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PHARMACY Ltd.

Saðlýðýnýz herþeyden önce gelir!!!

2163 Danforth Ave.

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

Toronto ON M4C 1K2

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

Di fînala filmî de, însanê ku ji bend 
a madî û giyanî ya civaka berê 
dixwaze xilas bibe, bi hişmendiya 
nû di jiyana nû de vejîn gelekî 
xweş aniye ziman. Felsefeya jiya-
na nû ji mêj ve amade ye

Rupel 15

Dersim’de Zazakî/ Dimilkî lehçesinde 
konuşan Kızılbaş topluluğu kendi iba-
detlerini kendi dilleriyle yapıyorlardı. 
Kendine özgü ritüelleri, ilişkileri vardı. 
Bu ilişkileri koparmak, bu topluluğu 
dağıtmak için ilk çalışmalar Abdülha-
mid ve ardından İttihat ...

Ne yazık ki bugüne kadar Laz kadın-
ları üzerine yazılmış yeterli düzeyde 
makale yada kitap bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla bu alandaki eksiklik gide-
rilememekte, bilgi daha çok sohbetler 
üzerinden aktarılabilmektedir. Laz-
ların yaşam öykülerini anlatan bazı 

kitaplarda özellikle Doğu Karadeniz’de ...

MARDİN - Mezopotamya 1. 
İnanç Çalıştayı, cem evleri-
nin yasal güvenceye kavuş-
turulması, Alevilere yönelik 
yok sayma politikalarının 
terk edilmesi, Diyanet İşleri 

Başkanlığı gibi yapıların lağvedilmesi ve ...

Sayfa 12

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

54 Finch Ave. W (Near Yonge & Finch Subway)
Free Parking at the Back

BÜTÜN DİŞ TEDAVİLERİ
KLİNİĞİMİZDE YAPILABİLMEKTEDİR

416.512.6666
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Yaşamın tüm renklerine dair...
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Mezopotamya 1. İnanç Çalıştayı 
sonuç bildirgesi açıklandı

Bir Marmara Kasabasında Laz Kadını 

Bediüzzaman Üstad Saîdî Kurdî 
yaşadığı dönemde de, vefatından 
sonra da gerek izleyicileri, gerekse 
onu tanımak isteyenlerin, hakkındaki 
kimi “İslamî” bilgi kaynaklarının 
“mahirce” ...
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Kızılbaş kültürüne baskı ve 
dil yasağı

Saîdî Kurdî’nin romanı, 
Son Derviş
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Neo Lakkotrypis
Agent, State Farm Insurance®
State Farm Representative, State Farm Investor Services™

Tel: 416-759-0636  
Fax:416-759-1637 
Toll free: 1-888-759-0636
835 O’Connor Drive, 
Toronto, ON M4B 2S7
neo@neolakko.com  
www.neolakko.com

►24 HOUR Claims Service – 7 days a week
►Auto, Motorcycle and Recreational Vehicle Insurance
►Home, Cottage, Renters & Condominium Insurance 
►Rental Property, Business & Contractor Insurance
►Various Life Insurance & Annuity Products
►Mutual Funds (RRSPs*, RESPs*, RRIFs* & Investment Accounts*)
►Disability Income Protection** & Critical Illness Insurance**
►Assistance with Vehicle Financing***
►Free Insurance & Financial Review

We offer the following products & services:

24 Hours Good Neighbour Services®

Condemning the 12th year of 
International Kurdish Leader 
Mr.Ocalan’s Capture Conspiracy
Toronto Kurdish community and the Kurdish communities all around the 
world organized events on 15 February 2010 to protest and denounce the 
international collaboration that captured and handed Kurdish National 
Leader Mr. Abdullah Ocalan over to the Turkish security forces on February 
15, 1999 in Nairobi, Kenya .....

Kanada’nın Vancouver 
kentinde devam eden 2010 
Kış Olimpiyat Oyunları’nın 
dördüncü gününde, 5 dalda 
15 madalya dağıtıldı ...

Fîlmê Avatar û felsefeya 
jiyana nû!
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Metîn Çîyayî

Gündem
BİNDİĞİN DALI KESMEK

29 Ekim 2009 tarihinde Habur sınır ka-
pısında gelen barış gurubuyla birlikte, 
toplumda büyük bir umut belirdi. Bu umut 
30 yıldır akan kanı durduracak, yüz yıldır 
kangrenleşen Kürt sorununu çözecekti. 
Umutlar ve beklentiler bu yöndeydi. 

Kürt halkı daha sevincini hazmedemeden 
Ergenekonun avukatı Deniz Baykal ve 
onun faşo ikizi MHP karalama kampanya-
sı başlattı. Gerek AKP’nin gerekse DTP’
nin bütün iyi niyet çabaları bu iki faşist 
partinin ve ülkeyi örümcek ağı gibi sarmış 
ergenekon-Genelkurmay ittifakıyla açılım 
hareketi siyasi linç kampanyasına dönüştü.

AKP bindiği dalı kesmeye başladı. Politi-
kayı kirleterek kendi kendini köşeye sıkış-
tırdı. Habur sınır kapasında gelen PKK’lı 
gerillalar ve Mahmur sakinlerinden gelen 
gurup barışın, demokratikleşmenin en bü-
yük garantisi olacaktı. Bir milyona yakın 
insanın gelen barış guruplarını sevinçle 
karşılaşması faşist CHP-MHP muhalefetin 
isterik krizlerine girmesi ne yazık ki AKP 
hükümetini de korkuttu. Aslında olması 
gereken yaşanmıştı. 30 yıldır dağda öz-
gürlük için savaşan bir gerilla gurubunun 
sessiz, sedasız teslim olmuş gibi, boynu 
bükük gelip sınırdan giriş yapmasını kimse 
beklemiyordu ve beklememelilerde. 

Barış süreci tıkanmıştı ve sayın Öcalan’
ın PKK’ ya çağrısıyla barış guruplarının 
gelme kararı başlı başına hükümete verilen 
bir tavizdir, ayni zamanda büyük bir şans-
tı.  Bu gün’e kadar Kürt halkının uzattığı 

barış eli daima kesilmişti. Bu defa barış eli 
tutulursa bu kan bitecek, bütün güçler Ege-
nekon 12 Eylül cunta artıklarının temizlen-
mesine odaklanacaktı.

Barış gurubunun karşılamasında AKP 
kendi partililerine sahip olabildi mi?

AKP şunu unutmasın ki gerillaları karşı-
layan o kitlelerin içinde AKP’ye oy veren 
yüzlerce, bel1ki de binlerce insan vardı. 
DTP’li olan bir insanın Amcası veya amca 
çocukları AKP veya başka bir partinin 
üyesi olabiliyor. Ve o aileden dağa çıkan 
bir genç bir DTP’liye daha yakın olabilir 
ancak kan bağı olarak diğer akrabasından 
da çok uzak değil. Gönül isterdi ki barış 
gurupların karşılamasında DTP’nin yanı 
sıra demokrasiden yana olan her kesimin 
bayraklarıyla barış gurubunu karşılamada 
yer alsaydı. 

Barış gurubunun karşılamasında bir çok 
sivil toplum örgütü DTP’le birlikte hareket 
etti. Barış sürecinden umutlar o denli art-
mıştı. AKP’nin yalpalamaması halinde bir 
çok  şey yapılabilinirdi. Örneğin Anayasa-
nın en azında belli maddeleri değiştirile-
bilinirdi. Bine yakın çocuk tutuklu özgür-
lüğüne kavuşturulabilinirdi. Şeçim barajı, 
anayasa mahkemesinin parti kapatmasıyla 
ilgili yasa maddesi vs. kısa sürede yapıla-
bilecek. Sağ duyulu bir çalışmayla bütün 
bunlar yapılabilinirdi.  

AKP HALKA GERÇEKLERİ ANLAT-
MALI

Mesopotamia

416 878 2858
www.sinews.ca
sinews2003@hotmail.com
kurdiciyayi@hotmail.com
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Yiğidi öldür ama hakkını yeme. Cum-
huriyet tarihi boyunca AKP çeteleşmiş 
orduya en iyi duruşu sergileyen parti oldu. 
Bu duruş AKP’nin çok demokrat oldu-
ğunu göstermez, ama yıllardır sol jargon 
sayesinde politika yapan bir çok partiden 
daha demokrat olduğunu kanıtlar. Tabi bu 
demokratlığı Kürt sorununun çözümüne 
gelince tıkanıyor. Tıkandıkça da hileye 
baş vuruyor. En büyük hilesi, yalanı ise 
KCK’nin (Komala Civate Kurdistan)   
tasfiye edilerek Kürt sorununu çözebilece-
ğini söylemesi. Bu bir hile-yalan olduğu-
nu başta başbakan Erdoğan olmak üzere 
AKP’li 72 Kürt vekilde biliyordu. KCK’
nin tasfiyesi Kürt sorununu çözmez aksine 
bilinmeyen bir kabusa sürükler. AKP bunu 
açık yüreklilikle halka anlatmalı. Kürt 
sorunun İmralı ve Kandilden geçtiğini 
gerçeğini kabullenmelidir.

Son Operasyonlar

Kürdistan’da operasyon üstünde operas-
yon yapan AKP hükümeti Kürt halkına sa-
mimiyetini anlatamaz. Son operasyonlarla 
birlikte 500 yakın BDT’li parti yönetici 
ve üyeleri tutuklandı. Halk adına politika 
yapan seçilmiş belediye başkanlarından 
başlayarak bine yakın Kürdü son birkaç 
ay içinde tutuklayacaksın ve Kürt halkını 
açılıma inandıracaksın. Bırak Kürt halkını 
sen Kürdistan’da ki il ilçe teşkilatlarını 
açılıma inandırabilirmisin? Merak ediyo-
rum doğrusu.
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Temsil ettiði 20’den fazla sigorta þirketiyle sizlere
hizmet etmekten onur duyar.

Kaliteli hizmet ve fiyat garantisi, 15 yýllýk sigorta
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Commercial, 
Business 
Liability 
& Home InsuranceWhere Canadian Middle Easterns Meet

 March 21, 2009

Mesopotamia Kurdish Yellow Page

2009647-828-6341
kurdiciyayi@hotmail.com   www.sinews.orgProducts Limited ► Concrete Restoration

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

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

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

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

Manufacturers & Distributors of High Quality Construction Pruducts

www.durabond.com

Toll Free (North America): 1.877.387.2266

Mesopotamia
Kurdish Yellow Page
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GENİŞ MÜŞTERİ KİTLESİYLE TANIŞMAK 
DAHA ÇOK İŞ YAPMAK İSTİYORSANIZ 
SİZDE YELLOW PEGA’Kİ YERİNİZİ ALIN.

15 GÜNDE BİR YAYINLANAN GAZETEMİZE 
VE YELLOW PEGA BİRLİKTE REKLAM 
VERİN PAKET İNDİRİMİNDEN 
YARARLANIN.

2010 REHBERİNE KATILDINIZ MI?

ORTADOĞU HALKLARINI BULUŞTUĞU ADRES

514.961.5123Cell:
450.663.9867Tel:

Décor

► KIRMIZI GELİN GİRİŞ HALISI
► DÛGÛN, NİSAN, SÛNNET, GELİN ARABASI VS

Email: sultandecor@hotmail.com

► 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.

7099B, Avenue De l’Epee, Montreal, QC H3N 2C9
Tel: 514.272.9777  Fax: 514.272.9777 

V-TAC ACCOUNTING & TAX
Professional’s Professional

Toll Free:1.866.882.2829
Email: info@vtac.ca   web: www.vtac.ca

ACCOUNTING & TAX

iltica, imigrasyon, Sponsorluk
Carte residence, tercüme işleri yapılır

MAKSUNİ OERDE

514.465.6877Cell:Şirket KuruluşlarıŞirket Kuruluşları

Accounting & Tax  Consultant

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

Jiyan H. Dogan – (647) 989 6547 

Jiyan Video and Photograph
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luk, isteksizlik ve diğer stres belirtileri sık sık 
gözlenebilir. 

*Yeni bir kardeşin doğumu çocukta ilgi ve ko-
ruyuculuk, sıkıntı ve kıskançlık gibi çelişkili 
duygular yaşanmasına neden olur. Artık eskisi 
kadar sevilmeyeceği korkusu daha anne hami-
leyken başlayabilir. Son aylarda annenin yor-
gun, isteksiz ve yeni gelecek kardeşin hazırlık-
ları ile uğraşıyor olması çocuğun huysuzlaşıp, 
anneden ayrılmak istememesine neden olabilir.
 
*Bazı çocuklar kıskançlık duygularını açıkça 
ortaya koyarak kardeşine vurma, onun oyunca-
ğını kırma, “ondan nefret ediyorum” deme gibi 
davranışlar gösterirken bazıları da bu duygula-
rını bastırır ve aşırı sevgi gösterir, bu davranışın 
altında çoğu zaman ana-babanın sevgisini kay-
betme, tepki görme korkusu yatar. 

*Anne babaya sık sık onu sevip sevmediklerini 
sorma ve sevgilerinden bir türlü emin olamama 
yaşanabilir. 

Kıskançlıkla baş edebilme:
Sosyal ve ruhsal açıdan sağlıklı çocuklara sahip 
olmanın yolu birden çok çocuğa sahip olmak-
tır. Kardeşler arası kıskançlığı yok etmenin 
herhangi bir yolu yoktur ve tamamen ortadan 
kaldırılamaz, ancak hafifletilebilir. Bunun için 
doğumdan önce ve doğumdan sonra alınması 
gereken önlemler vardır. 

Doğumdan Önce Yapılması Gerekenler 
a.kıskançlığı en alt düzeyde tutmanın tek yolu, 
çocuk evin tek çocuğu konumundayken bütün 
istekleri yerine getirilmemelidir. Yani şımar-
tılmamalıdır.İlgi ve sevgi normal bir seviyede 
tutulursa kardeşin gelişiyle de çocuk aşırı kıs-
kançlık durumları yaşamayacaktır.

b.Çocuk, psikolojik olarak kardeşinin gelişine 
hazırlanmalı ve aileye katılacak ikinci çocukla 
ilgili bilgiler verilmelidir. Daha bebek gelme-
den çocuğun ruhunda kardeşine karşı sevgi 
oluşması sağlanabilir. 

Kardeş kıskançlığı doğal bir duygu olup,   şid-
deti ve dışa vurumu her çocuğa göre farklılıklar 
gösterebilir. Kardeş kıskançlığı duygusuyla sa-
vaşmak yerine çocuğa bu duygusunu kabul edi-
lebilir  olduğu ve  nasıl başedeceği öğretilebilir.
 
Tanım :
Bu duyguyla ilk tanışma iki yaş civarındadır.. 
Çocuk, herkesin kendisinden daha iyi olduğunu 
ve kendisinin herkesten daha az sevildiğini dü-
şünmeye başlar.

Belirtiler: 
*Kardeş kıskançlığı, kendine acıma, üzüntü, 
küçük düşme korkusu, can sıkıntısı, öfke, nefret 
ve intikam alma düşüncelerinin yanı sıra sevgi, 
koruma ve yakınlık hissetme isteği gibi karışık 
duyguların bir bileşiminden oluşmaktadır. Bu 
duygulardan en etkili olanları öfke, kendine 
acıma ve üzüntü duygularıdır. 

*Çocuk o güne kadar evde kendisi ilgi ve sevgi 
odağıyken birden ikinci plana itilmiş gibidir. 
Artık anne babasının ve diğer yakınlarının sevgi 
ve ilgisini kardeşiyle paylaşmak durumundadır. 
Sevilmediği düşüncesiyle anneden tamamen 
uzaklaşır, içe kapanır, yemek yememeye ve za-
yıflamaya başlayabilir. 

* Kabus gördüklerini, çişlerinin geldiğini ba-
hane ederek ilgiyi kendi üzerlerine çekmeye 
çalışırlar. Altını ıslatma, parmak emme gibi 
davranışlarla önceki gelişim evresine gerileme 
görülebilir. 

* Hem gün içinde hem de geceleri aşırı sinirli 
olurlar. Huzursuz bir görünümleri vardır, sakin-
leşmekte zorlanır ve kimi zaman çevrelerindeki 
insanlara öfkeli davranabilirler. Kendine ya da 
eşyalara yönelik saldırgan davranışlarda bulu-
nabilirler. 

*Evden ayrılmayı reddetmeyle birlikte (Örn: 
okula gitmek istememe) baş ağrısı, mide bulan-
tısı gibi psikosomatik belirtiler, (emin olmak 
için fiziki muayene yaptırılmalıdır) huzursuz-

c.Çocuğu bebeğin gelişine hazırlarken kaygılı 
olunmamalıdır.Bazen ana babalar öyle kaygı-
lanır ki, sanki her şeyin sonu olacaktır ve bu 
kaygılarını çocuğu da yansıtırlar.”Sakın karde-
şini kıskanma”, “Kardeşini kıskanırsan Allah 
seni cezalandırır”,”hiç korkma, seni de kardeşin 
kadar seveceğiz”,”Ona ne alırsak,aynısın sana 
da alacağız” gibi ifadeler çocuğu daha da kay-
gılandırır. 

d.Bebekle ilgili yapılan hazırlıklarda abartıya 
kaçmamak gerekir. 

Doğumdan Sonra Yapılması Gerekenler 
• a.Anne bebekle ilgilenirken büyük çocuğu 
tamamen ilgiden mahrum etmemelidir. 

• b.Anne- baba çocuğa olan sevgisini sözlerden 
ziyade davranışlarıyla göstermelidir. 

• c. Çocuğun yanında bebeğe aşırı sevgi göste-
rilerinden kaçınılmalıdır. 

• d.Büyükanne/baba ve misafirler daha çok 
bebekle ilgilenirler. Gerekirse büyük çocukla 
ilgilenmeleri için uyarılmalıdır. 

• f.Bebeğin uyuduğu ortamda gürültü çıkarttığı 
için sert tepkide bulunmak, çocuğun kıskançlı-
ğını arttıracaktır. Sert tepki ve ceza yerine daha 
sakin ifadelerle uyarılmalıdır. 

• g.Bebeğe zarar verir endişesiyle çocuk, 
devamlı bebekten uzaklaştırılmaya çalıştırıl-
mamalıdır. Zarar verici davranışlara yöneldiği 

hissedildiğinde uyarılmalıdır; ancak uyarının 
boyutu kabul edilebilir düzeyde olmalıdır. 

h.Kardeşler arası kıyaslamalar asla yapılma-
malıdır.Çünkü her biri ayrı yetenek ve ilgiye 
sahiptir. 

• ı.Hamilelikten önce çocuk ana-babasının 
yanında yatarken,hamilelikle beraber çocuğu 
başka bir odada yatırmak yanlış bir davranıştır.
Ayrıca kendi odasında yatan çocuğu, bebeğin 
doğumundan sonra kıskanmasın diye, ana-
babasının odasına almak da doğru bir davranış 
değildir. 

• i.Bebeğin bakımıyla ilgili işlerde büyük kar-
deşin yardım etmesi sağlanabilir.Çocuk verilen 
görevi yerine getirdikten sonra övücü sözlerle 
ödüllendirilebilir.Bu tür etkinlikler zamanla 
alışkanlık haline getirilirse, çocukta kıskançlık 
yerine koruyuculuk duygularının gelişmesini 
sağlar. 

j.Aile içinde işbirliğine önem verilmeli.Çocuk-
ların ilgi ve yeteneklerine göre ayrı ayrı so-
rumluluklar verilmeli.Değerlendirmede çabaya 
önem verilmeli. 

• k.Çocuğun duygularıyla yüzleşmesi sağlanırsa 
fiziksel şiddet içeren davranışlar yok olabilir.
Örneğin çocuk büyük ise,kardeşi hakkındaki 
duygularını açığa çıkarmasına etkin dinlemeyle 
yardım edilebilir. 

• Kıskançlıktan dolayın kötü bir çocuk olmadığı 
mesajı verilmelidir.Aksi takdirde çocuk kendini 
suçlu hissedecektir. 

• Kısacası, çocuk aileye yeni katılan kardeşin-
den önce nasıl bir konumda ise, kardeş geldik-
ten sonra da bu konumu çok az değişiklikle 
aynen korunmalı.

Kaynak: 
Çetin ÖZBEY; ‘Çocuk Sorunlarına Yapıcı Çö-
zümler’

Yemek TarifLeri 

HAZIRLANISI 

▪ Un bir tepsiye konur, tuz ve su eklendikten sonra kulak memesi yumuşaklığında bir hamur 
yoğrulur. 
▪ Yaş bez altında 5-10 dakika dinlendirilir. 
▪ Soğanlar incecik doğranır, kıyma ve tuz eklendikten sonra 15-20 dakika boyunca kavrulur. 
▪ Maydanozlar incecik doğranır. 
▪ Kavrulmuş kıymaya maydanoz, karabiber, tarçın eklenilip karıştırılarak bir tarafa ayrılır. 
▪ Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alındıktan sonra pazılar yapılır, daire şeklinde açılır. 
▪ Hazırlanmış içten konup dairelerin bir tarafı diğerinin üzerine gelecek şekilde kapatılır. 
Kenarları ince ince Verevine katlanır. 
▪ Bir tavaya yağ konup kızdırılır, hazırlanmış semsekler, iki yüzü pembeleşinceye kadar bu 
yağda kızartılır. Servis tabağına alınır. 
▪ Sıcak servis yapılır.

Gülsince Laz Mutfagi

HAZIRLANIZI

▪  Semizotları ayıklanır yıkanır ince ince doğranır. 
▪  Sadeyağ ile beraber kızartılarak hafif pişirilir. 
▪  Salça, pul biber, karabiber ve tuz eklenir. 
▪  Ayrı bir yerde yumurtalar çırpılır pişmekte olan semizotu yemeğine 
ilave edilir. 
▪  Pişince ateşten alınır. 
▪  Sıcak olarak servis yapılır.

SEMSEK (ŞANLIURFA)

Foreign Currency Exchange & Transfer

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

416.229.0000

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

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

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

ANA-BABA OKULU

(Semizotu kavurması)

MALZEMELER

-  5 yumurta, 
-  1 yemek kaşığı Urfa sade yağı, 
-  1 kg. pırpırım (semizotu), 
-  1 tatlı kaşığı salça, 
-  1 tatlı kaşığı pul biber, 
-  1 çay kaşığı karabiber, 
-  1 tatlı kaşığı tuz. 

MALZEMELER

-  1 kg. un, 
-  1/2 kg. kıyma, 
-  1 demet maydanoz, 
-  3 su bardağı sıvı yağ (kızartma için), 
-  2 soğan, 
-  1 çay kaşığı karabiber, 
-  1 çay kaşığı tarçın, 
-  1 çay kaşığı tuz. 

PIRPIRIM KAVURMASI 
(ŞANLIURFA)

Çocuklarda Kardeş Kıskançlığı

MARCHÊ TURQUOISE

514.833.3656
514.324.0404

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

Kanada’nın bütün eyaletlerine toptan satışımız vardır.

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

$10.99

$15.99
24 pack
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2G-211 Yonge Street, Toronto, ON M5B 1M4
Tel.647-435-8509  Fax.647-435-8510
Email: magictailor@gmail.com

Men & Ladies
Fashion & Design

KARIKATUR PEKONOK

Technique Automotive
General Repairs for All
Domestic & Import Vehicles

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

We also have towing service

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

$40.00

We’ll pay for
your scrap car

$100
Free Towing

Oil & Filter Change

$30.00

Front Brakes Pads 
& Labor

$59.00

Laser 4 Wheels
Alignment From

$40.00

Windshield Replacement

We beat 
everybody’s Price
Muffler
Custom Made

416-638-2238 / 416-831-4858
12 LePage Crt. #9-10, North York, ON M3J 1Z9All Work Guaranteed!

Technique 
Automotive

LePage Crt.

Toro Rd.

Finch Ave. W

Ashwarren Rd.
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Safety Inspection

$180.00

FRED ZARAINEH
Director & Service Advisor

514.903.9571
● Lahmacun
● Konya’nın nefis etli ekmeği
● Karışık pide
● Kaşarlı pide
● Kuş başı pide
● Tavuklu pide
● Kıymalı pide
● Beyaz peynirli pide
● Sucuklu pide
● Sucuklu pide
● Ispanaklı pide

TURQUOISE PİDE BOULANGERIE

3662 RUE FLEURY EST MONTREAL, QC  H1H 2S6

LAHMACUN, PAIN TURC
BATEAU PİDE TURC
ANADOLU LEZZETİNİN 
YENİ ADRESİ

Email:medyafilm@gmail.com    
Dügün ve kına gecesi 1100 dolar
100 büyük boy resim dahil 1250 dolar
Film gibi çekim istiyorsanız bizi arayınwww.a
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2135 LAWRENCE AVENUE EAST UNIT B (SOUTH SIDE), TORONTO  ON   M1R 3A4
416.293.5678 or 1.866.712.5678

Architectural Moulding Manufacturer

ART MOLDING KALITE VE UYGUN FIYATLARI ILE STUCCO 
EMEKCILERININ HIZMETINDEDIR

www.artmoulding.com

We Underline Architectural Beauty

yıllık bir geçmişi var. Daha önceye gidemezsiniz, 
daha önce örneğini gösteremezsiniz; bu, tama-
men Abdülhamit döneminin bu coğrafyada ikame 
ettiği bir politika. Bu çerçevede şunu söyleyim: 
Dersim’de tabii Zazakî/ Dimilkî lehçesinde ko-
nuşan önemli bir Kızılbaş topluluğu var. 

Kemalistlerin ‘tek tip toplum’u ve Aleviliğin 
yasaklanması

Bu topluluk daha önce de söylediğim gibi kendi 
ibadetlerini, kendi ritüellerini kendi dilleriyle ya-
pıyorlardı. Kendine özgü ritüelleri, ilişkileri var-
dı. Zaten bu ilişkileri de koparmak, bu topluluğu 
dağıtmak için de ilk çalışmalar Abdülhamid’in 
ardından İttihat döneminde yapıldı. Nitekim, İtti-
hat döneminde bütünüyle tamamlanmayan, yarım 
kalan bu politikayı Kemalist yönetimler sürdür-
düler daha sonra. Neydi bu politika? İnsanları, 
o Kızılbaş Kürt kimliklerinden uzaklaştırmak 
amacıyla bir dizi faaliyet yürütüldü. Hatta 1927’
de dönemin yarı resmi yayın organı Cumhuriyet 
Gaztesinin haftalık eki Haftada Bir Gün’de, 8-9 
sayılık bir dizi yayınlanıyor, ”Dersim Kızılbaşla-
rı” diye. “Tek tip toplum” yaratma politikasının 
bir halkası olarak; Kızılbaşlar kendi pirlerinden, 
kendi seyitlerinden, kendi dedelerinden nefret 
etsinler onları dıştalasınlar ve kendi dillerinden 
giderek uzak kalsınlar, Hanefi Müslümanlığı kul-
varına girsinler diye ne gerekiyorsa o yapılıyor. 
Zaten 1924-25’te tekkelerin, zaviyelerin kapatıl-
ması, ondan sonra Aleviliğin resmen yasaklanma-
sı, Diyanet İşleri Teşkilatının kurulması bu işin 
resmi boyutu. Bir de gayri resmi planda, demin 
söylediğim şekildeki propagandalar ve faliyetler 
vardı. 

Şimdi tam da yeri gelmişken, bu Aleviler ile 
Hristiyan Ermeniler arasındaki bağlar ve yakınlık 
vurgulanırken; bir şey daha hatırlatayım. 2005’
te yayımladığım “Alevi Bektaşi Edebiyatında 
Ermeni Aşıkları/ Aşuğlar” adında bir kitabım 
var. fiimdi, apayrı bir mesaj veriyor bu kitap. 
Nedir bu? Bu, Aleviliği Türklüğe, Türkçülüğe 
indirgeyen, özdeşleştiren anlayışın adeta işası 
anlamındadır. Neden? Bugüne kadar Alevilikle 
hiç de bağlantılandırılmayan yüzlerce Hıristi-
yan aşığı, Türkçe-Osmanlıca yazdıkları gibi, 
bunların önemli bir bölümü de gönüllü olarak 
Aleviliğe, Bektaşiliğe intisab ediyor. Dolayısıyla, 
bugün başta, tabii serbest olduğu için, Türkçe ya 

Dersim’de Zazakî/ Dimilkî lehçesinde konuşan 
Kızılbaş topluluğu kendi ibadetlerini kendi 
dilleriyle yapıyorlardı. Kendine özgü ritüelle-
ri, ilişkileri vardı. Bu ilişkileri koparmak, bu 
topluluğu dağıtmak için ilk çalışmalar Abdül-
hamid ve ardından İttihat döneminde yapıldı. 
Nitekim, İttihat döneminde yarım kalan bu 
politikayı daha sonra Kemalist yönetimler 
sürdürdüler.

1.Abdülhamit şöyle bir politikaya imza atıyor. 
Hristiyan ve Protestan kilisesinin faaliyetlerini 
yasakladığı gibi Katolik kilisesinin faaliyetlerine 
izin veriyor ve Hamidiye Alaylarının tutumundan 
şikayetçi olan Kızılbaş Kürtler’e karşı diyor ki: 
“Tamam sizden Aşiret Alayları oluşturmadım, 
yani Hamidiye alaylarına insan almadım. Fakat 
şimdi bir Aşiret Mektebi kurucağım. Bu Aşiret 
Mektebine sizin çocuklarınızı alıp subay yetişti-
receğim...” 

II. Abdulhamit’in Dersim politikası

Şunu da ayrıca söyleyim; Hamidiye Alaylarından 
en çok zarar görenlerden birisi Dersim bölgesi 
oluyor. Çünkü yoğunlukla Kızılbaş Kürt bölgesi 
olarak o bölge, Sünni Kürtlerle komşu ya da iç 
içe belli ölçülerde, dolayısıyla bu şikayeti on-
lar önceden iletiyorlar zaten. Hatta bu şikayeti 
iletenler arasında Seyit Rıza’nın babası Seyit 
İbrahim de var. Bunların o şikayetinden sonra, 
Abdülhamit bir taşla yine birkaç kuş vurmak 
amacıyla, “Tamam, ben, sizin çocuklarınızı alıp 
Aşiret Mektebinde okutup subay yetiştireceğim, 
fakat bunun karşılığında benim bir şartım var” 
diyor. “Sizin toplumda, Hristiyanlığa meyletme, 
Müslümanlıktan tamamen uzaklaşma biçiminde 
bir eğilim görüyorum, raporlar geliyor. Bu sebep-
le sizin çocuklarınızı ben alıp, okuturken; sizin 
bölgeye de Hanefi din adamları göndereceğim, 
sizin toplumu irşad etmek amacıyla... İşte, bu 
Hanefi din adamları ellerinde Kuran’larla gittiler, 
o coğrafyaya ve ellerindeki Kuran’larla bunları 
Müslümanlaştırma faaliyeti içine girdiler. Bu 
arada o belli ailelerin çocukları da okudu, bunlar 
subay yetiştiler. Bunlardan bir bölümü, Hasan 
Hayri gibi bazıları 1925’te idam edildi. Bir bölü-
mü ülkeyi daha sonra terk etmek zorunda kaldı, 
vesaire... Yani Dersim pirlerinde kısmen tanık ol-
duğumuz, ancak diğer Kızılbaş topluluklarda bu-
lunmayan bu Kuran ve dini kitap sevdasının 120 

da moda dil olduğu için ya da imparatorluğun 
egemen dili olduğu için ağırlıkla Osmanlıca 
ve Türkçe dillerinde zengin bir Alevi litaratürü 
oluşmuşsa; diğer Alevi toplulukların dillerinde 
gerek Kurmancî’de, gerek Zazakî’de, gerek Arap 
edebiyatında, gerekse diğer dillerde zengin ve 
renkli bir Alevi- Bektaşi edebiyatı oluşmuştur. 
Dolayısıyla, alanının ilk eseri olan Alevi- Bektaşi 
Edebiyatında Ermeni Aşıkları/ Aşuğlar, bu olgu-
nun ilginç bir örneğidir. 

Koçgiri Hareketi’nin sunduğu gerçekler

Şunu öncelikle unutmayalım ki, Kemalist Cum-
huriyet’in kadroları, hemen bütünüyle eski İttiha-
dçı kadrolardır. Yani Kemalist aydınlar kadrosu 
olarak bildiğimiz topluluk, yüzde 90-95 oranında 
eski İttihadçı kadrolardan oluşuyordu. Dolayısıy-
la İttihatçıların başlattığı tek tip toplum yaratma 
anlayışı esas olarak Cumhuriyet döneminde 
hayatiyet buldu, yani yaşama geçirildi. fiimdi bu 
algıya, İttihat döneminde başlatılan bu politikaya 
ilk gelen tepkilerden bir tanesi Kuzeybatı Dersim 
olarak bildiğimiz Koçgiri bölgesinde oldu. Koç-
giri bölgesi ve Koçgiri aşiretler konfederasyonu, 
dediğim gibi, Dersim’in bir parçasıdır. Bunun 
önderlerinden birçoğu Alişan beyler, Haydar bey-
ler, Alişêr efendiler ve Baytar Nuri başta olmak 
üzere Dersim’li daha birçok üzere aynı zamanda 
Kürdistan Tarihi Cemiyeti’nin üyesiydi. Bunlar, 
İttihadçı yönetimin yenilgisinin ardından, bazı 
Osmanlı partileriyle bu konuda yapılan görüşme-
ler ve anlaşmalar üzerine, belli hak talepleriyle, 
özellikle de özerklik talebiyle ortaya çıktılar. 
Osmanlı’dan çok çekmiş bir Kızılbaş Kürt top-
luluğu olarak, özgün konumundan dolayı ilk ha-
reket Koçgiri bölgesinde başladı. Bunların temel 
talebi, bölgeye özerklik verilmesiydi. fiunu da 
ayrıca söyleyeyim ki, böyle bir karar öncelikle 
Kürt örgütlerinde alınmıştı. Fakat sonradan Kürt 
örgütleri böyle bir dönemde ayrı baş çekmenin 
doğru olmayacağını, Türk kardeşleri arkadan 
vurmanın doğru olmayacağını söyleyerek, destek 
vermediler. Fakat dediğim gibi, özellikle Kızıl-
baş Kürt yoğunluklu bu topluluk, o coğrafyada 
farklılıklarını bilince ve açığa çıkaran özerklik 
talebiyle ortaya çıktılar, fakat açıkçası yalnız bı-
rakıldılar. Çünkü daha sonra görüş değişti. Kürt 
örgütleri içinde bölgenin insanları yalnız bırakıl-
dı. Bu yalnız bırakılma dolayısıyladır ki; Sivas’
ta Merkez Ordusu Komutanlığı yapan Arnavut 

kökenli Sakallı Nurettin Paşa, 
Karadeniz’deki Topal Osman 
çetelerini, milislerini de yanına alarak konfede-
rasyona bağlı 140 Koçgiri köyünü yerlebir etti. 
Büyük bir katliam yapıldı. Önemli bir bölümü 
sürüldü. Mallarına el konularak bir bölümü ordu-
ya maledildi, bir bölümü Karadenize sürüldü, gö-
türüldü. O tarihten sonraki yaşam biliniyor. 1930’
lu yıllara gelindiğinde önce Lozan Antlaşması 
imzalanıp Türk yönetimleri kendilerini güvence-
de hissetikten sonra eski sözlerinden bütünüyle 
cayarak, Kürt kimliğini red ve inkâr temelinde, 
“Türk’ün süngüsünün göründüğü yerde Kürt-
lüğün biteceği” iddiasıyla tamamen bir red ve 
inkâr politikasına, bir asimilasyon politikasına, 
bir bastırma politikasına yöneldiler. Bu çerçevede 
çeşitli isyanlar oldu, katliamlar yaşandı.1930’lu 
yıllara gelindiğinde, Kemalist kadroların kafasın-
da hem Kızılbaş kimliği hem de Kurmanç ya da 
Dimilî/Zaza kimliğinden dolayı bir çıban olarak 
görüldüğü için, Dersimle ilgili özel programlar, 
politikalar yapıldı. 

Dersim katliamı

Geçmişte yayımladığım Dersim’e ilişkin kimi 
belgelerde; 1916 İsyanı -ki bu Birinci Dünya Sa-
vaşı içerisindeki bir olaydır- Dersimliler’e gerekli 
cezanın verilemediği, Dersimliler’in gerektiğince 
cezalandırılamadığı görüşünden yola çıkılarak; 
Dersimliler’e son bir darbe vurma ve Dersim ola-
yını tarihten silme politikası izlendi. Bu nedenle 
de, elimizdeki belgelere, bulgulara göre, 30’lu 
yıllardan itibaren Dersimin vurulması Kızılbaş 
Kürt kimliği ile Dersimin tasfiyesi yolunda bir 
dizi politikalar üretildi ve yavaş yavaş uygulama-
lara geçildi. 1937’ye gelindiğinde, manevra adı 
altında, bir askeri harekâtla bu işin bitirileceği 
görülerek ya da düşünülerek, büyük bir katliam 
gerçekleştirildi, Dersim’e karşı. Rakamlar kesin-
likle bilinmiyor, ama Dersim’de katledilenlerin 
10 binlerce olduğu tahmin ediliyor. 

Bunun bir başka boyutu da şu: Kızılbaş Kürt 
kimliğiyle ikili muhalif kimliği sahip Dersim’
in, adeta Kürt kültürünün ya da Kürt Kızılbaş 
kültürünün de merkezlerinden biri olarak Dersi-
min tasfiyesi, Cumhuriyet döneminde hep elde 
tutulan, gözetilen bir politika oldu. Bu nedenle 
1937-38 de çok önemli bir katliam yapılarak bu 
insanlar darmadağın edildikleri, sağa sola sav-

Collision Repair / Body Work & Paint

PRIME AUTO COLLISION INC. 

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

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

Tel: 416-840-0643

After
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Kızılbaş kültürüne baskı ve dil yasağı 
litaratüre daha çok Zazakî olarak geçen lehçe. 
Kurmancîler, Kürdistan’ın diğer parçalarında ya-
şadıkları için oradaki mirlik düzenlerine, oradaki 
özerklik düzenlerine, rejimlerine paralel olarak, 
orada bu lehçelerde daha gelişkin bir edebiyat 
ortaya çıkıyor. Fakat Dimilkî’ye yani Zazakî’ye, 
Kirmançkî’ye bakıldığında; bunun yoğunlukla 
kullanıldığı bölgelerden biri olan Dersim, Türki-
ye Kürdistanı coğrafyası içerisinde yer alan Kı-
zılbaş yoğunluklu bir topluluk olduğu için, bunlar 
“azınlık içinde azınlık” statüsünde kalıyorlar. 
Dışarı açılamıyorlar, dolayısıyla burada Kürt kül-
türü üzerindeki yasaklar, özellikle Zaza/Dimilî 
Kürtleri’ni daha çok etkiliyor. Çünkü, Kurmancî 
burada yasaklansa bile Güney Kürdistan’da, Gü-
neybatı Kürdistan’da, Doğu Kürdistan’da , Erme-
nistan’da yaşamını,gelişmesini sürdürüyor. Ama 
Dimilkî öyle değil. Sadece bu coğrafyada kulla-
nıldığı, dışarıya açılamadığı için daha çok sözlü 
kültür geleneğinde yaşıyor. 19 yy’dan başlayarak 
Zazakî lehçesinde bazı eserler de verildiği görü-
lüyor, Mevlid türü başta olmak üzere. Adından 
da anlaşılacağı gibi, Mevlid, Hz. Muhammed’in 
doğumunu anlatan bir manzum edebiyat türüdür 
ve bu tür birçok dillerde, lehçelerde Müslüman 
unsurlar için ortaya konan bir tür olduğu için, 
Zazaca’da da Kurmancî’de de benzer manzum 
eserler, dini mesneviler yaratılıyor. Buna rağmen, 
göreceli olarak bu Kürt dili lehçeleri içerisinde 
yazılı edebiyatı en geri kalan ne yazık ki Kır-
mançki yani Dimilkî yani Zazakî olmuş. Bu 
sebeple de, özellikle bu unsurlarda sözlü edebiyat 
çok gelişmiş. Yani bir insanın meramını, duy-
gusunu, düşüncesini, kederini anlatması, ağıtını 
dillendirmesi için mutlaka bir edebiyat kanalına 
bir söz kanalına ihtiyacı var. Bunu yazıyla yapa-
mayınca yazılı olanaklar olmayınca ister istemez 
sözel olarak sözlü gelenekle bunu yaşatıyor. Söz-
lü gelenek açısından bir bütün olarak Kürtler’de 
edebiyat gelişkin olduğu gibi, özellikle de Dimilî 
Kürtleri’nde yani Dimilkî ya da Zazakî’de özel 
olarak sözlü edebiyat çok gelişiyor . 

Özellikle şunu vurgulayalım ki, bir toplumsal ya-
pıyla o toplumsal yapıyı üreten ya da o toplumsal 
yapının ürettiği edebiyat, bir edebiyat türüyle 
yine sanat adamı arasında diyalektik bir ilişki 
vardır. Yani bir toplum sanatçısını, sanatçı ise 
sanat ürününü üretiyor. Kısaca, bunlar arasında 
diyalektik bir birlik vardır. Şimdi, özellikle Di-
milkî/Zazakî konuşan topluluklara bakıldığında, 
bunu çok çarpıcı olarak yaşıyor ve görüyoruz. Bi-
raz önce söylediğim gibi, özellikle yazılı edebiyat 
kulvarı yasak olduğu için, bir de bunun eğitimi 
verilmediği, dolayısıyla insanlar yazılı olarak 
meramını, düşüncesini, duygularını, dileklerini, 
isteklerini edebiyata dökemedikleri için, bunu 

ruldukları halde, daha sonraki süreçte özellikle 
2. Dünya Savaşının patlak vermesi, ondan sonra 
Türkiye’nin yönünü bütünüyle Batıya çevirmesi, 
Batıya entegre olabilmek ya da kendini savuna-
bilmek için çok partili sisteme geçilmek zorunda 
kalması gibi etkenlerle bir af çıkarmak zorunda 
kaldılar ve 1947‘den itibaren tasfiye amacıyla 
Batıya sürülen Dersimliler’in önemli bir bölümü 
tekrar topraklarına gelmeye başladılar. 

Şunu da ayrıca söyleyeyim. 1925’te hazırlanan 
gizli Şark Islahat Planı’nda, özellikle Kızılbaş 
Kürt kimliğinden dolayı Dersim’e ayrı bir yer ve-
riliyor. Bu Plan ve raporlarda; Dersim’in Kızılbaş 
Kürt kimliğinden dolayı eğitime yatkın olduğu, 
aydınlanmaya açık olduğu düşünülerek; özellikle 
yatılı bölge okulları açılmak suretiyle bunların 
Kürtlükten uzaklaştırıp Türkleştirilmesi hedef-
leniyor. Bir başka husus da, Kürt coğrafyasının 
“Fırat’ın batısı- Fırat’ın doğusu “olarak ikiye 
bölünmesidir. Fırat’ın batısında ağırlıkla Kızılbaş 
Kürtlerin yaşadığı, kuzeyde daha çok Kızılbaş 
Zazaların, doğuda daha çok Şafii Kürtlerin yaşa-
dığı görüşünden yola çıkılarak, öncelikle Kızıl-
baş ve Sünni olarak Kürtler’in ikiye bölünmesi, 
arkasından Kurmanç ve Zaza olarak Kürtlerin 
ikiye bölünmesi hedef olarak konuyor ortaya.Ve 
özellikle Fırat’ın batısında yoğun ama dağınık 
biçimde, Türkler’le komşu olarak yaşayan Kur-
manç Aleviler’in asimilasyona tabi tutulucak ön-
celikli unsurlar olarak seçilmesi de kayda değer 
bir olgudur. Yani hem Dersim Kızılbaşları üze-
rinde, hem de Fırat’ın batısında kalan Kurmanç 
Kızılbaşlar üzerinde bu politika uygulanıyor. 

Zaza/ Dimilî kültürü

Zazakî yani Dimilkî, benim tespit ettiğim kada-
rıyla, kapalı bir toplum olarak yaşamalarından 
ötürü, dışarıya diğer lehçeler kadar açılamıyor. 
Söz gelimi Türkiye’de kullanılan iki temel lehçe 
var. Bunlardan bir tanesi Kurmancî, bir tanesi 
de Kirmançkî diye nitelendirilen, yöresel ola-
rak daha çok Dimilkî olarak adlandırılan ama 

daha çok sözlü gelenekle yapmışlar. O nedenle 
de, özellikle bu topluluklarda oral tarih yani sö-
zel tarih artı sözlü edebiyat çok gelişmiş ve yine 
bu topluluklarda bunun en çarpıcı iletişim aracı 
olarak gördüğümüz müzik oldukça gelişmiş, yani 
çok uzun erimli mensur edebiyat ürünleri, anlatı 
ürünleri yerine özellikle bu topluluklarda şiirsel 
ürünler gelişkinlik gösteriyor. Çünkü, doğuştan 
itibaren ninnisini, ağıtını, sevincini, kederini, 
halayını, tümüyle müziğe ve şarkıya dökmüşler 
bu topluluklar. Bu nedenle de, özellikle Dersim 
bölgesinde çok sayıda aşığın ve dengbêjin ortaya 
çıkmasında, çok sayıda müzik adamının ya da 
müzik topuluğunun ortaya çıkmasında, bölgenin 
bu özelliğinin, özgün yapısının önemli rol oyna-
dığına inanıyorum... 

Sonuç

Aslında, kültür denen olay insanlığın ortak ürü-
nü, ortak üretimi. Şimdi bunu böyle algılamayıp 
ve insanlığı güzelleştiren, yücelten, toplumları 
yücelten yine güzelleştiren bir olgu olarak gör-
meyip, tek tip toplum yaratma adına kültürleri 
katleden, kültürleri tasfiye eden bir anlayış 
elbette aynı zamanda insanlığa ihanet eden bir 
anlayıştır. Bu çerçevede bakılırsa her şey bir dilin 
özgünlüğüyle güzeldir. Şöyle söyleyelim: “Xizir” 
kavramı bir Dersimli’de apayrı bir anlam ifade 
ederken, başka bir toplulukta hiç bir şey ifade et-
miyor olabilir. Bunun gibi bir yer adı, bir ova adı, 
bir dağ adı, bir yerleşim adı, bir bileşkenin adı 
aynı zamanda o toplumda apayrı insani değerler, 
apayrı kutsal değerler çağrıştırır. Bugün biliniyor 
ki, bizim ülkemizde bu sığ, şoven politikalar 
yüzünden sadece 28.000 yer ismi değiştirilmiş. 
Bunlar, tek tip toplum adına yani Türkçeleştirme 
adına yapılıyor. Ama bunlar yapılırken insanlığın 
katledildiği, kültürün katledildiği dolayısıyla 
insanlığın değerlerinin katledildiği anlaşılmıyor. 
Bu çerçevede bakıldığında her şey o bölgenin ana 
diliyle güzel. Eğer kültürel haklar verilseydi, bu 
diller yasaklanmasa, bu anadilde eğitim, anadilde 
müzik, anadilde şarkı ve edebiyat yasaklanma-
saydı, bugün acaba ne kadar önemli değerler 
ortaya çıkacaktı. Ben bunu biraz şuna benzetiyo-
rum: Batı’da, insanlığın en önemli buluşlarından 
biri olarak matbaa bulunduğunda, dini nedenlerle 
Osmanlı topraklarına 300 yıl gecikmeyle girdi. 
Halbuki insanlığın bu en önemli buluşu, eğer 
zamanında Osmanlı topraklarına girseydi, kültür 
bugün çok önemli bir noktada olucaktı. Öte yan-
dan, resim çizmek ve heykel yapmak, insanoğlu-
nun en önemli sanatsal yaratımlarından biriyken; 
insan resmi yapmak ya da canlı resmi yapmak 
Tanrı’ya şirk koşmak olarak anlaşıldığı için, dini 
nedenlerle bu toplumda yasaklandı ve resim bu 

ölçüde geri kaldı. 

Batı dünyası daha 15- 16. yüzyılda Rönesansını- 
Reformunu yaparken, bu konuları dini bir tabu 
olmaktan, bir engel olmaktan çıkarırken, ne yazık 
ki Türkiye’de yakın dönemlere kadar bir tabu ola-
rak devam etti ve bu dalı kısırlaştırdı. Onlar dini 
nedenlerle oluyordu, feodal nedenlerle, ümmetçi 
anlayış yüzünden oluyordu. Peki şimdi, şimdi ise 
ulusal değerler adına, milliyetçilik adına ya da 
ulusçuluk adına yine katlediliyor kültür. Bu sefer 
de, her şeyi Türklüğe indirgeyen bir anlayış yürü-
tülüyor ki, bu o insanların anadillerini yasaklıyor, 
bunların yerleşim yerlerinin, dağının, tepesinin, 
ziyaret yerinin adını yasaklıyor. Oysa, bunların 
hepsinin o mahalli ve özgün anadildeki kavram-
larla, o kutsi değerlerle bir anlamı var. Bugün 
Dersim, birçok Kızılbaş/Alevi Ocağının merkezi 
konumunda. Aynı zamanda, Munzur nehri aynen 
Hindistan’ın Ganj nehri gibi kutsal kabul edilen 
bir yığın kutsal mekânların olduğu yerin siz 
adını değiştirmekle, onun o değerlerini de alıp 
götürüyorsunuz. Dilini yasaklamakla bir insanlık 
değerini kaldırıp götürüyorsunuz. Buna kimsenin 
hakkının olmaması lazım.Tabii ki demin söyle-
diğim gibi, resmen yasaklandığı anadilde eğitim 
yapılmadığı için özellikle Dersim insanı müziğe 
ağırlık vermiş,her şeyisini müzikle şarkıyla, 
kılamlarıyla, sıtranlarıyla, şîn türküleriyle ifade 
etmeye çalışmış. Ama bu, dile ve kültüre önemli 
bir katkı sunsa da, tek başına ben bunun yeterli 
olacağına inanmıyorum. Hangi dil olursa olsun, 
o dilin anadilde eğitimi, öğretimi yapılmazsa; in-
sanlar onun yazılı seslendirilmesi anlamına gelen 
alfabesini bilmez ve yazıya dönüştürmezlerse, 
o yine de kaybolmakla yüzyüze kalır. Her ne 
kadar teknoloji geliştiyse ve bugün kaset, cd ya 
da internet ortamı varsa da, bu bir başına yeterli 
değildir o kültürün gelişmesi için. Bu nedenle, is-
ter Kurmancî olsun, ister Dimilkî olsun; anadilde 
eğitim ve üretim özellikle o kültürün gelişmesi 
açısından son derece önemlidir. Eğer bugün Zaza 
dili yani Kirmançkî/Dimilkî’nin bir tehlikeyle 
karşı karşıya geldiği söyleniyorsa, ki bunun ger-
çek payı var, yukarda söylediğim nedenlerledir. 
Çünkü Kurmancî, dediğim gibi geniş bir alana 
yayıldığı için başka yerlerden kurtarıyor, Gora-
nice başka yerlerden kurtarıyor, Soranice başka 
yerlerden kurtarıyor. Fakat dar çerçevede kalan 
Dimilkî lehçesinde yapılan edebiyat üretimi ya-
zıya dönüşmezse, bunun dil eğitimi yapılmazsa, 
yazılı edebiyatı yapılmazsa, kurtarılması ve daha 
da gelişmesi, geliştirilmesi adeta mümkün değil. 
Tüm bu dilsel ve kültürel gelişmenin, gerçek 
anlamda demokratik bir ortama ve demokratik- 
kültürel hakların alınmasına bağlı olduğu ise 
ortadadır... 

MEHMET BAYRAK
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SHAWN-J
AUTO SERVICE

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

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

Good Used
Tires Installed

$25.00
& up

We’ll pay for
your scrap car

$100
Free Towing

Oil & Filter
Change

$20.00

Front Brakes Pads 
& Labor

$59.00

Laser 4 Wheels
Alignment From

$40.00

Windshield
Replacement

$200.00

We beat 
everybody’s Price

Muffler 
Custom Made

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

SHAWN-J
Sherry Rd.

Civic Rd.

Eglinton Ave. E

St. Claire Ave.

Entrance on 
Sherry Rd.
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Yiğitler Geldi Kapıyı Açın
Bir gün Cennet’in kapıları şiddetle vurulmuş: 
- “Güm Güm Güm !!”
İçeriden seslenmişler:
- “Kim o?”
Dışarıdan gök gürültüsü gibi bir ses:
- “Biz İstanbul’u fetheden Fatih’in yiğitleriyiz!”
İçeriden hoş geldiniz diyerek kapılar ardına 
kadar açılmış ve yiğitleri içeriye buyur etmiş-
ler. Her şey çok güzel gidiyormuş. Ta ki, 40 yıl 
geçinceye kadar. Bir gün kapılar yine şiddetle 
çalınmış: 
- “Güm Güm Güm !!!”
İçeriden sormuşlar:
- “Kim o?”
Dışarıdan gök gürültüsü gibi bir ses:
- “Biz İstanbul’u fetheden Fatih’in yiğitleriyiz!”
İçeriden hemen cevaplamışlar: 
- “Hadi len! Onlar 40 yıl önce geldi!”
Dışarıdan yine ses gelmiş:
- “Biz mehter takımıyız ancak geldik!!!” 

İki ihtimal...
Arap-İsrail savaşı çıkmak üzereymiş..

İsrail askerleri Salamon ve İzak kendi araların-
da muhabbete dalmışlar. 

İzak başlamış tehminlere..

“Salamon, dua edelim savaş çıkmasın. Çıkarsa 
iki ihtimal var...

Bizi ya savaşın ön cepnesine alırlar veya geri 
cepheye..Geri cepheye alırlarsa mesele yok ama 
ilerde savaşırsak iki ihtimal var..

Ya ölürüz ya kalırız..

Yaşarsak mesele yok ama ölürsek iki ihtimal 
var...

Araplar bizi ya sabun fabrikasına gönderirler 
veya kağıt fabrikasına..

Sabun fabrikasına gönderirlerse mesele yok 
ama kağıt fabrikasına gönderilirsek iki ihtimal 
var..
Ya defter kağıdı yaparlar veya tuvalet kağıdı...

Defter kağıdı yaparlarsa mesele yok ama tuva-
let kağıdı yapılırsak ‘b..k’u yedik...” 

Devlet bir gün bir bekçiyi işe alır
Devlet bir gün geniş ve boş bir araziye geceleri 
göz-kulak olacak, 500 TL maaşla, bir bekçi işe 
almaya karar verir. 

Bir süre sonra düşünülür; 

“Peki talimatlar olmadan bekçi işini nasıl yapa-
cak”

Bir plânlama birimi kurulur ve plânlamayı yap-
mak üzere, 750’şer TL maaşla, iki kişi işe alınır. 

Bir süre sonra: 

“İşleri yapıp yapmadıklarını nasıl kontrol ede-
ceğiz” diye düşünülerek, 1.000’er TL maaşla, 
iki denetmen işe alınır, biri denetim yapar diğeri 
raporları yazar. 

Bir süre sonra: 

“Bunların maaşları hesaplanıp nasıl ödenecek” 
diye tartışılır ve 1.500’er TL maaşla, bir mali 
müşavir, bir kâtip, bir de istatikçi işe alınır. 

Bir süre sonra; 

“Peki bunlardan kim sorumlu olacak” diye dü-
şünülür ve 5.000 TL maaşlı bir müdür ve 3.000’
er TL maaşla iki de müdür yardımcısı işe alınır. 

Bir süre sonra, ülkede ekonomik kriz çıkar ve 
bütçedeki masrafları kısmak için bekçi işten 
çıkarılır...

Kocanızın ölmemesi için
Adam karısı ile birlikte doktora muayene ol-
maya gider. Muayene biter ve doktor odasın-
dan çıkarak kadının yanına gelir. “Kocanızın 
ölmemesini istiyorsanız şu kâğıda yazdıklarımı 
uygulayacaksınız” der: 

1- Sabahları güler yüzle güzel bir kahvaltı ha-

zırlayın ve ise mutlu gitmesini sağlayın.

2- Öğleleri eve geldiğinde güler yüzle karşıla-
yın ve güzel bir öğle yemeği ile takdir edildiği-
ni hissettirin, böylece günün geri kalan kısmını 
da iyi geçirmesine yardım edin.

3- Akşamları eve geldiğinde yemek özellikle 
güzel olmalı. Eve gelince eline bir kadeh içki 
verin dinlenmesini sağlayın.

4- Haftada en az üç kere birlikte olun, eğer 
isterse daha fazla birlikte olun. Ve tamamıyla 
tatmin olduğundan emin olun.

- “Eğer bu dediklerimi harfiyyen uygularsanız 
kocanızın sağlık yönünden hiçbir problemi ol-
mayacak” der doktor.
Eve geldiklerinde adam karısına sorar,

- Ne dedi doktor sana?

- ... ölecekmişsin..

Cem Boyner’in bütün çalışanları-
na gönderdiği fıkra
Doğu illerindeki bir ağanın en büyük zevki, kar 
üzerine çişiyle imzasını atmakmış. 

Bu nedenle kar yağmaya başladığı andan iti-
baren köyde hayvanlar dahil hiç kimse sokağa 
çıkamazmış. 

Kar biraz kalınlaşınca, ağa sırtına kürkünü gi-
yer ve köy meydanına gelirmiş. Yanında da en 
yakın yardımcısı Haso. 

Ağa sırtını köye doğru dönersonra sorarmış: 

- ‘Ula Hasso, ahali bakiy mi...? ‘ 

- Hasso cevap verirmiş: 

- ‘Evet ağam, hepisi de bir olmuş, pencereler-
den bakir.’ 

Ağa çisiyle karın üzerine imzasını atarmış ‘Ab-
dullah Cizrelioglu’. 

Sonrada bir nokta koyarmış ve sorarmış: 

- ‘Hala bakirler mi...? ‘ 

-’He ağam, hem bakirler hem de çılgın gibim 
alkıslirler.’ 

Her sene ayni tören sürermiş. 

Aradan 7 yıl geçmiş. 

Ağa yine, kar tuttuktan sonra, çıkmış köy mey-
danına. 

Sormuş Hasso’ya: 

- ‘Ahali bakir mi...?’ 

- ‘He ağam, bakirler, köpekler, kediler bile 
camdadır.’ 

Ağa ‘Abdullah’ diye adini , arkasından ‘Ciz-
relioglu’ diye soyadını yazmaya başlamış ki; 
kalakalmış, çünkü yaş gereği prostat....! 

- Halka rezil olmak var. 

Alçak sesle Hasso’ya sormuş: 

- ‘Bakirler mi...?’ 

- ‘He ağam, bakirler de, sen ne diye durdin 
öyle.....? ‘ 

Ağa çaresiz: 

- ‘Ula gel yanıma, arkanı dön ahaliye, tamamla 
şunu.’ diye emretmis. 

Hasso bir an durmuş, sonra çişini yapmaya ha-
zırlanmış ve ağanın 
kulağına eğilip : 

- ‘Ağam’ demiş, ‘Kırk yıldır kafama vurdin, 
salak dedin, sırtıma 
vurdin aptal dedin. ha bu kulun okumayi yaz-
mayi sökemedi ki, hele bi ucuni tut da yazının 
devamını sen yaz.’ ... 

BİRLİKTE ÇALIŞTIKLARINIZI EĞİTMEZ-
SENIZ .... TUTACAĞINIZ GÜN YAKIN-
DIR!!!

** Haftanin SÖZÜ **
Hayat, felaket, yalnızlık, yüzüstü bırakılmışlık, 

yoksulluk kendine göre kahramanları olan savaş alanlarıdır. 
Victor Hugo

GELİN DEMLİ BİR ÇAYİMİZİ İÇİN
SOHBET VE ALIŞ - VERİŞİN MERKEZİ

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

$9.99

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

MARDİN - Mezopotamya 1. İnanç Çalış-
tayı, cem evlerinin yasal güvenceye ka-
vuşturulması, Alevilere yönelik yok sayma 
politikalarının terk edilmesi, Diyanet İşleri 
Başkanlığı gibi yapıların lağvedilmesi ve 
inanç sahasının devletin müdahalesinden 
arındırılarak özerkleştirilmesi taleplerinin 
yer aldığı sonuç bildirgesiyle son buldu. 

DTK İnanç Komisyonu’nun “Dinler ve 
medeniyetler beşiği” olarak anılan Mardin’
de düzenlediği “Mezopotamya 1. İnanç 
Çalıştayı” sonuç bildirgesinin açıklanma-
sıyla sona erdi. İki gün süren çalıştayın 
sonuç bildirgesini DTK Eşbaşkanı Yüksel 
Genç okudu. Bildirgede, iktidara bulaşma-
yan, iktidarlaşmayan inançların demokrasi, 
özgürlük ve barışın güvencesi olduğu be-
lirtildi. Çalıştaya Alevi, Suni, Ezidi, Asurî-
Süryani, Ermeni, Rum, Arap, Mıhellemi 
gibi farklı inanç ve kültür temsilcilerinin 
bir araya geldiğinin belirtildiği bildirgede, 
inançların ancak mensupları tarafından 
anlamlı bir şekilde tanımlanabileceği, 
devlet ve diğer inançlar eliyle tanımlama 
çabalarının kabul edilemez olduğuna vurgu 

yapıldı. 

Mezopotamya ve Anadolu tarihinin bir 
gerçeklik olarak bu güne kadar farklı 
inançların ortaya çıktığı, geliştiği ve yaşa-
dığı bir coğrafya olduğuna vurgu yapılan 
bildirgede, şunlar kaydedildi: “Çalıştayın 
yapıldığı Mardin şehri de bu açıdan ör-
nek bir anlam ifade etmektedir. Devlet ya 
da toplumun diğer kesimleri tarafından 
uğradığı baskı, dışlama, inkar ve ayrımcı 
uygulamalara rağmen varlığını devam et-
tiren inançlara yönelik, geçmişte yaşanan 
acıların tekrarlanmaması için yeni bir top-
lum sözleşmesi ve hukuk inşasına ihtiyaç 
vardır. Türkiye’de ki devlet merkezli tek 
tipleştirici Laiklik anlayışı, din- toplum ve 
devlet arasında ilişkilerin yeniden sağlıklı 
bir zemine kavuşturulmasının önündeki en 
büyük engeldir.”

İnsanlığın ortak özlemleri olan adalet, 
özgürlük ve barış gibi değerleri savunu-
yor olmalarına rağmen din ve inançların 
iktidar araçları haline getirilerek yüz yıllar 
boyunca savaş ve çatışmaların derinleşme-
sine hizmet etmiş olması sorunun siyasal 
boyutunu ortaya koyduğuna dikkat çekilen 
bildirgede, bu açıdan çalıştay bileşenleri-
nin siyaset kurumuna yönelik çağrı ve bek-
lentisini net biçimde tanımladığı belirtildi.

Toplumdaki farklı inanca dayalı aidiyet-
lerin, ırkçı ve iktidar merkezli çatışma 
politikaların eliyle bir birine düşman hale 
gelmesinin sağlandığı, önyargı ve korku-

ların körüklendiğinin kaydedildiği bildir-
gede, bütün inanç gruplarının kendisi ve 
tarihi ile yüzleşmesi, yaşananların herkesin 
ortak acısı olduğunun görülmesi, özgür 
yaşam koşullarının ortaya çıkarılmasının 
vazgeçilemez öneme sahip olduğunun altı 
çizildi. 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile 
pekiştirilmek istenen “Türk-İslam sentezli” 
yaklaşım ile dini hayatı kontrol çabalarının 
zorunlu din dersleri ve Diyanet İşleri Baş-
kanlığı aracılığı ile kurumsallaştırıldığına 
dikkat çekilen bildirgede, Ortadoğu’da ka-
dim din ve inançların birlikte yaşamasının 
çoğulculuk olarak görülmesi, tek tipleştiri-
ci, asimilasyoncu politikalara bütün inanç 
gruplarının birlikte karşı çıkması çağrısı 
yapıldı. 

Çalıştayda ortaya çıkan buluşmanın kalıcı 
kılınmasının ihtiyaç olarak görüldüğünün 
dile getirildiği bildirgede, bunun içinde 
çalıştayın kendisini “Mezopotamya İnanç 
Platformu Girişimi” olarak devam ettirece-
ği kaydedildi. Farklı inanç mensuplarının, 
bir arada yaşama yönelik umutlarının artı-
rılması için atması gereken adımların bu-
lunduğuna işaret edilen bildirgede, şunlar 
dile getirildi: “Yıkılmaya yüz tutan inanç 
merkezlerinin birlikte onarılması, yaşayan 
inançların birbirlerini tanıması için eğitsel 
ve kültürel çalışmaların yapılması, inanç-
ların kutsal günlerinin birlikte kutlanması 
bu yönde atılan anlamlı adımlar olacaktır. 
Yine dilimize yerleşen farklı din, inanç ve 
kültürlere yönelik ayrımcı ve aşağılayıcı 
yaklaşımların ayıklanması için ortak bir 

literatür çalışması başlatılmalıdır.” 

Mardin’de bulunan Artuklu Üniversitesi’
nin adının Mezopotamya Üniversitesi 
olarak değiştirilmesi, ortak tarih ve kül-
türel mirasa vurgu anlamına geleceğinin 
belirtildiği bildirgede, çan ve ezan sesinin 
birlikteliğinin ortak gelecek için kaygı de-
ğil güven artırıcı bir girişim olacağı ifade 
edildi. Bildirgede yer alan diğer talepler 
ise şöyle: “Cem evlerinin varlığı yasal gü-
venceye kavuşturulmalı. Alevilere yönelik 
yok sayma politikaları acilen terk edilmeli. 
Türkiye’de laikliğin çarpık bir anlayışla 
uygulandığına dikkat çeken çalıştayımız, 
bu uygulamaların Alevilik, Şafilik, Başör-
tüsü gibi meselelerde ciddi hak ihlallerine 
neden olduğunun altını çizmiştir. Yine bu 
yaklaşımlardan kaynaklı Türkiye’de yaşa-
yan farklı inançlar, inançsızlar ve kurum-
larında baskı altında olduğuna vurgu yap-
mıştır. Bu bağlamda laik devlet kavramı 
ile çelişen Diyanet İşleri Başkanlığı gibi 
yapılar lağvedilmelidir. İnanç sahası devle-
tin müdahalesinden arındırılarak özerkleş-
tirilmelidir.”

Mezopotamya 1. İnanç Çalıştayı’nda ay-
rıca Nusaybin Belediyesi ile birlikte “Nu-
saybin’in Mezopotamya Tarihindeki Yeri” 
konulu bir konferansın Mart ayı sonunda 
yapılması kararı alındı. Bildirgenin okun-
masının ardından katkılarından dolayı tu-
tuklu bulunan DTK Eşbaşkanı Hatip Dicle 
ile Sur Belediye Başkanı Abdullah Demir-
baş’a teşekkür edildi.

Mezopotamya 1. İnanç Çalıştayı sonuç bildirgesi açıklandı 
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misyonerlerden öğreniyorsak, Lazların ta-
rihini de halk dilinden babadan oğla geçen 
destanlardan ve yabancı kalemlerden öğre-
nebiliyoruz. Tarihi yazım konusunda Laz 
halkı Kürtlerden pek farklı değillerdir. 

Günümüzde Laz dilini konuşabilen on 
binlerden belki söz edebiliriz ama yazım, 
edebiyat alanında kullanabilen ancak beş 
on kişiden söz edebiliriz. Bir avuç aydının 
başlattığı Laz dili ve gramerini kullanır 
hale getirmek ve bu güzel dilin yok olmak-
tan kurtarmak adına yaptığı çalışmanın 
dışında ciddi bir akademik çalışmanın 
olduğunu sanmıyoruz. Devlet Kürtlere uy-
guladığı asimilasyon politikasının aynısını 
Laz halkına da uyguladı.

Bir çok insan daha düne kadar Lazları 
Rum Patnos devletinin arta kalanları ol-
duklarını sanırdık. Karadeniz’de bir çok 
halkın yaşadığını değişik dil ve kültürle-
rinin olduğunu toplum olarak yeni yeni 
öğreniyoruz. Resmi Türk tarih kitaplarında 
Rum Patnos devletinin kalleşçe hilelerini 
öğrettiğini sanmıştı.. Kér kafalı devletin 
bilmediği bir şey var ki biz deliler devle-
tin bütün iddialarının tam tersinin doğru 
olduğunun olan inancımızdı. ABD’nin 
Vietnam’da yaptığı katliamları, işkence 
ve her türlü ahlaksızlığı nasıl Hollywood 
filimleriyle Vietnamlıların üstüne atıyorsa 
T.C. devleti de kendi kirini, pasını ve her 
türlü rezilliğini halkların üstüne atıyor. 
Kendimiz paçavra olmuşuz, yinede temel 
fıkralarıyla kırılıyoruz. Temel, Dursun ve 
Fadime bitirilmiş, Lazlığın, Karadeniz 
halklarının Türkleştirilmiş ve devletin 
dilinde paçavraya dönmüş halidir. Yoksa 
Lazca onlarca bilmecede var, adam gibi 
fıkrada var, diğer halkların dilleriyle edebi-
yatiyle yarışabilecek edebiyat birikimi de 
var. Yeterki onların kara lahananı altında 
yeniden filizlenişlerini görelim.

Alın size aklı paçalarına dökülmüş kele 
paça sevdalıları lazca bir bulmaca.

1) Xô. Dunya mugvala ren, soti neüna va 
ren, doloxe milleûi molobğun, ar demirik 
gonwüips. (Qoqore) 
1) Arş. Dunya mugvala on, soti neüna var 
on, doloxe milleûi molobğun, ar demiri 
gonwuy. (Ore) 
1) Tr. Dünya yuvarlaktır, hiçbir yerinde 
kapısı yoktur, içinde insanlar doludur, bir 
demir içini açar (Kabak)

2) Xô. Kra uğun, camuşi va ren; ncaşa 
eyulun, üoçi va ren; öaups öaups xoca va 
ren. (Penwe) 
2) Arş. Kra uğun, camuşi var on; ncaşa 
eyulun, üoçi var on; nöaruy nöaruy Xoca 
var on. (Penwe) 
2) Tr. Boynuzu var camış değil, ağaca 
çıkar adam değil, yazar yazar hoca değil 
(salyangoz)

Bir başka açıdan bakarsak da Lazları fık-
ralarıyla değişik şive inatçılığıyla tanıdık. 
Ama bu inat ne yazık ki kendi dilini, ulusal 
kültürünü koruma kollama değil, komşusu-
na karşı inatçı, her an silahı belinde sokak 
yiğitleri olarak tanımak oldu. Türk sinema-
sı, Türk medyası Lazları salt bir eğlence 
malzemesi olarak gördü. Nasıl Kürtlerin 
Türkçe konuşması, doğu şivesi olup alaya 
alındıysa, Karadeniz şivesi de lazca oldu. 
Nasıl Kürtler dağ Türkleri olduysa, Laz 
halkıda Kürtlerin deniz görmüş Türkleri 
oldu.

Sevgili lahana kafalı yoldaşlarım. Sizin 
fıkralarınızla sizi bitiren bu faşist devlet 
sistemine o kadar bağlandınız ki şimdi siz-
de de bir gerilla gurubu çıksa, Kürdistan’
da 73 bin resmi 173 bin korucu çıktıysa 
belki sizden beş yüz bin çıkar. Bundan 

LAZ OLAMAYA KARAR VERDİM
başta sizin sonrada sevgili vedeji devrimci 
kardeşleriminde payı var, her şey devrim 
içindi. Ama adı Türk soluydu. Hatta ki 
Kürt solu çıktı. Ama ne yazık ki bir Laz 
solu çıkmadı. Enternasyonalizim, ömmet 
kardeşliği hep biz yetim halkları tüketti. 
Atı alan Üsküdar’ı geçti. Ama onların atı 
varken biz henüz bir eşeğe bile sahip de-
ğildik. Öylesine daldık göle velhasıl…

Beş bin yıla yakın bir tarihi geçmişe sahip-
tir. La halk tarihi de dilden dile dolaşan ve 
son dönemde yitmekle, yok olmakla karşı 
karşıya kalmış, destanlarla günümüze gel-
miştir. Laz halkları da Kürtler gibi büyük 
uygarlıkların döneminde sömürgeci istila-
cıların boyunduruğunda kalmış ve giderek 
yitik halkların kervanında saf tutmaya baş-
lamışlar. 

Opute Şüimi (LAZCA)

Opute şüimi 
Mana dobirini 
Opute şüimi Dutxe 
Süanda mendra bore 
Ma Ôoli bore 
Mendra dobsüudi süanda 
Si giöindrare do mogiğare deyi 
Mofûi Ôolişa 
Naüu éana iyu kogişüun 
Vamemalen
Köyüm(TÜRKÇE)

Köyüm benim 
Benim doğduğum 
Köyüm Dutxe 
Senden uzaktayım 
Ben İstanbuldayım 
Uzak düştüm senden 
Senin için kazanıp getirmeğe 
Geldim İstanbula 
Kaç yıl oldu biliyorsun 
Gelemedim 

Yitik halkların bah-
çesinden merhaba 
sevgisiz kara kalpli 
mendebur bahçe 
sakinleri. Yandan 
çarklı kardeşlerim 
Tanrı sizi kendini-

ze ihanet edin diye mi yarattı. Siz kendini 
olduğunuz gibi görünemiyorsunuz, yada 
göründüğünüz gibi olmuyorsunuz. Buka-
lemun bile aynaya baktığında artık sadece 
yitik halkları gördüğünden tanrının kendi-
sini korumak için ona bağış ettiği değişim 
yeteneğinden nefret etmeye başladı. Ve 
Allaha yakarmaya başladı. ‘Yarabbim sen 
beni korumak için bu yeteneği bağışladın 
ama senin üstün yaratılı kutsal kulların bu 
yeteneği benden iyi kullanmaya başladı. 
Benden al bu yeteneği o zavallı kullarına 
ver’ diyerek tanrıya yalvarıyor…

KARA LAHANANIN ALTINDA YENİ-
DEN YEŞEREN BİR FİLİZ LAZ DİLİ

Silahın, savaşın bol olduğa ülkelerde çok 
az bilimci yetişir. Bol bol katliamcı komu-
tanlar, soyguncu patronlar, faşist mafya, 
Ergenekon çeteleri ve din, Allah, kitap 
üstüne kumpanya kuran mahalle lavukları 
çıkar. Onun içinde Türkiye’de resmi tari-
hin satılık kalemleri dışında pek tarihçiye 
rastlanmaz. Rastlanan kısa dönemli tarih-
çilerde isyan halindeki komutanların kısa 
kısa ömürlerinde ki direniş destanlarından, 
yada yenilip sürgünde yine isyanın, dire-
nişin veya ihanetin anılarından oluşur. Bu-
nun dışında resmi tarihçilerle, sistemle ters 
düşen Tarihçiler ‘Değerli Hocam İsmail 
Beşikçi gibi’ olanlarsa ömrünü zindanda 
geçirir. Tabi ölümden kurtulabilecek kadar 
şanslıysa…

Nasıl ki ilk Kürt halkının tarihini dengbej 
dilinden klamlardan ve sömürgeci yabancı 

SOKAK GÜNCESİ

Ne yazık ki bugüne 
kadar Laz kadınları 
üzer ine  yaz ı lmış 
y e t e r l i  d ü z e y d e 
makale yada kitap 
bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla bu alan-

daki eksiklik giderilememekte, bilgi daha çok 
sohbetler üzerinden aktarılabilmektedir. Laz-
ların yaşam öykülerini anlatan bazı kitaplarda 
özellikle Doğu Karadeniz’de yaşayan Laz ka-
dını kısaca konu edilmekle birlikte, bu esasında 
yeterli olamamakta, Marmara bölgesindeki Laz 
kadınları konusuna hemen hiç girilmediği için 
de eksik kalmaktadır. Ne yazık ki, 93 Harbi’nde 
Kafkasya’dan göç eden ve günümüzde Marma-
ra bölgesinde yaşayan Lazlar gibi Laz kadınının 
yaşamı da yeterince bilinememektedir.
93 harbi olarak da bilinen 1877-1878 Osmanlı-
Rus savaşından sonra Rusların eline geçen böl-
gelerden (Batum civarı Osmanlı İmparatorluğu 
topraklarına göç eden on binlerce Laz, Anado-
lu’nun muhtelif bölgelerine ve yoğun olarak 
Marmara bölgesine yerleşmiştir. Bu bölgede, 
muhacerat sonucu oluşan Laz yerleşim birimle-
ri şunlardır:(1)

1-Bolu ilinde
Akçakoca (Merkez)
Düzce (Merkez), Bağlı 
köyler: Ballar, Kabalak, 
Osmanca, Suncuk, Şe-
kerpınar, Yayla, Yazlık.

2-Bursa ilinde
Gemlik (Merkez), Bağlı 
köyler: Katırlı

3-İstanbul Merkezinde
Beykoz (Merkez) Bağlı köyler : Deresiki, Kay-
narca
Üsküdar (Merkez), Reşadiye. 
Ataköy, Kadiköy, Paşaköy

4- Yalova ilinde (Merkez) ve bağlı köyler; 
Kaplıca, Çınarcık, Vezpınar, Üvezpınar, Delipa-
zarı, Kurtköy, Samanlı, Akköy,
Kadiköy, Yenimahalle, Ortaburun

5-Kocaeli ilinde
İzmit (Merkez) ve bağlı köyler; Çubuklu, Os-
maniye, Suadiye, Derbent, Masukiye, Kestane-
lik, Altınova, Çamçukur, Güzelyalı, Ereğli, Os-
maniye, Safiye, Suludere, Yalakdere, Senaiye,
Karamürsel, Gölcük, Kandıra

6-Sakarya ilinde
Adapazarı (Merkez) ve bağlı köyler; Çaybaşı, 
Yeniköy, Değirmendere, Karataş.
Akyazı (Merkez) ve bağlı köyler; Hasanbey, 
Kazancı, Dokurcun, Kayabaşı, Karapürçek, Ho-
caköy.
Geyve (Merkez) ve bağlı köyler; Doğançay, 
Maksudiye
Hendek (Merkez) ve Kocadöngel

Sakarya, Marmara bolgesine yerleşen Lazların 
en yogun olduğu yerleşim alanıdır. Sakaryanın 
içerisinde ise Lazların en yoğun nüfusa sahip 
olduğu ilçe Sapanca’dır.
Sapanca’daki Laz köyleri şunlardır: Sapanca 
(Merkez - çoğunluk Laz), bağlı köyler; Akçay 
(karışık nüfuslu), Balkaya (tamamen Laz), 
Dibektaş (tamamen Laz), Fevziye (Lazca ismi 
: Msuca, tamamen Laz), Hacımercan (Lazca 
ismi : Msicina, tamamen Laz), İkramiye (Lazca 
ismi : Orç’i, tamamen Laz), Kurtkoy (karışık 
nüfuslu), Memnuniye/Karagol (tamamen Laz), 
Şükriye/ Derekoy (tamamen Laz), Kuruçeşme 
(tamamen Laz), Ülüce/ Babadayı (tamamen 
Laz), Dibektaş (tamamen Laz), Uzunkum (ka-
rışık nüfuslu), Yanık (karışık nüfuslu), Güldibi 
(karışık nüfuslu).  
Sapanca’da Lazların bulunmadığı sadece iki 
köy vardır, bunlar Mahmudiye (Gürcü köyü) ve 
Erdemli (Gürcü köyü)  köyleridir.

93 Harbi muhaciri Lazların en yogun oldukları 
yerleşim birimi olması dolayısıyla Sapancayı 
bu yazıya konu olarak seçtim. Sapanca, aynı 
zamanda, Laz dili ve  kültürünün  yaşatıldığı 
Marmara bölgesindeki önemli bir merkez olma 
özelliği taşımaktadır. Ancak, bu yazı detaylı 
bir alan araştırmasına dayanmadığından dolayı 
ancak bir giriş yazısı niteliğindedir. 120 yıldan 
daha uzun bir süredir anayurttan uzakta ve 
dilsel ve kültürel olarak da kopuk bir gelişim 
izleyen bu bölge Lazlarının sosyal, kültürel 
yapılarını ve değişmelerini incelemek şüphesiz 
daha uzun bir sürede gerçekleşebilecek detaylı 

bir çalışmayı gerektirmektedir. Ben burada 
Sapanca’daki Laz kadınlarının durumunu tartış-
maya çalışmakla yetineceğim.
93 harbinden sonra bu bölgeye göç eden Lazlar, 
Kafkasya’nın coğrafi yapısından kaynaklanan 
yaşam biçimleri ve alışkanlıklarını yeni yurtla-
rında da devam ettirmişlerdir. Ancak, özellikle 
son 50-60 yıl içerisinde, Türkiye’nin batı bölge-
lerinin hızla gelişmesi ve uygulanan asimilas-
yon politikaları şehir merkezlerindeki Lazları 
daha çok etkilerken, kırsal alanlarda yaşayanlar 
bundan daha az nasiplenmişlerdir. Zira, köy 
isimlerinin değiştirilmesi, kamusal alanlarda ve 
özellikle okullarda Lazca konuşulmasının ya-
saklanması  ve büyük şehirlere olan yakınlık bu 
süreci hızlandıran etkenler arasındadır.
Batum ve civarından göç eden Lazlar öncelikle 
Sapanca’nın yüksek yerlerinde ve dere yatakla-
rına yakın olan köylerinde yerleşim yerleri kur-
muşlardır. Sapanca’nın düz ve bataklık olması 
dolayısı ile merkez tercih edilmemiştir. Bura-
daki Laz yerleşim birimleri ya tamamen Laz 
köyleridir yada karışık nüfuslu köylerde ancak 
ayrı mahalleler halinde yerleşim grupları oluş-
turmuşlardır. Laz evleri muhakkak içerisinde 

lahana ve mısır gibi ekinlerin ye-
tiştirildiği bahçeye sahip olurlar. 
Sapanca’da bahçesi olmayan ve 
ekin yetiştirmeyen Laz evi yoktur.
Köylere yerleşen Laz ailelerinin 
bir kısmı daha sonra Sapanca 
merkeze inmişlerdir. Sapancalı 
Lazlarda gurbetçilik geleneği 
yoktur. Yok denecek kadar az 
sayıda insan Avrupa’ya çıkış yap-
mıştır. Türkiye’nin büyük şehir-
lerine dahi ferdi (az sayıda) gidiş 
olmuştur, fakat bu hiçbir zaman 

göçe dönüşmemiştir. Buradaki Lazlar, toprakla 
bağlarını kesmemek için ancak köylerinin bağlı 
olduğu kasaba merkezlerine gitmişlerdir.
Sapanca’da Laz aile kültürü ataerkildir. Ancak, 
yaşlı kadınlar aileyi yönlendirirler. Ailedeki iş 
bölümüne göre kadınlar bahçe işleri ve hay-
vancılıkla uğraşmakla görevlidirler. Fasulye, 
lahana, soğan, biber gibi ihtiyaca yönelik çift-
çiliği kadınlar yaparlar. Bu tür tüketime yönelik 
ekinlerin ekiminde ve hasattın da erkekler yer 
almazlar. Hayvanların bakımından, süt almak 
gibi uğraşlardan da tamamen kadınlar sorum-
ludur. Erkekler sadece ticarete yönelik meyve 
ve buğday üretimi gibi tarla işleri yaparlar. Bu 
anlamda, ailenin en fazla çalışan üyeleri mu-
hakkak kadınlardır. Kadınlar yılın on iki ayını 
bahçe ve hayvan işleriyle geçirirler. İlkbahar, 
yaz, ve sonbahar aylarında bahçe işleri yoğun-
dur. Çapalama, ekin ekme, ve hasat isleri bu ay-
larda yapılır. Kış aylarında ise kadınlar kilim ve 
hasır örmek gibi işler ile meşgul olurlar, fakat 
bu 35-40 yıl önce bitmiştir. Aynı şekilde günü-
müzde hayvancılık hala köylerde devam etse de 
Sapanca içinde yasaklandığından sürmemekte-
dir.
Sapanca Lazları içerisinde çok evlilik (birden 
fazla kadınla evlilik) yok denecek kadar az 
olmuştur. Anne ve baba tarafından yakın süla-
lelerden evlenme kesinlikle kabul görmemek-
tedir. Bu nedenle düğünlerde ve eğlencelerde 
kızlar ve erkekler birlikte oynarlar, eğlenirler. 
Laz kızları girişken ve çalışkanlardır. Başka bir 
köyde olan eğlencelere yada düğünlere bir er-
kek bütün köyün kızlarını toplayıp götürebilir. 
Erkek ve kızların birbirleriyle tanışmaları bay-
ram öncesi yada değerli misafirler geldiklerinde 
yapılan eğlentiler, düğünler ve imeceler (modi 
/ Noderi) sırasında olurdu. İmeceler sırasında 
erkekler ve kızlar birbirlerine karşılıklı “birapa”
lar (Lazca şarkılar) söylerlerdi. Bunun dışında 
bir araya geldiklerinde oynadıkları ‘çapsa’ ismi 
verilen oyunları da olurdu. Lazlarda dışarıya kız 
vermemek katı bir kural halinde değildir. Fakat, 
evlilikler daha cok Lazlar ile yada Gürcüler ile 
olurdu. Günümüz dünyasında modernleşme ile 
birlikte kent kültürünün egemen hale gelmesi 
bu durumu da değiştirmiştir.
Sapancalı Laz aileleri içerisinde, Laz kültü-
rünün genel muhtevasına uygun olarak miras 
babadan oğla geçer. Yakın zamana kadar kızlar 
mal istemez, isteyenler ayıplanırdı. Evli olan 
kızlar mutlaka kendilerine düşen malları erkek 
kardeşlerine bırakırlardı. Günümüzde de bu çok 
değişmemiş ve hala devam etmektedir. Fakat, 
bazı ailelerde kızlara her ne kadar toprak veril-
mese de maddi yardım yapılmaktadır.
1950’li yılların sonlarına kadar Sapanca’daki 
hiç bir köyde ilkokul yoktu. Kız çocukları oku-
la gönderilmezken, erkek çocukları yürüyerek 
Sapanca’ya gidip gelirlerdi. 1950’li yılların 
sonlarına doğru köylerde ilkokullar açılmaya 
başladı. Ancak, fiziksel olarak gelişim gösteren 

kız çocukları okuldan alınırlardı. Bu sadece 
köylerde değil, merkez bölgelerde yaşayan Laz 
ailelerinin geneli için de geçerliydi. 1952 yılın-
da Sapanca’da ortaokul açıldı, 1970’li yılların 
başında ise lise açıldı. Fakat, 20 yıl öncesine 
kadar kız çocukları ortaokula gitmek bir yana, 
artık büyüdükleri gerekçesiyle ev işlerine yada 
küçük kardeşlerine bakma amacı ile ilkokulu 
bile bitirmelerine nadiren izin verilirdi. Son 20 
yıl içerisinde tersi bir durum gelişti. Merkez 
yaklaştıkça ve şehirleşme sağlandıkça Laz ka-
dınları arasındaki eğitime olan ilgi ortalamanın 
üzerine çıktı. Hatta, bu erkeklerin eğitimine 
verilen değerin üstüne çıktı. İlkokulu bitirip 
de ortaokula gidemeyen genç kızlar, dışarıdan 
ortaokul ve lise sınavlarını vererek eğitimlerini 
tamamlama yoluna girdiler. Günümüzde ise, 
özellikle 1980 yılından sonra doğanların için-
de, liseyi bitirmeyen Laz kızı Sapanca’da yok 
gibidir.  Yüksek eğitime olan ilgi de, özellikle 
Sapanca’da bir üniversite kampusu oluştuktan 
sonra daha da artmıştır. 

Lazların genelinde olduğu gibi, Sapanca’daki 
Lazlar için toprak çok önemlidir. Ne var ki, İs-
tanbul’a yakın olması dolayısıyla Sapanca’nın 
toprakları çok değerlenmiştir. Ekonomik zor-
luklardan dolayı birçok Sapancalı topraklarının 
bir bölümünü ellerinden çıkartmış yada daire 
karşılığı mütahitlere vermişlerdir. Bu gün Sa-
panca’da çok sayıda yazlık siteler kurulmuştur. 

Sapanca’da toprak sahibi olmayan Laz yoktur. 
Yabancıların gelmeleri sonucu, kasabada daha 
önce kabul edilmeyen bazı şeylere, giysi ve 
davranış gibi, gözler alışsa da hala Sapanca in-
sani geleneksel davranış kalıplarını değiştirme-
miştir. Yine de, Sapancalı Laz kadınları eskiye 
göre daha aktif bir sosyal yaşam sürmektedirler. 
Bunun yanı sıra, az sayıda kadın, gelenekle-
rinde olmadığı halde kapanmıştır. Sapancalı 
kadının yerel örtüsü tülbent ve başörtüsü iken, 
1980’li yılların ortalarından itibaren dini tari-
katların yoğun faaliyetleri ve İslam’ın siyasal-
laşması ile çarşaf giyen kadın sayısı artmıştır.

Üretim tarzlarının değişmesi ve teknolojik 
gelişmeler kökeni ne olursa olsun bütün kültü-
rel grupları bir değişim sürecine sokmaktadır. 
Sapanca’da eskiye kıyasla toprakla pek uğra-
şılmamaktadır. Az sayıda aile ise topraklarını 
yevmiye karşılığı eleman çalıştırarak işleme 
yoluna gitmektedir. Topraktan edinilen kazanç 
düştükçe tarımsal faaliyetler sadece kadınların 
zaman geçirdikleri aile ziraatına dönüşmektedir.  
Sapanca’nın sanayi bölgesi olan İzmit’in yakı-
nında olması bir avantajdır. Erkekler İzmit’teki 
fabrikalarda, daha çok kadrosuz olarak  çalış-
maktadırlar. Kadınlar ise evlerinde dikiş dikmek 
yada başkalarının çeyizlik eşyalarını islemek 
gibi yollardan para kazanmaya başlamışlardır. 
50 yıl öncesine kadar evlerde yapılan dikiş na-
kış kursları halk eğitim kurslarının açılması ile 
birlikte evlerden taşınmıştır. Kadınlar bu kurs-
lara gidip meslek edinebiliyor ve bu sayede aile 
ekonomilerine katkıda bulunabilmektedirler.
Laz kadını Türkiye’deki ve dünyadaki genel 
gelişmelerden tecrit edilemez. Kapitalistleşme 
ve küreselleşme süreçlerinin genelde kadınların 
üzerinde yaptığı etki şüphesiz Laz kadınlarının 
üzerinde de yapmıştır. Bu değişim, üretim iliş-
kilerindeki değişimin sosyal hayata aktardığı 
doğrudan etkidir.

Kaynakca
(1) Recai Özgün, Lazlar 

İnsanlık, fazla değil bir kuşak sonra küresel 
ısınmanın çok vahim sonuçlarını yaşayacak; 
yüz milyonlarca insan kuraklık, susuzluk ve 
açlıktan kırılacak, zorunlu göçler ve savaşlar 
kaçınılmaz hale gelecek... 

Ürkütücü gerçek budur, fakat ne yazık ki, in-
sanlığın büyük bir bölümü, onları bekleyen 
yakın ekolojik felaketlere karşı duyarsızdır. 

Elbette bu, “anlaşılır” bir şeydir. Aç insan bir-
kaç gün sonrasını bile düşünemez; onun için 
açlığı gidermek her şeyden önemli bir mese-
ledir. İşsiz bir insan için de durum böyledir. 
İnsanlığın büyük bir bölümü, hemen şimdi 
çözüm isteyen bu günün sorunlarıyla kuşatılmış 
vaziyettedir. 

Soru şudur; kendi yarınıyla bile ilgilenemeye-
cek denli kuşatılmış insanlığın “duyarsızlığı” 
bir yana, kendilerini “dünyayı değiştirme”  işiy-
le vazifelendirmiş “‘küresel isyancılar” ( komü-
nist – devrimci güçler ), sistemin satın almayı 
başaramadığı bilim insanlarınca neredeyse bir 
feryat düzeyinde ifade edilen bu yakın ekolojik 
felaket gerçeğiyle ne kadar ilgilidirler?..

Sorunun yanıtı açıktır; “küresel isyancılar”, 
yakın bir gelecekte, yalnızca emek insanlarının 
değil, bütün insanlığın temel meselesi haline 
geleceği kesin olan küresel ısınma ile yeterince 
ilgili değiller. Ve bu, en az meselenin kendisi 
kadar vahim bir durumdur.

Küresel ısınma meselesi, tarih sahnesine çık-
tıkları günlerden bu yana “insanlığı ilgilendiren 
her şey bizi de ilgilendirir” diyen “küresel is-
yancıları” herkesten çok ilgilendirir… 

Küresel ısınmanın belirleyici nedeni hakkında 
neredeyse ortak bir dil kurulmuştur. Küresel 
ısınma, sanayinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi fosil 
yakıtlardan elde edenlerce atmosfere salınan 
gazların sera etkisi yaratması ve böylece dünya 
yüzeyindeki sıcaklığın artmasıdır.

İnsanlığın geleceğini karartacak olan küresel 
ısınmanın müsebbipleri de, üretim ve tüketim 
süreçlerinde, güneş, rüzgar ya da su gibi çevre 
dostu enerji kaynakları yerine, petrol, kömür ve 
doğal gaz gibi fosil yakıtları tercih eden kapita-
list haydutlardır.

Ekolojik dengeyi altüst ederek kendi gelecek-
lerini de tehdit ettiklerini “anlamaya başlayan” 
kapitalizmin sözcüleri, “küresel ısınmanın, 
acil önlemler alınmazsa, on yıl sonra insanlığı 
geri dönüşü olmayan bir büyük felakete sü-
rükleyeceği” gerçeğiyle harekete geçtiler ve  
Kopenhag’da bir araya geldiler. 7 Aralık’ta, 192 
ülkeden 15 bin katılımcıyla başlayan Kopenhag 
İklim Zirvesi iki hafta sürdü. Zirve, bağıntılı 
başkaca meselelerle birlikte, esas olarak küresel 
ısı artışının artı iki dereceye çıkmasının önüne 
geçmek için karbon emisyonlarını azaltmaya 
dönük bağlayıcı kararlar alınmasını amaçlıyor-
du. Ne var ki, insanlığın başına küresel ısınma 
belasını da musallat eden kapitalist asalakların 
çıkar hesapları yüzünden Kopenhag  Zirvesi 
fiyasko ile sonuçlandı. 

Tehlike hızla yakınlaşmaktadır. Birleşmiş 
Milletler’in Şubat 2007 tarihli itiraf niteliğin-
deki raporuna göre, küresel ısı artışının artı 
iki dereceye ulaşmasına çok az kaldı ve şayet 
acil önlemler alınmaz da iki derecelik artış 
gerçekleşirse, buzullar eriyecek, deniz seviyesi 
yükselecek, deniz suyu içilebilir su kaynakları-
na karışacak, su sıkıntısı ve büyük kuraklık baş-
layacak, göçler hızlanacak, dünyanın yiyecek 
stokları tükenecek… 

İsyan hakkı, bazı durumlarda meşru bir insan 
hakkı haline gelir. Hayatınıza “dokunan” bir 
haksızlığa uğradınız örneğin; önce haksızlık 
yapan(lar)ı ikna etmeye çalışır, eleştirir, uyarır-
sınız, ama şayet onca çabaya rağmen haksızlık 
devam ederse, bedel ödemeyi göze alıp taham-
mül sınırını zorlayan haksızlığa karşı isyan 
edersiniz.  

“Hayatın sonu” anlamına gelen küresel ısınma, 
bütün insanlığa ve doğaya karşı telafisi imkan-
sız bir haksızlıktır. Dahası, insanlığa ve doğaya 
karşı işlenmiş en büyük suçtur. 

Ve şimdi, “imkansızı gerçekleştirme” zamanı-
dır; her şeyin farkında olmalarına rağmen, hala 
insanlığın tanık olduğu en büyük suçu işlemeyi 
sürdüren küresel ısınmanın “gözü kara” müseb-
biplerine karşı insanlığın küresel isyan zamanı-
dır!..

KÜRESEL ISINMA ve 
KÜRESEL İSYAN

ETI TRAVEL INTERNATIONAL
Gitmek istediginiz  heryer yakindir size…… 175 Bloor Street East (Bloor-Church)

Toronto,Ontario  M4W 3R8
Tel: 416-924 2525  Fax: 416-924 4449
Email:contact@etitravelint.com

HIZMETLERIMIZ
* 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

MONTREAL VE QUEBEC TURLARI TÜRKÇE REHBER ESLİĞİNDE

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ:
* 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

FİYATLAR:
$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

Bir Marmara Kasabasında 
Laz Kadını Eylem Bostancı

Sadık Varer
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3715 Keele Street, North Yourk, ON M3J 1N1

www.paramountfurniture.net

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

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

$1399.99 $749.99

$169.99

Berdan got, ew dixwaze heta 5 zarokên wî 
jî çêbibin.

Evîndara Berdan, Fatoş li Parîsê dijiya.
Şahiya nîşankirinê li Parîsê hate çêkirin. 
Şahiya zewacê jê li Istenbulê li otêla Polat 
çêbû.

Nêzîkî 350 kes beşdarî şahiya zewacê bû. 

Cîgirê serokê Partiya AK Abdülkadir Aksu, 
stranbêj Alişan, İbrahim Tatlises, Ceylan 
beşdarî şahiyê bûn. 

Li ser zewaca xwe Berdan got, wî Fatoş li 
Parîsê dît û hema yekser ji diya xwe re got 
ku wê nîşan bike.

Bêhiqûqiyê dixin rojeva cîhanê

Serokê Giştî yê ÎHD’ê Ozturk 
Turkdogan di cîvîna Desteya 
Rêveber a Navendî ya ÎHD’ê de 
diyar kir ku wekî parêzvanên 
mirovan li dijî bêhiqûqiyên li 
Tirkiyeyê bi salan e têdîkoşîn û 
wiha got: “Hewldanên me yên 
zagonî û rewa, dixwazin wekî 
derzagonî tên nîşandan. Lê çi 
dibe bila bibe bêhiqûqiya li Tir-
kiyeyê tê jiyîn û pêkanînên dij-
demokrasiyê em dê bixin rojeva 
cîhanê.”

Serokê Giştî yê ÎHD’ê Ozturk Turkdogan, 
Cîgirê Serokê Giştî yê ÎHD’ê Ragip Za-
rakolu, Sekretera Giştî ya ÎHD’ê Sevîm 
Salîhoglu, tevahî endamên MYK’ê û se-
rokên 28 şaxan beşdarî civîna çapameniyê 
bûn. Di civînê de Turkdogan, bal kişand 
ser ku pêkutiyên li ser parêzvanên mafên 
mirovan didomin. Turkdogan, destnîşan 
kir ku li Tirkiyeyê daxwaza aştiyê tê as-
tengkirin, di operasyona 24’ê kanûnê de 
Cîgirê Serokê Giştî ya ÎHD’ê û Serokê 
Şaxa Amedê Parêzer Muharrem Erbey jî 
di nav de gelekî şaredar û siyasetmedarên 
kurd jî hatin binçavkirin û girtin. Turkda-
gon, pirsî ku “Xebatên rewa û zagonî çawa 
dibin xebatên derzagonî?” û da zanîn ku ev 
nêzîkatî tenê li Tirkiyeyê heye. Turkdogan, 
anî ziman ku hewl didin xebatên aştiyê 
wekî xebatên derzagonî nîşan bidin û got 
ku ÎHD’ê ji damezrandina xwe û heta niha 

Stranbêjê Kurd Berdan Mardînî zewicî

xebatên mafên mirovan meşandine û wiha 
axivî: “Li Tirkiyeyê di nava 20 salên dawî 
de jixwe pêşketin hene. Lê hîna jî gomle-
kekî dîna yê ku li me hatiye kirin heye. Em 
dibêjin ku avakirina welatekî demokratîk 
di guhertina makeqanûnê de derbas dibe. 
Heta makeqanûnek demokratîk nebe pir-
sgirêk jî çareser nabin. Lê bi makeqanûna 
12’ê Îlonê, hîna hewl didin Tirkiyeyê bi rê 
ve bibin.”

Turkdogan, bi bîr xist ku li Tirkiyeyê pirs-
girêkên kûr hene û komar komareke îdeo-
lojîk e û li dijî pirsgirêka kurd polîtîkayên 
neçareserkirinê ferz dikin. Turdogan anî 
ziman ku divê kes nebe alîgirê bêhiquqiyê. 
Piştî axaftinên Turkdogan civîna MYK’ê ji 
çapameniyê re hate girtin û domiya. 

AMED

Serokê Giştî yê ÎHD’ê Ozturk Turkdogan di cîvîna Desteya Rêveber a Navendî ya 
ÎHD’ê de diyar kir ku wekî parêzvanên mirovan li dijî bêhiqûqiyên li Tirkiyeyê bi 
salan e têdîkoşîn û wiha got: “Hewldanên me yên zagonî û rewa, dixwazin wekî der-
zagonî tên nîşandan. 

Rûdawnet – Hewlêr: Li Herêma Kur-
distanê, di sala 2009an de 2 hezar û 658 
jin rastî tundûtûjiyê hatine û 414 jinan jî 
xwe şewitandiye. Tabloya tundûtûjiyê ya 
li hemberî jinan tê kirin, mirov matmayî 
dihêle. Rayaderên hikûmetê jî tenê dibêjin 
pirsgirêk tên çareserkirin û diyar nakin ka 
bi çi awayî pirsgirêkan çareser dikin. 

Hikûmeta Herêma Kurdistanê Rêveberiya 
Astengkirina Tundûtûjiya Dijî Jinan jimara 
kuştin, xwekuştin, şewtandin, xweşewi-
tandin û tundûtûjiya dijî jinan a li bajarên 
Hewlêr, Silêmanî û Dihokê ji ragehandinê 
re aşkera kir. Li gor îstatîstîkan di 18 salan 
de 5 hezar jinan xwe şewitandiye û di 10 
mehên sala 2009an jî 376 jinan hewl daye 
xwe bişewitînin. 

Aagahiyên berfireh ên derbarê tundûtûjiya 
dijî jinan li Otela Çarçira ji ragehandinê 
re hatin eşkerakirin. Li gor daneyên fermî 
yên Herêma Kurdistanê di sala 2009an de 
2 hezar û 658 jin rastî tundûtûjiyê hatine 
û 499 jinan jî xwe şewitandiye. Ji sedî 70 
ji wan jinên xwe şewitandine an jî rastî 
tundûtûjiyê hatine temenê wan di navbera 
14-30 salî de ye. 

Di sala 2009an de 414 jin şewitîn!
Li gor daneyên Fermî li 3 bajarên Herê-
ma Kurdistanê, di hundirê 12 mehên sala 
2009an de 414 jinan xwe şewitandine. 
Rêje jî li gor bajaran wiha ye; li Hewlêrê 
151, li Silêmaniyê 188, li Dihokê 75 jinan 
xwe şewitandiye yan jî hatine şewitandin û 
bi tevahî 441 jin bi vî rengî bûne qûrbanê 
tundûtûjiyê. 

Sala 2009an 85 jin hatin kuştin
Li gor îstatîstîkên fermî li 3 bajêrên Herê-
ma Kurdistanê 85 jin hatine kuştin û ev 
hejmar jî li gor bajaran wiha ye; li Hewlêrê 

37, li Silêmaniyê 29 û li Dihokê 19 jin ha-
tine kuştin û ev jimar tenê ew e ya ji aliyê 
rayedarên fermî ve hatiye destnîşankirin. 

Hat diyarkirin ku gelek jinên ku rastî 
tundûtûjiyê hatine ji aliyê hikûmetê ve 
hatine parastin û ev hejmara jinên ku rastî 
gefên kuştinê hatine û ji aliyê Rêveberiya 
Astengikirina Tundûtûjiya Dijî Jinan ve 
hatine piştgirîkirin, li gor bajaran wiha; li 
Hewlêrê piştgiriya 163 jinan hatiye kirin û 
ji wan pirsgirêkên 152 jinan hatine çareser-
kirin. Li Silêmaniyê 149 û ji wan kêşeyên 
147 jinan hatine çareserkirin. Li Dihokê jî 
70 jin rastî gefên kuştinê hatine û ji wan 
pisgirêkên 56 jinan hatine çareserkirin.

Lê Rêveberiya Astengikirina Tundiya Dijî 
Jinan a Hikûmeta Herêmê diyar nekir ka 
pirsgirêkên jinên bi çi awayî hatine çare-
serkirin. Tê îdikarin ku ev pirsgirêk gelek 
caran bi dab û nerîtên eşîrtiyê hatine çare-
serkirin.

Li Herêma Kurdistanê Di Salekê 
De 414 Jinan Xwe Şewitandiye Avesta - Stranbêjê Kurd yê navdar ku bi eslê xwe ji Mêrdînê 

ye, bi evîndara xwe re zewicî. 

Rojda hate girtin 
Stranbêja Kurd Rojda, ku ji bo hevdîtina serokwezîrê Tirkiyê Erdogan, li ser go-
tûbêjkirina pirsa kurdî ligel gelek hunermendan hatibû dawetkirin, hate girtin. 

Stranbêja MKM Rojda, di encama lêpir-
sîna dozgeriya Diyarbekirê de, ji aliyê 
polîsan ve li Istenbulê ji mala xwe hate 
derxistin û birin nezaretê.

Rojda, ji ber ku di sala 2009 de, di festîva-
leke Şaredariya Diyarbekirê de strana “He-
val Kamîran” gotibû, doz li dijî wê hatibû 
vekirin.

“Îbrahîm Tatlises ji bo gelê Tirk hunereke 
baş peyda kir, lê belê dem bi dem berhe-
mên hinek hunermendên Kurd, weke ku 
berê kesekî negotibe, bi tirkî got. Ev ne tiş-
tekî etîk e. Di vî warî de bawer dikim mafê 
mine ku ez Îbo rexne bikim...” Perwer di 
hevpeyvîna xwe de, ya ligel rojnameya tir-
kî Vatan diyar kir ku ew hêvî dike ku ji vê 
û şun ve Îbo nekeve wan şaşiyan.

Şivan Perwer: “Îbo ji bo gelê Tirk 
hunereke baş peyda kir”

Hunermendê Kurd Şivan Perwer di hevpeyvîneke xwe de li ser Îbrahîm 
Tatlises wiha got: 

Tatlises strana “Agir ketye dilê min” ji 
Erdogan re dibêje 

Hate pêşniyarkirin ku stranbêjê dengxweş Ibrahîm Tatliese ji Erdogan re 
strana “Agir Ketye Dilê min” ji serokwezîrê Tirkiyê Erdogan re bistirê.

Ev pêşniyar, ji aliyê rojnamevanê Tirk Can 
Dundar ve, ji bo Ibrahim Tatlises hate ki-
rin.
Hinek jêderan diyar kirin ku Ibo, ji niha ve 
amadekariya gotina wê stranê dike.
Weke tê zanîn di demeke nêzîk de, Erdo-
gan li ser gotûbêjkirina pirsa kurdî wê bi 
hunermendan re bicive.
Tatlises jî ji wan hunermendane ku hatine 
vexwendin.
Strana navborî ya hunermendê Kurd Bey-
tocan e

bila bibe, bi biryare ku gezegenê ji Naviyan 
bistîne. Rêbaza mêtîgehkaran a “Pêşî nas bike, 
bi hêsanî tûne bike û her tiştê wê bistîne” li 
Pandorayê kete dewrê. Ji ber vê yeki jî, di la-
boratuaran de bi manîpilasyona gen re bedenên 
bi navê AVATAR a dişibe Naviyan afirandin. 
Taybetmendiya herî girîng a Avataran, bi be-
dena komek zanyarên a hilbijêr ên dinyayî re 
bi genetîkî dişibe hev e. Di cîhazên elektronîk 
ên taybet de, piştî bi bedenên dinyayiyan re di 
xew de birin, bi hişmendiya teleportasyonê re 
di bedena Avatar de hişyar dikin. Bi zanyariya 
dinyayî di bedena navî de difikirin û hereket 
dikin. 
Bi vê yekê re bi Naviyan re bi hêsantir diyalog 
datînin, hereketê wan a civakî lêkolîn dikin, 
him zimanê wan fêr dibin, him jî zimanê xwe 
hînê wan dikin. Pişt re jî di bedena dinyayî de 
hişyar dibin agahiyên bidestxistine jî dinirxînin. 
Lê rêveberiya şîrketê, li dijî helwesta niştecihan 
a bêqûral, demek nêz de dixwaze operasyona 
amadekariya pêvçûnê têxe dewrê. Bi mirina 
Zanyarê ku di vê bedenî de dixebite re, Avatarê 
wî bêxwedan dimîne. Ji ber vê yekê jî birayê 
cêwî Jake, ji cîhanê tînin navenda li Pandora 
yê. 
Lê ji ber Jake leşkere, di şerekê li cîhanê 
qewimî de bi giranî birîndar bûye. Di encama 
vê de ji ber nikare bimeşe mahkumê sendelya 
bitekerek bûye. Lê her çiqas darbeya mezin a 
bi giyanî û bedenî xwaribe jî, li hemberê pere 
û dawî li peywira wî hatiye û dermankirina 
lingê xwe, peywira sîxurtiyê qebûl dike. Jake 
di bedena xwe ya nû de bi ekîba xwe re gava 
yekemîn davêje mercên xwezayî ya cîhanê. 
Li hember tiştê dibîne şaş dibe. Bê gêjbûnê ji 
serxwe bavêje, dema ji bo xwe ji êrîşa zindiyekî 
hov xilas bike, ji ekîbê qût dibe û di kurahiya 
daristanên Pandora de winda dibe. Diheman 
şevî de dîsa rastî êrîşa qeflek zindiyan tê û bi 
mudaxeleya jina bi navê Setirî ya herêmî re 
xilas dibe. Jake, ji ber vê yekî spasî dike, lê ber-
teka Setîrî li hember vê spasiyê pir dijwar dibe. 
Dibêje “Ji bo vê yekî spasî nayê kirin, ev bûye-
rek pir xemgîne. Ew di rûyê bêdîqatî û cahîltiya 
te mirin.” 
Bi vê re nasîna Jake a bi çanda Navî û guhe-
randinê re dest pê kir. Yanî serpêhatî eslê xwe 
de serpêhatiya mirovahî û cîhana me ye. Çand 
û civaka Naviyên ku di film de tê lîstin, ne 

ERDOGAN ALTAN

Di tabletên sumeran de mirov, yezdanên bi navê 
Anunakî ya ji rojgera Nîbîru, afirandî. Armanca 
Anunakiyan derxistina zêr a ku tê gotin “metala 
yezdanan’ ji bin erdê ye. Lê ji bo di van made-
nan de bixebite, pêwîstî bi karkerên xwedî tay-
betmendiyên ramanî û bedenî heye. Bi vê yekî 
Anunakiyan, gen (genleri) zindiya herî nêzî vê 
taybetmendiyê û gena xwe re digihijîne hev, 
cureyek nû, yanî mirov afirandin. Afirandina 
mirovan, di heman demê de dibe destpêka qe-
dera bi xofitiyê jî. Anunakiyan, ji bo derxistina 
zêr, bêxem texrîbkirina ax û mêtîngehkirina mi-
rovan didomandin. Li gor tabletên Sumerê, bi 
zêdebûna mirovan re, yezdanan li gor genetikê 
bi mirovên hilbijêr ên nêzî xwe dewleta Sumer-
rahîp dan avakirin. Bi vê yekî re mêtîngehkirina 
mirovan a ji hêla mirovan ve cara yekemîn li 
Mezopotamyayê tê sazkirin. Yanî kabusü ku ji 
despêka mirovahiyê heta roja me tê, tarîtiyê ava 
kir. 
Çend roj berê dema min fîlmê Avatar temaşe 
kir, ev tişt hatin bîra min. Lê jixwe di serî de, 
ji dilê min nedihat ku ez fîlmê Avatar temaşe 
bikim. Lewre, dema di danasîna çapemeniya 
tirk de teknîka sê alî... Nizanim, mukemeltiya 
anîmasyon û efektên wê... fîlmê ya herî bûhayê 
û hwd. derdixistin pêş. Bi vê yekê re mijara 
filmî di tarîtiyê de dima. Çima gelo? Bê gûman 
film di hêla teknîk û dîtbariyê de efsunek çêkir. 
Lê min got ya.. ez di mijara filmî de asê bibûm.  
Mirovahiyê hemû dewlemendiyên binerd û 
asîmana cîhanê xilas kiriye, ekolojiya gezegenê 
taxrîb kiriye. Ji bilî vê jî şerên hevpariya bixof 
û xirabkirin. Yanî tam cîhana me. Di vê navberî 
de jî teknolojiyê ku heta gihiştiye binê fezayê 
hatiye pêşxistin. Her wiha gezegenekî ku di 
nava xwe de dewlemendiyên xwezayî û ma-
denê diparêze, keşif kiriye. Navê wê “Pandora” 
ye. Di vê gezegenî de navendekî ku zanyar û 
leşkerên bi peretî pêk tê, hatiye avakirin. Ma 
navend başqe çewa dibe, yanî aîdê şîrketek yê 
dinyayî. Armanc mêtîngehiya gezegenî ye. Lê 
nijadek heremî a bi navê Navî li hemberê vê 
yekî berxwe dide. Naviyan ku kesên ji dinyayê 
tên wek “mirovên asîmanan” dinasin, berova-
jiyê mêtîhgekaran, bi girêdayê hev û xwezayê 
hizkirinek mezin a bêsinifî, bê cûdekariya cinsî, 
jiyanek parveker dimeşînin. Lê şîrket, çi dibe 

Fîlmê Avatar û felsefeya jiyana nû!
wiha ji hêla her dû civakê ve jî xayîn hate îlan 
kirin û ew ji nav xwe avêtin. Lakîn dereng be 
jî, mirovê ku tercîha xwe ji alê civaka nû ve bi 
kar anî û bi cesareteke bilind îspat kir, pêvçû-
na dawî û her wiha pêşengiya pêvçûnê bike, 
amadekarî kir. Lê bedela pêvçûna dawî girane. 
Lê têkoşîna hemû zindiyan a bi hev re û bi alî-
kariya Yezdanê Dadê Eyva re dijminên jiyanê 
têk dibin. Filmên ku ji hêla Hollywood ve ya 
dişibe vê mijarî dihat çêkirin ku her dû alî lihev 
dihatin, dawî dibû. Lê di fînala fîlmê Avatar de 
mêtîngehkarên têkçûyî, yên li jiyanê mane jî dîl 
girtin wan dişînin Pandora yê. Li gor min di vê 
filmî de êdî însan dixwazin ku ji civaka mêtîn-
gehkaran xilas bibin û hişmendiyê pêşve bibin. 
Nizanim yên film çêkirine heman tiştî difikirin 
an na lê wisa tê xuya ku vê rastiyî dane berçav.  
Hin kesên fîlmê Avatar temaşe kirine, şipandine 
gelê Fîlîstînê. Temaşevanên din ên bertekê nî-
şanê vê yekî didin jî, dibêjin “Madem wiha ye 
pêşî gelê kurd li ber pozê xwe bibînin”. Bêgû-
man divê ji derekî destpê bikin. Lê ji dewleta 
Sumer rahîp heta roja me, însan ji hêla însan ve 
tê binpêkirin hatiye afirandin, ma ne trajediya 
hevpar a mirovahiyê ye? Em peyama bingehîn 
a film bi bîr bînin. Girêdayina enerjîk-civakê 
û giyanî ya hemû zindiyên di nav hev de. 
Girêdayînek pîroz e, lê ewqas jî hesas e. Dema 
li film temaşe bikin hêstên em dijîn cardin bibîr 
bînin. Me çima tercîha hêstiyarî ji alê Naviyan 
pêk anî? Heke senaryo an jî çêkirina film be jî, 
me çima biçîma jiyana wan hizkir? Ji kûderê cî-
hanê dibe, ji kîja zimanî, olî, netewî û cînsiyetî 
dibe bila bibe, temaşevan heman tercîha hês-
tiyarî nekir? Çima? Demek di bin hişê hevpar 
a mirovahiyê de, heman girêdayina dilsoziya 
jiyanê ya gerdûnî, qels be jî hê jî heye. Lewre 
mirovahî beriya derbasî civaka sinifî bibe, di 
civaka dişibe Naviyan a di film de jiyan kirine. 
Nexwe li dijî sîstema mêtîgehiya mirovahiyê 
xilas dike, ji bo jiyana nû mirovahitî şerê dawî 
tercîhekê din heye? Di fînala film de, însanê ku 
ji bend a madî û giyanî ya civaka berê dixwaze 
xilas bibe, bi hişmendiya nû di jiyana nû de jinû 
ve jiyandin, gelek xweş aniye ziman. Felsefeya 
jiyana nû ji mêj ve amadeye. Tenê ji bo fêm-
kirinê û bedenbûyiyê em amade bin. Bi rastî jî 
Avatar hêjayê temaşekirinê ye. 

xerîb e. Ji hêla 
mêtingehkaran a  
Amerîka, Asya 
Avustralya û Af-
rîka wek ‘kev-
neperest’ bi nav 
dikin û çand û 
civakê tûne dike 
ye. Naviyên ku 
ji rihê heywanên 

nêçîr kirine jî ji dilê xwe efû dixwazin, nişte-
cihên amerîkî tîne bîra mirov. Yanî berovajiyê 
civaka mêtîngehiyê, zêdetir xwe diecibînin û ji 
hemû zindiyan re rêz digirin. Heke em navekê 
din lê bikin bilindiya ehleqî ye. Ne hewcê ye 
em dûr herin. Em li çand û civakî ya gelê Dêr-
simê ya beriya komkujiya 1938’an binêrin, wê 
bes be.  
Di film de hemû zindî, zarokên Yezdana jin 
“Eyva” ku wek darê pîroz xwe îfade dike û 
girêdayinek bi enerjîk û giyanî bi hev re heye, 
di eslê xwe de xweşk û birayên hevin, bi be-
dewiyek somut hatiye îfade kirin. Tûnebûna 
zindiyek dawibûna yên din e. Nexwe wateya 
jiyanê jiyankirin û hizkirin e. Dema film temaşe 
dikî bi Jake re di hişê temaşavanan de jî serû-
binek dest pê dike. Xemginiya ku mirovahî çi 
winda dike dikeve dilê mirovan. Sîstema mêtî-
gehiyê, xwe çewa bi xweza û mirovan re xerîb 
dike, dibe dijmin dixe bîra mirov û hêrsa te 
mezin dibe. Jake, bibû emanet a hînkirina Setîrî 
tê kirin, di azmûna pratîk û giyanî ya jiyanbûna 
civaka nû û di hebûna xwezayê de, derbas dibî. 
Êdî dibe kesek wekhev a ji gelê Navî. Hizkirina 
Jake ya ji Setîrî re, êdî bi xweza û gelê Navî re 
bûye yek. 
Jake ku heta film xilas dibe bênavber bedenê 
diguherîne, mirovê ku di kapîtalîzma roja me 
de nasnameya xwe nediye, ji ber vê jî qet nika-
re biryara ka aîdê kuderê ye, bide ye. Yanî te-
maşevan. Di xewa xwe de mirovê nû ya civaka 
nû. Dema hişyar dibe, di bin rastiya kapîtalîst 
de giyan û bedena wî bêzar bûyî, yanî mirovê 
berê. Kîja xewne kîja rastiye? Daxwaza xewn 
rastî bibe. Divê Jake tercihek kiribûya. Û di 
vir de jî hûn bixwe jî bixwazin nexwazin xwe 
didarêzin. Bê girêdayiya xwe ji civaka riziyayî 
ya kevin qût bikî, mimkune gelo, bi civaka nû 
re bêyî girêdan. Di encamê de bi tevlîhevbûna 
hişê Jake re, Naviyan bedelek mezin da. Her 

Di fînala filmî de, însanê ku ji bend a madî û giyanî ya civaka berê 
dixwaze xilas bibe, bi hişmendiya nû di jiyana nû de vejîn gelekî 
xweş aniye ziman. Felsefeya jiyana nû ji mêj ve amade ye
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Condemning the 12th year of International Kurdish Leader Mr.Ocalan’s Capture Conspiracy
Toronto Kurdish community and the 
Kurdish communities all around the 
world organized events on 15 February 
2010 to protest and denounce the inter-
national collaboration that captured and 
handed Kurdish National Leader Mr. 
Abdullah Ocalan over to the Turkish 
security forces on February 15, 1999 in 
Nairobi, Kenya.

The Protest in Toronto took place at Dun-
das Square in Downtown Toronto at 1.30 
pm on Monday afternoon, February 15th 
which around 350 people attended. Chan-
ting in support of Mr. Ocalan and against 
the international collaboration, Members 
of Kurdish Community in Toronto and 
friends of Kurds than marched from Dun-
das square via Avenue Road to Ontario 
Provincial Assembly, arriving by 4.00 pm 
afternoon. After a brief chanting ( “Live 
Kurdistan, Freedom for Ocalan, Stop Im-
ralı Torture, No Violence but Dialogue, No 
Life PKK is People, People are here., Long 
Live Ocalan, Bı can bı xun em bıterene 
ey serok,  Biji Serok Apo, PKK Halktır 

Halk Burada. Jıyan Be te nabe ey Serok” 
)in front of the Provincial Assembly press 
release was read to the general public and 
the invited guests and the members of the 
press. Upon release of Press release crowd 
dispersed peacefully and the event was 
completed.

Here is the press release that was read to 
the crowd ;

Friends, ladies and gentlemen;
 
We are here today to denounce 
and protest against the internatio-
nal conspiracy
that have been developed to un-
dermine Kurdish aspiration for 
freedom and justice
and the illegal abduction of Mr. 
Ocalan in Kenya on 15 February 
1999. Today Kurds
and their friends on every man’s 
land in the World are united in one 
voice to
resist the international conspiracy 

that has been forced upon them 
by attempting
to criminalize the achievement of Kurdish 
Freedom movement and their Leader Mr.
Ocalan.

Mr. Abdullah Ocalan is themain engineer 
and the chief architect of Kurdish
Freedom Movement in Northern Kurdis-
tan. By the late 90s it has became clear that
Injustices, deprivation, de habitation and 

and other parts to a new frontier. Mr. Oca-
lan was the legitimate leader of the
Kurdish freedom movement in this fronti-
er. With the leadership ofMr. Abdullah
Ocalan and the immense sacrifices of Kur-
dish Freedom Movement, Kurdish conflict
emerged as the top issue that required ur-
gent resolution.

While the Kurdish conflict has been placed 
in the center stage and gained

attention 
of the international community, Turkish 
government have invested great
amount of effort and resources to campa-
ign and convince western sponsors of its
criminal state that Mr. Ocalan was not sui-
table to negotiate the Kurdish
Interest with them. Western involvement to 
satisfy the demand of Turkish state
resulted inthe abduction of Mr. Ocalan. 
Apparently Greek government blundered

into a way of getting rid 
of a serious problem that could give Tur-
key an
advantage to remain in Cyprus longer.
 
Illegal abduction of Mr. Ocalan resulted in 
wide spread condemnations and
protests. Furthermore, well organized and 
coordinated efforts of Kurdish Freedom
Movement and the Kurds internationally 
did not permit the conspiracy to achieve

its goal.
As much as the Turkish effort to paint 
the Kurdish emancipation struggle as
terror - it is a reality and cannot be eli-
minated. The European politics in the
Turkish-Kurdish conflict has contribu-
ted nothing to a peaceful solution. This
conflict can only be resolved by way of 
dialogue. The Kurds have made it
completely clear many times. It is Tur-
key’s turn to take constructive step
towards reconciliation with Kurds by 
ending the military repression. Recog-
nizing
Mr. Ocalan as the legitimate negotiator 

for Kurds could be the one decisive step
to set the stage for a permanent solution. 
Ending Ocalan’s solitary confinement
in compliance with the demands of the an-
ti-torture-committee of the Council of
Europe (CPT) should not be a matter of 
negotiation.
Canadian Kurds are protesting the interna-
tional conspiracy that undermines the
Kurdish Freedom Movement and condem-
ning the illegalabduction of Mr. Ocalan on
its 11thanniversary. We are asking our go-
vernment as a moral obligation not to
be a part in the conspiracy against the Kur-
dish aspiration for freedom and
justice. In this regard we expect our go-
vernment to stand with Canadian Kurds
defending the rights of Kurds in Turkey, 
Iran and Syria and demanding the
release of Mr. Ocalan.
 
Thank you for your concerns and support 
by coming here today demonstrating your
civilized reaction and protesting against 
the conspiracy, illegal abduction and
imprisonment of Mr. Ocalan.

poverty that has been a state policy
against Kurds in Turkey was not going to 
be accepted any longer. Without any
recognition, basic human rights and free-
doms, Kurds were demanding a life with
dignity. In the aftermath of the collapse of 
Soviet Empire, advancement of
globalization and the information techno-
logy, forces of free market economy and
the urgency of transparent democracies 
brought the Kurdish conflict in Turkey
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Perwerda kurdî Aa, Bb, Cc, Çç, Dd, Ee, Êê, Ff, Gg, Hh, Ii, İi, Jj, Kk, Ll, Mm, 
Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Ûû Vv, Ww, Xx, Yy, Zz Fergîn Melîk AykoçFermo bi kurdî – Lutfen kurtçe Weşanên Enstîtuya Kurdî

19 20

birek: Xerat birekê bi kar tîne. / Birek daran dibire. / Azad birek anî. 
kûsî: Kûsî giran dimeşe. / Kûsî xwe kişand qêlik. / Kûsî giya dixwe. 
kund: Kund li sere dare ye. / Kund bişevê dixwîne. / Çavên kund fi reh in. 
kevçî: Kevçî jib o xwarinê ye. / Zînê savarê bi kevçî dixwe. / Kevçî di kevçîdanê 

lêv :  Bê lêv xeberdan nabe. / Lêva Şehla kul bûye. / Lêv li pêşiya ziman e.
lîmon: Lîmon pir tirş e. / Rengê lîmonê zer e. / Zînê lîmonê diguvêşe.
xezal : Xezal ajalek delal e. / Xezal pir xurt e. / Çavên xezalan reş in.
kulî: Kulî dikevin nav dexlê. / Çivîk kulîyan dixwin. / kulî diqevi

mûz : Meymûn ji mûzê hez dikin./Mûz mêweyek xweş e./Qeşartina mûzê hêsan e.
masî : Masî avjeniyê dike./ Goştê masîyan sûdewar e./ Semasî pir xeter e
gamêş: Gamêş ji avê hez dike./ Gamêş ajalekî kedî ye,/ Cot bi gamêşan dikin.
meymûn: Meymûn li ser dare dileyîze./Meymûn pir çalak e./Li Afrîqa meymûn pir 

birek: Xerat birekê bi kar tîne. / Birek daran dibire. / Azad 
kûsî: Kûsî giran dimeşe. / Kûsî giran dimeşe. / Kûsî Kûsî xwe kişand qêlik. / Kûsî xwe kişand qêlik. / Kûsî
kund: Kund li sere dare ye. / Kund bişevê dixwîne. / Çavên 
kevçî: Kevçî jib o xwarinê ye. / Zînê savarê bi Kevçî jib o xwarinê ye. / Zînê savarê bi Kevçî

Kk
lêv :  Bê lêv xeberdan nabe. / Lêva Şehla kul bûye. / 
lîmon: Lîmon pir tirş e. / Rengê lîmon
xezal : Xezal ajalek delal e. / Xezal pir xurt e. / Çavên 
kulî: Kulî dikevin nav dexlê. / Çivîk Kulî dikevin nav dexlê. / Çivîk Kulî kulî

Ll
mûz : Meymûn ji mûzê hez dikin./
masî : masî : masî Masî avjeniyê dike./ Goştê Masî avjeniyê dike./ Goştê Masî
gamêş: Gamêş ji avê hez dike./ Gamêş
meymûn: Meymûn li ser dare dileyîze./

Mm

kundkûsî kevçî birek

xezalLîmon kulîlêv

gamêşmasî meymûnmûz

Salon Star

514.326.5843
Alim & Hakan

5078 Charleroi Montreal-Nord (QC) H1G 2Z7

POUR HOMES - FOR MEN DUYURU
Toronto Kürd Kültür Derneğinde 
Ali Ekber Hocanın esliğinde 24 Mart Çarşamba günü
saat 6.00 da Saz Kursu ile ilgili bir toplantı yapılacaktır. 
Toplantıda Kursun ne zaman başlayacağı ve haftanın hangi 
günlerinde olacağı belirlenecektir. 
24Mart 2010 tarihine kadar Kursa katılmak isteyenler Kurs 
ile ilgili genel bilgileri dernekten temin edebilirler.
 
Kursun aylık ücreti $100.00’dir.

Bilgi için: 416-654-2049

AD@
Your

Mesopotamia
Kurdish Yellow Page

ORTADOĞU HALKLARINI BULUŞTUĞU ADRES

PLACE
2010

Your Best Business Directory

Deadline will be: 
      The Middle of March

Please do not miss the valuable chance!

GENİŞ MÜŞTERİ KİTLESİYLE TANIŞMAK 
DAHA ÇOK İŞ YAPMAK İSTİYORSANIZ 
SİZDE YELLOW PEGA’Kİ YERİNİZİ ALIN.

15 GÜNDE BİR YAYINLANAN GAZETEMİZE 
VE YELLOW PEGA BİRLİKTE REKLAM 
VERİN PAKET İNDİRİMİNDEN 
YARARLANIN.

2010 REHBERİNE KATILDINIZ MI?www.a
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Coiffure
ERDEM

POUR HOMMES-FOR MEN
514.273.4704

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

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

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

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

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

Home Auto Life RSPs Farm Business Group Travel

Sürpriz fiyatlar!!!

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

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

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

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

Home Auto Life RSPs Farm Business Group Travel

Sürpriz fiyatlar!!!

CLEANING SERVICE 
SARA 

HOUSE AND OFFICE WILL BE CLEAN
JUST LIKE OUR OWN HOME

 
TEL:416-551-3579

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

Ace Place BANQUET & CONCERT HALL

Rental Rate*
MON - THU

$1200
FRI

$1800
SAT

$2500
SUN

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

12’ x 20’ STAGE
Club quality sound
system available

YOUR ONE STOP PARTY RENTAL

MEETINGS - $100 per Hour

Call RAVI
416.604.7079 or
647.274.5500
www.aceplace.ca

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

 St Clair Ave. W

Hwy 401
Eglinton Ave

Bloor St
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Ace
Place

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

►ACRYLIC STUCCOS
►RESTORATIONS PRODUCTS 
►INSTULATED WALL SYSTEMS

T: 416.213.0880 
F: 416.213.9157

ARABA KAZASI YAPTIĞINIZDA 
ÖNCE BİZİ ARAYIN

KAZA SONRASI SİGORTA İŞLEMLERİNİZ
TIRAFİK CEZALARI

UCUZ ARABA SİGORTASI

MUHAMMED TAHİRİ

647-407-4075 ibrahim B. Cintosun

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

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

Email: Beintosun@rogers.com

Her türlü
Hukuki işlemler
Göçmenlik
Aile Hukuku
Boşanma davaları

Suç davaları
Alacak davaları
Sponsorluk
Noterlik
Türkçe vekaletname

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

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

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

Av. Alexandre
Beland Arsenault
L.L.L.

Av. Hüseyin
Akyol
L.L.L.

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

● Göçmenlik davaları
● Alacak-verecek davaları
● Aile davaları

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

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

Special

Teknolojiya dawi
em bi Qar tinin
Sedi sek Garanti

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

Special

Teknolojiya dawi
em bi Qar tinin
Sedi sek Garanti

LASER HAIR REMOVAL

Teknolojiya dawi em bi Qar tinin Sedi sek Garanti

6293 Yonge St. North York M2M 3X6

Elli 416.830.6775

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

Resto Café

CUISINE REGIONALE DE
L’ANATOLIE ET DU
MOYEN-ORIENT

Avesta
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15 North Town Way-Unit 19, 
Young Street

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

Hair Cut Service 
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Sinan Uzunadam
Baþkan

Canan
Seyahat Danýþmanýnýz

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

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

Détenteur du permit du Québec
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Altı Balıkhane Üstü Şişhane Kürt ``Sanatçılar`` Hasret Birsel 
hasretbirsel@hotmail.fr

Amanda aman, dün yazdığım yazıya birileri 
pek üzülmüş, oturup o “sanatçı” elleri ile 
bana mail döşenmişler. İnsafsızlığımdan, 
burjuvalığımdan, dem vurup Kürt kültürünü 
yaşatan türkücülere (evet bana göre türkücü 
bunlar) nasıl hakaret etme cesareti gösterdi-
ğimin hesabını da sormuşlar. 

Yarası olanlar gocunmuş bu besbelli. Sizler 
üzüldünüz diye ben hiç üzülmedim. Hatta 
alınmış olmanızdan büyük bir de keyif al-
dım. Okuduğunu anlamayana benim söy-
leyecek sözüm yok. Kaldı ki genel olarak 
sanat üzerine birkaç cümle kurdum. Sanat 
denildiğin de aklınıza sadece türkü çığırmak 
mı geliyor ?

Bir konuya açıklık getirmeliyim dün yazdı-
ğım `` Yandaşmısın Yılmaz Abi`` yazısı ile 
kimseye haksızlık yaptığımı ve birilerini aşa-
ğıladığımı düşünmüyorum. Sadece her kılam 
söyleyenin, kendini sahneye her atanın, iki 
çizdiriğini gözümüze her sokanın sanatçı ol-
madığını söyledim. 

Yazdığımın ardında olduğumu tekrarlıyo-
rum.

Allah aşkına dürüst olun, size Kürt sanatçıla-
rı kimler desem, bana biri birinin kopyası üç 
beş adam bir iki kadın sayacaksınız. Bunla-
rın dışındakileri tanıyan var mı?

Dengbejlik sanatı konusunda birkaç şey 
söylemek gerekirse, bu gün dengbej diye ün-
lenen üç beş adamın ve kadının ne kadar bu 
geleneğin takipçisi olduğu konusunu enine 
boyuna irdelememiz gerekiyor. Bunlara den-
gbej değil sırtanbej diyebiliriz belki...

Sesleri gerçekten güzel olanlar var elbette. 
Kimse benim evlendiği kadına şarkı söyle-
terek Kürt kadınının önünü açtığını, Roj tv 
ekranlarında söyleyen Diyar`ı büyük bir ses 
olarak kabul etmemi beklemesin. Aslında bir 

konuda haklarını vermek gerekiyor, Elvis 
Presley ile John Travolta arasında sıkışıp, 
imaj yapacağım derken ayaklarınada sivri 
burunlu ayakkabılar geçirmiş bu tipler, altı 
balıkhane, üstü şişhane misali epey ilgi oda-
ğı durumundalar.

Dengbejlik geleneğinin en büyük özelliği 
üretimin olmasıdır.

Ne üretmiş bu türkücüler ?

Bu gün Kürtler aç oldukları ve kendi dil-
lerinde duydukları nerdeyse her şeye sahip 
çıktıkları için bu ``sanatçı`` geçinenler kabul 
görüyor. Onlara, Evdalê Zeynikê`nin ya-
şamını sorun, bakalım yanıtları ne olacak. 
Şakıro`nun hayatını ve sesinin kaç oktav 
olduğunu sorun bakalım biliyorlar mı?

Bırakın neyi beğenip beğenmeyeceğimiz 
konusunda kabul ve ret ölçülerimizi kendi-
miz oluşturalım. Televizyon ekranlarında her 
boy göstereni, büyük yürüyüş ve mitinglerde 
demirbaş eşya gibi sürekli halkın karşısına 
her çıkarılanı biz sanatçı olarak kabul etmek 
zorunda değiliz. 

Agirê Jiyan gurubunda herkesin sevip hemen 
sahiplendiği Şener Yıldız`ın sesinin kötü ol-
duğunu kim iddia edebilir? Nedense Şener`i 
bir yerlerde göremiyoruz. Üstelik üreten biri 
ve alaylı değil konservatuar mezunu pırıp 
pırıl bir ses…

Daha önce bir yazımda ülkemin Feyruz`u 
diye andığım Sakina`nın sesini duymamak, 
onu hiçbir yerde görmemek Kürtler ve sanat 
adına çok büyük bir kayıp.

Doğrusu bana kalsa, elimde imkanım olsa... 
Gider Evdalê Zeynikê`nin doğduğu köye, 
yani memleketime bir dengebej akademisi 
kurarım. Günümüzde yaşayan ve üreten Za-
hıro, Mahmut Kızıl, Fadilê Kufragî, Salihê 

Şırnaxî, Şemdin, Eliyê Qerejdaxî, Seyidxanê 
Boyaxçî, Salihê Qûbînî, Feleknas, Remezanê 
Tembeli gibi büyük değerlerin eline teslim 
eder, buyrun burada yeni şagırtlar yetiştirin 
derim. 

Görün bakalım o zaman nasıl bir kültür pat-
laması yaşanıyor.

Düşünün her bir kılamın öyküsü yazılacak. 
Yazılan her öykü Kürt tarihinde yeni bir kapı 
açacak. Bize unutturulmaya çalışılan tarihi-
mizi öğreneceğiz. Savaşlar, barışlar, aşklar, 
isyanlar ve doğa kılamların ana temaları. 
Bunları karanlıklardan aydınlığa çıkaracak 
bir akedemi ve yüzlerce şagırt kötü mü olur 
?

Unutmadan eklemeliyim ki yukarıda adını 
yazdığım her bir dengebejin repertuarında 
en az bin binbeşyüz kılam var. Bu bir hazine 
değil de nedir söyler misiniz ?

Ve adını buraya yazmadığım, bir çok insanın 
varlığından haberdar olmadığı onlarca değer-
li dengbejin olduğunu biliyoruz. Bunlardan 
şimdi feyiz alamayanlar, öldüklerinde badem 
gözlüydüler diye dövünecek. Amma ve lakin 
çok geç olacak.

Salihê Qûbînî `yi( Avaşin Yorulmaz`ın ba-
bası) tanıma şansına eriştiğim için kendimi 
çok şanslı hissediyorum. Söylediği her bir 
kılamın öyküsünü, hangi bölgeye ait oldu-
ğunu, tarihleri ve kişileri ile bilen bir hazine. 
Sayısız kendi kılamı var.

Salihê Qûbînî `yi, her yerde sivil ve resmi 
polisin kaynadığı, insanların her an ölümle 
burun buruna yaşadığı Batman`da dinlerken, 
gözlerim her an sahneye fırlayıp, onu yer-
lerde sürükleyecek özel timler ve polislerin 
korkusu ile tetkteydi. İtiraf edeyim korkudan 
tüylerim diken diken olurken, cesaretine, 
kendi bestesi olan kılamdaki çağrıya ve o 

asil duruşuna hayran oldum...

Kılamı bana Pink Floyt ve Bidıls`ın olay ya-
ratan albümleri kadar etkili gedi.

Burada adını yazmak istemediğim çok de-
ğerli bir dengbej ile konuşurken işte bu adam 
sanatçı demekten kendimi alamdım. ``Aşık 
olamadan kılam söyleyemem ben. Öyle eve 
bağlanıp oturacak adam değilim. Gittiğim 
her köyde, uğradığım her şehirde bir kadına 
aşık olurum. Sonrası sözcükler kendiliğinden 
ağzımdan dökülür. O kadınların yaşadıkları 
şehirlere de aşık olurum“ demeyi de unut-
mamıştı“ Para pulda da gözüm yok, bazen 
vezirler gibi karşılanırım. Bazen dilenci gibi 
bakarlar bana, çok umursamam...“Derince 
nefeslenmiş, yüzünde kocaman bir gülüşle, 
``Allah PKK`den razı olsun, onlar olmasa 
ben şimdiye bir iki kadınla evlenmiştim. Ka-
dınların arasında kalsaydım nasıl gezer nasıl 
kılmlarımı söylerdim ki.”

Bizim ünlenmiş ``santçılarımız`` aşklarından 
söz edebilecek cesarette bile değiller.

Nerde kaldı sanatçının aykırılığı uçuk kaçık-
lığı...

Şu kılık kıyafetleri, gitarları, dövmeleri, 
uzun saçları ile, rap, hipop, hevimetal türü 
müzik yapan gençler var . Onların hepsini de 
büyük keyifle izliyorum. Ne yaptıklarını, ne-
den yaptıklarını, bilmenin güveni ve uyumu 
içiersinde olmalarını da sevinçle karşılıyo-
rum.

Bilmem derdimi anlatabildim mi sayın ``sa-
natçılar``

Yazanın önemli notu: Gerçek sanatçılar bu 
yazıyı zaten üsütüne alınmayacaktır, bu yüz-
den birileri kırılıp üzülür mü kaygısı taşımı-
yorum.

► Books
► Offset Printing
► Full Color Printing
► Binding
► Flyers
► Post Cards
► Tickets
► Invoice
► Invitation Cards
► Lamination

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

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

www.prestigemenu.comPPPrestigerestigerestigePrestigePPPrestigePrestigePrestigePPPrestigePMenuMenuMenu

Bediüzzaman Üstad Saîdî Kurdî yaşadığı dö-
nemde de, vefatından sonra da gerek izleyicile-
ri, gerekse onu tanımak isteyenlerin, hakkındaki 
kimi “İslamî” bilgi kaynaklarının “mahirce” 
çarpıtmaları nedeniyle çoğu kez yanlış ve eksik 
anlaşılmış önemli bir Kürt şahsiyetidir.

Ardıllığıyla onur duyduklarını ve külliyatı 
eserlerini yaymayı, paylaşmayı adeta varlık 
sebepleri gibi görenler; üstadın Kürdistan dedi-
ği coğrafyaya “Vilayat-ı şarkiyye”, üstadın da 
mensubu olduğu ve bizzat kendisinin telaffuz 
ettiği “Kürt Halkı”na ise Doğu Halkı gibi kav-
ramsal yakıştırmalarla yaklaşmaktan hiç mi hiç 
beis göstermemişler.

Daha da vahimi ardıllarının “hoca”ları, Saîd’in 
Kürtlüğünün telafuzunun kendilerine  “sıkıntı” 
ve “rahatsızlık” verdiğini bu vesileyle iyisi mi; 
Saidin Kürtlüğü konusunun üstünün örtülmesi 
ve mümkünse hiç mi hiç gündeme getirilme-
mesi gerektiğini ifade etmeyi düstur saydıkları 
biliniyor. Hele hele Saîdî Kurdî gibi bir Kürdün 

elini öpmektense, zatı Kürtlüğünden “azade” 
kılarak, hatta Türk-İslamlaştırarak “Pazar me-
taı” haline getirmek gizli ama bizlerce malum 
niyet ve azimleri yine artık bilinenlerden… 

Türk-İslamcı felsefenin mürşitlerinin dilince adı 
doğduğu şehirle müsemma Saidi Nursi, Kürtler-
ce Saîdî Kurdî’dir, bir defa adını böyle koyup, 
söze öylece başlamak galiba en doğrusu. 

Yazar /romancı Metin Aktaş da aynını yapmış 
“Son Derviş” adını verdiği 600 küsur sayfalık 
romanında.

Muhtemelen Bitlis, Van dolaylarında bir Erme-
ni köyünde Hamidiye Milislerince reva görülen 
acımasız Ermeni katliamında bütün yakınlarını 
gözleri önünde yitirerek “Genç Said”in kendi 
bedenini “pey” sürerek kurtardığı Ermeni genci 
Serkis’in bütün bir romanın başkahramanı Saîdî 
Kurdî ile birlikte romanın yazılmasının yegâne 
gerekçesi bir efsane kişidir Saîd’in hikâyesi…

Tıpkı yine usta işi bir kurguyla birkaç yıl önce 
yazdığı “Nişancı” romanında Şeyh Said’i anlat-
tığında gibi.

Metin Aktaş epeyce bir süredir adeta bir “Der-
viş” sürgünlüğüyle yaşadığı Elazığ’da hayatın 
olanca acımasızlığının dibe vuran hayat-memat 
varoluş kavgasının sorunsalı içinde yazdığı ro-
manlarının gerçek manada kurgusal başarısı ile 
imkânsızı başarıyor.

Oldum olası tarihi gerçek tarih kitaplarından 
okumayı, öğrenmeyi ve de araştırmayı tercih 
edenlerdenim. Zaten doğrusu da budur. Metin 
Aktaş’ın titiz bir tarihçi edasıyla araştırmacı 
üslupla yazdığı romanlar ender de olsa ilke ka-
rarımı “bozmama” vesile oluyor dersem abartı 
sayılmamalı. 

Resmi tarihin yalan-dolanlarına cepheden tavır 
alan kalem erbabının işi her daim zordur. Bu 

tür yazarların sayıları gerçekten azdır. Mesela 
İsmail Beşikçi, Fikret Başkaya, Ahmet Kahra-
man, Haydar Işık ilk ağızda aklıma gelenlerdir. 
Tarihten beslenip resmi tarihin tezlerini alaşağı 
edenlerdir bu edep erkân bilen yazarlar. Bu 
nedenle işleri zordur ve sistemle her daim “baş-
ları belada”dır. Ama kalıcı olan da bu erdemli 
şahsiyetlerin yaptığı işlerdir. Bu sebeple bugün 
de “Bilim Yöntemi”nin yol açıcılığında “Güneş 
Dil Teorisi, Cumhuriyet Halk Fırkası, Otuzüç 
Kurşun, Tunceli Kanunu ve Dersim Jenosidi” 
yeri doldurulmaz başucu kitaplarıdır. Ha keza; 
Paradigmanın İflası, Dersimli Memik Ağa, 
Korku Cumhuriyeti her zaman kıymetlidir. 
Dolayısıyla da edebiyatın beslenme kaynakları 
olmanın yanında bizatihi edebiyatın kendisidir 
de bu eserler…

İşte kanımca bir zamanlar Ermenilerin yaşadığı 
uzak coğrafyanın bir köyünde bütün aile efra-
dını gözleri önünde katliama kurban veren Er-
meni Serkis’in yolunun bir Kürt şahsiyeti Saîdî 
Kurdî ile kesiş(tiril)mesi üzerine bina edilmiş 
devasa bir destandır Metin Aktaş’ın “Son Der-
viş” romanı.

Salt Ermeni tragedyası yoktur Son Derviş’te…

Nasturi-Keldani-Süryanilere yapılan eza ve 
Ezidi halkının acımasız infazı da bir belgesel 
kurgusunda hırpalayıcı bir edebi tatla okurla 
buluşturulmuştur Son Derviş’te. 

Metin Aktaş Dersimli bir Kürt Alevisi. Kavli 
Kemalizm’le kesişmiş ve resmi ideoloji ile bir 
türlü hesabını kesememiş bir dolu Alevi aydını 
ile yolunu ayırmış bir Kürt yazarı Aktaş. Bunun 
zirve noktası benim bildiğim birçok alevinin 
adeta görmemeyi ilke edindiği İki Said (Saîdî 
Kurdî ve Şeyh Saîd) hakkında resmi ideolojinin 
tezlerini reddederek edebiyatıyla ve aydın duru-
şuyla tavır alarak edebiyatına malzeme yapma-
sıdır. Elbette bu tespit bir edebiyatçının edebi 
işinin doğruluğunun sadece bir cephesini haklı 

kılar, işin tümünü değil. Öbür yanı da yazarın 
edebiyatıdır.

Metin Aktaş’ın son romanı “Son Derviş”i ya-
yınlanmadan iki yıl önce “Derviş” ismiyle oku-
dum. Düşüncelerimi uzun uzadıya kendisiyle 
paylaştım. Tıpkı “Nişancı”yı yayınlanmadan 
evvel okuyup kendisiyle paylaştığım gibi. Keş-
ke “Derviş” isminde ısrar etseydi. Keşke yazar 
“meşrebi” ile uyuşmayan İslamcı düşünceye 
mensup bir yayınevini tercih etmeseydi. Yaza-
rın asli metnine, kitabın ana ruhunu zedeleme-
mekle beraber “göz çapağı” kabilinden kimi 
“editoryal” ve haksız müdahaleler, eklentiler 
var. Bu “editoryal” tercih yazara yeni ve tanı-
madığı bir okur kitlesini (belki) kazandırmakla 
birlikte, yazarın asli okur kitlesinin bir kesimini 
de uzaklaştırdığı kanaatindeyim. Bunu yayınevi 
tercihi nedeniyle kimi okurlardan bizzat duydu-
ğumu söylemeliyim…

Bütün bunlara rağmen 600 küsur sayfalık Son 
Derviş; gerek giriş bölümündeki ilk 50 say-
falık Ermeni Serkis’in köyündeki anlatısı ile, 
Ezidileri anlattığı Laleş’teki ritüeller ve Genç 
Said’in Hamidiye Komutanı ile hesaplaşmaları, 
İstanbul’da yeniden Serkis’in Salih kimliğiyle 
sahneye çıkıp Saîd’le buluşması ve Sarayla 
hesap kesimi ve tabii ki finali Urfa buluşması… 
Bütün bu sahneler edebi olarak romanın dimağ 
tadı bırakan sayfaları. Her bir bölümü kimi yer-
lerde belgesel kimi yerlerde uzun metraj filme 
malzeme olabilecek kıvamda nefis metinler 
olmuş ifade etmeliyim.

Metin Aktaş, el yordamı ile kör kuyularda, ka-
ranlık dehlizlerde adeta cangılda kendine kulvar 
yaratmaya çalışan bir edebiyat adamı. Biraz 
daha dile özen göstererek doğudan hakkaniyetli 
bir edebi ses olmayı şimdiden hak etmiş bile…

Şeyhmus DİKEN
28.01.2010 Köln

Saîdî Kurdî’nin romanı, Son Derviş
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Coğrafyamızda yaşanan hak ihlallerini 
düşündüğümüzde, büyük bir alanı cezaev-
lerinde yaşanan hak ihlalleri oluşturur.

Cumhuriyet öncesinden bu yana, “sistem 
muhaliflerine” yönelik uygulanan “özel 
hukuk”, “özel infaz rejimi” ve “özel ceza-
evleri” her zaman varlıklarını korumuşlar-
dır.

Özellikle, Kürdistan’da sadece bölgeye 
özel çıkartılan yasaları örneğin, İzale-i 
Şekavet yasasını, Tunceli Yasasını, İskân 
Kanunu, İstiklal Mahkemeleri Kanunu 
unutmak mümkün müdür?

Türkiye’de rejim muhalifleri fikirleri nede-
niyle cezaevlerine mahkum edilmişlerdir.

Onlar, sadece cezaevlerine konulmakla 
kalmazlar bir de cezaevinin içinde “izolas-
yona” tabii tutulurlar.

Sadece “izolasyon” da söz konusu değildir. 
Türkiye Cumhuriyeti tarihi adeta “cezaevi 
katliamları” tarihidir de…

Diyarbakır cezaevinde yaşananlar, Eskişe-
hir sürgünleri, 19 Aralık katliamı, Ulucan-
lar.. hiçbirimizin zihinlerinden silinemez.

Yıllar önce “izolasyon tipi” ya da bilinen 
ismiyle “F tipi” cezaevleri tartışması başla-
dığında, İnsan Hakları Derneği İstanbul şu-
besi olarak bir çalışma başlatmıştık. Yaptı-
ğımız araştırmaların sonucunda, “izolasyon 
tipi” cezaevinin bir CIA projesi olduğuna 
karar vermiştik.

Uzun yıllar önce Amerika’da, “cezaevine 

konulan bir insan, nasıl kendisi olmaktan 
çıkarılır” fikri üzerine düşünülmüş ve bir 
profesör olan Edgar Shine 16 maddelik bir 
plan hazırlamıştır.

Bu cezaevi sistemi sadece Amerika’da 
değil Avrupa Birliğine dahil ülkelerde de 
uygulana gelmektedir.

Amaç, cezaevine konular “kişinin” ve 
özellikle de “muhaliflerin” toplumdan 
tamamen soyutlanarak hayata ilişkin tüm 
ümitlerinin son bulmasıdır.

2000 yılında, 19 Aralık katliamı yaşanıp 
mahpuslar F tipi cezaevlerine nakledildik-
ten sonra, birgün Tekirdağ cezaevine ziya-
rete gitmiştik.

Dışarıdan küçük bir papatya koparıp, def-
terimizin arasına saklamıştık. Bu çiçeği 
görüştüğümüz mahpus arkadaşımıza ver-
diğimizde, onun gözlerindeki pırıltıyı ve 
yüzünün ifadesini hiçbir zaman unutmam 
mümkün değil! 

Bu nasıl korkunç bir uygulamadır ki, in-
sanların çiçek yetiştirme hakları dahi en-
gellenir. Bu uygulama açıkça devletin bir 
“öc alma” yöntemidir.

Yıllardır, Türkiye’de yerleşik sisteme iti-
razlarımızı dile getiriyoruz. Ve yasama, yü-
rütme, yargı kurumları ve büyük medyanın 
militarizme bağımlı oluşunu dile getiriyor 
ve durum değişmeden, yaşadığımız coğ-
rafyada demokratikleşmenin sözkonusu 
olamayacağını belirtiyoruz.

Bu yazıyı yazarken, 1994 yılında Diyarba-
kır cezaevinde yaşanan vahşeti hatırladım.

11 mahpus, kafaları parçalanmak suretiyle 

katledilmişlerdi. Avukat arkadaşım Osman 
Ergin ile birlikte Diyarbakır’a gitmiştik. 
Oradaki insan hakları savunucusu arkadaş-
larımızla beraber Adalet bakanlığını aradı-
ğımızda, aldığımız cevap çok çarpıcıydı. 
Adalet bakanı, “olaydan benim de haberim 
yok, nasıl olduğunu bilmiyorum ve araştı-
rıyorum” diyordu.

Aslında doğruyu söylüyordu. Bu vahşet 
o dönemin adalet bakanının emri ile değil 
Genelkurmay’ın emri ile yapılmıştı.

İşte asıl sorunda buradadır. “Sivil siyaset-
çiler” karar alma mekanizmalarındaki so-
rumluluklarını militaristlere bırakmışlardır. 
Ve son derece korkaktırlar.

Ve onlar böylesine korkak oldukları sürece, 
her alanda olduğu gibi cezaevlerinde yaşa-
nan “hak gasplarına” karşı da verilecek tek 
bir cevapları olamayacaktır.

Sivillerin yetkilerini askerlere devrettikleri 
en çarpıcı cezaevi gerçeği de İmralı cezae-
vidir.

İmralı cezaevi, Türkiye’nin iç hukukuna da 
aykırı bir biçimde “özel bir statü” ile yöne-
tilmektedir.

Yıllar önce, Abdullah Öcalan Türkiye’ye 
getirildiğinde ilk avukatları olarak Bursa 
savcılığı ile yaptığımız tüm görüşmelerde 
bize verdiği cevap daima aynı oluyordu.

“YETKİM YOK!”

Yetkisizlikleri hala devam etmekte. Ve İm-
ralı cezaevi birçok katliamın sorumlu Özel 
Harp Dairesine bağlı olarak yönetilmekte.

Tecrit bir insanlık suçu!

Cezaevine koyup, yaşamla ilgili tüm hak-
larından yasakladığınız insanları adeta ölü-
me terk ediyorsunuz.

Ancak, İmralı cezaevine baktığımızda bu 
olayın çok daha farklı bir boyutu var.

Yaptığınız uygulamalarla sadece Öcalan’
ın haklarını ihlal etmiyorsunuz. Aynı za-
manda bir ulusun barış taleplerine de ket 
vuruyorsunuz.

Kürt ulusu, insanlık dışı tecrit politikaları-
na rağmen, sağduyulu halini yitirmemeye 
çalışıyor.

Bu yazının yazıldığı gün, Türkiye’de Tekel 
işçilerine destek veren işçi ve memurlar 
‘genel grev’ yapıyorlar.

Coğrafyamızda süren yaklaşık 30 yıllık 
savaşa karşı, bir gün bile genel grev yapı-
lamayışı bana çok düşündürücü geliyor.

Şunu hiç unutmayalım ki; bugün genel 
grevde olan işçi ve memurların sofrasından 
çalınan ekmeğin en önemli sebebi, uygula-
nan savaş politikaları ve politikalara harca-
nan paralardır.

İşte bu fikrin, bu inancın, toplumsallaştığı 
gün, coğrafyamızda ırkçılık, savaş, soykı-
rım, tecrit, ayrımcılık da son bulacaktır.

Tecrit insanlık suçudur
Eren Keskin

AMED - İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdo-
ğan, İHD’nin kurulduğu günden beri başta Kürt 
sorunu olmak üzere demokrasi ve insan hakları 
alanında önemli sorunların varlığını ısrarla dile 
getirdiğini ve bu nedenle ağır bedeller ödediğini 
belirterek, “İnsan hakları ve demokrasi alanında 
atılacak tüm adımları hiçbir kaygı taşımaksızın 
destekleyeceğimizi bir kez daha belirtiyoruz. 
Ancak bu başlıklar altında demokrasi güçleri ve 
aktivistlerimizin tasfiye edilme politikalarına da 
boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz” 
dedi. 

MYK toplantısını Diyarbakır’da gerçekleştiren 
İHD Genel Merkezi, insan hakları savunu-
cuları ve Kürt siyasetçilere yönelik baskı ve 
tutuklamaları protesto etmek amacıyla Dağkapı 
Meydanı’nda kitlesel bir basın açıklaması yaptı. 
Üzerinde “İHD’ye Dokunma” yazılı büyük bir 
pankart açılan basın açıklamasına İHD Genel 
Başkanı Öztürk Türkdoğan Demokratik Toplum 
Kongresi Eşbaşkanı Yüksel Genç, Gazeteci Ya-
zar Ragıp Zarakolu, Diyarbakır Barosu Başkanı 
Mehmet Emin Aktar, MAZLUMDER Şube 
Başkanı Av. Selahattin Çoban, TİHV Bölge 
Temsilcisi Av. Sezgin Tanrıkulu, MEYA-DER 
Başkanı Hasan Pençe, Barış Anneleri İnisiyatifi, 
BDP yöneticileri, KESK’e bağlı sendikaların 
temsilcileri, İHD Diyarbakır şube yöneticileri, 
MYK üyeleri ve tüm şube başkanları ile çok 
sayıda İHD üyesi katıldı. 

Basın açıklamasını okuyan İHD Genel Başkanı 
Öztürk Türkdoğan, İHD’nin MYK toplantısını 

Diyarbakır’da yaptıklarını belirterek, “Burada 
olmamızın sebebi Genel Başkan Yardımcımız 
ve aynı zamanda Diyarbakır Şube Başkanımız 
olan Av. Muharrem Erbey, DTK Eşbaşkanı 
Hatip Dicle, seçilmiş Belediye başkanları ve 
siyasetçilerle dayanışma içerisinde olduğumuzu 
göstermek; yaşanan hukuksuzluklara bir kez 
daha dikkat çekmektir” dedi. 

‘KÜRT HALKININ ONURU ZEDELEN-
MEK İSTENDİ’

Arkadaşlarının 24 Aralık 2009 tarihinde mevcut 
yasalara bile aykırı, halkın iradesi ve insan hak-
ları değerlerini yok sayan ve cunta dönemlerini 
hatırlatan antidemokratik yöntemlerle tutuklan-
dığını ifade eden Türkdoğan, “Bu tutuklama-
larla bir yandan demokrasi güçleri sindirilmek 

istenirken, diğer yandan da medyaya servis edi-
len kelepçeli fotoğraflarla Kürt halkının onuru 
zedelenmek istendi. Buna karşı demokratik bir 
tepki geliştiren ve şubemizle dayanışma içeri-
sinde bulunan tüm demokratik kitle örgütleri 
ve Diyarbakır halkına teşekkür ediyoruz” diye 
konuştu. 

“Türkiye halklarına karşı işlenen suçların fail-
leri, binlerce faili meçhul cinayetin sorumluları 
yargı önüne çıkarılmazken, insan hakları savu-
nucuları ile sivil demokratik siyaset yapanların 
yasa dışılıkla suçlanıp tutuklanmasının özel bir 
anlamı olduğunu düşünüyoruz” diyen Türkdo-
ğan, şöyle devam etti: “İHD, kurulduğu günden 

beri başta Kürt sorunu olmak üzere demokrasi 
ve insan hakları alanında önemli sorunların var-
lığını ısrarla dile getirmiştir. Diğer sorunların 
yanı sıra Kürt sorununun şiddete dayalı ‘çözü-
münde’ ısrar eden devlet politikasından kay-
naklı her türlü hak ihlaliyle de mücadele etmiş 
ve çok ağır bedeller ödemiştir. Genel Başkanına 
genel merkez binasında suikast yapılmış, 22 
üye ve yöneticisi katledilmiş ve binlerce akti-
visti tutuklanmıştır. Demokrasi güçlerinin ve 
Kürt halkının mücadelesi sonucu Kürt sorunu-
nun varlığını resmen kabul etmek zorunda kalan 
egemen anlayış, bu kabule rağmen geleneksel 
yöntemlerde ısrarını sürdürmüş, “Kürtsüz Kürt 
çözümü” üretmeye çalışmıştır. Bunun içindir ki 
bölgede polis devleti pratiği sergilemekte, adeta 
ayrı bir hukuk uygulanmaktadır.”

‘İHD’NİN HEDEF HALİNE GETİRİLME-
SİNİ KINIYORUZ’ 

İHD’ye yönelik baskıların kabul edilemez ol-
duğunu vurgulayan Türkdoğan, şunları söyledi: 
“Genel insan hakları çalışmalarının yanı sıra 
bölgede evrensel hukuk ilkelerinin uygulanarak 
zorla kaybedilenlerin akıbetlerinin araştırılması, 
toplu mezarların açığa çıkarılması, faili meçhul 
cinayetlerin aydınlatılması, köy koruculuğunun 
kaldırılarak köye dönüşlerin sağlanması, JİTEM 
gibi yasa dışı suç örgütlerinin lağvedilerek so-
rumlularının yargılanması, kadına ve çocuğa 
yönelik şiddete karşı mücadele edilmesi ve böl-
gede var olan barış talebinin büyümesi ve ülke 
sathında bir kültür haline gelmesi için mücadele 
eden İHD bölge şubeleri ile aktivistlerinin her 

fırsatta hedef haline getirilmesini kınıyoruz. 
Buradan siyasal iktidara ve bütün sorumlulara 
sesleniyoruz: Bu değerleri dikkate alıp gereğini 
yerine getirmediğiniz sürece Türkiye demok-
ratikleşemez. İnsan hakları savunucularına yö-
nelik baskılar ve demokrasi güçlerini sindirme 
çabaları sürdüğü sürece militarizmle mücadele 
edilemez, ırkçı şoven yönelimlerin önüne geçi-
lemez.”

‘TASFİYE POLİTİKALARINA BOYUN 
EĞMEYECEĞİZ’ 

Demokratikleşme söyleminin en çok kullanıl-
dığı 2009 yılında İHD’nin yönetici ve üyeleri 
hakkında çok sayıda dava açıldığını ve tutuk-
lamaların gerçekleştiğini kaydeden Türkdoğan, 
konuşmasını şöyle tamamladı: “İçişleri Bakan-
lığı’nın 2004/139 sayılı Genelgesiyle yürürlüğe 
konulan BM Bildirgesi uyarınca insan hakları 
savunucularının korunmaları gerekirken hakla-
rında soruşturma ve davalar açılması, bu alan-
daki ihlallerin çok ciddi bir boyuta ulaşması, 
kaygılarımızı artırmaktadır. Tutuklu arkadaşla-
rımız demokrasi ve insan hakları mücadelesini 
haklı ve meşru temelde yürütmüşlerdir. Onların 
mücadelesini aynı kararlılıkla bizler de sürdür-
meye devam edeceğiz. O nedenle bu mücadele 
suç olarak kabul ediliyorsa yargılama sadece 
tutuklu arkadaşlarımızı değil bütün aktivist-
leri kapsamalıdır. İnsan hakları ve demokrasi 
alanında atılacak tüm adımları hiçbir kaygı 
taşımaksızın destekleyeceğimizi bir kez daha 
belirtiyoruz. Ancak bu başlıklar altında demok-
rasi güçleri ve aktivistlerimizin tasfiye edilme 
politikalarına da boyun eğmeyeceğimizin bi-
linmesini istiyoruz. Bu nedenle; Diyarbakır’da 
yaşanan hukuksuzlukları Türkiye başta olmak 
üzere tüm dünyadaki demokrasi ve insan hak-
ları savunucularının sahiplenmesi ve gündemi 
haline getirmesini sağlayacağız. Mücadelemizi 
daha da büyüterek sürdüreceğiz. Buradan bir 
kez daha ilgililere şu çağrıyı yapmak istiyoruz; 
Tutuklu arkadaşlarımız derhal serbest bırakıl-
malıdır.

İnsan hakları savunucuları ‘İHD’ye dokunma’ dedi 

Kamuoyuna 
sadece birkaç 
isim yansıdı 
o geceye dair. 
Ahmet Kaya’
nın linç edil-
diği gecenin 

görüntüleri çıktı. Lince katılanlar arasında 
ilginç isimler de var.
Ünlü müzisyen Ahmet Kaya’nın eşi Gülten 
Kaya Balçiçek Pamir’in programına katıl-
dı. Balçiçek Pamir programında Kaya’nın 
“linç edildiği” o gecenin görüntülerini ya-
yınladı ve linç kampanyasına katılanların 
isimlerini teker teker saydı. Gülten Kaya 
da o isimleri doğruladı.

AHMET KAYA NASIL LİNÇ EDİL-
MİŞTİ? 
12 Şubat 1999’da Magazin Gazetecilere 
Derneği’nin ödül törenine katılan Ahmet 
Kaya sahneye çıkıp önce ödülünü aldı. 
Ardından da yakında Kürtçe bir klip çe-
keceğini söyledi. Ve sahnedeki Kaya çatal 
bıçak yağmuruna tutuldu. Eşi Gülten Kaya 
o geceyi şöyle anlatmıştı:

SÜNNETSİZ PEZEVENK
“Serdar Ortaç sahnede okuduğu şarkı sö-
zünü bir anda değiştirerek, “Bu devirde 
kimse sultan değil padişah değil. Atatürk 
yolunda Türkiye! Bu vatan bizim, ellerin 
değil!” diyordu. Bu şarkı üzerine iyice ge-
rildi ortam. Şenay Düdek Ahmet’e, “Sün-
netsiz pezevenk” diye bağırıyordu. Sonra 
Ercan Saatçi, Tuncay Önder, Erdal Acar 
ve onun bir grup adamı vardı provokasyon 
grubunun içinde.

REHA MUHTAR 10. YIL MARŞINI 
OKUTTU
Bir başkası, Reha Muhtar çıkıp memleket 
bölündüğü için memleketim şarkısını oku-
tuyor. Birden 10. Yıl marşı sahne alıyor. 
Herkes hezeyan içinde. Zaten grup psiko-
lojisi böyledir, insanlar katılmak zorunda 
da hissediyor kendilerini...”
Ahmet Kaya bu saldırıların hemen ardın-
dan Türkiye’yi terk edip Fransa’ya yerleşti 
ve orada hayata gözlerini yumdu.

Gülten Kaya 12 Şubat 199’da Ahmet 
Kaya’nın başına gelenleri hep anlattı ama 
o geceden dışarıya yansıyan isim sadece 
Reha Muhtar, Şenay Düdek ve Serdar Or-
taç oldu. Bir de Ahmet Kaya’ya atılan ça-
talların önüne kendini siper eden Mehmet 
Aslantuğ’un ismi duyuldu. Gülten Kaya 
isimleri teker teker saymaktan hep imtina 
etti.

O GECE 10. YIL MARŞINI SÖYLE-
YENLER
Balçiçek Pamir o gecenin videosunu ya-
yımladı ve isimleri şöyle saydı: “Kimler 
var kimler ben görüntülerden şöyle görü-
yorum, İbrahim Tatlıses, Mahsun kırmızı-
gül, Ajda Pekkan, Kadir inanır, Edip Ak-
bayram, Mustafa Topaloğlu, Özcan Deniz 
var ve bu isimlerin hepsi de 10. yıl marşını 
ayakta söyleyen isimler.”

LİNÇ EDENLER ARASINDA KÜRT-
LER DE VARDI
Gülten Kaya ise Pamir’i doğruladı: “Evet 
ve işte bunlar linç gösterisine katılanlar.  
Hiçbirisinde bir sağduyu yok çünkü ülke 
gerçeklerinden uzaklar bu ülkede Kürtler 
var mı, Kürtçe var mı bu bir dil midir bun-
lara hiç kafa yormamışlar ki bu insanlar 
eğer gelişmiş bir algıları olsa bir tanesi 
kalkacak ve habire delikanlılık kitapları 
yazıyorlar kalkıp diyecek ki bira dakika 

evet bu ülkede kardeş bir halk var onların 
bir dili var onların bir kültürü var ne dedi 
bu insan Kürtçe bir şarkı söyleyeceğim ve 
buna klip çekeceğim dedi. Ama ben en çok 
Kürk kökenli şarkıcıların tepkisine şaşır-
dım. O toprağa ait insanlar sonuçta...

Görüntülerde Erdal Acar Ahmet Kaya’ya 
bir el hareketi yapıyor ve Ahmet Kaya da 
ona sarılıyormuş gibi görülüyor. Gülten 
Kaya “Ahmet onun kulağına hak ettiği ce-
vabı verdi” diye anlatıyor.

ASLANTUĞ VE AY KORUDU
Kaya şarkısını söyleyip sahneden indiğin-
de çatal yağmuru başlıyor. Çatallardan biri 
Gülten Kaya’nın kafasına geliyor. Gerisini 
Gülten Kaya şöyle anlatıyor: “Evet benim 
alnıma bir çatal geldikten sonra çok geril-
di eşim, gözüme gelebilirdi. O sırada sağ 
olsun orada ki garsonlar bizi korudu onu 
hiç unutmuyorum. O tablo benim için çok 
önemlidir. Çok hüzünleniyorum.  Salonda 
garsonlar dışında bir tek sağduyulu insan 
göremiyoruz. Bir tek Mehmet Aslantuğ var 
bize destek olan. Bir de Savaş Ay. Her şey 
sakinleşir diyoruz böceğin biri sahnede aji-
tasyon yaratmaya başladı.”
Ve Serdar Ortaç onuncu yıl marşını söyle-
meye başlıyor: 
“Evet. 10. Yıl marşını söylemeye başladı. 
Hani vatanı biz böldük ya onlar toparlaya-
caklar. Marşı dinlemedi gitti dedirtmemek 
için bekledik.”

REHA MUHTAR YALAN SÖYLÜYOR
Daha sonra orada bulunanlardan Reha 
Muhtar kendisinin linçe katılmadığını, ora-
dakihavayı dağıtmaya ve birleştirmeye ça-
lıştığını söylemişti. Gülten Kaya Muhtar’ı 
yalanlayarak şöyle konuştu:
“Yazdıkları doğru değil. Yani orada ben o 
havayı dağıtmaya ve birleştirmeye çalıştım 
falan diyor ama değil yani niye mesela 
memleketim şarkısını söyletiyor? Kimin 
babasının memleketi orası? Benim de 
memleketim yani, kim benim memleketimi 
benden daha fazla sevdiğini iddia edebilir 
ki? Reha Muhtar mı?Asla kabul etmiyo-
rum bunu,bu yarıştırılabilinir bir şey değil-
dir ki”

APO’NUN FOTOĞRAFI ÖNÜNDE 
KONSER
“Hürriyet Gazetesi bir fotoğraf yayınladı 
ve bizim 93 yılında Berlin’de bir konser 
yaptığımız.. Ve o fotoğrafın önünde Ah-
met Kaya’yı gösteren bir şey yayınladı. 
Güneydoğu’yu Kürdistan gibi gösteren bir 
fotoğraf, harita. Ve sekiz sütün manşet attı 
“Ayıp Ettin Gözüm” diye bir manşet, hiç 
unutmuyorum. Gönderme de yapıyorlar 
güya. Şimdi hiç unutmuyorum, yaptığım 
ilk hareket pasaportumuza bakmak oldu, 
biz hiç öyle bir konser yapmadık. Çünkü 
hemen pasaportları çıkardım. 93 yılında 
yurt dışına hiç çıkmamışız bile.
“Dava düştü evet çünkü bir yıl boyunca 
Hürriyet Gazetesi’ne yazı yazıldı eliniz-
deki bu belgeleri falan gönderin bu olay 
ile ilgili, hiçbir şey göndermediler. Bir yıl 
sonra mahkeme artık polis marifeti ile ge-
tirilmesine karar verince gazetenin avukat-
larından bir yazı geldi, bizim elimizde de 
başka da hiçbir şey bulunmamaktadır.”

AHMET KAYA TÜRKİYE’DE KALSA 
NE OLURDU?

Ne olacaktı bizim sevgili dostumuz Hrant 
Dink’in akıbeti olacaktı,bu olacaktı çok 
net söylüyorum. Ahmet Kaya kahrından 
öldü. İnsan kırk üç yaşın içerisinden geçer-
ken hele birde en üretken zamanı ise hele 
birde gerçekten projelerle doluysa aklının 

içi o kadar erken ki,yani şu ülke için o 
kadar iyi şeyler yapacaktı ki Ahmet Kaya, 
eğer yaşıyor olsaydı, hayat çok garip tabi 
tarihte çok garip, mesela Kurtuluş Savaşı 
Destanını yapacaktı Nazım Hikmet’in, 4 
CD’lik,arşivlik çalışma yapacaktı mesela 
çocuklarının mezuniyet törenine gidecekti 
keplerini giydirecekti, bütün bu haklarını 
aldılar elinden bunda herkesin payı var.
Serdar Ortaç: Ahmet Kaya’nın hiçbir suçu 
yoktu: Pişmanım...
Serdar Ortaç, yıllar sonra Ahmet Kaya’ya 
yönelik hakaretlerinden duyduğu pişmanlı-
ğı itiraf etti. Ortaç, Milliyet Gazetesi’nden 
Pelin Çini’nin konuyla ilgili sorularına şu 
yanıtları verdi: 

Serdar Ortaç, yıllar sonra Ahmet Kaya’ya 
yönelik hakaretlerinden duyduğu pişmanlı-
ğı itiraf etti. Ortaç, Milliyet Gazetesi’nden 
Pelin Çini’nin konuyla ilgili sorularına şu 
yanıtları verdi: 

Kürt açılımıyla birlikte Ahmet Kaya’nın 
içinde sizin de bulunduğunuz bir grup 
tarafından saldırıya uğradığı görüntüler 
yeniden gündeme geldi. İzleyince neler 
hissettiniz?

Bu konuyla ilgili ilk cümle: Çok pişma-
nım. 1999’da bırakın Kürtçe şarkı söyle-
meyi, yolda Kürtçe konuşulamıyordu bile. 
Ben de genç ve cahildim. Bence o gece 
yaşananlarda Ahmet Kaya’nın hiçbir suçu 
yoktu. Ben Ahmet Kaya’nın konuşmasının 
ardından sahnedeydim ve bir anda her Türk 
genci gibi gaza gelip Onuncu Yıl Marşı’nı 
okumaya başladım. Marşı okuduğum için 
pişman değilim tabii ki ama zamanlamam 
çok hatalıydı. Kısacası bence Ahmet Kaya’
nın Kürtçe şarkı söylemesine izin verilme-
liydi.

Aynı şey bugün olsa ne yaparsınız? 

Bugün aynı şey olsa böyle bir tepki asla 
göstermem. Şimdiki hükümetimiz bize bir-
likte yaşamayı öğretiyor. Bunu anlamamızı 
gerçekten istiyor. Osmanlı İmparatorluğu’
nda nasıl onca millet bir arada yaşadıysa, 
ABD’de o kadar etnik grup bir bütün ola-
biliyorsa biz de başarabiliriz. Başarmalı-
yız. Bu konuda son sözüm: Ahmet Kaya’
nın o gece linç edilmesinde rol oynadığım 
için çok pişmanım. Bugün olsa bu tepkiyi 
asla vermem. Kürtçe şarkı okunmasını 
destekliyorum ama asla şehit görmek de is-
temiyorum. Birlikte yaşamayı öğrenmemiz 
gerekli.

İŞTE AHMET KAYAYI LİNÇ EDEN İSİMLER
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Plusieurs milliers de Kurdes (plus de 
15.000 selon les organisateurs, 6.500 
selon la police) ont manifesté ce matin à 
Strasbourg pour réclamer la libération 
de l’ancien chef du parti  PKK Abdullah 
Öcalan, détenu en Turquie depuis 1999.
 
Cette manifestation était organisée par 
la Fédération des associations kurdes en 
France (Feyka). Venus massivement et 
en famille d’Allemagne, de Belgique, des 
Pays-Bas ou de Suisse, les manifestants 
ont défilé derrière des banderoles récla-
mant la «liberté pour Öcalan» et une «so-
lution démocratique pour la question kurde
». 
Les manifestants étaient principalement 
venus demander la libération d’Öcalan, 
fondateur et ex-chef du Parti des travail-
leurs du Kurdistan (PKK). 
Öcalan avait été arrêté en 1999 au Kenya 
par des agents turcs avec l’aide des servi-
ces de renseignement américains et Israéli-
ens. 
Transféré en Turquie, il a été condamné 
à mort pour «séparatisme» en juin 1999, 
peine commuée en 2002 en prison à vie 
après l’abolition de la peine capitale. La 
Cour européenne des droits de l’Homme a 
recommandé en mai 2005 l’organisation d’
un nouveau procès, estimant que celui de 
1999 était «inéquitable». 
Le PKK, considéré comme une organi-
sation terroriste par la Turquie, l’Union 
européenne et les Etats-Unis, a déclenché 
en 1984 une rébellion sécessionniste dans 
le sud-est de la Turquie qui a fait plus de 
37.000 morts. A l’appel d’Öcalan, ses par-
tisans ont décrété une trêve unilatérale le 
1er octobre 2006, rejetée par Ankara. 

Des milliers de Kurdes défilent 
à Strasbourg pour Öcalan Amnesty International demande aux auto-

rités iraniennes de renoncer à exécuter 17 
membres de la minorité kurde iranienne, 
dont une femme Zeynab Jalalian, tous 
condamnés à mort après avoir été reconnus 
coupables d’infractions à caractère poli-
tique. L’organisation redoute qu’ils ne so-
ient exécutés à tout moment, d’autant que 
deux autres Kurdes ont été mis à mort en 
Iran ces derniers mois. La dernière exécu-
tion concernait Fasih Yasmini, exécuté à 
Khoy le 6 janvier 2010.

Tous ont été condamnés à l’issue de procès 
iniques pour mohareb (inimitié à l’égard 
de Dieu), parce qu’ils appartenaient à des 
groupes de l’opposition kurde interdits – 
pour la plupart au Parti pour une vie libre 
au Kurdistan, groupe armé connu sous son 
acronyme kurde PJAK, et à Komala, or-
ganisation marxiste. Certains auraient été 
torturés en détentionet n’auraient pas été 
autorisés à consulter un avocat.

Fasih (Fateh) Yasmini, qui a été exécuté à 
Khoy, avait été arrêté lors d’affrontements 
entre le PJAK et les forces de sécurité ira-
niennes dans le village de Hendavan, près 
de Khoy, aux alentours de février 2008. 
On ignore si Fasih Yasmini était impliqué 
dans ces affrontements. Selon certaines 
informations, il faisait partie d’un groupe 
de villageois arrêtés, dont son père Hosse-
in Yasmini, cinq filles et un autre homme, 
Fahim Reza-Zadeh. Ils auraient été condu-
its au centre de détention du ministère du 
Renseignement à Khoy, où Fasih Yasmini 
aurait été torturé. Sa famille n’a eu aucune 
nouvelle de lui pendant près de deux mois.

Hossein Yasmini purge actuellement une 
peine de deux ans d’emprisonnement, tan-
dis que Fahim Reza-Zadeh a été condamné 

à une peine de quinze années d’emprison-
nement en exil. La condamnation à mort de 
Fasih Yasmini par le tribunal révolutionna-
ire de Khoy aurait été confirmée en appel 
par la 10e chambre de la cour d’appel de 
la province de l’Azerbaïdjan de l’Ouest et 
par la Cour suprême. Il a été exécuté le 6 
janvier 2010 sans même que son avocat n’
en soit informé – ce qui est contraire à la 
loi iranienne.Les autorités n’ont pas remis 
sa dépouille à sa famille, peut-être pour 
éviter qu’elle ne l’inhume ou n’organise 
un service funèbre. Amnesty International 
condamne cette exécution.

Ali Saremi (ou Sarami), soixante-deux ans, 
a été condamné à mort pour mohareble 
29 décembre 2009, en raison de son ap-
partenance à l’Organisation iranienne des 
moudjahidin du peuple (OIMP), groupe d’
opposition basé en Irak. Il a été arrêté en 
septembre 2007 après avoir pris la parole 
lors d’une commémoration au cimetière de 
Khavaran, à Téhéran, en souvenir des vic-
times du « massacre des prisons » de 1988. 
Il a été maintenu en détention depuis lors. 
Amnesty International a diffusé une action 
urgente en faveur d’Ali Saremi et de six 
autres personnes en novembre 2007.

Détenu sans être jugé pendant des mois, 
la plupart du temps à la prison d’Evin, Ali 
Saremi a assisté le 16 novembre à sa der-
nière audience devant la 15e chambre du 
tribunal révolutionnaire. Deux jours après 
les manifestations contre le gouvernement 
organisées à l’occasion de l’Achoura le 27 
décembre 2009 et violemment réprimées 
par les forces de sécurité, on lui a appris 
qu’il avait été condamné à mort. Les au-
torités iraniennes ont montré du doigt 
plusieurs organisations pour la mise sur 
pied de ces manifestations, dont l’OIMP et 

un « groupuscule marxiste ». Ali Saremi a 
un fils membre de l’OIMP, qui vit dans le 
camp d’Ashraf, en Irak, et à qui il a rendu 
visite. Ali Saremi a passé vingt-trois ans 
derrière les barreaux en raison de ses acti-
vités politiques, avant et après la révoluti-
on islamique en Iran.

Complément d’information

Depuis les émeutes qui ont suivi l’électi-
on présidentielle contestée de juin 2009, 
Amnesty International a constaté une 
augmentation du nombre d’exécutions en 
Iran, tandis que les autorités menaçaient de 
juger les manifestants pourmohareb. Ces 
mesures semblent destinées à dissuader la 
population de prendre part aux manifestati-
ons hostiles au gouvernement.

Selon certaines informations, les 17 Kur-
des actuellement sous le coup d’une con-
damnation à mort pour des infractions d’
ordre politique sont :

1. Zeynab Jalalian [femme]
2. Habibollah Latifi
3. Sherko Moarefi
4. Farhad Vakili
5. Farzad Kamangar
6. Ali Haydarian
7. Hossein Khezri
8. Rashid Akhkandi
9. Mohammad Amin Agoushi
10. Ahmad Pouladkhani
11. Sayed Sami Hosseini
12. Sayed Jamal Mohammadi
13. Rostam Arkiya
14. Mostafa Salimi
15. Anwar Rostami
16. Hassan Talai
17. Iraj Mohammadi
Par MAKSUNI OERDE

Les Kurdes en IRAN

GRUP AVESTA EMPIRE

FUAD NARAGİ AHMET İLÇİ
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FUAD & AHMET

Council General, Mr. Dimitris Azemopoulos;

A seven people committee from The Canadian 
Kurdish federation and Toronto Kurdish Com-
munity Centre visited the Greek consulate to 
pass on an communique to condemn the Feb-
ruary 15th conspiracy. The Kurdish committee 
was welcomed very friendly. Also the committee 
thanks the consulate about their curtsy and app-
reciate the friendly message and for indicating 
the sorrow of the February 15th occurrence.  

We are here today to denounce and protest aga-
inst the international conspiracy that have been 
developed to undermine Kurdish aspiration for 
freedom and justice and the illegal abduction of 
Mr. öcalan in Kenya on 15 February 1999.  

Today Kurds and their friends on every man’
s land in the World are united in one voice to 
resist the international conspiracy that has been 
forced upon them by attempting to criminalize 

the achievement of Kurdish Freedom movement 
and their Leader Mr. öcalan.

As you already know, Mr. Abdullah öcalan is the 
main engineer and the chief architect of Kurdish 
Freedom Movement in Northern Kurdistan. By 
the late 90s it has became clear that Injustices, 
deprivation, de-habitation and poverty that has 
been a state policy against Kurds for past 80 ye-
ars in Turkey was not going to be accepted any 
longer. Without any recognition, basic human 
rights and freedoms, Kurds were demanding a 
life with dignity. In the aftermath of the collapse 
of Soviet Empire, advancement of globalization 
and the information technology, forces of free 
market economy and the urgency of transparent 
democracies brought the Kurdish conflict in Tur-
key and other deliberately divided parts to a new 
frontier. Mr. öcalan was the legitimate leader of 
the Kurdish freedom movement in this frontier. 
With the leadership of Mr. Abdullah öcalan and 
the immense sacrifices of Kurdish Freedom Mo-
vement, Kurdish conflict emerged as the top is-
sue that required urgent resolution in the Middle 
East.

While the Kurdish conflict has been placed in 
the center stage and gained attention of the inter-
national community, Turkish government have 
invested great amount of effort and resources to 
campaign and convince western sponsors of its 
criminal state that Mr. öcalan was not suitable 
to negotiate the Kurdish Interest with them. 
Western involvement to satisfy the demand of 
Turkish state resulted in the abduction of Mr. 
öcalan. Apparently Greek government blundered 
into a way of getting rid of a serious problem 
that could give Turkey an advantage to remain 
in Cyprus longer. However, Greek government’
s unfortunate error in judgment has not contri-
buted to any solution in Cyprus. Greeks have 
betrayed hundred of thousands of their people 
murdered in the hands of Turkish military betwe-
en 1915 and 1921 as well as those murdered in 
1955 in Istanbul and 1974 in Cyprus, instead go-
vernment of PM Kostas Simitis took part in the 

international conspiracy that 
has been masterminded against 
Kurdish nation and handed 
over Kurdish Leader Mr. öca-
lan to the criminal Turkish sta-
te. Since the illegal abduction 
and imprisonment of Mr. öca-
lan, encouraged and motivated 
Turkish governments with its 
military and police have car-
ried out thousands of murder 
against Kurds, extrajudicial 
killings, arrest of thousands 
of Kurdish Political leaders, elected officials, 
mayors, human rights activists and members of 
parliament, Jailing over 1200 Kurdish children 
of 8-16 years olds as well as tens of kidnapping 
and trade of Kurdish children by a state sponso-
red organ mafia.

Kurds who have shared a great history with Gre-
eks in Anatolia and Mesopotamia, collectively 
contributed to humanity a great deal and histo-
rically, had hold a special trust in Greek nation. 
This brotherly trust was broken on February 15, 
1999 under the failed leadership of Mr. Kostas 
Simitis. We can only say that this was a shame 
that Greek Nation will live with for forever. 
The Illegal abduction of Mr. öcalan resulted in 
wide spread condemnations and protests. Furt-
hermore, well organized and coordinated efforts 
of Kurdish Freedom Movement and the Kurds 
internationally did not permit the conspiracy to 
achieve its goal. And, Sir, we are here to remind 
you that while the struggle of our people will 
grow stronger, aspiration of Kurds for freedom 
and justice will prevail despite your government’
s betrayal of its own promise and trust.

As much as the Turkish effort to paint the Kur-
dish emancipation struggle as terror - it is a 
reality and cannot be eliminated. The European 
politics in the Turkish-Kurdish conflict has 
contributed nothing to a peaceful solution. This 
conflict can only be resolved by way of dialogue. 
The Kurds have made it completely clear many 

times. It is Turkey’s turn to take constructive step 
towards reconciliation with Kurds by ending the 
military repression. Recognizing Mr. öcalan as 
the legitimate negotiator for Kurds could be the 
one decisive step to set the stage for a permanent 
solution. Ending öcalan’s solitary confinement 
in compliance with the demands of the anti-tor-
ture-committee of the Council of Europe (CPT) 
should not be a matter of negotiation.

Canadian Kurds are protesting the Greek Go-
vernment for taking part in the international 
conspiracy that undermined the Kurdish Fre-
edom Movement and condemning the illegal 
abduction of Mr. öcalan on its 11th anniversary. 
As proud Canadian Kurds, we asked our govern-
ment as a moral obligation not to be a part in the 
conspiracy against the Kurdish aspiration for 
freedom and justice. We are also asking your go-
vernment to stop undermining Kurdish people’
s struggle for liberation. In this regard we expect 
that Greek government takes the responsibility 
by publicly regretting the unfortunate part Greek 
nation have taken in the conspiracy and the dire-
ct role in the abduction or Mr. öcalan. 

We invite you to stand with Kurdish nation de-
fending the rights of Kurds in Turkey, Iran and 
Syria and demanding the release of Mr. öcalan.

Thank you,
On behalf of Toronto Kurdish Community Cen-
tre

Denouncing the International conspiracy that Greek have taken 
part and the illegal abduction of Mr. Abdullah öcalan (aka Apo)
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Artistik patinaj dalında tüm altın madalya-
ları 1946’dan bu yana sadece Sovyet ya da 
Rus sporcular kazanmıştı.
Karı koca olan Shen Xue (31) ve Zhao 
Hongbo (37), aslında bırakmış oldukları 
spora, Olimpiyatlar için yeniden dönmüş-
tü.
Artistik patinaj dalında altın madalyaya 
ulaşan çift, 3 kez dünya şampiyonu olmuş, 
2002 ve 2006’da ise bronz madalya kazan-
mıştı.
Zhao Hangbo müsabaka sonrasında altın 
madalya kazanmak isteyenlere tavsiyesi 
sorulduğunda, “Altın madalyaya ulaşmak 
için 37 yaşınıza dek beklemeyin” dedi.
Çinlilerin bu alandaki başarısını gümüş 
madalyayı kazanan Pang Qing ve Tong 
Jian çifti perçinledi.
Son dünya şampiyonları olan Almanya’
dan Aliona Savchenko ve Robin Szolkowy 
çifti ise bronz madalya aldı.

Kayakta da ‘en yaşlı’ şampiyon
Olimpiyatların ilgiyle izlenen bir diğer 
alanı olan kayakla sürat yarışlarında ise 
İsviçre’den Didier Defago altın madalyaya 
ulaştı.
Defago, 1988’den bu yana bu dalda madal-
ya kazanan ilk İsviçreli oldu.
Yaklaşık 3,5 kilometrelik parkuru 1 dakika 
54,31 saniye skoruyla tamamlayan 32 ya-
şındaki sporcu aynı zamanda bu daldaki en 
‘yaşlı’ şampiyon.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Cumar-
tesi gününden ertelenen yarışta ikinciliğe 
Norveçli Aksel Lund Svindal, üçüncülüğe 
ABD’den Bode Miller ulaştı.
Cumartesi günü başlayan ve 17 gün süre-
cek oyunlara 82 ülkeden sporcular katı-
lıyor. Sporcular 15 dalda 90 müsabakaya 

katılıyor.

Olimpiyatın ‘mali tablosu’
Kanada’nın üçüncü büyük kenti olan Van-
couver, aslında bazı açılardan şanssız bir 
ev sahibi.
Kent, oyunları organize etme hakkı ka-
zandığında dünya ekonomisinin koşulları 
çok farklıydı. Küresel mali kriz sonrası 
ise organizasyonda görevli personel sayısı 
azaltıldı, Vancouver, sponsorluk anlaşma-
larından en az 30 milyon dolar kaybetti.
Kış olimpiyatlarının Amerika’daki yayın 
haklarına sahip NBC Televizyonu’nun yet-
kilileri, oyunlardan 200 milyon dolar zarar 
edeceklerini söylüyor...
Yine de Vancouver Kış Olimpiyatları ve-
silesiyle büyük bir değişim geçirdi. Kentin 
altyapısı düzeltilirken; yolların çoğu kapa-
tıldı, ana caddelerde sık sık polislere rast-
lanıyor.
Otobüsler, oyunların bayrağındaki beyaz-
mavi ve yeşil renklere boyandı, bazı Van-
couverlılar da sokaklarda, bayraklarındaki 
kırmızı ve beyaz giysilerle dolaşıyor. 

Kış Olimpiyatları’nda Çinli sporcuların zaferi
Kanada’nın Vancouver kentindeki Kış Olimpiyat oyunları’nda Çinli buz 
patencileri hem altın hem de gümüş madalyaları alarak Rusların bu 
alandaki hakimiyetini kırdı.
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Çin hem altın hem de gümüş madalya 
ile büyük bir zafere ulaştı

ANKARA - Kanada’nın Vancouver kentin-
de devam eden 2010 Kış Olimpiyat Oyun-
ları’nın dördüncü gününde, 5 dalda 15 
madalya dağıtıldı.Madalya sıralamasında, 
3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya sahibi 
olan Almanya birinci sıraya yükseldi. 
Madalya alan sporcular ve ülkeleri şöyle: 

BİATLON 
Bayanlar 10 Kilometre Takip 
--------------------------- 
Altın: Magdalena Neuner (Almanya) 
Gümüş: Anastazia Kuzmina (Slovakya) 
Bronz: Marie Laure Brunet (Fransa) 

Erkekler 12.5 Kilometre Takip 
---------------------------- 
Altın: Bjorn Ferry (İsveç) 
Gümüş: Christoph Sumann (Avusturya) 
Bronz: Vincent Jay (Fransa) 

KIZAK 
Bayanlar 
-------- 
Altın: Tatjana Hufner (Almanya) 
Gümüş: Nina Reithmayer (Avusturya) 
Bronz: Natalie Geisenberger (Almanya) 

SNOWBOARD 
Snowboard Cross 
--------------- 
Altın: Maelle Ricker (Kanada) 
Gümüş: Deborah Anthonioz (Fransa) 
Bronz: Olivia Nobs (İsviçre) 

SÜRAT PATENİ 
Bayanlar 500 Metre 
------------------ 
Altın: Lee Sang-Hwa (Güney Kore) 
Gümüş: Jenny Wolf (Almanya) 
Bronz: Wang Beixing (Çin)

OLİMPİYATLARDA ALMANYA RÜZGARI

   
   

MADALYA DURUMU  

  Ülke          Altn   Gümü    Bronz    Toplam
--------------------------------------------------
1- Almanya          3       4       2         9
2- Güney Kore       3       1       0         4
3- sviçre          3       0       1         4
4- ABD              2       2       4         8
5- Kanada           2       2       1         5
6- Fransa           2       1       4         7
7- sveç            2       0       0         2
8- Çin              1       1       1         3
9- Slovakya         1       1       0         2
10- Çek Cumhuriyeti 1       0       1         2
11- Hollanda        1       0       0         1
12- Avusturya       0       2       1         3
13- Norveç          0       2       1         3
14- talya          0       1       2         3
15- Japonya         0       1       1         2
16- Avustralya      0       1       0         1
17- Estonya         0       1       0         1
18- Polonya         0       1       0         1
19- Hrvatistan     0       0       1         1
20- Rusya           0       0       1         1

Kanada’nın Vancouver kentinde devam eden 2010 Kış Olimpiyat 
Oyunları’nın dördüncü gününde, 5 dalda 15 madalya dağıtıldı.

Vancouver 2010’da yaşanan olan şok etkisi 
yarattı. 21 yaşındaki Gürcü kızakçı Nodar 
Kumaritaşvili, tek kişilik sırtüstü binilen 
sürat kızağında kayarken pistin finiş nok-
tasına yakın kulvar duvarının tamponsuz 
demir çubuğuna çarparak öldü. 
Olay Vancouver’da şok etkisi yarattı. Kaza 
sonrası antrenmanlar iptal edildi. 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı 
Jacques Rogge, doktorların büyük çabasına 
rağmen kurtarılamayan Gürcü sporcu için, 
“çok üzgünüz. Oyunlar hakikaten darbe 
aldı” ifadesini kullandı.

2010 Kış Olimpiyatları resmen başlatacak 
tören, açılışa kısa bir süre kala hayatını 
kaybeden Gürcü sporcuya adandı. Kuma-
ritaşvili için bir dakikalık saygı duruşu 
yapıldı. 

Kış Olimpiyatları’nda bir rekor olan 82 
ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 2010 
Vancouver’ın açılış töreninde, 86 katego-
ride mücadele edecek 2 bin 500 atlet hazır 
bulundu. 

Cayman Adaları, Gana, Karadağ, Pakistan, 
Peru, Sırbistan ve Kolombiya tarihlerinde 
ilk kez Kış Olimpiyatları’na katılıyor.

Bir olimpiyat töreni tarihte ilk kez bir sa-
londa gerçekleştirilirken 60 bin sporsever 
açılışta hazır bulundu. Rogge’un katkıla-
rıyla Olimpiyat Oyunları’nda kalmaya ka-
rar veren Gürcü takımının yedi sporcusu, 
Vancouver’daki açılış töreninde en çok 
destek alan ekiplerden biri oldu. 

Hayatını kaybeden takım arkadaşları Ku-
maritasvili’nin anısına kollarında ve bay-
raklarında siyah bantla geçiş yapan Gürcü 
ekibi, uzun süre ayakta alkışlanırken tri-
bünlerden atılan güllerle az da olsa moral 
buldu. 

IOC başkanı Rogge ve Vancouver’daki 
organizasyonun başı olan John Furlong, 
bütün atletlerden Kumaritaşvili’yi onurlan-
dırmaları için mücadele etmelerini istedi. 

Evsahibi Kanada Takımı’nın geçişinde bü-
yük bir çoşku yaşanırken, 4 ünlü Kanadalı’
nın yardımıyla yakılan Olimpiyat Ateşi 
gecenin zirve yapan anıydı. Kanada’nın 
hokey efsanesi Wayne Gretzky, kayakçı 
Nancy Greene, NBA yıldızı All-Star Steve 
Nash ve hız pateninin yıldızı LeMay Doan, 
Olimpiyat Ateşi’nin aynı anda yaktı. 

Açılış töreninin kültür-sanat performans-
larını Kanada’nın dünyaca ünlü yıldızları, 
Bryan Adams, Nelly Furtado, Sarah McLa-
chlan gibi isimler gerçekleştirdi. 

2010 Kış Olimpiyatları 28 Şubat’ta sona 
erecek.

Vancouver 2010 duygusal anlara sahne oldu
 Vancouver 2010 Kış Oyunları’nda duygusal anlar yaşandı. Vancouver 
2010 Kış Oyunları açılışına Gürcü kızakçı Nodar Kumaritaşvili’nin 
ölümü damga vurdu.

Son olarak biatlonda, erkekler 12,5 ki-
lometre ve bayanlar 10 kilometre takip 
yarışlarında ciddi zamanlama hataları 
yapıldı. Bayanlarda 3 kayakçı yarışa geç 
başlatıldı. Erkeklerde ise 2 sporcu erken 
çıkış yaptı. Neyse ki bu ciddi yanlışlara 
karşın, yarışlar sonunda madalya sırala-
ması değişmedi. En ciddi hatanın kurbanı 
İsveçli Anna Carın Olofsson-Zidek oldu. 
Yarışa 14 saniye geç başlatılan Zidek, bitiş 
çizgisini 5. sırada geçti. Hatanın düzeltil-
mesiyle İsveçli kayakçı 4. sıraya yükseldi. 
Uluslararası Biatlon Birliği, skandal sonra-
sı büyük bir şok içindeydi. Birlik, yarışlara 
katılan tüm sporculardan özür diledi. Bi-
atlon Birliği`nin teknik delegasyonundan 
Norbert Baıer, `En karanlık günümüzü 

yaşadık.` dedi. Oyunların dördüncü günün-
de, 5 dalda 15 madalya dağıtıldı. Madalya 
sıralamasında, 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz 
madalya sahibi olan Almanya birinci sıraya 
yükseldi. ZAMAN

Kış Olimpiyatları, skandallarla anılıyor
Kanada`nın Vancouver kentinde devam eden 2010 Kış Olimpiyat 
Oyunları`nda sorunların ardı arkası kesilmiyor.

21 yaşındaki Gürcü kızak sporcusu Kumaritas-
hvili’nin yaşamı, olimpiyat öncesi yaptığı son 
antrenmanda, yüksek hızda kızağından düşmesi 
ve bir direğe çarparak yaşamını yitirmesiyle, 
trajik bir şekilde son buldu.

Kanada’nın Vancouver kentinde bugün başla-
yan 21. Kış Olimpiyatları’nda antreman yapan 
Gürcü kızakçı Nodar Kumaritashvili, kaza so-
nucu hayatını kaybetti. 
 
Associated Press ajansının bildirdiğine göre, 
Kanada’nın batı kıyısında İngiliz Kolumbiyası 
eyaletinde yapılan kış olimpiyatında, 21 yaşın-
daki Gürcü kızak sporcusu Kumaritashvili, tek 
kişilik sırtüstü binilen sürat kızağında kayarken 
“oluk pistin” finiş noktasına yakın kulvar du-
varının tamponsuz demir  çubuğuna çarparak 
öldü.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Belçikalı 
Başkanı Jacques Rogge, doktorların büyük 
çabasına rağmen kurtarılamayan Gürcü sporcu 
için “Çok üzgünüz. Oyunlar hakikaten darbe 
aldı” ifadesini kullandı. Sporcunun ailesine he-
men haber verilmedi. 

İlk açıklamada Gürcü olimpiyat takımının 
başkanı da “Oyunlardan hemen çekilme ihtima-
limiz var” derken Gürcistan, olimpiyatlardan 
çekilmeyeceğini bildirdi. 
 
Gürcistan Spor Bakanı Nikolas Rurua, Vancou-
ver’da yaptığı açıklamada, “Ekip olarak büyük 
üzüntü içindeyiz, ancak sporcularımız olimpi-
yat ruhuna sadık kalarak oyunlara sonuna kadar 
devam etmek istediler. Olimpiyatlardan çekil-
miyoruz” dedi.

Kanada’da düzenlenen 2010 Vancouver Kış Olimpiyatlar’ında, oyunlar 
öncesi son hazırlıklarını tamamlamak için antrenman yapan kızakçı Nodar 
Kumaritashvili, kızaktan düşerek yaşamını yitirdi. 

Olimpiyat sporcusu Kumaritashvili’nin trajik ölümü!
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gelin görüþelim!

Sýcak bir ortamda saðlýklý 
beslenmenin keyfini yaþayýn!

Ortaköy’ün Kumpirini
Montreal’e Getirdik

514-844-6660514.844.6660

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

www.bakedpotatoshop.com

Kendi iþini kurmak isteyenlere büyük fýrsat,
gelin görüþelim!

Sýcak bir ortamda saðlýklý 
beslenmenin keyfini yaþayýn!

Ortaköy’ün Kumpirini
Montreal’e Getirdik

514-844-6660

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

Kalitede öncü Fiyatta hesaplı

www.flexcastmoulding.com
T: 905.738.0064  F: 905.738.0018

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

Mesop
Okuyucularina
30% indirim

BLV ST. M
IC

H
EL

BLV. INDUSTRIEL

Avenue H
ebert

Ave. H
otel de Ville

Rue Majeau

Rue Larin

BLV. PIE-IX

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

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

514.329.7749
514.570.8594

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

soir Livraison gratuite. Free delivery

Restaurant
Memo Pizzeria
514 362 0300

5001 Wellington, Verdun

Cicek pastanesi

Bur: 514 303 5361
Cell: 514 927 2344

3656 Fleury Est, Mtl, Qc H1H 2S6

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

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

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

soir Livraison gratuite. Free delivery
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Memo Pizzeria
514 362 0300

5001 Wellington, Verdun

Cicek pastanesi

Bur: 514 303 5361
Cell: 514 927 2344

3656 Fleury Est, Mtl, Qc H1H 2S6

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

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

PATISSERIE

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

soir Livraison gratuite. Free delivery

Restaurant
Memo Pizzeria
514 362 0300

5001 Wellington, Verdun

Cicek pastanesi

Bur: 514 303 5361
Cell: 514 927 2344

3656 Fleury Est, Mtl, Qc H1H 2S6

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

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

PATISSERIE
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FOOD DISTRIBUTION

514.334.8451

www.conanfoods.com
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
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