DÖRT PARÇADAN KÜRTLER BİRLEŞİYOR
Sanatçılar, aydınlar, gazeteciler, yazarlar, akademisyenler susmuyor
5- 6 Aralık 2019 Ali Korkmaz-Lozan-Cenevre
2 Aralıkta Bruxel de bir araya gelen; Suriye Kürdistanı, İran Kürdistanı, Türkiye kürdistanı ve
Irak Kürdistanı temsilcileri aldıkları bir kararla Lozan ve Cenevre'de ortak eylemler düzenlediler.
Sanatçıların, aydınların, gazetecilerin, yazarların, akademisyenlerin, partilerin, kurumların,
Hristiyanların, Kürtlerin, Süryanilerin, Keldani ve Asur Ermenilerin, Türkmenlerin temsilcileri, ve
Aleviler, Müslümanlar, Yezidiler, kadınlar, ve gençler, 5-6 Aralık 2019 tarihlerinde Lozan ve Cenevre
bölgelerinde bir takım etkinlikler organize eden katılımcıların amacı; Kürt Ulusal Birliğini sağlamak.
5 Aralıkta Lozan'da eyalet parlamentosu binasından sabah saatlerinde, basın açıklamasında
bulundular, basın açıklaması ; Fransızca, İngilizce ve Kürtçe oldu. Renens pazar yerine kadar 5 km
yürüyen 200 kadar sarı yelekli, Avrupa'nın değişik bölgelerinden gelen eylemciler, burada da ikinci kez
Fransızca, Kürtçe ve İngilizce basın açıklamasında bulundu. Batı-Lozan bölgesinin başkenti
konumundaki Renens ‘de eylemcileri, yerel hükümet adına Renens belediyesi hükümet üyesi Karine
Clairc karşıladı ve ‘hoşgeldin’ dedi, eylemcilerin taleplerini Renens hükümeti olarak desteklediklerini
ve biran önce Kürdistan'a politik çözüm gelmesi gerektiğini vurguladı. Bir saatlik eylem ve basın
açıklamasından sonra, eylemciler Renens halk evinde dinlendikten sonra akşam saat 17.00 de
Renens Belediyesi yerel Meclis binasına geldiler, yemek molası verdiler, aynı meclis salonunda 2014
Kasım'ında İsviçre’de Kobane Rojava'yı desteklemek için verilen ve kabul edilen ilk rezolüsiyon alınan
karar yine bu salonda gerçekleştiği de hatırlatıldı.
Saat 18.00 de başlayan panel'de, Kürdistan'ın 4 parçasından gelen temsilcilerle bölgedeki acil
durumlar, Kürdistanın işgali ve yapılması gerekenler tartışıldı. Panelistler: Abdullahreşit Azad YNK
Irak Kürdüstanı’ nıdan, Zozan Derik ,PYD Suriye Rojava'dan Hikmet Serblind ,PİK başkanı (Kürdistan
İslam partisi) Rafiq Xefur, KNK yürütme konseyi üyesi Irak, Nadia Muzuri Tevgera Azadi (Başur), Rafiq
Abdullah Goran Avrupa temsilcisi. Panelin moderatörlüğünü İranlı gazeteci Cemal Zariya yaptı. Tüm
panelistcilerin ortak talebi birlik olmak ve Kürdistan'a politik çözüm getirilmesiydi.
Konser saat 19.30 da başladı, Kürtçe orkestra gurupları ve Kürt sanatçılar HernePeş ve diğer
türküleriyle geceyi şenlendirdiler: Beşer Şahin Ay Dilbere ezgisini seslendirdi Emekçi, Ali Baran ve
Şiwan Perver sahne alarak Türkçe ve Kürçe şarkılar söylediler.
6 Aralık 2019 Cenevre’de Neuve meydanında saat 13.00 de başlayan eylem şehrin işlek cadelerinden
güzergah alarak kortej oluşturdu, saat 15.00 gibi Birleşmiş Miletlerin önünede Nations meydanında
basın açıklanması yapıldı. saat 20.00 cıvarı televizyon yayını gerçekleşti, daha sonra Cenevre
dernekler evine geçilerek saat 22.00 gibi eylem sonlandırıldı.
Yapılan basın açıklamalarındaki talepler:
''Birleşmiş Miletler, Uluslararası kurum ve kamuoyunun Kürt Ulusal oluşumunu kabul edilmesi:
Türk ordusunun kayıtsız şartsız derhal Kuzey Doğu Suriye ve Afrin'den çıkarılması.
Kuzey ve Doğu Suriye'deki halkların güvenliği için hava sahasının (insani yardım çalışmaları hariç)
tüm uçuşlara kapatılması.
Birleşmiş Miletler denetiminde Türkiye ile Doğu Suriye arasındaki sınıra barışı korumak amacıyla
Uluslararası askeri güçlerin konuşlandırılması.
Kuzey Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin tanınması ve Kuzey Doğu Özerk Yönetimi’nin temsilcilerinin
Birleşmiş Miletler'in Suriye Anayasa Komite Toplantılarına katılımlarının sağlanması.
Rojava'da yerlerinden göçertilen insanların güvenli bir şekilde yerlerine dönmelerinin sağlanması ve
zararlarının tazminat edilmesi.
Rojava'daki etnik temizliğin önüne geçmek için Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmalı.
Savaşa finansman sağlayan Türk turizmini ve malları boykot edilmeli.''
Bu etkinliklerde sorularımıza cevap veren sanatçılar ve yöneticiler sırayla; Ali Baran, Ozan Emekçi,
Veli Balaban, Şiwan Perver ve organizatörler, Yüksel Koç ile Hayrettin Öztekin.
Sizleri tanıyabilirmiyiz? Bu iki günlük eylemin amacı nedir? Düşüncelerinizi alabilirmiyiz?
- Ali Baran Halk ozanıyım, bu eyleme sanatçı olarak katılıyorum, hiç bir politik konumum yoktur bu
yürüyüş bir ilktir, Kürdüz, Kürdistan bağımsızlığından yanayız, Kürtler birleşmek zorundadır, Türkiye
Kürt sorununa demokratik çözüm getirmelidir, Türkiyenin demokratikleşmesi de kürt sorununa politik
bir çözüm getirilmesinden geçer. Düşmanlarımız birleşiyorsa bizler de birleşmeliyiz, sadece bir partide

birleşmek faşistliktir, tek partili olmak Kemalizmin bir kopyasıdır! Kürdün Marxsist'i de olmalıdır,
sosyalisti de olmalıdır, ulusalcısı da olmalıdır, Homoseksüeli de olmalıdır.
- Emekçi halk ozanıyım, sanatçı kimliğimle katılıyorum. Sizlerinde bildiği gibi Kürdistan yüz yıl önce
dörde bölünmüş bir coğrafya, dörde bölünmüş bir halk, bu yürüyüş ulusal birlik yürüyüşü adı altında
yapıldı, dört parçanın yazar, sanatçı ve aydınlarının yer aldığı bir yürüyüş ve bu anlamıyla önemli bir
yürüyüş, belkide yüz yıldan beri Kürdistanın dört parçasından ilk defa böyle bir yürüyüş organize
ediliyor, Böyle bir yürüyüşte yer almak onur verici bir durumdur. Halkımızın ve sanatçılarının birlikte
yürüdüğü, Kürdistan diye bağırdığı sese ses katmak her kürt sanatçısı için önemli bir durumdur, biz de
sesimizi katmak için buraya geldik, bugün yürüdük, umuyoruz bu bir nitelik, sadece bu yürüyüşle
kalmaz, süreklilik arz eder, çünkü Kürtleri yok etmek isteyenler Kürtlerin birliğinden çok büyük
rahatsızlık duyuyorlar. Kürtlerin birliği sadece Kürtler için değil, Anadoluda yaşayan bütün azınlıklar
için, bütün ezilen inançlar için çok önemli, demokrasinin güçlenmesi, herkesin kendini istediği tarzda
ifade etmesi, gerek inanç olarak, gerekse etnik olarak, Kürt meselesinin çözümüne bağlanmış
durumda. Sorun Kürdü sevmek, sevmemek değil, realiteyi doğru koymak lazım; Kürt meselesi
çözülmeden Türkiye ekonomisi düzelmez, Türkiye'ye demokrasi gelmez, ezilen etnik kökenler
kendilerini ifade edemez, inançlar kendilerini ifade edemez, bütünü gelmiş kürt meselesine dayanmış
durumda, bu nedenle Kürdü sevmekten çok bu realiteyi kavrayarak Kürt özgürlük hareketine destek
olmak gerekiyor. ''Yalnızlık ölümdür, birlik kurtuluş''. Bir şiirimin bir mısrasıdır bu. Bunu bütün
demokrasi güçleri şiiar edinmeli, sol örgütler de, ayrı örgütler olsun ama bir arada yürüyebilelim, bir
arada sologanlarımızı bağırabilelim. Biz mesela, devletin etkinliklerini izliyoruz, katılım nasıl, az mı, çok
mu. Devlet de bizimkilerini izliyor, etkinliği zayıf gördümü morali düzeliyor, saldırı gücü artıyor, ama
bizleri güçlü görürse ürküyür, tırsıyor ve her istediğini yapamıyor.
- Şiwan Perver, Kürt halk ozanıyım. Çoğu kez Kürt hareketleri bir araya gelemiyorlardı, eski feodal
kalıntılar bizim peşimizi bırakmamış, ulusal alanda da siyasal alanda da kendisini gösterebiliyor, din
meshep olayları, lehçe olayları bunların hepsi Kürt halkında gerçekten büyük yaralar açmış, Kürt
toplumunu bir birinden uzaklaştırılmış, bırakmıyorlar ki Kürt halkı bir birine yaklaşsın, daha çok kendi
gerçek değerlerini sevsinler, ülkesini sevsin toprağını sevsin, dilini, kültürünü ve değerlerini sevsinler,
bu toplum ne ile toplumsallaşmış, değerleri vardır, tarihsel toplumsal değerleridir, bu değerleri
sahiplenmek gerekir, Kürtleri bu değerlerden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Devletler girmiş araya,
devletler habire, asimile, asimile, asimile ve büyük yaralar açmışlar. Bu bağlamda Emek partisidir,
Komunist partisidir, Sosyalist partisidir, yav dünyanın her yerinde Ulusal meseleler her şeyin önünde,
Ulusal mesele ne Komunizme ne liberalizme dayanmaz, örneğin Filistin hareketinde Komunistler var,
demokrarlar var liberaler var, ama Filistin meselesinde Ulusal sorunda bir oluyorlar, İsraillilerin de
yaşama hakı vardır, sadece Filistinlilerin değil, Filistin demişiz İsrailileri karşımıza almışız. Kürtler artık
Kürtlükten korkmamalıdır; bir restaurant açılıyor üstüne Türkiş pizza yazılıyor, bir Kürd adını veremiyor
ya, korkmuş Kürtler, PKK Kürtlerin güçlü bir partisidir, her Kürt PKK'lı olmak zorunda değil ama PKK'ya
karşı olmak zorunda da değildir, tabiki PKK tek parti olmak istediğini iddia ederse o da yanlıştır, benim
işime karışma, karışanı ezerim derse o da diktatördür, doğru kabul edilemez, onun için tek parti ile bu
mesele halolmaz, bizler renkli bir toplumuz; biz Aleviyiz, Sunniyiz, Ezidiyiz, şiiyiz, ama Kürdün bir
toprağı vardır, bir dili vardır, bir değeri vardır. Her Kürd PKK ile yürüyebilir, EMEP'le yürüyebilir KDP ile
yürüyebilir, PKK'lı olmuyorsak da PKK'ya düşman da olmayalım.
- Veli Balaban, Devrimci Aleviler Birliği temsilcisi, bu çağırıyı duyar duymaz eyleme katılmayı görev
bildik, çünkü, bu düşünce ve eylem bu güne kadar var olan dar bakış açısının bir üstüne çıkan onu
genişleten bir durum. Ortadoğu coğrfyasındaki hakim güçler Kürtleri hep dar alanlarda hapsedip, bir
barikatın arkasında tutmayı ve Kürtleri bölüp parçalamayı becerdiler, ilk defa dört parçada Ulusal
bilinci gelişen insanlar tek parçadaki Ulusal bilincin gelişmesi yetmiyor, bütünün Ulusal bilinci gelişmeli,
ortak ruhi bilincin dahada biliçlenip gelişmesi gerekiyor, Ulusal yelpazedeki bilincin tamamını
birleştirmesinden yanayız. Ne susarak bir hak elde edilir ne de teslim olarak bir hak elde edilir.
- Yüksel Koç, TCDK-E Kürdistan Demokratik Topluluklar eş başkanıyım, Avrupanın 26 ülkesinde,
Japonya, Kanada, Avusturalya 480 kurum bizim üyemizdir, bunlar yerel derneklerdir, 26 tane çatı
örgütü bize bağlı, diyasporadaki en yüksek Kürt toplum hareketi milyonları harekete geçiren bir
yapıyız. Rojava saldırısı 9 Ekimde başladığı zaman, aynı gün Türkiye ve Kürdistan’daki devrimci
sosyalist hareketlere çağrı yaptık. Afrin dönemini yaşadım, hem Şengal, hemde Kobane döneminde
aktif olarak çalışmalara katıldım, ilk defa dört parçadan bir birlik oluşuyor, hangi parti, siyasete sempati
duyarsa duysun bu oluşumda yer alınabiliniyor. Kürt halkı birlik oluşturdu, neden bu birlik oluştu?
Erdoğan AKP- MHP hükümeti ile Türk devleti sadece Rojava'ya saldırı değil, Rojava şahsında bütün

Kürtlere bir saldırı gerçekleştirdi ve bütün Kürtlerin pazarlarına saldırdı. Bu bağlamda Kürtler
sokaklarda bütün Kürtler birdir sologanını atılar, çok yerinde bir sologandı, biz hepimiz Alevi, Süni.
Ezidi, Müslüman Hristiyan, yine Kürdistan'da yaşayan Asuriler, Araplar, Türkler bu saldırıya uğradılar.
Biz de 2 kasım 2019 da Bruxel de bir toplantı yaparak 5-6 Aralık 2019 Lozan Cenevre yürüyüşünü ve
etkinliklerini düzenlemek için Kürdistanda dört parça daki temsilcilerle kararlar aldık. Neden Lozan?
97 yıl önce biz Kürtleri Lozan da dörde böldüler, bir asır önce yaşadıklarımızı tekrardan yaşamak
istemiyoruz, birlik bir tarihi zorunluluktur, ihtiyacın ötesine geçmiştir, bu anlamda Lozan'ı çok bilinçli bir
şekilde seçtik, 78 tane parti ve kurum şu anda bu birliğin içinde yer alıyor. Cenevre’yi de şunun için
seçtik, bize ikinci bir Lozan dayatılıyor, Rojava ve Suriye görüşmeleri Cenevrede Birleşmiş Milletlerde
görüşülüyür, yeni Anayasa çalışmaları Cenevre'de görüşülüyor ve Masada Kürtler yok, Kürtler
görüşmelerde yok! Bizim muhataplarımızda Birleşmiş Milletler, iki amacımız var, birincisi Uluslararası
kurumlara Birleşmiş Milletlere sesimizi duyuruyoruz, biz, yüz yıl önceki gibi kurbanlık koyun değiliz,
biz boyun eğmeyeceğiz hem Kürt halkının özgürlüğünü, hem de bölge halkının özgürlüğünün birlikte
geçtiğini biliyoruz, bunun için Sanatçı, Aydın, Akademisyen ve farklı görüşlerdeki 78 tane örgüt ve parti
temsilcileri yürüyüşü gerçekleştirdik, bu yürüyüş kitleye açık değil sade ve parti kurum temsilcileri ve
Sanatçı, Aydın, Akademisyenler yer almaktadır. İkincisi de aynı aldığımız karada 7 aralık cumartesi
tüm dünyada Ulusal birlik yürüyüşleri yapılacaktır, çünkü Kürt halkı Uluslararası güçlere şunu diyor,
sizin görüşleriniz farklı olabilir, artık biz yeni bir katlıamı, yeni bir soykırımı, yeni bir inkarı; kabül
etmemiz mümkün değildir. Bu bağlamda Cenevre görüşmelerine mutlak Rojava temsilcileri alınmalıdır,
Kürtlerin temsilcileri alınmalıdır, Kürtsüz bir Anayasayı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu iki
mesajımızdan dolayı Lozan Cenevre'yi bilinçli olarak seçtik.
- Hayrettin Öztekin, eylemin organizesinde yer alıyorum. Lozan ve Cenevreyi kapsayan yürüyüş ve
etkinliklerimiz özelikle Türk devletinin 9 Ekim 2019 da Rojava'ya saldırılarıları sonucunda oldu,
egemenler parçalanmalardan güç alarak saldırıyorlar, tam da bu zamanda birlik çok önem taşıyor, hiç
bir zaman oluşamayan birlik şimdi gerçekleşti bu çok sevindirici ve bizleri toparlayıp güçlendiriyor. Biz
KCDK-E olarak isteseydik onbinleri yürütürdük sadece dört parça Kürdistanında temsilciler, Aydınlar,
sanatçılar, yazarlar ve akademisyenlerden oluşan bir yürüyüş ve etkinliktir.

