û 
raporkirin li alîyekî ma û komeleyê “ji bo 
meriv ji ber birçîbûnê nemirin” dest bi 
xebatan kir. Bi gotina Serokê Komeleyê 
Camci: “Xebatkarên komeleyê encama 
ku di lêkolînên 2007an de derket holê 
dan pêşîya xwe û biryar dan ku “Bankeya 
Xwirekan” were avakirin.”

Pêvajoya hevgirtinê bi vî awayî dest pê 
kir.

Ev xizanî çawa derket holê?

Yek ji bajarên ku di salên dawîyê de rêjeya 
kesên bêkar herî zêde hê hene Amed e. Çi 
qasî ku rastîya agahîyên Sazîya Istatîstîkê 
a Tirkîyeyê were nîqaşkirin jî, rêjeya xizanî 
û betalbûnê a heft salên dawîyê, nîşan 
dide ka bêkarî li Amed û Rihayê di çi astê 
de ye. 

(2010: %13,1, 2011: %8,4, 2012: %12,4,  
2013: %17,5, 2014: %17.4,  2015: %17.5, 
2016: %17,2)

Rêjeya xizanîyê her ku diçe zêdetir dibe.

Koçberîya salên 90î

Sosyolog Aynur Zengeralp dîyar dike 
ku sedema sereke a xizanîya li herêmê 
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koçberîya di salên 90î de ku ji 
ber şer û pevçûnan pêk hatiye ye 
û wiha dibêje:

“Bi destpêkirina şerên dijwar re, 
welatîyên gundan ber bi bajaran 
ve koç kir. Ka bînin ber çavên 
xwe ku bi hezaran gund hatine 
valakirin. Bi hezaran merivî li 
gundan sewal xwedî dikirin û 
hilberîna cur bi cur tiştan dikirin. 
Vê yekê zîyaneke mezin da 
aborîya welat jî.

“Ango pirsgirêkek dibe sedema 
pirsgirêka din. Bi piranî koçî 
bajaran tê kirin û kapasite jî 
ranake. Ev yek jî dibe pirsgirêka 
perwerdeyî, tendiristî, îstîxdamê 

û hwd. Di dawîyê de pirsgirêk wisa dibe ku 
meriv nikare ji nav derkeve.

Ên li dû hatine hiştin

Zengeralp dibêje ku di salên 1980î de 
serjimara navend û navçeyên Amedê 700 
hezar bûye, lê belê ji salên 2000î bi şûn de 
ev hejmar gihiştiye milyon û nîvekê.

Li gorî agahîyên Sarmaşıkê “Ji ber 
koçberîya bi darê zorê serjimara Amedê di 
nava 20 salan de ji 350 hezarî bûye zêdetirî 
milyonekê.”

Li gorî lêkolîna Enstîtuya Etutên Serjimarê 
a Zanîngeha Hacettepeyê ku di sala 
2006an de hatiye kirin, %96ê  kesên ku bi 
zorê koçber bûne malên xwe, %93yê wan 
zevîyên xwe, %97ê wan bax û baxçeyên 
xwe, %96ê wan hacetên xwe ên hilberînê, 
%83yê wan jî sewalên xwe hiştin û koç 
kirin.”

Ango kesên koçî bajaran kirin, hemû 
debara xwe jî li dû xwe hiştin.

Ji bo çareserîyê divê pirsgirêka 
sereke ji holê were rakirin

Sosyolog Aynur Zengeralp dibêje kesên ku 
koçî Amedê kirine, ji ber xizanî û tunebûna 
kar ji vir jî careke din koç dikin û diçin 
metropolên rojava.

“Bi vî awayî koçkirina kesên xizan dewam 
dike. Di vê pêvajoyê de tiştê ku qet 
naguhere ew e ku hemû desthilatdarî 
başkirina rewşa wan kesan dikin mijara 
sîyaseta xwe. Ji vê yekê re dibêjin 
“politikaya destvekirinê.”

“Ji bo çareserîya vê pirsgirêka mezin divê 
pirsgirêka sereke were çareserkirin. Divê 
şer û pevçûn bi dawî bibe. Eger wiha nebe, 
projeyên aborîyê li herêmê tenê bi kêrî 
çîna navendî tê. Ango ên dewlemend dê 
dewlemendtir bibin û ên xizan jî dê di halê 
xwe de bimînin”

Sal Serjimar

1980 778 hezar û 150

1990 milyonek û 94  hezar û 996

1997 milyonek û 282 hezar û 678

2000 milyonek û 362 hezar û 708

2007 milyonek û 460 hezar û 714

2008 milyonek û 492 hezar û 828

2009 milyonek û 515 hezar û 011

2010 milyonek û 528 hezar û 958

2011 milyonek û 570 hezar û 943

2012 milyonek û 592 hezar û 167

2013 milyonek û 607 hezar û 437

2014 milyonek û 635 hezar û 048

2015 milyonek û 654 hezar û 196

2016 milyonek û 673 hezar 119
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Bankeyeke alternatîf: 
Bankeya Xwirekan a Sarmaşıkê

Nûrhak Yilmaz
Sertaç Kayar

Komeleya Sarmaşıkê ji destpêkê ve bi piştgirîya 
hin sazî û kesên xêrxwaz xebatên xwe pêk anî. 
Di demeke kurt de bû modeleke ji bo bidawîkirina 
xizanîyê.

KOMELEYA SARMAŞIKÊ - 2
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Kesên alîkarî dan 
her ku çû zêde bûn

Bankeya xwirekan di 15yê Gulana 
2007an de dest bi belavkirinê kir. 
Di destpêkê de li 3 hezar û 600 
malbatan alîkarî dihat belavkirin. 
Lê belê piştî demeke kurt hejmara 
malbatan derket 5 hezar û 400î. 
Ango hejmara kesên ku ji komeleyê 
alîkarî distandin gihişt 32 hezaran.

Li gorî agahîyên Serokê Komeleyê 
Şerif Camci da, kesên ku piştgirî 
dane komeleyê her ku çûye zêde 
bûne. Êdî kesên ku bi awayekî 
serbixwe alîkarî didan ji endamên 

sazîyên ku protokol îmze kiribûn 
zêdetir bûn û gihişt 9 hezaran.

Di nava wan kesan de dergevanekî 
ku 10 salan her meh 20 TL dida jî 
hebû, kargeheke ku her meh hinek 
ji kara xwe alîkarî da jî hebû. Lê 
belê Camci dibêje ku ji sala 2014yan 
bi şûn de ji ber “zêdebûna zextan û 
pirsgirêkên civakî ên din” hejmara 
kesên alîkarî didan kêm bû û daket 
5 hezar û 800.

Girseyeke nû derketibû holê ku 
piştî şerê li Sûrîyê û pevçûnên li 
Tirkîyeyê di nava mexdûrbûneke 
mezin de bûn. Kesên ku bi salan e 

Komeleya Pêşxistina Herdemî û Li Dijî Xizanîyê a Sarmaşıkê 
biryar da ku “bankeya xwirekan” were avakirin. Lê belê wê 
demê 30 hezar merivî ji komeleyê pêdivîyên xwe digirt û 
hejmara wan kesan her ku diçû zêdetir dibû. Ji bo ku her 
mehê alîkarî li deh hezaran merivî were belavkirin divê 
koordînasyona hevgirtinê bihata avakirin.

Di destpêkê de gelek derdoran piştgirî da komeleyê û ev yek jî 
ji bo avakirina bankeya xwirekan gelekî girîng bû. Di pêngava 
destpêkê de Şaredarîya Bajarê Mezin a Amedê, Odeya Pîşesazî 
û Bazirganîyê a Amedê, Şaredarîya Sûrê, Odeya Tabîban a 
Amedê, Baroya Amedê û Komeleya Karsaz û Pîşesazan jî tê de 
32 pêkhateyên Platforma Demokrasîyê a Amedê di nava xwe 
de protokolek îmze kir. Di vê protokolê de hin sendîqe, sazîyên 
malbatên girtî û komeleyên koçberîyê jî hebûn.

Mebesta protokolê ew bû ku bi derfetên kêm be jî her meh 
piştgirîyê bidin bankeya xwirekan. Sendîqe û ode dê endamên 
xwe, sazîyên din jî dê alîgirên xwe teşwîqî vê yekê bikirina.

KOMELEYA SARMAŞIKÊ - 2
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piştgirî didan Sarmaşıkê, êdî ji bo wan 
mexdûrên nû jî bûn alîkar. Lê belê vê yekê 
alîkarîyên ji bo bankeya xwirekan kêm 
nekirin.

Li gorî istatîstîkan her sal 2 milyon û 400 
hezar TL alîkarî ji komeleyê re dihat. Ji 
%86ê van alîkarîyan li kesên xizan hat 
belavkirin.

Kesên ji bo standina alîkariyê dihatin 
bankeya xwirekan, karîbûn bi awayekî 
dewamî 15 cure xwirek, kevnikê zarokan û 
kevnikê nexweşan bibirana.

Kesên cerdevan jî, AKPyî jî 
alîkarî ji Sarmaşıkê standin

Girseya ku Sarmaşıkê alîkarî dida wan jî, 
girseya ku piştgirî dida komeleyê jî ne li 
gorî rêzê bû. 

Kalepîrên ku êdî nikarin di mekanizmaya 
hilberînê de cî bigirin, kesên astengdar, 
jinên ji hevserên xwe qetîyane û ên 
hevserê wan miriye, nexweşên bi dewamî 
tedawî dibin, malbatên ku nikarîbûn 
debara xwe bikin ji komeleyê alîkarî 
distand.

Şerîf Camci dibêje: “Me helwesta sîyasî 
a kesên ku serî li komeleyê didan meraq 
nedikir. Me ji wan pirs nedikir ka dengê 
xwe dane kîjan partîye.” Ji bankeya 

xwirekan kesên cerdevan jî, AKPyî jî, 
HDPyî jî bi salan alîkarî standin.

Projeyên ji bo jin û zarokan

Piştî projeyên nexşeya kesên xizan û 
bankeya xwirekan kêmayî û pêdivîyên nû 
hatin tesbîtkirin. Paşê projeyên nû ketin 
rojeva wan:

Ji Bo Zarokan Programa 
Piştgirîya Perwerdeyîyê

Bi vê projeyê hat xwestin ku ji zarokên 
diçin dibistanê, ên nikarin biçin û ên li 
gel dibistanê dixebitin jî re piştgirîya 
perwerdeyîyê were dayîn ku rewşa wan 
baştir bibe. 120 zarokî ji vê projeye feyde 
girtin.

Projeya Tendiristîyê Ji Bo Jinan 
(pîlot)

Bi vê projeyê hat xwestin ku zanîna 
hijyenê pêk were, bi jin û keçên ciwan 
re parvekirina agahîyên ji bo parastina 
tendiristîyê par ve bikin, ji bo bikaranîna 
xizmetên tendiristîyê bên teşwîqkirin û di 
çarçoveya projeyê de tiştên paqijkirinê li 
malbatan belav bikin.

Proje ji bo salekê pêk hat. 105 jinên ku ji 
bankeya xwirekan alîkarî distandin ji vê 
projeyê feyde girtin.

Projeya Îstîxdama Bi 
Teknolojîyên Gaza Xwezayî

Ev proje jî di çarçoveya pêşketina aborî de 
hatibû dîyarkirin. Ev yek ji bo du girseyan 
hatibû dîyarkirin. 

Girseya yekemîn; ew kesên ku hinekî ji kar 
fêm dikin lê sertîfîkayên wan tune ne.

Girseya duyemîn jî endamên malbatên 
ku serî li Benkeya Xwirekan a Sarmaşıkê 
dane ne. 

Temenê wan di navbera 18-35an de ne. 
Di çarçoveya projeyê de bi giştî 300 saet 
perwerdeyî hat dayîn.

“Modela Sarmaşıkê” bal kişand

Xebatên komeleyê ji demekê bi şûn de êdî 
him li welêt û him jî di qada navneteweyî 
de deng veda. “Tecrubeya Sarmaşıkê” di 
gelek civînên li welêt û derveyî welêt de 
hat rojevê.

Sempozyûma Xizanîya Navneteweyî 
(2010-Stenbol), Sempozyûma Rêvebirî 
û Pêşketina Herêmî a 4. (2009-Enqere), 
Konferansa Weqfa Etudên Aborî û Civakî 
a Tirkîyeyê (2008), Konferansa Weqfa 
Sektora Sêyem a Tirkîyeyê û Konferansa 
Mafê Merivan a Stenbolê hin ji wan 
civînan e ku Sarmaşıkê di rojeva wan de cî 
girtiye.



188 NÛÇEYA ROJNAMEGERÊN BÊKAR 189KOMELEYA SARMAŞIKÊ - 2

Çi qasî ku komele “mînaka modela 
hevgirtinê” bû jî, der barê xebatên wan de 
gelek lêpirsîn hatin destpêkirin.

Kontrolkirina yekemîn di 11-24ê Pûşpera 
2009an de ji hêla mufetîşên Wezareta 
Navxweyî ve hat kirin. Hemû ewraqên 
komeleyê 14 rojan hat lêkolînkirin.

Li gorî wan, armanca kontrolan ew bû 
ku “ka komele li gorî mebesta xwe a di 
rêziknameyê de tev digere an na.”

Li gorî rapora ku mufetîşan amade kirin, 
der barê xebat û çalakîyên komeleyê de tu 
kêmayî nehatin dîtin.

Komeleya ku alîkarî da mexdûrên 
erdhejê, kirin hedef

Piştî erdheja ku di sala 2011yan de li 
Wanê çê bû, Sarmaşık li ser medyaya 
civakî bû hedefa komên nijadperest. 
Di twitterê de parvekirinên bi etîketa 
“sarmasikderneginebagisyok” (alîkarî 
neşînin ji Sarmaşıkê re) di rêza yekem de 
cî girt.

Çi qasî ku berî salekê hemî xebat û 
pêkanînên komeleyê hatibin kontrolkirin 
jî, ji ber êriş û hedefnîşandanê Walîtîya 
Amedê du mehan dest danî ser hemû 
hesabên bankeyê ê komeleyê.

Ji bo vê yekê jî walîtîyê di hinceta xwe 
de dîyar kir ku “alîkarîya ji bo mexdûrên 
erdhejê, ne li gorî mebesta komeleyê 
ye.” Li ser îtîraza komeleyê, biryara 
blokekirina hesabên bankeyê hat rakirin. 
Lê ji ber vê yekê, sê caran cezayê pereyan 
li komeleyê hat birin.

Der barê Komeleya Sarmaşıkê de vê carê 
sala 2012yan jî di çarçoveya “Doza Sereke 
a KCKyê” de lêpirsîn hat vekirin. Her wiha 
rêvebirên komeleyê çûn der barê lêpirsînê 
de îfade dan. Lê belê bêyî ku doz were 
vekirin, dosye ji ber nebûna tu delîlan hat 
girtin.

Şaredarîya Bajarê Mezin a Amedê 
hevparê projeyan bû û di heman demê de 
peywirdarên Sayiştayê û Wezareta Karên 

Navxweyî der barê hesabên şaredarîyê de 
lêpirsîn dan destpêkirin.

Di encama lêpirsînê de rapor hat 
amadekirin û hat gotin ku şaredarîyê 
“dijhiqûqî” di navbera salên 2008-2009an 
de alîkarî daye Komeleya Sarmaşıkê.

Mufetîşan protokala di navbera Sarmaşık 
û şaredarîyê de nedîtin ji xwe. 900 hezar 
TLyê ku wekî alîkarî ji komeleyê re hatibû 
şandin, ji şaredarê wê demê Osman 
Baydemir û kesên ku îmzeyên wan di bin 
peredayînê de hebûn, hat xwestin.

Her wiha Wezareta Karên Navxweyî destûr 
da ku der barê Şaredar Osman Baydemir 
û endamên şaredarîyê de lêpirsîn dest pê 
bike. Şaredarîyê der barê wê biryarê de li 
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Danıştayê îtiraz kir lê, Danıştayê îtiraz red 
kir û biryar şand ji Serdozgerîya Amedê re.

Şaredarî neçar ma ku 900 hezar TLyê 
dabû komeleyê ji wan bistîne. Komeleyê 
li ser vê yekê daxuyanî da ku wê deynê 
xwe wekî 6 teksîtan bide û ji bo vê yekê jî 
banga piştevanîyê kir.

Lê tê zanîn ku ji bo alîkarîdayîn û xebatên 
wiha, pişkek ji şaredarîyan re hatiye 
dîyarkirin. Li hemberî vê yekê jî şaredarî 
neçar ma ku pereyê ji Sarmaşıkê re 
şandiye, ji wan bixwaze. 

Paşê şaredarîyê pêdivîyên sereke tesbit 
kir û ew pêdivî bi xwe standin. Bi awayekî 
hevparên wan ev pêdivî gihandin destê 

malbatên xizan. Heta tayînkirina qeyûm, 
şaredarîyê hevgirtina bi kesên xizan re 
wiha dewam kir. Piştî qeyûm ev yek dan 
sekinandin.

Der barê kesên ku bi dilxwazî ji 
komeleyê re dixebitin jî, lêpirsîn hat 
vekirin. Rojnameger Evrim Alataş ku di 
sala 2012yan de wefat kiribû jî, gazî 
îfadedayînê kirin. Yek ji dilxwazên 
komeleyê nivîskar Müge Tuzcuoğlu jî, 
hatibû binçavkirin.

Di tu raporên der barê komeleyê de hatibû 
amadekirin de tu tiştekî nebaş nehatibû 
gotin. Heta mufetîşekî ji wan digot ku eger 
xebateke wiha li bajêrekî din bihata kirin, 
teqez dê hêjayî xelatê bihata dîtin. 

Nûrhak Yilmaz

Ji Zanîngeha Stenbolê, ji beşa rojnamegeriyê destûr girt. Li rojnameya Demokrasiyê 
dest bi rojnamegeriyê kir. Ulkede Gundem, 2000’de Yeni Gundem, Ajansa Nûçeyan a 

Dicleyê û Azadî Tvyê xebitî. Hêjî bi awayekî serbixwe rojnamegerî dike.

Sertaç Kayar

Sertaç Kayar dema li Zaningeha 18 Mart ya Çeneqale beşa Diroka Hûnerê diwend û dev 
ji zanîngeh berda û di sala 2005an de dest bi rojnamegeriyê kir. Di sala 2006an de li 
Ajansa Nûçeyan a Dîcleyê (DİHA), dest bi rojnamevaniyê kir. Li gelek bajarên rojhilatê 
Tirkiyê û bajarên kurdan ji bo medyaya neteweyê û navneteweyê kar kiriye. Li saziyên 
weke Gali Kurdistan, Xendan, Hurbakis.net, Azadî Tv, rojnameya Diyarbakır Ozgur 
Haber0, Diyarbakir Yenigun Gazetesi, Reuters (serbixwe) û Sputnik xebitî. 
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Ji bo Stenbola modern projeya
bi xemla dîrokî: 

Balat
Ecem Engin

Şenay Öztürk

Bajarokê Balatê ku di dîrokê de li wir gelek şewat 
çê bûne, bi fabrîqeyên kevn, keştîyên stûnşikestî û 
bi pisîkên kulek tê zanîn.

BALAT
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Kesên ku bi dehan sal in li Balatê 
dijîn, nikarin li gorî pêkanînên 
polîtîkayên neolîberal tev bigerin 
û dewlemend bibin. Ji ber vê yekê, 
nikarin adapteyî reng û jîyana nû 
a bajêr bibin û neçar tên hiştin ku 
bi rêyên ne qanûnî pereyan qezenc 
bikin.

Şopên dîrokî bi destûra biryarên 
avayîsazîyê bi boyaxên nû tên 
tunekirin. Gelê Balatê di vî reng û 
vê jîyana nû de nikare pilansazîya 
pêşeroja xwe bike.

Îro dema hûn biçin kolaneke 
Balatê, hûn ê bi teqez otêlekê 
bibînin. Her ku diçe li devera ku 
çanda kevneşopî lê heye, kafeyên 
ku fîncanek qehweyê bi 10 TLyan 
difiroşin, zêdetir dibin. Fener û Balat 
niha ji bo sermayedarên navxweyî û 
navneteweyî gelekî populer in.

Çi qasî ku bi projeya veguherandina 
bajêr re “ronakkirina” civakî 
pêk nehatibe jî, ev yek niha bi 
dînamîkên aborî û civakî, bi 
awayekî xwezayî pêk tê. Her ku diçe 
gel zêdetir xizan dibe û bi bêdengî 
bajarokê terk dikin.

Taxa Cihûyan a berê Balat li peravê Haliçê, li ber deryaya 
Bîzansê dirêj dibe û diçe. Kesên Roman herî dawî xwe sipartine 
wir. Li wê deverê ev 15 sal in hewldana modernkirinê tê kirin û 
ev pêvajo di asta sêyemîn de dewam dike.

Pêvajoya yekemîn di salên 2000î dest pê kir. Proje bi hevkarîya 
Şaredarîya Fatihê û Yekîtîya Ewropayê, bi mebesta zexmkirin, 
parastin û rehabîlîtekirinê dest pê kir. Di asta duyemîn de di 
dewsa projeya yekemîn de Projeya Nûkirina Fener û Balatayê 
ket pratîkê. Bi vî awayî êdî xebatên restorasyonê ku bi 
hevkarîya Şaredarîya Fatihê û Yekîtîya Ewropayê pêk dihat bi 
dawî bû di dewsa wê de, bi hevkarîya dewlet û sektora taybet, 
xebatên nûkirinê dest pê kir. Balat di sala 2006an de bi qanûna 
5366an a Restorekirin û Nûkirina Berhemên Çandî û Dîrokî 
wekî devera nûkirinê hat ragihandin.

Di sala 2007an de îhaleya pêkanîna projeyê dan GAP İnşaatê 
ku girêdayî Çalik Holdingê ye. Li ser nerazîbûna civakê 
pêkanîna projeyê dan sekinandin. Lê belê îro di asta dawîyê 
de dewam dike. Piştî sermayeya taybet ket nav Balatê îro 
guhertinek li herêmê tê kirin.

BALAT
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Hunermenda karên camê Yasemin Aslan 
Bakiri, li Camxaneyê ku berî niha maleke 
Rûman bûye û bi beşdarbûna Şaredarê 
Bajarê Mezin ê Stenbolê Kadir Topbaş 
ve hatiye restorekirin, xebatên xwe 
didomîne. 

Derîyê wan ji her kesî re, bi taybetî ji gelê 
Balatê re vekiriye. Lê belê ew dibêje ku ev 
huner bala gelê Balatê nakişîne.

“Kafeyên nû ne mayînde ne”

Camxane, li Balatê yek ji cîyên ku bi 
serkeftî hatiye restorekirin e. Li vê derê 
her tişt li gorî halê xwe yê wê demê hatiye 
venûkirin. Yasemîn Aslan Bakiri jî, ji bo 

domandina ruhê Camxaneyê, berhemên 
xwe bi motîfên Osmanî dixemilîne.

Yasemîn Aslan Bakiri, ji hejmara kafeyên 
ku di salên dawî de hatine vekirin, aciz 
e. Bakiri der barê mijarê de dibêje: “Kî 
radibe, wekî li Tünel û Galatayê kafeyekê 
vedike. Lê belê ew kafeyên demkî ne, 
îro hene lê dê sibê tune bin. Li her derê 
dikanên antîkayan vebûne. Lê ew dikan, 
êdî bûne bit pazarı (bazara kel û pelên 
rojane ên kevn). Tiştên wiha derbeyê 
li avayîyan dixin. Ez xemgîn dibim. 
Tiştên wiha li Galatayê jî hat kirin û ruhê 
avayîyan xera kirin.”

Bakiri dibêje ku yek ji sedema ranta li 
Balatê “gelê nezan” e. Kesên milkên 
xwe radestî sermayedaran dikin, tenê li 
ser aborîyê difikirin û taybetîya avayîyê 
nabînin. Bakiri wiha dibêje: “Ji bo 
bidestxistina tiştên biçûk, nabe meriv 
berhem û devera dîrokî feda bike. Divê 
meriv xatirê kevirên ku ruhê dîrokê 
pê re ye, zanibe. Wan bi wê taybetîya 
wan biparêze. Divê meriv çanda taxê 
biparêze.”

Bajarokê ku ketiye 
ber pêla koça ref bi ref 

Ji bo hewldana ronakkirina li Balatê baş 
were fêmkirin, divê dîroka navçeyê bi 
kurtayî were zanîn. Ji berî Osmanîyan, 
heta piştî avakirina komara Tirkîyeyê 

li bajarok gelek kêmnetew, bi taybetî 
jî welatîyên Cihû dijîyan. Piştî bûyerên 
6-7ê Rezberê û Operasyona Qibrisê 
kêmnetewên wir pêl bi pêl ji bajarok 
derketin. Ji ber ku bajarok nêzîkî deverên 
kar e, berî 10 salan jî, kesên ji bajarên 
xwe koçî bajarê mezin dikirin, dihatin 
vir.  Di salên dawîyê de hunermendên li 
pê cîyên nû ne û ciwanên di warê xebatê 
de pêngava yekemîn diavêjin, li wir bi cî 
dibin.

Berî Osmanîyan li devera Fener û Balatê 
gelên Rûm û Cihû hebûn û di dema 
Osmanîyan de jî ew dîsa li wir dijîyan. 
Piştî sedsala 19. ji ber bazirganîya li 
devera Xelîcê kêm bû û gelek şewat 
derketin, nirxê Balatê li ber çavan hinekî 
kêm bû. 

Di salên 1930î de plansazîgerê bajêr Henry 
Prostî ê Fransî hewl da ku wir bike devera 
endustrîyê. Piştî fabrîqeyên dewletê û 
îmaretxane li wir hatin avakirin, rengê 
Balatê hinekî guherî. 

Di koşkê li devê deryayê ku ên welatîyên 
Rûman bûn de, atolye û kargeh hatin 
avakirin. Vê yekê bandor li ser rewşa 
civakê jî kir û bi taybetî piştî bûyerên 6 
û 7ê Rezberê Rûm û Cihûyan cî û warê 
xwe ê bi sedan salan hiştin û çûn. Piştî 
li Balatê endustrî hat avakirin, kêmayîya 
xebatkaran derket holê. Kedkarên ji 
Anatolyayê hatibûn, li malên Yewnan û 

Destdanîna bi lezgînî çi ye?

Destdanîna Bi Lezgînî di qanûna 
2942yan de cî digire.

Destdanîna bi vî rengî bi biryara 
Desteya Wezîran an jî di bûyerên 
taybet de pêk tê. 

Di vê pêkanînê de prosedurên 
destdanînê bi lezgînî bi cî tê. 

Bi vî awayî hemû prosedur piştî 
destdanînê pêk tê, li ser rapora kesên 
di mijarê de pirspor in ve ev yek tê 
kirin.
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Cihûyên welat terk kirine, hatin bicîkirin. 
Bi vî awayî li Balatê di dewsa kêmnetewan 
de kesên bi erzanî kar dikin bi cî bûn û 
pêkhateyên civakê guherîn.

Di sala 1985an de hewldana ji bo 
paqijkirina Xêlîcê dest pê kir û di heman 
demê de welatîyên ji herêma rojhilat 
û başûr-rojhilat koç dikirin, dihatin 
li deverên Fener û Balatê bi cî dibûn. 
Welatîyên ku bi darê zorê koç kiribûn, êdî 
tu warê wan nemabû ku vegerin û ji xwe re 
li vir jî kar peyda nekiribûn ku bixebitin. 

Sedema hatina wan a Balatê, nêzîkbûna 
deverên kar û kirêya erzan bû. Piştî 
koçkirina wê demê, civaka Balatê a niha, 
kêm zêde derket holê.

Projeya YEyê di nîvî de ma

Li Balatê derdor û devê behrê hat 
paqijkirin û kargehên endustrîyê 
jî, ji nav bajarok hatin derxistin. 
Nîvgirava dîrokî piştî di 1985an de ji 
hêla UNESCOyê ve di Lîsteya Mîrateya 
Çanda Dinyayê de hat nîşandan, nirxê 
deverê zêde bû. Di Lûtkeya Habîtatê ku 
di 1996an de li Stenbolê hat lidarxistin 
de, rehabîlîtekirina Fener, Balat û 
Ayvansarayê hat rojevê. Lê belê pêkanîna 
projeyê di 2003yan de dest pê kir.

Yekîtîya Ewropayê ji bo restorasyon û 
rehabîlîtekirina herêmê 7 milyon Euro 
hibeyî Tirkîyeyê kir. Di dema restorasyonê 
de gel ji cî û warê xwe nehat derxistin û 
ji gel tu pereyê lêçûnê jî nehat xwestin. 

Bi ser de jî li gorî peymana ku YEyê bi 
xwedîyên milkên wir re danîbû, piştî 
restorasyonê heta 5 salan tu kes nikare 
milkên xwe bifiroşe an kirêdarên wir ji 
cî derxe. Ji ber lêçûnên restorasyonê ji a 
hatibû hesabkirin zêde derket, Şaredarîya 
Fatihê karîbû tenê 35 avayîya bi giştî 
restore bike. 121 avayî jî, tenê bi awakî di 
ser re derdora wan hatin çêkirin.

Di sala 2006an de qanûna 5366an 
a Nûkirin û Restorekirina Berhem û 
Derdorên Dîrokî wekî hincet hat nîşandan 
û Projeya Fener, Balat û Ayvansarayê hat 
ragihandin. Di 2007an de ji bo îhaleya 
pêkanîna projeyê dan GAP İnşaata ku 
girêdayî Çalik Holdînga ku ji Projeya 

Tarlabaşiyê dihat naskirin. Bi vî awayî 
peymana ku bi NYyê re hatiye danîn, 
bêyî agahdarkirin û pirskirina ji gel hat 
betalkirin.

Di malpera fermî a GAP İnşaatê de agahî 
û mebesta projeyê bi vî awayî hatibû 
vegotin:

“Devera ku dê were nûkirin, 59 avayî, 909 
parselên ji ber sûran (Kolanên Ayvansaray 
û Mürselpaşa) dest pê dike û heta Xelîcê 
diçe. Ev dever li ser destê sûran herî zêde 
79.345 m2 ye. Mebesta sereke a projeyê 
ew e ku derdor ji alîyê fîzîkî ve were 
nûkirin û zêdekirina kapasîteya civakê ye. 
Tê xwestin ku kalîteya bikaranîna devera 
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devê deryayê jî zêdetir bibe. 

Bi vê projeyê hewl tê dayîn ku cî û warên 
heyî were nûkirin û bi avayî jîyana li 
devê deryayê a nû xweş û dewlemendtir 
bibe. Bi vê projeyê him tê xwestin ku 
cîyên dîrokî were parastin, restorekirin û 
restutîsyona wan were kirin û her wiha li 
gel vê jî avayîyên nûjen jî werin avakirin, 
da ku li herêmê jîyana şev û rojê li gel hev 
baştir bibe.

(Çavkanî: Neoliberal Kent Politikaları ve 
Fener-Balat-Ayvansaray, r. 93, Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları, www.gapinsaat.
com/KDBalat.aspx; Gelawêj 2014)

Biryarên betalkirinê, kirina malê 
dewletê û di dawîyê de serkeftin

Di Berfanbara 2009an de Projeya Avan 
a Nûkirina Fener, Balat û Ayvansarayê li 
meclîsa Şaredarîya Fatihê hat qebûlkirin. 
Piştî wê biryarê, gelê li herêmê dijîn bûn 
yek û Komeleya Parastina Mîrateya Çanda 
Balat û Fenerê (FEBAY-DER) damezirandin 
û ji bo betalkirina biryara şaredarîyê, 
îtirazî dadgehê kirin.

Hewldana gel serkeftî bû û dadgehê di 
sala 2012yan de biryar da ku proje were 
betalkirin. Çi qasî ku biryara betalkirinê 
hate dayîn jî Lijneya Wezîran biryarekê nû 
da Fener-Balat-Ayvansarayê bi lezgînî kir 
malê dewletê.

FEBAY-DERê dev ji dozê berneda û di 
sala 2013yan de pêkanîna projeyê bi 
biryara dadgehê dan sekinandin. Di meha 
Rezberê de jî Dadgeha Şêwirmendîyê 
biryara kirina malê dewletê betal kir. 

Di sala 2014yan de Dadgeha Îdareyê a 
Stenbolê a 1. plana avayîsazîyê ku projeya 
Fener-Balat-Ayvansarayê jî di nav de 
bû, bi giştî betal kir û doz bi vî rengî bi 
dawî bû. Gelê Balatê li hemberî xetereya 
hilweşandina taxê êdî rehet bûn. Lê belê 
tiştê ku bi guhertina bajêr re pêk nehat, 
niha bi guhertina civakê re pêk tê.

Tûrîzma xerckirinê

Berdevkê FEBAY-DERê Alkr. Doç. Dr, 
Çiğdem Şahin anî ziman ku qurbanîyên 
cara yekem ên guhartina bajêr ew in û 
wiha got: Mixabin dema dor hat ser me, 
hem pêvajo nedîyar bû hem jî me rêbazên 
berxwedanê baş nizanîbû. Lê niha her kes 
her tiştî dizane.

Çiğdem Şahin dibêje ku li Stenbolê ji bilî 
Fener û Balatê tu cî nemaye ku guhertin 
nehatiye kirin û ji bo rant û berjewendîyên 
ferdî, çavê dewlet û sermayedaran li ser 
vir e. 

Şahîn anî ziman ku di guhertinên 
avayîyan û ên civakî de, dîrokîbûna bajêr 
li ber çavan nayê girtin û tûrîzm ne li ser 
rastîyan, li ser dekoren nû tê meşandin. 

Şahin wiha dibêje: 

“Behsa tûrîzmeke li ser çanda xerckirinê 
tê kirin. Tûrîzmeke ji nirxan bêpar û bi 
dekora nû. Ji otel, restoran, bar û kafeyên 
wir pereyan qezenc dikin. Ango qezenc ji 
berhemên dîrokî pêk nayê.”

Prof. Dr. Seçkin Dindar 6 sal berê li 
Ayvansarayê, li ber Zindanên Anemasê li 
gorî gotina wî “cîyekî kavil” kiriye û paşê 
ew der kiriye hotel û kafe. Dindar dîyar 
dike ku nirxdarbûna avayîyê ji ber dîrokê 
ye û kes nikare dîrokê bikire. 

Şahin dibêje ku restorasyona bi rastî ne 
tenê karê pereqezenckirinê ye, divê kesên 
wî karî dikin ji dil û can vê yekê bîkin.

Ev yek guhertina çandê ye

Seçkin Dindar çar avayîyên dîrokî 
kiriye, ji destpêkê de restore kiriye. 
Niha li Ayvansarayê otêlek, wargehake 
xwendekaran û kafeyeke wî heye. Dindar 
dibêje ku ber her kesî ew wekî sermayedar 
hatiye Herêma Ayvansarayê, karkirina 
vir zehmet e lê, ji vir bi şûn de wê 
sermayedarên din jî li herêmê kar bikin. 

Dindar wiha got: “Ji ber ku Fener, Balat û 
Ayvansaray ne di nava projeya guhertina 
bajêr de ne, taybetîya wan a dîrokî hê 
nehatiye guherandin. Ji bo Sultanahmetê 
jî heman tişt tê gotin lê li wir jî gelek 
otêl hatine çêkirin. Cîyekî din jî herêma 
Galatayê ye ku li wir jî tu cî nemaye. Niha 
cîyê ku herî zêde potansîyela rantê lê tê 
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dîtin, herêma Fener, Balat û Ayvansarayê ye.”

Prof. Dr. Seçkin Dindar 11 salan li 
Zanîngeha Stenbolê bûye şêwirmendê 
rektor, di Lijneya Akademîk a Navneteweyî 
û Projeyên civakî de serokatî kiriye.

Niha di ser Yekîtîya Medyayê re 
Şêwirmendîya Medyaya Civakî a 60 
zanîngehan dike. Rojên dawîya hefteyê 
ji bo hemû xwendekarên xwe li herêma 
Fener, Balat û Ayvansarayê “gotûbêjên li 
ser çand û dîrokê” li dar dixe û tecrubeyên 
xwe ji wan re vedibêje. Dindar wiha 
dibêje: 

“Min bi sedan meriv li vê de gerandine. 
Mebesta min ew bû ku bila werin vir û 
bigihêjin wê asta têgihiştinê. Min di her 

gotina xwe de anî ziman ku divê kesên 
hunermend û rewşenbîr werin vir.” Dindar 
dibêje ku li herêmê pêvajoya pêşketina 
çandê dest pê kiriye û wiha dewam dike: 

“Divê ev der bibe warê hunermend û 
rewşenbiran. Hêdî hêdî wisa jî dibe. 
Mînak hunermendeke ez nas dikim tiştên 
darînî zindî dike, yekî din hat û di 8ê 
Adarê de li vir pêşangeha wêneyên xwe 
kir. Hin niviskar tên vir, pirtûkên xwe îmze 
dikin.” 

Ew radigihîne ku gelek bijîşk û hunermend 
bi saya serê wî li Balat, Fener û 
Ayvansarayê bi cî bûne. Dindar destnîşan 
dike ku guhertina civakî a herî mezin ev e 
û tenê bi vî awayî meriv dikare taybetîya 
herêmê biparêze.

Ku veguherîna bajêr nebe dê 
guhertin xwe bi xwe çê bibe!

Piştî salên 1930î bi endustrîyê, Balat ji bo 
bicîbûnê dibe cîyekî bi qezenc. Lê piştî 
salên 1980yî pêkanîneke berovajîyî vê 
yekê dest pê dike, kargehên endustrîyê ên 
li wê herêmê tên girtin û gelê wir her diçe 
xizantir dibe. 

Piştî salên 1990î ji bo başkirina rewşê hin 
mijar hatine rojevê û gelê wir jî bi hêvî 
bûne ku pirsgirêkên wan çareser bibin. 
Lê belê piştî salên 2000î bi projeyên 
dîyarkirî xizantîya gel bi şêwazeke din hat 
guhertin: Êdî gel ji destdanîna ser milkên 
xwe ditirse. Ji bo wan projeyan digotin 

mebest dewlemendkirina gel e. Lê belê 
gel bi wan projeyan zêdetir xizan bû û hat 
bêrûmetkirin.

Li Sulukuleyê û Tokludereyê gel ji cî 
û warên xwe hat derxistin û projeya 
guhertinê pêk anîn. Lê belê pêkanîna 
heman projeyê li Fener, Balat û 
Ayvansarayê pêk nehat. Niha “hewldana 
ronîkirinê” ku nikarîbûn bi hilweşandinê 
bikin, dixwazin bi mekanîzmaya pîyasayê 
ku kontrola wê di destê sermayedaran de 
ye bikin. Bi çi awayî be jî “Ronîkirin” tê 
kirin.

Alkr. Doç. Dr. Çiğdem Şahin ku li Balatê 
dijî û di nava tevgera ji bo bajaran de cî 
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girtiye, dibêje ku tiştê li Cihangir, Tophane 
û Ortakoyê kirine dixwazin li hêrêma 
Fener û Balatê jî bikin. Ew tîne ziman ku 
ji ber spekulasyonên der barê herêmê 
de bihayê mal û erazîyan zêdetir dikin, 
xwedîyên milkan ku malê xwe bi erzanî 
nefirotine şaredarîyê bi vî awayî 
wê bifiroşin sermayedaran. Ji ber 
bihabûnê, kesên li vir nikarin debara xwe 
bikin, vir terk dikin û di dewsa wan de 
kesên dewlemend bi cî dibin. Şahin wiha 
got: 

“Me wekî gelê li herêmê pêşî li projeya 
guhertina bajêr girt, lê niha dixwazin 
heman tiştî bi awayekî din bikin û mixabin 
dikin jî.”

“Ronîkina bi mecbûrî”

Rojnameger-nivîskar Ersin Kalkan jî li 
Balatê ji dayîk bûye, di sala 2014yan de 
bi keda xwe Meyxaneya Agorayê daye 
restorekirin û ji hemû herêmê re gelek 
xebat kiriye. Kalkan dibêje ku xeterîya 
guhertina bajêr êdî nemaye lê belê 
dixwazin vê yekê bi guhertina civakê bi 
xwe ve bikin: 

“Wê teqez vê yekê bikin. Barcelona jî 
wisa ye, New York jî. Ev der êdî nabe wekî 
Tarlabaşıyê. Piştî doz bi encam bû, gelê 
li vir dest bi restorasyonan kirin, kafe 
vekirin û ji vir bi şûn de êdî bi paş de 
naçe.” Birçîbûn li dijî sofîtîyê ye

Dema em ber bi kolanên nava Balatê ve 
diçin, bajarokekî din derdikeve pêşberî 
me ku sermeyedar ji wan aciz in. Zarokên 
14-15 salî bi zora malbatên xwe dizewicin, 
ku xwedî zarokên “sabiqepaqij” çê bibin. 
Zarokên nû ku wê sabiqeya wan tune be, ji 
bo malbatê dibin hêvî ku alîkarîya debara 
malê bikin. Pîşeyên ku zarok neçar dibin 
bikin jî afyonfiroşî û dizî ye.

Piranîya Romanên li herêmê dijîn, 
tûrîzmger an jî muzîkjen in. Piştî 
bişûndeçûn û krîza di sektora tûrîzmê 
de qezenca gelekan ji wan nîvî-nîvî 
kêm bûye. Li ser vê yekê pereyê kirêya 
wan jî hatiye zêdekirin û ji ber vê yekê 
neçar dimînin ku karên bêqanûnî bikin. 

Pirsgirêka herî mezin li Balatê bikaranîn û 
firotina afyonê ye. Muzîkjenek bi xemgînî 
dibêje: “Li malê 3 zarokên min hene. 
Zikê wan birçî ye. Kî wê wan têr bike?” 
Dema êvaran ji kar tên, li dêrgehan tên 
cem hev, bîra û çayê vedixwin, behsa 
bihabûna kirêyan û nedîyarîya siberojê 
dikin. Dizanin ku bi guhertina bajêr re 
cudakarî li ser wan tê kirin. Yek ji wan 
muzîkjenê Roman ku naxwaze navê xwe 
eşkere bike, dibêje: “Di vê jîyanê de, 
serê meriv xweş nebe nabe.” Her wiha 
dibêje li bajarokê çi qas bûyerên dizîye çê 
bibin, wan wekî sûcdar dibînin. Dikene û 
dibêje, “Me dizî kiribe, nekiribe jî em dîsa 
sûcdar in.” Gazinan dike û dibêje ku ew 
nikarin di karekî bi sîgorte de bixebitin. Ji 
ber ku xwedîyên kar naxwazin bi wan re 
bixebitin.”
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Herêm bi mudaxeleyên neqanûnî 
tê terorîzekirin

Alkr. Doç. Dr. Çiğdem Şahin sedema 
pirsgirêkên neqanûnî berdewamîya 
guhertina bajêr e. Dema nikarîbûn yek bi 
yek îqna bikin, rêbezeke wiha derxistin. 
Niha polîtîkayên bêrûmetkirinê li hemberî 
Fener û Balatê tê kirin. Şahin wiha dibêje: 
“Tînerkêş û mafyaya afyonê anîne vir. 
Piştî demekê gel jî ji xwe re dibêje ku 
eger ez li vir bimînin, dê zarokên min jî 
bibe tînerkêş û tev li mafyayê bibe û ji 
vir derdikevin diçin. Ev yek herî dawî li 
Bağcılarê kirin.” Şahin dibêje ku herêm 
tê terorîzekirin û wiha dewam dike: “Ji bo 
rewşa ku wicdanê merivan aciz dike ji holê 
were rakirin, merivên wir tên bêrûmetkirin 
û mudaxeleya li dijî wir bi vî awayî tê 
meşrûkirin.”

“Derîyê me ji her kesî vekirî ye, 
bes bila me aciz nekin”

Yek jî rîspîyên bajarok Halit Vitali ye 
ku tekstîlxane û qehwexane vekiriye 
demekê, lê belê niha neçar maye ku 
karê neqanûnî bike. Vitali wiha dibêje: 
“Ev der êdî ne ewle ye. Lê belê li derve 
jî dinyayeke nehiqûqî heye. Ji ber wê em 
vir terk nakin. Heta dawîyê em ê li vir 
bin. Her roj tên vir, kevir bi kevir malan 
kontrol dikin, agahîyan li gel xwe tomar 
dikin. Dixwazin heta 5-10 salan peymana 

kirêkirinê deynin. Mala min li qata jor 
e û ji bilî wir tu cîyê min tune ye ku ez 
bisitirim. Ji vê xan û qehwexaneyê bêtir ji 
bo me tu jîyan tune ye.” Halit Vitali wiha 
dawî li gotina xwe tîne: “Em bi kesên ku 
dema ji kar tên dizwazin du bîrayan ji 
xwe re bikirin û li malê bêhna xwe vedin 
re dijîn. Derîyê me ji her kesî re vekiriye. 
Tenê bila me aciz nekin.”  

Ecem Engin

Ji Lîseya Ragihandinê ya Aydin Dogan û Zanîngeha Kocaeliyê beşa fotografgeriyê 
destûr girt. Li rojnameya Radîkalê weke stajyer dest bi rojnamegeriyê kir. Li BirGun û 
kovara Mimarlikê nuçegihanî û edîtortî kiriye. Ji sala 2015an vir ve bi awayekî demkî 

nûçe amade dike.

Şenay Öztürk

Li rojnameya Radîkal û Milliyet Sanatê dest bi rojnamegeriyê kir. Wek rojnamegera 
serbixwe dixebite. 
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Hunera di bin dorpêça 
tqeyûman de

Zehra Doğan
Refik Tekin

Bi îlankirina OHALê re (rewşa awarte) li gelek 
şaredarîyên ji Partîya Herêmên Demokratîk 
(DBP) qeyûm hatin tayînkirin û bi vê yekê re 
xebata çand û hunerê ku bi piştgirîya şaredarîyan 
dihat kirin, bi dawî bû.

DI DEMA OHALÊ DE HUNER - 1
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Tayînkirina qeyûman çawa 
dest pê kir?

Piştî di 21ê Tîrmeha 2016yan 
de rewşa awarte (OHAL) hat 
ragihandin, bi Biryarnameya Di 
Hukmê Qanûnê de a bi hejmara 
674an, êdî payeya tayînkirina 
qeyûman li ser şaredarîyên ku bi 
îradeya gel hatine bijartin, ket destê 
hukimetê.

Cara yekem di 11yê Rezbera 
2016yan de li 28 şaredarîyan 
qeyûm hatin tayînkirin ku 24 ji wan 
şaredarîyan ên DBPyî bûn. Herî 
dawî, li Şaredarîya Gêlê tayînkirina 

qeyûm ve hejmara şaredarîyên 
DBPyî ku dest danîne ser û qeyûm 
lê tayin kirine derket 84an. 

Li ser şaredarîyan tayînkirina 
qeyûman dewam dike û li Şirnexê 
Alîkarê Walî Turan Bedirhanoğlu 
qeyûmtîya sê şaredarîyan dike. 
Şaredarîyên Şirnex, Dêrgulê û 
Gundikê Melê di destê wî de ye.

Heta Avrêla 2017yan hejmara 
hevşaredarên DBPyê ku hatine 
girtin, 83 ye.

Navenda Sazîya çavdêrîya xweîfadekirinê Freemuseê li 
Danîmarkayê ye. Sazî her sal der barê sansur û êrişên li dijî 
huner û hunermendan raporan amade dike. Di wê rapora 
binpêkirinên mafan de, Tirkîye di nava 10 dewletên ku herî 
zêde êriş û sansurkirin lê hatine kirin de cî girtiye.

Di raporê de tê gotin ku bi taybetî zextên li ser hunerê piştî 
îlankirina OHALê dest pê kiriye. Di sala 2016yan de li dîjî 
xweîfadekirina hunerî di 23 bûyerên girîng de maf hatine 
binpêkirin. Her wiha di wê raporê de hat gotin ku li Tirkîyeyê 11 
hunermend di zindanan de ne, li dijî 3 hunermend û berhemên 
wan êriş hatin kirin û gef li 2 hunermedan hat xwarin.

Li gorî raporê 13 caran bi sansurkirin, 11 caran girtin, 7 caran 
lêpirsîn, 3 caran êriş û 2 caran jî bi gefxwarinê mafê merivan 
hatiye binpêkirin.

Di raporê de hat destnîşankirin ku piştî OHALê zextên herî zêde 
li bajarê Kurdan tê kirin û vê yekê li ser pêkanîna hunerê jî xwe 
daye der.

DI DEMA OHALÊ DE HUNER - 1
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Bi tayînkirina qeyûm û KHKyan 
xebatên hunerî rawestîya

Astengîya herî mezin a li hemberî 
xebatên hunerî qeyûmên li şaredarîyan 
hatine tayînkirin in. Bi tayînkirina 
qeyûman re li gelek bajar û bajarokan, 
êdî li navendên çand û hunerê tu 
xebat nayê kirin, gelek peymanên bi 
hunermendan re hatibû danîn jî, hatin 
betalkirin.

Daneyên fermî tune ne, 14 
sazîyên fermî bersiv nedan me

Der barê geşedanên li ser xebatên 
hunerî ku ji herêmê tên de, tu 

agahîyeke fermî nayê bidestxistin.

Di çarçoveya mafê agahîgirtinê de 
me daxwaz ji van şaredarîyan kir ku 
der barê mijarê de agahîyê bidin me: 
Navenda Amedê, Farqîn, Navenda 
Mêrdînê, Nisêbîn, Qoser, Kerboran, 
Dêrika Çîyayê Mazî, Êlih, Şirnex, Cizîr, 
Silopya, Hezex, Colemêrg, Gever. Lê 
belê tu cîyî bersiv neda me.

A rast ji xwe di mijara mafê 
agahîgirtinê de şaredarî xwe di 
malperên înternetê de jî dîyar dikin. Di 
malperên wan de dema meriv bişkoka 
agahîgirtinê vedike, galerîya wêneyan 
derdikeve. Ango ew maf ji xwe di 
pergalê de betal kirine. Me jî hewl da li ser wan malperan û bi 

şandina e-mailê agahîyê bigirin. Lê belê 
me tu encam negirt.

Hunermend agahî û hejmaran ji 
me re radigihînin

Di nava van bêderfetîyan ku girtina 
agahîyên fermî ne pêkan e de, me ji 
bo dosyeya xwe agahî ji nûçeyên ku di 
medyayê de cî girtine berhev kirin, bi 
hunermend û kedkarên ku ji karên xwe ên 
li şaredarîyan hatine derxistin re hevdîtin 
kirin.

Li 14 bajarên li herêmê 4 milyon û 730 
hezar kes dijî û di dema OHALê de:

- 21 navendên çandê hatin girtin, hemû 
xebatkarên wan ji kar hatin derxistin.

- 288 hunermend, kedkar û dersdarên 
çandê ji kar hatin derxistin.

- Li navendên hatin girtin 3 hezar û 366 
xwendekar ji vê derfetê bêpar man.

- Lidarxistna 21 mîhrîcanan hat betalkirin.

- 220 çalakîyên wekî bîneal, perwerdeyî, 
şano, nîşandana fîlman û pêşangeh hatin 
betalkirin.

- 2 peyker hatin hilweşandin.

21 navendên çandê hatin girtin: Qoser, 
Kerboran, Dêrika Çîyayê Mazî, Nisêbîn, 
Farqîn, Şirnex, Hezex, Silopya, Cizîr.

Li navenda Colemêrg û Geverê çi qasî ku 
navendên çandê hebin jî, destûr nayê 
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dayîn ku tu çalakî were lidarxistin.

Em bi kesên wekî hunermend, dersdar 
û kedkarên ji 14 bajar û bajarokan 
ku ji karên xwe hatine derxistin re 
peyivîn. Wan anîn ziman ku xebatên 
hunerî ên wekî şano, sînema, govend, 
wêne, enstruman li navendên çandê bi 
piştgirîdayîna şaredarîyan dihatin kirin.

Hunermendan her wiha gotin ku ji ber ku 
mîhrîcan û nîşandana fîlman, li avayîyên 
girêdayî şaredarîyan dihatin kirin, piştî 
tayînkirina qeyûman ne pêkan e ku çalakî 
û xebatên hunerî êdî were kirin.

Em di vê mijarê de bi hunermendên ku 
piştî tayînkirina qeyûman li Amed û 
Mêrdînê dixebitîn re peyivîn.

Berê Mêrdîn…

Li Mêrdînê navendên çandê hatin 
girtin, serokê daîreyê hat girtin

Yek ji bajarên di dema OHALê de 
û navbera salên 2015-2016yan de 
wêrankirina mezin lê hatiye kirin, Mêrdîn 
e. Hevşaredarên Şaredarîya Bajarê Mezin 
a Mêrdînê Ahmet Türk û Februniye Akyol 
ku ji.

DBPyê hatibûn bijartin di 16yê Sermaweza 
2016yan de ji karên xwe hatin dûrxistin û 
di dewsa wan de Walîyê Mêrdînê Mustafa 
Yaman wekî qeyûm hat tayînkirin.

Di 24ê Sermawezê de jî Ahmet Türk 
hat girtin. Çi qas ku Ahmet Türk di 3yê 

Reşemîyê de hatibe berdan jî, peywira wî 
teslîmê wî nekirin.

Piştî tayînkirina qeyûman li Nisêbînê 
Navenda Çand û Hunerê a Mîtanî, li 
Qoserê Navenda Çand û Huner a Ali Temel, 
li Dêrika Çîyayê Mazî Navenda Çand û 
Hunerê a Çîyayê Mazî hemû xebatên çand 
û hunerî dan sekinandin.

Serokê Xizmetên Çandî ê Şaredarîya 
Bajarê Mezin a Mêrdînê Seyfettin Yavuz 
û serokê heman şaxê Mehmet Ali Dal 
piştî ji karên xwe hatin derxistin, di 12yê 
Berfanbara 2016yan de hatin girtin û ew 
şandin Zindana Tîpa E a Mêrdînê.

Li bajêr Rojên Fîlmên Çerçî ku her sal 

SEYDA PERİNÇEK
Stranbêj

Serdozgeriya Komarê ya Bakirkoyê 
di sala 2015ê de bi tometa 
“propagandakirina ji bo rêxistinê” 
lêpirsîn li ser Seyda Perînçek vekir. 
Di 14ê Kanûna Pêşiyê ya 2016ê de bi 
heman tometê dadgehê salek, 6 meh 
û 22 roj cezayê girtinê da Perînçekî 
di bangeşeyên referandûmê de, ji 
boHDPyê strana “Bêjin Na” çêkiribû. 
Stran hat qedexekirin û cezayê wî di 
28ê Adarê de wek biryara esehî hat 
diyarkirin.



216 NÛÇEYA ROJNAMEGERÊN BÊKAR 217DI DEMA OHALÊ DE HUNER - 1

dihat lidarxistin, hat betalkirin. Her 
wiha, ji Sermaweza 2009an vir ve her 
sal Mîhrîcana Şanoya Zarok û Ciwanên 
Mêrdînê a Navneteweyî dihat lidarxistin, 
ji ber sazîya organîzator Komeleya 
Perwerdeyî û Lêkolîna Hunerên Dramatîk 
(DRASED) hatibû girtin, ew jî nayê kirin. 
Komeleya hatibû girtin, piştî 4 mehan di 
22yê Sermawezê de bi KHKya nû careke 
din vebû û ragihand ku dê ew mîhracan di 
Sermaweza 2017yan de were lidarxistin.

Selamo: “A rast niha dem, dema 
hunerê ye”

Li bajêr bi rojan derketina derve hat 
qedexekirin. Em der barê astengîyên ku di 
vê demê de li ser xebatên hunerê hat kirin 
de, bi derhêner û senarîstê fîlman Selamo 
re peyivîn.

Selamo dibêje ku OHAL ji hunermendan re 
derfet e.

Selamo dibêje, “Niha dema afirandina 
hunerê ye” û tîne ziman ku ji xwe ji 
destpêkê ve “şaş” bû ku hunermendan 
di bin sîya şaredarî û sazîyên dewletê de 
xebatên xwe dimeşandin.

Ji bo em nûçeya xwe bi gotina Selamo: “Di 
bin sîya qeyûm de be jî, hêvîya afirandina 
hunerê heye” biqedînin, em li Selamo 
guhdarî bikin:

“Ez matmayî me ku hunermendên Kurd 

qeyûman wekî astengî li ber hunera xwe 
dibînin. Bi girêdayîbûna şaredarîyan re 
çi qasî ku hunermendan di warê aborî de 
rewşa xwe baş kirin jî, ev yek bû sedema 
tiralîyê jî.”

“Bi vê tiralîyê re êdî em neçar bûn ku 
hemû xebatên xwe li gorî rêziknameya 
şaredarîyê bimeşînin. Ji xwe me bi xwe 
digot ku; “Nabe meriv bibe hunermendê 
dewletê.” Em him di sazîyên dewletê 
de dixebitin û him jî dibêjin ku; “Em di 
bin sîya desthilatdarîyê de hunera xwe 
nakin.” Tiştekî wiha nabe. Heke em bi vî 
awayî her tiştê xwe bikin jî, ev yek nakokî 
ye.

“Ez niha matmayî me ku hevalên me ên 
hunermend dibêjin: “Qeyûm hatiye dest 
danîye ser xebatên me, destê me hatiye 
girêdan.” Niha dem dema bi hevparî 
afirandina hunerê ye.  Yek bi kameraya 
xwe, yek bi senaryoya xwe, ê din bi 
lambeyên xwe dikarin bi awayekî komun 
fîlmekî çê bikin. Em ê wê demê karibin 
bibêjin: “Em hunerê diafirînin.” 
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Hunermend û bîner bê dik mane, 
xwendekar ji konsevatuarê bûne

Zehra Doğan
Refik Tekin

Salê herî kêm 35 hezar bîner dihatin Şanoya 
Bajêr a Amedê. Li Navenda Çand û Hunerê a 
Cegerxwîn salê 100 xwendekarî destûrname 
digirt û li sazîyê 30 mamoste dixebitîn.

DI DEMA OHALÊ DE HUNER - 2
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Me bi Hevderhênerê Hunerê ê Şanoya Bajarê Mezin a Amedê 
(DBŞT) Ruknettin Gün re li kafeyeke ku pir nayê zanîn û dûrî 
navenda bajêr e, hevdîtinek kir.

DI DEMA OHALÊ DE HUNER - 2

Ruknettin Gün: “Dixwazin 
hunermendan bi birçîbûnê 
kontrol bikin”

Em bi gotinên wî sedema vê yekê 
vebêjin:

“Niha tu avayî an dik ji bo me tune 
ye ku em tê de vê hevpeyvînê 
bikin. Ji bo dîmenkişandina we 
neyê astengkirin, em nikarin vê 
heypeyvînê li derve jî bikin. Va ye 
rewşa herêmê wiha ye.”

Gün dibêje ku qeyûmê li Şaredarîya 
Amedê hatiye tayinkirin, di 5ê 
Rêbendana 2017yan de peymanên 

bi 31 lîstikvanên li Şanoya Bajêr 
dixebitîn re hatibû danîn, betal 
kiriye:

“Li gorî benda 2. a madeya 40. a 
rêziknameyê xebatkarê ku pê re ji 
bo salek peyman hatibe danîn û 
piştî bidawîbûna wê demê, di destê 
serokê şaredarîyê de ye ku peymana 
bi wî re were nûkirin an na. Ji ber 
vê yekê peymanên bi hevalên me 
re hatibûn danîn, bi hinceta “We di 
warên cuda de dîplome girtiye!” di 
warê xebatên din ên şaredarîyê de 
hatin belavkirin.

“Ez û hevaleke xwe, çi qasî ku me ji 
beşa şanoyê destûrame girtibin jî, 
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ji ber dawîkirin an nûkirina peymanê di 
destê qeyûmê de bû, wî li gorî madeya 
49. peymana nû bi me re danenî. 
Peymanên bi hunermendan

“Em bûbûn şanoya 
tevayîya herêmê”

Gün dibêje ku salê herî kêm 35 hezar 
bîner diçûn Şanoya Bajêr a Amedê, wan 
her sal turne li dar xistine û bi vî awayî 
bûne şanoya tevayîya herêmê.

Piştî repertuara bi Kurdî hejmara bîneran 
gelekî zêde bûye. Bi vî awayî ji bilî 
Tirkîyeyê li Ewropa, li Kurdistana Îran û 
Îraqê jî hunera xwe pêşkêş kirine.

Hevşaredarên Şaredarîya Bajarê Mezin a 
Amedê Fırat Anlı û Gültan Kışanak (DBP) di 
25ê Kewçêra 2016yan de hatin binçavkirin. 
Piştî binçavkirina 5 rojan der barê wan 
de di 30yê Kewçêra 2016yan de biryara 
girtinê hat dayîn. Qaymeqamê Enqere, 
Etimesgutê Cumali Atilla di 1ê Sermawezê 
de wekî qeyûm li şaredarîyê hat tayînkirin.

Xwendekar êdî nikarin 
perwerde bibin

Gün wiha tîne ziman ku qeyûm li ser navê 
şaredarîyê helwesteke çawa li hemberî 
hunerê pêk tîne:

 “Tehemila wan ji hunerê re tune ye. 

Konservatuvara Aram Tîgran ji 2010an vir 
ve di 5 warên hunerê de perwerdeyî dida. 
Dîsa Navenda Çand û Hunerê a Cegerxwîn 
wekî akademî xebat dikir û salê herî kêm 
100 xwendekarî jê destûrname digirtin. 
Her du jî hatin girtin.”

Hevşaredarê Peyasê Mehmet Ali Aydın 
di 8ê Berfanbarê de hat girtin. Paşê 
qaymeqamê navçeyê Mustafa Kılıç, li 
şaredarîyê wekî qeyûm hat tayînkirin. Li 
ser wê yekê Navenda Çandê a Cegerxwîn 
ku girêdayî şaredarîyê bû hat girtin.

Li Navenda Çandê a Cegerxwîn beşên 
şano, sînema, şan, enstruman, govend û 
wêne hebûn, li navendê 300 xwendekar 
perwerde dibûn, salê herî kêm 100 

RUKNETTİN GÜN
Şanolîz

Ruknettin Gün di şanogeha Şaredarîya 
Bajarê Mezin a Amedê de wekî 
hevderhênerê hunerê kar dikir. 

Qeyûm ew û 30 şanoger ji karê wan 
dûr xistin. 

Ruknettin Gün beşa şanoyê xwendiye. 
Qeyûm bi xala 49an a karkirinê 
hevpeymana wî a şanogerîyê betal kir.
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xwendekarî destûrname ji wir digirtin û 30 
mamoste li wir dixebitîn.

Navenda Çandê a Cegerxwîn ji 2010an 
vir ve xebatên çand û hunerê dikir ku li 
herêmê di vî warî de navenda herî girîng bû.

Li hêwana navendê her sal 5 konferans, 
40 semîner, 30 panel, 20 civîn, 20 şano, 
nîşandana 40 fîlman dihat kirin û her wiha 
30 pêşangehên wêne, fotograf û peykeran 
jî dihat lidarxistin. 

Her wiha li navendê pirtûkxaneyeke bi têrî 
300 kesan hebû û FîlmAmed jî li wir dihat 
lidarxistin.

Wekî ê Amedê, qeyûmên li Colemêrg û 

Êlihê jî hatine tayînkirin xebatên şanoyê 
betal kirin. Gelek xebatkar ji kar hatin 
derxistin. Hin ji wan jî di xebatên cuda de 
li şaredarîyê hatin peywirdarkirin.

Piştî peymana bi xebatkarên Şanoya 
Bajêr a Şaredarîya Amedê re hatin 
betalkirin, wan xebatkaran jî li Galerîyayê 
di mekanekî qata erdê de wekî alternatîf 
Şanoya Bajêr a Amedê damezirandine.

Yavuz Akkuzu: 
“Bîner fêrî nirxandinê dibûn”

Êdî ji bo şanoyê dewraneke nû dest pê kir. 
Me bi lîstikvanê Şanoya Bajêr a Amedê Yavuz 
Akkuzu re li warê wan ê nû hevdîtin kir.

DI DEMA OHALÊ DE HUNER - 2

“AKPyê li hemberî hunerê jî helwesteke 
kone dîyar kir. Ji derve de tê nîşandan 
ku Şonaya Bajêr heye. Lê belê hemû 
xebatkarên wan ji kar hatin derxistin. 
Ango sazîya şanoyê heye lê belê bi fiîlî 
hatiye girtin.”

“Em ji kar hatin derxistin. Sedema wê jî 
ev e ku bînerên dihatin wir êdî li hemberî 
her tiştî nirxandineke xurt dikirin. Me ji 
bilî lîstokan, li wir şêwazeke hunerê pêk 
dianî.”

“Em hê jî matmayî ne”

Şanoya ku di 5 salên dawî de li ser 
klasîkên dinyayê dixebitî, ji serdema 
2006-2007an vir ve hemû lîstikên xwe bi 
Kurdî dilîstin.

Akkuzu dîyar dike ku ew her sal bi 4 
lîstikên mezin û bi 2 lîstikên zarokan 
derdiketin pêşberî bînerên xwe û sedema 
damezirandina cîyê nû jî wiha tîne 
ziman:

“Li Kurdistanê koma herî xurt a şanoyê 
em bûn, me hunera xwe dikir, ji ber vê 
jî çavê wan li me bar nebû. Meriv divê li 
hemberî çavnebarîya wan matmayî be. Ji 
ber ku yên matmayî nebin wê merivbûna 
xwe winda bikin. Dema bê gotin ku “Ji 
xwe AKP dikare vê yekê bike., wê demê 
merivayî ji dest diçe. Ez hê jî li hemberî 
her tiştî matmayî me. Bi vî awayî dikarim 
li ser pîyan bisekinim. Derdê me ew e 
ku tiştên ku em bi matmayî diafirînin, 

YAVUZ AKKUZU
Şanolîz

Yavuz Akkuzu di Şanogeha Şaredarîya 
Bajarê Mezin a Amedê de wekî şanolîz 
kar dikir. 

Qeyûm ew û 30 şanoger ji karê wan 
dûr xistin. 

Piştî ku Şanogeha Şaredarîya Bajarê 
a Amedê hat girtin Yavuz li Şanogeha 
Bajarê Amedê a alternatîf li Dîyar 
Galerîyayê hatiye vekirin dest bi karê 
xwe ê hunerî kir.
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ragihînin bîneran. Ji ber ku em hê jî 
matmayî ne, me hêza vekirina vî cîyê 
alternatîf bi xwe re dît.”

“Dibe ku der barê me û bînerên 
me de biryara lêgerînê hebe.”

Ji bilî Şanoya Bajêr a Amedê, li bajêr 
tenê li Şanoya Dewletê lîstîk hene. Li 
gorî Akkuzu di warê pêkanîn û afirandina 
hunerê de ji ber helwesta wan a hunerî li 
Şanoya Dewletê gelek kêmayî heye.

Li gorî Akkuzu wê Şanoya Dewletê ji bo 
qeyûm bibe mînak:

“Qeyûmên tayînkirî dibe ku kopîyeke 
nebaş ji şanoya dewletê çê bikin. Piştî 
qeyûm, ji xwe me nikarîbû em hunera xwe 
li hêwana şaredarîyê bimeşînin. Dibe ku 
der barê bînerên ku dihatin temaşekirina 
lîstîkê de biryara lêgerînê hebe. Her wiha 
dibe ku der barê me de jî biryara lêgerînê 
hebe”. 

Zehra Doğan

Ji Zanîngeha Dicleyê beşa mamostetiya wênesaziyê destûr girtiye. Ji 2012an vir ve li 
JINHAyê weke nûçegihan û edîtor dixebite. Dogan  bi nûçeya ´´Qêrîna Jinên Êzdî´´ li 
ser jinên Şengalî ku di bin zilma DAIŞê mane, hêjayê Xelatê Rojnamegeriyê yê Metîn 
Goktepe hat dîtin.

Refik Tekin

 Di sala 2001an de dest bi rojnamegeriyê kir. Li rojnameya Kurdish Raportê û Ajansa 
Wêneyan a MetroGraphyê  xebitî. Li IMC tvyê buroya Amedê ku bi KHKyê 2016an de 
hat girtin de xebitî. Dîmenên bi navê ´´Di weşana zîndî de DAIŞîyên sînor îxlal dikin´´ 
ve 2015an de hêjayî Xelatê Rojnamegeriyê yê Metîn Goktepe hat dîtin. Li Cizîrê dema 
dorpêça li ser bajêr dişopand, hat birîndarkirin. Bi wî halê xwe dîsa dîmen kişand. Bi 
dîmenên  di bûyerê de kişandibû ve 2016an de hêjayê Xelatên Rojnamegeriyê yê Metîn 
Goktepe, Xelatên Çapemeniya Azad ê Mala Gel, Xelatê Medyayê yê TGSê, Xelatê KMM 
Ayşenûr Zarakoglu yê Azadiya Raman û Xwe-îfadekirinê ku ji hêla KMMê hat dîtin. Bi 
awayekî şexsî 4 pêşangeh wêneyan pêkanî. Bi wêneyên xwe ve beşdarî 24 pêşangeh 
hevpar û 3 festîvalan bûye.
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Di tevgera Kurd de 
kronolojîya zindanan

Nuri Fırat 
Yılmaz Yıldız

Zindankirina li hemberî Tevgera Kurd ji 
damezirandina komarê ve destpê kiriye. Bi teqez 
ne diyar e ka heta niha çend kes ji ber pirskirêka 
Kurd hatine zindankirin lê, li gorî texmînan heta 
niha herî kêm 300 hezar kes hatine zinsankirin. 
Zêdeyî wan kesan piştî 1980an di girtîgehan de 
mane. Bi gelemperî kengî ji ber pirsgirêka Kurd 
pevçûn û alozî zêdebûne, wê demê welatî girse 
bi girse hatine girtin. Dosyeya me ya ku me li ser 
mijara girtinên li hemberî Tevgera Kurd amade 
kiriye, ji 3 beşan pêk tê. Di beşa yekem de agahî 
û analîzên navbera salên 1925-2010an hene. 
Di beşa duyem de agahiyên derbarê operasyonên 
KCKê ku 2009an de destpê kiribû û hêjî didome 
hene. Di beşa dawî de jî, ji 1990an vir ve (ji 
HEPê heta HDPê) kronolojiya girtina serokên 
partiyên Kurd heye.

SÎYASETMEDARÊN KURD - 1
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Operasyonên “KCKyê”

Nuri Fırat 
Yılmaz Yıldız

Piştî sala 2009an operasyonên li dijî kes û sazîyên 
bi tevgera Kurd re têkildar in, bi navê “KCKyê” 
hat kirin.

SÎYASETMEDARÊN KURD - 2
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Hemû hevserokên partîyên Kurd 
di zindanê de mane

Nuri Fırat 
Yılmaz Yıldız

Kevneşopîya sîyaseta Kurd ku niha bi HDP’yê 
dewam dike, di sala 1990’î de bi HEP’ê dest pê 
kir. Ji 10 partîyên Kurdan, doza girtinê ji bo 7’an 
ji wan hat vekirin, 5 jê hat girtin. Hema bibêje 
hemû serokên giştî ên partîyan bi sedemên cur bi 
cur hatin girtin û di zindanê de man.

SÎYASETMEDARÊN KURD - 3
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Partîya Keda Gel
1990-1993 

Piştî ku di 12’yê Rezbera 1980’yî 
de derbe hat kirin, Partîya Sosyal 
Demokrat a Gelparêz (SHP) bû yek 
ji cîyên sîysetmedarên Kurd. Di 
sala 1987’an de sîyasetmedarên 
girîngîyê didin meseleya Kurdan ji 
lîsteya SHP’yê çûn parlementoyê. 
Lê ji ber meseleya Kurdan ew kes ji 
SHP’yê veqetîyan.

Parlementerê Meletîyê, Îbrahîm 
Aksoy di Reşemîya 1989’an de 
di Komîsyona Hevpar a Tirkîye û 
Ewropayê de got ku li Tirkîyeyê 

meseleya Kurdan heye. Ji ber vê 
yekê SHP’yê ew ji partîyê derxist.

Di 14-15’yê Sermawezê a 1989’an de 
Weqfa France-Libertés û Enstîtûya 
Kurdî Konferansa Kurdan li dar 
xist. Digel Aksoy, parlementer 
Ahmet Türk, Mahmut Alınak, Adnan 
Ekmen, Mehmet Ali Eren, Salih 
Sümer, İsmail Hakkı Önal û Kenan 
Sönmez jî beşdarî konferansê bûn.

Birêvebirîya SHP’yê, di 17’yê 
Sermawezê a 1989’an de biryar 
da ku wan parlementeran sûcekî 
li dijî partîyê kiriye û beşdarî 
kiryareke parçekirina welat bûne. 

Partîya Kedkarên Gel (HEP) di 7’ê Pûşpera 1990’î de hat 
damezirandin. Di 17 salan de 10 partîyên di rêya HEP’ê de bi 
navên cuda hatin avakirin.

Ji wan 10 partîyan Partîya Keda Gel (HEP) Partîya Azadî û 
Wekhevîyê (ÖZEP), Partîya Azadî û Demokrasîyê (ÖZDEP), 
Partîya Demokrasîyê (DEP), Partîya Demokrasîya Gel (HADEP) 
û Partîya Civaka Demokratîk (DTP) bi biryara dadgehê hat 
girtin. Dema der barê Partîya Demokratîk a Gel (DEHAP) de 
doza girtinê dewam dikir, partîyê xwe bi xwe betal kir. Hemû 
sîyasetmedarên ku bûne serokê giştî ên van partîyan hatine 
zindankirin û demekê be jî di girtîgehan de mane.

SÎYASETMEDARÊN KURD - 3
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Partîyê ji ber wê 7 parlementerên beşdarî 
konferansê bûne ji endamtîya partîyê 
avêtin. 12 parlementerên SHP’yî ji bo 
protestokirina vê rewşê ji partîyê îstîfa 
kirin. Partîya Keda Gel(HEP) di 7’ê Pûşpera 
1990’î de hat avakirin. Ji 19 parlementer 
ji SHP’yê hatin derêxistin, 11 kes bûn 
avakirên HEP’ê. Fehmî Işıklar bû serokê 
yekemîn HEP’ê.

Di hilbijartina pêşwext a di 20’ê Rezberê 
a 1991’ê de, HEP û SHP ji yek lîsteyê 
ketin hilbijartinê. Ji lîsteya SHP’yê 88 
parlementer çûn parlementoyê, 22 ji 
wan ji HEP’ê bûn. Di hevpeymanîya 
HEP û SHP’yê de krîz yekemîn di dema 
sondxwarinê de çê bû. Leyla Zanayê di 

sonda xwe de bi Zimanê Kurdî got: “Ez 
vê sondê ji bo biratîya Kurd û Tirkan 
dixwim.”

Li gorî hejmarên fermî di pîrozbayîyên 
Newrozê a 21’ê Adara 1992’yan de, 57 kes 
mirin. Bi vê yekê HEP û SHP ketin qirika 
hev. Ji bilî Fehmi Işıklar, Adnan Ekmen û 
Salih Sümer parlementerên HEP’î dest ji 
SHP’yê berdan, 18 parlementer bi navê 
HEP’ê di parlementoyê de man. Di sala 
1991’ê de Fehmi Işıklar li ser lîsteya 
SHP’yê bû parlementer û ji HEP’ê îstîfa kir 
û Feridun Yazar bû serokê HEP’ê. 

Di 19’yê Rezbera 1992’yan de Ahmet Türk 
bû serokê HEP’ê.

Dadgeha Qanûna Bingehîn, di 14’yê 
Tîrmeha 1993’yan de, li gorî xalên 68. û 
69.  ên maddeya 2820. a Yasaya Partîyên 
Sîyasî bi sûcên “Kiryarên bi armanca 
têkbirina yekîtîya dewlet û gel ku nayê 
perçekirin” û “kirina kiryarên ne li gorî 
yasayan” HEP girt.

Fehmi Işıklar

Di 1941’ê de li Rihayê hatiye dinyayê. Li 
gelek fabrîqeyan wekî teknîsyen xebitîye. 
Dema derbeya 12’yê Rezberê hat kirin 
ew serokê Konfederasyona Sendîkayên 
Karkerên Şoreşger(DİSK) bû. Di wê demê 
de hat desteserkirin û zêdetirî sê mehan 
desteserkirî ma. Gelek doz li wî hatin kirin.

Di sala 1987’an de ji SHP’yê bû 
parlementerê Bursayê. Di sala 1990’î de 
bû serokê HEP’ê. Di sala 1991’ê de dest ji 
HEP’ê berda û ji SHP’yê bû parlementerê 
Amedê. Di sala 1992’yan de beşdarî koma 
ji SHP’yê îstifa kirin nebû û li SHP’yê ma. 
Lê Dadgeha Qanûna Bingehîn dema HEP 
girt ji ber ku ew serokê wê ê berê bû, di 
17’yê Berfanbarê parlementerîya wî hat 
betalkirin. 

Feridun Yazar

Di sala 1944’an de li Rihayê ji dayik 
bûye. Parêzerî kiriye. Piştî muxtiraya 
12’yê Adara 1971’ê bi îdiaya ku endamê 
Devrimci Doğu Kültür Ocakları (DDKO) ye 
hat girtin. Sala 1974’an bi Efûya Giştî re 
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hat berdan. Di Partîya Gel a Komarî (CHP) 
de xebatên xwe ên sîyasetî berdewam kir 
û sala 1977’an wekî şaredarê Rihayê hat 
hilbijartin. Di dema Derbeya 12’yê Rezberê 
de ji peywirê hat dûrxistin, hat girtin û du 
salan di girtîgehê de ma. Piştî ku derket di 
SHP’yê de karê sîyasetê berdewam kir.

Di sala 1988’an de bû Serokê SHP’yê ê 
rêxistina Rihayê. Ji ber ku SHP’yê di sala 
1989’an de hin parlementer ixrac kirin, 
Yazar ev rewş protesto kir û ji SHP’yê 
veqetîya. Di sala 1991’ê de bû Serokê Giştî 
ê HEP’ê û bi qasî salekî wekî serokê giştî 
kar kir.

Di sala 1998’an de ji ber benda 8’an a 
Yaseya Têkoşîna Dijî Terorê (TMK) a kevn 

ku sûcê “propagandeya li dijî hevgirtina 
dewletê” destnîşan dike ket girtîgehê. Di 
1’ê Sermaweza 2015’yan de ji HDP’yê bû 
namzetê parlementerîyê ê Rihayê, lê nehat 
hilbijartin. Di 12’yê Pûşpera 2016’yan de 
çû ser dilovanîya xwe.

Ahmet Türk

Di 1942’yan de li Mêrdînê ji dayik bû. Di 
salên 1970’yî de dest bi sîyasetê kir. Sala 
1973’yan ji Partîya Demokrat (DP) wekî 
parlementerê Mêrdînê hat hilbijartin. 
Piştî salekê derbasî Partîya Gel a Komarî 
(CHP) bû. Di sala 1977’an de ji CHP’yê bû 
parlementerê Mêrdînê.

Di derbeya 12’yê Rezberê de di dema 

parlementerîya xwe de hat girtin. 3 salan 
di Girtîgeha Amedê de ma. Di sala 1987’an 
de vê carê ji SHP’yê bû parlementerê 
Mêrdînê. Di nava wan parlementeran de 
bû ku di sala 1989’an de ji SHP’yê hatin 
avêtin.

Di hilbijartina sala 1991’ê de ji 
hevalbendîya HEP û SHP’yê bû 
parlementerê Mêrdînê. Di sala 1992’yan 
de bi HEP’îyan re ji SHP’yê veqedîya û 
heman salê bû Serokê Giştî ê HEP’ê.

Piştî ku HEP hat girtin derbasî Partîya 
Demokrasîyê (DEP) bû. Di nava wan 
parlementerên DEP’ê de bû ku di sala 
1992’yan de parêzbendîyên wan hatin 
rakirin. Careke din hat girtin. Ji Benda 
168’an ku endamtîya rêxistina dijyaseyî 
a Yaseya Ceza a Tirk (TCK) a kevn hat 
darizandin û du salan di girtîgehê de ma.

Di navbera salên 2005-2009’an de 
wekî Hevserokê Giştî ê Partîya Civaka 
Demokratîk (DTP) kar kir. Di 22’yê Tîrmeha 
2007’an û 12’yê Pûşpera 2011’yan de du 
caran wekî parlementerê Mêrdînê hat 
hilbijartin.

Piştî ku di 11’yê Berfanbara 2009’an de 
DTP hat girtin ji bo wî biryara qedexeya 
sîyasetê a 5 salan hat standin û mafê wî ê 
parlementerîyê ji destê wî hat girtin. 

Di hilbijartina herêmî a 30’yê Adara 
2014’yan de ji Partîya Aştî û Demokrasîyê 
(BDP) bû namzetê Şaredarîya Bajarê 
Mezin a Mêrdînê û qezenc kir.
Di 17’yê Sermaweza 2016’yan de ji hêla 

Wezareta Navxweyî ve ji ser kar hat 
dûrxistin, di 24’ê Sermaweza 2016’yan 
de hat girtin û di 3’yê Reşemîya 2017’yan 
de hat berdan. Bi sûcên muxalefeta li Dijî 
Yaseya Meşan û Xwenîşandanan û Civînan 
a hejmara 2911’yan, propagankirina 
rêxistina dijyaseyî (TMK 7), endamtîya 
rêxistina dijyaseyî (TCK 314/2) tê 
sûcdarkirin û di dozê de 18 sal cezayê 
girtîgehê ji bo wî tê xwestin.

Di Doza Esasî a KCK’yê a li Amedê de 
salek û 3 meh cezayê girtîgehê stand ku 
di 28’ê Adara 2017’yan de biryar der barê 
vê dozê de hat dayin.

Partîya Azadî û Wekhevîyê 
(ÖZEP) 1992

Li ser îhtîmala girtina HEP’ê di 25’ê 
Pûşpera 1992’yan de hat avakirin. 
Mahmut Alınak wekî serokê Giştî hat 
hilbijartin. Lê piştî avakirina wê bi demeke 
kurt bi îdiaya ku “Kiryarên bi armanca 
têkbirina yekîtîya dewlet û gel ku nayê 
perçekirin” dike armanc, bi hinceta Benda 
69’an a Destûra Bingehîn der barê Partîya 
Azadî û Wekhevîyê (ÖZEP) de doza girtinê 
hat vekirin. Li ser vê rewşê ÖZEP piştî 
avakirinê ib 13 rojan xwe girt.

Mahmut Alınak

Di 1952’yan de li Qersê ji dayik bû. Bi 
nasnameya xwe a sîyasetmedar, parêzer û 
nivîskarîyê ve hat naskirin. Di sala 1987’an 
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de wekî Parlementerê SHP’yê ê Qersê hat 
hilbijartin. Di nava wan kesên ku di sala 
1989’an de ji SHP’yê hatin ixrackirin de 
bû.

Di sala 1991’ê de di encama hevalbendîya 
HEP û SHP’yê wekî parlementerê Şirnexê 
hat hilbijartin. Di nava wan parlementerên 
DEP’ê de bû ku di sala 1994’an de 
parêzbendîyên wan hat rakirin. 

Ji ber Benda 168’an a TCK’yê a kevn hat 
darizandin û di girtîgehê de ma.

Di 8’ê Berfanbara 2011’yan de di 
operasyona KCK’yê de hat girtin, di 18’yê 
Tîrmeha 2012’yan de hat berdan. Ji benda 
314/2 a TCK’yê ve tê darizandin.

Partîya Azadî û Demokrasîyê 
(ÖZDEP)  1992 - 1993

Êdî her kêlîyê xeterîya girtina HEP’ê 
hebû û ji ber vê ÖZDEP di 19’yê Kewçêra 
1992’yan de wekî partîya duyemîn hat 
damezirandin. Serokê Giştî ê yekemîn 
Mevlüt İlik bû. 

Lê belê der barê ÖZDEP’ê de bi hinceta 
berdewamîya HEP’ê ye û hewl dide 
yekîtîya dewletê perçe bike, doza girtinê 
hat vekirin.

ÖZDEP’ê di 30’yê Avrêla 1993’yan de bi 
xwe, xwe girt. Lê belê çi qasî ku partîyê 
xwe girtibe jî, Dadgeha Makeqanûnê di 
23’yê Sermaweza 1993’yan de der barê 
ÖZDEP’ê de biryara girtinê da.

Partîya Demokrasîyê
(DEP) 1993 - 1994

DEP wekî berdewamîya HEP’ê di 7’ê 
Gulana 1993’yan de hat damezirandin. 
Cara yekem Yaşar Kaya bû serokê gişti 
ê partîyê. Kaya peywira xwe di 12’yê 
Berfanbara 1993’yan de teslîmî Hatip 
Dicle kir. Parlementerê Mêrdînê ê DEP’ê 
Mehmet Sincar di 4’ê Rezbera 1993’yan 
de hat qetilkirin. Navenda Giştî a DEP’ê 
û 8 avayîyên partîyê di 18’yê Reşemîya 
1994’an de hatin bombekirin.

Di 2’yê Adara 1994’an de li meclîsê 
parêzbendîya 13 parlementerên DEP’ê 

hat rakirin û ew parlementer bi darê 
zorê ji hêla polîsan ve li meclîsê hatin 
binçavkirin û paşê hatin girtin. Dadgeha 
Makeqanûnê di 16’yê Pûşpera 1994’an de 
biryar da û DEP hat girtin.

Yaşar Kaya

Di sala 1938’an de li Qersê hatiye dinyayê. 
Sîyasetmedar, nivîskar û aborîzan e. Di 
sala 1959’an de ji doza 49’an, di 1963’yan 
de jî doza 23’yan de hat girtin. Dema 
xwedîyê Özgür Gündemê bû, ew bû serokê 
giştî ê DEP’ê.

Di 16’yê Rezbera 1993’yan de hat girtin. 
Ji ber weşana rojnameya Özgür Gündemê 
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der barê wî de gelek doz hatin vekirin. Di 
sala 1994’an de ji Tirkîyeyê derket û sala 
2014’yan vegerîya welat. Di 9’ê Adara 
2016’yan de wefat kir.

Hatip Dicle

Di sala 1954’an de li Amedê hatiye 
dinyayê. Endazyarê Avayîsazîyê ye. Di 
hilbijartinên 1991’ê de ku SHP û HEP 
bûbûn yek de ji Amedê wekî parlementer 
hat bijartin. 

Di sala 1992’yan de bi hevalên xwe re 
derbasî HEP’ê bû, Piştî girtina partîyê di 
sala 1993’yan de derbasî DEP’ê bû. Dema 
Serokê Giştî ê DEP’ê bû, ligel 12 hevalên 
xwe hat girtin. 

Li gel Leyla Zana, Orhan Doğan, Selim 

Sadak ve ew jî mehkûm bû.

Paşê Dadgeha Mafê Merivan a Ewropayê 
(DMME) biryara cezayê li wan hatiye dayîn 
betal kir. Li ser vê yekê piştî 10 salan ew û 
3 hevalên wî ji zindanê derketin.

Di partîyên heman sîyasetê dimeşînin de 
xebatên xwe domandin. Di sala 2011’yan 
de ji Amedê wekî parlementer hat bijartin, 
lê belê YSK’yê ji ber der barê wî de ceza 
heye, parlementerîya wî betal kir.

Di çarçoveya doza KCK’yê de di 24’ê 
Berfanbara 2009’an de hat girtin û piştî 
girtina 5 salan di 29’ê Pûşpera 2014’yan 
de serbest hat berdan. Di doza KCK’yê de 
biryara giştî hat dayîn û li Hatip Dicle jî 9 
sal cezayê girtinê hat dayîn.

Partîya Demokrasîya Gel 
(HADEP) / 1994 - 2003

Di 11’yê Gulana 1994’an de hat 
damezirandin. Serokê Giştî ê yekemîn 
Murat Bozlak e. 

Peywira xwe di 8’ê Rezbera 1999’an de 
teslîmî Ahmet Turan Demir dike lê di sala 
2000’an de careke din dibe serokê giştî ê 
partîyê.

HADEP di nava partîyên berîya wê de 
hatibûn avakirin de cara yekemîn di 
sîyasetê de ew qasî dirêj ma û bi serê xwe 
tev li hilbijartinan bû. 

HADEP’ê di hilbijartinên 24’ê Berfanbara 
1995’an de %4,67’ê dengan girt lê ji 
ber benda %10’an derbas nebû, neket 
parlementoyê.

Di hilbijartinên sala 1999’an de HADEP’ê 
di hilbijartinên giştî û herêmî de dengê 
xwe zêdetir kir û çi qasî ku neketibe 
meclîsê jî, Şaredarîya Bajarê Mezin a 
Amedê jî di nav de 37 şaredarî xist destê 
xwe.

Tiştên ku bi serê HEP û DEP’ê de anîbûn, 
bi serê HADEP’ê de jî anîn. 

Di Kongreya partîyê a 2. de ji ber ala Tirk 
anîn xwarê, Serokê Giştî ê HADEP’ê Murat 
Bozlak jî di nav de 50 endamên meclîsa 
partîyê hatin binçavkirin û Murat Bozlak jî 

di nav de gelek kes hatin girtin.

Bi taybetî di sala 1998’an de gelek caran 
polîsan bi ser Navenda Giştî a HADEP’ê û 
gelek avayîyên partîyê de girtin. Di 29’ê 
Rêbendana 1999’an de der barê HADEP’ê 
de doza girtinê hat vekirin.

Dadgeha Makeqanûnê di 13’yê Adara 
2003’yan de wekî hincetên ji bo partîyên 
hatine girtin, der barê HADEP’ê de jî 
biryara girtinê da.

Murat Bozlak

Di sala 1952’yan de li Enqereyê hatiye 
dinyayê. Sîyasetmedar û parêzer e. Di 
SHP, HEP û DEP’ê de xebitîye û 5 salan bû 
Serokê Giştî ê HADEP’ê. 

Di sala 4’ê Reşemîya 1994’an de dema 
Sekreterê Giştî ê DEP’ê bû li dijî wî êrişa 
çekdarî çê bû û bi giranî birîndar bû.

Piştî kongreya ku ala Tirk hat xwarê, hat 
binçavkirin. Li gel gelek endamên partîyê 
di 4’ê Tîrmeha 1996’an de hat girtin.

Bi heman hincetan di salên 1998’an û 
2000’î de gelek caran hat zindankirin. 

Bi giştî 3 salan girtî ma û piştî di sala 
2003’yan de HADEP hat girtin, der barê 
wî de biryar hat dayîn ku heta 5 salan 
sîyasetkirin lê qedexe ye. 
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Di sala 2011’yan de wekî namzetê 
serbixwe ji Edeneyê bû parlementer û li 
meclîsê di koma BDP’yê de cî girt.

Di 4’ê Rêbendana 2015’yan de wefat kir.

Partîya Demokratîk a Gel 
(DEHAP) / 1997 - 2007

Ji ber xeterîya girtina HADEP’ê di 24’ê 
Kewçêra 1997’an de hat damezirandin. 
Yekemîn Serokê Giştî ê DEHAP’ê Veysi 
Aydın e.

Piştî Dadgeha Bilind di 9’ê Gulana 1998’an 
de endamtîya Aydın betal kir, di dewsa 
wî de Mehmet Abbasoğlu bû serokê giştî 
ê partîyê. Di 8’ê Pûşpera 2003’yan de jî 
Tuncer Bakırhan bû serokê giştî.

DEHAP piştî 2002’yan bi awayekî aktif 
di sîyasetê de cî girt. Di 3’yê Sermaweza 
2002’yan de DEHAP wekî “Bloka Ked, 
Aştî û Demokrasîyê” ket hilbijartinê û 
%6,22’yê dengan girt. Lê belê ji ber benda 
hilbijartinê tu parlementer dernexist.

Piştî girtina HADEP’ê 35 şaredar jî 
derbasî DEHAP’ê bûn. DEHAP’ê di 
hilbijartinên 28’ê Adara 2004’an de 
hejmara şaredarîyên xwe kir 54. Di 19’yê 
Sermaweza 2005’an de DEHAP’ê bi xwe, 
xwe girt.

Dadgeha Bilind di sala 2003’yan de bi 
hinceta “bêyî rêxistinbûna xwe temam 
bike tev li hilbijartinê bûye” der barê 
DEHAP’ê de doza girtinê vekir.

Di dozê de hat xwestin ku DEHAP bi giştî 

were girtin. Çi qasî ku partîyê xwe girtibe 
jî dozê heta sala 2007’an dewam kir.

Mehmet Abbasoğlu

Di sala 1955’an de li Amedê hatiye 
dinyayê, Serbazê malnişîn e. Dema Serokê 
Giştî ê DEHAP’ê bû, bi hinceta sextekarîya 
ewraqan kiriye, hat dadgehkirin û salek û 
11 meh ceza lê hat birîn.

Piştî girtina nêzîkî 2 salan hat berdan 
û di DTP’yê de xebatên xwe ên sîyasî 
domandin. Di 14’yê Avrêla 2009’an de ji 
doza KCK’yê hat girtin. Di 12’yê Avrêla 
2014’yan de serbest hat berdan.

Dema doza der barê wî de dewam dikir, di 
5’ê Pûşpera 2015’yan de wefat kir.

Tuncer Bakırhan

Di sala 1970’yî de li Qersê hatiye dinyayê. 
Ji ciwantîya xwe de, di HEP’ê de dest bi 
sîyasetmedarîyê kiriye. 

Ji DEHAP’ê bû namzetê şaredarîyê û 
parlementerîyê lê nehat hilbijartin.

Di 17’yê Rêbendana 2012’yan de ji doza 
KCK’yê hat girtin. Bakırhan di 30’yê Avrêla 
2013’yan de hat berdan.

Di hilbijartinên 2014’yan de ji DBP’yê bû 
namzetê hevşaredarîyê Sêrtê û qezenc kir. 
Di 16’yê Sermaweza 2016’yan de hat girtin 
û piştî rojekê peywira wî ji destê wî hat 
standin û qeyûm li Şaredarîya Sêrtê hat 
tayînkirin.
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Partîya Azad  / 2003 - 2007

Ji ber xeterîya girtina DEHAP’ê di 6’ê 
Pûşpera 2003’yan de di seroktîya Ahmet 
Turan Demir hat damezirandin.

Tu karekî sîyasî nekir û di 26’ê Pûşpera 
2007’an de bi xwe, xwe girt.

Partîya Civaka Demokratîk 
(DTP) / 2005 - 2007

Li ser xeterîya girtina DEHAP’ê û bi îdîaya 
sîyaseta berfireh, di 9’ê Sermaweza 
2005’an de bi hevserokatîya Aysel Tuğluk 
û Ahmet Türk hat damezirandin. 

Di 8’ê Sermaweza 2007’an de Nurettin 
Demirtaş bû serokê giştî ê partîyê. Piştî 

betalkirina seroktîya Demirtaş, di dewsa 
wî de Emine Ayna bû serok û di 4’ê 
Kewçêra 2009’an de Ahmet Türk careke 
din bû serokê giştî ê partîyê.

DTP bi namzetên serbixwe tev 
li hilbijartinên 2007’an bû û 21 
parlementerên wan ketin meclîsê. Bi vî 
awayî 13 salan piştî DEP’ê, partîyeke 
xwedî heman helwestê di meclîsê de hat 
temsîlkirin. 

DTP’yê di hilbijartinên 2009’an de 
serkeftinek mezin pêk anî 99 şaredarî 
qezenc kir.

Dadgeha Bilind di 16’yê Sermaweza 
2007’an de der barê DTP’yê de doza 
girtinê vekir. Dadgeha Makeqanûnê 
di 11’yê Berfanbara 2009’an de 

derbarê DTP’yê de biryara girtinê da. 
Parlementerîya Ahmet Türk û Aysel Tuğluk 
hat betalkirin û li gelek endamên partîyê 
sîyaset hat qedexekirin.

Ahmet Türk

Li beşa HEP’ê binêrin …

Aysel Tuğluk

Di sala 1965’an de li Xarpêtê hatiye 
dinyayê. Parêzertî kiriye. Ligel Ahmet Türk 
bûn Hevserokên Giştî ên DTP’yê. 

Di 2007’an de ji Amedê, di 2011’yan de jî ji 
Wanê wekî parlementer hat hilbijartin. 

Dema Alîkara Hevserokên Giştî ên HDP’yê 

bû, di 28’ê Berfanbara 2016’yan de hat 
girtin.

Nurettin Demirtaş

Di sala 1972’yan de li Xarpêtê hatiye 
dinyayê. Dema li zanîngehê xwendekar bû 
hat girtin û 11 sal û 6 mehan sal di zindanê 
de ma. Piştî zindankirinê di DTP’yê de 
careke din dest bi sîyasetê kir.

Di sala 2007’an de bû Serokê Giştî ê 
DTP’yê. Lê belê bi îdiaya ji bo leşkerîyê 
neke belgeya sexte daye amadekirin, der 
barê wî de doz hat vekirin. Ji ser peywira 
xwe hat hilanîn û piştî girtina salekê ew 
şandin leşkerîyê. 

Demirtaş paşê ji Tirkyîyeyê derket.
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Partîya Aştî û Demokrasîyê 
(BDP) / 2008 - 2014

Di 2’yê Gulana 2008’an de bi seroktîya 
Mustafa Avzit hat damezirandin. Piştî 
Avzit, di 7’ê Rezbera 2008’an de Demir 
Çelik bû serokê giştî ê partîyê. Çelik 
jî di 1’ê Reşemîya 2010’an de peywira 
xwe dewrî Selahattin Demirtaş û Gültan 
Kışanak kir.

Piştî DTP hat girtin, parlementer û 
şaredarên partîyê derbasî BDP’yê bûn. 
BDP jî wekî DTP’yê di hilbijartinên 12’yê 
Pûşpera 2011’yan de bi namzetê serbixwe 
ket hilbijartinê, 36 parlementer şandin 
meclîsê û di meclîsê de koma xwe ava kir.

YSK’yê parlementerîya Hatip Dicle betal 

kir û li ser vê yekê hejmara parlementerên 
BDP’yê li meclîsê bû 35. BDP’yê di 
hilbijartinên 30’yê Adarê de, 3 jê bajarên 
mezin bi giştî 102 şaredarî girt. Piştî 
damezirandina HDP’yê, BDP di 28’ê 
Avrêla 2014’yan de bi xwe, xwe girt û 
parlementerên partîyê derbasî HDP’yê 
bûn.

Selahattin Demirtaş

Di sala 1973’yan de li Xarpêtê hatiye 
dinyayê. Parêzertî kiriye. Di 22’yê Tîrmeha 
2007’an de ji Amedê, di 12’yê Pûşpera 
2011’yan ji Colemêrgê, di 7’ê Pûşperê 
û 1’ê Sermawezê de ji Stenbolê wekî 
parlementer hat hilbijartin.

Di 10’ê Gelawêja 2014’yan de bû namzetê 

serokomartîyê û %9,76’ê dengan girt. 
Hevserokê Giştî ê HDP’yê ye û partîya 
wî di hilbijartinên 7’ê Pûşperê û 1’ê 
Sermawezê de benda hilbijartinê şikand û 
zêdetirî %10’ê dengan girt. Di 20’ê Gulana 
2016’yan de parêzbendîya nêzî timamîyê 
parlementerên HDP’yê hatin rakirin û der 
barê wan de bi dehan doz hatin vekirin.

Di 5’ê Kewçêra 2016’yan de li gel 9 
parlementerên HDP’yê, ew jî hat girtin. 
Sûcên wekî “Li dijî qanûna xwepêşandan 
û civînan tev gerîyaye”, “Xelk ji bo li 
dijî qanûnan derkevin tehrîk kiriye(TCK 
217)”, “xelk ji bo kîn û dijminatîyê tehrîk 
kiriye (TCK 216)”, “Heqaret li serokomar 
kiriye (TCK 299)”, “Bêrûmetkirina sazîyên 
fermî ên Komara Tirkîyeyê (TCK 301/1), 

“Propagandaya ji bo rêxistina terorî (TMK 
7), “Endambûn (TCK/314/1) û rêvebirbûna 
rêxistina terorî (TCK 314/1) li Selahattin 
Demirtaş tên kirin û di doza ji TCK 301/1’ê 
de dihat dadgehkirin de di 21’ê Reşemîya 
2017’yan de 5 meh cezayê girtinê li wî hat 
birîn.

Gültan Kışanak

Di sala 1961’ê de li Xarpêtê hatiye dinyayê. 
Rojnamegerî kiriye. Di 22’yê Tîrmeha 
2007’an de ji Amedê, di 12’yê Pûşpera 
2011’yan de ji Sêrtê wekî parlementer hat 
hilbijartin. Li gel Selahattin Demirtaş bû 
Hevseroka Giştî a BDP’yê.

Di hilbijartinên 30’yê Adara 2014’yan 
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de li gel Fırat Anlı wekî Hevşaredarên 
Şaredarîya Bajarê Mezin a Amedê hatin 
hilbijartin. Di serdema Derbeya 12’yê 
Rezberê de hatiye girtin û 3 salan hatiye 
zindankirin. Di 31’ê Kewçêra 2016’yan de 
dema Hevşaredara Amedê bû hat girtin û 
rojekê bi şûn de ji ser preywirê hat hilanîn. 

Partîya Demokratîk a Gelan 
(HDP) / 2012 - 

Di 15’yê Kewçêra 2012’yan de bi 
hevserokatîya Yavuz Önen û Fatma 
Gök hat damezirandin. Di 27’ê Kewçêra 
2013’yan de Ertuğrul Kürkçü û Sebahat 
Tuncel bûn hevserokên partîyê. Di 22’yê 
Pûşpera 2014’yan de Figen Yüksekdağ 

û Selahattin Demirtaş wekî hevserokên 
partîyê hatin hilbijartin.

HDP’yê di hilbijartina 7’ê Pûşpera 
2015’yan de %13,12’yê dengan girt û 
80 parlementerên xwe bir meclîsê. Di 
hilbijartina 1’ê Sermawezê de jî %10,75’ê 
dengan girt û 59 parlementerên HDP’yê 
dîsa li meclîsê cî girtin.

Di 20’ê Gulana 2016’yan de parêzbendîya 
148 parlementeran hatin rakirin û 59’ê 
wan parlementerên HDP’yê bûn. Ji 5’ê 
Sermawezê vir ve, 14 parlementerên 
HDP’yê hatin girtin û 13 parlementer hê jî 
di zindanan de ne. Ertuğrul Kürkçü

Di sala 1948’an de li Bursayê hatiye 
dinyayê. Ew kesekî wekî sosyalist, 
aktîvîst, weşanger û sîyasetmedar tê 
naskirin. 

Kesekî ji jenerasyona 68’an e. Demekê 
bûye Serokê Giştî ê Federasyona 
Komeleyên Ciwanên Şoreşger ên Tirkîyeyê 
(DEV-GENÇ).

Li Kızıldereyê ku di 30’yê Adara 1972’yan 
de Mahir Çayan û hevalên wan hatin 
qetilkirin de tenê Ertuğrul Kürkçü sax 
filitîbû. 14 salan di zindanê de ma. 

Di gelek rêxistinên çepgir û partîyan de 
sîyaset kiriye û herî dawî ji 2011’yan bi 

şûn de di nava BDP û HDP’yê de cî girtiye. 
Di 12’yê Pûşpera 2011’yan de ji Mêrsînê, di 
7’ê Pûşper û 1’ê Sermaweza 2015’yan de jî 
ji Îzmîrê wekî parlementer hat hilbijartin.

Sebahat Tuncel

Di sala 1975’an de li Meletîyê hatiye 
dinyayê. Di DTP’yê de dest bi sîyasetê kir. 
Di sala 2006’an de hat girtin. 

Di 22’yê Tîrmeha 2007’an de ji Stenbolê 
wekî parlementer hat bijartin û piştî 
girtina 8 mehan ji zindanê derket.

Di hilbijartinên 12’yê Pûşpera 2011’yan de 
careke din ji Stenbolê wekî parlementer 
hat bijartin. Di doza der barê wê de hatibû 
vekirin de ku di 18’yê Rezbera 2012’yan 
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de biryar hat dayîn û 8 sal û 9 meh ceza lê 
hat birîn. 

Di HDP û BDP’yê de bû hevseroka giştî. 
Di 6’ê Sermawezê de ji bo şermezarkirina 
binçavkirina Yüksekdağ û Demirtaş dema 
li ber Dadgeha Amedê bû, ligel 10 kesan 
hat binçavkirin û paşê bi tawanbarîya “Li 
dijî qanûna meş û civînan tev gerîyaye” û 
“Endamê rêxistina terorê ye (TCK/314/2) 
hat girtin.

Figen Yüksekdağ

Di sala 1971’ê de li Edeneyê ji dayîk bûye. 
Sîyasetmedar û rojnameger e. Demekê 
bûye Seroka Giştî a Partîya Zextwarên 
Sosyalîst. Di 22’yê Pûşpera 2014’yan de 

bû hevserokê giştî a HDP’yê.

Di hilbijartinên 7’ê Pûşperê û 1’ê 
Sermawezê de ji Wanê wekî parlementer 
hat hilbijartin. 

Di 20’ê Gulana 2016’yan de parêzbendîya 
wê jî hat rakirin û di 5’ê Sermaweza 
2016’yan de hat girtin. Der barê 
Yüksekdağê de ji ber qanûnê TSK û 
TMK’yê gelek doz hatine vekirin.

Di çarçoveya qanûna 7’an a TMK’yê de 
27’ê Sermaweza 2013’yan ceza lê hatibû 
birîn û ew ceza 22’yê Rezbera 2016’yan ji 
hêla Dadgeha Bilind ve hat erêkirin. 

Li ser vê yekê, di 21’ê Reşemîya 2017’yan 

de parlementerbûna wê û di 9’ê Adarê 
de jî endamtî û hevserokatîya wê hat 
betalkirin.

Selahattin Demirtaş

Li beşa BDP’yê binêrin...

Partîya Herêmên Demokratîk 
(DBP) / 2014 - 

Piştî BDP’yê bi xwe, xwe girt, 11’yê 
Tîrmehê di dewsa wê de DBP hat 
damezinandin. 

DBP polîtîkayên li ser rêvebirîyên herêmî 
dimeşîne. Ji ber vê yekê parlementerên 

BDP’yê li meclîsê derbasî koma HDP’yê 
bûn lê hevşaredarên wan derbasî DBP’yê 
bûn. 

Cara yekemîn Kamuran Yüksek û Emine 
Ayna bûn hevserokên giştî ên partîyê. 
Piştî di 31’ê Berfanbarê de Emine Ayna 
dest ji sîyasetê berda, Sebahat Tuncel bû 
hevseroka giştî.

Kamiran Yüksek

Di sala 1980’yî de li Qereyazîya Erziromê 
hatiye dinyayê. Di ciwantîya xwe de 
dest bi sîyasetê kiriye. Dema Alîkarê 
Hevserokên DTP’yê bû, di 14’yê Avrêla 
2009’an de bi operasyonên “KCK”yê hat 
girtin.
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Di 12’yê Avrêla 2014’yan de hat berdan 
lê di 28’ê Adara 2017’yan de der barê wî 
de 21 sal ceza hat dayîn. Di 13’yê Gulana 
2016’yan de hat girtin û di 7’ê Kewçêra 
2016’yan de careke din serbest hat 
berdan. 

Der barê wî de niha cezayê 8 sal û 9 meh 
ceza hatiye birîn û ji bo wî biryara girtinê 
hatiye dayîn.

Sebahat Tuncel
Li beşa HDP’yê binêrin... 

Nuri Fırat

Ji Zanîngeha Stenbolê, ji beşa rojnamegeriyê destûr girt. Navbera salên 2002-2011an 
de li Weşanxaneya Aramê û li Ozgur Gundemê xebitî. 4 pirtûkên wî yên bi navê 
“Şemdinli” (Aram, 2006), “Kürtler Aslında Yoklar!” (Med, 2010), “Aşiret ve İsyan 
– Batı’nın Kürt Algısı” (Avesta, 2015) û “Politikanın Kürtçesi” (Everest, 2015) hatin 
weşandin. Di pirtûka bi navê “İnatçı Bahar – Kürtçe ve Kürtçe Edebiyat” (Ayrıntı, 2012) 
ku Vecdî Erbay edîtortiya wî kir de, makaleya wî ya bi navê “Kürt Edebiyatı Üzerine Bir

Deneme: Politik Edebiyat mı, Politikanın Edebiyatı mı?” jî cih girt.

Yılmaz Yıldız

tLi Zanîngeha Anadoluyê xwendekarê beşa medyayê. Navbera salên 1996-2013an de 
li Ozgur Gundem û BirGunê de xebitî. Navbera salên 2013-2016an de li ABC Medya û 
Çapxaneya Gunê de weke edîtorê wêneyan û grafîker xebitiye.
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