PHARMACY Ltd.

BUYING OR SELLING YOUR HOME?
Mesopotamia

Your satisfaction is my Success!

RIGHT AT HOME REALTY INC., BROKERAGE

416.512.6666

Major Drug Plans accepted
Senior & Drug Benefit Discount

Free Market Evaluation
Mortgage Specialist

Dr. ALI GHASSEMI
B. sc. D.D.S.

LYUDMYLA
AFANASIYADI
416 895-7799 (Direct)
416 391 3232 (Business)

Saðlýðýnýz herþeyden önce gelir!!!
2163 Danforth Ave.
Toronto ON M4C 1K2
Tel: (416) 691. 3323 - Fax: (416) 691. 6514
E-mail: newerapharmacy@hotmail.com

Ben sözümü tutarım eğer tutmazsan
sizde beni tutmayın!

54 Finch Ave. W (Near Yonge & Finch Subway)
Free Parking at the Back
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Bi-weekly International Independent Newspaper

Kurdish Info 01.01.2010- There
are three agencies in the Operation
Command of the Turkish General
Staff which are engaged with internal security issues. These are:
The Department of Psychological
...
Page 24

Now It is issued Bi-weekly

It works MORE!
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Yaşamın tüm renklerine dair...

15 BİN İNSAN AÇLIĞA
MAHKUM EDİLİYOR

rs

Diyarbakır Valiliği, hedef grubu, sürekliliği ve tarzıyla Türkiye’de model olarak kabul edilen Sarmaşık Gıda Bankası
Projesi’ne Büyükşehir Belediyesi’nin kaynak aktarım kararı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Karardan her ay
düzenli gıda desteği alan 2 bin 300 aile yani 15 bin kişi olumsuz etkilenecek.
Sarmaşık Derneği Genel Başkan Yardımcısı Dr. M. Selim Ölçer, Diyarbakır Valiliği’nin yürütmeyi durdurma kararı ile
ilgili olarak Sarmaşık Gıda Bankası’nda bir basın toplantısı düzenledi.....
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Tarihinde Toronto Kürd derneğinde Maraş katliamını anma etkinliği yapıldı. Etkinliğe 200 yakın kişi katıldı. Maraş katliamını anma Töreni
Maraş katliamında şehit olanları ve ......
Sayfa- 7

It works!

iv

İslami gerekçelerle askerlik yapmayı reddeden ve 24 Aralık’ta
tutuklanan Enver Aydemir, Türkiye’de bir ilk. Mesele tartışılırken,
Eskişehir Askeri Cezaevi’ndeki
işkence iddialarını ve inanç gereği
‘TSK’nın neferi’ olmama kararının altını ailesine sorduk. Babası Ahmet Aydemir ve eşi Kader Aydemir ilk
kez konuştu ......
Sayfa 26

TORONTO KURT
DERNEĞİNDE MARAŞ
KATLIYAMINDA ŞEHİT
DÜŞENLERİN ANASINA
AŞURE DAĞITILDI

SÎNEWS
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Vicdani ret mi, imani ret mi?

Rupel 15
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SPECIAL FILE: The Obscure History
of the Special Forces Command

Îran li aliyekî bi binçavkirin,
girtin û îşkenceyan pêkutiyê li
ser gelê kurd û jinan dimeşîne
li aliyê din jî cezayên giran dide
wan. Herî dawî cezayê muebetê
da girtiya bi navê Şîrîn Elem
Hulu ......

@
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BÜTÜN DİŞ TEDAVİLERİ

NEWS

NEW ERA

KLİNİĞİMİZDE YAPILABİLMEKTEDİR
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Sayfa 16-17

VALİLİKTEN GÖRÜŞME TALEBİ

Sayfa 10

Şampiyonê cîhanê yê Karateyê kurd e

Vancouver Olimpiyatlara Hazır

Şiyar li Swîsreyê hatiye dinê û
zarokê yekemîn ê malbata xwe
ye.
Tahîr ELMAS - LA CHAUX
Şiyar li Swîsreyê hatiye dinê û
zarokê yekemîn ê malbata xwe
ye. Bavê wî Suleyman Bagatarhan di sala 1986’an de ji ber zextên dewleta tirk koçî
Swîsreyê kiriye.....
Sayfa-28

21’inci Kış Olimpiyat Oyunları’nın
başlamasına bir aydan az bir süre
kaldı. Heyecanın giderek arttığı ev
sahibi Vancouver’daki hazırlıklar
da neredeyse tamamlanmış durumda.
Avrupa ve Kuzey Amerika’nın bazı
bölümleri sert geçen kışın etkisi
altındayken ......
Sayfa-29

ESKİ DOSTTAN DÜŞMAN OLMAZ
HAMİT ABİYLE İŞ YAPAN PİŞMAN OLMAZ

ETI TRAVEL INTERNATIONAL
Gitmek istediginiz heryer yakindir size……

MONTREAL VE QUEBEC TURLARI TÜRKÇE REHBER ESLİĞİNDE
* OTOBÜS İLE SEYAHAT SIRASINDA
YİYECEK VE İCECEK İKRAMI.
* GECE KONAKLAMA
* MONTREAL SEHIR ICI OTELDE
KONAKLAMA ODA VE KAHVALTI
(Continental kahvaltı)
* OTTOWA, QUEBEC , MONTREAL
KENTI ŞEHİR TURLARI
* 12 MART AKSAMI MÜZİKLİ AKSAM YEMEĞİ,
* GİDİŞ VE DÖNÜŞ TÜM OTOBÜS
TURLARI VE REHBERLİK HİZMETLERİ

175 Bloor Street East (Bloor-Church)
Toronto,Ontario M4W 3R8
Tel: 416-924 2525 Fax: 416-924 4449
Email:contact@etitravelint.com

www.sinews.org
sinews2003@hotmail.com
kurdiciyayi@hotmail.com

$280.00 + %5 KİŞİ BAŞI 3 KİŞİLİK ODADA
$315.00 + %5 GST KİŞİ BAŞİ IKI KİŞİLİK ODADA
$450.00 + %5 TEK KİŞİLİK ODA
**7 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLAR FREE
**12 YAS ÇOCUKLAR İÇİN %50 İNDİRİMLİDİR

* Yurt ici ve Yurt disi ucak biletleri
* Tatil Turlari (Karayip adalari etc.)
* Gemi Turlari
* Toplanti ve Seminer organizasyonlari
* Tum dunya Otel rezervasyonlari
* Spa Kaplica turlari
* Araba Kiralama
* Gruplar icin ozel indirimlerimizi sorunuz
* ETI Travel Club a uye olun,
ucak indirimleri ile tanisin

Mesopotamia

Yayincı/ Publisher

Yayın Danıışmanı, Bawer Deliman
Haber Kordinatorü, Yılmaz Çîyayî
Avrupa, Derweşé Serhadî
Güney Kürdistan, Nureddîn Weysî
Kadın-Çocuk, Roza Munzur

Spor-Gençlik

Yılmaz Çîyayî 416 878 2858

Montrela:

Aziz Günlü 514 374 65 42
London: Kek Birîndar
Kitchner: Necmettîn Rahmani
519 572 3004

Yazarlar-Nivîskar-Wtiters

A.Kadir Konuk, Avaşin Yorulmaz, Arka
Mahlenin delisi, Benav Delîman, Feleknas
Uçe, Hadi Elis, Metin Çiyayi, Mizgîn
Bîngol, Nureddin Weysî, Hasret Birsel,
Roza Munzur, Ragıp Duran, İsmail
Beşikçi, Dr. Garo Damla,Yılmaz Daglum

647-828-6341

kurdiciyayi@hotmail.com www.sinews.org
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Where Canadian Middle Easterns Meet
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15 GÜNDE BİR YAYINLANAN GAZETEMİZE
VE YELLOW PEGA BİRLİKTE REKLAM
VERİN PAKET İNDİRİMİNDEN
YARARLANIN.
1.877.387.2266

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.

2010
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Toll Free (North America):

Temsil ettiði 20’den fazla sigorta þirketiyle sizlere
hizmet etmekten onur duyar.
Kaliteli hizmet ve fiyat garantisi, 15 yýllýk sigorta
deneyimiyle, size bir telefon kadar yakýn!

Mesopotamia Kurdish Yellow Page

March 21, 2009

Ontario’daki Sigortacýnýz

©b.anadolu2008.05.2

► 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

Murat Doðan

( A u t o , c o m m e rc i a l , b u s i n e s s l i a b i l i t y a n d H o m e i n s u r a n c e )

©b.anadolu2008.05.2

Products Limited

Ontario’daki Sigortacýnýz

©b.anadolu2008.05.2

ORTADOĞU HALKLARINI BULUŞTUĞU ADRES
GENİŞ MÜŞTERİ KİTLESİYLE TANIŞMAK
DAHA ÇOK İŞ YAPMAK İSTİYORSANIZ
Manufacturers & Distributors of High
Quality Construction Pruducts
SİZDE YELLOW PEGA’Kİ YERİNİZİ
ALIN.

Murat Doðan
Yeni yıl ile birlikte daha çok haber, daha

Auto,
( A u t o , c o m m e r c i a l , b u s i n e s s l i a b i l i tCommercial,
y and Home insurance)
Büro Tel.: 905-475-58 00, iç no: 310
Business
Cep Tel.: 647-833-5182
Temsil ettiði 20’den fazla sigorta þirketiyle sizlere
Liability
hizmet etmekten onur duyar.
Kaliteli hizmet ve fiyat garantisi, 15 yýllýk sigorta
&
Home
Insurance
deneyimiyle, size bir telefon kadar yakýn!

.a
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Kurdish Yellow Page

Kültürler mozaiği olan Kanada ile ilgili
daha geniş haberler, politikacılarla röportajlar ve daha geniş bir dernekler ağıyla
değişik kültürleri tanıtmaya çalışacağız.
Bu dönem gençlere daha çok önem yer
vermeye çalışacağız. Gençlik
gelecektir şiarıyla
gençlerimizin ürünlerine özel bir önem
vereceğiz.
ANA-BABA okulu
sayfamızla aile içi
ilişkileri, çocuk
davranış bozukluklarını ve çözüm yollarını irdeleyeceğiz.
Hedefimiz, sizlerin
desteği ile bizim
başaracağımız hiç
bir engelin olmadığına inanıyoruz.
Destek-dayanışma
sizden ve emek bizden.
Gazetemizin bugüne gelmesinde
emeği geçen bütün
dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve Si News’
e geçmişte ve günümüzde emek veren
herkese SiNews emekçileri olarak bir defa
daha teşekkür ediyoruz.

SINEWS 15 GÜNLÜK

çok araştırma inceleme dosyalarıyla karşıTemsil ettiði 20’den fazla sigorta þirketiyle sizlere
nıza çıkacağız. Türkiye ve Kürdistan’dan
vicdani retçiler, insan hakları dosyası, ve
hizmet etmekten onur duyar.
bir çok yönüyle röportajlara yer vereceğiz.
Kaliteli hizmet ve fiyat garantisi, 15 yýllýk sigorta
deneyimiyle, size bir telefon kadar yakýn!

iv

416.878.2858

çalışacağız. Elimizden geldiğince Lazların,
Pomakların, Abazaların vs halkların kültürlerini tanıtacağız. Bir bütün olarak Kültürsanat ve edebiyata daha geniş yer verme
amacındayız.

( A u t o , c o m m e rc i a l , b u s i n e s s l i a b i l i t y a n d H o m e i n s u r a n c e )

Sİ NEWS
416 878 2858

(647) 989 6547

Mesopotamia

Sevgili dostlar bu ay epey yoğun geçti.
Gazetemizin 15 günlük olması omzumuza biraz daha fazla yük bindirdi. Bugüne
kadar bizi maddi ve manevi destekleyen
bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve bizi
hiç yalnız bırakmayan
kuruluşlarımıza bir kez
daha teşekkür ederiz.
Halkların kardeşliği,
barış içinde bir arada,
özgür yaşama düşümüzü ve umudumuzu koruyarak yayın hayatına
başladık. Uzun yıllardır
bu umudumuzu hiçbir
zaman kaybetmedik.
Dönem dönem eksikliklerimiz oldu. Elimizden
geldiği kadar bu eksikliklerimizi aşmaya çalışarak daha geniş kitlelere ulaşmaya çalışacağız.
Genel bakış açımızda
bir değişiklik olmadı.
Elimizden geldiğince
bütün Türkiye halklarını kucaklamaya çalıştık.
Kucaklayamadıklarımızı da bu dönem kucaklamaya çalışacağız.
Gazetemizde her zaman olduğu gibi Kürd
dili ve edebiyatına geniş yer vereceğız.
Kaybolmayla yüz yüze olan dillerin öyküsünü yazacağız, şiirlerine yer vermeye

Ontario’daki Sigortacýnýz

Nihat Karahan

Jiyan H. Dogan –

kurdiciyayi@hotmail.com

Murat Doðan

Editor-in-Chier: Metîn Çîyayî

Ingilizce haber Kordinatorü:

Özel günlerinizi ölümsüzleştirmek mi istiyorsunuz?
Profesyonel:
Düğün, Nisan, Parti, Doğum Günleri ve Reklam çekimleri yapılır.
Detaylı bilgi,

Büro Tel.: 905-475-58 00, iç no: 310
Cep Tel.: 647-833-5182

Büro Tel.: 905-475-58 00, iç no: 310
Cep Tel.: 647-833-5182

www.durabond.com

w

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

2010 REHBERİNE KATILDINIZ MI?



DEĞERLİ ARKADAŞIMIZ ESKİ KÜRT DERNEKLER FEDERASYONU BAŞKANI RIZA AĞA’NIN
ANNESİNİ KAYBETTİK. MERHUMA ALLAHTAN RAHMET AİLESİNE SABIRLAR DİLERİM.

Canadian Mesopotamia Culture Centre

Jiyan Video and Photograph

SÎNEWS
Metîn Çîyayî

GÖZÜNÜZ AYDIN

SÎNEWS

HIZMETLERIMIZ

FİYATLAR:

Mesopotamia

Gündem

416 878 2858

NEWS

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ:

Gündem
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Email:MEDYAFILM@GMAIL.COM
Dügün ve kına gecesi 1100 dolar
100 büyük boy resim dahil 1250 dolar
Film gibi çekim istiyorsanız bizi arayın

YEMEK TARİFLERİ

Yemek TarifLeri

Rêbendan / Ocak / January 17-31, 2010

ANA-BABA OKULU

Gülsince Kürt Mutfagi

KIRMIZI LAHANA TURSUSU

YÖRE.MALATYA 4 KISILIK

MALZEMELER

MALZEMELER

- 1 adet kucuk kirmizi lahana
- 1/2kg domates
- 5 adet aci sivri biber (aci
biber orani istege gore ayarlanabilir)
- 3 dis sarimsak
- 1/2 cay bardagi sirke,
- 1/2 taze limon suyu,
- istege bagli tuz

Çocuklarda sık görülen davranış bozukluklarından birisi de saldırganlıktır. Bazı çocuklar
davranışlarıyla saldırganlıklarını açıkça sergiler. Çocuk akranlarına ya da çevresindeki
diğer insanlara vurur, tekme atar, bir şeyler
fırlatır. Etrafındaki insanlara fiziksel zarar
verir. Bazı saldırgan çocuklar ise etrafındaki
insanlara fiziksel zarar vermez; ancak düş-

Nasil mi Yaptim?

YAPILISI:

Saldırganlık küçük çocuklarda normal bir
tepki biçimidir.Çocuğun güvenlik,mutluluk
yada başka bir gereksiniminin şekil değiştirerekbaşka bir biçimde ortaya çıkmasıdır.
Saldırganlığı kişisel bir yaralanmanın birbaşka şekilde sonuçlanması olarak tanımlayabiliriz. Bu yaralanma sonucundaçocuğun
akranlarına vurması, ısırması, eşyaları
fırlatması, tekmelemesi,tükürmesi ve zarar
vermeyi amaçlayan tehditler şeklinde sözelsaldırılarda bulunmasıdır.

iv

▪ Yesil mercimegi düdüklü tencerede iyice pisinceye kadar haslayin,haslanmis
mercimegi süzgece alin suyunu süzüp, sogumaya birakin.Limonun suyunu, nar
eksisi, tuz, karabiber,kimyon ve zeytinyagiyla karistirin demlenmeye birakin.
▪ Havucu ve Kerevizi rendeleyin.
▪ Sogan,Nane,Maydanoz ve pirasayi ince ince dograyin.
▪ Hazirladiginiz tüm malzemeleri birbiriyle karistirin servis yapin. Afiyet olsun.
▪ Gülsin.

▪ Kirmizi lahanayi ince ince kiyiyorum 2 Su Bardagi suyla yarim hasliyorum
▪ Sonra yarim haslanmis kirmizi lahanayi cukur bir tabaga alip sogumasini
bekliyorum,haslama suyundan kalirsa sakin dökmeyin onuda kullanin. Sarimsak, sivri
biber(sivri biberlerin cekirdeklerini ayiklamadim dilerseniz siz ayiklayabilirsiniz) ve
domatesleri kabuklari soyulmus bir sekilde robotta cekip,
▪ yarim bardak sirke ve limon suyu ile karistirip lahanalara dahil ediyorum hepsini.
Hemen pilavlarin makarnalarin yaninda tursu olarak kullanabilirsiniz
▪ Diger tursular gibi gunlerce beklemesine gerek kalmiyor.Kalan tursuyu kavanozda
en fazla 1 hafta sakliyabilirsiniz cabuk tüketmeniz gereken bir tursu bu.Kolay ve pratik
dilerseniz ekmekle katiksiz olarakta yenilebiliyor.
▪ NOT.Ben kendi tabagima azbisey karabiber ve Reyhanda ekledim ve peynirle yedim
,tadi bana göre güzel dilerseniz bir deneyin.Afiyet olsun.Gulsin.

manca oyunlar oynayarak,
oyuncakları kırarak saldırganlığını ortaya çıkarır. Çocuğun
sergilediği bu davranışları ne
sıklıkla yaptığı ve ne düzeyde
olduğu çok önemlidir. Küçük
çocukların büyük bir kısmında bu tarz hareketler gözlenebilir; ancak
çocuk bu davranışları sürekli ve yineleyerek
sergiliyorsa, bulunduğu ortamlarda özellikle
arkadaşlarına karşı saldırgan davranıyorsa
bu davranışların aile tarafından dikkate alınması gerekir.
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Office:info@AsadHomes.com
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Office: 905.883.8300
Ext.3403
www.AsadHomes.com
Office: 905.883.8300
Ext.3403
www.AsadHomes.com
647.882.7112
info@AsadHomes.com
sad Email:
Ahmadzadeh
Sales Representative

w

*Independently Owned And Operated ® ™ Registered Trademarks of CENTURY 21 Real Estate LLC Used Under License. ® ™ Trademarks of AIR MILES
*Independently
Owned
And
Operated license
® ™ Registered
of CENTURY
21 Real
Estate
LLC Used
License. ®Partnership.
™ Trademarks of AIR MILES
International
Trading
B.V.
used
LoyaltyTrademarks
Management
Canada
Inc.Real
and
CENTURY
21Under
Canada
*Independently
Owned
And under
Operated ® ™byRegistered
TrademarksGroup
of CENTURY
21
Estate
LLC Used
Under Limited
License. ® ™ Trademarks of AIR MILES
International Trading B.V. used under license by Loyalty Management Group Canada Inc. and CENTURY 21 Canada Limited Partnership.
International Trading B.V. used under license by Loyalty Management Group Canada Inc. and CENTURY 21 Canada Limited Partnership.

Email:
info@AsadHomes.com
Representative
Office: 905.883.8300 Ext.3403
www.AsadHomes.com
www.AsadHomes.com
Email: info@AsadHomes.com

*Independently Owned And Operated ® ™ Registered Trademarks of CENTURY 21 Real Estate LLC Used Under License. ® ™ Trademarks of AIR MILES
*Independently
Owned
And
Operated
® ™ Registered
of CENTURY
21 Real
Estate
LLC Used
License.
® Partnership.
™ Trademarks of AIR MILES
International Trading
B.V.
used
under license
by LoyaltyTrademarks
Management
Group Canada
Inc. and
CENTURY
21Under
Canada
Limited
International Trading B.V. used under license by Loyalty Management Group Canada Inc. and CENTURY 21 Canada Limited Partnership.

w

47.882.7112

*Independently Owned And Operated ® ™ Registered Trademarks of CENTURY 21 Real Estate LLC Used Under License. ® ™ Trademarks of AIR MILES
International Trading B.V. used
under license
by Loyalty
Management
Group Canada
Inc.ofand
CENTURY
21 Canada
Limited
Partnership.
*Independently
Owned
And Operated
® ™ Registered
Trademarks
CENTURY
21 Real
Estate LLC
Used Under
License. ® ™ Trademarks of AIR MILES

ce:www.AsadHomes.com
905.883.8300 Ext.3403
*Independently Owned And Operated ® ™ Registered Trademarks of CENTURY 21 Real Estate LLC Used Under License. ® ™ Trademarks of AIR MILES

Sürekli ve aşırı biçimde saldırgan olan
çocuk sinirli,anlaşılmaz, eyleme hazır ve
aşırı geçimsizdir. İlişkileri gergin vesürtüşmelidir. Hemen parlar ve kavgaya hazırdır.
Durmadan kuralları çiğner veceza görür. Bu
çocuklar cezadan etkilenmez yada kısa süreli
etkilenmişgibi görünürler. Olağan anlaşmazlıkları bile bilek gücüyle çözmeye çalışırlar.
Tepkileriölçüsüz ve durumla orantısızdır.
Öfkesini yenemez ve hep kendini haklıçıkarmaya çalışır. Bu çocuklar evde okulda sürekli sorun yaratırlar veyetişkinlerle sürekli çatışma içindedirler. Genellikle erkek çocuklar
dahasaldırgandırlar.
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SALDIRGANLIĞIN NEDENLERI
1- Saldırgan davranışların ebeveynlertarafından ödüllendirilmesi. Geleneksel
kültürün erkek çocuğun saldırga
nlığınıonaylaması(Ör: parkta iki
çocuk birbirini döver. Biri daha
çok dayak yerse,annesinin çocuğunun kendisini savunamadığı
düşüncesiyle üzülmesi)
2- Çocuğun yetişkinlerden katı
ceza, anlayışsızlık ve yetersiz
sevgi görmesi
3- Babanın uzun süreli yokluğunda, anneninsürekli çocuğun etrafında olmasıyla ortaya çıkan ortam
4- TV. Ve kitle iletişimim araçlarınınolumsuz
etkisi(Kurtlar Vadisi örneği ver.)
5- Ana-baba tutumlarının olumsuzluğu, çocukla aralarındaki iletişimin iyi olmaması
6- Çocuğun ana-babasından dayak yemesi
7- Beyin zarı iltihabı, beyin zedelenmesigibi
fizyolojik sorunlar

SALDIRGAN DAVRANIŞLARI NASIL
ÖNLEYEBILIRIZ?
1- Her şeyden önce ana-baba çocuğasaldırganlık modeli olmamalıdır. (Evde dayak
yiyen bir çocuk varsa kardeşinidövüyor.
Kardeşi yoksa okulda en ufak bir sorunda
arkadaşına vuruyor. Yadahayvanlara eziyet
ediyor.) Çünkü dayak herkes için olumsuz

duygular yaratır.
2- Çok fazla saldırgan davranışlara toleransgösterilmemelidir.
Çocuğun istekleri bu tip davranışlar yapınca yerinegetiriliyorsa,
çocuk isteklerini yaptırmada araç
olarak görmeye başlar. Buyolla
istekleri yerine getirilmemelidir. Saldırgan
davranışlarödüllendirilmemeli ve onun bu
davranışının istenmeyen bir davranış olduğu
hemengösterilmelidir.
3- Saldırgan davranışlar kesinlikle dayaklacezalandırılmamalıdır. Ana-babanın ilgisi
sevgisi azaldığında ve fizikselcezalar uzun
süre devam ettiğinde, çocukta saldırgan, asi,
sorumsuz davranışlargelişir. Saldırgan davranışlar ortaya çıktığında, yetişkinler sakin
davranmalı,anormal duygusal tepkiler yerine
ben dilini kullanmalıdır. (Böyle davrandığıniçin üzüldüm) Dayak saldırgan davranışın
hemen bitiminde uygulandığı zaman,onun
hemen kesilmesini sağlayabilir ancak, çocukta düşmanca duygulargeliştirir.
4- Çocuk gergin ve sinirliyken onunlatartışmamalı, sakinleşmesini beklemeli ve daha
sonra davranışı ile ilgilikonuşulmalıdır.
5- Çocuğa sosyal olgunluğuna uygun çeşitlisorumluluklar verilmeli, başarabileceği
kadarıyla bir çok Şeyleri başlatıp,bitirmesi
sağlanmalıdır. Çocuk başarma duygusunu
yaşamalıdır.
6- Çocuğa bu davranışın dezavantajlarıgösterilmelidir.Saldırgan davranışları ile isteklerini elde edemeyeceğini,istediği Şeyleri
kaybettiğini görmeli ve yaşamalıdır.

7- Olumlu davranışı pekiştirme: Ana-baba
vediğer yetişkinler çocuğun olumlu davranışını görüp, olumsuz davranışıgörmezlikten
gelmelidir. Çocuk bu davranışı yapmadığında sözel olaraködüllendirilmelidir. Örn:10dk.
Kavga etmeden ve bağırmadan oynadığında
budavranışını sözel olarak ödüllendirme vb.
8- Çocuğun dışarıda oynamasına
izin verme,bu çocuğun gerilimini
azaltır ve enerjisini boşaltma imkanı sağlar.
9- Saldırgan davranış diğer çocuklarıngüvenliğini ciddi bir Şekilde tehdit etmedikçe bu davranışın üstünde durmamakgerekir.
10- Kendi kendine konuşma:Çocuk oldukçadürtüsel davranıyorsa
ve onun bu yönünü kontrol etmede güçlük yaşanıyorsa;çocuğa başkalarına
vuracağı zaman, kendi kendini engelleyici
cümleler söylemesiöğretilebilir. Örn: 10 a
kadar say ve ona vurma gibi.
11- Çocuk saldırgan modellerle karşı karşıyagetirilmemelidir.TV deki şiddet içeren
programları seyretmesi engellenmelidir.Eğer
kesinlikle engel olunamıyorsa, ana-baba çocukla birlikte seyrederekşiddetin sonuçlarını
tartışabilirler. Ayrıca bu şiddet filmlerinin
gerçekyaşamın modeli değil, kurmaca olduğu çocuğa anlatılabilir.
12- Kızgınlıktan kurtulmak için alternatiflerbulunabilir. Yumruklanabilen kil, çakılabilen
çiviler, resim çizme, boyamaçocuğun kızgınlık duygularını kontrol altına almayı sağlayabilir. Ayrıcafutbol, basketbol gibi sporlar
kabul gören çıkış yollarıdır.
13- Her yaş ve dönemdeçocuğun temel ihtiyaçları zamanında yerine getirilmelidir.
14- Bu çocukların özellikle baba ile daha
çokbirlikte olması sağlanmalıdır.
15- Anne-babalar bu çocuklarla iletişimkurarken ben dilini kullanmalıdır. Örn: Böyle
kavga ettiğin zaman rahatsızoluyorum, üzülüyorum gibi. Kişiler duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını davranışanında dile getirmelidir.

Foreign Currency Exchange & Transfer
► 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

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

1994

International Trading B.V. used under license by Loyalty Management Group Canada Inc. and CENTURY 21 Canada Limited Partnership.
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Çocukta Saldırgan Davranışların Önlenmesi
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YESIL MERCIMEK SALATASI

- 1 su bardagi yesil mercimek
- 1 Limon 1 Yesil sogan
- 6-7 dal maydanoz
- 1 orta boy havuc
- 1 Prasa
- 2-3 dal Nane
- ½ Kereviz kökü Yeterince
Tuz,Karabiber,Kimyon.
- 1 yemek kasigi nar eksisi Yeterince Zeytinyagi.
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416.229.0000
Fax: 416.229.0234
US Toll Free: 1-888-377-7977

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

Aşk İkili Bir Bedende

İçimizde savaş, dışımızda savaş, savaşın eksik olmayacakmı bu
dünyada, her taraf ölü bedenler kokuyor.
Savaş insanoğluyla doğmuş olmalı. Hiç bitmek bilmeyecek
bu savaşlar. Özgürlük, demokrasi, insan hakları diyoruz, bir
canimiz var oda feda olsun diyoruz, diğer yandan yitirdiklerimiz,
bir daha göremeyeceğimiz çocuklarımız, kardeşlerimiz, ve
yoldaşlarımız. Bütün acılı bakışlarla içimize gömdüğümüz
göz yaşlarımız. Savaşıp da hak kazanamadığımız uğruna
kaybettiğimiz canlarımız...
Sokaklarda savaşla büyüyen çocuklarımız, yarin bir gün alışılmış
bir hayatin içinden savaşsız yasaya bilecekler mi? Savaşsız bir
hayat çocuklarına yaşatabilecekler mi?
Kürek değmemiş bir avuç toprak aranıyor... Zılgıtlarla uğurlanan
bir beden bekliyor bilmiyorum kimin uğruna.
Hiç bitmeyecek savaşlara mi yoksa yaşamayı özleyen insanların
uğruna mi?
Kan kokuyor nefesler... nefret içeriyor bakışlar...şiddet
doğuruyor insanlar....
Hayat yasamak değil artık kurtuluş arıyor bütün haykırışlar...
isyanlar...
içimizdeki büyük acı sessiz çığlıklar. Savaşlar.... dil savaşları...
Kültür savaşları, para savaşlar…din savaşları... aklınıza
gelebilecek bütün savaşlar....özgürlük yolunda yürümeye
giden kadın savaşları... kadına şiddet uygulayan zavallı erkek
savaşları... ihanet ve dostluk savaşları... samimiyeti yitirmiş
toplumsal savaşlar...
içimiz dişimiz savaş... yasamaktan çok savaşmakla
boğuşuyoruz... ne diye dünyaya yasamak için gelmişiz?
Bu savaşlar bitecek mi? Ömrümüz yetecek mi savaşsız bir
dünyada hayalini eksik etmediğimiz, umutlarımızı
yitirmediğimiz barışçıl bir hayati yasamak.

Konak

bir cocuga sormak gerek terk
edilmisligin ne oldugunu
buyumenin ne oldugunu
bilmeden kendi basina buyuye
bilmek
yuregindeki yasanmamis ve
yasatilmamis duygulari aciyla
yasamak
cevabsiz susturulmalari ve
anlamsiz gidislerine
kime sora bilir neden terk
edildigini
kim cevab olabilir nedensiz terk
edilmisligi
yasamin baharindaki
bahar ayinda terk edilmis
cocuklugunu;
kime sorabilir...
kim cevab olabilir oksuzlugune
toprak evinin rutubet kokusuna
ekmek parasi olmayan
yoksulluguna
okul kapisi gormemis bos
cantasini kim doldura bilir

$3.

$8.99

KÖFTE

$8.99

BAKLAVALAR 3 ADET

$1.99

w

TAVUK ŞİŞ

ote yandan kendisine cevab
bulamayan sorularina
cevabini bilmedigi sorularin
cevabini kime sorabilir
cevab tore mi?
toprak kavgasi mi?
yoksa eline silah verilmis vatan
hainleri mi?

sevgiye, sevkate doyamamis
annenin kutsalligini
yasayamamis
olumun ne oldugunu bilmeyen
anneler ve babalar gununde
mezarina cicek koyarak
sevgisini dile getirmeye calisan
kucucuk bir cocuk
nasil anlaya bilir anlatilmasi guc
TORE, TOPRAK ve SILAH
kavgasini.
Bilge koyundeki akil almaz
katliamda anne babasini
kaybetmis cocuklara....

HALAL

w

99

$8.99

peki kardesleri
bir tek terk edilen O’mu
onlarda terk edilmedi mi?
kardeslerine abla veya abi mi?
anne yada baba mi olmali
kendisininde onlar gibi terk
edildigini
zamansiz terk etmelerinin
kizginligini
nasil anlata bilir ve ikna edebilir
cekilmez aglamalarini nasil
sustura bilir

Turkish Grill

$1.99

ADANA KEBAP

kendisine bakamayacak kadar
kucuklugune ne demeli
ozlem duygusunu tarif
edemeyecek kadar kucuk
derdini ve neresinin agridigini
bilmeyecek kadar aglamakli
korkuyla yeni tanismis titrek
sesi
aydinliga henuz kavusamamis
karanlikla yeni tanismis bir
cocukluk...

w

DÖNER-DÜRÜM

ucumuzda beklemekte.
Ask hepimizde ayri ayri tek bir
benzerlikte.
Askin rengi yoktur,
kokusu ise ozlemdir.
Yabanci degiliz bu kokuya
elbette mevcuttur bizde
Ask insanin kendisinde.
Ask kaderin yazgisi degil
ana rahminden dustugun
dakikadan sonra
senden dogan,
sen buyudukce seninle buyuyen
sen ve bende
Ask...
Ikili bir bedende!

ZAMANSIZ TERK ETMELER

Doner & Shawarma

MERCİMEK ÇORBASI

dokunulmasi korkunc guzellikte
ve;
gorunmezlikte.
Ask...
her an sirtindan vurabilecek
kadar acimasiz
kustah ve bencil!
ayni zamanda ihanetci!
seni yok edebilecek
eskiye benzer yeni bir ben
beraberinde getirebilecek gucte!
Unutulmasin ki ask alinmaz ve
satilmaz
Ask...
soylenmiyen sozcuklerde...
ve hislerde.
Son nefesimize kadar hep bas

2491 Lakeshore Blvd. W., Unit 7,
Etobicoke, M8V 1C5

416.251.3700
Dine-In / Take Out / Delivery / Catering
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TORONTO KURT DERNEĞİNDE MARAŞ KATLIYAMINDA
ŞEHİT DÜŞENLERİN ANASINA AŞURE DAĞITILDI
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SİZ HANGİ SAVAŞTASINIZ?

Aşk....
ne onda ne şunda nede bunda
ne gök yüzünün maviliğinde
ne gecenin karanlığında
nede parlayan yıldızların
aydınlığında
ne tutamadığın ateşte
ne görünmeyen suyun renginde
Aşk....
uzakligi kadar cok yakininda
aklimizin ve beynimizin
ruhumuzun ve yuregimizin
gizlenmis aci ve tatli
derinliklerinde
yani hem sende hem bende...
ikili bir bedende.
Ask...

SiNews Toronto

Tarihinde Toronto Kürd derneğinde Maraş
katliamını anma etkinliği yapıldı. Etkinliğe
200 yakın kişi katıldı. Maraş katliamını
anma Töreni Maraş katliamında şehit olanları ve dünya özgürlük şehitleri adına bir
dakikalık saygı duruşuyla başladı.
Maraş katliamının 31. yıl dönümünde katiller lanetlenirken Maraş şehitleri zılgıtlar
ve alkışlarla anıldı. Maraş katliamını yaşayan tanıkların anlatımları okundu. Maraş
katliamı belgeseli ve dia gösterisi ilgiyle
izlendi.
Dernek adına yönetim Kurulu üyesi Özgür
‘Maraş katliamından günümüze devletin
Kürtlere bakış açısının değişmediğini,
Kürd halkının direnişlerde sembolleşen
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andığını belirti’.
Özgürün konuşmasının ardında, Kürt derneği kadın komisyonu adına konuşma yapan Zeynep ‘Maraş katliamını anarak, katliamın Kürd kadınının üzerindeki etkilerini
anlattı. Zeynep konuşmasında bir yaşında
bebeklerin, hamile kadınları öldürüldüğünü, onlarca kadına tecavüz edildiğini belirterek, Maraş Katliamı vahşet boyutlarını
aşan yeryüzündeki canlı bir varlığın yapamayacağı tanımsız bir durumdur’ dedi.
Kürt derneğinin denetleme ve disiplin
kurulu üyesi Goco Soğan’da Maraş katliamında hayatını kaybeden yüzlerce insanımızı saygıyla andıktan sonra, Maraş
katliamını anlatan
uzun bir araştırma yazısı okudu.
Anma gününün

sunuculuğunu ise Sultan Soğan yaptı.
Anma toplantısında konuklara bol bol aşure dağıtıldı.

Kızılbaş Kürtleri
dün Koçgiri de, Dersimde katledenler,
bugün Maraş’ta,
çorumda, Sivas’ta ve
ülkenin bütün dağlarında katletmeye
devam ettiğini belirterek, Kürd özgürlük
hareketinin yarattığı
direniş sayesinde
bugün devletin Alevi açılımı noktasına
geldiğini belirti. Kürt halk önderi sayın
Abdullah Öcalan ve onun yılmaz militanları olan gerillaları selamlarken, Maraş
katliamda yaşamını yetirenleri saygıyla

Men & Ladies
Fashion & Design

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

905.278.1661
388 Lakeshore Rd. East, Mississauga, ON L5G 1H5
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“İnsanî yardım” için koşuşturan asil
“uluslararası camia”, şimdi dindirmeye
çalıştığı acının boyutundan büyük ölçüde sorumlu. The Guardian’dan Peter
Hallward Haiti depremini ve bu acının
arkasındaki batının zulmünü irdeliyor.

ka sonucu olarak görmek. Şimdiden apaçık
ortada olansa, bu etkinin, tarihi çok daha
uzun bir bilinçli yoksullaştırma ve gücü
eline almasını engelleme sürecinin sonucu olacağı. Haiti’yi “batı yarıkürenin en
yoksul ülkesi” diye anmak âdettendir. Bu
yoksulluk, dünya tarihindeki belki en vahşi
kolonyal sömürü ve üstüne gelen onlarca
yıllık sistematik postkolonyal zulmün mirası.
“İnsanî yardım” için koşuşturan asil “uluslararası camia”, şimdi dindirmeye çalıştığı
acının boyutundan büyük ölçüde sorumlu.
ABD, 1915’te işgal etmesinden bu yana,
Haiti halkının, eski cumhurbaşkanı JeanBertrand Aristide’in sözleriyle “tam sefaletten onurlu yoksulluğa” doğru kımıldanmak için attığı her ciddi siyasî adım, ABD
hükümeti ve bazı müttefikleri tarafından
bilinçli şekilde engellendi. 2004 yılında
binlerce kişinin ölümü ve halkın büyük
çoğunluğunun öfkesiyle sonuçlanan, uluslararası desteğe sahip bir darbeyle yıkılan
Aristide hükümeti (% 75’lik bir oy oranıyla seçilmişti) en son kurbandı. Ardından
BM, ülkede devasa ve son derece pahalı
bir istikrar ve barış gücü bulundurmaya
başladı.
Bugün Haiti, eldeki en sağlıklı verilere
göre, halkının yaklaşık % 75’i günde 2
doların, dört buçuk milyon kişiye tekabül
eden % 56’sınınsa bir doların altında bir
miktarla yaşadığı bir ülke. Onlarca yıl süren neoliberal “düzenleme” ve neo-emperyal müdahaleler hükümetin, halkına yatırım yapabilme veya ekonomisini düzeltme
kapasitesini elinden tamamen aldı.

Port-au-Prince’de bugün yaşanan felâketin
sebebi işte bu yoksulluk ve kudretsizlik.
1970’lerin sonlarından bu yana Haiti’nin
tarıma dayalı ekonomisine yapılan insafsız taarruzlar on binlerce küçük çiftçiyi
kalabalık şehirlere akın etmek zorunda bıraktı. Güvenilir istatistikler bulunmamakla
birlikte, başkentin yüz binlerce sakininin,
standartların tamamen altındaki gecekondu tipi evlerde yaşadığı tahmin ediliyor.
Bizzat bu tip yerlerde yaşayan insanların
doğal ayıklanmaya uğraması, uğradıkları
zararın boyutları gibi, “doğal” ya da kazara
değil. Haiti Adalet ve Demokrasi Kurumu

Müdürü Brian Concannon’un sözleriyle:
“O insanların orada olmasının sebebi, kendilerinin veya anne-babalarının, şehirlerde
sömürüye açık bir işgücü yaratılmasını
amaçlayan politikalarla kırsal bölgeleri
terk etmeye teşvik edilmiş olmaları; dolayısıyla tanım itibarıyla, depreme dayanıklı

evler inşa edemeyecek insanlar”. Bu arada
şehrin; su, elektrik, yollar gibi temel altyapısı son derece yetersiz, bazı yerlerde yok
bile. Hükümetin, felakete çare bulma kapasitesi sıfıra yakın.
2004 darbesinden bu yana Haiti’yi uluslararası camia yönetiyor. Şimdi Haiti’ye acil
yardım göndermek için koşuşturan aynı
ülkeler, son beş yıl içinde, BM’nin yetkisini askerî amaçların ötesine genişletmek
yolundaki tüm önerileri veto etti. Bu “yatırım”ın bir kısmının yoksulluğu azaltmaya
ya da tarımsal kalkınmaya yöneltilmesine
yönelik her girişimin önü tıkandı.
2008’de Küba’yı da vuran aynı fırtınalar
sadece dört kişiyi öldürdü. Küba, neoliberal “reformlar”ın en korkunç etkilerinden
uzakta kalmayı başarmıştı ve hükümeti halen halkını felâketlere karşı koruma kapasitesinin elinde tutuyor. Eğer bu son krizde
Haiti’ye yardım etmek niyetindeysek, bu
karşılaştırmayı akılda tutmalıyız. Acil yardım göndermenin yanı sıra, Haiti halkı ve
kamu kurumlarının kendi iktidarını eline
alması için neler yapabileceğimiz üzerine
kafa yormalıyız. Yardım konusunda samimiysek Haiti hükümetini denetlemeye,
halkını pasifize etmeye ve ekonomisini sömürmeye çalışmaktan vazgeçmeliyiz. Ardından da, sebep olduğumuz zayiatın hiç
olmazsa bir kısmını ödemeye başlamalıyız.

iv

Salı günü Haiti’nin başkentini vuran şiddette bir deprem dünya üzerindeki hangi
büyük şehirde meydana gelse büyük zarar
verirdi.
Ama Port-au-Prince’in bir savaş alanını
andırıyor olması tesadüf değil. Haiti’nin
başına gelen bu felaketin yol açtığı yıkımı okumanın en iyi yolu, insan eseri olan
uzun ve çirkin bir tarihî döngünün bir baş-

PRIME AUTO COLLISION INC.
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Collision Repair / Body Work & Paint

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

w

Tel: 416-840-0643

w
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Architectural Moulding Manufacturer

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

ART MOLDING KALITE VE UYGUN FIYATLARI ILE STUCCO
EMEKCILERININ HIZMETINDEDIR

www.artmoulding.com

Before

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



Haiti’nin dramında Batı’nın payı / Peter Hallward
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We Underline Architectural Beauty

Vali Mutlu, “Yoksul vatandaşların sorunları ve ihtiyaçları ile ilgilenmenin, yardımcı
olmanın, onlarla beraber olmanın ulvi bir
görev” olduğunu söylerken, Sarmaşık Derneği’nin de bu amaçlara uygun ve takdir
edilecek çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi. Vali Mutlu, bu çalışmalar yürütülürken
yasalara uygun hareket edilmesi gerektiğini belirtirken, Gıda Bankası’ndan destek
alan 2300 ailenin mağdur olmaması için
her tür çabayı göstermeye hazır olduğunu
ifade etti.
Vali Mutlu, 15 bin kişinin mağdur olmaması için ise, Gıda Bankası’ndan destek
alan ailelerin listelerini isteyerek, onlara

Ölçer, bu aşamada, sorunun kalıcı çözümü
ve 2300 yoksul ailenin mağdur olmaması
için yargıya yapılan başvurunun gözden
geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ölçer,
yürütmeyi durdurma kararının kaldırılıp
kaldırılamayacağını ve Valilik nezdinde
böyle bir girişimde bulunup bulunulamayacağını sordu.
İl Valisi Sayın Mutlu da bu konuda hukuki
anlamda yapılabileceklerini araştıracağını
ve sorunu bu talebi dikkate alarak değerlendireceklerini, gerekirse tekrar bir araya
gelinebileceğini aktardı.

KADINLAR GIDA BANKASI’NA SAHİP ÇIKTI
Diyarbakır
Valiliği’nin
SarmaşıkGıda Bankası projemize
yönelik engelleme çalışmasına bir tepki de
Diyarbakır’daki kadınlardan geldi. Diyarbakır’daki kadın örgütü temsilcileri, Gıda
Bankası’nı ziyaret ederek, konuyla ilgili
bilgi aldıktan sonra yazılı bir açıklamada
bulundular.
Kadınlar adına ortak açıklamayı okuyan
Zeynep Demir Akçe, Diyarbakır’da hastalık, yaşlılık, engellilik, aile fertlerinden
çalışabilir olanların cezaevlerinde olması
ya da yaşamlarını yitirmiş olması gibi
nedenlerle hiçbir geliri olmayan ve verilecek iş bulunsa dahi çalışabilir ferdi bulunmayan on binlerce insan bulunduğunu

ELİF MARKET
867 Wilson Ave. Tel: 647-436-1799

GELİN DEMLİ BİR ÇAYİMİZİ İÇİN
SOHBET VE ALIŞ - VERİŞİN MERKEZİ

w

w

►YÜZDE YÜZ
ORGANİK BAL
►ORGANİK KÖY
YUMURTASI
►HAKİKİ TERE YAĞI

w

Sonra bağın sahibi gelmiş. Türk’e ve Kürt’
e dönerek:
- Ulan ikiniz de Müslümansınız anladık da,
bu kafir Hıristiyan’a neden üzümlerimi yedirdiniz? Ben şimdi bu Ermeni’yi dövecem
demiş ve
Ermeni’yi bir güzel dövmüş.... Devamı
Daha sonra Türk’e dönerek:
-Ulan tamam sen Türk’sün de bu Kürt’e
niye üzümlerimi yedirdin? Ben şimdi bu
Kürt’ü dövecem deyip Kürt’ü de bir güzel
dövmüş.
Sonunda Türk’e dönüp:
-Ulan sen de Türk’sün ben İngiliz’im, malımı çalıyorsun. Utan be ! deyip Türk’ü
dövmüş.
Dayak yiyen üç arkadaş geri dönerken
Kürt dayanamayıp sormuş:
-La babo, bu herif tek başına üçümüzü nasıl dövmiştir?
Türk:
-Başta Ermeni’yi dövdürtmeyecektik.
Dövdürtmeyecektik.

hatırlattı. Sarmaşık Derneği ile ortak çalışma yürüttüklerini ve desteğini aldıkları
kurumlardan biri olduğunu belirten Akçe,
“Valilik tarafından alınan bu siyasi kararla
birlikte derneğin destek sunduğu aileler bir
kez daha mağdur edilerek, tekçi zihniyete
bağımlı hale getirmeyi hedeflemişlerdir.
Seçim döneminde hükümetin seçim yatırımı olarak dağıttığı kömür ve makarna
yardımlarıyla halkı dilenciliğe sevk ederek
onurunu zedelemeye çalışan anlayışın
bugün hiçbir karşılık beklemeden çalışma
yürüten Sarmaşık Derneğinin yaptığı çalışmanın devlet eliyle engellenmesi biz kadın
kurumlarını düşündürmektedir. Devletin
halkımızı, özelde de kadınları yoksulluk ve
onursuzlukla terbiye eden bu anlayışı kınıyor, Sarmaşık Derneği için alınan karardan
bir an önce geri adım atılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

MELE KASTRO

Diyarbakır’da, 1970’li yılların başlarında,
bilge insan Niyazi Usta’nın terzi dükkanında bir grup yurtsever aydın toplanmış
demli çaylarını içerlerken, bir yandan da
Türkiye’de ve dünyada yaşanan olaylar ve
gelişmeler hakkında konuşmaktadırlar...
İstanbul’da yüksek okul okuyan gençlerden biri, ateşli ateşli ulusal kurtuluş savaşları, ulusların kendi kaderini tayin hakkı,
devrim, sosyalizm vs. diye nutuk atmaya
başlayınca,
Niyazi Usta, dayanamayarak, tatlı tatlı:
“Genç arkadaşım, sen güzel konuşuyorsun,
hoş konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun.
Kürtsün... Ama daha Kürt halkını tanıma-

Bir yillik varlik istersen bugday, on yillik varlik istersen agaç,
yüz yillik varllik istersen insan yetistir.

mışsın ya da okumak için gittin İstanbul’
a Kürtlerin nasıl olduklarını unuttun. Bir
halkın devrim yapması, kendi kaderini tayin etmesi, sosyalizmi kurması için o halkın ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal
yönden gelişmesi lazım. Oysa Kürtler için
bunların hiçbiri söz konusu değil!” diyerek
uyarmaya çalışır.
Genç, bu uyarılar karşısında:
“Peki Xalo!”(1) der. “Küba bu işi nasıl becerdi?”
Niyazi Usta sevecen bir şekilde, yeniden:
“Bırak Küba’yı mübayı... Şimdi, Küba’
dan Fidel Kastro Diyarbakır’a gelse ne
olur biliyor musun?.. Kürtler hemen ‘Mele
Kastro’ gelmiş... Hadi gidelim, Kastro
hazretlerinin elini, eteğini, sakalını öpelim,
şefaat dileyelim derler yeğenim... Aklınızı
başınıza alın!.. Acele etmeyin, biraz sabırlı
olun...”

$9.

İLLEGAL

Köyde, polisler ve özel tim, arama-tarama
yapmaktadırlar. Tüm köylüler bir odaya
sokulmuş, kimlik kontrolü ve aranan şahısların tespitine çalışılmaktadır.
O esnada siyasi polis şeflerinden biri, kaşları çatık bir biçimde köylülerin toplandığı
odaya girer. Köylüleri sert bakışıyla bir bir
süzer. Şef, arama yapan polislere göz kırpar ve işaret parmağıyla köylülerden birini
göstererek:
“Şuna dikkat edin!.. O illegal!..” deyip çıkıp gider.
Ve gözaltına alınanların da kimlik tespit
işlemi biter. Polisler, köylülerden odayı
boşaltmaları ve dışarıda tek sıra olmalarını
ister. Odada bulunan tüm köylüler dışarı
çıkar, tek sıra olurlar. Yalnız polis şefinin
işaret parmağıyla gösterdiği ‘illegal’ köylü

SHAWN-J
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boynu bükük, elleri önde, sesiz sedasız olduğu yerde beklemektedir.
Bir köylünün dışarı çıkmadığını fark eden
polislerden biri:
“Hey!.. Sen ne bekliyorsun?.. Dışarı çıksana be adam!..” deyince,
Köylü, boynunu daha da bükerek:
“Böyük polis beğ dedi ki... ‘İlla kal’!..
Bende kalıyorum begim.” der.
KOMUTANIM, BREJNEV ÖLDÜ!

Yıl 1982. Yer Diyarbakır Cezaevi.
Cezaevinde koğuşlara gazete, dergi, kitap
girmesi yasak. TV ve radyo hak getire.
Cezaevi dışında, yurtta ve dünyada neler
oluyor, kimse bilmiyor. Ancak, koğuşa
dışarıdan yeni bir tutuklu geldiğinde, yeni
gelenin anlattığı haber ve bilgiler sayesinde bir şeyler öğrenilmektedir.
Cezaevi tamamen dünyadan soyutlanmıştır.
Koğuşta her zaman olduğu gibi ‘eğitim
düzeni’ne geçilmiş, ‘hazır ol’da tutuklular
var güçleriyle habire marş söylemektedirler. Birden koğuş kapısı üzerinde bulunan
mazgal açılır.
Koğuş Sorumlusu ‘Diiikkkaaat!!!’ çeker.
Tüm koğuş, ‘12. koğuş görüş ve emirlerinize hazırdır komutanım!!!’ tekmilini verir.
Koğuş gardiyanı; ‘TKP Davası’ndan yargılanan bir tutuklunun ismini okuyarak,
çıkmasını emreder.
Tutuklu, ‘Emredersiniz komutanım!!!’ diye
emir tekrarı yaparak, açılan koğuş kapısından çıkar. Cop yiye yiye, uygun adımlarla,
sağa sola bakmadan, marş söyleyerek bir
sürü koridoru geçtikten sonra, merdiven
altı gibi bir yere getirildiğinde; odada subayların, askerlerin ve masa başında bir
kısım sivil kişilerin oturduğunu; duvar di-

We fix all body works

Body Shop / Electrical / Mechanical Service
All Makes & Models - Import & Domestic

AUTO SERVICE
Good Used
Tires Installed
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** Haftanin SÖZÜ **

binde ise ‘çök’müş biri bayan biri erkek iki
arkadaşının da kendisinden önce getirilmiş
olduğunu görür.
‘Beni acaba neden getirdiler? Mutlaka yeni
bir şeyler var. Yine bir sürü dayak yiyeceğiz. Acaba ne olacak?..’ diye korku ve
endişe içindeyken, sert bir ‘çök’ komutuyla
yüzü duvara dönük, duvar dibine nizami
çöker.
Masa başındaki sivillerden biri, tutuklunun
ismini sorduktan sonra tutukluya, Doğu
Anadolu Bölgesi’nde TKP örgütünün bölge faaliyetlerini yürüttüğü iddia edilen,
yalnız örgüt ismi bilinen kişiyi tanıyıp
tanımadığı, tanıyorsa kimin nesi olduğunu
söylemesini, yoksa kendisi için çok kötü
olacağını, yeniden ‘sorgu’ya götürüleceğini belirtir.
Tutuklu;
“Ben böyle bir kişi tanımıyorum komutanım!..” deyince,
Aynı sivil kişi kızgın bir şekilde:
“Yalancıyı Brejnev s..sin mi?” der.
Orada bulunan başka sivil biri:
“Komutanım haberin yok mu? Brejnev
öldü!” diye açıklamada bulunur.
Sorguyu yapan sivil:
“O zaman yerine geçen s..sin.” düzeltmesini yapar.
Sonra tutukluya birkaç soru daha sorulur.
Netice alınmayınca ya da bir şey bilmediğine kani olduklarından, tutuklunun koğuşa götürülmesi emredilir. Ne hikmetse,
ne odada ve ne de koğuşa götürülürken
dövülmez.
Tutuklu koğuşa vardığında, arkadaşları etrafına toplanarak:
“Geçmiş olsun!.. Ne oldu?.. Nereye götürdüler?” diye peş peşe sormaya başlarlar.
Tutuklu bir müddet arkadaşlarının yüzüne
baktıktan sonra:
“Brejnev ölmüş!” der.
Koğuştakiler sanki ‘bu da nereden çıktı,
şimdi şaka yapmanın sırası mı?’ dercesine
birbirlerinin yüzüne bakarlar.
Tutuklu biraz nefes alınca, gülerek ‘başsağlığı için çağırmışlar’ deyip, sonra kısaca
olup biteni arkadaşlarına anlatır.

We also have towing service

We’ll pay for
your scrap car

Oil & Filter
Change

$20.00

Front Brakes Pads
& Labor

$59.00

$100

Free Towing
Windshield
Replacement

$200.00
All Work Guaranteed!

We beat
everybody’s Price

Muffler
Custom Made

Eglinton Ave. E
Civic Rd.
Sherry Rd.
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St. Claire Ave.
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Valilik talebi üzerine, Sarmaşık Derneği
Genel Başkan Yardımcısı Selim Ölçer, dernek genel sekreteri Şerif Camcı, yönetim
kurulu üyeleri Meral Danış Beştaş, Meryem Demir ile Diyarbakır Valisi Hüseyin
Avni Mutlu ve yardımcısı Suat Seyitoğlu
arasında bugün akşam saatlerinde bir görüşme gerçekleşti.

Vali’nin listeleri isteme ve kendilerinin
yardım etme önerisine ise “Bu vakıf üzerinden zaten yoksul vatandaşlara yardım
yapılıyor. Ancak bizim önermediğimiz,
tasvip etmediğimiz yöntemlerle yapılıyor.
Biz bu yöntemlere karşı olduğumuz için
böyle bir dernekte, böyle bir projeyle gıda
desteğinde bulunma çabası içine girdik.
Böyle bir talep başka kurumlardan da bize
sunuldu. Valilik ve başka kurumlardan yapılan yardımların yoksulları rencide eden,
inciten tarzda yapıldığı ve yoksulluklarının
istismar edildiği nedeniyle ilkesel olarak
bu tarzı tasvip etmiyoruz. Bu nedenle bu
öneriyi reddettik. Böyle bir öneriyi ve yöntemi kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Diyarbakır’da her ay 2300 aileye ulaşarak
temel gıda ihtiyaçlarını karşılayan Sarmaşık Gıda Bankası’nın Diyarbakır Valiliği
eliyle engellemeye çalışılmasına tepkiler
büyüyor. Diyarbakır dışına taşan tepkilerin, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde yıllık ilerleme raporları hazırlayan
ve diplomatik- politik alanda Türkiye’yi
izleyen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun da gündemine girecek gibi görünüyor. Delegasyonu adına derneğimize

ulaşan Siyasi
İşler Danışmanı Sema Kılıçer, Valiliğin
engellemesini
kabul edilemez
bulduklarını belirtti. Derneğimiz Genel
Sekreteri Şerif Camcı’yı telefonla arayan
Kılıçer, konuyu takip ettiklerini bildirerek,
özellikle Valiliğin “listeleri bize verin,
biz yardım edelim” önerisini “örgütlenme
özgürlüğüne saldırı” olarak nitelediklerine
dikkat çekti. Kılıçer, bu önerinin kabul edilebilir olmadığının altını çizerek, konuyu
gündemde tutacaklarını, ayrıca hükümete
yanıtlaması için yazışma ve görüşmeler
başlatacaklarını belirterek konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Bir Türk, bir Ermeni ve bir Kürt yolda
gidiyorlarmış. Yürürlerken bir üzüm bağı
görünce canları üzüm çekip bağa girmişler.
Afiyetle beş altı salkım üzümü yemişler.
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Manville Rd.

Sarmaşık Gıda Bankası projesinin engellenmesi ile ilgili basında çıkan haberler
üzerine Diyarbakır Valiliği tarafından görüşme talep edildi. 13 Ocak günü akşam
saatlerinde gerçekleşen görüşmede, sorun
tüm boyutlarıyla ele alındı.

Dernek Genel Başkan Yardımcısı Selim
Ölçer ise derneğimizin yürüttüğü çalışmalar ile Türkiye’ye model teşkil edebilecek
projeler ürettiklerini, insani temelde yoksullukla mücadele çalışmaları yürüttüğünü
belirtti.

Sarmaşık-Gıda Bankası’na yönelik Diyarbakır Valiliğince yapılan engellemeye karşı
kamuoyunun tepkisi yurtdışına taştı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu da konuyu
gündemine alarak, Valiliğin tavrına tepki
gösterdi.

BİR TÜRK BİR KÜRT BİR ERMENİ

Mesopotamia

Warden Ave.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
üzerinden yardım yapılabileceklerini söyledi.

SARMAŞIK’A ENGELLEME AVRUPA
BİRLİĞİ GÜNDEMİNDE

Fikra
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416-285-4040 / 416-890-5068
116 Manville Rd. Unit 4, Scarborough, On

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

Kürt Sorununun Asli Muhatapları Bilinçlenen Müslümanlardır

Arka Mahlenin Delisi

Kürt Sorununun Asli Muhatapları Bilinçlenen Müslümanlardır / Hamza TÜRKMEN
[Özgün Duruş gazetesinin düzenlediği Kürt sorunun muhataplarıyla ilgili soruşturmasına, bana gönderilen sorular bağlamında cevabi bir yazı kaleme alıp gazeteye göndermiştim. Yazı, başlığı değiştirilerek ve yolladığım metinden seçmeler
yapılarak yayınlandı. Gazetenin soruşturmada “Müslümanlar bugünkü reel ortamda Kürt sorununun üçüncü tarafı, tarihi
itibariyle ise birinci muhataplarıdırlar. Çünkü İslami aidiyetleri tezyif edilen ve ana dili yasaklanan Kürt halkı, içinde yaşadığımız coğrafyada aidiyet olarak görece İslam’a en bağlı bir halktı(r)” ifademi ön spot yapması konunun asli muhatabını belirleme açısından aynılaştığımızı gösteren bir güzelliktir. Ancak yazıdaki bütünlük ve mesaj açısından bazı eksik ve
yanlış anlamaları telafi edebilmek için Özgün Duruş’a yolladığım yazının tam metninin yayınlanmasının uygun olacağını
düşünüyorum.]

1945’e geldiğimizde halkın muhalif tavrı
kanlı ve şedit bir şekilde bastırılmış ve direniş buğz etme gizliliğine bürünmüştü. Çok
partili sistemle görece özgürlük ortamından
yararlanmak için Sünniler de Aleviler de
“karşıtına sığınarak var olma”ya çalıştılar.
Ayşe Hür ve Cafer Solgun’un Stockholm
Kompleksi kullanımından kalkarak belirttikleri gibi, Aleviler de Sünniler de “katiline
aşık olmak” değişinin zebunları oldular. Bir

Bugünkü reel durumda Kürt sorununu farklı
perspektiflerle çözmek için üç kesimin ilgisi
ön plana çıkıyor: Birincisi, sosyalist kökenden gelen Kürt ulusalcı hareketi. İkincisi,
devrimci sol ve İslamcı kökenden gelen
demokrat siyasiler ve aydınlar. Üçüncüsü,
tevhidi uyanış sürecinden gelen ve İslam’ın
siyasal dilini kullanan Müslümanlar.
Birinci kesim, ayrılıkçılık ile eşit şartlarda
birleşme eğilimlerini içinde taşıyor. Ayrıca
bu kümede Kürtlüğü ırkçı veya kültürel temelli tanımlayan iki eğilim de mevcut. Ama
tüm Kürt ulusalcılarının da hedefi, Mustafa
Kemal gibi Kürt halkını laiklik temelinde
modernleştirmek ve uluslaştırmak.
İkinci kesimi bugün en çok AK Parti kurmay heyeti temsil ediyor. Amaçları ulusçuluğu restore edip Mustafa Kemal’ın 1930
öncesi İttihad Terakki kökenli Orta Asya
sarı ırk ve 1930 sonrası Hitit kökenli beyaz
ırk Türkçülüğünü aşıp, etnik yapılar arasında çatışmayı yumuşatmak. Irk kökenli
Türk ulusu tanımından, kültürel kökenli
Türk hatta Türkiye ulusu noktasına gelerek,
ulus temelinde etnik yapıların geri çekildiği
daha katılımcı ve özgürlükçü bir Türkiye
yaratmak. Hedefledikleri Türkiye ulusunu
küresel kapitalizme ayak uydurarak çağdaş
medeniyet seviyesine ulaştırabilmek.
İslami kesim ise yakın vadede Kürt halkının
doğuştan getirdiği fıtri haklarının iadesini
sağlamayı hedeflerken, nihai çözümün ulus-

Toplum içinde asıl kutuplaşma batılı paradigma içinde yer alan sağcı, solcu, milliyetçi veya liberal kesimlerin zıtlaşması
ile değil, tevhidi uyanış süreciyle başladı.
Çünkü tevhidi uyanış süreci Müslümanlara
tekrar üst kimliklerinin İslam olduğunu
ve sağcı, devletçi, ulusalcı kirliliklerden
arınmaları gerektiğini hatırlatıyordu. TSK’
ya bağlı Özel Harp Dairesi yani kontgerille
üssü, daha 1970’li yılların başından itibaren
tehlike gördüğü komünist hareket kadar
İslami (“şeriatçı”) uyanışa karşı yeniden ör-

öğretmen şunları söylüyor ‘Bak kardeşim
boşuna beni götürüp o zalimlere teslim
etme. Al evim de malımda senin olsun.
Ama şunu unutma, bugün senin elinle beni
katleden devlet yarın başkasının eliyle de
seni katleder’ der. Ve haklı çıkar. Hamidiye
alaylarında ki devşirme, satılık Kürtlerin
Ermeni halkına, Kürt halkına yaptıkları
daha hafızalardan silinmedi.
Bir başka örnekte Almanya’dan verelim.
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Efendim, ffendim
canım efendim,
aklı kıt dertli efendim linç mevsiminde bir Maraş katliamı, bir çorum,
bir Sivas katliami
yaratamadan fani olacağa benzersin canım
efendim. Halbuki sen her yıl linç mevsimi
gelince hamile gacı gibi sancılanırsın, bir
oraya bir buraya kıvranır kurt adam gibi
dolunayda ortalığı kan revana çevirirsin.
Sana üzülmeyen insanoğlu insan’a yazıklar
olsun.
Şimdi bu nerden çıktı demeyin karpuz ekmek yemeyin. Karpuz bu kış mevsiminde
çok pahalı olur. Pahalılığı da bir yana bırakın T.C devletinin kış mevsimine aykırı
beslenmeden dolayı tutuklanırsınız. Benden kulağınızı çınlatmak ve linç kültürsüzlüğüne dalmak.
Kayıtlara göre, Erdoğan’ın ‘sabır’ dilediği günden bu yana 2009’da 12 ve yeni
yılda da dört linç ve saldırı meydana geldi. Linçlerle ilgili kimse tutuklanmadı.
Buna karşın bir linç mağduru İstanbul’
da, ikisi Edirne’de tutuklandı. Ve Manisa’da olduğu gibi, evini terk edenler de
yine onlar oldu. Hadi anladık siz Kürd’
ü linç eden kimseyi tutuklamıyorsunuz
ya bu gariban Cephe çalışanlarının ne
günahı var, ya da o çingenelerin. İşin
garibine bakın ki ‘Pompalı vatandaş’
Mustafa’ bir çingene. Çingene kardeşlerimizde duyuralım ve size bir kısa örnek
verelim.
Kürdistan’da 1915’de ‘Kafir’ katliamına
giden bir Kürd’de, Mardinli Süryani bir

İslam ümmetini yeniden yapılandıracak
birbiriyle irtibatlı tevhidî nüveler, Müslüman kitlelere ve diğer insanlara yaşayarak
ve örneklendirerek İslami tebliği götürecek
öncülerdir. Vahyin şahitleri olacak düşünsel ve ameli yeterliliğe sahip öncüler, İslami hassasiyetlerin canlandırılması için her
türlü zulme ve sapmaya karşı şartların gerektirdiği mücadeleyi vermelidirler. Ancak
gerekli merhaleler sonrasında bizler kitleler hakkında somut açılımlar yapabiliriz.
Bu konuda realitemizi görmeli ve bilinçli
Müslümanlar olarak şu anki mevcut gücümüzün kitleleşmeye yetecek nitel ve nicel
düzeyde olmadığını tartabilmeliyiz.
Kürt sorunu ve Türkiye’de yaşanan diğer
sorunlar karşısında her İslami çözüm teklifimizin Türk ve Kürt laikleri tarafından
tepkiyle karşılanacağını, hatta Müslümanların güçlenmesi karşısında bu iki laik
ulusalcı yapının ittifak bile yapacağını
gözden kaçırmamamız gerekir. Bizler köklü çözüm ve dönüşümlere, kendi oluşum
veya mücadele safhamızdaki inkılap süreçlerini yaşaya yaşaya adım atabiliriz. Zaten
Rabbimiz de “yapmayacağınız şeyi niçin
söylüyorsunuz?” diye bizi uyarmaktadır.

O halde kitleleri uyarırken sürekliliği hedefleyen sistematik ilk iş, rahmetli Seyyid
Kutub’un ifade ettiği “Yeniden Kur’an
Nesli”ni veya Kur’an ümmeti nüvelerini
bölge bölge, şehir şehir inşa etmektir. Bunun için de Türkiye tevhidi uyanış süreci
açısından, kendi şartlarımıza uygun bu
sünnetullah çizgisi dışındaki hayali kurgu
ve heyecanlardan, melankolik stratejilerden veya kurallarını ulusal ve uluslar arası
sistemin belirlediği reel siyasetin peşine
takılmaktan arınmamız gerekmektedir.
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LİNÇ MEVSİMİ

Hitler’de komünistlerle başladı, Yahudi ve
demokratlarla Almanya’nın bütün muhalefetinin ocağına incir ağacı dikti, sonra da
dünyanın anasına selam yolladı.
Şimdi siz söyleyin sevgili din kardeşlerim
bir başbakan çıkıp diyor ki; “Vatandaşlarıma özellikle sabrı tavsiye ederim. Fakat tabii bu sabır nereye kadar olacak?
Eğer siz vatandaşın mağazasının camlarını indirirseniz, hayatına kastederseniz,
vatandaş kalkıp elinde böyle bir tedbiri,
böyle bir imkânı varsa o da kendisini
savunma yoluna gidecektir.” diyorsa, siz
aklı kıt vatandaşlarım bu başbakandan ne
beklersiniz. Üç yüz elli bin kişiden oluşan
bir polis gücü olan Türkiye Cumhuriyeti
başbakanı kendi halkını savunamıyor, siz

kendinizi savunun diyorsa, ne denir ona?
Ne ala bir başbakan değil mi sevgili AKP’
li Kürd kardeşlerim. Siz AKP’li olmaya
devam edin, ister uyuyup hayal görün,
isterseniz önünüze atılan birkaç kemikle
idare edin.
İRAN ZABANİ CUMHURİYETİ
Allah kimseyi sahte dincilerin eline düşürmesin. Allah adına hergün onlarca insana
zülüm ederler. İki yıl önce tutuklanan Şirin
Elem Hulu’ya idam cezası verdi. 2007
Yılında da PJAK militanı Hasan Hikmet
Demir’de ağır işkenceler yapıldıktan sonra
idam edilmişti. İran zebani cumhuriyeti eline geçirdiği her Kürdü infaz ediyor, infaz
edemediklerini de göstermelik bir Molla
mahkemesiyle idam cezası veriyor. Önce
aylarca işkence ediyor ardında da idam.

taklarında uyuyan diyaspor Kürtlerini bir
silkeleyelim dedik. PJAK Davasında idam
alan tutsakların önemli bir kısmının öğretmen olması ayrıca dikkat çekiyor.

İdam sırasını bekleyen 18 Kürd tutsak
daha var.

1-Ferzad Kemanger (Öğretmen) 2-Ferhad Wekili (Öğretmen) 3-Eli Heyderiyan (Öğretmen) 4-Hebibulla Letifi
(Öğrenci) 5-Rustem Arkiya 6-Zeyneb
Celaliyan 7-Enwer Rustemi 8-Seyd
Sami Huseyni 9- Seyd Cemal Muhemedi
10-Huseyin Xizri 11- Şirin Elem Hulu
12-Şerko Maarfi 13-Mistefa Selimi Eyluyi 14-Mehemed Emin Aguşi 15-Reşîd
Axkendî 16-Ehmed Puladxanî 17-Hesen
Talî 18-Îrec Mihemedi

Hangi sabah idama götürüleceklerini Allah biliyor. Bizde Allah için bu idam alan
kardeşlerimizin ismini yazdık ve sıcak ya-

Bütün Kürtlerin İran’da ki zülüm
rejimine karşı birlikte hareket etmesi ve İran’daki bütün tutsaklar
için duyarlı olması her şeyden
önce insani bir görevdir.
Uykucu kardeşlerim, İran rejimi
altında inleyen bütün halkların
kendi tutsaklarına ortak sahiplenmesi kaçınılmazdır. Bizim burada
ismini bilmediğimiz binlerce tutsak var. O tutsaklara sahip çıkmak
onlarla, onların zavallı aileleriyle gönüldeş
olmak başta her Kürd için, sonrada ben insanım diyen her

PLUS Accounting & Tax Services
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Zaza ve Kırmanc Müslümanlar kadar, Arap,
Azeri, Türkmen, Gürcü ve Laz Müslümanlar da Şeyh Said’in arkasında Türkiye Müslüman halklarına yaşatılan yabancılaşmaya
karşı çıkmışlardı. Ama Türkiye Müslümanları kendilerine dayatılan yozlaşmaya karşı
direnişlerini devam ettirecek tevhidi değerlerden büyük ölçüde mahrum haldeydiler.
Ve sonra da çok bedel ödediler ve sindirildiler.

çuluğu ve küresel kapitalizmin kuşatmasını
aşıp yeniden fıtrat ve vahiyle buluşmakta
olduğunu vurgulamaktadır. Bu kesim, tüm
ıslah ve inşa amaçlı İslamcı çabalar gibi,
en azından Türkiye sınırları içinde tevhidi
kimliğe yönelen bütün halkların ve sosyal
öbeklerin dayanışmasını hedeflemektedir.
Ve tüm Müslüman halklarla vahdet temelli
tevhid ve adaletin sosyalleştirilmesi ile
Türkiye ve dünya insanı için bir çekim alanı ve sosyal bir model oluşturulacağı inancındadır. Ancak bu kesim öncelikle mustazaf hale düşürülmüş Müslüman kitleleri ve
Müslüman Kürt halkını vahyi ölçülerle ve
vahye şahitlikle uyaracak, bilinçlendirecek
bir model nesil olmak yükümlülüğü ile
karşı karşıyadır.
30-35 yıllık tevhidi uyanış süreci, toplumsal değişim ve bu değişime örneklik
için, Kürt olsun veya olmasın bilinçli
Müslümanlara, sünnetullah doğrultusunda
davranma sorumluluğunu yüklemektedir.
Bu sorumluluğa göre de İslami duyarlılığı
yaşatmaya çalışan çabalar içinde yer alanlara görev olarak, önce vahyi bütünlüğü
kavramış bilgi-inanç-eylem yükümlülüğüne inanan İslami şahsiyetleri mücadele
içinde yeşertmek veya kendilerini yetiştirmek ödevi düşmektedir. Olgun, birikimli
ve sınanmış İslami şahsiyetlerle de istişare
temelli öncü tebliğ ve mücadele öbekleri
oluşturmak kaçınılmazdır. Dolayısıyla
ilkin iktidar, hatta kitleleşme hedefinden
önce, pratik hayatın içinde “İyiliği emr ve
kötülükten nehy” bilincine ve yeterliliğine
sahip olan ümmet nüvesini veya nüvelerini
oluşturmak gerekmektedir.
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Dersim Eyaleti’nde gerçekleştirilen katliam,
daha önce de Bilad-ı Rum Müslümanlarının
bin ikiyüz-bin üçyüz yıldır kullandığı yazı
dili ve kültürel birikimi üzerinde yapıldı.
İsmet İnönü Dönemi’nde Osmanlı arşivleri
vagon vagon hurda fiyatına Bulgaristan’a
satıldı. Kur’an öğrenimi, İslami eğitim ve
Hacc farizası yasaklandı. Ezan değiştirildi.
Bazı merkezi camiler kapatıldı, bazısı da
depo veya ahır haline getirildi. Dergâhlar
ıslah edilmek yerine imha edildi. Namazın
bile kilise formuna uydurularak sıralarda
kılınması için resmi plan dâhilinde hazırlıkları yapıldı. Yol ve hayvan vergisi adına
dindar köylü borçlandırıldı ve toprakları
Atatürk’ün TBMM’ye mebus olarak seçtiği
toprak ağalarına yok fiyatına satıldı.

Müslümanlar üst kimliklerini tevhidi temelde ele alıp gündemleştirme bilinç ve cesaretine ancak 1970’li yılların ortalarından
itibaren adım atabildiler. Hayatı, yaşanan
fikri ve siyasi sorunları, resmi ideolojiyi
vahiy temelli okuma ve sorgulama becerisi,
önce öğrenen ve sorgulayan üç sınırlı çevrede 1970’li yıllarda belirginleşti: Düşünce
dergisi, Ercümend Özkan ve arkadaşlarının
illegal yapılanması ve Aylık Dergi çevreleri.
Sonra bu üç havza ve benzerlerinde belirginleşen birikim ve söylem haftalık Şura,
Tevhid, İslami Hareket ve Hicret dergileriyle en fazla, İslami duyarlılığı güçlü olan
genç Akıncılar camiasına taşındı. Bu çizgi
İran İslam Devrimi’nin ve 12 Eylül 1980
Darbesi’nin ardından da 1980’li yılların
ortalarından itibaren cemaatleşmeye veya
Müslümanlar arasında inisiyatif tutmaya
başladı. Biz bu çizgiye “Tevhidi uyanış
süreci” diyoruz. İşte Türkiye Müslümanları
belki ilk defa hayatı Kur’an bütünlüğünde
kavramaya ve okumaya bu süreçle başladılar. Ancak Türkiye Müslümanları bu bilinçlenme sürecinden itibaren sağcı, devletçi,
milliyetçi ve mezhepçi kirlerden elbiselerini
temizlemeye, tevhidi değerler gözlüğüyle
halkın sorunlarıyla ilgilenmeye adım attılar.
Bu geç kalmış bilinçlenme süreci içinde de
Kürt sorunu yeni yeni okunmaya ve Şeyh
Said’ten kalan izlerimizi Necip Fazıl, Sadık
Albayrak, Mustafa İslamoğlu gibi müelliflerin çalışmalarından tekrar öğrenmeye
başladık.

Müslümanlar bugünkü reel ortamda Kürt
sorununun üçüncü tarafı, tarihi itibariyle ise
birinci muhataplarıdırlar. Çünkü İslami aidiyetleri tezyif edilen ve ana dili yasaklanan
Kürt halkı, içinde yaşadığımız coğrafyada
aidiyet olarak görece İslam’a en bağlı bir
halktı. Kürtler, Türk ideolojisinin batılılaşma ve uluslaşma dayatmasına karşı çıktığı
ve hem İslami aidiyetine hem fıtri aidiyetine sahip çıktığı için Türkiye’de en fazla
zulme uğramış bir halktır.

w

Türk ulusal rejimi, İslam’ı veya dini aidiyetlerini üst kimlik olarak kabul eden Türkiye sınırları içindeki Oğuzları da; Zazaları,
Kırmancları, Arapları, Lazları, Azerileri,
Rumları, Çerkezleri, Gürcüleri, Ermenileri
de ya asimile etmeye ya da katliam ve sürgünlerle boyun eğdirmeye çalıştı. İstiklal
Mahkemeleri, modernleşme-batılılaşma
anlayışına ve dayatılan seküler temelli Türk
Ulusu/”Milleti” tanımına direnen kanaat
önderlerinden binlercesini idam etti. 1945
yılına kadar dini kimliğini üst kimlik olarak
kabul eden bu coğrafyanın geri kalan insanları da yasaklar, takibatlar, işkence, sürgün
ve hapis cezalarıyla susturulmaya çalışıldı
ve dayatılan Türkçü ve “Milli”/Ulusal Devletçi elbiseyi giymek zorunda bırakıldı. “Ne
Mutlu Türküm Diyene” özdeyişi yeni Türk
vatandaşlarının amentüsü haline getirildi.

Kürt sorunu konusunda İslami kesimin
yeterince inisiyatif alamamasının arka planında yatan neden, işte bu süreçti. Sindirilen, asimile edilmeye çalışılan, katledilen,
sürgünler yaşayan ve yasaklarla susturulan
Müslümanlar; zaten Osmanlı’dan devraldıkları zaaflı din anlayışlarıyla bu mevcut
kuşatmayı aşabilme yeterliliğini gösteremiyordu. Tabii ki peşinden sinme, uzlaşma
ve karşıtına benzeme inhirafı geldi. Kürt
sorunu karşısında suskunluğun ve inisiyatif
alamamanın sorumlusu, İslami duyarlılık
adına üstlerine düşeni yapmaya çalışan ama
mahrumluk içinde büyük acılar ve imkansızlıklar yaşayan Müslümanlar değil, ceberut devlet baskısı ve ulusal kimlik dayatmasıydı.

gütlenmeye başlamıştı. 12 Eylül’den sonra
da Türk-İslam ideolojisi, tevhidi İslam’ın
önüne barikat olarak kurulmaya çalışıldı.
Türkiye’deki tevhidi uyanış süreci hayata
adım attığı 1980’li yılların ortaları ve 1990’
ın hemen başından itibaren Girişim, Tevhid,
Dünya ve İslam, Yeryüzü, Haksöz dergileriyle vahyin sosyal ve siyasal ilgi alanlarını
gündemine aldı ve Kürt sorununu da sürekli
gündemde tuttu. Mazlumder’in Ankara’da
1992’de yaptığı “Kürt Sorunu Forumu”na
İslami cemaat ve kanaat önderi bir çok insan katıldı. Son olarak 2006 yılında ÖzgürDer’in İstanbul’da gerçekleştirdiği “Kürt
Sorunu ve Müslümanlar” Formu da Müslümanların yakın vadeli çözüm önerilerinin
deklare edilmesiyle bitti. Ki 2009 Temmuz
ayında Hükümet’in gündeme getirdiği “Kürt
Açılımı” da netice itibariyle sözünü ettiğimiz kısa vadeli bu çözüm önerilerini utangaç bir şekilde de olsa yeniden ifade etmeye
çalışıyordu.

w

Müslümanların tarihi süreçleri içinde kendilerini tevhid ve adaletin tanıklığına sevk
eden vahyi ölçülerle irtibatları zayıflamıştı.
TC’nin kuruluş sürecinde aidiyet gösterdikleri İslami kimlikleri nedeniyle ezilmişler,
acı bir mahrumluk ve sinmişlik psikolojisi
içine itilmişlerdi. Şeyh Said önderliğindeki
direniş de, Seyyid Rıza liderliğindeki direniş de üst kimlik olarak dayatılan “Türk
ulus kimliği”ne dini tepkilerdi. Şeyh Said
Ayaklanması da Dersim Direnişi de Kürtçü
bir kalkışma değil, dini reflekslere dayanan
karşı koyuşlardı. Ama hemen 1925 Şark
Islah Planı ile bölgenin çarşı pazarında
Kürtçe konuşmak yasaklandı, ana dilini konuşanlara ocağını söndürecek şekilde ağır
para cezaları verildi.

kesim Atatürk’ü Hz. Ali ile eşitledi, bir kesim de Türk milliyetçiliğini ve sembollerini
İslam’la eşitledi. Böylece belki bir kesimin
dergâhları açılacak diğer kesim de Hacca
gidebilecek çocuklarına Kur’an okumasını
öğretebilecekti. Bu “sığınarak var kalabilmek” taktiği giderek asimilasyoncu resmi
politikanın işine yaradı, Sünniler sağcı devletçi bir çizgiye Aleviler de solcu devletçi
bir çizgiye sürüklendi. Birbirleriyle rekabet
halindeki bu iki kesimin de ortak paydası
aynıydı: Ellerinde salladıkları Türk bayrakları.

w

Müslümanlar bugünkü reel ortamda Kürt
sorununun üçüncü tarafı, tarihi itibariyle ise
birinci muhataplarıdırlar. Çünkü İslami aidiyetleri tezyif edilen ve ana dili yasaklanan
Kürt halkı, içinde yaşadığımız coğrafyada
aidiyet olarak görece İslam’a en bağlı bir
halktı. Kürtler, Türk ideolojisinin batılılaşma ve uluslaşma dayatmasına karşı çıktığı
ve hem İslami aidiyetine hem fıtri aidiyetine sahip çıktığı için Türkiye’de en fazla
zulme uğramış bir halktır. Hamza Türkmen’
in yorumu:
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Şirket Kuruluşları

Ayhan YILMAZ

► 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.
Cell: 647-224-2102
61 Alness St. Suite:218 Toronto, ON M3J 2H2
Office: 647-727-9684
E-mail: plus.accounting@hotmail.com
Fax: 647-727-9683

ABC

Digital Image Printing & Graphic Design

SMALL BUSINESS SOLUTIONS

416.875.3614 / 647.839.7609
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

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!
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SINEWS-SAN FRANCİSCO

İki aydan bu yana süren hazırlık çalışmaları ardından California’da yaşayan Kürtler
yaptıkları kongre ile kuruluşlarını ilan ettiler.

‘’Hepimizin kalbi Amed’te, ellerine kelepçe vurulan arkadaşlarımızla birlikte’’ diyen
Gür konuşmasında şöyle dedi:

Diplomatik ilişkilerini artırmak için Belçika’nın başkenti Brüksel’in ardından Amerika’da BDP çalışmalarını hızlandırdı. Bu
kapsamda San Francisco kentinde yapılan
kongre 200 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.
BDP ABD temsilcisi Nazmi Gür’ün de katıldığı kongrede tüzük, çalışma düzeni ve
derneğin yönetim yapısı hakkında hazırlık
komisyonun sunduğu raporlar üzerinde
kapsamlı tartışmalar yapıldı.
Tartışmaların ardından California Kürt
Toplum Merkezi’nin yönetimi için seçimlere gidildi. 11 asıl ve 7 yedek üyeden
oluşan yönetime şu isimler seçildi: İsmail
Ünlü, Aziz Doğan, Nurettin Başar, Duygu
Bayar, Hivda Uğur, Figen Hoşgur, Baran Uğur, Havin Gavgaşı, Salih Öztürk,
Mehmet Ali Öztürk, Fırat Bozcalı, Yusuf
Yaman, Emin Tekin, Mehmet Aslan, Ulaş
Amed, Zubeyir Duygu, Yusuf Zira, Saniye
Yılmaz, Mahir kahraman.
AMERİKA’DAN AMED’E SELAM
Yönetimin seçimi ardından hazırlanan kuruluş bildirgesi okunarak delegelerin onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edilen
bildirgenin ardından BDP ABD Temsilcisi
Nazmi Gür Kürtçe bir konuşma yaptı. De-

“Bütün baskı ve saldırılara rağmen Kürt
halkının özgürlük ve barış mücadelesi sürüyor. Kürt halkının özgürlük mücadelesini
hiçbir güç durduramaz. Bu haklı mücadele,
halkımızın bu özgürlük yürüyüşü onurlu
bir barış ile taçlandıracaktır. DTP’ye yönelik saldırılar anayasa mahkemesi tarafından
kapatılmasıyla sonuçlandı. AKP’nin ‘açılım’ adı altında dayattığı tasfiye sürecidir.
Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk’un milletvekilliklerinin düşürülmesi halkımızın iradesine yönelik bir saldırıdır. Mahkemenin
hem DTP’yi kapatması ve hem de temsilcilerimize siyaset yasağı getirmesi hukukla
ilgisi olmayan siyasi bir karardır. Halkımızın iradesini hiçe saymaktır. Son olarak
seçilmiş belediye başkanlarımıza ve Kürt
siyasetçilerine yönelik saldırı AKP politikalarının aslında Kürt hareketini tasfiyeye
yönelik olduğunun en somut kanıtıdır. Halkımıza ve onun seçilmiş iradesi ile seçilen
temsilcilerine ‘ya Halepçe ya kelepçe’
siyaseti dayatılmaktadır. Ama inanıyorum
ki halkımızın mücadelesi ve kararlılığı bu
kelepçeleri kıracaktır. Amerika’dan halkımızın özgürlük mücadelesini selamlıyoruz.
Hepimizin kalbi şu anda Amed’te, ellerine
kelepçe vurulan arkadaşlarımızla birlikte.”
Nazmi Gür’ün konuşması ardından Kanada’dan kongreye katılan Şehruz, Los Angeles’ten Fuat ve Murat adlı sanatçıların
sahne aldı
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legelere BDP’nin Amerika’daki çalışmaları
hakkında bilgi veren Gür, AKP’nin ‘açılım’
adı altında Kürt hareketine tasfiye politikası dayattığını belirtti.

Îran li aliyekî bi binçavkirin, girtin û îşkenceyan pêkutiyê li ser gelê
kurd û jinan dimeşîne li aliyê din jî cezayên giran dide wan. Herî
dawî cezayê muebetê da girtiya bi navê Şîrîn Elem Hulu

TORONTO KÜRT DERNEĞİ

Hasan Hîkmet Demîr bi awayekî birîndar
hate darvekirin niha jî cezayê muebetê
dane Şîrîn Elem Huluyê. Şîrîn Elem Hulu
ji Makoya rojhilatê Kurdistanê ye û li Tehrenê li Girtîgeha Evîn ku bi îşkenceyan tê
zanîn dimîne.

UZUN YILLAR FEDERASYONUMUZUN
BAŞKANLIĞINI YAPAN
SAYIN SIRA AĞA’NIN ANNESİ VEFAT ETTİ.
MERHUMA ALLAHTAN RAHMET ACILI AİLESİNE
BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUZ.
KÜRT DERNEKLER FEDERASYONU.

ARABA KAZASI YAPTIĞINIZDA
ÖNCE BİZİ ARAYIN
MUHAMMED TAHİRİ

647-407-4075
KAZA SONRASI SİGORTA İŞLEMLERİNİZ
TIRAFİK CEZALARI
UCUZ ARABA SİGORTASI

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

Dewleta Îranê cezayê muebetê da girtiyeke
jin a kurd. Îranê beriya demekê jî cezayê
îdamê dabû girtiya kurd a bi navê Zeyneb
Celaliyan.
Dewleta Îranê terora xwe ya li hemberî
gelê kurd didomîne. Bi taybetî jî jin, parazvanên mafên jinan û parazvanên mafên
mirovan rastî pêkutî, girtin, şîdet û îşkenceyê tên. Herî dawî dewleta Îranê cezayê
muebetê da girtiya bi navê Şîrîn Elem
Hulu (Ronahî Rûken) ku beriya salekê li
Tehranê hatibû girtin.
DI 2007’AN DE HATGIRTIN
Li gorî agahiyên ku hatine bidestxistin
Şîrîn Elem Hulu di 2007’an de bi Hasan
Hîkmet Demîr re ku ji aliyê dewleta Îranê
ve hatibû darvekirin, hatibû girtin. Piştî ku
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Tel: 416-398-3339 Fax: 647-438-7308
1399.99
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$

169.99

$

CEZAYÊ CELALIYANÊ
Dewleta Îranê li hemberî kurdan her ku
diçe pêkutiyên xwe zêdetir dike. Beriya
demekê jî parazvana mafên mirovan a bi
navê Zeynep Celaliyan ji aliyê dewleta
Îranê ve bi cezayê îdamê hatibû cezakirin.
Zeynep Celaliyan bi darizandina çend
deqîqeyan û bêparêzer hatibû cezakirin.
Celaliyanê piştê vê cezayê îdamê ji saziyên
mafên mirovan û saziyên jinan re name
şandibû û rewşa xwe ragihandibû. Celaliyanê alîkarî xwestibû. Li ser daxwaza wê
Rêxistina Efûyê û saziyên jinan ketibûn
nava tevgerê û ji bo ku Celaliyan bê berdan kampanya dabûn destpêkirin. Lê ligel
hewldanan dewleta Îranê dev jî pêkanînên
xwe bernade.
Li Îranê heta niha 3 girtiyên kurd hatin
îdamkirin. Girtiyên bi navên Hasan Hîkmet Demîr, Îhsan Fetahiyan û Fesîh Yasemînî ji aliyê Îranê ve hatin darvekirin.
Her wiha dewleta Îranê cezayê îdamê daye
17 girtiyên kurd ên siyasî. Ligel xebatên
rêxistinên navneteweyî û kampanyayên
ji bo rawestandina îdaman dewleta Îranê
biryarên îdamê paşve nakişîne û girtiyan di
bin tehdîda îdamê de dihêle.
TEHRAN

749

$

.99
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Yekitiya Kurdên Ezdayan a Bîelefelda Almanyayê Cejna Batîzmê ya Ezdayan pîroz
kir. Di nav êzdiyan de cejn bi du awayî tê binavkirin; Batîzmî û Cejna Pîrê Alê. Kurdên êzdî ji ber zext û zordariyên serdestan, navên cur bi cur li cejnê kirine

Yekitiya Kurdên Ezdayan a Bîelefelda Almanyayê ji bo Cejna Batîzmiyê daxuyanek
da û cejna hemû êzdiyan pîroz kir. Di daxuyaniyê de der barê cejnê de agahî hat dayîn û
hat gotin cejn ji bo Xwedayê Yekta û pîrozbahiya sala nû tê pîrozkirin û di seremoniya
pîrozbahiyê de jî diyar dibe ku bi pêşwazîkirina sala nû re, pesindana Xwedanê sala
derbasbûyî jî tê dayîn.
Di nav êzdiyan de cejn bi du awayan tê binavkirin; Batîzmî û Cejna Pîrê Alê. Kurdên
êzdî ji ber zext û zordariyên serdestan navên
cur bi cur li cejnê kirine. Mînak ji bo cejnê
navên wekî; Cejna Nedran, Cejna Bêlinda
Pîran, û Qiloçê Serê Salê (Gakuj). Bi derketina Zerdeşt re navê cejnê wergeriya Cejna
Mihrîgiyan. Wateya navê Batîzmiyê mijara
lêkolîna ye û di vê der barê de tu belgeyên
nivîskî di dest de tune ne.
Cejna Batîzmiyê 7 rojan didome. Di roja
îroyîn de ev cejin ji bo Xwedayê Yekta û
pîrozbahiya sala nû tê pîrozkirin. Ji yekşemê
dest pê dike heta yekşema din didome. Ji sala
borî gelek tahm û hilberînên wekî sêv, hinar,
bî, gûz, mewîj û hwd. li ber çirayên pîroz tên
danîn û dua ji Xwedayê mezin re tên kirin,
ku di sala nû de jî xêr û xweşiyê bîde.
DI CEJNÊ DE ÇI TÊ KIRIN?
Di cejna Batîzmî ku 7 rojan didome de ev tişt
tên kirin:
Roja yekşemê roja şûştina ser û cil û paqijiya
malê ye. Duşem û sêşem rojên xêr û xêratan
in ango rojên belavkirina xêran in. Roja çarşemê pezguran û cejn e. Pêncşem roja gera
nav malan û pîrozbahiya cejnê ye û êvarî jî
roja pêncşemê êvarî ango êvara înê Şevronk
e. Wê şevê xew tune ye, ji bilî zarokan kes
ranazê û lewma jî jê re ‘Şeva Ronak’ an jî
‘Şevronk’ tê gotin. Di vê şevê de, li dora
kalamêr, dengbêj û çîrokbêjan kombûn
çêdibin û bûyer û serpêhatiyên derbasbûyî ji
civakê re tên gotin ku neyên jibîrkirin. Piştî

Şevronkê în tê û ev roj roja vesanê ye ango
mirov dikarin razên û xwe rehet bikin. Roja
şemiyê, roja dawî ya vê cejnê ye û jê re roja
kar tê gotin. Lê ne karê cot û cobaran e. Bi
tenê kebaniyên malan serûpiyên nedran (qurbanan) paqij dikin û sibeha yekşemê ji bo
şivan û cotkaran dikin taştê û derbasî sala nû
dibin û bi vî awayî dawî li cejnê tê.
Di daxuyaniya Yekitiya Kurdên Ezdayan de
behsa zordariyan hatine kirin û dîroka cejnê
hatiye kirin: “Di nava sedsala 16’emîn de
pîrek (navê Pîrê Alê lê hatiye kirin û bi demê
re ev nav kurt bûyî ye û bûyê Piyalî) hatiye û
li nav herêmên welat geriyaye da ku vê cejnê
dîsa zindî bike û bide pîrozkirin. Hin deveran
bi ya pîr kir û dest bi pîrozkirina vê cejna
kevnare kirin û hin deveran jî bi ya pîr nekir
-an tirsan an jî ji ber hin sedemên din- û li
cejna xwe venegeriyan. Gava em wateya vê
cejnê bi lêv bikin wisa dikare were gotin: Li
gorî ravekirina pirtûka pîroz Avestayê ev cejn
di dema mîtrayiyan de bi navê Cejna Nedran
dihat pîrozkirin û wê demê gelek serbir (para
bêtir ga û beranan) ji bo bertîlkirina Xwedayê
şer dihatin gurandin û goştê wan li navsera
çol û çiyan ji bo lawirên dirinde dihat danîn.
Ev yek, bi wateya ku Xwedayê şer, berê şer û
tirsê ji ser wan biguhere an jî bide rawestandin, dihat kirin. Lewre wê demê bawerî bi du
xwedayan hebû, bi navekî din dûalîzmî ango
Xwedayê başî û yê xirabiyê hebûn.”
Li gorî baweriya êzdiyan di êzdîtiyê de şopên
zerdeştiyê hene û her du ol jî gelekî dişibin
hev.
Wekî hêza başiyê û hêza xirabiyê jî tê binavkirin û ev her du hêz di kesayetiya hemû
mirovan de hene. Di zerdeştiyê de wiha
behsa cejna Batîzmiyê tê kirin: “Her sal, her
malbat dikare di serê salê de, li gorî derfetên
xwe serbirekî an jî li gorî pêdiviya kufletên
malbatê du serbiran nedir bike, bi wateya ku
Ahûra Mazda, me û cîhana me ji şer û xirabiyan biparêze.” BIELEFELD
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www.paramountfurniture.net

3715 Keele Street, North Yourk, ON M3J 1N1
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Kurdên êzdî cejna Batîzmiyê pîroz dikin
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Amerika’nın California eyaletinde yaşayan
Kürtler, “California Kurdish Community
Center” (California Kürt Toplum Merkezi)
adı altında örgütleme kararı aldı.

Cezayê muebetê dan wê

DEĞERELİ ÜYEMİZ ESKİ KÜRT DERNEKLER
FEDERASYONU BAŞKANI RIZA AĞA’NIN ANNESİNİ
KAYBETTİK. MERHUMA ALLAHTAN RAHMET
AİLESİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUZ.
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Amerika’daki Kürtler örgütleniyor

Mesopotamia
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SiNews-AMED

15 BİN İNSAN AÇLIĞA MAHKUM EDİLİYOR

devam ediyor. Bu süre zarfında belediyenin projeye ortaklığı defalarca Sayıştay
ve Mülkiye müfettişlerince denetime tabi
tutulmuş ve yasalara aykırı bir hususun
olmadığı Müfettiş raporlarınca da belirtil-

lafisi imkansız. Bu açıdan da bakıldığında
yargının kararının gerçekten hukuka aykırı
olduğu açıktır. Diyarbakırlıları duyarlılığa
davet ediyorum. Biz yoksullarımıza el açtırmayacağız.”

Diyarbakır Valiliği, hedef grubu, sürekliliği
ve tarzıyla Türkiye’de model olarak kabul
edilen Sarmaşık Gıda Bankası Projesi’ne
Büyükşehir Belediyesi’nin kaynak aktarım
kararı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Karardan her ay düzenli gıda
desteği alan 2 bin 300 aile yani 15 bin kişi
olumsuz etkilenecek.

11.10.2009 tarihinde Gıda Bankası’nda
katılımcılarla birlikte yapılan basın açıklamasının metni:
“DİYARBAKIR VALİLİĞİ 15 BİN İNSANI AÇLIĞA MAHKÛM EDİYOR”

miştir. Aynı şekilde yine Diyarbakır Valiliğince İçişleri Bakanlığından talep edilen
2 müfettişin derneğimiz bünyesinde 14
gün süren denetleme çalışması sonucunda
tutulan Denetleme Raporunda da Yasaların
Suç Saydığı Herhangi Bir Hususa Rastlanmadığı durumu tarafımıza ve teftişi isteyen
Diyarbakır Valiliğine iletilmiştir.

News

Şimdi, Gıda Bankası Projesini engellemeye çalışan Diyarbakır Valiliğine sormak
istiyoruz;

1) SARMAŞIK Gıda Bankası Projesini ve
proje ortaklarıyla imzalanan işbirliği protokollerini, projenin başlangıç tarihinden bir
ay önce Diyarbakır Valiliğine bildirmiş olmamıza rağmen bu üç yıllık süre zarfında,
yasal mevzuata aykırı bir durum var idiyse
niçin bir uyarıda dahi bulunmadınız? Bugüne kadar neden beklediniz? Ve özellikle
de neden şimdi?
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2) Hukuki süreç sonunda (Danıştay aşamasında dahi olsa) haklılığımızın ortaya
çıkacağına inanıyoruz. Bu gerçeği Valilik
de biliyor. Lakin Yürütmeyi Durdurma
Kararı ile bu çalışmayı “süreli de olsa ne
kadar durdurabilirim” düşüncesiyle hangi
“başka” hesaplar yapılıyor? Yoksul yurttaşlarımız hangi hesaplara kurban ediliyor?

SARMAŞIK Derneği olarak, çalışmasını
yaptığımız ve sonuçlarını kamuoyu ile
paylaştığımız Diyarbakır Kent Yoksulluk
Haritası araştırmasında, kentimizde hiçbir
geliri olmayıp sadece
yardımlarla yaşayan
4500 civarında ailenin bulunduğunu
tespit etmiştik. Proje
olanakları ölçüsünde
bu ailelerden 2300’
ünü Gıda Bankası
sistemine dâhil etmiş
bulunuyoruz. Geride
kalan ve derneğimize
başvurusu bulunan
2000’i aşkın aileyi
de yeni dönemde bu
“sosyal destek sistemine” katmanın arayışındayken Diyarbakır Valiliğinin engeline
takıldık. Gıda Bankası Projesinin en büyük
ortaklarından olan Diyarbakır Büyükşehir
Belediye Başkanlığının, Belediye Meclisinde yeni dönem proje ortaklığı için
almış olduğu karar, Diyarbakır Valiliğince
VETO edildi. Veto edilmekle kalınmadı
aynı zamanda Yürütmenin Durdurulması
Kararı çıkarıldı. Gerekçe; SARMAŞIK’ın
kamu yararına çalışan dernek olmaması…
Öncelikle alınan Yürütmeyi Durdurma
Kararının hukuki hiçbir dayanağının bulunmadığını ve kararın siyasi olduğunu
belirtmek istiyoruz. Çünkü proje 33 aydır

Mesopotamia

3) SARMAŞIK Gıda Bankası Projesinin
en temel yasal dayanağı 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
29.maddesine göre Bakanlar Kurulunca
çıkarılan 11536 sayılı yönetmeliktir. Bu
yönetmelikte kamu kurumlarının derneklere yapacağı yardımlarda aranan en önemli
kriter derneğin kamu yararına çalışan
dernek olması değil, yapacağı çalışma ile
“kamu yararı gözetilmesi” koşuludur. Şimdi Valiliğe sormak istiyoruz; Gıda Bankasından destek alan ve yoksullukları İçişleri
Bakanlığı müfettişlerince evlerine gidilerek tespit edilip rapora da yazılan 2300
açlık sınırındaki aileye her ay düzenli gıda
desteğinde bulunmak kamu yararı değilse,
bundan daha önemli ve yerini bulan kamu
yararı çalışması nedir öğrenmek istiyoruz?
4) Diyarbakır Valiliği eliyle yapılan sosyal
yardım çalışmaları, basına yansıyan görüntülerden de anlaşılacağı gibi ortada. Bu
tarz, yöntem ve anlayışa karşı çıktığımız
ve karşı çıkmakla kalmayıp alternatif tarzını oluşturduğumuz için mi çalışmalarımız
sabote ediliyor?
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Yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, SARMAŞIK’ tan
destek alan değerli ailelerimiz, saygıdeğer
basın emekçileri, değerli katılımcılar; hepinize hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. SARMAŞIK-Yoksullukla Mücadele
ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, 3 yıl
gibi kısa bir sürede oldukça önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Yoksullukla mücadele
kapsamında 5 ayrı projeyi, toplumun tüm
ilgili kesimlerini dâhil ederek başarıyla bugüne kadar getirdi. Bu projelerden 46 kurumun ortaklığıyla yürütülen SARMAŞIK
Gıda Bankası, özgün yapılanması, tarzı ve
anlayışıyla kısa zamanda pek çok kurum
kuruluşa model oldu. Gıda Bankasından şu
an 2300 aile, yaklaşık 15 bin insan her ay
düzenli gıda desteği almaktadır. Evet bu
yardımı her ay düzenli olarak almaktadır.
Bayramdan bayrama değil, ramazandan
ramazana değil veya seçimden seçime
hiç değil, ihtiyaç duydukları sürece her
ay almaktadırlar. Ayrıca yardım edenlerin
merhametine, isteğine bağlı olarak da değil
“hak” temelli almaktadırlar. Desteğe muhtaç açlık sınırındaki bu ailelerin hiçbir geliri, iş verseniz dahi çalışabilecek kimsesi
bulunmamaktadır. Yani sadece yardımlarla
yaşama tutunmaya çalışan, destek sunulmadığında açlıkla karşı karşıya kalması
kaçınılmaz olan ve muhtemelen de kimi
geceler aç yatan ailelerdir. Çoğunlukla
parçalanmış/dağılmış, kadının tek başına
birkaç çocukla orta yerde kaldığı ve destek
sunulmadığında her tür tehdide açık ailelerdir. İşte bu ailelerimiz için 33 aydır uygulamada olan SARMAŞIK Gıda Bankası
Projesi ile kentimizin sınırlı olanakları bir
araya getirilmiş ve Yerel Yönetimler-Sivil
Toplum Örgütleri ve Duyarlı Yurttaş birlikteliğinin en güzel “toplumsal dayanışma”
örneği sergilenmiştir.
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metin kamu yararını gözetmesi yeterlidir.
Bu açıdan hukuka aykırı olmadığı açıktır. Diğeri ise telafisi imkansız zararların
doğmasıdır. Açıksa sormak gerekiyor. Bu
yardımların yapılması mı telafisi imkansız
zararların doğmasına sebebiyet verecek
yoksa bu yardımın yapılmaması mı? Yargılama sonucunda bu karar hukuka aykırı olduğu tespit edilse bile belediye tarafından
yapılan bu ödemenin kararda imzası bulunan belediye görevlilerinden rücu edilerek
alınması mümkün. Ama siz açlığa mahkum
ettiğiniz insanların, ölüm sınırında olan
insanların yarın ölümle karşılaşmasının te-
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faaliyetlere girilmesi hususu gün geçmiyor
ki gündeme gelmesin. Son olarak kurban
bağışlarında yaşanan skandal gibi... Bu
skandallardan dolayı bu tür kurumlara duyulan güven her geçen gün sarsılmakta ve
toplumsal dayanışmaya yurttaşın katılımı
da zayıflamaktadır. Sarmaşık Derneği yarattığı modelle şeffaf, katılımcı ve her an
hesap verebilecek mekanizmaları oluşturan ve uygulayan bu nedenle de kamuoyu
nezdinde güvenilir bir kurum olarak işini
yapan ve de fark yaratan bir kurum olarak
dikkatleri çekmeye başlamıştır. Yaratılan bu fark kimi ve kimleri rahatsız etti?

-Diyarbakır Valiliği, yaptığı engelleme
neticesinde 2 bin 300 ailenin tekabül ettiği
15 bin kişiyi açlık durumuyla karşı karşıya
bıraktığını görmüyor mu? Görüyorsa bu
durumdan vicdanen rahat mı?” Valilik İl
Genel Meclisi’ni de engellemiş Hedeflediği insan sayısı, sürekliliği, anlayışı ve tarzı
ile Türkiye’nin en büyük sosyal hizmet
projelerinden birini yürüttüklerini, Diyarbakır’daki tüm kurum ve kuruluşların da
gücü oranında bu projeye destek olduğunu
anlatan Ölçer, bir tek Diyarbakır Valiliği’
nin buna destek vermediğini söyledi. Tüm
kurumlarla görüşürken İl Özel İdaresi’
yle de görüştüklerini ve proje ortaklığı
için teklifte bulunduklarını belirten Ölçer,
“Konu, İl Genel Meclisi toplantısında ele
alındı. İl Genel Meclisi oybirliği ile aldığı kararla proje ortağı olmayı kabul etti.
Lakin bu karar il valiliğinin vetosuna takılarak uygulanamadı” diye konuştu. Sarmaşık’la dayanışma daveti “Bu uygulamalarla
insanlarımıza el açtırmak istiyorlar; açtırmayacağız. Yoksulluklarını kullanarak bir
yerlere bağımlı hale getirmeye çalışıyorlar;
izin vermeyeceğiz” diyen Selim Ölçer,
Diyarbakır’ın boynunun borcu olan açlık
sınırındaki 4 bin 500 aileye olanakları ölçüsünde sahip çıkacağını belirterek herkesi
Sarmaşık’la dayanışmaya davet etti. Baro
Başkanı Aktar: Karar hukuka aykırı Baro
Başkanı M. Emin Aktar asıl üzücü tarafın
yargının buna alet edilmesi olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Yürütmenin durdurulması kararı açık biçimde iki koşula
bağlanmıştır. Birincisi yardımın dayandığı
yönetmelikte çok açık biçimde yapılan hiz-

w

Dr. M. Selim Ölçer, Diyarbakır Valiliği’ne
özetle şu soruları yönetti: “-Gıda Bankası
Projesi’nin proje ortaklarıyla imzalanan
işbirliği protokollerini projenin başlangıç
tarihinden bir ay önce valiliğe bildirmiş olmamıza rağmen bu üç yıllık süre zarfında,
yasal mevzuata aykırı bir durum var idiyse
niçin bir uyarıda dahi bulunmadınız? Bugüne kadar neden beklediniz? Ve özellikle
de neden şimdi? -Mevzuatta kamu kurumlarının derneklere yapacağı yardımlarda
aranan en önemli kriter derneğin ‘kamu
yararına çalışan dernek’ olması değil,
yapacağı çalışma ile ‘kamu yararı gözetilmesi’ koşuludur. Şimdi Valiliğe sormak
istiyoruz; Bakanlık müfettişlerinin evlerine
giderek tespit ettiği ve raporunda yer verdiği açlık sınırındaki 2 bin 300 aileye her
ay düzenli gıda desteğinde bulunmak kamu
yararı değilse, bundan daha önemli ve
yerini bulan kamu yararı çalışması nedir,
öğrenmek istiyoruz? Valilik 15 bin aileyi
aç bırakacak -Diyarbakır Valiliği eliyle
yapılan sosyal yardım çalışmaları, basına
yansıyan görüntülerden de anlaşılacağı
gibi ortada. Bu, tarz, yöntem ve anlayışa
karşı çıktığımız ve karşı çıkmakla kalmayıp alternatifini oluşturduğumuz için mi
çalışmalarımız sabote ediliyor? -Türkiye
ve özellikle de Diyarbakır’daki geleneksel
ve de insan onurunu inciten, insanları sürekli bir yerlere bağımlı kılmayı amaçlayan
yardım anlayışına alternatif, insana yaraşır
bir tarzı çağdaş ve de adil yöntemlerle geliştirmeye çalışmanın diyeti mi ödetilmeye
çalışılıyor? -Ülkemizdeki yardım kuruluşlarında yaşanan istismar ve de amaç dışı

w

Sarmaşık Derneği Genel Başkan Yardımcısı Dr. M. Selim Ölçer, Diyarbakır Valiliği’
nin yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili
olarak Sarmaşık Gıda Bankası’nda bir basın toplantısı düzenledi. “Yoksullaştırma
bir insan hakkı ihlalidir” ve “Diyarbakır
Valiliği 15 bin kişiyi açlığa mahkum ediyor” yazılı pankartları altında yapılan açıklamaya Gıda Bankası’nın proje ortakları
olan Sanayi ve Ticaret Odası, Baro, Tabipler Odası, Mimar ve Mühendis Odaları
ile çok sayıda meslek örgütü ve sendika
temsilcisi de katıldı. Destek için gelen
birçok aile de açıklamaya katıldı. Ölçer,
Sarmaşık-Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin, üç yıl gibi
kısa bir sürede yoksullukla mücadele kapsamında beş ayrı projeyi, toplumun ilgili
tüm kesimlerini dahil ederek başarıyla yürüttüğünü söyledi. Bu projelerden 46 kurumun ortaklığıyla yürütülen Sarmaşık Gıda
Bankası’nın özgün yapılanması, tarzı ve
anlayışıyla kısa zamanda pek çok kurum
kuruluşa model olduğunu belirten Ölçer,
projenin “yerel yönetimler”, “sivil toplum
örgütleri” ile “duyarlı yurttaşı” bir araya
getirerek örnek bir toplumsal dayanışma
sergilediğini söyledi. Ölçer şöyle devam
etti: 2 bin 300 aileye düzenli gıda desteği
“Gıda Bankası’ndan şu an 2 bin 300 aile,
yaklaşık 15 bin insan her ay düzenli gıda
desteği almaktadır. Evet bu yardımı her
ay düzenli olarak almaktadır. Bayramdan
bayrama değil, Ramazan’dan Ramazan’a
değil veya seçimden seçime hiç değil; ihtiyaç duydukları sürece her ay almaktadırlar.
Ayrıca yardım edenlerin merhametine,
isteğine bağlı olarak da değil ‘hak’ temelli
almaktadırlar.” Gıda desteği alan bu ailelerin açlık sınırında bulunduğunu ve hiçbir
gelirinin olmadığına dikkat çeken Ölçer,
“Bu ailelere iş verseniz dahi çalışabilecek
kimsesi bulunmamaktadır. Yani sadece
yardımlarla yaşama tutunmaya çalışan,
destek sunulmadığında açlıkla karşı karşıya kalması kaçınılmaz olan ve muhtemelen
de kimi geceler aç yatan ailelerdir” dedi.
Valilik belediye kararını mahkemeye götürdü Gıda Bankası Projesi’nin en büyük
ortaklarından olan Diyarbakır Büyükşehir
Belediye Meclisi’nin yeni dönem proje ortaklığı için almış olduğu
kararın Diyarbakır Valiliğince veto edildiğini
vurgulayan Dr. M. Selim
Ölçer, valiliğin yürütmenin durdurulması kararı
çıkarttığını da söyledi.
Valiliğin gerekçe olarak
Sarmaşık Derneği’nin
kamu yararına çalışan
bir dernek olmadığını
gösterdiğini ifade eden
Ölçer, kararın hukuki dayanağının bulunmadığını, son derece siyasi bir
karar olduğunu söyledi.
Ölçer konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çünkü
proje 33 aydır devam ediyor. Bu süre zarfında belediyenin projeye ortaklığı defalarca Sayıştay ve Mülkiye müfettişlerince
denetime tabi tutulmuş ve yasalara aykırı
bir hususun olmadığı müfettiş raporlarınca da belirtilmiştir.” Ölçer, aynı şekilde
Diyarbakır Valiliği’nin İçişleri Bakanlığı’
ndan talep ettiği iki müfettişin dernekte
yaptığı denetimde “yasaların suç saydığı
herhangi bir hususa rastlanmadığı” durumunun hem kendilerine, hem de valiliğe
iletildiğini hatırlattı. Valiliğe yöneltilen
sorular Sarmaşık Derneği İkinci Başkanı
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başlamıştır. Yaratılan bu fark kimi/kimleri
rahatsız etti?
7) Diyarbakır Valiliği, yaptığı engelleme
neticesinde 2300 ailenin tekabül ettiği 15
bin kişiyi açlık durumuyla karşı karşıya
bıraktığını görmüyor mu? Görüyorsa bu
durumdan “vicdanen rahat mı”?
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5) Türkiye ve özellikle de Diyarbakır’daki
geleneksel ve de insan onurunu inciten,
insanları sürekli bir yerlere bağımlı kılmayı amaçlayan yardım anlayışına alternatif,
insana yaraşır bir tarzı çağdaş ve de adil
yöntemlerle geliştirmeye çalışmanın diyeti
mi ödetilmeye çalışılıyor?
6) Ülkemizdeki yardım kuruluşlarında yaşanan istismar ve de amaç dışı faaliyetlere
girilmesi hususu gün geçmiyor ki gündeme
gelmesin. Son olarak kurban bağışlarında
yaşanan skandal gibi… Bu skandallardan
dolayı bu tür kurumlara duyulan güven her
geçen gün sarsılmakta ve toplumsal dayanışmaya yurttaşın katılımı da zayıflamaktadır. SARMAŞIK Derneği yarattığı modelle
şeffaf, katılımcı ve her an hesap verebilecek mekanizmaları oluşturan ve uygulayan
bu nedenle de kamuoyu nezdinde güvenilir
bir kurum olarak işini yapan ve de fark yaratan bir kurum olarak dikkatleri çekmeye

Call:

Bu uygulama ile Diyarbakır Valiliğinin,
kendince nereyi ve kimleri hedef aldığını
bilmiyoruz ama sonuçta açlık sınırındaki
15 bin yoksul insanımızın mağduriyetine
yol açtığını belirtmek istiyoruz. SARMAŞIK Gıda Bankası Projesi ile Türkiye’deki
en büyük Sosyal Hizmet Projelerinden birini yürütüyoruz. Hedeflediği kitle, sürekliliği, anlayışı ve de tarzıyla da Türkiye’de
bir ilk olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Herkese düşen görev böylesi bir çalışmayı

olanakları ölçüsünde desteklemektir ki Diyarbakır’daki tüm kurum ve kuruluşlar da
gücü ve olanakları dâhilinde bunu yapmaktadır. Bir istisna; Kamu adına görev yapan
Diyarbakır Valiliği hariç!... Böylesi bir
çalışmanın kendi görev sınırları dâhilindeki bir Sivil Toplum Örgütü eliyle yapıldığı
için onur duyması ve desteklemesi gerekirken başından beri engellemeye çalışmasını
anlamakta güçlük çekiyoruz. Çünkü Diyarbakır Valiliğinin SARMAŞIK Derneğine
yönelik ilk olumsuz tutumu bu değil. Gıda
Bankası çalışmasını projelendirme aşamasında kentimizdeki tüm kurum kuruluşlarla
görüşme ve toplantılar yaptığımız gibi Valilikle de bu amaçla görüşmeler yaptık. İl
Özel İdaresine Proje ortaklığı için teklifte
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bulunduk. Konu İl Genel Meclisi toplantısında ele alındı. İl Genel Meclisi oybirliği
ile aldığı kararla proje ortağı olmayı kabul
etti. Lakin bu karar İl Valiliğinin vetosuna
takılarak uygulanamadı.
Yine Valiliğin talebi ile İçişleri Bakanlığı
tarafından 2 denetçi eliyle derneğimiz,
alışılmışın dışında 14 gün süren sıkı bir
incelemeye tabi tutuldu. Buradan da bir
sonuç alamayan Diyarbakır İl Valiliği son
olarak kentimiz Diyarbakır’ın yüz akı çalışmalarından olan Gıda Bankası Projesini
engelleme girişiminde bulunmuştur. Bu
girişimler neticesinde, ekonomik olarak bu
kentin “en diptekileri” durumundaki 4500
ailenin oluşturduğu 30 bin yurttaşımızın
mağdur olacağını bir kez daha belirtmek
istiyoruz. Derdimiz, endişemiz, tasamız
bu yurttaşlarımızdır; başkaca da bir kaygı
taşımıyoruz. Bizler gibi bu kaygıyı taşıdıkları içindir ki bizlerle birlikte olan ve şu an
aramızda bulunan başta Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere tüm
Gıda Bankası Proje ortaklarına derneğimiz
ve dernekten destek alan ailelerimiz adına teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz.
Tüm SARMAŞIK dostlarıyla birlikte bir
hususta gayet net olduğumuzu herkese
bildirmek istiyoruz. Bu uygulamalarla
insanlarımıza el açtırmak istiyorlar; açtırmayacağız. Yoksulluklarını kullanarak bir
yerlere bağımlı hale getirmeye çalışıyorlar;
izin vermeyeceğiz. Bu nedenle bir çağrıda
bulunacağız. Bu kent tüm yoksulluğuna ve
de yoksunluğuna rağmen, boynunun borcu
olan açlık sınırındaki 4500 ailesine olanakları ölçüsünde sahip çıkacaktır. Herkesi
bu gerçeklikten hareketle SARMAŞIK’ la
dayanışmaya davet ediyor; saygılar sunuyoruz.
11 Ocak 2010
SARMAŞIK Derneği Yönetim Kurulu
Adına
Dr. Mehmet Selim ÖLÇER
Genel Başkan Yardımcısı

416.232.0.232

Fax: 416-232-0233
620 Supertest Rd, Unit 4, North York, ON M3J 2M5

Best Deal in Canada!

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

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

Hh
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f ind

balaf ir

zerafe

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.

gêzer

gore

gêzik

guh

gêzer : Kêvroşk ji gêzerê hez dikin./Gêzer di bin erdê de çêdibe./Zînê gêzer xwar.
gêzik : Gêzik jib o maliştinê ye./Şehla bi gêzik hewşê dimalê./Gêzik li ber dîwêr e.
gore : Goreya hirî germ e. /Berfîn gore kişand pêyê xwe. / Gore sor e.
guh : Guh deng dibihîze. /Guhê ixtiyaran giran dibe. /Guh paqijiyê dixwaze.

hesp

hirç

hirmî

.a
rs

● 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

w

w

3662 RUE FLEURY EST MONTREAL, QC H1H 2S6

w
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TURQUOISE PİDE BOULANGERIE

514.903.9571

Weşanên Enstîtuya Kurdî

19
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Fergîn Melîk Aykoç

hêştir

hirmî : Hirmî mêweyek xweş e. /Hirmî ku digihe dikeve xwar. /Serhat hirmîyê dixwe.
hirç : Hirç kete kunê. / Hirç dizane bireqise. / Hirç ajalek kovî ye.
hesp: Hespê bezek êmê xwe zêde dike./Hesp li merge diçêre./Delîl siwarê hespê ye.
Hêştir : Hêştir li Erebistan dijîn. /Hêştir giran dimeşe. /Zînê li hêştirê siwar bû

LAHMACUN, PAIN TURC
BATEAU PİDE TURC
ANADOLU LEZZETİNİN
YENİ ADRESİ

Mesopotamia

Fermo bi kurdî – Lutfen kurtçe

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

fîl

Perwerda kurdî

NEWS
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Perwerda kurdî

Ff
Gg

Perwerda kurdî

Mesopotamia
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LASER HAIR REMOVAL
6293 Yonge St. North York M2M 3X6

Elli

Teknolojiya da
em bi Qar tini
416.830.6775
Sedi sek Garan

Teknolojiya dawi em bi Qar tinin Sedi sek Garanti
Special



  

 

  

 
  




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

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

Daha önce,”Türkleri anlamakta zorluk
çekiyorum” diye yazdım. Aslını arasanız
Kürtleri de anlamakta zorlanıyorum.
Yok öyle ahkam kesip son politik gelişmeleri değerlendirecek değilim. Nitekim
Kürtlerin gündeminde son diye bir şey
yok. Türklerinde gündeminde son diye
bir kavram yoktur. Anbean değişen ruh
hallerine, ergenekonun gücüne, bazen de
güçsüzlüğüne, yada ülke dışında yaptıkları
toplantılara göre başlangıçlar ve sonlar hep
değişken olur.

Bus:Fax:
(905)(905)
866-6203
Fax: (905) 866-5797
-6203
866-5797
St. North,
Brampton,
203 Main203
St.Main
North,
Brampton,
ON, L6X1N21N2
Home Auto
Life RSPsGroup
Farm Business
ON, L6X
SPs Farm
Business
TravelGroup Travel

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

Call RAVI
416.604.7079 or
647.274.5500

www.aceplace.ca

Hwy 401
Eglinton Ave
Ace
Place

St Clair Ave. W

Coiffure
;C<
ERDEM

Ofis: 450 688 9890
Cell: 514 831 2404

514.273.4704

;C<  1  
Hair Cut
Serv
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POUR HOMMES-FOR MEN
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Erol Eryan
Restorant, Pizza ve fırın Tesisat tamiri ve bakımı yapılır.
50 Yıllık Tecrübe Güvenceyle Her an Hizmetinizdeyiz

;C<  1   S

w

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

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

w

T: 416.213.0880
F: 416.213.9157

w
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Bloor St

EROL AUTOMATION

Oğlunu –kızını, kocasını, babasını herhangi bir yakınını yitiren Kürt, eline kürek
alarak gösterilen adrese gidip, kazımaya
başlasa, bunun nesi suç olacak?

Eğer travmalı Kürt halkının biraz olsun
rahatlamasını istiyorsanız önce 17 bin 500
faili meçhul cinayetinin katillerini yargılayacak ve samimiyetinizi göstereceksiniz.

A > O
A!

Dufferin

SUN

A!

Runnymede

$2500

Jane St

SAT

17 bin 500 faili meçhul cinayetten söz ediyoruz, kocaman bir kasaba edecek insan
kalabalığından. Tümü kayıp...

Bildiğimiz henüz açığa çıkmayan daha
ne olaylar yaşandı ne vahşet dolu geceler,
gündüzler oldu…

7) )
Hair Cut Service
Hair
Cut
Service
7) )
7) )
Make You Special ! Make You Special !

YOUR ONE STOP PARTY RENTAL
MEETINGS - $100 per Hour
Islington

FRI

$1800

Yoksa oldu da ben mi duymadım.

ak
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$1200

SARA

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

Club quality sound
system available

MON - THU

CLEANING SERVICE

BANQ UET & CONCERT HALL

Rental Rate* 12’ x 20’ STAGE

Hasret Birsel
hasretbirsel@hotmail.fr

katilleri ve çeşitli unsurlar kimleri nerede
ve nasıl öldürdüklerini anlatıyor. Malum,
savcılık soruşturma başlatacakta, oraya iş
makinesi yollayacakta uzun iş. Tabi birde
kazıların yapılmasını istemeyenler var. Hal
böyle olunca, o adreslerde kazılar kaplumbağa hızıyla yapılıyor.

lerden oluşuyor. Çocuklarımızın katilleri !
Kazmayı vurduğun her yerden fışkıracak
olan kayıplarımızın failleri yargılanıyor.
Kimsede çıt yok.
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Aslında birilerinin samimiyetini görmeyi
Adem Yakin ifadesinde utanmazca; “Ben
beklemekte çok anlamlı değil. Kürtler
efsanevi bir adamım. Beni genç Osman
katillerinin yargılanmasını istemiyor mu
diye yetiştirdiler. Terör makinesi haline
İstanbul’dan, Bursa’dan, İzmir’den, Anka? Katillerin korkusundan çil yavrusu gibi
getirdiler. Ajanlıkla suçlanan bir çobanın
ra’dan. `biz ceset dolu topraklar istemiyodünyanın dört bir yanına savruluşlarının
Doğrusu haksızlık yapmak istemem, Türkkafasını kıl testere ile kestim. Silahlı çatışruz` diyerek, eline kazma kürek alıp itirafhesabını sormak istemiyor mu ? Cehenlerde son denilen bir kavram var. “ Son
malarda öldürdüğüm insanların kulaklarını
çıların verdiği adrese gidecek, hiç yürekli
neme dönüşmüş yaşamlarının zebanilerini
terörist kalıncaya kadar savaşa devam”
insan yok mu bu ülkede.
kesip, kaynatıp ardından tuzlayıp tespih
yargılanırken görmek istemiyor mu ?
“Kürtlerin sonunu getirmek” gibi…
yaptım “diyen, bir katil Diyarbakır`ın göAslında bunları yazmak değildi beğinde yargılanıyor. Ne yazık ki o gün o Ölüm tarlasına dönüşmüş Kürtlerin Kür- Yıllarca yarasa gibi Kürtlerin kanını emdistanında Türklerin Güneydoğusunda
saate insanlarımız sokağa dökülmüyor. Kamiş, engerek yılanı gibi Kürtleri sokup
meramım.
tiller mahkeme salonlarında bu rahatlıkla
katiller yargılanırken, Kürtler
ve Türkler
zehirlemiş
A!
2N(
olan katillerin davası karşısında
HOUSE AND OFFICE WILL BE CLEAN
bu kadar sessiz kalmak, sadece haber yapavukatlara hakaret ediyor. A > O
birlikte katillerin yargılandığı mahkemenin
Birkaç gündür Diyarbakır 6. Ağır Ceza
JUST LIKE OUR OWN HOME
önünde düşlemek çok mu büyük bir hamakla yetinmek, barış havariliğine soyuMahkemesi’nde görülen Jitem davasına
A!
yal…
nan Türklere ve kayıpları için çığlık atan
Cumartesi anneleri her hafta kayıplarını
takılıp kalmış haldeyim.
TEL:416-551-3579
Kürtlere bence hiç yakışmadı…
arıyor,
Jitem
davası
görülürken
o
mahkeCELL:416-358-6652
9
:C

*N

1
N!
;;;
menin
önüne
gelip,
`kayıplarımızı
istiyoDavanın
olduğu
gün
haber
ajanslarından
Evet
hayal…
Email: m_naderi@hotmail.com
Adına düşük
ruz` demeleri kadar haklı bir
eylem olabilir
ve televizyon ekranlarında kitlesel bir ey9
 E  "N O
? ) 
;yoğunluklu savaş deyin,
mi?
çatışma
deyin,
ne derseniz deyin. Orada
Yıllardır
Kürtler
katlediliyor,
çocuklarımılemlilik
duymayı
umut
ettim.
Ama
nedense
A!
2N( 
   
#
zın burunlarından,
kulaklarından3
tesbih ya-C<
Jitem kanlı:
eylemler yapmış suç işlemiştir.
Jitem davsı sessiz sedasız görüldü.
A > O
Bir çok olayda sokağa 100 binler dökebipılıyor diye çığlık attık`, kimse duymadı..
Bunun adı da uluslar arası literatürde savaş
A!
len Kürt siyaseti, Jitem davsında bunu yapŞimdi köşelerinde yazanların çoğu, en az
sucudur. Kürtlerin Jitem katillerini bu staİşte burada Kürtleri anlamakta zorlanıyoma gereği duymuyor, yada düşünemiyor…
bizim kadar biliyordu ki, her gün onlarca
tüde yargılanmasını isteme hakkı var. Olarum. Barış isteyen Türkleri ve kendisine
:C
*N
 1 N! ;;;
North
Town
Way-Unit
9
 *N  1 N! ;;;
insan faili meçhul
cinayetlere 15
kurban
ediliyı
uluslar arsı
mahkemelere,19,
Lahey adalet
demokrat
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19,
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yordu.
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intikal
ettirme
hakları
var. Sizce
yorum.
Young Street
9  E  "N O
? )  ;
Young Street
bile beni tiksindiriyor, bu yüzden sadece
de Adem Yakın ve diğer katiller savaş suç
 

416-915-9551
    #
Jitem katilleri Tel:
demekle416-704-0091
yetineceğim.) Jitem
lusu değimlidir?
Jitem denilen
örgütlenme
kanlı katil416-915-9551 Tel: 416-704-0091
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Ace Place

Mesopotamia

Kurutulmuş Kulaklar Ve...

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

Sürpriz fiyatlar!!!
Sürpriz fiyatlar!!!
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►ACRYLIC STUCCOS
►RESTORATIONS PRODUCTS
►INSTULATED WALL SYSTEMS

V O YA G E S
A NATO L I A
T R AV E L S
Détenteur du permit du Québec

Türkiye ve dünyanýn her yerine ekonomik uçak, tren, otobüs,
gemi biletleri, araba kiralama, sigorta, tatil, otel grup ve gezi rezerDétenteur du
Détenteur
du permit du
Québec
vasyonlarý
için
uzman ve güvenilir kadromuzla hizmetinizdeyiz.
Sinan Uzunadam
Baþkan

Sinan Uzunadam
Baþkan

Canan
Seyahat Danýþmanýnýz

Bülent
Seyahat Danýþmanýnýz

permit du Québec

Canan
Seyahat Danýþmanýnýz

Bülent

Seyahat Danýþmanýnýz
Türkiye ve dünyanýn her yerine ekonomik uçak, tren, otobüs,
Türkiye
ve dünyanýn her yerine ekonomik uçak,
tren, otobüs,
gemi biletleri, araba kiralama, sigorta, tatil, otel grup ve gezi rezergemi biletleri,
kiralama,
sigorta, tatil, otel grup ve gezi rezervasyonlarý
için
uzmanaraba
ve güvenilir
kadromuzla
hizmetinizdeyiz.
Détenteur du permit
du Québec
Détenteur
du permit
du Québec
Türkiyevasyonlarý
ve dünyanýn her yerine ekonomik uçak, tren,için
otobüs,
Uzunadam
Canan
uzman ve güvenilir Sinan
kadromuzla
hizmetinizdeyiz.
gemi biletleri, araba kiralama, sigorta, tatil, otel grup ve gezi rezerSinan Uzunadam
Baþkan

Canan
Seyahat Danýþmanýnýz

Bülent
Seyahat Danýþmanýnýz

vasyonlarý için uzman
ve güvenilir
kadromuzla hizmetinizdeyiz.
Türkiye ve dünyanýn
her
yerine
ekonomik uçak, tren, otobüs,
gemi biletleri, araba kiralama, sigorta, tatil, otel grup ve gezi rezervasyonlarý için uzman ve güvenilir kadromuzla hizmetinizdeyiz.

Baþkan

Seyahat Danýþmanýnýz

www.newanatolia.ca
info@newanatolia.ca

S

Büle
Seyahat Dan

x Son Kullanma Tarihi Yok

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

Herhangi bir zaman sÕnÕrÕ olmadan
hesap ve bakiyenizi diledi÷iniz vakit
kullanÕn.

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

x Bir Dakika Yuvarlama

Sadece konuútu÷unuz kadar ödeyin –
gizli ücret, ekstra kesinti ve arti bir
faturalandirma yok

Resto Café

Salon Star

x Hesabinizi online kontrol edin

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

POUR HOMES - FOR MEN

x Tüm tarifeler Kanada Dolari
üzerindendir
Istanbul
Ankara
AB ülkeleri

Alim & Hakan

3,5¢
3,5¢
2,5¢

514.326.5843

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

5078 Charleroi Montreal-Nord (QC) H1G 2Z7

Irtibat icin: info@voipvital.com

Avesta
514.937.0156
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x 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.

Mesopotamia
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2077 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QC H3H 1M6
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CUISINE REGIONALE DE
L’ANATOLIE ET DU
MOYEN-ORIENT

GRUP AVESTA EMPIRE

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

Av. Hüseyin
Akyol
L.L.L.

T 450 670-2724

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

w

● Göçmenlik davaları
● Alacak-verecek davaları
● Aile davaları

FOAD NARAGİ

416-898-4809

F 450 670-5074

110, RUE DE LA BARRE , SUITE 226, LONGUEUIL (Q C ) J4K 1A3
W W W. A R S E N A U LTA K Y O L . C O M

AHMET İLÇİ

647-456-2069

Suç davaları
Alacak davaları
Sponsorluk
Noterlik
Türkçe vekaletname

*DüðüN, niþan,doðum günü partileri
And associates
*Bilumum eðlence rogramlarý
Avukat
Noter
*Ve– resepsýyonlarda
hizmetinizdedir
Barrister
– Solicitor & Notary
public
*Grubun
dýnamýk
ve genç assolisti fuad
Kanada Barosu üyesi
(Member of Canadian Bar Association)telefonlarýnýzý bekliyor
Ontario Barosu üyesi *Istekleriniz bizim için emirdir
(Member of Law Society of Upper Canada)

w

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

M.D. LL. B

w

Av. Alexandre
Beland Arsenault
L.L.L.

Her türlü
Hukuki işlemler
Göçmenlik
Aile Hukuku
Boşanma davaları

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

Hawjin - Keyboard
Ciwan - saz

*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
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secutor Ümit Kardaþ announced that the
archives in the USA guided Counter-Guerrilla headquarters needed to be examined.

SPECIAL FILE: The Obscure History of the Special Forces Command
in the Hun Turks.
It was also indicated on the website that
this structure had been in existence since
the Teþkilat-ý Mahsusa (Special Organisation) and that it was turned into the Türk
Mukavemet Teþkilatý (Turkish Resistance
Organisation) during the 1950s.

The definition of this Command on the website of the Turkish General Staff a while
ago traced this structure back to the raiders

That the search began following this meeting brings to mind the question whether
these dirty and shadowy organisations will
be exposed. It is being voiced in political
circles that following the search only certain radicals will be eradicated, just like in
the Ergenekon case.

The duty of this agency was defined as
‘organising and putting into practise special warfare techniques in the event of an
enemy invasion’ but was changed with the
change in name to ‘psychological, political
and economic organisation against the internal or external threat.’ In this context the
number of region directorates was raised
from 14 to 22.

litary coups in Turkey
- Thousands of murders, including the
killings of Abdi Ipekçi and Kemal Türkler
- 6th – 7th September Massacre
- The Massacres in Maraþ, Çorum and
the 1977 May Day Demonstrations
- The Sivas Massacre in 1993
- Thousands of extrajudicial killings in
the past 25 years and the most dangerous, murky and bloody provocations
against the Kurds.

The history of the Special Warfare Department is considerably murky. There are virtually no big provocations that this agency
did not have an involvement in.
The name of the Special Warfare Department is constantly heard in the run-up to
and preparation stage of military coups.

Disclose Archives so war crimes can be
laid bare

Some of the events that this agency has
been involved in are as follows:

The search in The Special Forces Command has determined the agenda of Tur-

- The provocations that led to all the mi-

Prestige
Menu

key. The search is being conducted, however the authorisation of the Judge is limited
to taking notes and minutes; no copying of
documents is being allowed. Judge Kadir
Kayan who is conducting the search in the
Cosmic Room is only taking notes and
keeping minutes of documents regarding
the claims of an assassination attempt against AKP MP Bülent Arýnç. It has been
reported that the documents which would
expose the extrajudicial killings of seventeen thousand people by the Special Forces
Command are not being investigated or
touched upon.
It has been stated that the search in the
Cosmic Room had been on the agenda and
was discussed by General Chief of Staff

www.prestigemenu.com
Tel: (514) 825 1946 (514) 633 8266
Fax : (514) 633 8269
Email: info@prestigemenu.com
Books
Offset Printing
Full Color Printing
Binding
Flyers
Post Cards
Tickets
Invoice
Invitation Cards
Lamination

w

w

w

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

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

This process began on December 19th after
two soldiers were taken into custody accused of plotting an assassination of Bülent
Arýnç, and continues with the search at the
Special Forces Command. This agency,
also known by its former name as the Special Warfare Department, is also known as
the ‘Gladio’ and ‘Counter-Guerrilla’ activities centre.
The legitimacy and sphere of activity of
the Gladio has been a point of discussion
for a long time. Journalist Ertuðrul Kürkçü was interrogated by the Special Forces
Command for his left wing and Socialist
activities before the 1980s and says that
this organisation came to prominence during the March 12th 1971 military memo
and martial rule period.
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The Special Warfare Department operated
under the Operation Command attached
to the Turkish General Staff but was abolished in 1992 and replaced by the Special
Forces Command.

Ilker Baþbuð and Prime Minister Recep
Tayyip Erdoðan during their meeting last
Saturday and a decision was concluded.

Kürkçü: The Counter-Guerrilla has
been turned into the Special Forces
Command

As the attack on the will and representatives of the Kurdish people continues, the
secret bargaining and negotiations also
continue at the summit of the State. The
National Security Council meeting was
marked by the alleged assassination attempts on Deputy Prime Minister Bülent
Arýnç.

During the meeting five searches were
conducted at the Special Forces Command,
also known as the headquarters of the
Gladio and Counter-Guerrilla. Journalist
Ertuðrul Kürkçü and retired Military Pro-

iv

This agency was initially organised under
the name of the Special Warfare Department and has a history which reaches back
to the formation of NATO.

The jurisdiction of the Seferberlik Tetkik
Kurulu (Commission for the Inspection
of Mobilisation), previously named the
Special Warfare Department was expanded
during the tenure of Yaþar Büyükanýt.

.a
rs

Kurdish Info 01.01.2010- There are three
agencies in the Operation Command of the
Turkish General Staff which are engaged
with internal security issues. These are:
The Department of Psychological Operations, The Department of Internal Security Operations and The Special Forces
Command. The most conspicuous of these
agencies is the Special Forces Command.

Special Forces Command

Mesopotamia
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Kürkçü said, ‘‘the people who interrogated us said that they were counterguerrillas, that they needn’t account for
anything and that they could take anyone at anytime and kill them.’’
During this period the counter-guerrilla
was under the guidance of the USA, but
it was reformed into the Special Forces
Command during Ecevit’s tenure of office,
added Kürkçü.
He also pointed out that the Command had
been restructured following the 12th September 1980 coup and emphasised that JITEM, who are responsible for war crimes
in Kurdistan, was also part of the Special
Warfare Department.

Retired Military Prosecutor Ümit Kardaþ
pointed out that the Special Forces Command does not have to this day any judicial
basis, inspection mechanism or legal regulation. Kardaþ stressed that similar structures had been eliminated in other parts of
the world, and called for an Inquiry Commission to be formed in Parliament for the
archives to be examined. He also added
that the Special Forces Command needed
to be abolished.
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Arslan announced that counter-guerrilla
activities were a tradition of the State and
that documents which carried the State’s
seal of security carried the mark of many
massacres.
In particular it called for the killings of
Abdi Ipekçi, Musa Anter, Uður Mumcu
and Mehmet Sincar and the massacres in
Maraþ, Çorum, Sivas and Gazi to be exposed. Arslan asked for the documents to be
disclosed and for those responsible to be
brought to justice.
Attorney Rasim Öz called for the 1977
May Day massacre to be exposed. Öz objected to the decision by the court ‘that an
investigation was not necessary.’ Attorney
Öz also added that evidence may be found
in the Cosmic Room and requested from
the Public Prosecutor to demand the documents.

SuDoKu
xache rez

ESP: The documents holding State secrets must be disclosed
The ESP (the Socialist Platform of the
Oppressed) members organised a press
statement in front of a banner which read
‘‘massacres which are State secrets must
be disclosed.’’ Serpil Arslan, speaking on
behalf of the ESP said that the counterguerrilla had come back onto the agenda
following claims of an assassination plot
against Bülent Arýnç.

MARCHÊ TURQUOISE
Kanada’nın bütün eyaletlerine toptan satışımız vardır.

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

514.833.3656
514.324.0404
9095. Boul. Pie-IX, Montreal, QC H1Z 3V7
marcheturquise@hotmail.com

$10.99
$15.99
24 pack

Vicdani ret mi, imani ret mi?

Enver Aydemir, 24 Aralık 2009 günü yaşadığı İzmit’ten İstanbul’a geldiğinde hedefi
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘Her Türk Asker
Doğmaz’ adlı etkinliğe katılmaktı. Fakat Kabataş vapur iskelesinden ileri gidemedi; yapılan GBT yoklamasında hakkında çıkarılan
yakalama emrine istinaden gözaltına alındı.
Aydemir, 2007’de dini gerekçelerle askerlik
yapmayı reddeden ilk kişi.
İzmit, Körfez’de bir misafir odasındayız.
Enver Aydemir’in eşi Kader Hanım’la ilk
telefon görüşmemizde, Eskişehir Askeri
Cezaevi’nin kapısında öfkeden titreyerek
açmıştı telefonu. Aynı pardesü ve başörtüsüyle Maltepe Askeri Cezaevi’ne eşini
ziyarete gidebilmişken, şimdi örtüsünü
‘kelebek’ bağlamadıkça içeri giremeyeceği
söyleniyordu. Belki de tam o anda aradığım
için konuşmayı kabul etti. Enver Aydemir’in
babası Ahmet Bey’in evindeyiz. Bir duvarda
Said Nursi, bir duvarda mealinde ‘Her canlı
ölümü tadacaktır’ın geçtiği surenin işlendiği
dev bir örtü. 35 yıllık bir Hac hediyesi...
Tam iknaya gitmişken...
33 yaşındaki Enver Aydemir, ilk kez 2005’te
bahsetmiş babasına askerlik yapmak istemediğinden. Ahmet Bey “Ben de din bilen birisiyim. Yapmak istemediğin şey zarurettense
günahı yoktur” dese de, araya arkadaşlarını

Technique Automotive

Oil & Filter Change

$30.

00

Free Towing
Windshield Replacement

$180.00

LePage Crt.

Technique
Automotive

Muffler
Custom Made

Ashwarren Rd.

416-638-2238 / 416-831-4858

w

Enver Bey’in askerliği reddederken inancını öne sürmesinin altında, başka bir
insanın canını almamak mı yatıyordu?
Onu ‘TSK’nın neferi’ olmayı reddedişe
götüren, dilini sertleştiren, mesela Bilecik’
te annesinin, eşinin, ablalarının başı kapalı diye nizamiyeye alınmaması mı oldu?
Ahmet A.: Bu iki konu birbirini tamamlayıcıdır. Ayrıca demişti ki, “Şu anda silahlı askerin kimi, neyi vurduğu belli mi? Komutan
vur dedi miydi, aklını da, vicdanını da, her
şeyini de bir yana atıyorsun. İyi midir, kötü
müdür, bundan dolayı Allah karşısında hesaba çekilecek miyim?” Savcı beye de bunları
söyledi. Türban meselesinden bahsetmedi
bile.
Silahsız askerlik yapar mıydı?
Kader A.: Hayır, askerlik süresi kadar kamu
hizmetinde çalışırım ama TSK’nın neferi
olmam dedi. O da kimliğini, bireysel özgürlüklerini tanıdıkları ölçüde...
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Finch Ave. W

Toro Rd.

We beat
everybody’s Price

All Work Guaranteed!
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$40.00

$59.00

w

Laser 4 Wheels
Alignment From

$100

Front Brakes Pads
& Labor

w

$40.

00

We also have towing service

Director & Service Advisor

We’ll pay for
your scrap car

mek bile mümkün olamadı. Keza eşi Kader
Hanım da kendisinin gazetede görünmesinin
çok gerekmediğini ifade etti.
Kafamdaki soruları aydınlatabilmek için ben
arka arkaya sordum, alabildiğim cevaplar
aşağıda. Bütününde tam aydınlanabildik mi,
biraz karışık.

Vicdani ret açıklamasında “TSK seçkinlerinin laik değerlere dayanarak dini inançlarıma karşı hasmane duygular beslediğini, bu yüzden laik bir ülkede askerlik
yapmayacağımı beyan ederim” cümlesi
var. Şunu anlamak istiyorum. Eşi olarak
Türkiye’de siz kamusal alanda inandığınız biçimde yaşayabilseydiniz, Enver Bey

Body Shop / Electrical / Mechanical Service
All Makes & Models - Import & Domestic

FRED ZARAINEH

Keele St.

Safety Inspection

Vicdan ve iman
Şimdiye kadar farklı nedenlerden vicdani ret
beyanında bulunanlar oldu. Kimi külliyen
şiddeti reddediyordu, kimi 30 küsur yıllık
savaşı protesto ediyordu. Enver Aydemir’in,
askerlik yapmayı reddedişinde dini inancını
gerekçe olarak kullanması, vakayı özgün
kılıyor. Bir yandan meramında ‘Allah’ın verdiği canı, Allah alır’dan fazlası var. Biraz da
bu yüzden çıkışının vicdani ret değil, imani
ret olarak adlandırılması gerektiğini düşünenler mevcut. Kader Hanım ise “Vicdanı
olanın imanı, imanı olanın vicdanı vardır. Bu
ayrıma karşıyım” diyor.
Aile olarak Enver Aydemir’in “Kimseden
yardım istemeyin. İlgilenirlerse anlatın” talebini tekrarlamalarına karşın, işin ironik bir
yanı varsa, davanın, İslami medyanın yanı
sıra biraz da aralarında muhtemelen ateistlerin de bulunduğu savaş karşıtı, anarşist, sosyalist, komünist cephenin gayretiyle görünür
olması. Bu özgün vaka onlar arasında bir
tartışmaya vesile olacak mı, gelecek günlerde göreceğiz.
İsabetlisi Enver Aydemir’le bizzat konuşmak
olurdu, şimdilik imkânsız. Ailenin hassasiyeti yüzünden Enver Bey’in fotoğrafını gör-

We fix all body works

Tangiers Rd.

General Repairs for All
Domestic & Import Vehicles

Altı ve dokuz yaşlarında iki çocukları var.
Büyük olan internetle haşır neşir olduğundan, babasıyla ilgili haberleri kendisi çoktan
okumuş bile...

Alexdon Rd.

PINAR ÖĞÜNÇ Radikal

PINAR ÖĞÜNÇ

Ceramic Rd.

İslami gerekçelerle askerlik yapmayı reddeden ve 24 Aralık’ta tutuklanan Enver
Aydemir, Türkiye’de bir ilk. Mesele tartışılırken, Eskişehir Askeri Cezaevi’ndeki
işkence iddialarını ve inanç gereği ‘TSK’
nın neferi’ olmama kararının altını ailesine sorduk. Babası Ahmet Aydemir ve eşi
Kader Aydemir ilk kez konuştu

soksa da oğlundan “Baba
meyi reddedince
hep zaruri, hep zaruri...
sivil elbiseleri alıOndan taviz, bundan tanıp sadece iç çamaviz, ben yapmayacağım.
şırlarıyla soğuk bir
Benim Allah’ımı benimodaya götürülüyor.
semeyenin emirlerini
Namaz kılma talebi
benimsemeyeceğim”
de reddedildiğincevabını almış.
den, iç çamaşırlaEnver Aydemir’in ilk görıyla namaz kılıyor.
zaltına alınışı 2007, seKelepçeyle namaz,
çimlerden hemen sonra... İLLÜTRASYON: MERT GÜRELİ iddiasına göre dört
Karakol ve askeri şube
gün sürüyor.
sonrası Bilecik Jandarma Er Eğitim Tugayı’
Altı gün sürecek açlık grevi sırasında zorla
na götürülen Aydemir, ifadesinde, askeri üniserum veriliyor. Daha sonra da sivil elbiseleformayı giymeyi reddedince burada dayak
ri verilerek Eskişehir Cezaevi’ne yollanıyor.
yediğini belirtiyor.
Ahmet Bey’e göre savaş karşıtı grupların
Ziyarete gelen annesi, eşi ve ablaları başördavayı sahiplenmesi ve basın açıklamaları
tüleri nedeniyle nizamiyeye alınmayınca,
yapmasıyla bir kamuoyu oluşmasının bunda
Ahmet Bey oğlundan şu çıkışı işitiyor: “Bana payı büyük.
neden askerlik yapmıyorsun, diyorsun. Ahmet Bey’in en mühim gördüğü ayrıntı
Anneme, bacıma, eşimin türbanına, pardeise Maltepe Askeri Cezaevi’nden ayrılırken
süsüne böyle yapana ben askerlik yapmatutulan tutanakta darp ve işkence izlerinin
yacağım.” Kader Hanım da aslında ailece o anılmamasına karşın, Eskişehir Askeri Cezagün eşini vazgeçmesi için ikna etmeye gitevi’ne alınırken tutulan tutanakta bu izlerin
tiklerini, ama bu olayla kararının netleştiğini belgelenmiş olması. Zaten ailenin dediğine
söylüyor.
göre Eskişehir’de ‘ne dayak, ne küfür, ne bir
Enver Aydemir iki duruşma ve dört ay sonraşey’...
sında kıtasına teslim olması kararıyla serbest
29 yaşındaki Kader Hanım, Enver Bey’le 10
bırakıldı o dönem. 24 Aralık 2009’da tekrar yıldır evli. Üniversite kursunda tanışıyorlar.
gözaltına alınana kadar, babasının ifadesiyle
Dediğine göre Enver Bey’den önce her şeyi
kimseden kaçmadı, ama denk geldiği kimlik başka türlü sorguladığı, başka bir hayatı varsoruşturmalarında da başına bir şey gelmedi.
mış.
Yılbaşından bir hafta önce gözaltına alındıHayali sosyoloji okumak olsa da, ilk sefeğında, Ahmet Bey oğlunun Doğancılar Karinde Kocaeli’ni tutturamayınca ve ikinci
rakolu’nda çok insani muamele gördüğünü, sefer depremde kâğıtları kaybolunca eğitim
askeri inzibata teslim edildikten sonra ‘insan
hayatı noktalanmış. Eşinin Kırgızistan’daki
evladı’ bir üstteğmene denk geldiklerini ama üniversite eğitimi için yanında bulunmuş. Bu
tevkif edilip Maltepe Askeri Cezaevi’ne
arada Enver Aydemir, ‘kendini yetiştirmek’
götürülmesiyle ‘kıyametin koptuğunu’ söyve dine yoğunlaşmak maksadıyla, üniversite
lüyor.
eğitimini yarıda bırakıyor. Çift olarak SuriYine bir askeri üniforma giyme çekişmesi; ye’de geçirdikleri üç yılı, eşinin dinin kenAydemir reddediyor. Avukatına ve görüşdisini sorguladığı, bu yüzden orada da kimi
lerde babasına anlattığına göre coplanıyor,
insanlara ters düştüğü bir dönem olarak tarif
yumruklanıyor, falakaya yatırılıyor. Giyinediyor. Biraz karışık...

12 LePage Crt. #9-10, North York, ON M3J 1Z9

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

Spor

dini inançlarına karşı hasmane bir duygu
hissetmeseydi, ama yine de başka bir insanı öldürme ihtimali olan askerlik mecburi
olsaydı, aynı tavrı gösterir miydi?
Kader A.: Ama bu dedikleriniz için askeriyenin değişmesi gerekli. Askeriyenin kendine
çizdiği bir tarz var. Bu tarzda hiyerarşi var,
militarizm var; biz bunların hepsine karşıyız.
Biz Allah’ın eğitiminden geçmişiz, peygamberin, sahabelerin hayatlarını okurken, Kur’
an’ı okurken kendimize bir kimlik belirlemişiz. TSK bu kimliği tamamen yok ediyor.
Size mal gibi davranılıyor, sorgulama hakkınız yok. Yapmadığınızda insanlığa yakışmayacak cezalar alıyorsunuz. Bunlar tamamen
bizim duruşumuza aykırı. Bu yüzden bu
uzlaşı pek sağlanamaz.
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öğrendiği İslam’ı yaşamıyor. O yüzden onun
cihat dediğine belki ben cihat demem. Ben
zaten cihat olarak almıyorum, müdafaa söz
konusu olduğunda oluşacak savaş şartlarından bahsediyorum.

Daha önce tamamen şiddete karşı olduğu
için askerlik yapmayı reddedenler oldu.
Ya da bir çatışmalı bölgede Kürt kardeşini öldürmeyi reddedenler...
Kader A.: Aslında bu gerekçe hepsini karşılıyor, çünkü İslam’da kardeşin kardeşi
öldürmesi yasaktır. Habil’le Kabil kıssasında
da görüyoruz bunu. Gideceksin askere, Kürt
kardeşlerinle savaşacaksın. Niye, bir kötülüklerini görmüş müsün? Hayır, yaratılan bir
savaş var. Bunu sorgulamak gerekir. Bunu
sorguladığınızda da artık bir er olamazsınız.
Evet, şiddet insanlığa yakışmayacak bir durumdur. Ancak belki bir savunma metodu
olarak savaş olabilir. Savaş Karşıtları’ndan
arkadaşlarla görüştüğünde Enver, “Ben sizden ayrılıyorum, siz asla savaşmam diyorsunuz. Ben öyle değilim, kaçınılmaz olduğunda savaşırım” demişti.
Yani cihat fikri uzak gelmiyor kendisine?
Kader A.: Öyle de diyebilirsiniz ama onun
da koşullarının oluşması lazım. Cihat için
olduğunda da sorgulanır. Öyle kolay değil.
Ahmet A.: Cihat bile sorgulanırken bu mu
sorgulanmayacak?
Kader A.: Birçok İslami ülke var, bunun
adına birileri cihat dediğinde bakalım cihat
olacak mı? Bir tane İslam vardır ama bugün
Türkiye’de de, bütün dünyada da birden fazla İslam var. Bunun da sebebi İslam’ın içini
boşaltıp sahiplenmeleri. Kimse Kur’an’dan

Bir yandan bu olayın duyulmasında antimilitarist bir kitlenin, anarşistlerin, solcuların payı büyük. Dışarıda olsa eşinizin
fikir ayrılığı yaşayacağı insanlar bunlar...
Ahmet A.: Hedeflerinde ortaklık vardır, o
kadar.
Kader A.: İnsanların bazı şeyleri sorgulamaya başladığını görmek güzel. Yalnız olmadığının kanıtı gibi geliyor bana. Bir taraftan
da internetten yorumları okuyorum. Diyorlar
ki ‘İslamcıları özgünlüğe davet ediyorum’.
Bir kere kavramlara baktığınızda her şey
İslam’la beraber çıkmıştır. Mesela devrim...
Devrimi bugün sosyalistler kullanıyor olabilir, ama bir şeyi yıkıp, tamamen izlerini
silip yerine yenisini koymak İslam’a ait bir
şeydir. ‘La ilahe illallah’ bir devrim sözcüğüdür aslında. Şehitlik de İslam kavramıdır;
Mehmetçik, peygamber ocağı... İşte TSK
bunları kullanarak halkı sömürmektedir,
kendi değerleriyle vurmaktadır. Şehit olduğunda anasının başörtüsüne bakmadan gidip
öpüyor, ama aynı anne, evladı ölmeden ziyarete gittiğinde başörtüsünü kelebek şeklinde
bağlamasını istiyorlar.

Ret beyanında bir laiklik vurgusu var.
Laikliğin bugün algılanış biçimiyle mi sorunu var, yoksa kendisiyle mi?
Kader A.: Laik bir ülkede yaşamak istemiyorsan, çek git derler adama. Zaten laiklerle
birlikte yaşıyoruz. Ama laik bir ülkeysen
niye bu İslami kavramları kullanıyorsun o
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zaman? Laiklik hakkıyla yaşansa da problem yaşarız ama en azından mertçe yaşarız.
Şimdi benim laik olmam düşünülemez, din
benim hayatım çünkü.
Eşinizin ocak sonuna ertelenen davası nasıl sonuçlanacak sizce?
Kader A.: Çürük raporu verip bırakacaklar
diye düşünüyorum. Çünkü insanlar sahiplendi olayı.
‘Vergisini vermeyene falaka mı var?’
Ahmet Aydemir, memleketi Ağrı’dan Gölcük’e 1982’de gelmiş. Mesleği sorulduğunda
“Esnaf” diyor; kuyumcu dükkânları, lokantası, galerisi varken geçen yıl iflasa yakın bir
mali çöküş yaşamış aile. Şu an cezaevinde
olan Enver Aydemir de, hâlâ var olan aile
işlerinde babasıyla birlikte çalışıyor zaten.
Dört kız, altı oğlan babası olan Ahmet Bey,
askerliğini İstanbul ve Ankara’da yapmış.
“Yani rahattınız...” deyince kahkahayı patlatıyor, “Biraz öyle oldu...”
Enver Bey ve askerlik yaşına gelmemiş iki
oğlu dışında bütün erkek çocukları askerlik
yapmış.
Kürt kimliğinden dolayı yaşadığı bir sıkıntı
olup olmadığını sorduğumuzda, “Artık ne
Türk var, ne Kürt” diye giriyor lafa, “Parçalasan Türk’ün yarısında Kürt çıkar, Kürt’
ü parçalasan yarısı Türk... Melez olmuşuz
artık.”
1973-80 yıllarında Selamet Partisi için ‘canını, malını, her şeyini’ verdikten sonra, gördüğünü söylediği bazı yanlış durumlardan
dolayı partiden elini eteğini çekmiş. Şu anda
‘Diğer marka ayakkabıların su aldığı kesin’
olduğu için AK Parti’ye oy veriyor.
Meramını kendi kendine şöyle özetledi o
gün: “Bu ülke hepimizin ülkesi. Hiç suç işlemeyen insan yoktur, ama Allah’a göre suç
var, kula göre suç var. Bu beşeri sistemde bu
çocuğun askerlik yapmamasının bir cezası
varsa, ki avukatların, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin dediğine göre mecburiyeti
olmaması lazım, olsa bile başka bir yolu
olur. Vergisini vermeyen işkence mi görüyor,
falakaya mı yatırılıyor? Yüzde 90’ı Müslüman olan bir ülkedeyiz. Her ailenin açığı
var, kapalısı var. İnsanları birbirine düşman
ettirmenin âlemi var mı?”

GD
G1D6
GD G1D6
Silm Import & Export Inc.
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Şiyar li Swîsreyê hatiye dinê û zarokê yekemîn
ê malbata xwe ye.
Tahîr ELMAS - LA CHAUX
Şiyar li Swîsreyê hatiye dinê û zarokê yekemîn ê malbata xwe ye. Bavê wî Suleyman Bagatarhan di sala 1986’an de ji ber
zextên dewleta tirk koçî Swîsreyê kiriye.
Hevsera wî, di sala 1991’an de tê gel wî.
Niha li bajarê Neuchatel Kantonuyê ya
Swîsreyê dimînin û bi restoraneke bi navê
‘Zozan Kebap’ debara xwe dikin. Malbata
Batarhan bi hesreta welat dijîn. Malbat ev
demeke dirêj e li Swîsreyê dijî lê dîsa jî
çanda xwe winda nekirine. Di restoranda
wan de, nixşên Kurdistanî hene.
Şiyar xwe bi wisa îfade dike: “Ez 16 salî
me. Lawê malbateke ku ji bajarê Çewlîkê
ya bakûrê Kurdistanê koçî Swîsreyê kiriye
me. Min di 6 saliya xwe de li ser xwesteka
diya xwe dest bi karateyê kir. Di serî de
kêfa min ji karateyê re nehat. Lê piştî ku
hinek dem derbas bû kêfa min jê re hat.
Min bi awayekî bextewar hem dibistan û
hem jî karateyê domand. Ez gelek girîngiyê didim anteramanên xwe û bi rêk û pêk
dikim. Min deh sal vê yekê bi rêk û pêk
domand.
Heta niha min li Ewropa û Swîsreyê gelek
serkeftin bi dest xist.
Ev serkeftin min bextewar kirin. Bêgûman
heke piştgiriya malbata min nebûya, ez nikaribûm ew qas serkeftinan bi dest bixim.
Herî dawî di musabakayên karateyê yên
cîhanê ya di 7’ê mijdara 2009’an de li Romayê pêk hat de bûm yekemîn karatevanê
cîhanê. Dema ku ez bûm yekemîn pir kêfa
min hat. Min di serî de ewqas serkeftin
hêvî nedikir.”

Bavê Şiyar Suleyman Bagatarhan jî
kêfxweşiya xwe wiha anî ziman: “Em jî
gelek kêfxweş bûn.
Em bi lawê xwe serbilind in. Şiyar hem di
dibistanê de û hem jî di karateyê de gelek
serkeftiye û ev yek me gelek kêfxweş dike.
Şiyar piştî ku ji dibistanê tê, dema xwe
vala derbas nake. Diça antremana xwe.
Heke antreman tune be, li malê ji bo dersa
xwe dixebite û tê vira alîkariya me dike.”
Şyar diyar kir ku piştî vê serkeftina wî hem
mamoste û hem jî xwendekar gelekî pê
re eleqedar dibin û wiha axivî:
“Heke ku zarokên swêdî serkeftinek bi
dest bixin, çapemeniya Swêdeyê bi rojan
behsa wan dike.
Ez bûm yekemîn ê cîhanê lê tu kesî behsa
min nekir. Ez vê yekê ji bo çapemeniya
kurd jî dibêjim.” Şiyar bang li zarokên
kurd jî kır û xwest ku bila wextê xwe
vala derbas nekin. Şiyar anî ziman ku bila
ciwanên kurd teqez bi aktîvîteyekê re mijul bibin û ji sporê xwe durnexînin. Şiyar
derbirî ku gelek derfet li pêşiya ciwanên
kurd hene û divê ciwan van derfetan baş
binirxînin.

Diyarbakirsporê bi tîma herî baş a Lîga Premîer a Îngilistanê
Tottenham re hevdîtin pêk anî û ji bo projeyên hevpar li hev
kirin. Tîman ji bo xebatên xwe yên binesaziyê biafirînin li
Portsmaunthê hevdîtin pêk anîn. Tottenham, ji bo projeya ku
kulub li Londonê tîmekê ava bike, piştîgirî da.

Diyarbakirsporê di dîroka xwe de cara yekemîn derdikeve derveyî welat. Tîmê ji bo
vê Îngilistan hilbijart. Diyarbakirsporê bi
tîma Lîga Premîer a Îngilistanê re hevdîtin
pêk anîn.
Hevdîtina yekemîn di 8’ê çileyê de bi Tottenhamê re pêk hat. Nûnerên Tottenhamê
di gelek mijaran de li hev kirin. Diyarbakirsporê hevdîtina xwe ya duyemîn bi
Portsmouthê re pêk anî.

21’inci Kış Olimpiyat Oyunları’nın başlamasına bir aydan az bir süre kaldı. Heyecanın giderek arttığı ev sahibi Vancouver’
daki hazırlıklar da neredeyse tamamlanmış
durumda.

Suat Onen, berpirsê binesaziyê Behzat
Turgut, Serokê Mala Gel Mustafa Topkaya
û Dîrektorê Mala Gel Îbrahîm Doguş jî di
civînê de cihê xwe girtin. Di civînê de li
ser xebatan nîqaş hatin kirin. Redknapp ji
bo xebatên her du tîman jî serkeftin xwest
û diyar kir ku ji vê xebata hevpar kêfxweş
bûye. Nûnerên Kulubê Onen û Turgut
jî desnîşan kirin ku ev têkilî ew gelek
kêfxweş kirine û diyar kirin ku ev lihevkirin ji bo wan gelek girîng e. Di hevdînan
de hate gotin ku tîma Diyarbakirsporê li
her derê Tirkiyeyê tê nasîn û bi taybetî jî
li bajarên Kurdistanê nûnerê yekemîn ê
Super Lîgê ye. Serokê duyemîn yê kulubê
Suat Onen diyar kir ku daxwaza wan ew e
ku ciwanên kurd û tirk ku li Londonê dijîn
tevli xebatan bikin. LONDON
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21’inci Kış Olimpiyat Oyunları’nın Başlamasına Bir Aydan Az Bir Süre Kaldı.
zeyinde bulunan ve açık havadaki yarışlara
ev sahipliği yapacak olan Whistler kenti
de oyunlara hazır. Şehirde kar kalınlığı 2
metre 40 cm. dolayında, bu yükseklik geçen aylarda suni kar üzerine doğal karın da
yağması ile elde edildi. Vancouver Olimpiyat Organizasyon Komitesi’nin (VACON)
Başkan Yardımcısı Tim Gayda, “hava şartlarının planlarımıza engel olmaması için
elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.
Hazırlıklar son aşamada

BARUN BARAN

RE/MAX Alliance

Mesopotamia

Vancouver Olimpiyatlara Hazır

Bi tîma îngîlîz re li hev kir

‘EM AMADE NE’
Tîma Diyarbakirsporê bi armanca ku xebatên xwe yên binesaziyê biafirîne bi Seroke Beşa Giştî ya Navneteweyî ya Tottenhamê Frans Jones re li Stadyuma Londonê du
saetan hevdîtin pêk anî.
Serokê duyemîn yê Diyarbakirsporê û
berdevkê çapemeniya Lijnaya Rêveberiyê

‘EM KÊFXWEŞ IN’
Malbata Bagatarhan gelek kêfxweş in.
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Şampiyonê cîhanê yê Karateyê kurd e

Spor

Hazırlıkların son dakikaya kadar sürdüğü
Pekin Olimpiyatları’ndan farklı olarak,
Vancouver’da olimpiyat oyunlarının başlamasına bir ay kala hazırlıklar neredeyse
bitmiş durumda. Yetkililer, Uluslararası
Olimpiyat Komitesi’nin (ıOC) ve sporcuların oyunların yapılacağı yerler hakkında
endişe duymasına hiç gerek olmadığını
belirtiyor. Zira, 2008 yılının yaz aylarında
Pekin’de Yaz Olimpiyat Oyunları başlarken, Vancouver 2010’a neredeyse hazırdı.
Vancouver Organizasyon Komitesi’nin
Başkanı John Furlong, 2009 yılının Şubat
ayında Uluslararası Olimpiyat Komitesi’
ne şu bilgiyi vermişti: “Olimpiyatlar için
inşa edilen bütün yeni spor salonları hazır,
mevcut alanlarda ise olimpiyatlarda kullanılmak üzere hazır hale getirilmesi için
yeniden inşa çalışmaları sürüyor.”
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Mesopotamia

Avrupa ve Kuzey Amerika’nın bazı bölümleri sert geçen kışın etkisi altındayken,
sıcaklıkların 10 derece civarında seyrettiği
Vancouver adeta bahardan kalma günler
yaşıyor. Ancak sıcak hava, Kanada’nın batı
kıyısındaki metropolde olimpiyat heyecanını kesintiye uğratmıyor. Zira olimpiyatlar
süresince şehirde hava durumu ile pek de
bağlantılı olmayan buz hokeyi, buz pateni,
artistik patinaj gibi kapalı salonlarda icra
edilen spor dallarında yarışlar yapılacak.
Diğer yandan, Vancouver’ın 125 km. ku-
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21’inci Kış Olimpiyat Oyunları’nın açılış
töreni 12 Şubat’ta Vancouver’daki BC
Place Stadyumu’nda yapılacak. Törene 60
bin seyircinin katılması bekleniyor. Şehrin
her yanına şu ana kadar 6 bin olimpiyat
bayrağı asıldı. Beyaz üzerine mavi ve yeşil
renklerin kullanıldığı bayraklarda, 18 farklı spor dalının sembolize edildiği resimler

Products Limited

yer alıyor.

turist hayatını kaybetmişti.

Her şey pahalanıyor

Kanada Olimpiyat Komitesi, yükselen
borçların dengelenmesi için Uluslararası
Olimpiyat Komitesi’nin de desteğini aldı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı
Jaques Rogge, “küresel ekonomik krizi
kimse önceden tahmin edemezdi” şeklinde konuştu. Vancouver Kış Olimpiyat
Oyunları, Kanada’nın ev sahipliğini yaptığı üçüncü olimpiyat oyunları. Daha önce
1976’da Montreal’de ve 1988’de de Calgary’da olimpiyatlar düzenlenmişti. Hem
yaz hem de kış olimpiyat oyunlarına ev
sahipliği yapan tek ülke olan Kanada’
da düzenlenen olimpiyat oyunlarında
şimdiye kadar Kanadalı sporcular hiç
altın madalya kazanamadı.

Ne var ki Vancouver’daki şenlik havası
geçen yılın kötü haberlerini unutturmaya
yetmiyor. Geçen yıl, olimpiyat oyunlarının
toplam maliyetinin 116 milyon euro’dan
665 milyon euro’ya çıkarak, öngörülenin
tam beş katına ulaşacağı ortaya çıkmıştı.
Olimpiyat oyunlarının bu kadar maliyetli
olmasının en önemli nedeni ise güvenlik
harcamaları. 21’inci Kış Olimpiyat Oyunları’nda asker, polis ve özel güvenlik ekip-

Alman sporcuların madalya beklentisi

leri olmak üzere toplam 15 bin güvenlik
görevlisi görev yapacak. Kanada-ABD
sınırı da sıkı kontrole tabi tutulacak. Her
tür saldırı ihtimaline karşı hazırlıklı olunmaya çalışılıyor. Vancouver Kış Olimpiyat
Oyunları’nın güvenlik sorumlusu Ward Elcock, olası bir terör saldırısına karşı bir güvenlik planı hazırlandığını açıkladı. 1996
yılında olimpiyat oyunlarına ev sahipliği
yapan Atlanta bu tür bir saldırının hedefi
olmuş, olimpiyat köyü yakınlarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu iki

2006 Torino Kış Olimpiyat Oyunları’
ndan 11 altın, 12 gümüş ve 6 bronz madalya ile “en başarılı ekip” unvanı ile
dönen Almanya, bu başarısını Vancouver’da da sürdürmek istiyor. Almanlar
özellikle hız pateni dalında Jenny Wolf’
dan, kayak dalında dünya şampiyonluğu olan Maria Riesch ve Kathrin Hölzl’
den umutlu. Almanya, bütün kış olimpiyat
oyunlarında kazandığı toplam altın madalya sayısını 120’ye çıkararak, 118 altın
madalya ile bu yarışı önde götüren Rusya’
yı geride bırakmayı amaçlıyor.
12-28 Şubat tarihleri arasında Kanada’nın
Vancouver kentinde yapılacak 21’inci Kış
Olimpiyat Oyunları’na 90 ülkeden 2 bin
600 sporcu katılacak.

► 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

Manufacturers & Distributors of High Quality Construction Pruducts
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.

Toll Free (North America):

1.877.387.2266

www.durabond.com
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

Ortaköy’ün Kumpirini
Montreal’e Getirdik

Ortaköy’ün Kumpirini
Montreal’e Getirdik

Mesopotamia
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Sýcak bir ortamda saðlýklý
beslenmenin keyfini yaþayýn!

Sýcak bir ortamda saðlýklý
beslenmenin keyfini yaþayýn!

514.844.6660
514-844-6660

514-844-6660



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

Ortaköy’ün Kumpirini
Montreal’e Getirdik

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

Sýcak
Sýcak bir
bir ortamda
ortamda saðlýklý
saðlýklý
beslenmenin
beslenmenin keyfini
keyfini yaþayýn!
yaþayýn!

514-844-6660
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Kendi
Kendi iþini
iþini kurmak
kurmak isteyenlere
isteyenlere büyük
büyük fýrsat,
fýrsat,
gelin
görüþelim!
gelin görüþelim!
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Her marka ve model aracin A’dan Z’ye
tamir ve bakimi



PATISSERIE
ajeau

ille
tel de V

Hebert

IE-IX

BLV. P

. MICH
BLV ST
EL

GARAGE BONPRIX

Rue Larin

Avenue

Rue M

o
Ave. H

.a
rs

514.329.7749
Cicek
pastanesi
514.570.8594

Restaurant
Memo Pizzeria
514 362 0300
Kalitede öncü Fiyatta hesaplı

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

Mesop
Restaurant
PATISSERIE
Okuyucularina
Memo30%
Pizzeria
indirim
Restaurant
Cicek pastanesi 514 362 0300
BLV. INDUSTRIEL

w

PATISSERIE

w

Memo
Pizzeria
Fýstýklý Burma, Kuþgözü (Dürüm),
Cicek pastanesi Fýstýk
Ezmesi ve362
Tüm Baklava0300
Çeþitleri..
514
Börek Çeþitleri, Çörekler, Açma,
Poðaça Çeþitleri, Simit...

w

Bur: 514 303 5361
Cell: 514 927 2344
3656 Fleury Est, Mtl, Qc H1H 2S6
Fýstýklý Burma, Kuþgözü (Dürüm),

Brochettes. Cuisine italienne. Dejeuner
Souper dansant du vendredi et samedi
soir Livraison gratuite. Free delivery

■
■
■
■
■
■

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

T: 905.738.0064 F: 905.738.0018
www.flexcastmoulding.com

128 MilvanVerdun
Dr. (Weston & Finch) Toronto, Ontario
5001 Wellington,

Brochettes. Cuisine italienne. Dejeuner
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FOOD DISTRIBUTION
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514.334.8451

www.conanfoods.com

w

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

w

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

