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MesopotamiaNews ismiyle yayın hayatına başlayan ve yaşamın bütün renkleri kucaklamayı yayın ilkesi yapan SİNEWS, 
1 Ocak 2010’dan itibaren 15 günlük oluyor. Dört aylık bir çalışma sonunda böyle bir karar aldık. Uzun bir süre 15 günlük 
olup olmama konusunda tereddüt geçirdik. Kararsızlığımızdan dolayı şu ana kadar bir açıklama yapmadık. Bu tereddütle-
rimizin bir kısmı geçerliliğini korusa da en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir şairiyle 15 günlük olma kararımızı verdik. 
Tabi karar verirken bizi hiçbir dönem yalnız bırakmayan dostlarımızın da ...

 
PHARMACY Ltd.

Saðlýðýnýz herþeyden önce gelir!!!

2163 Danforth Ave.

Tel: (416) 691. 3323 - Fax: (416) 691. 6514

Toronto ON M4C 1K2

E-mail: newerapharmacy@hotmail.com
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Senior & Drug Benefit Discount
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ESKİ DOSTTAN DÜŞMAN OLMAZ
HAMİT ABİYLE İŞ YAPAN PİŞMAN OLMAZ

Devler yıldız peşinde koşuyor
Transfer yarın res-
men başlıyor, taraf-
tarların gözü yollar-
da. Peki Fenerbahçe’
de, Galatasaray’da, 
Beşiktaş’ta, 
Trabzonspor’da 

neler oluyor? İşte devlerde son durum...

Sayfa-28,29

Daraza tirk ku di sala 2009’
an de bi biryarên bi sedan 
zorakên kurd, bi hezaran 
siyasetmedar û sivîlên kurd 
şandin girtîgehan û deng ji 
qirêjî û hovîtiyên li hemberî 

kurdan hatin kirin re dernexist, dê di sala 2010’an de jî 
bi pirsgirêka kurd re rû bi rû be. 

Rupel 5

T O R O N T O  Ö Z G U R 
KÜRT KADINI BIRIN-
CI KONGRESI
20 Aralık Pazar günü, 
K a n a d a ’ n ı n  To r o n t o 
şehrindeki Toronto Kürt 
Derneği çatısı altında yapılan Özgür Kürt Kadını Birinci 
Kongresi yurtsever kadınların ... Sayfa 15

On December 14th rou-
ghly 400 Kurds marched 
through university ave-
nue to protest the closing 
down of DTP (Democra-
tic Society Party) and the 
poor conditions of the cell the Kurdish leader Abdullah 
Ocalan has been living in. The protest started at 1 pm 
with the Kurdish national ...
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BÜTÜN DİŞ TEDAVİLERİ
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416.512.6666

BUYING OR SELLING YOUR HOME?
Your satisfaction is my Success!

Free Market Evaluation
Mortgage Specialist

LYUDMYLA
AFANASIYADI

RIGHT AT HOME REALTY INC., BROKERAGE

(Direct)

(Business)

416 895-7799
416 391 3232

Ben sözümü tutarım eğer tutmazsan
sizde beni tutmayın!
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Ontario Kurds marched for DTP

Kurd nema ku nehate darizandin

Kanada’dan Kurdistan’a 
Çiçekten Kurulan Köprü:

2009’un ilginç olayları
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SGündem

Metîn Çîyayî

Gündem
AKP NE YAPMAK İSTİYOR?

Türkiye’de yoğun bir gündem var. Asker 
devletinden polis devletine geçimin provası 
yapılıyor. Tabi uygulama alanı Kürdistan. Şu 
ana kadar T.C hem asker hem polis devletiy-
di. Dağda asker, şehirlerde ise özel tim, polis 
ve Ergenekon işbaşındaydı. Şimdi dağda ça-
tışma haberleri azalmış, ancak şehirler savaş 
alanına dönmüş. Buna rağmen ölümler azal-
mış. Polis birkaç alanın dışında silah kullan-
madı. Silah yerine gaz bombaları taziyikli su 
kullanılıyor. Askeri araçların yerine polisin 
zırhlı araçları şehirleri kuşatıyor. Kürdistan 
şehirleri gaz bombalarından, karanlık ve 
darma dağınık şehirlere dönmüş durumda. 
Yüzlerce insan tutuklandı, yüzlercesi gö-
zaltında. Seçilmiş vekillerin mahkemeye 
kelepçeli çıkarılması yeni polis devletinin 
Kürtlere bakış acısını da resimledi. Bütün 
bunlar devletin yeni bir ordu kurduğunu 
gösteriyor. AKP’nin ordusunu. Polis devleti 
olma yolunda ciddi mesafeler kaydetmiş du-
rumdadırlar. Hazırlanan yeni yasa ile birlikte 
polis ağır silahlarda kullanabilecek. Ordunun 
dağda yapamadığını AKP İslam kardeşliği 
adı altında şehirlerde yapmayı deneyecek. 
AKP’nin günahı gittikçe ağırlaşıyor. AKP’ye 
umut bağlayan ve onu her koşulda destekle-
yen milyonlarca insan hayal kırıklığına uğra-
dı. Özellikle Kürdistan’da AKP’ye oy veren 
Kürtler bir değil üç defa daha düşünmek 
zorundadır artık. 12 Eylül Faşist anayasasını 
değiştirmeyen AKP’ o anayasa çerçevesinde 
açılım yapacağını ida etmesi AKP’yi çok 
komik duruma düşürüyor. Neden mi? Kısaca 
İHD’nin 2009 hak ihlalleri raporuna bakmak 
yeterlidir;
-Silahlı çatışmalarda 138 kişi yaşamını yitir-
di.
-TMK’den yargılanan 177 çocuğa 772 yıl 
hapis cezası verildi.

-36 gazeteci tutuklandı.
-38 faili meçhul cinayet meydana geldi.
-“Dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle 46 
kişi yargısız infaz edildi.
-Cezaevlerinde ve gözaltında 39 kişinin ya-
şamını yitirdiği açıklandı.

Köhnemiş faşist bir anayasa ve onun korucu 
Kemalist Anayasa mahkemesiyle ile neyi 
değiştirebilirsin. Neyi ne kadar değiştirdiğin 
insan hakları ihlalleriyle ortada. Buna iki ay 
için de operasyonlarda yaşamını yitiren 80 
gerillayı da eklediğinde Kürtler açısından 
çok fazla bir şey değişmediği ortada. 
  Seksen gerillanın acısını yüreğinde 
hissetmeyen bir Türkün insanlığından şüphe 
duyarım, 7 askerin ölmesinin de acısını yü-
reğinde his etmeyen bir Kürdün de insanlı-
ğında şüphe duyarım. 
İnsanmıyız, insanlık değerlerimizi yitirme-
diğimizemi inanıyoruz. O zaman şiddetin 
her türlüsüne tek vücut olarak karşı çıkaca-
ğız.  Sadece 7 asker için kıyameti koparmak 
yetmez 80 gerilla için de ayni duyarlı tavrı 
sergilememiz gerekir. Bir insanın bile burnu 
kanadığında bunun hesabını sormak gere-
kiyor. Bir tarafın şiddetini maruz görmenin 
insani hiçbir yanı olmaz, olmamalı. Bu bi-
limsel olarakta böyledir , dinen de böyledir. 
Bir tarafın şiddetini haklı ve maruz görmek 
hangi din kitabın da yazıyor. İncilde, Tevrat 
da, Zeburda ve Kuranda böyledir. Herhangi 
bir dini kitapta kardeş katlini vacip gören 
bir tek satır var mı? Varsa İslam maskeli 
AKP ve diğer Cematlar bizede göstersin. 
Bizde öğrenelim. Onların öldürmesine gerek 
kalmadan biz Kürtler toplu olarak intihar 
edelim. Kendimizi de bizi bu hale getiren 
sistemleri de yerle bir edelim. Yoksa dinmi 
değiştirelim. 177 Çocuğa 772 yıl veren ada-
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lete karşı savaşmak mı kafirlik, bölücülük 
yoksa o sistemi savunmaya devam etmek 
mi? Hangisi?
DAĞLARDA KÜRT SORUNUNU ÇÖZE-
MEYEN ŞEHİRDE NE YAPABİLİR?
Devlet dağlardan umudunu kesti. Ünlü Zap 
yenilgisinden sonra Genel Kurmay’da, dev-
letin diğer organlarıda, hükümet’de savaşla, 
yıkımla, operasyonla Kürt gerillalarını bi-
tiremeyeceğini anlamıştır. Bu savaş  PKK’ 
yi de, devleti’de zafer’e götürmeyeceğini 
herkes anlamış durumdadır. Bu işin çözümü 
savaş alanları değil masa başındadır.Onun 
içinde Kürt açılımı devletin en yüksek or-
ganı olan Milli Güvenli kurulunda karar al-
mıştır. İşin uluslararası boyutuna bakmasak, 
açılım kararın bir bütün olarak hükümetin 
değil devletin kararı olduğu ve bu kararda 
dünya kadar oyunun gizlendiği son dönem 
pratiğiyle ortaya çıkmıştır. 12 Eylül faşist 
anayasanın değiştirilmesiyle bir çok şey 
kendiliğinden çözecekken AKP’nin Anaya-
sayı değiştirme yerine etrafında dolanması  
kitlelerin açılıma olan inancını yok etmiştir. 
Özellikle Kürt cephesinin.
Dağı yenemeyen devlet şimdi şehirlerde 
yoğunlaşıyor. Bir yandan KCK operasyonu 
adı altında (DTP) BDT’ye karşı sürdürdü-
ğü operasyonlarla Kürt özgürlük bilincinin 
şehirlerde yaygınlaşmasını önlemeye çalı-
şıyor, diğer yandan da içi boş açılım söyle-
miyle Kürtleri bölmeye çalışıyor. 
AKP’nin yaşama şansı kürt açılımına bağlı. 
Kürt açılımı, Alevi açılımı ve diğer demok-
ratik haklar insani taleplerdir. Bu açlımlar 
hem Türkiye’nin demokratikleşmesini 
sağlayacak hem de Kürt sorununu çözecek. 
Aksi halde diğer faşist Partiler CHP ve 
MHP’den bir farkı kalmayacak ve Tansu 
Çillerin akıbetine uğrayacaktır.
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50 Years in Business
Home Furnishings

Auction
Open to the Public

Every Saturday & Sunday

Over 1000 Pieces to be sold !

Prominent Furniture showroom is holding its annual 
liquidation auction. Save thousands from retail !

665 Caledonia Rd. W. of
Dufferin & North of Eglinton

1:00PM Sharp
Viewing at 12:00PM

Leather Sofa Sets, Dining Tables, Bedroom Sets, Lamps, Mirrors, 
Paintings, Handmade Area Rugs, Antiques

An Event Not to be Missed

416.245.5777

kurdiciyayi@hotmail.com
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Auto, 
Commercial, 
Business 
Liability 
& Home Insurance

Dügün ve kına gecesi 1100 dolar
100 büyük boy resim dahil 1250 dolar
Film gibi çekim istiyorsanız bizi arayın

Email:MEDYAFILM@GMAIL.COM    

Anayasa Mahkemesinin DTP’yi kapatmasını şiddetle protesto ederken, Türk devletini Kürt Halkı üzerindeki baskılara derhal son 
vermeye, Kürt sorununun onurlu çözümü ve kendi geleceklerini özgürce tayin konusunda Kürtlerin meşru temsilcileriyle doğrudan 
muhatap olmaya çağırıyoruz. SİNEWS
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zarokan ceza hate birîn. Heta 31’ê tîrmeha 
2009’an jî li 2 hezar 728 zarokên kurd ceza 
hate birîn û niha li girtîgehên tirkan dimî-
nin. Ji van hezar 133 li girtîgehên zarokan 
û yên din li girtîgehên mezinan tên girtin. 
Darizandina sêbî û savayên kurd dê di sala 
2010’an de jî bidome.

9 MEH IN GIRTÎNE LÊ…
Dozek din a bi armanca îmha û înkara gelê 
kurd hatiye destpêkirin a bi navê ‘KCK/
TM’ de hatiye dest pêkirin e. Di çarçoveya 
vê operasyona îmhakirina kurdan de Hev-
serokên DTP’ê Kamuran Yuksek, Bayram 
Altun, Selma Irmak, Hevserokê KCK’ê 
Hatîp Dîcle, Serokê Şaxa ÎHD’ê Muhar-
rem Erbey, şaredarên kurd, Serokê DTP’
a Amedê Firat Anli û bi tevahî 218 kes tên 
darizandin. Ligel ku di ser girtina kurdan 
de 9 meh derbas bûne jî hêj darizandinê 
dest pê nekiriye. Her wiha doza bi heman 
hincetê ji hêla Fermandariya Cendirmeyan 
a Bajar a Îzmîrê ve bi navê ‘KCK-TM-
DEK’ de hate pêk anîn de 32 endamên 
KESK’ê hatibûn girtin. Kesên piştî 6 me-
han serbest hatin berdan dê di 2’yê adarê 
cardin derevin dadgehê.

KRÎZA ÎFADEYAN
Li tevahiya cîhanê fezlekeyên bi boneya 
diziyê û tevlêbûna çeteyan derbarê par-
lamenteran de tên çêkirin hemen dixin 
pratîkê û yên li hemberî mafên ramanê jî 
an qet nayên çêkirin an jî ji hêla Meclisê 
ve tên betalkirin. Bes li Mecisa Tirk her 

Daraza tirk ku di sala 2009’an de bi bir-
yarên bi sedan zorakên kurd, bi hezaran 
siyasetmedar û sivîlên kurd şandin girtîge-
han û deng ji qirêjî û hovîtiyên li hemberî 
kurdan hatin kirin re dernexist, dê di sala 
2010’an de jî bi pirsgirêka kurd re rû bi 
rû be. Destê pirsgirêka kurd dê ji doza 
JÎTEM’ê heta darizandina zarokên kurd û 
heta bêdadiya li hemberî siyasetmedarên 
kurd bi pêsîra daraza tirk ve be.
Daraza tirk ku di sala 2009’an de bi sedan 
zarokên kurd şandin girtîgehan, bi hezaran 
siyasetmedar û sivîlên kurd ceza kirin, 
deng li hemberî zordariyên li ser kurdan, 
qetilkirin û qirêjiyan dernexist dê di sala 
2010’an de jî bi heman pirsgirêkan re rû 
bi rû be. Di dawiya sala 2009’an de jî di 
çalakiyên bi armanca şermezarkirina şert 
û mercên Rêberê PKK’ê Abdullah Ocala 
n ên girtîgehê dest pê kirin de zêdeyî 150 
zarok, siyasetmedar û welatparêzên kurd 
şandin girtîgehan. Her wiha mijarên din 
ên wekî Ergenekonê, Komkujiya Gundê 
Zanqirtê, zarokên mexdûrên TMK’yê, 
zordariyên li hemberî siyasetmedar û gelê 
kurd di rojeva daraza tirk de bêencam man.

TMK Û ZAROK…
Di sala 2005’an de mijarek herî zêde di 
rojevê de mayî darizandina zarokên kurd a 
wekî mezinan li Dadgehên Cezayên Giran 
ên tirk bû. Bi hinceta kevir avêtina polîsan 
di sala 20087an de bi sedan zarokên kurd 
bi cezayên di navbera 23-40 salan de ha-
tine darizandin û gelek ji wan bi cezayên 
cihê hatin cezakirin. Li 384 zarokên kurd 
doz hatine vekirin û ji van tenê 27 li dad-
gehên zarokan hatin darizandin. Der barê 
228 zarokên kurd de biryaar cezakirinê 
hate dayîn. Di sala 2006’an de jî li 567 
zarokan doz hate vekirin. Ji van 176 li dad-
gehên zarokan hatin darizandin. Ji 20 zaro-
kan de ceza hate dayîn. Di sala 2007’an de 
873 zarok hatin darizandin. Ji van tenê 9 li 
dadgehên zarokan hatin darizandin. Li 220 

tişt berovajî diçe. Gelek parlamenterên ji 
ber diziyê yên tirk li gel fezlekeyê der barê 
wan de hatine amadekirin jî gazî îfadeyê 
nakin. Bes kurdên nêrîn xwe yên siyasî 
anîne ziman hemen ji hêla Meclisê ve 
radestî darazê tên kirin. Krîza bi neçûna 
îfadeyan a parlementerên kurd derket, bi 
boneya Emîne Ayna, Sebahpat Tuncel û 
Selahattîn Demîrtaş dê di sala 2010’an de 
jî dom bike.

JÎTEM’Î LI SER KAR IN
Doza komkujiya di salên 1990’an de li 
hemberî kurdan pêk hatî ji xwe nediyare 
ka dê bi çi awayî bên darizandin. Dozê bi 
salan e bi boneya dadgehek lê binêre nayê 
peydakirin li holê mane, kêm be jî di en-
cama îtîrafkirina bi deha kesî de hate dîtin. 
Serokê Koma JÎTEM’ê Cemal Temîzoz û 
hevkarên wî li 6’emîn Dadgeha Cezayên 
Giran a Amedê dest pê kiribû lê di danişîna 
duh hate dîtin de cardin dadgehê biryara 
bêpeyirtiyê da û doz li holê ma. Di navbera 
salên 89 û 98’an de 17 hezar 500 kurd ji 
hêla Koma Îstîxbarat û Têkoşîna bi Terorê 

re (JÎTEM) ve bi aweyek kiryar nediyar 
hatin qetilkirin.

DARIZANDINA  AGAR
Dozên din ên girîng Komkujiya li Gundê 
Zanqirta Navçeya Şemrexa Mêrdînê ye ku 
ji hêla cerdevanên çekên dewletê di dest de 
û bi salan ji hêla dewletê ve hatine xwen-
dîkirin ve pêk hat. Her wiha doza derbarê 
Wezîrê Karên Hundir, Wezîrê Edaletê yê 
Tirk û Midûrê Polîsan ê Giştî Mehmet 
Agar de bi boneya “Bi armanca mirovan 
qetil bike û curmê bike çete avakiriye, 
mirova qetil kirine” hatiye vekirin e. Par-
lamentera BDP’ê Pervîn Buldan bi boneya 
di sala 1993’yan de hevserê wê bi du he-
valên wî yên karsaz ve ji hêla Agar ve ha-
tiye qetilkirin ji bo mudahaliya doza li 11’
emîn Dadgeha Cezayên Giran a Enqereyê 
didome, bibe serlêdan kiribû.
Her wiha doza Ergenekonê ku bingeha 
xwe ji polîtîkaya înkar û îmhayê digire û 
ligel vê yekê ji hêla Hikûmeta AKP’ê ve bi 
zanîn û taybetî destûr nayê dayîn ku sûcên 
li hemberî kurdan pêk hatîn bihundirîne 
jî dê di sala 2010’an de berdewam bike. 
ENQERE - DÎHA

Li Amedê afîşên ‘Duh Halepçe Îro Kelep-
çe’
Nerazîbûnên li hemberî operasyona     li 
dijî BDP’ê ya ku li 10 bajaran hevdem 
pêk hat û di endcamê de 7 jê şaredar 49 
siyasetmedarên kurd hatin girtin didomin. 
Bertek û şermezarkirina derxistina Dadge-
ha Amedê ya     36 kesên bi kelepçe, li bîl-
boardên     şaredariyan jî hatin daliqandin.     
Piştî saziyên sivîl ên li Êlihê         afîşên 
“Em şaredarê xwe dixwazin”     li bîllbo-
ardên bajar daliqandin,     Rêxistina BDP’
ê ya Amedê jî, wêneyên 36 siyasetmedarên 
kurd ên bi     kelepçe yên bi nivîsa “Duh 
Halepçe Îro Kelepçe” li bîllboardên bajar     
daliqandin.  AMED

Kurd nema ku nehate darizandin
Daraza tirk ku di sala 2009’an de bi biryarên bi sedan zorakên 
kurd, bi hezaran siyasetmedar û sivîlên kurd şandin girtîgehan 
û deng ji qirêjî û hovîtiyên li hemberî kurdan hatin kirin re der-
nexist, dê di sala 2010’an de jî bi pirsgirêka kurd re rû bi rû be. 
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Yemek TarifLeri 
BOSTANA

HAZIRLANIŞI  

▪  Önce summagi bir kaba alip üzerine 1 bardak su döküp bekletin. 
▪  Eti tuz ve 1 yemek kasigi summakla iyice ovun.
▪  Patlicanlari alacali soyup, boyuna dörde kesip bunuda uzunlamasina dograyip tuzlu suda 
bekletin. 
▪  Tereyagini ince dogranmis soganla birlikte tencereye koyun, üzerine eti yikayip yayin, 
patlicanlarin suyunu süzüp etin üzerine ekleyin sonra da kabuklari soyulup küp küp 
dogranmis domateslerle, uzunlamasina dogranmis yesil biberleri ekleyin, havanda dövülmüs 
sarmisagi ilave edin, tuzu karabiberi ekleyin en sonda üzerine su döküp beklettiginiz 
summagi süzgecten gecirin suyunu tencereye ekleyin orta ateste karistirmadan pisirin.
▪  Yaninda közlenmis biberler pirinc pilavi ve ayranla servis yapin Afiyet olsun.
▪  Gülsin.

Gülsince Kürt Mutfagi

HAZIRLANIŞI 

▪  Tüm sebzeleri yikayip kurulayin incecik kiyin.
▪ Tuzu,biberi,nar pekmezini karistirin, sebzelerle yaptiginiz bu karisimi 
sosla karistirin, buzdolabinda soguttuktan sonra isterseniz birkac siyah 
zeytinle süsleyerek servis yapin.
▪ Her cesit yemegin yaninda sunacaginiz güzel bir salatadir. 
▪ Afiyet olsun. Gülsin.

MEFTUNE

YÖRE-RUHA/URFA 
(MALZEMELER)

- 3 Domates, 
- 1 kücük Salatalik, 
- 1 kücük Sogan, 
- 1 deste Semizotu/Pirpirim, 
- Yarim deste Maydanoz, 
- Birkac dal Nane, 
- Yeterince Tuz, 
- Istege göre bir miktar kirmizi pul biber
  Yeterince Nar pekmezi veya eksi Nar suyu,
- bulamazsaniz Limon suyuda olur.

NOT: Meftune sadece patlicanla degil ayni zamanda Kabak,Kenger,Elma,Salatalik ve 
Bakladanda yapilir hangi sebzeden yapiliyorsa o isimle anilir mesela kurutulmus patlicandan 
yapiliyorsa Hircikli Meftune vb anilir.Summak bulunmadigi zamanda Koruk veya Limon 
suyuda kullanilabilir.

YÖRE.AMED 4KISILIK
MALZEMELER

- ½ kg koyun kol parca eti 
- 3 tane patlican 
- 2 iri domates 
- 3 tane yesil sivri biber yarim yemek kasigi tereyagi 
- 2 dis sarmisak 
- 2 orta boy sogan 
- 1 su bardagi summak yeterince tuz, karabiber

Foreign Currency Exchange & Transfer

6987 Yonge Street., North York, Ontario, Canada  M2M 3X9
Email:info@perspolis.com  / www.perspolis.com

416.229.0000

► Exchange Valuable Currencies
► No service charge on Exchange
► Wire Transfers at Best Rate
► Special Rates For USD, GBP EUR
► Live Service at www.perspolis.com

Fax: 416.229.0234
US Toll Free: 1-888-377-7977

We are an authorized agent 
of Western Union to transfer 
your funds in only hours
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SSinema Ilginc Haberler

Konak
Doner & Shawarma

Turkish Grill HALAL

2491 Lakeshore Blvd. W., Unit 7, 
Etobicoke, M8V 1C5 Dine-In / Take Out / Delivery / Catering

416.251.3700

$1.99MERCİMEK ÇORBASI

$3.99DÖNER-DÜRÜM

$8.99ADANA KEBAP

$8.99TAVUK ŞİŞ

$8.99KÖFTE

$1.99BAKLAVALAR 3 ADET

gelmişti. Siyasi anlamda ilk okuduğum ki-
tap onun kitabıydı. Kitabın konusu da Kürt 
meselesine yönelikti. O zamana kadar Kürt 
meselesi ve Diyarbakır Cezaevi’ne yönelik 
pek bir bilgim yoktu. 

* Hilvan’da doğdunuz, daha sonra ay-
rıldınız. 1980’li yıllarda göç etmenize 
neden olan olay neydi?
- 1980 Temmuz’una kadar oradaydık. Yani 
ben 7 yaşına kadar. O dönemleri bilirsiniz 
sağ sol olayları daha şiddetliydi. Annem 
ve babam memurdu. Bizleri korumak için 
kaçmak istiyorlardı. Yaşlarımız delikanlı 
çağına yaklaşıyordu. Ve şöyle bir zorunlu-
luk doğuyordu toplumda. “Taraf Olmak”… 
Yani örgüt ile devlet arasında sıkışıyordu 
insanlar.

* Kendi kimlik bilinciniz ne zamanlar 
oluştu?
- Kürtçe’yi bilmiyorum. Bizde daha çok 
Zazalık var. Biz o dönemlerin baskısı ne-
deniyle Kürt bilincine yönelik yetişmedik. 
Göç ettiğimiz o dönemlerde İstanbul’day-
dık. Orada yaşadığımız ilk yıllarda kimli-
ğimiz nedir çok da bilmiyorduk. Ben yıllar 
sonra kimliğimi, aidiyetimi araştırdım. 
Bu nedenle “sizde bir bilinç oluştu mu” 
derseniz “hayır” derim. Yani biz asimile 
olanlardan olduk. Tabi Hilvan tarafımla 
gurur duyuyorum, hala akrabalarım vardır. 
Fakat geçmiş adına göç ettiğimiz için çok 
şey bilmiyoruz. Diziyle birlikte daha yeni 
yeni öğreniyoruz. 

* Bir sanatçı olarak “Açılım” hakkında 
ne düşünüyorsunuz?
- Hepimiz heyecanlandık önce. Demokrasi 
adına güzel bir şeyler oldu ve olacak diye 

Bülent İnal: ”Açılım süreci devam etmeli”
Ankara, 26 Aralık (AKnews) – Türkiye’
de 12 Eylül 1980’de yapılan askeri darbe 
dönemini konu alan “Bu Kalp Seni Unutur 
mu” dizisinin başrol oyuncularından Bü-
lent İnal, “Kürt açılımı” için; “Daha özgür 
ve demokratik bir ülke olmalıyız. Son 
dönemlerde gücünü kaybetse de açılım sü-
recinin devam etmesini umuyoruz ” dedi.

Dizide Diyarbakır Cezaevi’ndeki işken-
celere maruz kalmış bir Kürt gencini can-
landıran İnal, AKnews’in “Bu Kalp Seni 
Unutur mu” dizisi, sanat yaşamı ve Kürt 
sorunuyla ilgili sorularını yanıtladı:

* Dizide, o dönem Diyarbakır Cezaevi’
nde o işkenceleri yaşamış insanlardan 
örnek aldığınız kimse oldu mu?
- Birebir birinin hayatını oynamıyorum. 
Ama temsilen örnek aldıklarım oldu tabii 
ki. Hilvan’da doğdum ben. 1980’li yıllarda 
orada çocuktum. Akrabalarımın içinde de 
siyasi aksiyonlara katılanlar olmuştu. Bi-
rebir gözlemleme şansım vardı. Mesela es-
kiden Özgür Gündem gazetesinde çalışan 
akrabam Hasan Bildirici. O da Diyarbakır 
Cezaevi’ndeki tüm işkencelere maruz kal-
dı. Hapisten çıktıktan sonra bizlerin yanına 

umuyorduk. Sonra yine ortalık karıştı. 
Darbe günlerindeki karmaşa gibi oldu. 
Çok huzursuz oluyoruz açıkçası. Bir şey-
lerin artık değişmesi lazım. Daha özgür ve 
demokratik bir ülke olmalıyız. Son dönem-
lerde gücünü kaybetse de açılım sürecinin 
devam etmesini umuyoruz.

* DTP kapatıldı, DTP’liler BDP’ye geçti. 
Parti kapatmaları nasıl değerlendiriyor-
sunuz?
- Parti kapatmalar temelde 12 Eylül son-
rası anayasaya dayanıyor. Siyasi partilerle 
ilgili kanunun kesinlikle değişmesi lazım. 
Kapatma için bazen siyasi sebepler oluyor. 
BDP’nin eski DTP’nin devamı olduğunu 
herkes biliyor. Yani parti isim değiştirdi. 
Yine aynı insanlar, yine aynı politik görüş. 
Belki de değişik düşünmek istersek DTP 
ismi çok yoruldu. Yenilik gerekiyor biraz, 
ne diyelim. 

* Terörle Mücadele Yasası’nda polise taş 
atan çocuklara yönelik kaldırılması bek-
lenen madde askıya alınmıştı geçtiğimiz 
haftalarda. Bunu nasıl değerlendiriyor-
sunuz?
- Çocukları kullanmak da güzel bir şey 
değil, onları cezalandırmak da. Bir çocuğu 
cezalandırarak, o ülkeyi refaha, huzura 
erdiremezsin ki. O daha bir çocuk gözüyle 
bakılmalı. Toplumun intikamını onlardan 
alamazsın sen. Bir çözüm getirmez çünkü.

* Popüler olmak Bülent İnal’ı etkiliyor 
mu?
- Tanınmış olmam beni pek etkilemiyor. 
Sevdiğim işi yapmaya çalışıyorum sonuç-
ta. Popülerlik peşinde koşmuyorum yani. 
Ama tabi ki tanınmış olmanın avantajı da 

oluyor. Daha seçici oluyorsun projelerde. 
Önceleri para kazanmak için istemediği-
miz rollerde oynayabiliyorduk. Ama şimdi 
istemediklerimizi reddedebiliyoruz. 

* Hedefinizde hep oyunculuk mu vardı?
- Ben aslında kamu yönetimi okuyup kay-
makam olmak istemiştim. Kamu okuyama-
dım ama dizede kaymakam oldum. 19-20 
yaşlarına kadar oyunculukla bir alakam 
yoktu. Ege üniversitesi edebiyat bölümünü 
kazandım ilkin. Birinci sınıfı okuduktan 
sonra bıraktım. Oyunculuk eğitimi aldım. 
Bir ara ticaretle uğraşmak istedim. Tabii 
başarılı olamayıp, işi batırınca yapabilece-
ğim en iyi işi yapmaya karar verdim.

PORTRE / BÜLENT İNAL
19 Mayıs 1973’te Urfa’nın Hilvan ilçe-
sinde doğdu. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro 
Bölümü’nden mezun oldu. 1997 yılında 
“Yasemince” adlı komedi dizisinde polis 
rolü ile ilk kez televizyon izleyicilerinin 
karşısına çıktı. Başta “Ihlamurlar Altında” 
olmak üzere bir çok TV dizisinde rol aldı. 
Şu an “Bu Kalp Seni Unutur mu” adlı TV 
dizisinde Sinan karakteriyle başrol oynu-
yor.

Bülent İnal: ”Açılım süreci devam etmeli”
“Bu Kalp Seni Unutur mu” dizisinin baş rol oyuncularından  Bülent 
İnal “Daha özgür ve demokratik bir ülke olmalıyız.” dedi. 

sponsor adaylarına tanıtan Mesnil, düzenle-
diği basın toplantısında, “Komik olacağını 
düşünerek, bir de bu yolu denemeye karar 
verdim. Bekleyip göreceğim” dedi.
YARASA, LETONYA’DAN İSVİÇRE’YE 
28 GECEDE UÇTU
   8 gram ağırlığındaki 
bir yarasa, Letonya ile 
İsviçre arasındaki 1360 
kilometrelik mesafeyi 
rekor kırarak 28 gece-
de geçti.
   İsviçre Yarasaları 
Koruma Vakfı yetki-
lilerinin açıklamasına 
göre, ekim sonunda ül-
kenin orta kesimindeki 
Selzach bölgesinde tes-
pit edilen minik yarasa-
nın, taşıdığı bilezikten, 
iki gün beslendikten 
sonra Letonya’dan 28 
gün önce salıverildiği 
anlaşıldı.
    Yetkililere göre, 
erkek yarasa geceleri 
en az 50 kilometre yol 
alarak ilerledi. Göçmen “Nathusius” türü 
minik yarasaların yere çok yakın uçtuğu ve 
yeryüzü şekillerini takip ettiği biliniyor.
1 MİLYON DOLARI ÇÖPE ATTI
     İsrail’de bir kadın, içinde 1 milyon dolar 
bulunan yatağı yanlışlıkla çöpe attı.
     Annesine sürpriz yapmak için yaşlı ka-
dının eski yatağını atıp yenisini alan, adı 
yalnızca Anat olarak açıklanan genç kadın, 
annesinin, yatağının içine biriktirdiği 1 mil-
yon doları sakladığını bilmiyordu.
    Yatağı attıktan sonra annesinden paranın 
varlığını öğrenince neredeyse düşüp bayıla-
cak hale gelen kadının dünyası başına yıkıl-

EŞCİNSEL PENGUEN ÇİFTİ, YAVRU 
PENGUENİ EVLAT EDİNDİ
   Almanya’da Humboldt türü iki erkek eş-
cinsel penguen, bir yavru pengueni evlat 
edindi.
   Bremerhaven kentindeki hayvanat bahçe-
sinde “anne ve babasının” reddettiği pengue-
ne, eşcinsel penguenler babalık yaptı.
   Çatlamadan önce biyolojik anne-babası 
tarafından reddedilen yumurta, veterinerlerin 
asıl ailenin yuvasına yeniden yerleştirmek 
için ısrarlı girişimlerine rağmen, penguen 
ailesi tarafından kabul edilmedi.
   Veterinerler, bunun üzerine yumurtayı, 
“doğru besler ve büyütürler” diye hayvanat 
bahçesinin üç eşcinsel penguen çiftinden bi-
rinin yuvasına bıraktı. İki penguen, yumurta-
yı büyük bir sevinçle kabullendi ve severek 
yumurtanın üzerinde kuluçkaya yattı.
   Yumurtanın çatlamasının ardından eşcinsel 
çiftin gerçek anne-baba gibi davrandığını, 
dört hafta boyunca yavru penguenin tuvalet 
eğitimiyle ilgilendiğini ve onu balıkla besle-
diğini belirten hayvanat bahçesi yetkilileri, 
“Hayvanlarda eşcinsellik alışılmadık bir 
durum olarak görülmemeli. Bu dünyada çift-
leşme illa ki üremeye bağlı değil” ifadesini 
kullandı.
ALTIN KALPLİ PATRON
   İtalya’da küçük bir metalürji şirketinin yö-
neticisi Marco Colombo (38), lotodan yakla-
şık bir milyon avro (2,2 milyon TL) kazandı 
ve bunun 350 bin avrosunu çalışanlarına 
dağıttı.
   Colombo, herbirine 70 bin avro verdiği 
çalışanlarına çekilişten önce, “Kazanırsam 
parayı paylaşacağız” sözünü vermişti.
FRANSIZ SIRIKÇI MESNIL, “eBAY”DE 
SPONSOR ARADI
Erkekler sırıkla yüksek atlamada dünya ikin-
cisi Fransız atlet Romain
   Mesnil, internet üzerindeki açık artırma 
usulü alışveriş sitesi eBay’de sponsor aradı.
    Sponsor firmanın kendisini bırakmasının 
ardından, elindeki sırıkla Paris sokaklarında 
çıplak koşup yeni sponsor arayan Mesnil, 
başarılı olamayınca eBay’i denedi. eBay’de 
atletizmdeki başarılarını anlatarak, kendini 

dı.
    Yatağı bulmak için hemen evden dışarı 
fırlayan Anat, çöpçülerin yatağı çoktan aldı-
ğını gördü. Tel Aviv’in çöplüklerinde yapılan 
aramalar da sonuç vermedi.
    Çöp biriktirme alanlarından biri olan Hi-

riya’nın yöneticisi 
İzhak Borba, Anat’
ın “tamamen yıkıl-
mış” halde olduğunu, 
ancak her gün 2 bin 
500 ton çöp getirilen 
bu yerde eski yatağı 
bulmanın çok zor ol-
duğunu söyledi.
    Borba, “hazine 
avcılarını” bölgeden 
u z a k  t u t m a k  i ç i n 
güvenlik önlemle-
r in in  a r t ı r ı ld ığ ın ı 
da eklerken, Anet, 
“İnsan payına düşene 
şükretmeli.  İyilik de, 
kötülük de Allah’tan-
dır” diyerek kendini 
teselli etmeye çalıştı.
KÖPEĞE 400 BİN 

AVROLUK KARŞILAMA
     Çinli milyoner kadın, yeni köpeğine ha-
vaalanında özel bir karşılama yaptı.
    Uzun süredir Tibet terrier cinsi bir köpek 
arayan Wang adlı kadına mutlu haber, Çin’in 
kuzeybatısındaki bir eyaletten geldi.
      Köpek, Xi’an’a gelişinde 30 Mercedes’
ten oluşan bir konvoyla karşılandı ve bu sev-
da milyoner kadına 400 bin avrodan fazlaya 
mal oldu.
MÜSTEHCEN PLAKA KRİZİ
      Suudi Arabistan’da genç zenginler ara-
sında özel araç plakaları yayılırken, Arap 
harflerinin Latin harflerine çevrilmesiyle 

ortaya çıkan İngilizce kelimelerin bazıları 
büyük rahatsızlık yarattı ve 90 bin plaka ya-
saklandı.
     Yetkililer, müstehcen anlamlar taşıyan 
üç harflik bazı dizilere yasak koyarken, ya-
saklananlar listesinin başındaki harf dizisi 
“USA” (ABD) oldu.
      Bu özel plakalar, son dönemde açık artır-
malarda 1,6 milyon dolara alıcı buluyordu.
“YORULMAK BİLMEZ MARATONCU” 
    65 yaşındaki Japon Akinori Kusuda, Gu-
inness Rekorlar Kitabına girmek için
 52 günde 52 maraton koştu.
     Yorulmak bilmez maratoncu, arka arkaya 
52 maraton koşarak bir İtalyan’ın rekorunu 
elinden aldı. İtalyan maratoncu arka arkaya 
51 maraton koşmuştu.
“THATCHER ÖLDÜ” MESAJI ORTALIĞI 
KARIŞTIRDI
    Kanada’da Ulaştırma Bakanı tarafından 
bir başka bakana yollanan “Thatcher öldü” 
cep telefonu mesajı, ortalığı karıştırdı.
    Mesajı Toronto’da bir galadayken alan ba-
kan şoke oldu ve haber ışık hızıyla galadaki 
diğer üst düzey davetliler arasında yayıldı. 
Kanada Başbakanı Stephen Harper, İngilte-
re’nin “Demir Lady” lakaplı 84 yaşındaki 
eski Başbakanı Margaret Thatcher’ın haya-
tını kaybettiği yönünde bilgilendirildi. Dip-
lomatik danışmanlar derhal Demir Lady’nin 
ölümü nedeniyle İngiltere’ye resmi bir taziye 
mesajı hazırlığına girişti. Downing Sokağı 
ve Buckingham Sarayı aranınca, telefonun 
diğer ucundaki İngiliz yetkililer şaşırdı.
    İşin aslı sonradan ortaya çıktı. Ulaştırma 
Bakanı John Baird’in Demir Lady ile aynı 
adı taşıyan sevgili kedisi “Thatcher” ölmüş-
tü.
    Yetkililer, Demir Lady’nin ise Birinci ve 
İkinci Dünya Savaşında yaşamını yitiren 
askerlerin anıldığı “Anma Günü” törenlerine 
katıldığını ve hayatta olduğunu kesin bir dil-
le ifade etti.
    Kanada hükümeti adına resmi taziye me-
sajı yazmaya koyulan bir yetkilinin, öfke ve 
utançla “O kedi ölmemişse, onu kendi elle-
rimle öldürürüm” dediği de bildirildi.

2009’un ilginç olayları
Geride kalan 2009 yılı, bazı komik ve şaşırtıcı olaylara da sahne 
oldu. Bunların en göze çarpanları şöyle:

MURO ELECTRIC
Licensed Electrician

► Residential
► Commercial
► Industrial416.994.2705Do it once & Do it right

I am on my way!

● Electrical Repair & Maintenance
● Trouble Shooting
● Service Upgrading
● Complete Rewiring
● Net work, TV, Phone & Alarm

24 Hrs Emergency Services
Free Estimate

info@muroelectric.com

2G-211 Yonge Street, Toronto, ON M5B 1M4
Tel.647-435-8509  Fax.647-435-8510
Email: magictailor@gmail.com

Men & Ladies
Fashion & Design
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SPekonok

2135 LAWRENCE AVENUE EAST UNIT B (SOUTH SIDE), TORONTO  ON   M1R 3A4
416.293.5678 or 1.866.712.5678

Architectural Moulding Manufacturer

ART MOLDING KALITE VE UYGUN FIYATLARI ILE STUCCO 
EMEKCILERININ HIZMETINDEDIR

www.artmoulding.com

We Underline Architectural Beauty

PEKONOK

netleşen ve giderek de yoğunlaşan kutup-
laşma nedeniyle, egemen medya organları-
nın büyük bir çoğunluğu, okurlarını doğru, 
çok yanlı, dengeli ve hızlı bir şekilde 
bilgilendirmektense, tuttuğu kutbun görüş-
lerini yaygınlaştırmaya ve doğrulamaya 
çalışıyor. Kısaca İnformation (haber) yeri-
ne Formation(eğitim, kamuoyu oluşturma) 
yapıyor. Gazetecilikten çok siyasetçilik 
ağır basıyor. Haberciliğe değil ajitasyon-
propagandaya yaklaşıyor. 

Bu nedenle de, mesela bir kesimin ‘As-
rın Davası’ ya da ‘Darbeciliğe Son Veren 
Büyük Hukuki Hamle’ olarak nitelediği 
Ergenekon soruşturmasını, rakip kesim ‘ 
Masum Milliyetçilerin, Atatürkçülerin, Va-
tanseverlerin, kahraman askerlerin haksız 
yere suçlanması’ olarak betimliyor.

Today’s Zaman gazetesinin, mealen, ‘Kafes 
operasyonuna ilişkin haberler, önce, başta 
Doğan grubu olmak üzere bazı medya or-
ganlarında hiç yer almadı. Savcılar olaya el 
koyduktan sonra bu kesimin medyası olayı 
görmeye başladı. Sizce neden?’ şeklindeki 
sorusuna yanıt:

Türk egemen medyası çok uzun bir süre-
den bu yana, siyasal-toplumsal-ekonomik-
ideolojik gelişmeleri, klasik gazeteciliğin 
gerektirdiği somut temel ölçütler yerine 
siyasi-ideolojik kıstaslar ile izleyip aktarı-
yor. 

Bugün de, mevcut siyasi iktidar ile sta-
tükoyu korumaya çalışan kadim iktidar 
arasındaki güç mücadelesi, bir ölçüde bu 

iki iktidar kutbuna yakın medya organları 
aracılığıyla sürdürülüyor.

AKP’nin iktidara gelmesinden bu yana 

Kutuplaşma siyasi-
ideolojik temelde 
doğup geliştiği için, 
olay, olgu ve geliş-
meler teknik olarak 
haber perspektifiyle 
değerlendirilmiyor. 

Doğan grubu mese-
la, AKP’yi olumlu, 
haklı gösteren/çıkar-
tan haberleri ya hiç 
yayınlamıyor, ya çok 
kısaca veriyor ya da 
tahrif ederek veri-
yor. AKP’ye yakın 
medya organları da, 

aynı şekilde, siyasi iktidarın olumsuzlukla-
rını sayfalarına aktarmaktan kaçınıyor.

Bu durum ilk başta yurttaşlara, okurlara 
zarar veriyor. Çünkü yurttaş, hangi kutbun 
gazetesini okuyorsa, o kutbun haklılığına 
inanmak durumunda kalıyor. Böylelikle 
siyasal ve medyatik alandaki kutuplaşma, 
toplumsal düzeyi de etkilemiş oluyor. 

Bu olumsuz durum keza, her iki kut-
bun medya organlarının güvenirliğini ve 
inandırıcılığını büyük ölçüde zedeliyor. 
Çünkü, meraklı ve bilinçli yurttaş, kendi 
gazetesinin vermediği haberleri, bir şekilde 
başka medya organlarından öğrendiği gibi, 
gizlenen ya da tahrif edilen hiç bir gelişme 
ilelebet gizli ve tahrifli kalmıyor.

Mevcut medya mülkiyet yapısı, devlet-

medya, medya-siyaset ilişkileri nedeniyle 
çeşitli iktidarlar arasındaki çekişmelerde 
egemen medya organları, gazetecilik işlevi 
üstlenemiyor, görevlerini . Her gazetenin, 
her televizyon kanalının, her radyo istas-
yonunun, her İnternet sitesinin tabuları var. 
Bir de övmekle neredeyse yükümlü olduk-
ları kişi, kurum ve fikirler var.

Türkiye’de, gerçek anlamıyla bağımsız ve 
özgür, kamu çıkarını savunan bir medya 
organı, bence, olmadığı için, mevcut ikti-
darlararası çelişmeleri ve diğer tüm olay 
ve gelişmeleri doğru dürüst anlayabilmek/

kavrayabilmek için yurttaşların iki kutba 
yakın yayın organlarını izlemesi, bilgi, 
bilinç ve vicdanını harekete geçirmesi ge-
rekiyor.

Medyada İşlev Kayması: Haber Değil Propaganda 
Ragıp Duran

KARIKATUR

Collision Repair / Body Work & Paint

PRIME AUTO COLLISION INC. 

417 Signet Dr. Weston, Ontario M9L 1V3 Tel: 416-840-0643 Fax: 416-840-2766
Email:primeautocollision@hotmail.com

KAZAMI YAPTINIZ HEMEN BİZİ ARAYIN / YENİ ARABANIZ HAZIR 
SİGORTA İSLEMLERİNİZİ BİZ YAPALIM

Tel: 416-840-0643

After

Before
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On December 14th roughly 400 Kurds 
marched through university avenue to pro-
test the closing down of DTP (Democratic 
Society Party) and the poor conditions of 
the cell the Kurdish leader Abdullah Oca-
lan has been living in. The protest started 
at 1 pm with the Kurdish national anthem 
‘Ey raqip’. There was diversity in the ages 
of the protestors ranging for a couple mon-
th old babies to 70 year olds. There were a 
range of slogans in English and Kurdish; 
‘Long live Kurdistan’, ‘Long live DTP’, 
‘Long live Ocalan’, ‘Fascist Turkey’, ‘We 
will create chaos to a world without Oca-
lan’, ‘We are with you Ocalan, with our 
life and blood’. The protest ended at 2:30.
Here’s the official press release by the To-
ronto Kurdish Community Centre:

KURDS ARE STILL DENIED IN TUR-
KEY: Pro Kurdish Party, DTP has been 
banned in Turkey; Health of Kurdish Lea-
der, Ocalan is undermined

Toronto, December 14, 2009: Responsible 
for the Armenian Genocide, Known for 
extreme human rights violations, 17,000 
extrajudicial killings in past two decades, 
destruction of Kurdish villages, property 
and livestock, banning two Kurdish politi-

cal parties previously, killing 403 Kurdish 
children since 1993, jailing elected rep-
resentatives of Kurds, punishing Kurdish 
press and publications, forbidding Kurdish 
language and culture, denying Kurdish 
identity as well as defying international 
laws and treaties, Turkish state has taken 
the center stage again with enhanced cri-
minal record.

Honourable mem-
bers of the Provin-
cia l  Par l iament , 
Members  of  the 
press, friends, ladi-
es and gentlemen;
We are here today 
at the urgency of 
two very important 
reasons concerning 
20 million Kurds 
living in Turkey.  
Kurdish National 
Leader Mr. Abdul-

lah Ocalan has been moved from his 
one-man prison cell where he has been 
held in solitary confinement for past 
ten years at a one-man prison island of 
Imrali in the Marmara Sea, Turkey to 
a new facility on November 17, 2009 
with a promise of improved living 
conditions. However, Mr. Ocalan desc-
ribed his new living quarter as a living 
in a death hole on November 18 during 
his weekly meting with his lawyers and 
brother. Per Mr. Ocalan’s definition, the 

new prison cell is deliberately set to un-
dermine his health concerns and threaten 
his health and well being. When the news 
made public, threat to Mr. Ocalan’s health 
was taken at hearth by Kurds that caused 
wide spread condemnations and protests. 

While public unrest was threatening 
the social and political stability 
in turkey due to mistreatment of 
Mr. Ocalan in a high security state 
prison, Pro Kurdish, Democratic 
Society Party, DTP, which holds 21 
seats in the Turkish Grand National 
Assembly, has been banned by Turkish 
constitutional court on December 12, 2009. 
Two elected representative members of the 

DTP, Ms. Aysel 
Tugluk, Member 
o f  P a r l i a m e n t 
r e p r e s e n t a t i v e 
from Diyarbekir 
(Amed) and Co-
President Mr. Ah-
met Turk. Mem-
ber of Parliament 
from Mardin as 
well as a promi-
nent Kurdish Poli-
tician Leyla Zana 
who has been no-

minated for Nobel peace Price previously 
has been banned from future political acti-
vities. 
We believe these two actions taken by the 
executive and judicial branches of Turkish 
state within past four weeks are carefully 
planned and executed to undermine Kurds 
while reinstating the 86 years of Turkish 
state policy that denies Kurdish existen-
ce. Kurds across the World and Kurdish 
communities across Canada are deeply 
disturbed and troubled by these deliberate 
and unlawful attempts of Turkish state 
to delegitimize Kurdish consensus that 
demanding a peaceful solution for the 
Kurdish conflict in Turkey. We believe that 
Turkish state’s banning a Kurdish political 
party for the third time in past two decades 

and criminalizing elected representatives 
of Kurds are part of the assimilation policy 
that continues to subdue and oppress Kurds 
and threatening the existence of Kurdish 
identity in Turkey.   
Canadian Kurds are condemning these 
illegitimate and unacceptable steps taken 
by pro Islamic Turkish government. As 
proud citizens of Canada, We are asking 
Members of Provincial Assembly and the 
House of Commons’ urgent responses to 
bring these matters to the attention of the 
provincial government of Ontario and Fe-
deral government of Canada urging them 
to bring this matter to the United Nations, 
European Union as well as governmental 
and nongovernmental organizations to 
publicly rebuff Turkey, pressure Turkish 
government respecting human rights and 
the rights of Kurds living in Turkey. Al-
lowing turkey to get away this serious 
crime or turning blind eyes for the reckless 
behaviour of Turkish state will undermine 
Canada’s standing in the World stage as a 
country that respects human rights, stands 
with those whose rights are being violated 
and freedom is denied. We are, therefore, 
expecting our government to live up to its 
moral obligations to stand with Canadian 
Kurds defending the rights of Kurds in 
Turkey.
We thank you for your concerns and sup-
port by coming here today by demonstra-
ting your civilized reaction and protesting 
Turkish state policies that targeting Kurds.

SHAWN-J
AUTO SERVICE

We fix all body works
Body Shop / Electrical / Mechanical Service
All Makes & Models - Import & Domestic
We also have towing service

We Pay up to $500 Deductible!   We Accept All Insurance!

Good Used
Tires Installed

$25.00
& up

We’ll pay for
your scrap car

$100
Free Towing

Oil & Filter
Change

$20.00

Front Brakes Pads 
& Labor

$59.00

Laser 4 Wheels
Alignment From

$40.00

Windshield
Replacement

$200.00

We beat 
everybody’s Price

Muffler 
Custom Made

416-285-4040 / 416-890-5068
116 Manville Rd. Unit 4, Scarborough, OnAll Work Guaranteed!

SHAWN-J
Sherry Rd.

Civic Rd.

Eglinton Ave. E

St. Claire Ave.

Entrance on 
Sherry Rd.
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Ontario Kurds marched for DTP
Anne Ben Kürt Oldum... 

Küçük oğlan, akşam üstü okuldan gelmiş 
Kapıdan girer girmez 
- “Anne!” 
diye seslenmiş, 
- “ben Kürt oldum!” 
Annesi: 
- “O nasil söz? Sakın bir daha tekrarlama” 
- “Anne ben Kürt oldum. Bugün sınıfta ka-
rar verdik. Ben Kürdüm artık 
Annesi: 
-”sus bakayım” 
diye tiz perdeden bağırırken, babası da 
içerden duyup koşmuş. Bir tokat, bir tokat 
daha... Çocuk bir yandan yediği dayaktan 
korunmaya çalışırken, bir yandan da ko-
nuşmasını sürdürüyormuş: 
- “Şu dünyanın işine bakın! Kürt oldum. 
Yarım saat sonra Türklerle başım derde 
girdi!...” 

PKK-TİKKO

Askerler, kirsala yönelik operasyona cikar. 
Operasyona giden yolun uzerinde bir de 
mezra vardir. 

Besgen sapkali, salvarli, beyaz biyikli 
amca da o sirada yolda ilerlemektedir. 

Askerler durup, yasli amcadan bir nevi is-
tihbarat almak ister. 

Ilk kelimenin ardindan beklenen soru ge-
lir:” Sizin Köye teröristler geliyormu? “ 
Amca cok düsünmeden, özetle yanitlar: 
“Yok vvalla ne teroristi. Bizim köy topu 
topu 15 hanedir. 

Bunlarin da 10 hanesi PKK, 5 hanesi de 
TIKKO´cudur....”

Amed Te Kırmızı Işık 

Birgün Bir Yurtsever Arkadaşlarımızdan 
Biri Kırmızı Işıkdan Hızlan Geçer Ve Tra-
fik Polisi Derki Neden Kırmızı Işıkda Geç-
tin O da Şaşkıllıkla Bakar Ve Ben Kırmızı 
Işıgı Gördüm Ama Seni Görmedim Der 
Nede Olsa O Arkadaşda Biliyor SARI’DA, 
KIRMIZI’DA, YEŞİL’DE bizimdir 

Acemi Gerİlla 

Gerillaya yeni katılan bir arkadaş egitim 
devresini tamamladıktan sonra gerilla olur 
ve bir gerilla taburuna verilir. Bir gün bu 
arkadaş bulundukları noktanın az ilerisinde 
bir yamaçta oturur ve üzerindeki iki el-
bombasından birini alır ve bomba ile oynar 
fünyesini hızla dönderir evirir çevirir bu 
arkadaşı gören Gerilla Komutanlarından 
biri Hewal neyapıyosun oynama bomba 
patlayacak arkadaşta üzgün ama aynı za-
manda kızgın bakışları ile hewal patlarsa 
patlasın bende bitane daha bomba var ne 
olacakki... 

Diyarbakırda hirsizlik 

Diyarbakırda hırsızlık yapan biri akıl al-
maz bir kurnazlıkla evi soyma planı yapar. 

Bu çerçevede ilk önce belirledigi bir evi 
akşamdan gözetler. Akşam evin damına 
çıkar ve çanak antenin kablolarını koparır 
ve ters baglar ve sonra damdan iner gider. 
Televizyondaki kanaların çekmedigin fark 
eden ev sahibi televizyonu kurcalar tele-
vizyonu yapamayınca ertesi sabah televiz-
yoncu çagırmaya gider ve evden çıkar. Ev 
sahibinin evden çıktıgını gören hırsız eve 
çıkar kapıyı çalar kapıyı açan evin hanı-
mı buyrun der bunun üzerine hırsız: Dün 
akşam televizyonunuz bozulmuş ben tele-
vizyon tamircisiyim kocanız beni gönderdi 
der ve televizyonu alır götürür. Evin reisi 
akşam eve gelince hanım televizyon nerde 
diye sorar. Kadında ben tamirciyim beni 
kocanız gönderdi diyen biri geldi televiz-
yonu ona verdim oda tamire götürdü der. 
Adam sinirlenir ve ben tamirci çagırmadım 
televizyonumuzu kendi elerinle hırsıza 
teslim etmişsin haberin yok diye kadına 
bagırır çagırır. Akşam olur karı koca evle-
rinin balkonunda oturup çay içiyorlarmış 
o sıradada televizyonu çalan hırsız ordan 
geçiyormuş ve evdekilerin dikatini çekmek 
için ıslık çalmış aşagıya dogru bakan ka-
dın işte o: televizyonu çalan hırsız buydu 
der kocasına kocasıda picamasıyla aşagı 
koşup hırsızı yakalamak ister. Bunun üze-
rine kaçan hırsızın arkadaşıda evin önünde 
pusuda adamın kaçan arkadaşının peşine 

vermesini bekler adam diger hırsızın pe-
şine verirken diger hırsızda adamın evine 
çıkar abla kocanız az önce kaçan hırsızı 
yakaladı şu an karakolda picamayla oldugu 
için pantolonunu istiyor der. Kadında pan-
tolonu veriyor. Evin reisi eve dönünce ka-
rısı aferin hırsızı yakalamışsın der. Adam 
ne yakalaması kaçtı elimden der. Kadında 
nasıl olur az önce karakoldan gelen ve ben 
sivil polisim diyen adam senin hırsızı ya-
kaladıgını ve pantolonunu istedigini söy-
ledi bende pantolonunu adama verdim der 
tabi pantolonun içinde adamın cüzdanı ve 
paralarıda war. Adam bunun üzerine çılgı-
nıa döner ve karısını eşek sudan gelinceye 
kadar döver. 

** Haftanin SÖZÜ **

SuDoKu

xache rez

Yirmi yaşındaki bir insan, dünyayı değiştirmek ister. 
Yetmiş yaşına gelince , yine dünyayı değiştirmek ister, 

ama yapamayacağını bilir. 
Clarence S.Darrow 

SiNews-Toronto

Champion
Doner & Shawarma

Turkish & Mediterranean Cuisine

980 Danforth Ave. Toronto

416.465.1989

HALAL
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1 Steinway Blvd. Unit 8, Toronto, Ontario M9W 6H9

►ACRYLIC STUCCOS
►RESTORATIONS PRODUCTS 
►INSTULATED WALL SYSTEMS

T: 416.213.0880 
F: 416.213.9157

► İşletmelerin aylık muhasebe işlemeleri ,
► İşletmelerde çalışanlar için maaş bordrosu,
► GST, PST, WSIB ve PAYROLL formları ve hesaplamaları,
► Her çeşit kişisel  ve şirket vergi beyannemeleri  (İncome Tax)
► E-file işlemleri yapılır.
► Vatandaşlık ve sponsorluk formları doldurulur.
61 Alness St. Suite:218 Toronto, ON M3J 2H2
E-mail: plus.accounting@hotmail.com 

Şirket Kuruluşları Ayhan YILMAZ

Cell: 647-224-2102 
Office: 647-727-9684 
Fax: 647-727-9683 

PLUS Accounting & Tax ServicesCLEANING SERVICE 
SARA 

HOUSE AND OFFICE WILL BE CLEAN
JUST LIKE OUR OWN HOME

 
TEL:416-551-3579

CELL:416-358-6652
Email: m_naderi@hotmail.com

Ace Place BANQUET & CONCERT HALL

Rental Rate*
MON - THU

$1200
FRI

$1800
SAT

$2500
SUN

$1500
*Inclusive of  Hall, Kitchen,   
 Table, Chair, Plates, 
 Glasses, Flatware, Linen...

12’ x 20’ STAGE
Club quality sound
system available

YOUR ONE STOP PARTY RENTAL

MEETINGS - $100 per Hour

Call RAVI
416.604.7079 or
647.274.5500
www.aceplace.ca

821 Runnymede Rd, Toronto.
(Keele St & St. Clair W)

 St Clair Ave. W

Hwy 401
Eglinton Ave

Bloor St
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SMALL BUSINESS SOLUTIONS

The MOST Economical Office Productivity package
Canon Image RUNNER 3530
 
Copy, Network Print and Scan, Feeder and Finisher!
Lease for $99 month!* (OAC) 
On site Full Maintenance Coverage

Copy, Network Print and Scan, Feeder and Finisher!
Lease for $139 month!* (OAC) 
On site Full Maintenance Coverage
 
OEM AND COMPATABLE PRINT CARTRIDGES, TONERS,  
PARTS AND SUPPLIES 

The MOST Economical Office Productivity
CANON, CANON BUSINESS SOLUTIONS 
 ImageRUNNER 3533\4533

Copy, Network Print  and  Scan, Feeder  and  Staple Finisher   
On site Full Service Coverage
Lease for $140 month! 

4548 Dufferin st. Suit 102 Toronto, ON. M3H 5R9

WE OFFER FOLLOWING ONE STOP OFFICE SERVICES: 
“ON CALL”  AND  “ON SITE”:
▬ EXPERT  MAINTENANCE AND  SUPPORTS  FOR  ALL  MAKES
▬ REASONABLE  RATES  AND  SERVICE  WARRANTY
▬ FREE  IN DEPTH  ESTIMATE

416.875.3614 / 647.839.7609

ABC Digital Image Printing & Graphic Design

Arka Mahlenin Delisi 

geçilecek. Geçiş biraz şaibeli ve lakin kanlı 
olmayacak. Ne olacaksa yine bizim gari-
ban Kürtlere olacak. Her geçiş döneminin 
kahramanlar, geçiş süresinden sonraki kur-
banlık koyunu Kürtlere.  Ama bu sefer ele 
yoğma yok diye haykıran milyonlar var. 
Onlarda derse ki ‘siz bizi sevmisiniz? O 
zaman günah bizden gitti bizde sizi sevmi-
yoruz deyip, Türkiye’yi xıyar gibi bölmez-
ler. Vallah da billah da o zaman Türkiye’yi 
xıyar gibi dilim dilim keser parça parçada 
ederler. Bizden söylemesi, yüz yıldır Tür-
kiye’yi xiyar gibi yönettiniz hem de USA 
xiyarı gibi.
Gelin biz bu işin bir ortasını bulalım 
Cunta, CHP-MHP-AKP-Ergenekon-Jitem-
Özel tim iktidarı için, Nah iktidara diyen 
deli kardeşlerimi en yüce deli duygularımla 
selamlıyorum. Siz deli kardeşlerim olmasa 
çivisi çıkmış bu pezevenk dünyada bir gün 
bile durulmaz. Masumların köle olduğu, 
suçluların kahraman olduğu başka dünya 
tanımadım. Ne hayvanlar dünyasında nede 
uzaydaki galaksilerde. 
Şimdi herkesin ağzında deve sakızı Kürt-
ler barış istiyor. Allahtan korkmaz dinden 
utanmaz kardeşlerin Kürtler ne zaman sa-
vaş istediler ki şimdi barış istesinler. Sanki 
Kürtler Altay dağlarından gelip Türk yur-
dunu talan etmişler. Altaydan gelip Kürdün 
evini başına yıkan siz, onu sokak ortasında 
linç eden siz. Bir tane Türkün Kürdistan’da 
linç edildiğini duyan, gören var mı. Ama 
ben onlarca Kürdün Türkiye’de linç edil-
diklerini belgelerim. Bir tane Türk yazar’
da gelsin bir tane Türk’ün linç edildiğini 
belgelesin ben hemen delilik makamından 
istifa edeyim. Göstermeyen de etmeyen de 
Baykal’ın CHP’sine üye olsun.

Kürdistan’da kırk bin cinayet var ki bu 
resmi rakam bunun otuz beş bini Kürt, 

dört bini Kürt asker veya devşirme Türk. 
Belki bin tane Türk ölmüş o bin taneden 
de Rumları, Lazları, Çerkezleri, Ermenile-
ri, Çingeneleri, Balkan ve Rus göçmeleri, 
Pamakları, Abazaları ve ismini hatırlaya-
madığım diğer halkları çıkarın geriye kaç 
Türk kalır? 
Şimdi yaşamı başta Kürtlere olmak üzere, 
gerçek Müslümanlara, Alevilere ve diğer 
azınlıklara zindan eden Faşist bir rejim var. 
O rejim içinde azıcık Müslüman, Türk İs-
lam sentezini savunan bir hükümet var. Ya 
biz bu azıcıklarla idare edecez ve elimize 
birkaç kıytırık hak verecekler oda zekan 
niyetine, yada Din dişi, insanlık dış bu zor-
ba devlete karşı gelip hep birlikte kurtula-
cağız..
Bizim küçük köyün sevgili cambazları
Türkiyeyi halklara zindan edenlere dünya 
zindan edilmeden Türkiye düzelmez. Fa-
şizmin dini, imanı, kitabı, Allahı yoktur, 
sevgili dünya vatandaşı geçinen acılı kar-
deşlerim. Onur, gurur desen onların mahal-
lesine hiç uğramamıştır. Sizler akıllı ve de 
ji ballı kaymaklan doğmadığınız için Ker-
genekon çapulcularının ne meymenetsiz 
olduğunu bilmezsiniz. Bin bir suratlı erge-
nekon çapulcuları her dönemde katliamcı, 
ibnem gibi puşt gibi yüzünü sakladığından, 
siz saftirik mahluklar onun nasıl  bir cana-
var olduğunu görmediniz. 
Kürt Gençleri Efkar Dağıtmak için dağa 
çıktı.
Kimi kürt gençleri efkar dağıtmak için 
kimi Kürt gençleri de papatya falına bak-
mak için dağa çıktı. Bu gençleri merak 
eden yüce adaletli Devlet büyükleri! Genç-
lerin hemen aşağı inip kanunun cüce kolla-
rına sığınmasını istiyor.
Efkar dağıtan gençlerimize yeni ceza ev-
leri inşa ettik, onlara kasa kasa üzümü de 
bedava vereceğiz. Sol geçinen eski Türk 

Birinci Tayyip papatya devri
solu üzümlerini şarap yapıp içsinler, Zülfü 
Livaneliyi de teybe takıp leylim ley şarkısı 
eşliğinde efkarlansınlar. Bir ömür boyu ef-
karlansınlar. Ne var bunda canım Türkiye 
de demokrasi var. Artık işkence de yok. 
Ara sıra gardiyan ağabeyleri yoklama çe-
ker o kadar.
Dağlarda papatya toplayan gençlerimiz 
içinde özel papatya bahçeleri yapacağız. 
Şıwan Perver’in Kribo lo lo kılamını koy-
sunlar, hem Şıvan’ı dinlesinler hem de 
papatya toplasınlar. Hatta papatya falına 
bakıp parada kazanabilirler. Hele seçim 
dönemi bütün politikacılar papatya bahçe-
leri önünde kuyruk olur maazallah, yetişti-
remezler. Acaba Kürtler bana oy vercekmi 
diye meraktan da olsa bütün milletvekilleri 
belediye başkanları, belediye azaları hatta 
muhtarlar bile oraya akın ederler. Siz inan-
mayın ama yurt dışında bile müşterileri 
olur. Araplar gelmeye can atarlar. Fakat 
bir hükümet kararnamesiyle bu papatya-
ların rengini değiştireceğiz, sevgili sözde 
vatandaşlarımın evlatları. Sarı yeşil, bazı 
papatyalar beyaz, arada bide kırmızı ka-
ranfil çıkar komşularımız dedikodu ederler. 
Kürtlerin özgür bahçeleri var,beyaz, sarı 
gövdesi yeşil, bir de arada kırmızı gül veya 
karanfilleri var diye. O zaman diğer parça-
lardaki Kürtlerde kalkar bizim yaptığımız 
hizmetin aynısını ister Ortadoğu karışır. 
Diğer devletler bizim gibi demokrasiyle 
yönetilmiyorlar. Biz papatyaların rengini 
kırmızı beyaz yaparsak böyle bir sorunu-
muz olmaz. Din kardeşi olarak Türk,Kürk 
geçiniriz ve Osmanlı döneminde kaybetti-
ğimiz toprakları geri alırız. Tarihçilerimiz 
bu kutlu döneme de, Birinci Tayip papatya 
devri der. 
Sevgili keklik soylu Kürt kardeşlerim yol 
sizin, yordam sizin. Deli sevgisiyle yeni 
yılınızı kutlarım. Yeni yılda dağda aç sefil, 
eksi 30-40 derecede sizin özgürlüğünüz 
için mücadele veren kahramanları her an 
hatırlamanız dileğiyle, da hade hade sene-
ye görüşürüz.

Bütün duygularını 
Ergenekon esare-
ti altında yitiren 
kardeşlerim, size 
dünya deliler gaze-
tesinin manşetinden 
bir parça sunayım. 

Benden kopisi… 

Dünyanın ilkel bırakılan devletçiklerinden 
ilk defa barış ve kardeşlik rüzgarı esti. İpek 
yolunun kalbi olan Kürdistan’da,  barış ve 
kardeşlik rüzgarı esti, Baykal-Bahçeli ve 
bir cümle Kergenekon ekibini gribe yaka-
landı, hem de ne girip. 
Milattan önce beş bin yıllarında Alplerde, 
buzullarda canlı kalan ve iklim değişikli-
ğinden yeniden canlanan domuz gribinin 
şeytaninın hapşırarak bulaştırdığı bir kurt 
iskeletinden insanlara gittiği tahmin edili-
yor, ölümcül domuz gribinin dünyada bir 
çok can aldığı gelen haberler arasında. 
Dikkat, dikkat! Ergenekon firarisi dengesiz 
Baykal ve derin devletsiz bahçeli domuz 
gribine yakalandı;
Ergenekon dürzilerinin iktidar hevesi, daha 
doğrusu iktidarları yönetme hevesi bu defa 
kursaklarında kalacak. CHP-MHP el ele 
AKP iktidar’a. Ergenekonun iktidar dö-
nemi bitmek üzere. Yeni dünya düzenine 
uygun ayakkabı üretemeyen bu manda ka-
falıların ayakları kayıyor. Kimisi şimdiden 
hızını alamayarak cezaevini boyladı. ‘Bre 
Eşekler ayağınıza Osmanlı nalı takın ki 
kaymayasınız’ diyesi geliyor ya ben söyle-
meyeyim.
Arap sabunu Türkiye’nin her tarafına dö-
külmüş durumda. Gidecek ordu gelecek 
polis. Ergenekon Jitem devletinden özel 
tim ve polis devletine ince ayarlı bir geçiş 
yapılacak,  Beton Mustafa’nın Kemalist 
Türk sentezinden İslamcı Türk sentezine 

SOKAK GÜNCESİSon konser etkinliğinden sonra belki insanları-
mızı birazcık düşünmeye sevkeder diye fikirleri-
mi belirtmek istedim. Burada yazdıklarım kendi 
görüşlerimdir ve Kanada Alevi Kültür Merkezini 
hiçbir şekilde bağlamaz.

Toplumsal, kültürel açıdan gelişmiş toplumlarda 
insanların hak ve değerlerini korumak, bunu 
yaparken güç birliği oluşturabilmek için örgüt-
lenmek zorunluluktur. Kimsenin tek başına bun-
ları başarma gücü yoktur. Bunun için toplumun 
güvenini kazanmış insanlar demokratik seçimle 
toplumlarının isteklerini yerine getirebilmek 
için sorumluluk alırlar. Bundan sonra insanlara 
düşen, seçtikleri kişilerin görevlerini ne kadar 
yerine getirdiğini denetlemek ve gerekirse o gö-
reve daha layık insanları örgütlenmemin başına 
getirmektir. İnsanlar örgütlenmeleri demokratik 
ortamlarda her zaman eleştirebilir, gidişattan 
duydukları memnuniyeti veya rahatsızlığı dile 
getirebilirler. Buna karşılık kurumların da in-
sanlardan örgütlenmeyi güçleri oranında maddi 
yönden desteklemek, yapılan etkinliklere ka-
tılmak, güzellikleri yüreklendirmek,  yanlışları 
düzeltmeye çalışmak gibi beklentileri vardır.
Bu amaca hizmet etmek için birkaç yıldan beri 
düşündüğümüz bir etkinliğin hazırlıklarına yak-
laşık üç ay önce başladık. Sanatçılarla bağlantıya 
geçtik, salon aradık, ses sistemi konusunda araş-
tırmalar yaptık, reklam-tanıtım gibi konularda ne 
yapmamız gerektiğini tartıştık. Gelen sanatçıla-
rın haricinde kendimizden neler sunabileceğimi-
zi düşündük. Gücümüzün yettiğince en değerli 
sanatçıyı, en kaliteli mekanda insanlarımızla 
buluşturmak istedik. Çünkü inandık ki Alevi 
inancı, deyişleri, türküleri, kainatı kucaklayan 
değerleri ile sıradan yerlere layık değildir. Böyle 
etkinlikleri, sanatçı sahnedeyken insanların yi-
yip-içip sohbet ettiği, ortalıkta dolaştığı mekan-
larda yapmak istemedik. İnsanlarımız senede bir 
gün bile olsa dinlesin, kim olduğunu, nereden 
geldiğini, nereye gittiğini anlasın istedik. O in-
sanlarında  o güzel kültürün birer ferdi olarak en 
iyiye layık olduğunu düşündük. Kimsenin aklına 
birşey gelemesi için tüm kazancın belgeleriyle 
derneğe bırakılacağına dair sözleşme yaptık. 
Tüm boş zamanımızı, ailemize, çocuklarımıza, 
dinlenmeye, daha fazla para kazanmaya ayırmak 
varken bu yol bu güzel inanç buralarda bizden 
sonrada yaşasın diye seve seve dernek çalışma-
larına verdik. Gelen yabancı konuklarımıza göğ-
sümüzü gere gere ‘İşte biz buyuz’ demek istedik. 

Beklediğimiz tek karşılık insanların bu kültürü, 
bu derneği, bu etkinliği sahiplenmesi ve bizi 
yanlız bırakmamasıydı.
New Jersey, Rochester, Atlanta, Val d’or, Mon-
treal, Edmonton gibi Kuzey Amerika’nın dört bir 
yanından insanlar koşarak geldiler ama Toronto’
da yaşayan sözde Aleviler, sözde demokratlar, 
sözde Kürtler gelemediler. Salonun neredeyse 
yarısı boştu. Portekiz’de, Slovenya’da, Singa-
pur’da bir tek Türkün, bir tek Kürdün olamadığı 
binlerce kişilik salonları dolduran Aynur gibi bir 
sanatçıyı düğün salonlarında görürüz umudu ile 
konsere gelmeyenler oldu. Kendi kısır döngüsü 
içinde dolanıp duran insanlarımız intenete gi-
rip YouTube’da Albayraklar’ı arasın, dinlesin, 
onlar hakkında yazılan yorumları okusun ve ne 
kaçırdıklarına kendileri karar versinler. Ali Rıza 
ve Hüseyin Albayrak gibi benzeri belkide bir 
daha gelmeyecek kalitede insanları canlı olarak 
dinleme, belki tanışma fırsatını sadece 45 dolara 
değiştiler. Ama gönül isterdiki maddi çıkar gö-
zetilmeden şimdiye kadar sadece yılda bir kez 
yapılabilen bu etkinliklere safça ümit ettiğimiz 
sayıda katılım olsun ve bu tür etkinlikleri daha 
sık yapabilelim.  Gelmeyenler gelenlere sorsun-
lar ve bilsinler, anlasınlar ki kaybeden o gün o 
konsere gelmeyenler oldu.
Burada bir derneğimiz olduğunu hatırlatsın diye, 
duvarlarımızı süslesin diye bastırdığımız tak-
vimlerin bile yüzüne bakan olmadı. Oysa seçti-
ğimiz resimler güzel oldukları kadar anlamlıydı 
da. Durumumuzu anlatırcasına her sayfada karlı 
bir dağ resmi vardı. Güvendiğimiz, sığındığımız 
ama her seferinde kar yağan, bizi de, kendini de 
zor durumda bırakan dağların resimleri.
Toplum olarak, canını, malını bu güzel yolun 
kaybolmaması için düşünmeden feda eden ata-
larımıza layık olamadık. 72 millete bir gözle 
baktığını her fırsatta söyleyen, üstelik çoğu Kürt 
asıllı olan insanlarımız Aynur’un Kürtçe türkü-
değiş söylemesinden rahatsız oldu. Müziğin, 
kültürün dilinin olmadığını bilemediler. Oysa 
‘Gönül Yarası’ filminde Meltem Cumbul’un de-
diği gibi o türkülere ağlamak için insanın Kürtçe 
bilmesine bile gerek yok ama önyargısız olarak 
dinlemek gerek. Aynur’un Laz gitaristi Fatih Ya-
şar’dan Lazca birkaç türkü söylemesini istedik 
ama programı değiştirmek istemedi. Birde Lazca 

BÖYLE OLMAMALIYDI ...
türkü söylenseydi demek ki insanlarımız belkide 
bizi döveceklerdi. 
Ne acı ki, bizim çocuklarımızla, gençlerimizle 
dışarıdan gelen insanlar, sanatçılar gurur duy-
dular ama biz onları seyretmeye gelmeye bile 
tenezzül etmedik. O gençlerin kendi aralarındaki 
ve büyüklerine gösterdikleri samimi saygıyı, 
sevgiyi göremedik. Altın gibi çocuklarımıza des-
tek olacağımıza, haksız eleştirilerimizle onları 
da kendimize benzetmeye çalışıyoruz. Bunlar 
hep bizim çocuklarımız. O gün orada yüreğinin 
nakışlarını insanlara göstermek için semah dö-
nenlerde bizim, o gün nerede ne yaptığını anne-
babasının bile bilmediği çocuklarda. İstiyoruz 
ki çaresizlikten kendi ellerimiz kendi yakamızı 
yırtmadan, zaten her yandan esen yozlaşma rüz-
garı bu ateşi söndürmeden, gayretlerinin karşılı-
ğında toplumdan takdir yerine eleştiri dinleyen 
insanlarımız bu toplumdan ümidini kesmeden 
bu gaflet uykusundan uyanalım. Beğendiğimiz 
işlere destek olalım, kötü giden işleri değiştir-
mek için sadece çenemizi değil elimizi, aklımızı 
kullanalım. Ne olur bir düşünün. Çoğumuz bu-
gün oturduğumuz herbiri yaklaşık yarım milyon 
dolarlık evlerle karşılaştırdığımızda ahır gibi 
kalan evlerden, o yoksulluklardan geldik. Ama 
inanın o zamanlar içimizde daha fazla insanlık 
ve muhabbet sevgisi vardı, daha çok insandık. 
Çünkü bu maddiyat yarışı o zamanlar bizim 
köylerimize henüz girmemişti. Ama Kapitalizm 
denen bu lanet düzen malesef bizleride çıldırttı. 
Parayı herşeyin önüne koyar olduk. İnsanlığımı-
zı koruyamazsak o güzel evlerde mutlu olamaya-
cağımızı ya anlamadık yada anlamak istemedik. 
Boyumuzdan büyük borçların altına bizi sokup, 
bizi bankaların gönüllü kölesi yaptılar. Ailemizi, 
sağlığımızı hatta hayatlarımızı feda etmeye ka-
dar vardı bu yarış. Oysa eskiden derdimiz çoluk 
çocuğumuzun karnını doyurmak, altında yaşaya-
cakları bir çatıları olmasıydı. Bunları ne zaman 
unuttuk? Unutmayın dostlar, kişinin gerçek 
değeri, malı mülkü bir kenara konduğu zaman 
geriye kalan değeridir.
Biz Kanada Alevi Kültür Merkezi’nin adına 
yakışır bir yere gelmesi için uğraştık, görünüşe 
bakılırsa çokda uğraşacağız. Bir tek sohbetimi-
ze-çalışmamıza katılmadan, uzaktan, kulaktan 
dolma dedikoduların taşıyıcılığını yaparak der-

neğin Kürtlerin ele geçirdiğini söyleyen arka-
daşlara birkaç sözüm olacak. Şu anki yönetim 
kurulu, Kültür Merkezimizin ne bir Kürt derne-
ğine nede Türk derneğine dönüşmesine izin ver-
meyecektir. Bunu anlatmak, ispatlamak mutlaka 
zaman alacaktır ama biz bu konuda kararlıyız. 
Kaldı ki bu iddialar doğru olsa bile, bu konuda 
samimi olan, Aleviliğe bağlı bir insanın yapma-
sı gereken asıl şey, kendi köşesine kaçmak de-
ğil, oturduğu yerde haksız-aleyhte propaganda 
yapmak değil, gelip derneğine sahip çıkmaktır. 
Herkes şunu anlasın ki orası gönlünde insan 
sevgisi olan ve bunun için birşeyler yapmaya 
çalışan herkesin derneği. Bizim Türklük-Kürt-
lük diye bir sorunumuz yok. Öyle bir yaklaşım 
zaten Aleviliğe yakışmaz. Hem yönetimde, hem 
gençlik kolunda çalışmalar yapan Türk ve Kürt 
arkadaşların bu konuda hiç bir sıkıntısı yok. 
Aleviliği biz biliyoruz, gelin size de öğretelim 
diye bir iddiamız da yok. Bizim tek istediğimiz 
öncelikle Alevilik olmak üzere insanı ilgilendi-
ren her konuda okuyarak, konuşarak, tartışarak 
doğruları bulmak, eksiklerimizi birbirimizden 
tamamlamaya çalışmak.
Bizim amacımız, bu yola gerçek anlamda hiz-
met eden, onu para uğruna yozlaştırmaya değil, 
yüceltmeye çalışan sanatçılarla omuz omuza 
vermek ve bizi gururlandıracak çalışmalar yap-
maktır. Her yıl sayısız düğünde halay çekme 
fırsatımız her zaman var. Hatta dernek olarak 
halay geceleri de düzenleyebiliriz. Ama biz bu 
tür kültürel etkinliklerde daha çok dinlemek, 
dinletmek, öğrenmek, öğretmek istiyoruz. Sa-
natçı seçerken buna dikkat ediyoruz. Sanatçı 
bizi eğlendirsin, o çalsın biz oynayalım diye 
düşünmüyoruz. Bu kaliteden ne olursa olsun 
ödün vermek istemiyoruz. Bu yola, bu kültüre 
biraz saygınız kaldıysa, ne olur orada burada 
değil, ne istiyorsanız gelip yüzümüze söyleyin. 
Konuşarak doğruyu yanlışı bulalım.  Günden 
güne kaybolan, kaybedilmeye çalışılan bu 
evrensel kültürden vaz mı geçelim? Yoksa bu 
gayretlerimizin hepsi boş mu? 
İlginizi nasıl çekelim? Bir sonraki konsere kimi 
getirelim? Ankaralı Turgut’u mu ?
Hoşçakalın ama duyarsız kalmayın çünkü şu 
anki gidişat hiç hoş değil.
Ve şunu aklınızdan çıkartmayın: Çözüme des-
tek vermeyenlar sorunun parçası olurlar.
İrfan Gürel
Kanada Alevi Kültür Merkezi
Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
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881 WILSON AVE. TORONTO, ONTARIO M3K 1E6
416.631.7500

Cell: 416.831.2836

Narin3715 Keele Street, North Yourk, ON M3J 1N1

www.paramountfurniture.net

Tel: 416-398-3339 Fax: 647-438-7308

Mon-Fri 10am-8pm, Sat 10am-6pm Sun 12pm-5pm

$1399.99 $749.99

$169.99

tarafından gerçekleştirilen 
DTP ve BDP kadrolarına ve 
belediye başkanlarına yönelik 
hukuk dişi operasyon ve gö-
zaltılardı. Kongre Örgütleme 
Komitesi ve Kadın Komitesi 
üyeleri durumdan duydukları 
endişe ve üzüntünün yanında 
alanımızda yeni gelişmelere 
yönelik neler yapılabileceği 
noktasında önerilerde bulun-
dular. Daha sonra Kongre 
Örgütleme Komitesi üyeleri 
kongrenin değerlendirmesini 

yapıp eleştirileri cevapladıktan 
sonra komiteyi fesh ederek Ka-
dın Komitesi’nin yeni üyelerine 
başarı dileklerini ve önerilerini 
sunarak toplantı salonundan çık-
tılar.
Özgür Kürt Kadın Komitesi 
üyeleri görev bölümünü yaparak 
önümüzdeki görevler, Kürt kadı-
nın siyasetteki yeri,  Kadın Ko-
mitesinin örgütlenme biçimi gibi 

konularda görüş alışverişinde bulunduktan 
sonra Maraş katliamı için yeni bir tarih ka-
rarlaştırmak üzere derneğimiz yönetimiyle 
tekrar bir görüşme yapılması kararının 
ardından bir dahaki toplantı tarihini karar-
laştırarak toplantıyı bitirdi. 
Toronto Kürt Derneği Kadını Komitesine 
bağlı komiteler ve görev alan üyeler :
Özgür Kürt Kadın Komitesi : Fatma, Na-
zan , Sakine, Sultan, Zeynep 
Genç Kadın Komitesi: Güllü, Güler , Rah-
şan 
Kadın Kültür Komitesi: Songül, Soma, 
Zohre 
Diş İlişkiler Komitesi: Fatoş , Hatice,  Şa-
fak 

Toronto’da Yurtsever Kürt Kadınları : 
“BU MEYDANDA BİZ DE VARIZ!”

ÖZGÜR KÜRT KA -
DINI KOMİTESİ İLK 
TOPLANTISINI YAPTI
Toronto Kürt Derneği 
çatısı altında örgütlenen 
Özgür Kürt Kadını Ko-
mitesi üyeleri 24 Aralık 
2009’da ilk toplantı-
larını yaparak komite 
içi  görev dağıl ımını 
yaptılar. Kongrede oy 
çoğunluğu ve kitlenin 
aktif katılımıyla seçilen on uç Kürt kadını 
ve Kongre Örgütleme Komitesi bugün 
bir araya gelerek kongreyi değerlendirdi. 
Toplantıya 31 yıl önce Maraş’ta katledilen 
Aleviler ve dünyanın her tarafında inançla-
rı, düşünceleri ve özgürlük idealleri yüzün-
den katledilmiş bütün ilerici, yurtsever ve 
devrimciler için saygı durusuyla başlayan 
kadınlar, Maraş katliamı ile ilgili komite 
içi bilgilendirme ve sohbetle devam ettiler. 
İkinci gündem maddesi ise DTP, BDP ve 
Kürdistan’da yaşanan yeni siyasal ge-
lişmeler ve içişleri bakanı Beşir Atalay’
in Ortadoğu ve Kuzey Irak ziyaretleri 
ardından bölgede yaşanan gelişmeler; bu 
gelişmelere eşzamanlı olarak Türk polisi 

erkek ve kadının elele kuracağı özgür bir 
toplum içinde gerçekleşebilir. Bu inanç 
ve bilinçle, Toronto Kürt Derneği Kadın 
Komitesi olarak Birinci Özgür Kurt Kadın 
Kongresine hosgeldiniz diyor, hepinizi 
yoldaş sıcaklığıyla selamlıyoruz.

Yoldaslar,

Özgürlük Hareket’imizin önderi Başkanı-

mız Abdullah Öcalan’ı tutsak alma-
ları ve O’nu en sağlıksız koşullarda 
yaşatmaları yetmiyormuş gibi Türk 
devleti, özgürlüğü barışçı yollardan 
elde etme çabalarımızı boşa çıkarma, 

kazanılmış haklarımızı yeniden gasp etme 
girişimlerini sürdürüyor. Bizler de, Kana-
da’da yasayan yurtsever kadınlar olarak, 
özgürlüğe olan inancımızla, inatla bir kez 
daha yenilenen Kürt toplumunun sustu-
rulamaz sesi, yeni partimiz Barış ve De-
mokrasi Partisi’ni coşkuyla selamlıyoruz. 
Son on yedi yılda tam beş kez Kürt Halkı’
nı susturmak ve direncini kırmak amacıyla 
birbiri ardına kapatılan Halkın Emek Par-
tisi, Demokrasi Partisi, Halkın Demokrasi 
Partisi, ve son olarak 11 Aralık 2009’da 
kapatılan Demokratik Toplum Partisi gö-
revlerini yerine getirerek Kurt tarihinin al-
tın sayfalarında ve yüreklerimizde yerlerini 

aldılar. 

Sevgili Yurtsever Kadınlar,

Demokratik taleplerimizi temsilcileri-
mizle meclise taşıdığımız 1990’li yıllar 
Partimiz  PKK’nın çabalarıyla Kurt 
kadınları acısından bambaşka bir öneme 
sahiptir. Cifte ezilmişlik altında yasayan 
Kürt kadınlarının asil namusun kendi 
özgürlüğüne sahip çıkmak ve onun için 
savaşmak olduğunu fark ettikleri ve yaşa-
mın her alanında mücadeleye aktif olarak 
katılmaya başladığı o süreç bizlere Leyla 
Zana gibi yiğit bir kadının tek başına nasıl 
bir devlete meydan okuyacak kadar güç-
lü olduğunu, Beritan’larin işbirlikçilerin 
ihanetlerine teslim olmayacaklarını, Sema 
Yüce’lerin zulmün zindanını zafer alanına 
çevirebileceklerini, Zilan’larin öfkesini 
düşmanın suratında patlatabileceklerini 
pratikleriyle ispatladıkları bir donemin; 
kısacası Kürt kadını ve Kürt toplumu açı-
sından bir donum noktasının başlangıcıdır. 

Yoldaşlar,

Kürdistan’da ve Kürtlerin bulunduğu di-
asporalarda artarak boyutlanan Özgürlük 
Mücadelesi’nin Kanada’daki sesi olarak 
örgütlenmeye başladığımız böylesi bir 
donemde hepinizi mücadelenin ihtiyaçla-
rı doğrultusunda şekillenmeye ve görev 
almaya çağırıyoruz. Yeryüzünde bugüne 
kadar mücadelesiz elde edilen hiç bir hak 
veya bedeli ödenmemiş bir özgürlük görül-
memiştir. Bizler de bütün yurtsever Kürt 
kadınlarını, hak verilmez alınır şiarıyla 
yeni yeni örgütlenmekte olan Kadın Komi-
temizde görev almaya ve komitemizle da-
yanışmaya çağırıyoruz. Gelin çocuklarımı-
za hakkettikleri bir dünya ve hakkettikleri 

bir geleceği hep birlikte kuralım.

Yaşasın Başkan Apo ve O’nun Özgürlük 
Öğretisi! 
Özgür Kadın, Özgür Ülke, Özgür Gelecek 
Demektir!
Yaşasın Birinci Kadın Kongremiz!

Kongre, Kurt kadınlarının örgütlenmesinin 
önemini vurgulayan konuşmaların ardın-
dan Ontario parlamentosu milletvekili La-
ura Albenese bir konuşma yaparak, kadın 
olarak kendi yaşadığı sorunlara değindi ve 
kadınların dayanışmasının onlara sosyal, 
siyasal ve kültürel alanda birçok kapıyı 
açacağını belirtti. Şehir dışında olması ne-
deniyle kongreye katılamayan Federal par-
lamento milletvekili Martha Hall Findlay’
nin iyi dileklerini ileten mesajının okun-
masından sonra, diğer organizasyonlardan, 
Toronto Kurt Derneği yönetim kurulundan 
ve Kanada Kurt Federasyonu yönetim ku-
rulundan gelen mesajlar okundu.  Çeşitli 
komitelere en az yedi üye kazandırmak 
amacıyla bir aydır çalışmaları yürütülen 
kongrede oy çoğunluğu ve kitlenin aktif 
katılımıyla on uç Kurt kadını görev aldı. 
Kanada’da yasayan kadınların buradaki 
ve Kürdistan’da ki siyasal, sosyal, kültürel 
alanlarda yaşanan gelişmelere katılımını 
sağlamayı hedefleyen yeni örgütlenme 
tarzının ele alınmasının ardından bölge ko-
mitelerinin seçimiyle devam eden kongre, 
kız-çocuk korosunun seslendirdiği “Herne 
peş” Gençlik Marsının okunması ile sona 
erdi.

TORONTO ÖZGUR KÜRT KADINI BI-
RINCI KONGRESI

20 Aralık Pazar günü, Kanada’nın Toronto 
şehrindeki Toronto Kürt Derneği çatısı 
altında yapılan Özgür Kürt Kadını Birinci 
Kongresi yurtsever kadınların yoğun katı-
lımıyla yapıldı. Bazı kadınların geleneksel 
Kürt kıyafetleri içinde coşkuyla katıldıkları 
kongre saygı dürüşü ve derneğimiz kız-ço-
cukları korosu tarafından Kürdistan ulusal 
Marşı Ey Raxıp’ın okunması ile başladı. 
Kadının örgütlenmesinin önemine deği-
nilen konuşmaların ardından Özgür Kürt 
Kadını Birinci Kongresini Örgütleme Ko-
mitesi açılış konuşmasını  Şafak Erdemir 
yaptı. Acilis konusmasini aynen yayinliyo-
ruz: 

Sevgili Yurtsever 
Kadinlar, Dostar, 
Yoldaslar,

Kürdistan’da ve 
yaşadığımız her 
alanda Kürt ka-
dınlarının büyük 
bir potansiyel güç olduğu gerçekliğinin 
yani sıra bu gücün etkin ve örgütlü olmak-
tan uzak olduğu da acık bir gerçekliktir. 
Kadınlarımızın toplumsal mücadelede 
oynayabileceği roller dikkate alındığında 
bu tablonun mutlaka değiştirilmesi gereği 
açıktır. Her gün daha çok sayıda kadı-
nın Kürt Özgürlük mücadelesine katkıda 
bulunması için çaba göstermek, sadece 
Kürdistan özgülünde değil bütün alanlarda 
mücadelemizin kitleselleşmesini sağlama-
nın yanında, ulusal kurtuluşumuz acısından 
da büyük önem taşımaktadır. Çünkü kadı-
nın yüzyıllardır yasadığı cinsel ve fiziksel 
sömürüden kurtulmasının koşulları ancak 

Toronto’daki Kürtler 27 Kasım’ı kutladı
Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Kurdish Community Center PKK’nin 31. kuruluş 
yıldönümünü düzenledikleri bir gece ile kutladı. Kutlamaya 200’e aşkın kişi katıldı. Kut-
lama Ey Raqip eşliğinde Kürdistan özgürlük mücadelesinde yaşamını yitirenlerin anısına 
yapılan 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. 

PKK’nin 31. kuruluş yıldönümü kutlamaları devam ederken, kutlamalara katılan halk, 
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a yönelik uygulamaları protesto ederek,” İmralı işken-
ce hanesine” son verilmesini istedi. Demokratik Toplum Partisinin kapatılması, yöneticile-
rinin gözaltına alınması kınandığı gece geç saatlere kadar sürdü.

Yerel sanatçılardan Celal Atik ve Ozan Necmedin şarkılarıyla kitleyi coşturdular. Kürt 
kadınlarının geleneksel giysilerle katıldığı gecenin renkli simaları ise şiir okuyan, marş 
söyleyen ve yine ortalığı toza dumana katan dünya tatlısı çocuklardı.

SiNews-Toronto Kanada’dan Kurdistan’a Çiçekten Kurulan Köprü:
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MesopotamiaNews ismiyle yayın hayatına 
başlayan ve yaşamın bütün renkleri ku-
caklamayı yayın ilkesi yapan SİNEWS, 1 
Ocak 2010’dan itibaren 15 günlük oluyor. 
Dört aylık bir çalışma sonunda böyle bir 
karar aldık. Uzun bir süre 15 günlük olup 
olmama konusunda tereddüt geçirdik. Ka-
rarsızlığımızdan dolayı şu ana kadar bir 
açıklama yapmadık. Bu tereddütlerimizin 
bir kısmı geçerliliğini korusa da en kötü 
karar bile kararsızlıktan iyidir şairiyle 15 
günlük olma kararımızı verdik. Tabi karar 
verirken bizi hiçbir dönem yalnız bırakma-
yan dostlarımızın da görüşlerine başvur-
duk. Esnaf ve iş adamlarımızla konuştuk 
ve görüşlerini aldık. Ve bizi biz eden geniş 
okuyucu kitlemizle bire bir ve genel top-
lantı alanlarında tartıştık. Değerli düşünce-
lerinden yararlandık, destekleri aldık.
Bir çok yurtsever, aydın ve demokrat in-

san işin ekonomik 
boyutunu göz önüne 
alarak gazetemizi 
15 günlük çıkarma 
fikrine karşı çıktılar. 
Bir aylık olsun ama 
sürekli çıksın düşün-
cesini sundular. Hak-
lıydılar da. Ancak 
kendini geliştirme-
yen, yenilemeyen bir 
yayın organının da 
fazla yaşama şansı 
olmayacağını geç-
miş tecrübelerden 
öğrenmiştik. Her ku-

rum birkaç yılda bir atılım yaparak kendini 
geliştirmelidir. Bizde zor olanı, hem de 
çok zor olanı seçtik ve hepinizin gazetesi 
SİNEWS’i 15 günlük yaptık. 
Neden 15 günlük sorusu hep sorulan ilk 
soruydu. Aylık gazete her şeyden önce der-
gi mantığına daha yatkındı. Her ne kadar 
gazete desek de, verdiğimiz lokal haber-
lerle bu görevi bir nebze yerine getirsek de 
verdiğimiz haberler bir hafta sonra eski-
yordu. Bir yazı dizisi yayınlayamıyorduk. 
Yayınladığımız yazı dizisi veya öyküler 
bir hafta 15 gün sonra unutuluyordu. Yazı 
dizisi de, öykülerde istenilen amaca ulaşa-
mıyordu. Gazetemiz 1 ay boyunca raflarda 
duruyordu.  Dönem dönem dergiyle gazete 
ortası bir yayın politikası izledik. Onda pek 
başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Gaze-
teciliği de istediğimiz gibi yapamadık. Bir 
aylık olmanın verdiği sıkıntının yanında 

yaptığımız katkı yerini bulur. Bütün bu 
gerçekler ışığında yayınımıza devam ettik 
ve aşağı yukarı bir yıldır kırk sayfa olarak 
gazetemizi çıkardık. Reklamların çok ol-
duğundan epey eleştiri aldık. Eleştirilerin 
haklılık payı da yok değil. Ancak reklamla 
yaşamına devam eden bir gazeteyiz ve baş-
ka hiçbir gelir kaynağımız yok. Aldığımız 

reklamın yüzde 30, yüzde 40 pa-
rasını da alamadığımızı düşündü-
ğünüzde inanıyorum bizlere hak 
vereceksiniz.
Biz her kesin reklamını iyi yap-
tığımıza inanıyorum ancak kendi 
reklamımızı iyi yapamadık. Hep 
yer darlığından yakındık. Yakın-
maya da devam edeceğiz. 40 say-
fa olan gazetemizi ilk bir veya iki 

ay 32 sayfa ve 24 sayfası renkli olarak çı-

karacağız. Reklam talebi ve abone talebine 
göre bu sayıyı en azında yine kırk sayfaya 
çıkarmak ilk hedefimiz olacak.  Aslında 40 
sayfada yeterli değil o kadar zengin ve ge-
niş düşlerimiz var ki, ancak bizi 100 sayfa 
paklar. Umudumuzu koruyarak 100 sayfa-
lık bir gazeteyi size sunacağımız günü iple 
çekerek her ay yeni yeniliklerle karşınızda 
olacağız. Sadece iyi niyetli desteklerinize 
ihtiyaç duyuyoruz. 
Bizi en çok kaygılandıran işin ekonomik 
boyutu olduğu için kendimizce bir takım 
tedbirler aldık. İki haftada yayınlanmanın 
bize getireceği ek külfetiyide hesaplayarak, 
iki ayda parasını almadığımız reklamları 

çıkaracağız. Başkada seçeneğimiz de yok 
gibi. Geçmişte ödemesini yapmayan bir 
çok reklamı bu ay gazetemizden çıkardık.
Abone kampanyası başlatarak iki ayın ge-
tireceği ek külfeti hafifletmeye çalışacağız.
Hiçbir dönem politikamızı rengimizi kim-
liğimizi gizlemedik, gizleme ihtiyacı duy-
madık. Bilinçli olarak hiç kimseyi kırma-
dık, hiç kimseyi hedef göstermedik. Bizim 
tek amacımız gerici faşist devlete, ordudan 
başka her şeye benzeyen genel kurmay ve 
onun ölüm timlerine, Ergenekon çetelerine 
ve halkları birbirine düşman eden gerici 
terör örgütü Kemalist bürokrasiye karşı 
halkların sesi olama misyonunu yerine 
getirmekti. Halklar arasında barış ve kar-
deşliğin pekişmesi için elimizden geleni 
yaptık. Bu konuda bir çok ön yargıyı da 

sildiğimize inanıyoruz.
Bu anlamda bize reklam veren ve verdiği 
reklam karşılığında yayın politikamıza  
müdahale etme teşebbüslerinde bulunan 
kendini bilmezlere karşı da net duruşumu-
zu gösterdik. Kısacası kuru fasulye ve no-
hut savaşında yer almadık. Almayacağız. 
Bu konuda bize saldıranlara yanıt verme 
ihtiyacı duymadık. Suskunluğumuz efen-
diliğimizdendi, bunu dostta düşmanda iyi 
biliyor. Bu konuda ki tavrımız da devam 
edecektir. Kısaca bağımsız özgür yayın 
politikamızı sürdüreceğiz. Bütün dinle-
re, dillere renklere sahip çıkma, zalimin 
karşısında mazlumu savunmaya devam 
edeceğiz. Hepinizin yeni yılını en içten di-
leklerimizle kutlarız.    
Sİ NEWS

ekonomik sıkıntılarda buna müsaade etme-
di. 
Reklam ve reklam parası peşinde koşma 
zamanımızın nerdeyse tamamını kapladı.  
Reklam almak ciddi bir problem oluştur-
madı ama parasını toplamak başlı başına 
bir dert oldu. Bazı dostlarımız ve yurtse-
verlerimiz reklam ihtiyacı olmadığı halde 
gazetemize yardım etmek için reklam 
verdi, bazı müşterilerimiz de öyle. Ancak 
reklama ihtiyacı olduğu halde ve yapılan 
reklamın meyvesini almasına rağmen para 

vermemek için kırk dereden su getiren 
müşterilerimiz de oldu. İlke olarak açılmış 
ve iflas etmiş hiçbir müşterimizden para 
talep etmedik. Ekonomik durumu kötü 
olan müşterilerimizden çok cüzi miktarda 
reklam parası aldık. İşyerleri acık olan ama 
varlık ve yokluk çizgisinde olan müşterile-
rimizin önemli bir kısmında para almadık. 
Şu anda bile altı müşterimize bu anlamda 
destek ve katkı olsun diye para almıyo-
ruz. Umarız durumları düzelir ve onlara 

GELİN DEMLİ BİR ÇAYİMİZİ İÇİN
SOHBET VE ALIŞ - VERİŞİN MERKEZİ

620 Supertest Rd, Unit 4, North York, ON M3J 2M5

Call: 416.232.0.232 

Shop for your Best Quote then Come on in and 
We will Beat It ! ►►►Financing Provided...

Best Deal in Canada!

Walk in Coolers, Cooler, Freezer, Meat & Deli & Sushi Case,
Vooking Equipment, Stoves, Broilers, Griddles, Fryers, Convection Ovens & More...

Fax: 416-232-0233

SINEWS 15 GÜNLÜK
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SPerwerda kurdîPerwerda kurdî

Perwerda kurdî Aa, Bb, Cc, Çç, Dd, Ee, Êê, Ff, Gg, Hh, Ii, İi, Jj, Kk, Ll, Mm, 
Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Ûû Vv, Ww, Xx, Yy, Zz Fergîn Melîk AykoçFermo bi kurdî – Lutfen kurtçe Weşanên Enstîtuya Kurdî
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LAHMACUN, PAIN TURC
BATEAU PİDE TURC

ANADOLU LEZZETİNİN 
YENİ ADRESİ

514.903.9571

● Lahmacun
● Konya’nın nefis etli ekmeği
● Karışık pide
● Kaşarlı pide
● Kuş başı pide
● Tavuklu pide
● Kıymalı pide
● Beyaz peynirli pide
● Sucuklu pide
● Sucuklu pide
● Ispanaklı pide

TURQUOISE PİDE BOULANGERIE

3662 RUE FLEURY EST MONTREAL, QC  H1H 2S6

defter dest

defter: Şehla li defterê dinivîse./Berîtan defterek kirî. /Defter li ser maseyê ye.
dar: Baxçeyê me tije dar e. /Darên daristanê geş in./Kurmê darê ji darê ye
dest: Dest bi dest hêz e./Destê xwe bide destê min. /Em destê dayîkan diramûsin.
dil : Dilê evîndaran geş e. /Berîtan bûye dîla dil. /Dilê min bi zarokan ve ye.

pel : Payîzî pel diweşin. / Pelên darê kesk in. / Pelên weşiyayî li ber bayî çûn.
elok : Hêkên elokan mezin in. / elok li ser sergo ye. / elok xwe piz dike.
ker : Ker dizire. / Bar li kerê dikin. / ker dostê mirovan e.
zebeş:Zebeşên Amedê navdar in. /Havînî zebeş xweş e./ Zebeş li werzan çêdibin.

êlek : Êlek sor e. / Min êlekek da çêkirin. / Azad êlek lixwe kir. 
hêk :  Mirîşka me hêkan dike. / Berfîn hêk qelandin. / Zerka hêkê xweş e.
pê : Kendal li ser pêya ye. / Azad sol kire pêyê xwe. / Pitik bi pêya ketiye.
kêr : Kêrên ji pola baş in. / Kêr hesin nabire ./ Zînê nan bi kêrê qut kir.

fîl : Fîl ajalekî mezin e. / Diranên fîlan biqedrin. / Li Hindê gelek fîl hene
balafir : Balafiran cîhan piçûk kiriye. / Balefir difire. / Balefirê li balefirgehê danî.
find : Find ronahiyê dide. / Ronahiya findê lawaz e. / Zîlan find vêxist.
zerafe : Stûyê zerafe dirêj e. / Zerafe li Afrîqa dijî. / Pihîna zerafe pir bihêz e.

Dd
Ee
Êê
Ff

dildar

pel kerelok zebeş

indfbalafir zerafefîl

pêhêk kêrêlek

Sales Representative

Keller Williams                   
Real Estate Service / Realty Inc., Brokerage

Let Hamed 
guide you for all your 
Real Estate needs

Hamed Ismailzadeh                

Tel: 416.590.2338  Fax: 416.590.2339
Cell: 416.220.0503  24hr: 416.222.6188
Email:hamed@kwto.ca
www.DownTownNorthYork.com

$1,700

For Lease

Just Built Brand New and Perfect Location
300 Enford Rd Auto Motive Mechanic Units 
of Various Sizes 750 sf - 1500 sf
Richmond Hill, Yonge/Elgin Mills
Plenty of Parking Space Available
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15 North Town Way-Unit 19, 
Young Street

Tel: 416-704-0091  416-915-9551  

Hair Cut Service 
Make You Special !
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Sinan Uzunadam
Baþkan

Canan
Seyahat Danýþmanýnýz

Bülent
Seyahat DanýþmanýnýzTürkiye ve dünyanýn her yerine ekonomik uçak, tren, otobüs, 

gemi biletleri, araba kiralama, sigorta, tatil, otel grup ve gezi rezer-
vasyonlarý için uzman ve güvenilir kadromuzla hizmetinizdeyiz.

Détenteur du permit du Québec
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info@newanatolia.ca
www.newanatolia.ca
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T R AV E L S Sinan Uzunadam

Baþkan
Canan

Seyahat Danýþmanýnýz
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Coiffure
ERDEM

POUR HOMMES-FOR MEN
514.273.4704

761 Jean Talon O. Montreal(Quebec) H3N 1S3

EROL AUTOMATION

Erol Eryan

Ofis:  450 688 9890
Cell:  514 831 2404

Restorant, Pizza ve fırın Tesisat tamiri ve bakımı yapılır.
50 Yıllık Tecrübe Güvenceyle Her an Hizmetinizdeyiz 

ADNAN BIHNAN, F.I.I.C. AGENT

203 Main St. North, Brampton,
ON, L6X 1N2

Bus: (905) 866-6203 Fax: (905) 866-5797

Ev, Finans, Çiftlik, Ticari, Koperatif Seyahat ve Hayat sigortasý yapýlýr...

Home Auto Life RSPs Farm Business Group Travel

Sürpriz fiyatlar!!!

ADNAN BIHNAN, F.I.I.C. AGENT

203 Main St. North, Brampton,
ON, L6X 1N2

Bus: (905) 866-6203 Fax: (905) 866-5797

Ev, Finans, Çiftlik, Ticari, Koperatif Seyahat ve Hayat sigortasý yapýlýr...

Home Auto Life RSPs Farm Business Group Travel

Sürpriz fiyatlar!!!

HAS..TİRİN Hasret Birsel 
hasretbirsel@hotmail.fr

Yıllar önce bir film izlemiştim. Şiddet uygula-
yan koca yüzü yara bere içinde kalan bir kadın.
Şiddetin tanrısı olan koca, gelip kadının önünde 
diz çöküyor bin bir özür diliyor. “Bir daha asla 
yapmayacağım” sözleri veriyor. Akşam eve 
çiçek alarak dönüyor. Ama daha henüz vazoya 
konulan çiçek ve adımın güzel sözleri kadının 
acıyan tenini serinletmeden, adam yeniden 
hiddetle yerinden fırlıyor, vazoyu yere çalıyor 
çiçeklerin üzerinde tepiniyor, kadını kan revan 
içinde bırakıyordu.
Kadının beni en etkileyen sözleri şöyleydi: Sen 
tutarsız bir adamsın. Keşke sadece kötü olsan, o 
zaman işim kolay olurdu. Bırakır seni giderdim. 
Sadece iyi olsan seninle yaşamımı bir nehir gibi 
akışkan sürdürürdüm. Sen kötüden daha kötü-
sün. Çünkü bir iyi oluyor, bir kötü oluyorsun. 
Beni sürekli ikilemde bıraktığın için, ben de se-
nin şiddetine maruz kalıyorum. Sen kötüsün… 
Artık bunu biliyorum ve gidiyorum… Öldüre-
ceksen hadi hemen öldür, ben gidiyorum. Adam 
kalakalmış kadın yürüyüp gitmişti.
Kürtlerle Türklerin son durumları bana hep 
bunu hatırlatıyor.
Eskiden direk bir savaş vardı. Her an kurşunla-
ra, panzerlere, asker ve polise karşı tetikte bek-
leyen Kürtler, kendilerini savunma mekaniz-
maları geliştiriyor, korunmak, ölümü bertaraf 
etmek için tetikte bekliyorlardı.
Buna rağmen elli bin insan öldü. Onyedibin 
beşyüz faili meçhul cinayet işlendi..Beş bin köy 
yakılıp yıkıldı.. Kürt çocukları dağlarda yaşa-
maya ve varlığımızı kabul edin diye diretmeye 
devam etti.
Fakat bir netlik vardı…
Kürtleri asimle etmeye çalışan, eritmek için her 
tür iğrenç ve kanlı yolu mubah gören bir siste-
min netliği.
Derken, yandaş medya ve ergenekoncu medya 
diye ikiye ayrılan basının ve AKP`nin Kürt 
açılımı giderek isim değiştiren`, son tahlilde 
yine de Kürtlerle Türklerin barışması gerektiği 
yönünde bir kampanya başlatıldı. Raponun 
askerine güvenilmez, barışı olmaz korkusu ta-
şıyan Kürtlerin acıya doymuş yürekleri ,barış 
sözcüğüne hemen alıştı. Barışın geleceğine ina-
nıverdi.
Hem neden barış olmasındı. Ölenler Kürt ço-
cuklarıydı. Ölenler Yozgatlı, Niğdeli, Konyalı 

Balıkesirli fakir ailelerin asker olmuş çocukla-
rıydı.
Neden barış olmasındı…
Barışı istemeyen ve barışa karşı çıkan insanlar 
ya delirmiş olmalıydı, ya kandan besleniyor 
insan cesetleri görmekten sadistçe zevk alıyor 
olmalıydılar.
İnandı Kürtler ! Yirmi beş yılda hiç tartışılma-
dığı kadar çok tartışıldı beş ay içerisinde Kürt 
sorunu.
AKP çekirge misali davrandı hep. Önce geriye 
doğru çekilip sonra öne zıpladı. Sözleri ile öyle 
zıplamalar yaptı ki, dışardan bakınca insan orta-
lık güllük gülistanlık sanabilir, hatta Türkiye`de 
büyük bir demokrasi devrimi yaşandı ruh haline 
kapılabilirdi.
Oysa hepsi taktikti. Kürtleri boş sözlerle oyala-
madan ibaret olduğu bu son ay içerisinde ayan 
beyan gözler önüne serildi.
Kürtlerin kendi iradeleri ile seçtikleri millet 
vekillerini ve partilerini arsızca kapattıktan 
sonra tamda AKP`ye yakışır biçimde kulis yü-
rüttüler. Ve Kürt vekillerin sine i millet kararı 
Öcalan`ında istemiyle çok kısa sürdü. Şimdi, 
hülle yolu ile Kürtler yeniden mecliste gurup 
kuracak. ( hülle ne diye merak ediyorsanız, 
İslam`i bir terim Kürtlerin pekte hoşuna gitme-
yecek bir benzetme araştırıp öğrenin)
KCK operasyonu ise insanda sözün tükendiği, 
Osman Baydemir gibi, Has…tirin dediği barda-
ğı taşıran son damla oluyor.
Hani barış olacaktı?
Kişi olarak tek bir insanın dahi burnunun ka-
namasını istemiyor, bir tek insanın gözlerinde 
hüzün bulutları olmasın diyorum.
Ama artık nefes borularımıza kadar tıkandık ey 
aklı evveller.
Sadece AKP`ye tepkili değilim, Kürtlere ve 
Kürtlerin yönetenlerine, Kürtlerin dağ kadrola-
rına da tepkiliyim.
Yeter artık!
Ey Türkler ! Ey gece akıl alıp sabah uygulama-
ya koyan, ipi başkasının aklı kırk kişinin elinde 
olan AKP, yada hükümet ,ya da devlet, ya da 
sistem her ne isen ve nasıl adlandırılıyorsan. 
Kelimenin tam anlamıyla yeter artık!
Dostluğunda düşmanlığında mert olanı makbul-
dür.
Kürtlerle barışıyorsan adam gibi barış…Barış-

mıyorsan, bunu beceremeyeceksen de açıkça 
söyle ki Kürtler de ne yapacağına karar versin.
Yeter Artık!
Kürtlerin umut bağladığı gerillalar, evet barışı-
yoruz diyorsanız barışın. Ne istediğinizi, hangi 
şartları istediğinizi net ortaya koyup barışın. 
Barışmayacaksanız da, sonuna kadar savaş di-
yin ki Kürtler de ne yapacağına karar versin.
Yeter Artık !
Kürtlerin kararsızlığı... Türklerin oylama takti-
ği, aslında hiç kimseye çaktırmadan el altından 
devletin kendi Kürdünü yarattı. Yok, AKP`nin 
söz ettiği 75 millet vekilinden bahis etmiyorum. 
Bu kadar tartışma ve bu kadar laf kalabalığında, 
devlet, sistem her ne zıkkımsa işte, şu yöneten-
ler anlaşacakları Kürtleri belirledi bence.
Öcalan`ı Kürdün başı, yani beyni olarak görü-
yordu`, kabul edin, yada etmeyin`, bunu artık 
en faşo köşe yazarı bile böyle dillendiriyor. 
Öcalan`ı, İmralı`ya kapattı.
Legal alanda kalanlar, yani belediye başkanları 
ve vekiller Kürdün omuriliği ,yani bel kemiği, 
Sistem gayet güzel buna oynuyor ve durmadan 
legaldeki Kürtleri alıyor. Sivil kurumlardaki-
leri, akdemiysen yazar ve çizer Kürtleri de bel 
kemiği olara düşünürsek ki öyleler. Seçilmişleri 
alarak onlara da göz dağı veriyor. Ve size de 
sıra gelecek diyor.
Yine gençler sokağa dökülecek, akan suların 
terse dönmeyeceğini bilen ve düşünen Kürtler 
bunu kabul etmeyip sokağa dökülecek. Bunu 
AKP`nin, bilmediğini düşünmek saftirilik olur. 
Ve devlet, sistem her ne zıkkımsa işte acıma-
sızca saldıracak. Gözaltına alacak, çocukları 
öldürecek. İnsanları yaralayacak, tutuklayacak.
Sonra, çocuklar yüzlerini dağlara çevirecek. 
Yarısını yolda telef etse... devlet, sistem, her ne 
zıkkımsa işte ne kaybı var? Kürdün tohumuna 
para mı saydı sanki. Varsınlar ölsünler amaç bu 
değil mi?
Sonra, barış masalı anlatacak yine bu devlet, 
sistem, adı her ne zıkkımsa işte.
Ayak olarak kalan Kürtlerle anlaşacak.
Hem de hiç bir şey vermeden. Ne kimliklerini 
anayasal güvenceye alacak, ne anadilde eğitime 

imkan tanıyacak, ne de başka bir şey. Kısacası 
önce kayıp ettirdiği eşeğini buldurup sevinin 
diyecek.
Buna komplo teorisi mi diyorsunuz… Bilmem 
bekli de komplo teorisi.
Ama görünen o ki devlet, sistem, adı her ne 
zıkkımsa ayak takımı ile anlaşacak. Ve dünyaya 
bakın ben Kürtleri tanıdım diye caka satacak. 
Unutmayın, uyduruk bir iki adım atıllar.
Lütuf edip Kürtçe adların konulmasını yasak 
olmaktan çıkardılar. Köy isimleri iade edilecek 
büyük olasılıkla. Bir de TRT6` leri var. Alın 
size Kürt sorununda somut çözümler diyecek-
ler.
Bir genel af ilan etmeyecekler, fakat kısmi bir 
af getirecekler. Sessiz sedasız salıvermeler ola-
cak bana göre.
Eve dönüş yasası ,yani kayıtsız şartsız dağdan 
inip teslim olma konusunda PKK`ye baskı ya-
pacaklar, o da kabul etmeyecek haklı olarak.
Ve seslenecekler ey dünya siz terörizme karşı 
değil misiniz . Dünyada karşıyız diyecek.
Biz Kürtlere haklar tanıdık ama dağdakiler 
inmiyor, güvenliğimiz tehlike altında onlara 
operasyon yapacağız diyecek ve yapacaklar da. 
Yoksa, ne diye bunca gencin dağa gitmesine 
zemin hazırlıyorlar. Böylece büyük bir katliam 
yapacaklar, ne de olsa da dağdakiler onlara göre 
“terörist.”
Komplo teorisi mi üretiyorum.
Belki de…
Yeter artık!
Barışacaksanız barışın ,yoksa kopuşun kıyısın-
da olan Kürtlerin canına tak etti.
Hem Allah aşkına, masalcı teyzeler ve amcalar 
köşelerinizde(bu sözüm bazı Kürtlere onlar 
kendilerini gayet iyi biliyor ) gerçekleri yazın 
artık. Kiminiz kadın sorununa takmış, kiminiz-
se uzayda yaşıyormuş gibi kendince cümleleri 
alt alta diziyor. Uyanın balığa gidelim. Türk 
yazarlarının kötü birer karikatürü olacağınıza, 
renginizi ortaya koyun. Ölenler, öldürülenler, 
ölecek olanlar ve kana bulanacak olan ülke bi-
zim ülkemiz. Size de yeter artık diyorum.

-Full Body       
-Man Shoulder 
-Underarm        
-Full Leg          
-Face                

Special

Teknolojiya dawi
em bi Qar tinin
Sedi sek Garanti
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-Underarm        
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-Face                

Special

Teknolojiya dawi
em bi Qar tinin
Sedi sek Garanti

LASER HAIR REMOVAL

Teknolojiya dawi em bi Qar tinin Sedi sek Garanti

6293 Yonge St. North York M2M 3X6

Elli 416.830.6775
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%100 Kalite Garantisi
Düsük Fiyat, Yüksek Kalite ve 
Güvenilir Servis ile dünyanin dört bir 
yanina ister cep ister ev telefonunuzdan 
görüsmeler gerceklestirebilirsiniz 

Hesabinizi online kontrol edin 
Tek yapmaniz gereken web sitesinden 
online hesabi acmak ve tüm islemlerinizi, 
hesabi yeniden yukleme gibi, burdan 
rahatlikla gerceklestirin 

Tüm tarifeler Kanada Dolari 
üzerindendir 

Istanbul  3,5¢ 
Ankara  3,5¢ 
AB ülkeleri  2,5¢

Diger ülke tarifeleri icin 
www.voipvital.com adresindeki Rate 
kismina bakabilirsiniz. 

Irtibat icin: info@voipvital.com 

PIN’siz Arama
5 ayri telefon numarasini 
www.voipvital.com servisine kayit 
ederek PIN kullanmadan 
görüsmelerinizi gerceklestirin. Tek 
yapmaniz gereken erisim numarasindan 
sonra istediginiz telefon numarasini 
cevirmektir.

Son Kullanma Tarihi Yok 
Herhangi bir zaman s n r  olmadan 
hesap ve bakiyenizi diledi iniz vakit 
kullan n.

Bir Dakika Yuvarlama 
Sadece konu tu unuz kadar ödeyin – 
gizli ücret, ekstra kesinti ve arti bir 
faturalandirma yok 

www.voipvital.com  ile ucuz, 
güvenli ve dürüst telefon hizmeti. 

514.937.0156
2077 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QC H3H 1M6

Resto Café

CUISINE REGIONALE DE
L’ANATOLIE ET DU
MOYEN-ORIENT

Avesta

A R S E N A U LT  A K Y O L
a v o c a t s

1 1 0 ,  R U E  D E  L A  B A R R E ,  S U I T E  2 2 6 ,  L O N G U E U I L  ( Q C )  J 4 K  1 A 3
W W W. A R S E N A U LTA K Y O L . C O M

T  4 5 0  6 7 0 - 2 7 2 4      F  4 5 0  6 7 0 - 5 0 7 4

ibrahim B. Cintosun

M.D. LL. B
And associates
Avukat – Noter
Barrister – Solicitor & Notary public
Kanada Barosu üyesi
(Member of Canadian Bar Association)
Ontario Barosu üyesi
(Member of Law Society of Upper Canada)

100 Adelaide St. W Suit 408, Toronto, Ont.  M5H 1S3
Tel: (416)956 9655  Fax: (416)956 4042

Email: Beintosun@rogers.com

Her türlü
Hukuki işlemler
Göçmenlik
Aile Hukuku
Boşanma davaları

Suç davaları
Alacak davaları
Sponsorluk
Noterlik
Türkçe vekaletname

Salon Star

514.326.5843
Alim & Hakan

5078 Charleroi Montreal-Nord (QC) H1G 2Z7

POUR HOMES - FOR MEN

Av. Alexandre
Beland Arsenault
L.L.L.

Av. Hüseyin
Akyol
L.L.L.

Montreal’de etkinlik gösıeren danışmanlik ve avukatlik 
büromuzda siz toplumumuzun hizmetindeyiz.

● Göçmenlik davaları
● Alacak-verecek davaları
● Aile davaları

● Genel kamu davaları
● Ticaret davaları
● Emlak Alim-Satim Işlemleri

GRUP AVESTA EMPIRE

*DüðüN, niþan,doðum günü partileri
*Bilumum eðlence rogramlarý

*Ve resepsýyonlarda hizmetinizdedir
*Grubun dýnamýk ve genç assolisti fuad

telefonlarýnýzý bekliyor
*Istekleriniz bizim için emirdir

Hawjin - Keyboard
Ciwan - saz

416 786 6716

*DüðüN, niþan,doðum günü partileri
*Bilumum eðlence rogramlarý

*Ve resepsýyonlarda hizmetinizdedir
*Grubun dýnamýk ve genç assolisti fuad

telefonlarýnýzý bekliyor
*Istekleriniz bizim için emirdir

Hawjin - Keyboard
Ciwan - saz

416 786 6716

FOAD NARAGİ AHMET İLÇİ
416-898-4809 647-456-2069
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► Books
► Offset Printing
► Full Color Printing
► Binding
► Flyers
► Post Cards
► Tickets
► Invoice
► Invitation Cards
► Lamination

Mail & Visit address 
9422, Chemin de la Côte-de-Liesse 
Lachine, (QC) H8T 1A1

Tel: (514) 825 1946  (514) 633 8266
Fax : (514) 633 8269 
Email: info@prestigemenu.com

www.prestigemenu.comPPPrestigerestigerestigePrestigePPPrestigePrestigePrestigePPPrestigePMenuMenuMenu MARCHÊ TURQUOISE

514.833.3656
514.324.0404

MONTREAL’DE FALİYETE GEÇEN MARKETIMIZ TOPTAN VE PEREKENDE 
SATIŞLARIYLA HALKIMIZIN HİZMETİNDEDİR

Kanada’nın bütün eyaletlerine toptan satışımız vardır.

9095. Boul. Pie-IX, Montreal, QC H1Z 3V7
marcheturquise@hotmail.com

$10.99

30 ARALIK 2009 KADAR 70 
DOLARLIK ALIS VERIS 
YAPAN MUSTERILERIMIZE 
TURKIYEYE GIDIS-DUNUS 
BILETI BIZDEN. CEKILISE 
KATILIN SIZDE KAZANIN 

$15.99
24 pack

-I was brought in along with a friend, the 
guy who resisted in the bathroom line. Do 
you remember?
-Of course I remember. He seems like a 
tough guy. He’s resist very well. Bravo to 
him! What’s up with him?
-He’s going through very heavy torture. I 
want to know how he is holding up.
-Don’t rush! Now inhale the smoke of the 
black train!
You could see the enthusiasm in his eyes. 
In his first pull his eyes were filled with the 
twinkle of the stars. Confused, anxious and 
scared thoughts were all replaced with the 
taste of the cigarette butt. 
There were new detainees so the morning 
started without any soup:
-Get naked!
-Me?
-The guy from Viransehir, did you not have 
enough beating you son of a bitch!
- …
-Don’t worry you will have your turn as 
well.
-…
-Get naked you sons of bitches!
-…
Everyone started getting naked impassi-
vely. There was no order of whose turn 
it was. Random kicks and punches were 
being thrown at them along with batons. 
They beat them until they were breathless; 
when they were done everyone was almost 
unconscious. 
  He took a deep breath. The assault was 
over and it wasn’t his turn either. 
-Hey you old bastard! Why didn’t you take 
your underwear of?
-Sir… I…shit…
-Do you want to die?
-Naked now you f…

-…
-Take it off! Why are you braying!
-…
-Take this motherf…
-…
-What language are you speaking you bas-
tard?
-…
-Talk! Didn’t they teach you Turkish in the 
military service? Speak Turkish you f… 
dog, Turkish!
-…
The Karacadağ villager was a sheep man. 
He was from Bırç, the village where he 
grew up and had learned what government 
meant. The government to him meant mili-
tary, the fear of soldier haunting him every 
second, the messenger of death. As he 
grew up, the fear kept growing in him as 
well. For many years he’d been a fugitive 
because he had not done his military servi-
ce. When he saw a soldier or anyone in a 
uniform he’d get cramps, shivering in fear 
and unable to speak. He was never able 
to defeat this magical fear. He skirmished 
with commandos and soldier, hanging out 
with Kurdistan’s revolutionists. He had le-
arned the history of this magical fear from 
historical resources, how this fear had 
affected the Kurdish nation and how it des-
troyed our identity. When he didn’t have 
his gun on him he would freak out, get all 
anxious, lonely and naked. No matter what 
he does he could not get over this fear, if 
he saw an officer he would just run away 
to the mountains and would not come out 
of there refusing to see humanity. 
He was used to himself and his fear; he 
wasn’t ashamed of it anymore. To him the 
fear of the government was as sacred as 
God until he had met the sacred revoluti-

Cigarette Butt King
onists. They would resist against any kind 
of government authorities; the police, the 
military and even the commando’s. After 
Chief Seyit Riza and Chief Seyh Sait, they 
were the first Kurdish rebellion. He started 
liking these youngsters after getting used 
to them. He admired their fearless hearts, 
their concept of revolution and most im-
portantly their Kurdish faith. They gave 
him life, dignify him, remind him of his 
social status, these youngsters who were 
ready to give up their honorable lives had 
derived him to learn what he was; a Kurd. 
He never had a more humiliating beating in 
his entire life but he didn’t regret it. When 
the commando sergeant sent a messenger 
he knew he had to surrender or else they’
d take his whole family. How could he let 
them take his wife and daughter? He didn’
t even want to think about it, it would have 
driven him crazy and he would end his life 
without a second thought. They had raped 
many daughters and mothers in the village. 
Isn’t the Dersim rebellion a reminder of 
their rape history? Was it not them who 
raped pregnant women and then cut open 
their belly betting in between each other 
what the gender of the child might be? 
Was there another military as vicious and 
scoundrel as the Turks? He thought about 
all this and he was glad to have surrende-
red as he knew he wouldn’t be able to see 
his daughter and wife getting arrested. He 
had saved the honor off his family and his 
son who won’t be growing up without a 
mother since he surrendered. He was sure 
that when his son grows up he will avenge 
his father’s and the Kurds revenge. 
Just as the soldier were about to take his 
underwear down, they had realized he had 
shat himself. They attacked him viciously 

with batons and wooden clubs. The more 
they hit the more he begged, stating he 
didn’t know better. The more the soldier’
s questions were left unanswered the har-
der they hit. They had beaten him until 
the last drop of energy left in their bodies. 
They electrocuted him, pulled his nails, 
and made him walk on broken glass and 
so on… There wasn’t a torture method left 
that they hadn’t tried on the old man. They 
beat him until the old man could not speak 
anymore. 
Delil lifted his eye band; as soon as the 
blurry vision passed away he started loo-
king around for the cigarette butt’s, placing 
them in his pocket. There was a deep silen-
ce. All hearts were frozen; nature had lost 
its aliveness. Nothing could put an end to 
the darkness of silence; the trees, the walls 
that were dripping blood or the cockroac-
hes that were running towards the urinated 
floor. Then suddenly the sound of the pla-
tes had destroyed the silence. Delil threw 
him self forward to reach towards a friend 
to converse and fill his lungs with cigarette 
butts. 
He went towards the old man. The old man 
smelt horrible. Delil, holding his stomach 
managed to reach him:
-I hope you get well soon uncle.
-…?
-I gathered cigarette butts, care to join me?
-…?
-Don’t be frightened uncle.
-…

Fear had turned into silence that was ready 
to blow up…

Translated by Yilmaz Delil Çîyayî

Metîn Çîyayî

24.12.2009- Joint raids were conducted 
in 11 cities against the BDP (Peace & 
Democracy Party) within 24 hours of 94 
mayors from the banned DTP (Democratic 
Society Party) switching to this party. At 
least 80 people, including DTK (Democra-
tic Society Congress) Chairman Hatip Dic-
le and 9 Mayors were taken into custody. 
Simultaneous operations were conducted 
in Diyarbakir, Siirt, Hakkari, Dersim, Bat-
man, Urfa, Sirnak and Van with an order 
from the Diyarbakir Chief Public Prosecu-
tor’s Office. Parallel to this there were also 
operations in Ankara, Istanbul and Izmir. 
At least 80 people are in custody including 
Mayors

The Mayors who were taken into custody 
are as follows:
Siirt Mayor Selim Sadak, 
Sur Mayor Abdullah Demirbas, 
Cizre Mayor Aydin Budak, 
Suruç Mayor Ethem Sahin, 
Viranþehir Mayor Leyla Güven, 
Çinar Mayor Ahmet Cengiz,
Kiziltepe Mayor Ferhan Türk, 
Cizre Mayor Aydin Budak 
Batman Mayor Necdet Atalay.
Baglar Mayor Yüksel Baran

HATIP DICLE ALSO IN CUSTODY
Also in custody are; 
DTK spokesman former DEP MP Hatip 
Dicle, 

Former Viransehir Mayor Emrullah Cin, 
Former Silvan Mayor Fikret Kaya, 
Diyarbakir Greater Municipality Deputy 
Ali Simsek, 
Kayapinar County Chairman Zülküf 
Karatekin, 
Former Batman Mayor Hüseyin Kalkan, 
( IHD) Human Rights  Organisa t ion 
Diyarbakir Branch Chairman Muharrem 
Erbey, 
F o r m e r  B a g l a r  M a y o r  Yu r d u s e v 
Ozsokmenler
DISK Chairman Yasar Sari 
Lawyer Servet Özen 
and Firat Anli

HUMAN RIGHTS ORGANISATION 
RAIDED
A raid was conducted at the Diyarbakir 
Branch of the Human Rights Organisation. 
While the police did not allow anyone to 
leave the premises, it was reported that all 
the organisations records and computers 
were seized. The raid is continuing.

HOUSE RAIDS IN BATMAN, DERSIM 
AND ANKARA
7 people were taken into custody in 
raids house raids in Batman, Dersim and 
Ankara. Many houses were raided in the 
early hours of the morning by officers 
from the Batman Police Headquarters War 
on Terror Branch. The house of former 
Batman Mayor Hüseyin Kalkan was 
also raided and the search lasted 3 hours. 
Following the raid former Batman Mayor 
Hüseyin Kalkan, former Batman County 
administrator Aydin Kiliç, former Batman 
province administrator Ilyas Saglam, 
Batman Municipality Councillor Sirin 
Bagli, Womens Parliament worker Gülizar 
Akar and Rifat Basaran were taken into 
custody.

A house belonging to the DTP 
women’s Parliament members was 
raided by police officers from the 
County Police Headquarters. In 
the house raids in Ankara former 
DTP Altindag County administrator 
Nurhayat Üstündag was taken into 
custody.

 THE RAIDS IN VAN
Off ice r s  f rom the  Van  Po l i ce 
Headquarters War on Terror Branch 
conducted raids at the Municipality 
Work Centre, MKM (Mesopotamia 
Culture Centre)  and houses in 
the early hours of the morning. 
Buildings, centres and houses were 
searched thoroughly in the raids 
and many former DTP members 
and administrators were taken into 
custody.

All list

Urfa
    1. Etem Şahin
    2. Leyla Güven
    3. Emrullah Cin
    4. Mehmet Beşaltı
    5. Müslüm Caymaz
    6. Mehmet Çağlayan
    7. İbrahim Halil Göv
    8. Abdürrezak İpek

Diyarbakır
1.     Hatip Dicle
2.     Fırat Anlı
3.     Abdullah Demirbaş
4.     Zülkif Karatekin
5.     Ali Şimşek
6.     Ahmet Cengiz
7.     Muharem Erbey
8.     Sakine Kayran

9.     Abdullah Akengin 
10.     Bedriye Aydın
11.    Fatma Karaman 
12.     Fethi Süvari
13.     Ramazan Debe
14.     Yaşar Sarı
15.     Fikret Kaya 
16.    Adil Erkek
17.    Servet Özen

Batman
1.    Hüseyin Kalkan
2.    Necdet Atalay
3.    Aydın Kılıç
4.    İlyas  Sağlam
5.    Şirin Bağlı
6.    Gülizar Akar
     
Mardin
1.    Ferhan Türk

Şırnak
1.    Aydın Budak
2.    A.Celil Piranoğlu
3.    Abdullah Ürek
4.    Menduh Üren
5.    Necip Tokgözoğlu
6.    Sami Paksoy
7.    Ömer yaman
8.    Serbest Paksoy
9.    Mesut Altürk
10.    Hasan Tanğ
11.    M.Salih Tanğ
12.    Serdar Tanğ
13.    Yusuf Tanğ
14.    Cahit TAnğ
15.    Ekrem Babat

16.    Segvan Bulut
17.    Mustafa Tok
18.    Agit Berek
       
Ankara
1.    Nurhayat Üstündağ
2.    Songül Erol Abdil 

Siirt
1.Selim Sadak

Van
1.    M.Sıddık Gün  
2.    Yıldız Tekin
3.    Hilmi Karakaya
4.    Cafer Koçak
5.    Ferzende Abi 
6.    Sabiha Duman
7.    Ahmet Makas 
8.    Kerem Çağıl
9.    Zihni Karakya 
10.    Tefik Say
11.    Resul Edmen

Aydın
1.Cengiz İvdil 
2.MURAT AKAYA
3-MUHİTTİN KIRAN
4.ALPARSLAN KIRAN
5.EKREM GÜLSER
6.HALİL TURHAN
7.MUSTAFA YALÇIN 
8.YILMAZ DUMAN

Denizli
1.Ahmet Aslan
2.Ali Orkun

At least 80 people are in custody including Mayors
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Products Limited

► Concrete Restoration
► Admixtures & Accessoriess
► Moisture Protection
► Protective Coatings for Concrete & Masonary
► Industrial Flooring
► Plaster Accessories, Base Coats, Decorative Coatings & Finishes
► Durex EIF Systems & Stucco Systems

For nearly 40 years, Durabond’s Durex line of 
products have offered reliable building solutions to 
the construction industry. Formulated using only the 
finest materials, and rigorously tested, the Durex 
brand represents the pinnacle of quality and is the 
standard by which all others are compared.

Head Office
55 Underwriters Road, Scarborough,
Ontario,Canada M1R 3B4
Tel: 416.759.4474  Fax: 416.759.4470 
E-mail: anthony.rapone@durabond.com

Western Canada Office
14345 120th Avenue, Edmonton, 
Alberta, Canada T5L 2R8
Tel: 780.451.6364  Fax: 780.453.9056
E-mail: info@durabond.com

Manufacturers & Distributors of High Quality Construction Pruducts

www.durabond.com
Toll Free (North America): 1.877.387.2266

Silm Import & Export Inc.

3905 Keele St. Unit 1, 
Toronto, (Keele/Finch)
ON M3J 1N6
Tel: 416-630-2329
burakstore@hotmail.comK

ee
le

 S
t. 

Finch Ave. W.

3905
Keele St. 
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● SEYİTOĞLU BAKLAVA VE KADAYIF ÇEŞİTLERİ
● REYİS DURU SERA VE TÜM BAKLIYAT ÇEŞİTLERİ
● MAKARNA-SALÇA VE ŞARKÜTERİ ÇEŞİTLERİ
● HELAL ET VE TAVUK
● HELAL PASTIRMA VE SUCUK ÇESİTLERİ
● ADAK KESİMİ YAPILIR

LAHMACUN

3.25$

$9.99

Îsal Kupaya Cîhanê ya 2010’an li Koma-
ra Afrîkaya Başûr dê pêk were. 32 tîmên 
ku Kupaya Cîhanê ya 2010’an têdikoşin 
komên wan diyar bûn.
Hilbijartina komên Fînalê yên Kupaya 
Cîhanê ya 2010’an li bajarê Cape Town a 
Komara Afrîkaya Başûr pêk hat. Komên 
fînalê ji aliyê Sekreterê Giştî yê Yekiti-
ya Federasyonên Futbolê ya Navteweyî 
(FIFA) John Valcke û xwediyê xelata 
Oskarê Aktîrst başûrî Charlîze Theron ve 
hatin hilbijartin. 
Merasîma hilbijartinê bi axaftinên se-
rokwezîrê berê yê Komara Afrîkaya Başûr 
Nelson Mandela, serokwezîrê niha Jacob 
Zuma û serokê FIFA’yê Sepp Blatter dest 
pê kir. Merasîm bi pêşangehên cur bi cur 
yên ku Başûrê Afrîkayê dida nasîn ber-
dewam kir.
Kupaya Cîhanê ya 2010’an di navbera 11 
hezîran-11’ê tirmehê de dê pêk bê. 32 tîm 
tevli pêşbirkê bûn. 
Ev 32 tîm, li 8 koman hatin belav kirin. Di 
her komekî de 4 kes cih digire. 
Kesên ku di komên xwe de di rêza duye-
mîn de cih bigirin, dê derbasî tura duyemîn 
bibin. 
Maça vekirinê ya kupayê di 11’ê hezîrana 
2010’an de li Johannesburg li Stada Parqa 
Ellîs dê pêk bê.  Ev maç dê di navbera Ko-
mara Afrîkaya Başûr û Meksîkayê de pêk 
were. 
Her wiha bi peşkê kom hatin diyar kirin 
bajarên ku maç lê tên lîstin jî hatin diyar-
kirin. Di koma A de Komara  Afrîkaya 

Başûr, Meksîka, Uruguay û Fransa yê dê 
bilîze. Koma B jî dê li Brezîlya, Kuzey 
Kore, Pereva Fîldîşî û Portekîzê bilîzin.
Her wiha Charlîze Theron, David Beck-
ham, Şampiyonê atletê  Haîle Gebrselassîe, 
gogbazê arîkayî Roger Mîlla jî tevli mer-
sîmê bûn. CAPE TOWN

32 tîm dê ji bo kûpayê têbikoşin

Heyecana cîhanê dest pê kir

Koma A 
Afrîkaya Başûr
Meksîka 
Uruguay 
Fransa 

Koma B 
Arjantîn 
Nîjerya 
Koreya Başûr
Yewnanîstan

Koma C 
Îngîlîstan
ABD 
Cezayîr 
Slovenya 

Koma D 
Almanya 
Avustralya 
Sirbîstan 
Gana 

Koma E 
Hollanda 
Danîmarka 
Japonya 
Kamerun 

Koma F 
Îtalya 
Paraguay 
Zelandaya Nû 
Slovakya 

Koma G 
Brezîlya 
Bakurê Koreyê
Perava Fîldîşî
Portekîz 

Koma H 
Îspanya 
Îsvîçre 
Honduras 
Şîlî

Îsal Kupaya Cîhanê ya 2010’an li Komara Afrîkaya Başûr dê pêk were. 32 tîmên ku Kupaya Cîhanê ya 
2010’an têdikoşin komên wan diyar bûn.

Kanada Alevi Kültür Merkezi’nin yıllık 
Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Aralık 
2009 Pazar günü yapıldı. 13 Aralık’ta se-
çim için gerekli üye sayısına ulaşılamadı-
ğından ertelenen toplantıya yaklaşık seksen 
üye katıldı. Toplantı Başkan Ali Kılınç’ın 
açılış konuşması ile başladı. Divan Kurulu-
na üyelerin onayı ile İsmet Akıl, Erkan Şen 
ve Ahmet Deniz seçildi. Son denetleme ra-
poru üyelere okundu. Derneğin mali duru-
mu hakkında özet bilgiler açıklandı. Kültür 
Merkezi’nin genel gidişatı ve son dönemde 
yapılan etkinlikler konusunda yorum ve 
eleştiriler paylaşıldı. Hesapların ve rapor-
ların Denetleme kurulunun incelemesinden 
geçmesi şartı ile seçimin yapılmasına engel 
bir durum olmadığı kararına varıldı. Daha 
sonra yeni yönetim, denetleme ve disiplin 
kurullarında görev alacak adaylar belirlen-
di. Önümüzdeki iki yıl için aşağıda listesi 
verilen şahışlar, dernek yönetimi için top-
lantıya katılan üyeler tarafından seçildi ve 
onaylandı.

Yönetim Kurulu
Mustafa Vural
Halil Palta
Ahmet Kaynak
İrfan Gürel
Kemal Kartal  

Tevfik Başal
Yurdagül Gürel
Ali Yalçın
Pınar Yalçın
Kamil Uzunova

Denetleme Kurulu
Hüseyin Tolu
Mustafa Ünlüçay
Ali Biryar
Ali Kılınç

Disiplin Kurulu
Mustafa Seldüz
Abbas Maldur
Ali Kızarmış
İsmet Akıl

Kurulların gürev dağılımları ileriki günler-
de belirlenecek ve açıklanacaktır.

Kanada Alevi Kültür Merkezi
Yönetim Kurulu

KANADA ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ 
YILLIK GENEL KURUL TOPLANTISI

Canadian Kurdish Federation

Kurdish Community of Toronto

2010 yılının tüm insanlığa barış, sağlık ve mutluluk 
getirmesini dileriz.
Kanada Alevi Kültür Merkezi
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kurdiciyayi@hotmail.com   www.sinews.org

Products Limited
► Concrete Restoration

► Admixtures & Accessoriess
► Moisture Protection► Protective Coatings for Concrete & Masonary

► Industrial Flooring► Plaster Accessories, Base Coats, Decorative Coatings & Finishes

► Durex EIF Systems & Stucco Systems

For nearly 40 years, Durabond’s Durex line of products have offered 

reliable building solutions to the construction industry. Formulated 

using only the finest materials, and rigorously tested, the Durex 

brand represents the pinnacle of quality and is the standard by which 

all others are compared.

Head Offi ce55 Underwriters Road, Scarborough,

Ontario,Canada M1R 3B4
Tel: 416.759.4474  Fax: 416.759.4470 

E-mail: anthony.rapone@durabond.com

Western Canada Offi ce
14345 120th Avenue, Edmonton, 

Alberta, Canada T5L 2R8
Tel: 780.451.6364  Fax: 780.453.9056

E-mail: info@durabond.com

Manufacturers & Distributors of High Quality Construction Pruducts

www.durabond.com

Toll Free (North America): 1.877.387.2266
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It is time to 
Place Your AD Offer ...

647.828.6341

RE/MAX Alliance
Affiliated Real Estate Agent

3299 Beaubien Street, 
Montreal, Quebec H1X 1G4
barunbaran@hotmail.com

EV ALMADAN BIZE DANISIN

BARUN BARAN

514.374.4000(Office) 
514.660.5770(Cell)

Each Office Independently Owned & Operated

Kartal’da Sercan zirvesi
Denizli ile Demirören bir araya geldi, 
Sercan transferini masaya yatırdı. Başkan, 
“Batuhan ile Serdar’ı takasta kullanabilir 
miyiz?” diye sordu, Denizli “Tamam” ya-
nıtını verdi
Beşiktaş’ta beklenen transfer zirvesi dün 
gerçekleşti... Ümraniye Nevzat Demir Te-
sisleri’nde Başkan Yıldırım Demirören ile 
teknik direktör Mustafa Denizli bir araya 
geldi. Ocak ayı sonunda yapılacak kongre 
öncesinde yıldız bir ismi takıma kazandır-
mak isteyen Yıldırım Demirören, yabancı 
kontenjanındaki sıkıntı nedeniyle Sercan 
Yıldırım’a kancayı atmıştı. Genç yıldızı 
Beşiktaş’a kazandırmak için hiçbir feda-
karlıktan kaçınmayacaklarını dile getiren 
Demirören, Denizli’ye şu soruyu yöneltti: 
Hocam Sercan’a karşılık, Serdar Özkan ile 
Batuhan ve bir miktar para istiyorlar. Bu 
iki futbolcuyu takasta kullanmamız, sizin 
için sıkıntı yaratır mı? Bir an önce karar 
vermeliyiz. Bu transfer için zamanımız 
gerçekten yok denecek kadar az... 

‘Bir takviye daha yaparız’
Hem Batuhan, hem de Serdar Özkan’ın gi-
dişine onay veren Denizli, “Para konusunu 
bilemem. O sizin bileceğiniz iş” yorumu-
nu yaptı. Ancak tecrübeli çalıştırıcı orta 
sahada takviyeye ihtiyaçları olduğunu da 
dile getirdi. Kurt hoca, “Sercan aklımdaki 
forvet tipinden uzak. Benim farklı planla-
rım var. Orta sahada takviye daha önemli” 
yorumunu yaptı. Başkan ise Denizli’yi 
şu sözlerle ikna etti: Sercan’ı alalım, orta 
sahaya da takviye yaparız. Hiç dert değil. 
Takımı şampiyonluğa taşımak için feda-

karlıktan kaçınmayız.                              

Orhan Yıldırım

Sercan Yıldırım için ne dediler?

‘Sıkıntıları aşar’
“Kendini kanıtlamış bir oyuncu Sercan. 
Ancak transferler bizim dışımızda geli-
şiyor. Benim görüşüm hep aynı. Yerli ya 
da yabancı kim gelirse gelsin, Beşiktaş’ta 
üzerine koymalı. Gelirse, en büyük desteği 
bizden görür. Zaten özellikle gençler için 
en iyi yer Beşiktaş. Yabancılık çekilmi-
yor.”
İbrahim Üzülmez

‘Katkı sağlar’
“Transferi şu anda, ne aşamada bilmiyo-
rum. Ancak milli takıma kadar yükselmiş, 
çok kaliteli ve genç bir oyuncu. Bizim ek-
siğimiz, geçen yılki takım ruhunu bu sene 
geç yakalamamız. Beşiktaş ikinci yarıda 
çok farklı bir şekilde geri dönecek ve yine 
çifte kupayı birden alacaktır.”
Yusuf Şimşek
İbre Janko’yu gösteriyor
Transfer listesinde bulunan iki golcüden 
Jovanoviç’in Milan’la söz kesmesi üzerine 
Fenerbahçeli yöneticilerin Avusturyalı gol-
cüye yöneldiği belirlendi.
Devre arasında kadronun mutlaka takviye 
edilmesini isteyen teknik direktör Daum’
un, özellikle bir forvete ihtiyacı olduğunu 
vurgulaması üzerine harekete geçen ve bir 
süredir arayışlarını sürdüren yöneticilerin, 
iki futbolcu üzerinde ısrarla durduğu öğ-
renildi. Bu isimler Red Bull Salzburg’un 

Devler yıldız peşinde koşuyor
Transfer yarın resmen başlıyor, taraftarların gözü yollarda. Peki Fenerbahçe’de, Galatasaray’da, Beşiktaş’ta, 

Trabzonspor’da neler oluyor? İşte devlerde son durum...

golcüsü Marc Janko ile Standard Liege’
de forma giyen Sırp Milan Jovanoviç. Bu 
isimlerden Jovanoviç cephesinden gelen 
haberler, ibreyi Janko’ya çevirdi. Liege 
ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 
Sırp golcünün, önümüzdeki yıl için İtal-
yan devi Milan’la söz kestiği iddia edildi. 
Sezon sonuna kadar Belçika’da oynamayı 
sürdürecek olan Jovanoviç’in, yeni sezon-
da Milan forması giyeceği ileri sürüldü. 
Belçika ekibinin Milan’a yakınlığıyla bi-
linen asbaşkanı Luciano D’Onofrio’nun, 
bu transferde büyük bir paya sahip olduğu 
kaydedildi. 

Janko, gelmeye sıcak bakıyor
Bu gelişme sonrası Sarı-Lacivertliler’in, 
Avusturyalı Janko üzerinde yoğunlaştıkları 
öğrenildi. Red Bull Salzburg formasıyla 
gol kralı olan ve Avusturya Milli Takım 
formasını da giyen Janko ile son günlerde 
temasların yoğunlaştırıldığı kaydedildi. 
Geçen sezon Avusturya Gol Kralı olurken, 
bu sezon da hızını kesmeden gollerini at-
mayı sürdüren 26 yaşındaki futbolcunun da 
Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı ifade 
edildi.

Luciano Monzon
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine 
göre, Sarı-Kırmızılı kulübün Arjantinli sol 
beki sezon sonuna kadar kiralayacağı, kon-
tratına opsiyon maddesi koydurarak, mem-
nun kalınması halinde bonservisini alacağı 
belirtildi.
Transferde atağa kalkan Galatasaray’da 
arayışlar dünyanın dört bir yanında sürü-
yor. Bu kez de Güney Amerika’dan bir 

isim gündeme geldi. İngiliz Daily Mail 
gazetesinin iddiasına göre, Sarı-Kırmızılı 
kulübün peşinde olduğu oyuncu, Boca Ju-
niors forması giyen 22 yaşındaki sol bek; 
Luciano Fabian Monzon... Orta sahanın 
solunda ve sol açıkta da görev yapabilen 
Monzon, 2 kez Arjantin Milli Takımı için 
de ter dökmüştü. Haberde, Galatasaray’
ın Tangocu’yu sezon sonuna kadar kira-
layacağı, kontratına da opsiyon maddesi 
koydurarak performansından memnun ka-
lınması halinde bonservisini satın alacağı 
belirtildi.

Olimpiyat’ta o oynuyordu!

Cim Bom’un hedefindeki Luciano Mon-
zon, Arjantin’in gelecek vaat eden oyun-
cularının başında geliyor. Boca Juniors alt 
yapısında yetişen genç futbolcu, burada 
gösterdiği performansla, 2008 Pekin Olim-
piyatları’nda Arjantin Milli Takımı’nın 
formasını giymeye hak kazandı. Turnuva-
da 2 kez savunmanın solunda görev yapan 
Monzon, performansıyla büyük beğeni 
topladı. Ancak kulübü Boca Juniors, bu 
dönemde birçok Avrupa kulübünden ge-
len transfer tekliflerini geri çevirdi. Buna 
karşın Tangocu şansını denemek istediğini 
söyleyince, 2008-2009 sezonunda Real 
Betis’e kiralandı. Betis formasıyla ilk ma-
çında Barcelona’ya gol atınca dikkatleri 
çeken Monzon, kulübü bonservisini ver-
meye yanaşmadığı için ülkesine geri dön-
mek zorunda kaldı.

Memnun değil ama...
Sürati, dirençli mücadelesi ve ayaklarına 

hakimiyetiyle tanınan 1.79 boyundaki 
Monzon, transferiyle ilgili yaptığı açıkla-
mada, “Kontratım değiştirilemez, çünkü 
Betis’e gitmeden önce 5 yıllık sözleşme 
imzalamıştım. Buna saygı duymak zorun-
dayım. Maaşımda en ufak bir artış yapmak 
istemediler, ama yine de Boca’da kalıyo-
rum” demişti.

Çıldırtan sessizlik
Fatih ve maneceri, “Gelmeye hazırız” dedi, 
Zenit isteği rakamı netleştirdi. Yönetim ve 
Güneş, “Alacağız” vurgusu yapıyor ama 
halen somut tek gelişme olmaması camiayı 
endişelendiriyor.

Fatih Tekke transferi yine sezon ba-
şındaki havaya büründü... Taraflar 
gözle görülür bir iletişimsizlik yaşı-
yor, taraftar ‘Yine mi olmayacak?’ 
diyerek endişeleniyor. Golcü, her 
fırsatta Rusya’da sıkıldığını söylü-
yor, dövizli askerlik hakkından bile 
vazgeçebileceğini belirtiyor. Mena-
ceri de aynı yönde konuşuyor ve tek 
problemin Zenit’in 2 milyon Euro’
luk önerisine Trabzon’un yarı yarıya tek-
lifi olduğuna vurgu yapıyor. Başkan Sadri 
Şener hep bu işin sorulmasından rahatsız 
ama çözülmediği sürece aynı rahatsızlığı 
yaşamaya devam edeceği de kesin.

Gökhan da kilit rol oynuyor
Trabzon’un kurmayları, “Geldi, gelecek” 
diyor, ertesi gün ise; “Teklif bekliyoruz, 
parası da önemli” ya da “Hem lider kişi-
liği hem kalitesi çok şey katar”... İddia; 
yönetimin 2 milyon?Euro dışında Fatih’
in istediği 3.5 yıllık mukaveleye de sıcak 
bakmadığı. Yönetimde Fatih muhalifleri-
nin de bulunduğu bilinirken Gökhan Ünal 
gelişmeleri de stratejik değer taşıyor.

Takımdakiler rahatsız oluyor
Her iki tarafın da imza için gerekli netliği 
ortaya koyup ortak noktada buluşamaması, 

özellikle takımdaki mevcutları ve gelmesi 
muhtemel golcüleri etkiliyor. Güneş’i de 
en çok bu düşündürürken, transfer sürekli 
sarkıyor.

Transfer borsası
Ara transfer döneminin başlamasına 1 gün 
kala Süper Lig ekipleri çalışmalarına de-
vam ediyor.

BURSASPOR
İglesias ile kesin olarak anlaştılar. Kulüpte 
maddi sıkıntı yaşandığı için teknik direktör 
Ertuğrul Sağlam’ın özellikle alınmasını is-

tediği Braga’nın sol beki Evaldo’nun trans-
feri askıya alındı. Timsah’ın gündemindeki 
ilk isim ise 350 bin Euro bonservis bedeli 
bulunan Sivaslı Kamanan...

KAYSERİSPOR
Sarı-Kırmızılılar’ın gündeminde orta saha-
ya alınacak bir yabancı var. Kiralık olarak 
forma giyen Makukula’nın da Benfica’dan 
bonservisini almak için yoğun çaba sarfe-
diliyor. 4 Ocak’ta başlayacak ara transfer 
dönemi öncesi Kayseri’nin yabancı trans-
ferini yapacağı belirtiliyor. Bu arada, daha 
önce Brezilya’nın Maritimio takımında 
forma giyen Olberdam gündeme gelmişti.

GENÇLERBİRLİĞİ
Galatasaray’ın istediği Labinot Harbuzi 
için Gençlerbirliği yönetiminin Alparslan, 
Serkan Kurtuluş artı para istediği öğrenil-

di. Sarı-Kırmızılı ekip ise orta saha oyun-
cusuna karşılık Aydın artı para teklifinde 
bulundu. Genç futbolcu için görüşmeler 
halen sürüyor.

ESKİŞEHİRSPOR
Beşiktaşlı Batuhan’la Galatasaraylı Aydın 
Yılmaz için temaslarını hızlandırdı. Yöne-
timin ayrıca Manisasporlu Sezer Öztürk, 
Belçika’nın Zulte Waregen takımında for-
ma giyen 23 yaşındaki Kamerunlu Webnje 
Nfor ve Ankaragücü’nde oynayan Emre 
Aygün’le de görüştüğü ifade edildi. 

ANTALYASPOR
Necati, Zitouni, Djiehoua gibi hücumda 
önemli isimleri bulunan Güney ekibinin, 
ara transfer döneminde de yeni bir golcü 
almak istediği biliniyor. Teknik direktör 
Mehmet Özdilek’in savunmaya da bir 
oyuncu alınmasını istediği kaydedildi.

GAZİANTEPSPOR
Yabancı kontenjanı dolan Kırmızı-Siyahlı-
lar’ın büyük umutlarla transfer edilen Linz 
ile yollarını ayıracağı ve golcü bir futbol-
cuyla anlaşacağı öğrenildi.

İSTANBUL B.B.
Süper Lig’in iskelet takımları arasına giren 
İstanbul Büyükşehir Belediye, Almanya’
nın Bayern Leverkusen takımında forma 
giyen golcü futbolcu Tevfik Köse ile kesin 
anlaşmaya vardı.

KASIMPAŞA
Yılmaz Vural’ın takımın başına geçmesiy-
le yerli isimlere önem veren İstanbul ekibi, 
transferde üç büyüklerde kadroya girmekte 
zorlanan futbolculara yöneldi.

MANİSASPOR
Ceyhun Eriş ve Şener’le söz kesen Ege 
ekibi, Gaziantepspor’un Brezilyalı golcüsü 
Beto ile Bucasporlu Mehmet Batdal’ı da 
transfer listesine aldı.

DİYABAKIRSPOR
Maddi kriz nedeniyle büyük sıkıntı 
yaşayan Diyarbakırspor, 27 Aralık’
ta yapılan yardım gecesinde elde 
edilen yaklaşık 2 milyon TL’lik 
kaynakla ilk olarak futbolcuların 
alacaklarını ödeyecek. Transfer 
için henüz somut bir gelişme yok. 

ANKARAGÜCÜ
Teknik direktör sorununu Fransız 
Roger Lemerre’yi takımın başına 
getirerek çözen Ankaragücü’nde 

bu kez 8 futbolcunun alacakları için fede-
rasyona başvurması yüzünden devre arası 
transferi zora girdi. Başkent ekibinde ilk 
olarak Koray, Emre, İlkem, Barbaros, Se-
mavi, Bebbe, Ceyhun ile kaleci 
Zafer’in 5.5 milyon TL’lik borcunun öden-
mesi gerekiyor. 

SİVASSPOR
Ersen Martin’le yollarını büyük ölçüde 
ayıracak olan Yiğidolar, ilk transferini Ka-
tar’dan yaptı. Malili orta saha oyuncusu 
Souleymane Keita ile iki yıllık sözleşme 
imzalandı.

DENİZLİSPOR
Ligin sonuna demir atan Yeşil-Siyahlılar, 
Beşiktaşlı Yusuf Şimşek, Ankaragücü’nde 
oynayan Semavi ve Bebbe’yi transfer et-
mek istiyor.
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231, Ave. Des Pins Est, 
(St.Denis ve St.Laurent arasýnda) Montreal

www.bakedpotatoshop.com

Kendi iþini kurmak isteyenlere büyük fýrsat,
gelin görüþelim!

Sýcak bir ortamda saðlýklý 
beslenmenin keyfini yaþayýn!

Ortaköy’ün Kumpirini
Montreal’e Getirdik

514-844-6660

231, Ave. Des Pins Est, 
(St.Denis ve St.Laurent arasýnda) Montreal

www.bakedpotatoshop.com

Kendi iþini kurmak isteyenlere büyük fýrsat,
gelin görüþelim!

Sýcak bir ortamda saðlýklý 
beslenmenin keyfini yaþayýn!

Ortaköy’ün Kumpirini
Montreal’e Getirdik

514-844-6660
231, Ave. Des Pins Est, 

(St.Denis ve St.Laurent arasýnda) Montreal
www.bakedpotatoshop.com

Kendi iþini kurmak isteyenlere büyük fýrsat,
gelin görüþelim!

Sýcak bir ortamda saðlýklý 
beslenmenin keyfini yaþayýn!

Ortaköy’ün Kumpirini
Montreal’e Getirdik

514-844-6660514.844.6660

231, Ave. Des Pins Est, 
(St.Denis ve St.Laurent arasýnda) Montreal

www.bakedpotatoshop.com

Kendi iþini kurmak isteyenlere büyük fýrsat,
gelin görüþelim!

Sýcak bir ortamda saðlýklý 
beslenmenin keyfini yaþayýn!

Ortaköy’ün Kumpirini
Montreal’e Getirdik

514-844-6660

■ Sills ■ Trims 
■ Bands ■ Quoins
■ Arches ■ Pilasters 
■ Headers ■ Columns 
■ Keystones
■ Capitals & Bases

Kalitede öncü Fiyatta hesaplı

www.flexcastmoulding.com
T: 905.738.0064  F: 905.738.0018

128 Milvan Dr. (Weston & Finch) Toronto, Ontario

Mesop
Okuyucularina
30% indirim

BLV ST. M
IC

H
EL

BLV. INDUSTRIEL

Avenue H
ebert

Ave. H
otel de Ville

Rue Majeau

Rue Larin

BLV. PIE-IX

►Oil Change
►Tire Change & Balance
►Direction, Brake, Suspention
►Egzos System
►Check Engine
►ABS & Airbag
►Auto Elektric etc...GARAGE BONPRIX

Her marka ve model aracin A’dan Z’ye
tamir ve bakimi

514.329.7749
514.570.8594

Brochettes. Cuisine italienne. Dejeuner
Souper dansant du vendredi et samedi

soir Livraison gratuite. Free delivery

Restaurant
Memo Pizzeria
514 362 0300

5001 Wellington, Verdun

Cicek pastanesi

Bur: 514 303 5361
Cell: 514 927 2344

3656 Fleury Est, Mtl, Qc H1H 2S6

Fýstýklý Burma, Kuþgözü (Dürüm),
Fýstýk Ezmesi ve Tüm Baklava Çeþitleri..

Börek Çeþitleri, Çörekler, Açma,
Poðaça Çeþitleri, Simit...

PATISSERIE
Brochettes. Cuisine italienne. Dejeuner
Souper dansant du vendredi et samedi

soir Livraison gratuite. Free delivery

Restaurant
Memo Pizzeria
514 362 0300

5001 Wellington, Verdun

Cicek pastanesi

Bur: 514 303 5361
Cell: 514 927 2344

3656 Fleury Est, Mtl, Qc H1H 2S6

Fýstýklý Burma, Kuþgözü (Dürüm),
Fýstýk Ezmesi ve Tüm Baklava Çeþitleri..

Börek Çeþitleri, Çörekler, Açma,
Poðaça Çeþitleri, Simit...

PATISSERIE

Brochettes. Cuisine italienne. Dejeuner
Souper dansant du vendredi et samedi

soir Livraison gratuite. Free delivery

Restaurant
Memo Pizzeria
514 362 0300

5001 Wellington, Verdun

Cicek pastanesi

Bur: 514 303 5361
Cell: 514 927 2344

3656 Fleury Est, Mtl, Qc H1H 2S6

Fýstýklý Burma, Kuþgözü (Dürüm),
Fýstýk Ezmesi ve Tüm Baklava Çeþitleri..

Börek Çeþitleri, Çörekler, Açma,
Poðaça Çeþitleri, Simit...

PATISSERIE
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FOOD DISTRIBUTION

514.334.8451

CONAN FOOD SERVICES  7007 Henri-Bourassa West  St-Laurent, Quebec  H4S 2E2  CANADA
Admin: (514) 334-7977  Toll Free: 1(800) 266-2613  Fax: (514) 334-2773

info@conanfoods.com

www.conanfoods.com

CONAN’DA SATIŞ ELEMANI OLARAK ÇALIŞACAK KÜRTÇE VE TÜRKÇE BİLEN ELEMAN ARANIYOR.
İLGİLENENLERİN: Frédérick Dyotte (514) 334-7977 xt.360   ARAMALARI RICA OLUNUR
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