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MİTHRA ÇİYAYÎ

Gündem sinews2003@hotmail.com

KÜRD ASMİLASYONUN 
DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ

Bugün Kürdistan’lı ve Türkiyelilerin 
en çok yaşadığı bölgelerden biri olan 
Wilson Av caddesini gezdik. Covit 19 
varisinin ülkeyi sıkıyönetim çevirdiği 
günlerin aksine her yer cıvıl cıvıldı. 
Kanada da bahar havasının hakim 
olduğu bu bir kaç günde herkes soluğu 
dışarıda alıyor. Toronto nerdeyse eski 
yoğun trafiğine kavuşmuş durumda.

Wilson Av, Keel ve Daferin arasında 
ki bölge bin bir renkten, bin bir dilden 
ve bin bir ırktan insanın yaşadığı 
Toronto’nun nispi anlamında, biraz 
varoş olmasıdır. Burada insanlar her 
türlü anlaşıyor. Sanki yepyeni ortak bir 
İngilizce yaratmışlar. Bu İngilizciye 
el kol hareketleri, küfürleri ve mimik 
ve işaretler eşliğinde mükemmel bir 
uyum sağlamış durumda. Resmi ve yarı 
resmi kurumlarda çalışan personelde bu 
anlamda insanı anlama ve söylediğini 
k a v r a m a  k o n u s u n d a  m ü t h i ş  b i r 
yetenek sergiliyor diyebiliriz.  Her kes 
hem kendi diliyle, hem de İngilizce 
konuşuyor. Bir anlamda çok kültürlü 
yaşamın güzelliğini uyumunu bu semtte 
görmek mümkün. Kimse kimsenin 
diliyle dalga geçmiyor ama herken 
kendi İngilizcesiyle dalga geçebildiği 
bir büyük semt diyebiliriz. 

Kürt berber, Kürt pastacı ve Kürt 
Restoranttın yanında bir Poetekiz barı, 
bir ingiliz dişçi, karşıda Meksikalı, daha 
yanında Filipinli ve bir çok işletme 
görmek mümkün. Burada bir ilk olmasa 
da bir laz bakkal, Birkaç tane Türk 
marketi, Sahibi Koreli büyük sebze 
meyve marketi bulabilirsiniz. Bunun 
yanında muhasebecilerin de mesken 
tuttuğu bir yer.

Bu bölgeyi günün hangi saatinde 
dolaşırsanız dolaşım mutlaka tanıdığınız 
birine rastlarsınız. Bu rahatlıktan olacak 
ki bir çok yeni mülteci bu bölgeyi 
tercih etmektedir. Her yeni gelen yirmi 
yıl önce nasıl st Cler west end Dafrine 
yerleşiyorlardı ise bugünde Wilson 
Keel-Daferine yerleşiyorlar. Tabi buna 
benzer ülkeden gelenlerin yoğun olarak 
yaşadığı başka alanlarda var. Zamanı 
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geldiğinde onlardan da söz etmeye 
çalışacağız. 

Kanada’nın çok kültürlü yapısının 
oluşturduğu ortamdan kaynaklanan çok 
renkli bir arkadaşlık ortamı da oluşmuş 
durumda. Hemen hemen her bireyin 
farklı kültürden, farklı ırktan arkadaşları 
var. Gerek iş gerekse komşuluk ilişkileri 
bu dünyanın öbür ucundaki ülkeyi biraz 
da olsa sıcak bir ortam katabiliyor. 

Bugün  birazda bu bakış aşısıyla kurt 
toplumunun yaşam biçimine kısa bir 
göz atalım.
İsterseniz, ülkenin dil konusunda 
ne kadar özgür olduğunu kanıtlayan 
güzel bir örnek daha verelim ve Kürt 
asimilasyonun dayanılmaz hafifliğe 
değinelim.

Burada ne kadar dil varsa o kadar 
da tercüman var. Kanada devleti bir 
devrim niteliğinde devlete kayıtlı, bir o 
kadar da bağımsız çalışan Tercümanlar 
ordusu yaratmış. Her dilde tercüman 
bu lmak  mümkün .  Her  he r  d i lde 
devletin resmi okullarında bir sayısını 
tamamladığınızda kendi ana dil sınıfını 
açabiliyorsunuz. Ayrıca kendi okulunu 
kurma ve devlet desteği almak ta 
mümkün ki bu konuda başta Yahidiler 
olmak üzere yüzlerce değişik etnik 
halk kendi okulunu açmış durumdan 
i lkokuldan  baş layarak  l i seye  ve 
kolejlere kadar. Bu konuda devletin 

olanakları size sonuna kadar açık. 
Devletin maaş verdiği öğretmenler, 
devletin parasını ödediği tercümanlarla 
dev b i r  i ş  o lanağı  yara t t ığ ı  g ib i 
kimsenim İngilizciyi bilmemesinden 
dolayı da mağdur olmasını engellemiş. 

Bu kadar olanak olmasına rağmen dili 
yeterince bilmemesinden ve sitemi 
kavrayamamasından dolayı binlerce 
mağdurla karşılaşabilirsiniz. Tabi 
bu mağduriyetin temel nedeni kendi 
yetmezliklerimiz olsa da temel neden 
aracılar, dil bilip tercümanlık yapan 
bazı kişi ve kurumların sistemin çarkını 
kendi bireysel ve kurumsal çıkarına 
göre yönlendirmesinden de kaynaklı. 

Zamanı geldiğinde Kanada toplumunun 
bütün olumlu ve olumsuz yaşam 
koşullarına değineceğiz. 

B ü y ü k  o l a n a k l a r ı n a  v e  ö z g ü r 
olan topluma biz ne kadar uyum 
sağlayabiliyoruz ve sistemle ne denli 
uyumlu çalışabiliyoruz. Bu konuda çok 
olumlu yanıt veremeyeceğim. Bireysel 
olarak bir çok projeye imza atmış Kürt 
toplumu mesele kurumsallaşmaya 

geldiğinde yeterli başarı sağladığı 
söylenemez.  Bunda genel  olarak 
kitlemizin köylü kökenli olması olsa 
da devletinde aktif Kürt kurumlarının 
üstündeki etkisi de yabana atılır gibi 
değil. Kanada da ki halklar arasında en 
örgütlü halklardan biri olan Kürtlerin 
neden dev kurumsal organizazsonlara 
imza atmadığı araştırılmaya değer bir 
konu ve inanıyorum onlarca sebebi var.

H a  d e y i n c e  y ü z l e r c e ,  ç o k  a c i l 
durumlarda binlerce insanı bir araya 
getirebilen kurumsal yapımız var. 
Özgürlük hareketine bağlılık nerdeyse 
kayıtsız şartsız bir ilke haline gelmesine 
rağmen gerek ekonomik örgütlemede 
gerek sendikal örgütlemelerde ve en 
önemli federasyonun işlevinin gerekli 
örgütlemeyi yaratamıyor ve  istenilen 
başarıyı elde edemiyor.

Bunun bireysel veya kurumsal çıkar 
çatışmalarla hiçbir ilgisi yok. Temel 
sebeplerinden biri Kürt toplumunun 
kendini hep savaş şartlarına göre 
ö rgü t l emes i  ve  Dev  dev le t l e r in 
oyunlarında aranmalıdır. Kürdistan 
da savaş bitmediği sürece de doğal 
olarak toplum hep kendini küçülterek 
korumaya alıyor. 

Devam Edecek

KANADA DA YENİ YAŞAM 6
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WHY TROYA?
We are MANUFACTURER! That’s why you are getting lowest 
price in GTA! Biggest variety of styles and designs in windows 
and doors industry. 25 years warranty! Try us and you will be glad 
you did! NO middleman NO hidden fees NO pressure You only 
getting EXTRAS with no additional cost!

OVER 20 YEARS EXPERIENCE
We combine quality workmanship, superior knowledge and 
low prices to provide you with service unmatched by our 
competitors. We combine quality workmanship, superior 
knowledge and low prices to provide you with service 
unmatched by our competitors.

905-856-9493
647-986-2304
180 Trowers Rd, Unit 26
Woodbridge, ON L4L 8A6
E-mail: info@troyawindows.com

Main Office
LIUNA local 837
44 Hughson Street South
Hamilton, Ontario L8N 2A7
Tel: 905-529-1116
Fax: 905-529-2723

St. Catharine’s Office
267 Carlton Street
St. Catharines, ON L2N 1B7
Tel: 905-227-1837
Fax: 905-227-0165

Hours of Operation
Monday to Friday: 8:30 to 4:30
Saturday: Open Sept to June 
                 from 9:00 am to 12:00pm
*Closed on Long weekend

The Labourers International Union of North America
www.liunalocal837.com

Why Join Our Union? 

The labour movement has for more than a hundred years been improving the lives of the working men and women of North America. The issues lea-
ding up to the birth of the modern day Unions were, poor pay, dangerous working conditions, and rough treatment of the working class at the hands of 
the Management and employers.

Over the last century the standard of living for all Canadians has vastly improved, making Canada listed with the United Nations as one of the best 
countries in which to live. The labour movement was instrumental in making the vast societal changes which has resulted in many of the benefits all 
Canadian workers enjoy, such as:

● 40 Hour work weeks
● Labour Day
● Child Labour Laws
● Maternity Leave
● Overtime Pay
● Employment Equity
● Fair Treatment of Workers
● Modern Hiring and Firing Policies
● Employment Benefits  
● And Much, Much, More...

Union and Non - Union workers alike have benefited from the labour movement in so many ways, yet today organized labour membership is in decli-
ne. For the lives of the working people to continue to improve organized labour needs to have a stronger presence, in a democratic society strength is in 
numbers, the higher the numbers the stronger the presence.

Organized labour continues to lobby the government, to bring about changes such as, Apprenticeship. The apprenticeship system provides the young 
workers with an educational path that leads to career fulfillment, and economic prosperity.

LIUNA training opens doors to new opportunity and advancement. Training helps employers compete with higher productivity and quality, and at the 
same time, help workers earn more and work safely on the job.

Toll Free: 1-866-548-6283

647.772.1046UMUT ONAY

ONAY CONSTRUCTION INC.

CONSTRUCTION ▪ STUCCO & WALL SYSTEM 
▪ MOULDINGS ▪ PILASTER ▪ HOUSE REPAIR

Business Manager

umut_04@icloud.com
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Mr. Kim, the Azzurri’s 
biggest fan in Toronto

TORONTO - Think what you want, but 
for my money (perceived partnership 
aside), the biggest fan of the Italia soccer 
team - the Azzurri - in this European Cup 
is Mr. Kim. He is our neighbour (Kore-
an), a reseller of knock-off Tee-shirts, 
team jerseys, soccer paraphernalia and 
flags. No disrespect intended towards his 
Woodbridge Italian counterpart.

He was beyond himself with excitement 
when the Italy team destroyed number 
one ranked Belgium to advance to the 
semi-final of the UEFA European Cup. 
Had they lost, it would have been disas-
trous for him.

By Joe Volpe 

How sombre would it have been to see 
a parade of black, orange and red flags 
if the outcome had been different? Our 
reseller said, “no market”, not even for 
those ugly, faded, tomato-red teams. Not 
many Belgians in our neighbourhood 
and no fans anyway.

Ditto for Germans (and their colours), 
who lost to the English side. Too bad that 
fans of the English side are notoriously 
cheap so they will not be buying flags or 
team wear, our distributer grumbled.

Try not to have your delicate feelings 
hurt. This is a multicultural, multiethnic 
part of town, and an international soccer 

tournament is also about the sport of be-
ating the heck out of the other guy – just 
because “he is the other guy”. And it is 
about selling jerseys and flags in a moti-
vated market.

Poor guy, with Portugal suffering defeat 
at the hands of the Swiss, he had lost his 
second biggest clientele (in our area, the 
biggest) as the Portuguese market dried 
up. Not even Ronaldo could breathe life 
into his business. Prices dropped like a 
millstone thrown over a cliff. Partisan 
fans do not normally buy symbols of 
competing teams.

What would he do with excess inven-

tory? Surely, June being “the month” for 
every recognizable community, he could 
sell off flags by the countless hundreds, 
I asked. He responded drily, “Do they 
have a soccer team in the tournament?”

Italia still does. Every time it wins, the 
team jersey’s price goes up. The ones I 
bought for my grandkids tripled in price. 
Mr. Kim’s slow-release marketing stra-
tegy saw to that. It takes the sting out of 
the Portugal elimination.

“Long live Italia”, says Mr. Kim, “It is 
the only colour that matters”.
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Didenur Boyacı: Autism affects how I perceive 
and process the world

It’s important to listen someone who is 
autistic before the textbook information. 
We have a lot to say yet ableists always 
want us to stay quiet.

Dr. Deniz Zengin

Didenur Boyacı is one of more than five 
hundred thousand Turkish who have 
been diagnosed with autism. Autism is a 
lifelong neurodevelopmental disability 
which affects how people communicate 
and interact with the world. It is esti-
mated that 1 in 54 people has autism. 
Autism is a spectrum condition and af-
fects people in different ways. Like all 
people, autistic people have their own 
strengths and weaknesses. I interviewed 
Didenur, about how is it like to be autis-
tic.
Someone exciting is waiting to be dis-
covered. Enjoy reading!

Could you tell about yourself?
My name is Didenur or Vin as known 
as on the internet. I am an autistic self-
advocate, undergrad computer science 
engineering student and self-taught 
graphic designer. I am running a we-
bsite called ”Merhaba! Spektrum” for 
the team and our website is the first 
example of an autistic activism and self-
advocacy site in Turkey. I mainly do the 
design and tech work of the website, but 
I sometimes write on the blog too.

How do you deal with pressure or 
stressful situations?
I have some routines to prevent them 
in first place because that is the safest 
scenario. Every routine depends on the 
stressor itself but there are some main 
rules. I always carry my favorite stim 
toys with me and stim anytime I want. 
Stimming helps me to regulate my 
emotions like the other autistic people. 
I always carry and wear my protectors 

against unwanted stimuli. Like noise 
cancelling headphones and sunglasses. 
Also, I will try to choose the texture 
of my outfit in a way that will not be a 
sensory hell for me, especially if I know 
that day contains a stressor I need to 
face. I stick to my routines and check 
my plans. That also helps a lot. But 
even after all the preparation, I can’t 
prevent it most of the time, which hap-
pens a lot because firstly, we are living 
in the neurotypical people’s world and 
secondly, life contains a lot of stressors. 
I will try my best to overcome the situa-
tion with minimal damage. Like finding 
myself a safe space to calm down and 
getting away from the stressor.

What are your strengths?
I believe that since I perceive the world 
differently, my creativity is also an 
unusual one.  I see my autistic way of 
sensing stimuli and understanding con-
cepts as a strength because it makes my 
design and code interesting. The way I 
perceive colors and sounds impacts on 
my own art.  The way I approach the 
algorithms impacts on my code too. I 
love these even though it is challenging 
when I am at outside and communica-
ting. But I don’t think the problem is 
my sensory processing or understanding 
of concepts, it’s the society we live in.  I 
can call that a strength. Other than that, 
I am a great problem solver as I am 
told so. I tend to think more direct and 
logical. I will always come up with an 
algorithm to solve the problem in my 
head and try out the possibilities in that 
context. It’s almost like coding but hap-
pens in my brain and contains real time 
life problems. That’s also a strength I 
believe.
 
What have you done to develop or 
change in the last few years?
I firstly focused on my mental health. 

That was the hardest thing I did, and I 
am happy that I have had the courage 
to continue my way to heal. Secondly, I 
started my activism, that made me grow. 
I build Merhaba! Spektrum’s website, 
learned few programming languages 
and technologies for that. Finally, was 
motivated to get into Augmented reality, 
and recently machine learning too, as 
like I always wanted. I am still a rookie 
but getting better each day. I also desig-
ned few things.

What annoying questions do people 
ask about autism?
I don’t get annoyed by questions usu-
ally because most people do not know 
about autism and if they want to change 
that, I will happily answer. And I appre-
ciate the person who is trying to learn. 
However, when people assume things 
about my autistic traits and experiences 
that’s when I get annoyed. You can’t 
just assume people’s whole life experi-
ences by looking their online presence 
for example.

Do you like having autism?
Autism affects how I perceive and pro-
cess the world, so that means it’s huge 
part of who I am. And I love who I am. 
So yeah, I like being me, being autistic.

Do you consider yourself an activist? 
Why or why not?
I do. Because I am trying to educate pe-
ople on the manner of autism and create 
safe environments for autistic people 
like myself. I am trying to fight with 
ableism in the media, society and aca-
demia with Merhaba! Spektrum, so that 
autistic people won’t face discriminati-
on like me and many others in future.

What is ableism and how it affects 
autistic people?
Ableism is a type of discrimination and 

negative biases towards disabled peop-
le. It often rests on the assumption that 
disabled people need to be ‘fixed’ in 
one form or the other. Ableism can be 
perpetrated by individuals, institutions, 
and systems alike. It comes in all sha-
pes and forms, and disabled people can 
experience it in different ways. When it 
comes to autism, we can see it as deter-
mining autistic traits as undesirable and 
pathologizing them, speaking over and 
controlling autistic people but it’s not 
limited with these examples. You can 
even see it in the language like people 
using autistic as an insult.

How can you be anti-ableist towards 
autistic people?
You should never forget that if you are 
allistic (non-autistic), you don’t own 
autism. Thinking about what you know 
about autism can help with your own 
ableist thoughts that you probably never 
really noticed because it seems normal 
through the society. Seeing your inter-
nalized biases and looking up what au-
tistic people say about them can really 
help. Autistic perspective is necessary 
because only autistic people can unders-
tand what it’s like to be an autistic per-
son. You can follow autistic people; we 
are all over the internet. You can find a 
lot of autistic self-advocates under the 
tag of #ActuallyAutistic on any socials 
probably.

Also, it’s not a suprise that allistic pe-
ople have biases against autistic people 
because that’s how society taught you 
so. There are lots of wrong represen-
tation and information out there. After 
confronting your own biases, you can 
help autistic people with raising their 
voices and standing up for us. That can 
really help to improve lives of autistic 
people.

What are ways that people can take 
effective action for change in the 
community for autism?
First, People should understand that all 
communication methods are valid. Not 
talking verbally doesn’t mean that per-
son has nothing to say. People should 
respect our own ways to communicate. 
Some can use sign language, some can 
use AAC, some can talk verbally but not 
all the time, and may need accommo-
dations about it. Every communication 
way is valid and should be respected.

Second, they need to listen us. Before 
making assumptions about autistic pe-
ople and autism in general. It’s impor-
tant to listen someone who is autistic 
before the textbook information. We 
have a lot to say yet ableists always 
want us to stay quiet. Also, it’s crucial 
to don’t speak over us in the process, 
you should raise our voices instead.

Lastly, after the first two, fight with us 
when we face ableism in any way. Stand 
with us. Fighting with ableism starts 
with yourself. For example, avoiding 
ableist language is a little step but has a 
huge impact.

After all, never forget that nothing us, 
without us!

European Parliament ‘strongly condemns 
repression on opposition’ in Turkey

The European Parliament has adopted a 
resolution condemning the repression of 
the HDP and the opposition, stressing 
that this backsliding “reveals the dire 
human rights situation in Turkey and 
the continued erosion of democracy and 
the rule of law.”

With 603 votes against two, the Mem-
bers of the European Parliament (MEPs) 
have adopted a resolution titled “The 
repression of the opposition in Turkey, 
specifically the Peoples’ Democratic 
Party (HDP)”.

Drafted by the Christian Democrats, 
Social Democrats, Liberals, Greens and 
Left groups, the resolution has “con-
demned the repression of opposition 
political parties, particularly the HDP, 
and urged the government to ensure that 
all parties can freely and fully exercise 
their legitimate activities in accordance 
with the basic principles of a pluralist 
and democratic system.”

Accordingly, the MEPs have emphasi-
zed that the related action “continues 
to undermine the ability of the political 
opposition to exercise their rights and 
fulfil their democratic roles,” adding 
that they are “deeply concerned by this 
serious backsliding on the freedom of 
the opposition parties to function, which 
reveals the dire human rights situation 
in Turkey and the continued erosion of 
democracy and the rule of law.”

Closure case against HDP and repres-
sion
The resolution has also recalled that 
“around 4,000 HDP members and fun-
ctionaries remain in prison, including 
a number of parliamentarians, three 
HDP MPs have been stripped of their 
parliamentary seats and parliamentary 
immunity and have subsequently been 
arrested.”

Indicating that “not hampering the 
HDP’s participation in Turkey’s democ-
ratic institutions is a basic way to make 
Turkish society more inclusive and cre-
ate a positive outlook leading to a pea-

ceful settlement of the Kurdish issue,” 
the European Parliament has reiterated 
that “banning the HDP would be a se-
rious political mistake in the medium 
term and would represent an irrever-
sible blow to pluralism and democratic 
principles, leaving millions of voters 
without representation.”

Referring to the deadly armed attack on 
the HDP İzmir office, the resolution has 
also “strongly condemned” the incident, 
expressed its condolences to the relati-
ves and friends of Deniz Poyraz, urging 
the authorities to investigate the case 
thoroughly and bring those responsible 
to justice.”

Against this backdrop, the European 
Parliament has called on the authorities 
in Turkey “to refrain from fuelling inci-
tement against the HDP and to take the 
necessary measures to protect the party’
s offices and officials, including MPs 
and elected local councillors and co-
mayors.”

The resolution has further condemned 
the “decision to strip HDP MPs Leyla 
Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu and 
Musa Farisoğulları of their parlia-
mentary seats and immunity, and their 
subsequent arrests and welcomed the 
judgment of the Constitutional Court” 
on Gergerlioğlu.

Accordingly, the MEPs have urged “the 
authorities and lower courts to imple-
ment the decision of the Constitutional 
Court and urgently restore his parlia-
mentary status and called for the imme-
diate release of the other two HDP MPs 
and for all charges against them to be 
dropped.”

Referring to the continued arrest of for-
mer HDP Co-Chairs Selahattin Demir-
taş and Figen Yüksekdağ, the European 
Parliament has recalled the ECtHR 
ruling calling for the immediate release 
of Demirtaş and said that it is “appalled 
by the Turkish authorities’ continuous 
disregard for and failure to apply the 
rulings of the ECtHR, including in other 
cases such as the one of Osman Kavala, 
for which the Committee of Ministers 
of the Council of Europe could trigger 
infringement proceedings against Tur-
key.”

Pressure on the CHP
The resolution has also referred to the 
other opposition parties, specifically the 
main opposition Republican People’s 
Party (CHP) and the İYİ Party.

The European Parliament has said that 
it is “deeply concerned about the gradu-
ally increasing pressure on the CHP and 

its leader Kemal Kılıçdaroğlu, including 
the confiscation of party brochures by 
court order, the threats made publicly 
against him and physical attacks on 
him.”

It has also condemned the request to lift 
the immunity of Kılıçdaroğlu on the ba-
sis of his political statements, including 
his prosecution for “insulting the Presi-
dent”, for which he faces a sentence of 
up to 4 years.

Further in the resolution, the MEPs 
have also highlighted that “the general-
ly hostile environment is affecting other 
opposition leaders such as the chair of 
the İYİ Party, Meral Akşener, who was 
recently verbally attacked in a visit to 
Rize by supporters of the ruling party.”

Trustees, measures to paralyze muni-
cipalities
The European Parliament’s resolution 
has also “condemned the decision made 
by the Turkish authorities to remove de-
mocratically elected mayors from office 
on the basis of questionable evidence 
and replace them with unelected truste-
es, which undermines local democracy.”
It has “noted the political, legislative 
and administrative measures taken by 
the Turkish Government to paralyse 
municipalities run by the mayors of 
opposition parties in Istanbul, Ankara 
and İzmir; regretting the fact that the 
incumbent government is abusing the 
financial resources and administrative 
authority of the state to weaken or silen-
ce the opposition.”

Concluding the resolution, the Euro-
pean Parliament has said that it “beli-
eves that, apart from improvements in 
foreign policy issues, progress on any 
positive agenda that could be offered 
to Turkey should also be dependent on 
improvements in the civil and human 
rights and rule of law situation in the 
country, including women’s rights, such 
as those guaranteed by the Istanbul 
Convention, religious freedom, and the 
rights of ethnic minorities and LGBTI 
community.” (KÖ/SD)
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Article & News

Kurdish Canadian Artists React to the 
Criminalization of Art in Turkey

Two Kurdish Canadian artists, writer Ava Homa and musician Kazım Boran, share their thoughts on the persecution of Kurds as 
two fellow artists in Turkey await trial for singing in their mother tongue.
“It is clear intolerance towards the Kurdish language and Kurdish art,” composer Kazım Boran says of the charges pressed aga-
inst two Kurdish artists in Turkey for allegedly “spreading illegal propaganda” by singing in their native tongue. For the award-
winning writer Ava Homa, the persecution of Kurds in Turkey constitutes ethnocide.
Fuat Ege and Rohat Aram were detained and questioned by the police for singing in Kurdish during the celebration of Newroz, 
the Kurdish spring festival, on March 21 in Van, Turkey. They were then sued on May 24, with trial set to begin on Sept. 30.
To Boran, who came to Canada to seek refuge with his wife and son back in 2003, “the language of music is universal,” yet Kur-
dish music is still considered a crime in Turkey, where the only official language is Turkish.
His words echo a statement by Fuat Ege, one of the artists facing charges.
“Filing lawsuits is clearly hatred against the Kurdish language and arts. They can’t stand our enthusiasm, our Newroz celebrati-
ons,” Ege told the press in Turkey.

Persecuted for speaking their language
Boran, now 61, left Turkey under political pressure because he wanted to study and make music in his mother tongue.
Yet in Turkey, Boran was a music producer based in Istanbul. He worked alongside many talented colleagues and collaborated with many famous artists. But since 
moving to Toronto, he hasn’t gone back even once.
After living in Canada for 18 years, Boran says that Turkey’s policy towards the Kurds has not changed a bit in all this time.
“Turkish is the second language of the Kurds. But the system imposes on them to speak their second language, to continue their art and life with the second langua-
ge,” he told New Canadian Media.
While Kurdish people are normally allowed to speak and sing in their language among themselves, the state monitors their activity and punishes those that are dee-
med to act against the system, he added. “This has not changed … . The Kurds are a people who are oppressed not only in Turkey, but also in the geographies they 
live in.”

Being a Kurdish artist in Canada
In Turkey, “the fascist system stands against the dream of a free, fair, social and equal Turkey that Kurds and democrats want to build,” Boran said.
“If they didn’t ban our language and try to pressure us, I would like to live in my own country and make music. But this does not seem possible.”
Canada gives people freedom to “dress as they want and live their beliefs as they want,” he said. “They perform their art in the language they want. They hang 
signs in their shops in any way they want.”
But while “there is freedom in Canada,” the country does not make it easy for artists of foreign origin to develop their careers.
“What I have done in the past, my career as an artist, composer and producer is clear, but they put many barriers in front of you and you cannot overcome them. Af-
ter a while, you don’t want to mess with it. That’s why I make music in the studio I built in the basement of my house and sometimes I share it on social media.”
https://youtube.com/watch?v=CUR3sT3LRrw%3Ffeature%3Doembed

“This is what ethnocide is”
For Ava Homa, author of Daughters of Smoke and Fire and inaugural recipient of the PEN Canada-Humber College Writers-In-Exile Scholarship, the banning of 
the Kurdish language and Kurdish art in Turkey can be described as ethnocide.
“Kurdish children begin to understand at an early age that their mother tongue isn’t the language of power and prosperity,” Homa told New Canadian Media. “At a 
young age, their alienation from their history and literature – from their roots, identity, and inevitably their parents – begins, escalating with each year that passes.
“As Kurdish parents try to protect their offspring under the annihilate-or-assimilate policies, newer generations gradually lose parts of their heritage. A cognitive 
dissonance is developed between generations who have difficulty communicating. Kurdish language and history is banned, their pain is ridiculed and used against 
them—they are denied and defined by their oppressors, reduced to subhumans, in ways that shatter their pride and dignity.
“This is what ethnocide is: making hollow shells out of an ethnic group.”

Kazım Boran in his home in Toronto (left) and Ava Homa with her debut novel, “Daughters of Smoke and Fire,” published by HarperCollins 
Canada in May 2020 (right). Both photos courtesy of the artists.ARTS & CULTUREPOLITICS
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MITANNI
TV

MITANI TV 

For a better World we can all live in:
Sometimes I am a Kurd, sometimes a Turk, and other times, Asuri, Syrian, Jewish. Sometimes I am a crying 
kid, other times an Armenian who’s grandad was slaughtered or worse, sometimes I am a Yezidi kid’s tear drop. 

I am a flower in the indigenous lands, I am a gypsy who’s strung on a gallow but before all I am a human being.   

Those of you who indentify themselves as humans; research, read and question and fight together for a better 
tomorrow! Let us all form a new, better world.

MITANI TV.

Regular Fellow’s Regular Tv 
They can’t reach you, but our stories will... 

MITANNI
TV

www.mitannitv.ca

KİLİP ÇEKİMİ, FİLM MONTAJ
Profesyonel Yapım ekibimizle, İşinde uzman senarist 
ve yönetmenlerimizle, Yüksek kalite tüm prodüksiyon 
ekipmanlarıyla Klip ve Reklam filminizi en kaliteli haliyle 
çekelim..

Dış Çekim ve Düğün Hikayesi Çekimleri

Dış çekimleriniz için kendi tercih ettiğiniz mekanda, günlük 
programınızda ayrılan zaman diliminde özel pozlarınızın 
en doğal ve en estetik haliyle fotoğraflandırılmasıdır. 

Sinematik Düğün Klibi
Başrollerinde sizin oynadığınız düğün gününüzün 
tatlı telaşını, heyecanını en doğal haliyle kısa filme 
çevrilmesidir. 

Barkovizyon Sunumu
Düğününüzde çıkış anınızdan önce konuklarınızla 
paylaştığınız özel bir fotoğraf veya video sunumudur. 
Barkovizyon için çocukluk fotoğraflarından başlayarak 
kronolojik bir sunum hazırlanabilir. 

Davetliye Ekspres Fotoğraf Dağıtımı

Düğününüzdeki davetliler, o özel gecenin anısını 
ölümsüzleştirmek için çiftimizle birlikte fotoğraf çektirmek 
istemektedir. Düğününüzdeki davetliler açısından önemli 
olan bu beklenti profesyonel ekibimizle en iyi şekilde 
karşılanmaktadır ve gecenin sonunda davetliniz evlerine 
kendi fotoğraflarıyla dönebilmektedirler.

KOMA MEZOPOTAMYA
KAZIM BORAN
SİDAR BAHAZ
SİNAN BORAN

416.878.2858mitanitv@gmail.com

YAŞANIR BİR DÜNYA İÇİN:
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Heathrow airport in the Queens private 
jet they were met with a red carpet and 
a 20 horn ensemble playing Purcells 
Trumpet Voluntary, even the BBC was 
there covering the arrival as the whole 
concert production was to be broadcast 
live. As they were whisked away in the 
Queen’s private limousine they were 
informed they would be dining with the 
queen and a host of British celebriti-
es.. Sean Connery, Mick Jagger ,Sarah 
Brightman, and Austin Powers to name 
a few .As the production of the concert 
was to be quite elaborate they would 
need one week to prepare and the pro-
duction manager from the BBC would 
give them the rundown at this evening’s 
cocktail party.  
 
They had even scheduled a profile 
linguist to ensure Yoko’s diction was 

“proper”in some of the selections. The 
dinner party was a success and the trio 
was even knighted just to make sure 
they were all on the same team and Mo-
zart and Yoko became the first animals 
to receive such a royal bestowment .The 
whole production was completely out 
of their hands and they all felt a little 
like puppets for the upper classes pub-
licity agenda. The concert was to be a 
historical lexicon of English composers 
and was the epitome of formality. The 
opening piece featured Yoko joined by 
members of The King’s College Circle 
singers performing a 16th century motet  
“Andivi Vocem Di Carlo” by England’
s Thomas Tallis . This was followed by 
Thomas Morley’s trite Renaissance ditty 
“It was a lover and his lass” accompani-
ed on the English lute by Austin Powers 
dressed as a court jester .Yoko was then 

joined on stage by Nora and Mozart 
who created a huge gasp in the audience 
as he passed in front of the queen and 
lifted his leg but quickly lowered it as 
Nora’s eyes met his mischievous eyes. 
They proceeded to perform an intoxica-
ting arrangement of sections of Handel’
s Messiah joined by Sarah Brightman 
who after completion of the work gave 
Yoko and enthusiastic “Woof Woof”. 
The trio went on to perform Mendelson’
s “A Midsummer night’s dream” joined 
by Kenneth Brannigan reciting a len-
gthy sonnet all the while Nora staring 
down at Mozart as boredom made his 
leg lift three or four times. The concert 
then skipped a century or so and inclu-
ded the proms orchestra featuring Mo-
zart in an arrangement of Gustav Holsts 
“Mars’ from the planets with Mozart’s 
paws blazing like an alien warrior. 

The finale of the concert featured Va-
ughan Williams mystical outpouring 
“Mask for Dancing” based on William 
Blake’s drawings enhanced by a brilli-
ant choreography care of the cast of The 
Royal Ballet .The entire palace rose in 
standing ovation which then brought on 
Mick Jagger who did a rendition of “Sa-
tisfaction “with the trio which elicited 
another ovation and as the queen stood 
nervously applauding Mozart noticed a 
small yellow puddle on the floor by her 
feet and as he smirked he thought there 
is nothing more satisfying than relea-
sing a primal urge no matter what your 
class and suddenly he looked at the 
Queen’s six corgis and they all let out a 
huge  “HRUMPH” 

Article & News Article & News

We cannot deny the covid lockdown 
was very challenging for all of us and 
still is, especially for performing artists 
who make their living performing on 
a live stage. It is also very difficult on 
children and their mental health, restri-
cted from interacting with their playma-
tes and school friends. I had the pleasure 
of meeting with a well-known talented 
musician in the Toronto area Peter 
Mathers who recently wrote a series of 
chapters for a children’s book during 
these precedented times and is presently 
seeking a publisher for the work. This 
book was written with the intention of 
comedic stimulation as well as exposure 
to more sophisticated forms of culture 
and knowledge and serves as a means 
for more parent/ child relationship time 
which is something to be valued at a 
time such as this. Peter believes that like 

himself, exposure to more higher forms 
of music and art can open a doorway of 
curiosity and transformation that ser-
ves as a type of mental medication in 

these troubled times. In a nutshell the 
book centers around a classical perfor-
ming Arts trio that includes three dogs 
that develop incredible musical skills 
through pavlovian conditioning hence 
the title the pavlovian trio.Pavlov was a 
psychologist who did extensive animal 
research and discovered a method that 
enhanced animals learning speeds and 
retention . Children love animals and 
reading about some that can speak flu-

ently and perform at an extremely high 
level offers intrigue and interest. I have 
included a short excerptr for your de-
light  from” The Adventures of Mozart 
and Yoko’ perhaps you can read it to 
your children and who
knows where that might lead.

BUCKINGHAM PALACE.

When the Queen of England read the 
cover of the London Times “Palovian 
trio and surrealist lift leg to French 
monument” she immediately respon-
ded by informing her aid to request a 
command performance of the trio at 
Buckingham palace ,to make sure their 
London performance was not left to as 
she put it” the reckless sensationalism 
of an independent publicist”. The last 
thing she wanted was another group of 
renegade artists making lewd influential 
gestures to England’s upper class. When 
Sonia was approached with the request 
that said “spare no expenses” she im-
mediately accepted ,noting this would 
be their most extravagant production 
ever. As the trio and Sonia arrived at 

416.293.5678

Ella Muzak

Iran
• On the 32nd anniversary of the assassination of Kurdish leader and former head of the Democratic Party of Iranian Kurdistan (KDPI), Abdul Rahman Ghas-
semlou, the Cooperation Center for Iranian Kurdistan’s Political Parties (CCIKP) called for the international community, mainly European nations “in negotia-
tions with Iran,” to revive the murder case against Gassamlou’s killers. The CCIKP went on to describe the election of Ebrahim Raisi as “a serious message of 
continuation of repression and terror.” Ghassemlou and two other Kurds were assassinated by Iranian agents in Vienna on July 13, 1989. 
• Iranian authorities arrested several Kurdish activists, including Ahmed Sadiqi in Divandarreh, Farshed Nazhad in Baneh, and Omed Walizadeh in Shahin Dej. 
Several local human rights organizations claimed all of those detained were arrested without a warrant. 
• Iranian border guards killed a Kurdish border porter (Kolbar) named Hamad Aminpiur near Baneh and another named Abdulaziz Hajipour near Urmia. Irani-
an border guards also wounded three Kolbars near Baneh and another named Ashraf Qadirnia near Marivan. Moreover, the Kurdistan Association for Human 
Rights (KMMK) reported Iranian authorities tortured dozens of Kolbars after arresting them and confiscating their cargo. 
• Mahabad’s public prosecutor ordered the arrest of the owner of a newly-opened women’s store and five models employed by the store for failing to “respect 
the dress codes prescribed by Islamic customs, traditions, and laws.” The store is now closed, and the owner and the models are awaiting trial. 

Iraq
• Turkish warplanes and drones struck several locations in Iraqi Kurdistan, including a mountainous area near Dohuk Governorate’s Sheladiz subdistrict and 
a Christian village in the governorate’s Chamnke subdistrict. Meanwhile, the Kurdistan Region Parliament’s Special Committee for Affected Bordering Areas 
presented its report on Turkey’s ongoing incursion into Iraqi Kurdistan to Speaker of Parliament Rewaz Fayeq. The report blamed the Kurdistan Workers’ Party 
(PKK) for maintaining a presence in the region that gives Turkey a pretext for invasion yet also claimed Turkey’s military operations violated “international laws 
and norms.” Furthermore, the report blamed the Government of Iraq (GOI) for remaining silent and “ignoring” Turkey’s ongoing breach of Iraq’s sovereignty. 
Lastly, the report acknowledged Turkey’s incursion has destroyed hundreds of Kurdish villages, created a 15-40 km deep occupation zone in Iraqi Kurdistan, 
and resulted in the establishment of 70 military bases and observation posts so far. 
• Iranian-backed militias’ July 6 attack on Erbil led to the postponement of Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis’ planned visit to Iraqi Kurdistan. That 
said, though last week’s attack only caused minor property damage, Erbil International Airport remains a favored target of Iran’s proxies in their unremitting 
campaign against the US presence in Iraq. 
• A number of non-Kirkuki Arabs attempted to occupy a Kurdish village near Kirkuk Governorate’s Sargaran subdistrict on July 7. While the Arabs had a me-
morandum signed by Kirkuk’s acting governor, Rakan Saed al Jabouri, that permitted their occupation of the village, Kurdish villagers prevented the takeover. 
Granted, numerous local issues remain unresolved and the Arabization policies restarted in the “Disputed Territories” on October 16, 2017, remain in effect.  

Syria 
• Turkish-backed Islamists shelled northern Manbij again on Friday and caused no reported casualties. The Syrian Democratic Forces (SDF)-affiliated Manbij 
Military Council claimed the attack targeted “al-Jat village” with “heavy and medium weapons.” Concurrently, several additional indirect fire attacks targeted 
Kurdish-controlled territories near Aleppo. 
• The United Nations Security Council voted unanimously to keep the Bab al Hawa crossing on the Turkish-Syrian border open for another six months. Howe-
ver, the US and its allies failed to convince Russia to approve the opening of other crossings, which ensured Bab al Hawa remains the only entry point for huma-
nitarian aid outside of the Assad regime’s control. Amnesty International criticized the decision and called it a “compromise resolution that falls short of huma-
nitarian needs.”
• The Kurdish-supported Afrin Human Rights Organization reported 35 Kurds have been killed in Turkish-occupied Afrin in 2021 and noted the building of at 
least 100 settlements for non-Kurds in areas controlled by Turkey and its proxies. Simultaneously, the UK-based Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) 
reported Turkish proxies are still perpetrating kidnappings for ransom, extorting local residents, and looting or destroying local resources. 
• The SDF’s Anti-Terror Units (YAT) announced the capture of three ISIS (Da’esh) terrorists in Deir Ez Zor Governorate’s as Shahaddi. Despite the YAT’s re-
cent success, however, Da’esh remains a threat in the governorate partly due to the Assad regime and its Russian allies’ failure to contain it in Syria’s al Badiya 
region, where dozens of Syrian Arab Army personnel and Assad regime-allied militiamen have been killed during the last three months. 
Turkey
• On July 7, the European Parliament decisively passed a resolution condemning the Turkish government’s closure case against the pro-Kurdish Peoples’ De-
mocratic Party (HDP) with a vote of 603 in favor, two against, and 67 abstentions. The resolution also denounced the removal and replacement of elected Kur-
dish mayors and dozens of other anti-democratic measures instituted by the Turkish government. 
• Turkish President Recep Tayyip Erdogan visited the nation’s largest Kurdish province, Diyarbakir (Amed), amid an escort of thousands of police tasked with 
stifling any protests or dissent. Erdogan went on to hold an indoor event attended by members of his own party, the Justice and Development Party (AKP), whe-
re he defended his crackdown on Kurdish politicians and accused the pro-Kurdish People’s Democratic Party (HDP) of having ties with Israel. 
• A Turkish court in Mardin Province sentenced a previously removed Kurdish official from Midyat District, Filiz Işık, to six years and ten months in prison for 
“membership in a terrorist organization.” Furthermore, Turkish police raided a gathering commemorating the Suruç massacre in Istanbul and arrested 13 people, 
most of whom were relatives of the deceased. Finally, Turkish authorities arrested 32 members, including 30 in Igdir and two local officials in Urfa and Hakkari.

Kurdistan’s Weekly Brief, July 13, 2021
TEM 14, 2021
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Pentagon: Some Colombians Arrested in Moise 
Assassination Probe Received US Military Training

Article & News Article & News

By Sandra Lemaire, Jeff Seldin, Jorge 
Agobian

WASHINGTON - Some of the Colom-
bian nationals detained by the Haitian 
National police in connection with the 
assassination of President Jovenel Mo-
ise took part in “U.S. military training 
and education programs,” a Pentagon 
spokesperson confirmed in a statement 
emailed to VOA.  
The information came to light during 
a review of training databases, Lt. Col. 
Ken Hoffman said, without specifying 
when or where the training took place.  
“Our review is ongoing, so we do not 
have additional details at this time,” 
Hoffman said. The development was 
first reported by The Washington Post. 
According to the Pentagon, the U.S. 
Defense Department trains thousands 
of military people from South America, 
Central America and the Caribbean each 
year.  
Hoffman said the training is focused on 
“respect for human rights, complian-
ce with the rule of law, and militaries 
subordinate to democratically elected 
civilian leadership.”
Haitian National Police Chief Leon 
Charles said police have arrested 18 
Colombians in connection with the as-
sassination.  

U.S. President Joe Biden said on Thur-
sday, during a joint news conference 
with visiting German Chancellor Ange-
la Merkel, that he was not open to U.S. 
military involvement in the country, but 
that he would send troops to fortify the 
U.S. Embassy in Haiti. 
“We’re only sending American Marines 
to our embassy,” Biden said. “The idea 
of sending American forces to Haiti is 
not on the agenda.” 
Last week, Haiti Elections Minister 
Mathias Pierre said that a request that 
U.S. troops be deployed to the country 
was made during a July 7 discussion 
between Haiti’s interim prime minis-
ter, Claude Joseph, and U.S. Secretary 

of State Antony Blinken. Pierre said 
Joseph made a request for U.N. troops 
with the U.N. Security Council on July 
8. 
Assassination 
Moise was shot and killed in the pre-
dawn hours of July 7 at his private re-
sidence in a wealthy suburb of Port-au-
Prince. His wife, Martine, was injured 
in the attack and is recovering from 
surgery at a Miami, Florida, hospital. 
Interim Prime Minister Claude Joseph 
told reporters he has spoken to the first 
lady multiple times and that she is doing 
well.  
Biden condemned the assassination and 
dispatched a special U.S. delegation to 
Haiti to assist with the investigation. 
The delegation includes officials from 
the State Department, Homeland Se-
curity, the Justice Department and the 
National Security Council.  

In an exclusive interview with VOA, 
Juan Gonzalez, a member of the Nati-
onal Security Council who traveled to 
Port-au-Prince on Sunday, discussed 
how the U.S. is assisting in the investi-
gation.  
“Right now, we have a team of eight 
FBI agents on the ground. They are sup-
porting the investigation, and a number 
of officials from the Department of 
Homeland Security that are helping on 
everything from tracing the weapons to 
the body armor and the cellphones that 
were being used and do everything pos-
sible to get to the bottom of who was 
involved and who is responsible for the 
assassination,” Gonzalez said. He no-
ted that Moise’s murder is the first of a 
leader in the Western Hemisphere since 
1961.  
Several FBI agents were seen by a VOA 
Creole reporter Thursday afternoon in 
the Pelerin 5 neighborhood of the capi-
tal, the location of Moise’s private resi-
dence.  
Haitian police have arrested two Hai-
tian Americans in connection with the 
killing. Gonzalez told VOA the U.S. is 

prepared to prosecute them if they are 
found guilty.  
“We have full commitment by the De-
partment of Justice to be fully supporti-
ve of this,” Gonzalez told VOA. “And 
as the details come to light, it’s somet-
hing that we’re committed to — not just 
supporting the work of the Haitian Na-
tional Police and the investigation. But 
if there are any sort of links to U.S. law, 
we will prosecute them to the fullest ex-
tent.”  
Gonzalez said Florida law enforcement 
is also working with investigators.  
“To that extent, the Southern District 
of Miami is involved from the criminal 
division, the national security division 
— they are actively involved. There is a 
resolve directed by the president of the 
United States to have the U.S. govern-
ment be as supportive as possible and 
make sure that justice is served in the 
assassination of Moise,” Gonzalez said.  
Colombian ‘mercenaries’
 
In New York, Colombia’s Vice Presi-
dent and Minister of Foreign Affairs 
Marta Lucia Ramirez denounced the 
involvement of Colombian nationals in 
the Moise assassination after a United 
Nations Security Council meeting Tues-
day. 

“Let me say that the Colombian govern-
ment, but also the judiciary system, is 
working with the Judiciary and intelli-
gence from other countries in order to 
help the Haitian state to identify all the 
responsibilities in this crime — in this 
major crime,” Ramirez told reporters, 
adding that her country also is working 
with the International Criminal Police 
Organization, Interpol. 
New details
Dimitri Herard, head of security at the 
National Palace, was taken into custody 
Wednesday. Police chief Leon Charles 
told reporters Thursday that Herard has 
been placed in isolation and has been 
relieved of his duties. Charles said He-
rard will remain in isolation until he is 

questioned by investigators. He did not 
specify where Herard is being held.  
The chief said police are interrogating 
23 suspects — two Haitian Americans, 
three Haitians and 18 Colombians. Th-
ree others who participated in the attack 
on the president were killed, he said.  
According to Charles, 27 people have 
been interrogated so far, and informa-
tion gleaned from those interrogations 
found no connection between Joseph, 
the interim prime minister, and the alle-
ged murderers.  
Earlier, Haiti’s National Police announ-
ced the arrest of two additional suspects 
in connection with Moise’s assassinati-
on.  
Police identified them as Haitians Rey-
naldo Corvington and Gilbert Dragon. 
Police say they found a cache of wea-
pons at the homes of both suspects, inc-
luding AR-15 rifles, automatic weapons, 
pistols and hunting rifles. Three hand 
grenades were found at Corvington’s 
residence, a police statement said.    
Additionally, National Police issued a 
new arrest warrant for Désir Gordon 
Phenil. A statement posted on the Natio-
nal Police’s official Facebook page said 
Phenil was responsible for renting cars, 
coordinating meetings with the “merce-
naries” and buying equipment. 
Political void  
Haiti is trying to figure out how to deal 
with the political void. 
A commission composed of represen-
tatives of all sectors of Haitian civil so-
ciety had planned to meet Thursday to 
sign a political accord that would name 
a new president. The effort, led by Ted 
Saint Dic, was to include the 10 Haitian 
senators whose terms have not expired. 
(Haiti’s Parliament is currently out of 
session because the terms of most of its 
members expired before elections could 
be held to renew or replace them.)   
The meeting has now been rescheduled 
for Saturday, the group announced.   
Laura Lochman, the State Department’
s acting deputy assistant secretary of 
state for Western Hemisphere affairs, 
told VOA in an exclusive interview on 
Wednesday that the U.S. will support an 
inclusive, credible Haitian government.  
“It’s up to the Haitians to come up with 
the solution to this political process at 
this point, so we rely on them and give 
them all the support that we can to work 
conclusively, to work together, to form 
a consensus government. And the Uni-
ted States will definitely, along with our 
international partners, support an inclu-
sive, credible government,” Lochman 
told VOA.  

Gonzalez shared that view.  
“The solutions to Haiti’s challenges are 
not in Washington, they are in Port-au-
Prince. That said, the commitment of 
the United States is to support a broad 
and inclusive political dialogue. Haiti’
s institutions have been suffering sig-
nificantly. Over the last year, Moise 
has been governing by decree. But also 
following his assassination, the lack 
of clarity over the legislature (is also a 
problem),” he said. 
Renan Toussaint, Matiado Vilme in 
Port-au-Prince, Haiti, U.N. corres-
pondent Margaret Besheer, and State 
Department correspondent Nike Ching 
contributed to this report.

Kanada Başbakanı Trudeau: Papa, Kanada topraklarında 
yerlilerden bizzat özür dilemeli

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 
Katolik Kilisesi bünyesindeki yerli 
çocukların uğradığı istismardan dolayı 
Vatikan’dan resmi özür talep etmişti. 
Trudeau, kilise yönetimindeki eski bir 
okulda daha kayıtsız çocuk mezarlarının 
bulunması üzerine bu talebini yineledi.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Fran-
cis ile görüştüğünü söyleyen Trudeau, 
“Kendisine sadece bir özrün değil, Ka-
nada topraklarına gelip Kanada yerlile-
rinden bizzat özür dilemesinin ne kadar 
önemli olduğunu vurguladım” dedi.

Ottowa’da basın açıklaması düzenleyen 
Trudeau, Katolik Kilisesinin konuya 
ilişkin bundan sonra atılacak adımlarla 
yakından ilgilendiğini de aktardı.

1 ayda bine yakın kayıtsız çocuk mezarı
Kanadalılar son haftalarda ortaya çıkan, 
kilise okullarındaki toplu çocuk mezar-
larıyla sarsıldı.
Mayıs ayında, British Columbia’daki 

eski bir yatılı okulun bahçesinde 215 
çocuğa ait ceset kalıntıları bulunmuştu. 
Bu olayın yankısı henüz sürerken, 24 
Haziran’da benzer bir toplu mezar daha 
tespit edildi. Sakatchewan eyaletindeki 

Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçe-
sinde yapılan aramalarda ise 751 çocuk 
cesedinin olduğu kayıtsız mezarlara 
rastlandı.
2015 yılında altı yılık bir araştırmanın 

sonucunda yayımlanan bir raporda, 
yerli çocukları evlerinden çıkararak ana 
dillerini konuşmalarını veya gelenekle-
rini sürdürmelerini yasaklayan ve zorla 
asimile etmek için oluşturulan bu yatılı 
okul ağı “kültürel soykırım” olarak ta-
nımlanmıştı.
Raporda, zorla çalıştırma gibi uygula-
maların da görüldüğü okullarda fiziksel, 
duygusal ve cinsel istismar suçlamala-
rında da bahsedilmişti.
Yatılı okul sistemi kapsamında, çoğu 
Katolik olmak üzere, kilisenin yönettiği 
okullarda 150 bini aşkın çocuğun eğitim 
gördüğü tahmin ediliyor. Rapora göre, 
Katolik Kilisesi tarafından 1831 ila 
1996’ya kadar eğitim veren okullarda 4 
bin 100 öğrenci hayatını kaybetti.

Kanada Başbakanı, sonuncusu 1996 
yılında kapatılan okullarda, yerli ço-
cukların maruz kaldığı zulmden dolayı 
Papa Francis’in Kanada topraklarında 
yerlilerden özür dilemesini istiyor. 

Kraliçe Elizabeth onayladı! 
Kanada’nın 154 yıllık tarihinde ilk kez 
yerli halkın bir üyesi olan Mary Simon, 
geçtiğimiz ocak ayında istifa eden Julie 
Payette’in yerine Kanada Genel Valisi 
olarak atandı.

Kanada’da geçtiğimiz ocak ayında İn-
giltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından 
atanan Kanada Genel Valisi Julie Payet-
te istifa etmişti. Kanada’nın 154 yıllık 
tarihinde ilk kez yerli halkın bir üyesi 
olan Mary Simon, Kanada Başbakanı 
Justin Trudeau’nun tavsiyesi üzerine ve 
Kraliçe Elizabeth’in atamayı onaylama-
sı ile Payette’nin yerine Kanada Genel 
Valisi olarak atandı.

TRUDEAU’YU GERİDE BIRAKTI
Simon, atamanın onaylanmasının ardın-
dan Kraliçe Elizabeth’ten sonra Kana-
da’daki en yüksek ikinci federal ofise 
sahip olarak, Trudeau’yu geride bıraktı.

SÖZLERİNE İNUİTÇE DİLİYLE 
BAŞLADI
Simon atamanın ardından yaptığı açık-

lamada sözlerine İnuitçe diliyle başlaya-
rak, “Umutlu geleceği geçmişte olanlara 
saygılı bir şekilde inşa edebileceğimize 

inanıyorum. Ortak insanlığımızı kucak-
larsak ve birbirimiz için sorumluluğu 
paylaşırsak, Kanada’nın en büyük gün-

leri henüz gelmedi” dedi.

Kanada’da ilk kez bir bebeğin yemek 
borusu mıknatısla tutturuldu
Federal hükümetin yatılı okulunda bir 
dönem öğrenci olduğunu ifade eden Si-
mon, yerli halk ile Kanadalılar arasında 
bir daha asla böyle bir trajedinin yaşan-
mayacağı bir ilişki geliştirmeyi umdu-
ğunu açıkladı.

Aynı zamanda, Kanada’yı Danimarka 
Büyükelçisi olarak temsil eden ilk İnuk-
lu olan Simon, uzun süre İnuit hakları 
ve kültürünün savunucusu olmasının 
yanı sıra İnuit Tapiriit Kanatami ve Ulu-
sal Eskimo Eğitim Komitesi Başkanı 
olarak görev yaptı. Şimdi ise Kraliçe 
Elizabeth’in Kanada’daki temsilcisi ola-
rak görev yapacak.

Öte yandan, Simon’ın atanması Kanada’
da son dönemde yerli halklara ait kayıt 
dışı mezarların bulunmasıyla yaşanan 
tepkileri geride bırakabilecek büyük bir 
adım olarak nitelendiriliyor. 

Kanada Başbakanı Justin Trudeau   -   ©  AA

Kanada’da bulunan toplu çocuk mezarları protesto edildi, 
Kanada Günü’nün iptal edilmesi gündemde

 Kerem Congar  
  
Kanada’da yerli çocuklara ait yüzlerce 
çocuk mezarının ortaya çıkmasının ar-
dından Winnipeg şehrinde yapılan pro-
testoda Kraliçe Victoria ve Kraliçe II. 

Elizabeth’in heykelleri devrildi.

Kanada’da mayıs ve haziran ayları son-
larında ülkenin en batısında bulunan İn-

giliz Kolombiyası eyaletindeki 2 farklı 
yatılı okulda ilki 215 olmak üzere top-
lamda 1000’i aşkın yerli çocuğun kayıt 
dışı mezarı bulunmuştu.

Milli bayram olarak kutlanan 1 Tem-
muz’daki Kanada Günü’nde (Canada 
Day) başlayan protestolarda göstericiler 
ülkede monarşinin sembolü olan isim-
lerin heykelleri önünde “Soykırımda 
gurur yoktur” şeklinde sloganlar attı. 
Bazı göstericiler geçmiş yıllarda bölge-
nin yerli halkına yapılan zulmü protesto 
ederken, kimi göstericilerin heykellerin 
üzerine çıkarak onları boyadığı görüldü.
Olaylar sonrası Kraliçe Victoria’nın 
heykeli devrilirken, birçok gösterici ha-
pishane mahkumlarını andıran turuncu 
renkli elbiseler giydi. Benzer gösteriler 

ülke genelinde ve Toronto gibi büyük 
şehirlerde de görülürken, başkent Ot-
tawa’da sokaklara dökülen binlerce gös-
terici Kanada Günü’nün iptal edilmesini 
talep etti ve sömürge döneminde bin-
lerce yerli çocuğun öldürüldüğü olaylar 
aleyhinde sloganlar attı.
 
Olaylar sonrası İngiltere Başbakanı 
Boris Johnson’ın sözcüsü Londra hü-
kümetinin olayları kınadığına dair bir 
açıklama yaptı. Ülkede şu anda bazı 
otoriteler ve halkın bazı kesimleri, 1982 
yılından sonra alınan ve isim değişikliği 
kararıyla daha milliyetçi bir yapı kaza-
nan Kanada Günü’nün kaldırılmasını 
istiyor.

Toplamda 4000’i aşkın yerli çocuk öldü, 

istismara uğradı

Kanada, 1837 ile 1901 yılları arasında 
Büyük Britanya İmparatorluğu himayesi 
altında idare edilmişti. Bu süre zarfında 
çoğunluğu kiliselerin gözetiminde olan 
yatılı okullarda 4 binden fazla yerli ço-
cuğun öldürüldüğü, yetersiz beslendiği 
ve binlercesinin de cinsel istismara uğ-
radığı ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili 6 yıl boyunca süren bir 
araştırma sonrası Kanada hükümeti 
2015 yılında ülkede “kültürel soykırım” 
yapıldığını kararına varmış, kurbanların 
yakınlarından özür dilemişti. Yaklaşık 
165 sene boyunca hizmet veren söz ko-
nusu okullarsa 1996 yılında kapatılmış-
tı.

Suspects in the assassination of Haiti’s President Jovenel Moise sit on the floor handcuffed after 
being detained, at the General Direction of the police in Port-au-Prince, Haiti, July 8, 2021.
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Can kaybı artmaya devam ediyor! Kanada’da aşırı 
sıcaklardan ölenlerin sayısı 719’a yükseldi

Article & News Article & News

Kanada’dan tarihi imza
Kanada yatılı okullardaki çocuk mezarlarıyla dünya gündemine oturmuştu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yerli çocuk haklarını koruyan yeni bir anlaşmaya 
imza attı. Anlaşma gereği bölgeye 38,7 milyon dolar yardım yapılacak.
Bir kez daha “utanıyoruz” dedi. Çocuklar için harekete geçerek resmi imzayı attı. Son dönemde kayıtsız çocuk mezarlarıyla sarsılan Kanada’da hükümetten 
yeni bir adım geldi. Başbakan Justin Trudeau Cowessess First Nation toplumu ile çocuk refahı konusunda tam yetki veren bir anlaşma imzaladı. Trudeau, anlaş-
manın önemine dair konuştu.
Trudeau, hiçbir yerli çocuğun parçası olduğu toplumdan koparılmaması gerektiğini belirtti. Anlaşma, Cowessess First Nation yerli topluluğuna çocuklarının en 
iyi çıkarı, kültürel sürekliliği ve ulusal asgari standartlarda asli eşitliği sağlamak için tüm yargı yetkisini kullanmalarına imkan sağlıyor.

Kanada’nın British Columbia eyaletini bir süreden beri etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 719’a çıktı.

British Columbia Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe yaptığı yazılı açıklama-
da, eyalet genelinde 25 Haziran-1 Temmuz dönemindeki bir haftada, aşırı sıcaklar-
dan toplam 719 kişinin öldüğünü duyurdu.
 
Lapointe açıklamasında, eyalette rekor kıran sıcak hava dalgası sırasında 7 gün 
boyunca kaydedilen ölümlerin, normalde bir hafta boyunca beklenen ölüm vakala-
rının yaklaşık üç katı olduğunu aktardı.
 
Lisa Lapointe açıklamasında, “Eyaletin bazı bölgelerinde olağandışı yüksek sıcak-
lıklar görülmeye devam ediyor ve aşırı sıcakların tehlikeli etkilerinden kaçınmak 
için hepimizin ekstra özen göstermemiz önemini koruyor. Lütfen özellikle yalnız 
yaşayanlar olmak üzere ailenize, arkadaşlarınıza ve komşularınıza dikkat edin.” 
çağrısında bulundu
 
Orman yangınlarında bir köy haritadan silindi 
Öte yandan British Columbia eyaletinde aşırı sıcaklar ve yıldırımlar nedeniyle or-
man yangınları da arttı. Sıcak hava dalgasının en etkili olduğu ve rekor sıcaklıkla-
rın kaydedildiği Lytton köyündeki tüm evler yandı.
 
Orman yangınının haritadan sildiği Lytton, 30 Haziran’da ulaşan alevler nedeniyle 
boşaltılmış ve yaklaşık bin kişi tahliye edilmişti.
 
CBC’ye konuşan köy sakinlerinden Jeff Chapman, anne ve babasının yangında öl-
düğünü söylerken, bölgede görev yapan itfaiye ve sağlık ekipleri alevler nedeniyle 
köye giremediklerini ve bu ölümleri şu an için doğrulayamayacaklarını açıkladı.
 
Aşırı sıcaklar ABD’de de can alı-
yor 
Bu arada aşırı sıcaklar Amerika 
Birleşik Devletleri’nde de ölüm-
lere neden oluyor. Washington 
DC ve Oregon’da etkili olan sı-
cak hava dalgası, 25 Haziran’dan 
bu yana toplam 79 kişinin ölümü-
ne neden oldu.

Kanada’da kemikleri bulunan 751 çocuk için 
anma gecesi düzenlendi

Kanada   -   ©  AFP
Kanada’nın Saskatchewan eyaletindeki 
Marieval Yatılı Kilise Okuluna ait böl-
gede 24 Haziran günü ortaya çıkarılan 
ve resmi kayıtlarda olmayan mezarlarda 
kemikleri bulunan 751 çocuk için dün 
bir anma gecesi düzenlendi.
Cowessess First Nation Konseyi tarafın-
dan düzenlenen anma gecesi, mezarların 
olduğu bölgeye kurulan yerli çadırında 
dua ile başladı.
Yerel saatle 19.30’da başlayan gecede, 
yerlilerin dua etmek için kutsal kabul 
ettikleri otlar ve reçinelerin yakılması 
ve dumanının bölgeye dağıtılması ger-
çekleştirildi.
Daha sonra saygı duruşuna geçen katı-
lımcılar, yıllar önce kaybettikleri çocuk-
ları için sessizce dua etti.
Anma gecesinin dua kısmına katılım, 
Kovid önlemleri nedeniyle 150 kişi ile 
sınırlandırılırken, diğer katılımcıların 
sosyal mesafe şartıyla geceyi uzaktan 
izlemelerine izin verildi.
Gecede, saatler yerel saatle 19.51’i 
(7.51) gösterdiğinde 751 çocuk için 751 
güneş enerjili ışık yakılarak mezarlık 
bölgesine yerleştirildi.
Anma gecesi yapılan konuşmaların ar-
dından sona erdi.
‘10 yıl önce sincaplar eşeleyip çıkar-
mıştı’
Cowessess First Nation Konseyi Yöne-

tim Kurulu Üyesi Jonathan Lerat da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki ilk çocuk kemiklerini 10 yıl önce 
gördüklerini yazdı.
Lerat paylaşımında, “Yaklaşık 10 yıl önce Cowessess Su Fabrikasında işten çıkmış eve yürüyordum. Şimdi yanmış kilisenin 
karşısındaki itfaiyenin arkasına yürüdüm. Sincaplar tarafından kazılıp çıkarılmış bazı kemiklere rastladım. Bir büyüğümü ça-
ğırdım. ‘Çocuk kemikleri’ dedi, toplayıp törenle gömdü” ifadelerine yer verdi.
Lerat buldukları kemiklerin, Marieval Yatılı Kilise Okulunun arkasından 10 metre kadar ileride olduğu bilgisini de paylaştı.
euronews  •  
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Kanada’nın göçmenlik seviyeleri 
yavaşlamaya başlıyor

mesinden bu yana denizaşırı ülkelerde 
mahsur kaldıktan sonra nihayet Kanada’
daki inişlerini tamamlamasına olanak 
sağlayacaktır.

Üçüncüsü, IRCC şu anda Ekspres Gi-
riş, İl Aday Programı (PNP) ve diğer 
programlar aracılığıyla Kanada’dakileri 
daimi ikametgaha geçirmeye öncelik 
veriyor. Ekspres Giriş çekilişleri ağır-
lıklı olarak Kanada Deneyim Sınıfı 
(CEC) adaylarına odaklanıyor. IRCC, 
2021’de 81.713 adayı daimi ikamet 
başvurusunda bulunmaya davet etti; bu, 
geçen yıl aynı zamanda verilen davetiye 
sayısının neredeyse iki katı. Buna ek 
olarak, IRCC, 6 Mayıs’ta başvuruları 
kabul etmeye başlayan 90.000’e kadar 
uluslararası öğrenci mezunu ve temel 
çalışanlar için yeni kalıcı ikamet akışla-

rına sahiptir.
 

IRCC, Kanada içinden daimi ikamet 
başvuru sahiplerinin koronavirüsle ilgili 
zorluklarla karşılaşma olasılığının daha 
düşük olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, 
iç göçmenlik başvuru sahiplerine odak-
lanmak, bu yılın ikinci yarısında daimi 
ikamet izni alan kişilerin sayısında 
önemli bir artışa dönüşmelidir. Ekspres 
Giriş için işleme standardı, pandemi 
sırasında yavaşlamasına rağmen altı 
ay veya daha kısadır. Bununla birlikte, 
IRCC, bu başvuru sahiplerinin çoğunu 
yıl sonuna kadar çıkarma hedefine ula-
şabilirse, 2021’de en azından 300.000 
yeni gelen eşiğini aşacaktır.

Bu yeni Kanada Göçmenlik, Mülteci-
ler ve Vatandaşlık (IRCC) verileri, yıla 
güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen, 
Kanada’nın son iki aydır ivme kaybetti-
ğini gösteriyor.

Ocak 2021’de Kanada 24.680 yeni 
göçmeni, ardından Şubat ayında 23.395 
yeni göçmeni ağırladı. Seviyeler Mart 
ayında 21.105’e düştü ve Nisan ayında 
daha da düştü. Kanada’nın daimi ika-
met alımının, yıla güçlü bir başlangıcın 
ardından neden düştüğü bilinmiyor.

Plana göre, ülke bu yıldan itibaren yılda 
en az 401.000 yeni göçmeni ağırlamayı 
hedefliyor. Bunlar Kanada tarihindeki 
en yüksek göçmenlik hedefleridir ve 
federal hükümetin Kanada’nın pandemi 
sonrası ekonomik toparlanmasını des-
tekleme hedefinden kaynaklanmaktadır.

Kanada 2020’de 341.000 yeni göçmeni 
ağırlamaya çalıştı, ancak Mart 2020’den 
bu yana uyguladığı seyahat kısıtlamaları 
gibi koronavirüs ile ilgili aksaklıklar ne-
deniyle yalnızca 184.000 yeni göçmeni 
kabul etmeyi başardı.

Gerçekten de seyahat kısıtlamaları, 
Kanada’nın 1998’den bu yana en za-
yıf göçmen sayısına ulaşmasına neden 
oldu. Ülke, İkinci Dünya Savaşı’ndan 
bu yana Kanada göçü için potansiyel 
olarak en zayıf ay olan Nisan 2020’de 
yalnızca 4.000’den fazla yeni göçmeni 
ağırlamayı başardı.

Kanada artık bu yıl için 401.000 hedefi-
ne ulaşma hızında değil. Bununla birlik-
te, ülkenin ivme kazandığını ve hedefe 
yaklaşmaya yaklaştığını görebilecek bir 
dizi faktör hala geçerliliğini koruyor.

İlk olarak, yaz aylarında, daha sıcak 
havalar ve Eylül ayında akademik ve 
iş takviminin yeniden başlamasından 

önce gelen yeni gelismeler nedeniyle 
genellikle daha yüksek göçmen sayıları 
görülür.

İkincisi, Kanada hükümeti seyahat kısıt-
lamalarını hafifletmeyi açıkça tartışma-
ya başlıyor. Son haftalarda Kanada, CO-
VID-19 aşılarını uygulama konusunda 
daha başarılı oldu ve vaka toplamlarının 
düştüğünü gördü. Kanada başbakanı 
Justin Trudeau, uluslararası sınırın, tam 
aşılı yolculardan başlayarak aşamalı bir 
yaklaşımla açılacağını söyledi. Sağlık 
Bakanı Patty Hajdu ayrıca Kanada’nın 
muaf gezginler için karantina gerekli-
liklerini Temmuz ayının ilk haftasından 
itibaren azaltabileceğini söyledi. Bu 
tür kısıtlamaların azaltılması, binlerce 
Daimi İkamet Onayı (COPR) sahibinin, 
seyahat kısıtlamalarının yürürlüğe gir-

UMIT TUYSUZ

TRUDEAU, AŞISIZ TÜRİSTE İZİN YOK

Trudeau’nun partisi Liberaller bir azınlık 
hükümetinde. Söylentiler, Trudeau’nun 
çoğunluk için bu yıl içinde seçime git-
meyi düşündüğünü öne sürüyor. Hükümet 
bir seçime giderse, siyasi liderler artık 
poli t ika konusunda büyük kararlar 
alamadığından sınırın yeniden açılması 
ivmesinin donacağı anlamına gelebilir.

Basın toplantısında Trudeau, bir seçimi 

erteleme taahhüdünde bulunmadı, an-
cak hükümetin pandemiden etkilenen 
işletmeleri desteklemeye devam edeceğini 
söyledi.

Trudeau, “Sınırlarımızı yeniden aç-
maya devam edeceğiz, ancak bunu tüm 
Kanadalıların devam eden güvenliğini 
sağlayacak şekilde yapacağız.” Dedi

Kanada başbakanı,  sınırın yeniden 
açılmasının bir sonraki aşamasının aşılı 
yolcuları ilgilendireceğini, ancak aşısız 
yolcuların beklemek zorunda kalacağını 
söyledi.

Bir muhabirin Kanada’nın ne zaman daha 
fazla aşılı ve aşısız turiste izin vereceğine 
ilişkin sorusuna yanıt olarak Trudeau, 
aşısız yolcuların içeri alınmasıyla ilgili 
olarak şunları söyledi: “Size şu anda 
söyleyebilirim, bu uzun bir süre olmaya-
cak.”

Trudeau basın toplantısında gazete-
cilere verdiği demeçte, “Tam aşıları 
olmayan uluslararası gezginlerin neler 
yapabileceğini düşünmeye başlamadan 
önce... Bir sonraki adım, tam olarak 
aşılanmış uluslararası gezginler için hangi 
önlemlere izin verebileceğimize bakmak 
olacak.” 8 Temmuz “İlk odak noktamız 
bu olacak ve önümüzdeki haftalarda 
söyleyecek daha çok şeyimiz olacak.”

Kanada l ı  s ağ l ık  ye tk i l i l e r i ,  s ı n ı r 
kısıtlamalarının daha da hafifletilip 
hafifletilmeyeceğini belirlemek için 
önemli ölçütleri izliyor. Bunlar arasında 
COVID-19’un Kanada’da yayılması, has-
taneye yatış oranları, aşı oranları ve ayrıca 
tam aşılanmış kaç yolcunun yanlarında 

COVID taşıdığı yer alıyor.

Başbakan daha önce, sınır kısıtlamalarının 
gevşetilebilmesi için Kanadalıların yüzde 
80’inin tamamen aşılanması gerektiğini 
söylemişti. Kanada’nın bu metriğe ay so-
nuna kadar ulaşması bekleniyor.
 
Kanada’nın mevcut seyahat kısıtlamaları 
21 Temmuz’da sona erecek.  O za-
mana kadar  kural lar  ya uzat ı lacak 
ya da değiştirilecek. Haziran ayında 
uzatıldığında, federal hükümet ayrıca, 
zaten seyahat kısıtlamalarından muaf olan 
tam aşılı gezginler için karantina önlem-
lerini geri almaya başladı. 5 Temmuz iti-
bariyle, Kanada onaylı bir aşının önerilen 
tam dozunu almış olan COVID negatif 
yolcular, sekiz günlük testin yanı sıra 14 
günlük karantina gereksinimini de atlay-
abilirler.

Trudeau hükümeti, kapsamlı bir sınırı 
yeniden açma planı için Kanada ve ABD 
içinden baskıyla karşı karşıya. Özellikle 
seyahat kısıtlamalarından çok etkilenen 
milyarlarca dolarlık turizm sektörü için.

Globe and Mail raporlarına göre iş 
grupları ayrıca federalleri yeniden açılma 
planı yürürlüğe girene kadar federal 
seçimleri ertelemeye çağırıyor. Şu anda 

UMIT TUYSUZ

Sİ NEWS-TORONTO

YOK, ASLINDA BIRBIRIMIZDEN FARKIMIZ; 
AMA BIZ BRUSK EXPRESS’SIZ.

BUNDAN SONRA HER ŞEY KUSURSUZ 
GÖRÜNECEK.

Kanada ivme kaybetmeye devam ederken, yeni göçmenlerin sayısı Nisan ayında düştü. Ancak 2021 yılına kadar daha güçlü bir 
bitiş bekleyebiliriz. Nisan 2021’de Kanada, yıl başından bu yana en düşük aylık sayı olan 21.105 yeni göçmeni ağırladı.

Trudeau, aşısız turistlerin “uzun bir süre” Kanada’ya seyahat edemeyeceklerini söyledi
Başbakan, Kanada’nın “tüm Kanadalıların devam eden güvenliğini sağlayacak şekilde” sınırları yeniden açmaya 

devam edeceğini söyledi.
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Yes, the life of a child Kurdistan begins 
with the spark in the heart of the person. 
And I owe you. You know, this is a place 
where screams are not lacking and wit-
nessed the relentless struggle of betrayal 
and resistance. This is Diyarbakir ties 
and there was no exit here. Either death 
or surrender. The third way was to resist 
death, and that was the hardest. There is 
no dying, you can die, but you will not 
end your life. Even if you want to die 
hundreds, thousands of times, you will 
not die when you see death as salvation. 
Goksun is always open to blows. Azrael’s 
breath is on your neck and you can blend 
into eternity with a blow that may come 
at any moment. As long as you don’t in-
terfere, you will defy torture and resist 
to live, even if you are not thankful. And 
there will come a moment when even you 
will be amazed by yourself, just like your 
enemies, “How am I living, how did I not 
die yet?” While all this is going on, you 
will dream at night, every dream will be 
followed by a new dream. You will never 
get tired of dreaming.

What’s your first dream kid? My dreams 
are like the last spring wind. It neither he-
ats nor cools. If you turn your back to the 
sun, your sky will be exposed, and if you 
turn your face to the sun, you will have 
the feeling that you will be faced with the 
breath of the Azrael at any moment. Whe-
rever it is, if you are cut off from your 
land, you will feel the bitter loneliness in 
your throat. You get goosebumps and a 
lump comes and sits in your rib cage. You 
can neither cry and relax nor push that 
emotion aside.

Don’t look why, kid. Because you haven’
t given up on your dreams, a handful 
of free land. Although we are no longer 
young like you, our hearts beat just like 
you. And that heart beats so hard that it 
makes our old tired knees weak and our 
arms hang to our sides, leaving us breath-
less. You are now face to face with your 
own reality.

Winter has come for me. A cold that will 
freeze you, leave you numb and drive you 
to despair at any moment. However, at 
that moment, dozens of your children are 
fighting for you under the snow, winter 
and freezing cold. He is willingly running 
to his death in order to give the news of 
the war that you could not finish and that 
you could not win. At that moment, all of 
your inadequacies, reckless behaviors and 
the weaknesses of vain selfishness come 
before your eyes one by one. And it is so 
heavily on top of it that it doesn’t leave 
you an escape area. He asks you to ac-
count for every action you couldn’t think 
of when you were young, and perhaps 
couldn’t calculate with the fire of youth. 
Then you realize that your heart is also 
slowly getting old.
Think about it for me, kid. That a thirte-
en-year-old boy was run over by a panzer. 
What a person living in that moment 
thinks. How he trembled inside, how his 
heart crumbled as if in a vise. Either his 
mother is a child, his doomed mother. 
How can that heart endure such cruelty? 
Does crying until her tears dry, asking 
Allah for patience a thousand times, and 
taking refuge in the highest religions ease 
her pain a little bit? However, that woman 
may have participated in the peace mar-
ch with white stains thousands of times. 
While he was participating in the peace 
march, while participating in the protest 
march, he stood up thinking about the 
future of his children. She could be deta-
ined, raped, or targeted by a degenerate 

bastard. He would join again. Because he 
knows very well that one day the panzers 
will shatter his brain or a neighbor, per-
haps a relative’s brain. He actually carries 
his life in his pocket just like you while 
participating in every walk. You boy be 
very careful and please tell your friends to 
be very careful, everywhere in the land of 

Kurdistan smells of death. Your country 
is caught in the storm of death. Don’t tell 
me to die. No child, death does not suit 
you or your friends at all. I can’t stand 
this pain, let me give my last days with 
your cries of victory. You know boy, wild, 
ruthless wolves haunt our herd. It does 
not give us any right to life. We are expe-
riencing the unbearable lightness of being 
a colony. You sun-faced children, orphans 
of God, not only of God, but of humanity, 
beware of the bastards.

You know, the child wolf has no principle, 
and the bastard wolf has none. He doesn’
t care if he’s hungry or has a ball. He sla-
ughters the sheep that comes in front of 
him and leaves him there, and is thrown 
to slaughter another sheep. It is not like 
a lion, leopard or cheetah. The wolf does 
not hunt just for its needs. The wolf is a 
killer spirit. Let’s get the wolf, it’s not his 
fault that he has a murderous spirit. What 
about people? It is the contradictory and 
lowly mood of this unrequited person that 
makes my old and tired brain helpless.

Think about the children of 5.7, eight 
years old, who showed their tiny heart 
attacking the enemy with a tiny stone 
in their hand. Because they are hungry 
and helpless, he does not take that stone 
in his hands. Trust me, it’s not for him. 
They just listen to the voice of their heart. 
Reason in what they do, search in logic. 
They know and feel that these iron chick-
pea monsters will devour his family first 
and then him. Not only will he stay with 
her, but his friends with whom he spends 
half the day They understand and feel, 
we cannot feel the child. Our emotions 
have atrophied, our humanity has become 
moribund in polluted waters. They also 
know that their tiny stone has the power 
to move the world. They know that neit-
her colorful toys nor their mothers’ smi-
les will save the world, they will be the 
hope of humanity, and one day those tiny 
hands and mothers will be happy by pla-

ying with beautiful toys. Look, my little 
general has the same stones in his hand, 
only slightly larger. Your mustache hasn’
t sweated yet, and it’s still early. You have 
come from a timeless tradition of racing 
straws and now you are playing a game of 
timelessness. Your hands are bare just like 
your heart. Here you and they are nurtu-
ring the hope of humanity while keeping 
their hopes alive while waiting for the 
time.
However, you have to live your first love. 
You know, you have to experience the 
moment when you can’t bear to touch, 
look into your eyes and tremble every 
time you feel the smell. The moment 
when you wake up at night to the sleep-
less crimson dawn, when you smile hap-
pily at the sun with its dream.

You haven’t been through a lot, General. 
My childhood dream, my garden of sad-
ness, my little general. I know you’re just 
full of country love and when those big 
gazelle eyes draw you in, you can feel 
the lightness of a feather even if you can’
t admit it. You get angry and you impri-
son him in the deepest part of his heart. 
However, your anger is not those gazelle 
eyes. That delicate smile is not at all, but 
your anger is at yourself. It’s your selfis-
hness, your cowardice that restrains your-
self.

The moment you think that the deep 
wound has crusted over and the flame in 
your heart has faded, only you know how 
you fell into the middle of the fires with a 
small spark, and the gazelle eyes that sto-
le you from you. In that moment, you will 
hate war, brutality, and the blood-smelling 
pack of wolves even more. There will 
come a time when your anger will take 
you prisoner and everything will turn into 
a vicious circle from the axis of revenge. 
Come on kid, hold Delal’s delicate hand 
next to you. Let him be your Delal, both 
in your fight, in your dreams and in your 
love. Carry it like your last breath. Fight 
your battle by absorbing it every minute, 
every second. Without feeling lonely, wit-
hout weeds growing in your dreams.
Yes, sunny child, always carry that ligh-
tness of feather in your heart so that you 
do not hold it captive in secluded corners. 
Then, like me and hundreds of your bro-
thers, you will experience his pain and 
your sadness as a prisoner. That captivity 
is like no other captivity. A handcuffless 
bondage without a chain. A bondage that 
no one can see or feel. Your captivity that 
only you know and you can’t even admit 
to yourself.

Put your love to the streams. If you can, 
let it go to the Euphrates. Let the room 
rush and roar like the Euphrates. Neither 
lightning nor ice ages should be allowed. 
Don’t let your heart always stay warm. 

May it be warm, like every morning when 
the sun rises in your heart. Let it be warm 
and indomitable and like the morning 
tea you drink after every act. Let it warm 
your heart as well as your comrades.
Otherwise, your hands will tremble every 
time you remember, and you will wander 
around drunk and wandering like the only 
passenger who has fallen into the garden 
of sadness. Don’t forget, kid, right in the 
middle of the war, it sticks to your heart 
and your heart gets stuck. The tightness 
of your heart is not due to the heat of the 
fight or the brutality of the enemy, but 
that heart wrenching, being out of breath 
is due to the sad look of a pair of gazelle 
eyes that you cannot forget. At that mo-
ment, you want to look at the black eyes 
for the last time. Eyes full of sadness.

May my little general, the orphan child of 
the world, always shine brightly in your 
heart like your eyes. Don’t have the last 
word to say, your last slogan when you 
die, and sadness in your eyes. Do you un-
derstand me boy?

Live my son, live the most beautiful love. 
While you fight for those free loves, don’
t cauterize your own heart, let it fly like 
a bird. That’s when you start flying with 
your real flock. In love tempered in fight, 
you become a wise personality.

Listen to me, beautiful-eyed boy laughing 
with the morning sun? Listen to me, the 
boy who carries the oriental boil on the 
left side of his face like a tattoo. Don’t 
look at me, love-hearted boy, I’m one of 
those who broke through the bullet storm, 
but I’m too warlike to carry the burden 
of love. Now, perhaps, without a little 
shame, I put my own dreams on you. It 
would be a lie if I said that I did not fall 
into the middle of the fire of love. I fell, 
but, what the hell, I just shyly crouched in 
the middle of it. How the fire started, how 
it blew, I never knew. If I had not squat-
ted, I could dance in the middle of that 
fire, if I had hugged, I do not know what 
would have happened, how you would 
have dealt with it, what would have hap-
pened to me. Because I never learned. But 
let me tell you this, every time I fall whi-
te, I think of the fireball I was left behind 
in my hair hole and I am shrinking like 
the child of that moment.

At that moment, my hand is shaking, my 
heart is breaking and I am out of breath. 
Believe me, sometimes I curse my cowar-
dice. One life, perhaps the cycle of more 
than one life, would change. I wish I had 
a sip of Zamzam water instead of looking 
into those blue eyes secretly. If I drank, 
my heart would have turned into a blind 

fire at that moment and I would have been 
ashes. As if he had never lived, as if he 
had never been born. However, he looked 
at me in such a way that he had already 
set fire to my heart, lungs and whole 
body. I was a fireball, but I was a kid and 
I didn’t even understand that fireball. I 
thought that fire and all the fires were a 
country fire.

I can’t breathe, boy, in the middle of this 
fire and again in the fireball, those blue 
eyes are burning me. The enemy’s tank is 
not a cannon. I like death to death, but I 
am a poor person who does not have the 
courage to carry a love. Tell me, good-he-
arted boy, is there anyone more cowardly 
than me? Don’t laugh, I know you will 
say no. I am struggling with my pain like 
an old man waiting for death and I am 
shamelessly making you a partner to my-
self.
What can I do, boy, this fire is such a 
fire that it neither creeps nor turns to as-
hes. Live as much as you want, fight as 
much as you want, what difference does 
it make? A song, a poem or a smile pulls 
you back to the deep well of love. Perhaps 
our biggest mistake was that we left love 
to the post-revolutionary period. Howe-
ver, the most beautiful love is experienced 
in fight. In my consciousness, my strength 
was not enough for him. Not only me, but 
thousands of children from Kurdistan

Imagine how it would have been if I had 
met the boy before he went to the action, 
looked at his shy eyes and slid his hands 
to my sky. I couldn’t bear to kiss her. I 
thought I had contaminated him. If I had 
at least breathed in my breath and recited 
a line from Ahmet Arif, Ciwerx, wouldn’
t I have fought another battle that day? 
Otherwise, I should have smelled the rose 
that Hasan Hüseyin Kormazgil had placed 
between him while he was presenting his 
poetry book. If I could call my soul my 
source of life, my battle star. Tell me, my 
silent heart, what would it be like if I had 
held her hands and taken her to the field 
of action, if I had secured her in a place 
where my eyes could see, as if I had hid-
den her in my bosom, and if I had fought 
with my forty-year-old battle cry. If it was 
him if I was going to get shot, nurse. Or if 
I had been embraced by the drunkenness 
of action. Wouldn’t it be okay if I only hu-
gged once? However, the blood flowing 
in his veins was the breath I took and the 
unfading star of my nights. Hade, I didn’
t tell anyone, wouldn’t it be okay if I just 
told him that I love him?

What would have happened if I had not 
thought of love like a fool as a petty-bour-
geois wannabe and had embraced it once, 
yes boy. Would the revolution have es-
caped or was I going to lose my socialist 
consciousness, God damn it? Oh boy, if I 
knew that rose could pierce my heart like 
lead in the years to come.

Forbidden beautiful child, love is forbid-
den, love is forbidden, then why are we 
fighting? No, no, child, we are a genera-
tion that lives the most innocent of love 
both on the mountains and on the streets. 
We are a generation that has come to blind 
bullets that live without knowing that only 
love is for two. I will say that we have a 
stash of assholes on all sides, but when 
we see you, we cannot form a sentence 
that will clear ourselves and embellish our 
story.

Anyway, I would like to write him a poem 
that turned my heart into a fireball and 
wound the blue lake. What do you say, my 
little general, shall we write a poem? Let’
s write about the world of the one whose 
mother I sold. Even if it’s not poetry. His 
words are enough to resemble a breeze 
of peace in the middle of war. We read 
the poems from the poet and return to our 
streets again.

IF I DROPPED IN THE MORNING 
THINKING

What would happen if my breath interfe-
red with your breath for once?
Like a drop of water meets a flower
If my love had met your dry lips.
If I shook you with the warm morning sun

Forgive my hangover
Come in my heart, let me offer you starry 
dreams
Don’t look at me with sad eyes
Then I melt in your rivers

Don’t let your tears flow
I’m willing to drown in the depths of your 
eyes
Just hold me, hold me
And don’t ask me to go

My captivity in incense
If I could say I’m devoted to your love

If I held your hand, I would fly to eagle’s 
nests
It’s me and you and the violet-smelling 
mountains
If I said come, half a rose-scented half
My snowdrop that I can’t stop holding 
your hand
In the dream of my free mountains
If I gave you the world

If your love strangled me
If I took my last breath in your arms
If I drowned in the depths of your eyes
The name of death would be love, my 
love

If my streets smelled of freedom
Then
If I drowned in the fountains of eyes
If I drowned in a morning dream

I’m not afraid of my love falling into wis-
hes
I’m afraid of drowning in the depth of my 
love
Ah, if my streets smelled of freedom
Oh man, if I lived too, barefoot love

I’m a mess every dawn
I lose the melody of love
A love talisman
At that moment, my dreams are breath-
less.

Come and hug my dream of freedom in 
my last breath
May our love be blessed
a cup of tea
And you are enough for me
Didn’t it? The children of us orphan pe-
ople, who are the owners of the love that 
have finished, fall into love that has not 
brewed the tea. How will the children of 
rebene Xwede, whose language is scar-
let and our selves imprisoned, live their 
love? How will he walk under the spring 
rain holding the hand of his lover. How 
can we, who know where and when they 
will be covered in blood by a bullet with 
a future, share in our pain while we avoid 
them from our eyes.

Isn’t it easier to speak up when you’re 
older? We are old people who have been 

suffocated, charred in flames and in need 
of a sip of love. What can we give you 
when we are tossed around not knowing 
what to do? Don’t look at me, I’m giving 
you advice with what I can’t do, what I 
can’t live. Every water flows and finds its 
way, yes, every storm of love turns on its 
own axis.

No matter the child, your dreams are in 
your hands, no one can interfere with it, 
ban it or touch it. Even if you regret that 
you didn’t have a girlfriend for him, you 
should immediately create one for your-
self, and sometimes by evasiveness. The 
moment you create your lover in your dre-
am, you will break away from the Dunge-
on. That moment of your soul, body, and 
whole life is free. Wherever you want, 
you can set up your dream table.
Although sometimes intruders like you 

interrupt my dreams, you can’t stand it, 
you will sail to new dreams at the first op-
portunity. As you create the dream, a new 
power comes to you, you are connected 
to life in a different way. Now you run to 
the revolution alone or not only with your 
comrades, but also with your love. What 
dreams do you have, my little general? 
Look, if you’re not tired of listening to 
this old man, let me tell you about him. 
Then leave me alone with my dreams so 
that I can throw a stone tomorrow.

The smile of the girl who laughs first co-
mes and sits in her eyes. Once you saw 
that you were lying in the grass on the 
skirts of Karacadağ and next to you was 
the breath of that magnificent beauty. At 
that moment, you feel his breath all over 
your body. You will think that life is not 
so grim, especially when your breath 
mixes with your breath.

Today I woke up to the most beautiful 
morning in the world. You are in my 
arms, your lips are on my throat and your 
breath warms my sky. That morning, a 
revolution was made in Kurdistan and all 
my sufferings were over. My soul, body, 
and dreams will be free forever, and you, 
the most beautiful blue-eyed girl, will be 
in my arms. No matter how heavy we pay 
the price of freedom, it will not matter at 
that moment, because you are my daisy, 
you are with me and we are watching the 
sky together. We feel the first rays of the 
morning in ourselves at the same time. At 
that moment, neither me nor my lover, my 
love, my love will not think about tomor-
row. We will not think that there was no 
yesterday, nor will there be tomorrow, and 
we will just enjoy the moment.

I will think that we, as heroes who have 
paid all the prices that have to be paid, 
deserve the best of life. Then we will run 
hand in hand to your favorite animal, the 
goats. We’re going to hop around and 
bump heads with those puppies. Maybe 
there will be time, we will play with them 
like guerrillas one by one. We will attack 
their mothers’ breasts before they drink 
water in the same channel with them. 
They will not be strangers to our scent 

and will not drive us out with their horns. 
People around, beautiful-faced women 
and men will laugh at us, and children 
will join our game.
We will scatter that moment, that happi-
ness with our hearts, and that joy with our 
eyes. The beautiful mountains of Kurdis-
tan will greet us with the sun. The wind 
will whisper the poems of love to us and 
we will look at each other’s eyes and chat.

The most beautiful boy general, the eyes 
of my blue-eyed will be lost in your eyes. 
I will watch the sky with those eyes and 
breathe with that breath.

Your dreams are not limited to this, my 
little comrade. Sometimes, even if you 
don’t want to, you have different dreams 
after an intense torture. Dreams of blood, 
pus, and brutality. At that moment, the 
murderers manipulated their dreams with 
torture and brutality. That monument of 
brutality puts the demons in the most sec-
luded corners of the cave you know and 
you begin to ask for an account of the tor-
ture inflicted on you. Whether you hate it 
or not, instead of sacrificing it to a bullet, 
you cut it with a blunt knife. That’s when 
your consciousness, tradition and belief 
in socialism come into play and save you 
from that awful dream. You take the four-
teen pistol, you fire a single bullet into 
your enemy’s brain and you take a deep 
breath. Because you know you are not one 
of them and you can never be like them. 
This is where the difference between you 
and your comrades emerge and you take a 
deep breath and head for different dreams.

Sometimes you dream of becoming a fat-
her. You become a father with children, 
like a Georgian holding a loaf of bread, 
regardless of his slender size. You take 
care of your wife, companion and child-
ren so well that there is no other example 
in the world. Always with a smile on 
your face, you are a devoted and devoted 
father. You have become an ex-gun, ex-
warrior father who helps everyone, coope-
rates with the elderly, and is a brother to 
the young. And you will surely be hurt in 
every dream, your comrade in arms, dun-
geon resisters knock on your door. The 
best part of this dream is to commemorate 
the old days with a double raki. All these 
dreams give you strength, the reason for 
resistance The determination to recreate 
life by resisting.

It’s not enough, you will love life more 
than anyone else and you will fly on the 
walls of your cell like a flag in every re-
sistance. Stone earth, iron bars and conc-
rete will be ashamed of you. You will be-
come a giant when they are ashamed. You 
will stand up to the enemy without thin-
king about how it is, without questioning 
your future and without blinking your 
eyes. No matter how afraid you are, you 
will surely overcome that fear and you 
will be a breather on the way to victory. It 
won’t matter if your breath is weak, if you 
are weak, if your bones are crumbly.

Now you are on that road. The anger 
inside is hidden in the history of the mil-
lennium, it is true that the Kurds have re-
sisted in one way or another for millennia 
and they continue to resist. The secret of 
resilience of the Kurd, which is a sacred 
trust, has survived until today, genetically 
passed from father to son, from mother to 
daughter.

But the spark in your eyes is another 
child. Like a holy love, yes, yes, a holy 
love that settles in the eyes. That spark is 
burning in your eyes, my little general. 
Like the first spark of the sun, it heralds 
the new day. That spark is beating in my 
heart now. My child, my little general, 
just like you.

C’mon, GENERAL, IT’S MY TURN TO 
THROW STONES. YOU CAN’T DIE 
BEFORE I DIE, CHILD, I CAN’T RE-
SIST THIS

INVASION OF DREAMS ( 2 )
MİTHRA ÇİYAYÎ

Article & News Article & News
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av agir

bacan

av:   Min av vexwar.  /  Jiyan bê av nabe.  /  Xecê avê bîne.
diran: Diranê min diêşe.  /  Diranê xwe firçe bike.  /  Êşa diranan zor e.
agir: Agirê Newrozê geş e.  /  Mizgînê agir dada.  /  Zarokan ji agir dûr bike.
Mar: Mar di erdê re dişêle. /  Mar kete kunê.  /  Bi marî  neleyîze.

bizin : Bizin şîr dide.  / Bêrîvan bizinê didoşe.  /  Ji bizinê re karik çêbû. 
balon :Zinar bi balonê dileyîze.  /  Balona Azad teqiya.  /  Şîlan balonek kirî. 
bacan : Baxçe tije bacan e. /Bacan sor û xweşik e. / Berfîn ji dikanê bacan kirîn.
Otomobîl : Otomobîla me tune.  /  Zilan otomobîlê diajo.  /  Otomobîl bi lez diçe.

tac :  Aqil taca zêrîn e. / Tac li serê şah e. / Herkes nabe xwedî tac.
Canî : Canîyê qemer dihîre.  / Ji mehînê re canî çêbû.  / Canî li mêrgê diçêre.
Cûcik: Mirîşkê cûcik deranîn.  / Cûcik zad dixwe.  /  Mar dijminê cûcikan e.
Fîncan: Qehwe bi fîncanê tê vexwarin.  / Fîncan şikest.  /  Nefel fîncanan dişo.

çav  : Çav ronahiya mirov e. / Çav ji çavan fedî dikin. / Çavên Zînê belek in.
çêlek: Çêlek şîr dide û cot dike. /  Golik ji çêlekê re çêdibe.  / Çêlek êxistin koxê.
çaydan: Çaydan li ser sobê ye.  /  Çaydan tije çayê ye.  /  Ava çaydan dikele.
çakûç : Xerat çakûç bikar tine./Serhat çakûç li destê xwe da./Çakûç ji hesin e.

Aa, Bb, Cc, Çç, Dd, Ee, Êê, Ff,  Gg, Hh, I i ,  İ i ,  Jj ,  Kk, Ll ,  Mm,
Nn, Oo, Pp, Qq, Rr,  Ss, Şş, Tt,  Uu, Ûû Vv, Ww, Xx, Yy, Zz.

Aa
Bb
Cc
Çç

mardiran

balon otomobîlbizin

cûcikcanî fîncantac

çaydançêlek çakûççav

Helbestên Monologîn û Xwezayî

Language Language

“Hin nivîskar paşeroja xwe dihûne, 
hin nivîskar hem paşeroja xwe û hem 
jî a gelê xwe dihûne…’’ Helbet wekî 
xwendevanekî û li gor dîtinên min 
helbestvanê me him paşeroja xwe û 
him jî a gelê xwe di helbestên xwe de 
teyisandiye. Îcar em werin ser dahû-
randin û rexneya pirtûka xwe...

Helbestên pirtûka helbestvan Osman 
Mehmed a bi navê “Siwarê Bênişti-
man’’ ji sê beşan pêk tê. Beşa yekemîn 
bi serenavê “Rhapsody”dest pê dike, 
beşa duyemîn bi serenavê “Blues” û 
beşa sêyemîn jî bi serenavê “Govend” 
dest pê dike û diqede. Helbestvan di 
her beşê de helbestên xwe bi zimanekî 
xwezayî vehûnaye. Helbestên me 
piranî bi ekla zimanekî dîyalogwarî 
û bi şêwaz û vebêjiyeke monologîn 
hatiye tevnesazkirin. Helbestvan Os-
man Mehmed di helbestên xwe de 
gelek teknîkên vegotin û vebêjiyê 
bikaranîne. “Heterojeniya celebên 
vegotinê ewqas berfireh e ku, ji bo 
lêkolîna wan tenê rastek tune ye.’’
(1) Çimkî vegotin û vebêjî wekî ar-
kelojiyê ye, her ku tê kolan û vekolan 
dengên cihêreng xwe ji der-bin-hişiya 
helbestvan didin der loma helbestvan 
di helbestên xwe de xwebixwe ketiye 
galegal, nîqaş û dîyalogan, carinan em 
li dengê helbestvan guhdar dikin, ca-
rinan em li dengê vebêj û monologên 
vebêj guhdar dikin û carinan jî, meriv 
dibêje qey hin kes li hember vebêj 
rûniştiye û bi wan re ketiye şêwrên 
cihêrengîn. Nivîskar bi teknîk û şêwaz 
û vebêjiyeke piralav, pirmetafor û pir-
bireser bikaraniye loma jî carinan hel-
bestên me tama çîrokan li ser zimanê 
meriv dihêle. Em dikarin bêjin helbes-
tvan Osman Mehmed gava helbestên 
xwe nivîsandiye xwe winda kiriye, di 
kêlikên nivîsandina helbestên xwe de 
helbestvan serxweş ketiye çimkî mîna 
hin kes li hember helbestvan be û 
wiha pê re dîyalogan datîne. Loma di 
xwendina helbestan de sehneyên wiha 
bi xwendevên re çêdibe. Helbet em 
nikarin hemû helbestan rexne bikin, lê 
em ê hin mînakan ji helbestan werbi-
girin û analiz bikin.

Mînakek ji helbesta:
“Tavikê Dida Pirça Kûçik”
Ji jor çi dihate xwar nizanim/lê tavike 
dida pirça kûçik/û hê jî li bîra min 

e/siya min bi nûzenûza wî dikenî/diya 
min hebûya li wê hêyamê/dê bigota 
“ew çi dêlik in tu didî dû qûna wan?!” 
(rp, 23)
Em di vê peregrefê de fêm dikin hel-
bestvan çavdêriyên xwe bi şêwazeke 
monologîn, bi zimanekî monologîn 
û dîyalogwarî vedibêje, çimkî dibêje 
“dêya min hebûya li wê heyamê, dê 
bigota “ew çi delik in tu didî dû qûna 
wan” div ir de helbestvan bi kê re 
diaxive, helbet ti kes li hember hel-
bestvan tune ye, xwebixwe dîyalogên 
monologîn yên ku ji çavdêriyan û ji 
bîranînên zarokatiyê zaye ji me re 
vedibêje. Helbesteke hem dema niha 
û hem jî dema borî diteyisîne. Çimkî 
helbestvan hem di dema niha de û 
hem jî di dema borî de dijî. Welha-
sil helbestên me monologwarî ne, di 
hundirê serê nivîskar de tenêtiyeke 
melankolîk serdest e, lê nivîskar ji vê 
tenêtiya xwe hez dike, hembêz dike, 
diltengiya nake. Helbestvan li pê şopa 
paşeroja xwe û gelê xwe ketiye. Ji 
hêlek din ve helbestên me him natûral 
in, him jî empresyonist û folklorîk 
in. Lê em dikarin bêjin bêtir natûral 
û emrestyonîst in, pêgên folklorê jî 
helbet xwe di helbestan de daye der 
û helbet helbestên şexsî yên hundirîn 
(hestên şexsî) jî xwe di govendê de 
reqisandine. Loma kategorîzekirina 
helbestên Osman Mehmed dijwar e, 
çimkî mijarek tenê venehûnaye, em 
nikarin bêjin behsa vê mijarê û vî 
tiştî dike, lê bi giştî em dikarin bêjin 
behsa, serdestiyê, bindestiyê, paşeroj, 
bîranîn, serpêhatî, çavdêrî, zarokatî û 
bêrîkirina zemanê bav û kalan dike û 
em dikarin bêjin ziman û mijara hel-
bestvanê me natûralîst û empresyonîst 
e. Zimanê helbestvan ji zimanekî 
çêkirî dûr e. Em giş dizanin ziman û 
mijara natûralîzmê û emresyonîzmê 
jî bingeha xwe ji çavdêriyên hûrgulî 
werdigirin, loma em dikarin bêjin 
helbestên me bi çavdêriyeke kitekit û 
bi baldariyeke şayesandî hatine vehû-
nandin. 
Mînakek ji helbesta: “Navê Mirinê/
Ew Deq”
Mirin, her li devê wê tenûrê/tu li halê 
wê/yan nên dipêçe yan wî nanî pê ve-
dide/tu li xwêdana wê/carna di teşta 
ser milê wê hê gulokên hevîr in/ez li 
rastê têm/di ser me re ewra baş e hin-
gê/kêliyên tirsê û tengezariyê/salên 
berê bere (rp, 34)
Mînakek ji helbesta “Qetla Zarokekî”
Çûkek melisî ser kevneşaxê min/di 
hewşekê de tikîtenê bûm/ez /bêrek/û 
çend kurm/ne ji lew-lewa zarokan be 
bêhis û tenê ye her tişt(rp, 46) Em ji 
van risteyan jî fêm dikin helbestvan 
berê xwe bi raboriyê, zarokatiyê û 
helbet berê me bi rewş û jiyana bav û 
kalan û natûralbûn û xwezabûna wan, 
şertên tê de jiyane û dijwarbûna jiya-
na wan ve vekiriye û di helbestên xwe 

de van rewşan giş teyisandiye, loma 
bêhna folklorê gelekî jê tê, lê ji hêlkê 
ve jî hin helbestên me bêhna post-mo-
dernîzmê jî jê tê, yanê pirek di nav-
bera folklorê û post-modernîzmê de 
avakiriye. Çimkî berhemên derhişîn û 
binhişîn piranî postmodern e, helbes-
tên postmodern herkehişîn in, hetero-
jen in, mijar heterojen û bênavend in, 
postmodernîzm mîna lastîkê ye, ji kî-
jan hêlê ve hûn vezelîne vedizele, mo-
menta postmodernîzmê tuneye, yanê 
ne tiştekî sabît e. Helbestvanê me di 
helbestên xwe de dîyalogan û mono-
logan bikartîne, van teknîkan teknîkên 
postmodernîzmê ne, ji hêlkê ve jî cil 
û berg û çandeke folklorîk li bejna 
helbestê xwe rapêçaye, loma jî hel-
bestvan ji xwe re bi zimanekî xwezayî 
û folklorîk û bi şêwazeke postmodern 
kompozîsyonek ava kiriye. Bi goti-
neke kin, helbestên Osman Mehmed 
me dibe zemanê bere, zemanê bav û 
kalan, dibe wextê mehsereyan, loma jî 
ji helbestan tama dimsê, mewijan, şîrê 
û bastêqan tê, bêhna darên çilo û da-
reberûyan, kizwanan, tehewan û hwd 
jê tê û difûre. Mîna hespekî rewan yê 
bêniştiman û bi serê xwe di nava çiya, 
latan, dareberûyan û darên çilo dibezî-
ne helbestvanê me. Her wiha di hel-
bestan de têgeha tenêtiyê û tenêbûnî li 
ser helbestvan û risteyên wî bandore-
ke mezin çêkiriye, xwebixwe axivîn û 
dîyalogên cihêreng têra xwe dagirkerî 
li ser helbestan çêkiriye. Helbestvan 
tenêtî û dengê tenêtiya di nava xwe-
zayê de him bi bilûrekê(folklorîk) û 
him jî bi kemanekê(post-modernîk) 
ji me re strandiye û berbiçavkiriye. 
Her wekî din di helbestan de ji “ez ê’’
bêtir “ tu” hatiye bikaranîn, lê dîsa jî 
bi awayekî vaşartî be jî em vê “ez ê” 
di helbestan de dibine, helbet bi awa-
yekî eşkere jî “ ez “ bikaraniye, yanê 
nivîskar eza xwe him veşartiye, him jî 
carinan eşkere kiriye. Her wekî din di 
helbestan de têgehên wekî “ xweza û 
hebûn” qinê helbestê destnîşan dike, û 
helbet zarokatî û doza welêt jî di hel-
bestan de ciyek ji xwe re veqetandine. 
Mînakek ji helbesta: “ Hîva Katib “
Çiya hêrs bû digo xwezî wek bere 
volkan bûma verîşiyama/bi ser po-
tînreşan/çiya hêvîbexş bû digo xwezî 
siwarekî bi keleşkof tirs û xof/bixista 
dilê wan (rp, 55) Di vir de em dibî-
nin nivîskar xwe dixe dewsa çiya û 
dixwaze di ser potînreşan verişe, hel-
bet em gotina “ çiya “ dikarin wekî 
alegoriyê jî bibînin, potînreş metafor 
e, metafora leşkeriyê dinimîne. Çiya 
jî helbet metafor e û şervanan dinimî-
ne. Yanê wê çaxê em dikarin bêjin 
helbestvan dixwaze wekî şervanekî 
li ser leşkeran verişe. Her wekî din 
di vê ristê de xwesteka helbestvan jî 
heye, dixwaze şervan tirsê têxe nava 
dilên potînreşan, çimkî dibêje “ xwezî 
siwarekî bi keleşkof tirs û xof bixista 

dile wan,’’ yanê asas di vê hevokê de 
bêhêvîbûn heye, heke em berevajî li 
vê hevokê binerin em ê fêm bikin ku 
bi qasî bêhêvîbûn heye, hêvî jî heye.
Ez koçerek ez qaçaxçiyek ez meh-
kumek ez firariyek/gundên min ên 
wêran li ser levan/min sond xwariye 
hilinînim heyfa van çiyayan/dikevim 
pêy şopa guran/jîr e keleşkofa min(rp, 
56) Di vê risteyê de “ Ez” bi awayekî 
eşkere hatiye bikaranîn, di risteyê de 
dixuye dîsa mijara me desthilatdarî û 
bindestî ye, lê ev rista risteyeke epîk û 
serlehengî ye, çimkî heyfhilanîn, ser-
lehengtiyê û epîzmê dinimîne, wekî 
em dizanin gur jî di vir de metafor 
û alegoriyeke, gur metafora neyar 
temsil dike. Yanê helbestvan dengê 
hidûdên hundirê xwe û dengê hidûdên 
bêdeng û dengê hidûdên gelê xwe 
mîna mayînên li ber teqînê be teqan-
diye û verêsandiye, loma jî em nika-
rin bêjin mijara pirtûka helbestvan 
Osman Mehmed a bi navê “ Siwarekî 
Bêniştiman” tenê ev e. Çimkî mijare-
ke serdest tune ye. Gelek mijaran di 
xwe de xwedî dike.  Her wekî din di 
helbestan de tiştên zedê bi xwezayê 
ve girêdayî û alav, bireser, kirde û 
heywanên hatine bikaranîn em destnî-
şan bikin: “ ferişte, cin, hesp, cehnîk, 
mar,tifing, keleşkof, yezdan, çilo, 
kûçik, gabelek, darên tûyan, pûş, hîro, 
kanî, kon, zozan, hewş, êzing, lat, ker 
û dehşik, qantir, sobe, debançe, hejîr, 
silêmankê dunikil, gundor, mêkew, 
çûk, bêr, kurm, darberû, mîx, çakûç, 
tevşo, pîrevok, mehîn, pîrê, nêrgîz, 
sosin, binevş, bivir, pisîk, sîsik, kêzik, 
pez, keftar, piling, şêr, kitik, tawis, 
pirpirîk, gêrik, melkes, mêş, memik, 
hinar, tirî, mayîn û hwd di helbestan 
de hatine şixulandin.’’ Helbet van bê-
jeyan di helbestan de gelek jê metafor 
û analojî ne, van têgeh, heywan, alav 
û hwd di helbestan de wekî metaforên 
neyînî, metaforên epîk, metaforên ser-
lehengîn û metafor û alegoriyên xwe-
zayî hatine bikaranîn, van metaforan 
helbestan û şêwaza helbestvan a xwe-
zayî xurtir, baldartir û dewlemendtir 
dike. Vegotin û vebêjiyî jî xurtir dike, 
heman demê tevnesaziya helbestê jî 
zîqtirîntir dike. Werhasil dema em 
li van bêjeyan, kirdeyan, bireseran, 
heywan û alavan dinerin em fêm dikin 
helbestvan zimanekî xwezayî bika-
raniye, lê vî zimanê xwe yê xwezayî 
bi teknîkeke postmodern bikaraniye 
loma helbestvanekî ji hêla mijarê ve 
folklorîk, natûralîst û empresyonîst e, 
lê ji hêla şêwaz û vegotinê-vebêjiyê 
ve postmodernîst e, û ji hêla bikaranî-
na zimên ve helbestvanekî naturalîst  
dixuye…
1)Mihail M. Bahtin, Söylem Türleri 
ve Başka Yazılar, Metis Yayınları, Rp, 
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Çorê ARDA

Çorê  Arda

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

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

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

Ff
Gg
Hh

ind

gore

hesp

fbalaf

gêzik

hirç

ir zerafe

guh

 hêştir

fîl

gêzer

hirmî

dil : Dilê min xemgîn e. / Hêlîn ji dil çû. / Dilê Berfîn geş e.
lepik: Lepikê min ji çerm e. / Min lepik kirin destê xwe. / Min cotel lepik kirî.
ling: Her êvar lingê xwe bişo. / Zînê şimik kire lingê xwe./ Lingê min tevizî.
mişk: Mişk ji penêr hez dike./ Mişk kete xefkê. / Pisîk dijminê mişk e.

dîk : Dîk her sibeh bang dide. / Dîk hêkan nake. / Mirîşk û dîk bi hev re diçêrin.
îsot: Rihayî ji îsotê hez dikin./ Ji îsotên tûj hez nakim. / Zînê îsot qelandin.
gustil: Gustîla min zêr e. / Min gustîla xwe winda kir./ Zînê gustil kire tilya xwe.
keştî:Keştî di ser deryayê re diçe./Ez li keştîyê siwar bûm./Keştî barên giran dikişîne.

jûjî : Mar ji jûjî ditirse./ Eyarê jûjî bi strîye./ Jûjî ji giyayê tirşo hez dike.
roj :Roj çavkaniya jiyanê ye./Roj ji rojhilat dihile./Pêwîste mirov berê xwe bide rojê
rojname:Welat rojnameyeke kurdî ye./Zînê rojname xwend,/Rojname nûçeyan dide.
kêvjal : Kêvjal di avê de dijî./kêvjal kêzikan dixwe./ Kêvjal tilya min gez kir.

dil : Dilê min xemgîn e. / Hêlîn ji dil
lepik: Lepikê min ji çerm e. / Min lepik
ling: Her êvar lingê xwe bişo. / Zînê şimik kire 
mişk: Mişk ji penêr hez dike./ Mişk

Ii
dîk : Dîk her sibeh bang dide. / Dîk
îsot: Rihayî ji îsotê hez dikin./ Ji îsot
gustil: Gustîla min zêr e. / Min gustîl
keştî:Keştî di ser deryayê re diçe./Ez li Keştî di ser deryayê re diçe./Ez li Keştî

îî
jûjî : Mar ji jûjî : Mar ji jûjî jûjî ditirse./ Eyarê jûjî ditirse./ Eyarê jûjî jûjî bi strîye./ jûjî bi strîye./ jûjî
roj :Roj çavkaniya jiyanê ye./Roj ji 
rojname:Welat rojnameyeke kurdî ye./Zînê 
kêvjal : Kêvjal di avê de dijî./kêvjal

Jj

mişklingdil lepik

dîk gustîlîsot keştî

rojnameroj kêvjaljûjî
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strana şikenandinê

Şahîn Vûral

di van rojên êdî ne tenê  guhdar dikim dipeyîvim jî
kêfxweşî bedenamin hênik dike lê dîsa jî ez hîn neelimîm vê hênikahiyê
ji ber ku cihên ku divê ez nehatibam şikenandin hatim şikandin him jî pir
û hîna jî ev cihên hatine şikandin tiştên wek gîzan tîne bîra min
piştî kevirê te min jî kevirek li dilê xwe xist 
û min tim bi destên xwe eniya xwe xurand
berî ku ez xwedê bidim tiştên ku li eniya min hatine nivîsandin
min go belbî karibim jê bibim
mirovên ji cihên ku divê nehatibe şikenandin lê hatiye şikandin 
û mirovên divê ji cihên ku hatibe şikenandin lê hîn nehatiye şikenandin
hejmara tayê poren wan ên spî ne wek hevin 
eynî seetê vekevin jî lê seetên cûda ji xew radibin
carinan difikirim ku çawa çêdibe
ew rûyê te yî ku di eniya min de cîh tê de nehiştiye di gel hertiştî
hîn jî gotinên te ji min re qet negotiye tîne bîra min
herim ku bi kê re bipeyivim tu dibe qey bere hatine şikenandin lê 
perçê xwe bi hev zeliqandine
li wêneyên me dinêrim ên ku berî bêm şikenandin
perçê canê min ên ku hatine şikenandin di min de dihere û min diêşîne
piştre bi mijankê xweyî ji pirbûna avê dirêj bûye li der dora xwe dinêrim
û ji xwe re dibêjim di hundir vê jiyanê tu qet xweş nejiya lê jiyan di 
hundirê te de pir xweş jiya

Language Language

tu caran 
di xewnek nexweş de koçber dibûn demsalên xeyala di nav xewa 
min de
şûrekî cemidî bêhiş digeriya li navbera min û te
şevek nediyar û ji bobelata avis hevalê rêya min e
rondikên zarokatiya xwe li qada xatir xwestinê bi deyn dihêlim
ji qesasên hêviyên xwe re
rê dûre nikarim tiştekî bibim teva xwe
xeynî nalînên kevokek basik şikestî
û
himêzeke porê çiyagerekî rûkizirî
lêbelê nizanim ji bermahiyên kîjan kederê ye awirên te
jana pepûkê xuya dibe di oxira te de
ji beza pezkoviya ye ev êş û dibeze li devê birînê me
de ka tu bêje
ma ev êş ne cêwiyê evîna me ye
û
em tu cara nebûn sor şerabek li ser lêvên axeke bedew
tu cara me heznekir ji hev
tu caran em nebaniyan li hev

Heyeta Hunermendan û Biden
Ka mêzekin Erdoxan qaşo çiye 
Diyarbekir ku pêvajoyek nû bide 
destpêkirin. Tew mala min ê! Ku 
qedera me di destê nexweşmêr û dizek 
û derewkaran de be, hê emê gelek 
sosretên mezin bibînin.
Ez dibêm dem ne dema Şah Îsmaîl 
û Yavuz’an e, ne Iran li ser kewna 
xweya berê ye ne jî Dewleta Tirk Alaya 
Osmanî ye. Desthilatdarên cîhanê û 
Rojhilatanavî ji zûde guherîne. Em ne 
mecbûrî Dewleta Tirk û Farisan e.
Amerika jî Ewropa jî ji Rojhilatanavîn 
wenakişin. Siûdî Erebîstan jî aktorek 
serekeye û yê ku denklemek nû danîye û 
datîne Israîl e.
Yanê di roja îro de, pêwîst nîne ku em 
xwe li Iran û Tirk-îyayê bigirin. Ha ger 
desthilatdarî û îdeolojîyên wan welatan 
yên dijKurd rawestin, em û Farisan 
jixwe birayên nîjadî ne û em û Tirkan 
jî rast e ku birayên umeta Muhammed 
in(A.S.) lê ka ew îhtimal heye gelo? 
Ew îhtîmal heye ku evan welatan 
bibin welatên demokrat û zulma li ser 
me Kurdan rawestînin? Ez ne di wê 
bawerîyê de me.
A ji ber wan sedeman ez dibêm em Kurd 
lazime xwe li Amerika û Ewropa bigrin.
Rast e, rojnamevan, nivîskar û 
hunermendên me xwe avêtine bextê 
partîyên me lê partîyên me ne di wê 
têgihiştina qûr de ne ku me bikin ‘yek’
, dibe ku hinek ji şerên li hemberî hev 

re sist bibin û ewqas, ne ku yekîtîyek 
Kurdîya xurt ava bikin.
Ez dibêm bila hunermendên me, 
sîyasetvanên wek Mehdî û Leyla Zana, 
Osman Baydemîr, Dr. Mahmûd Osman, 
hunermendên wek Dilşad Seîd, Şivan 
Perwer, Dîyar Nivîskarên wek Firat 
Cewerî, Bûbê Eser, Jan Dost...
Yanê nav nivîsandin ne gelek mûhîmin, 
ez van navan jiber ku herkes dizanê 
dinivîsim.
Ji kesên awha dibê heyetek were cem 
hev û ji Joe Biden randewû bêsitendin 
û berê xwe bidin paytexta Amerika 
Washingtonê û Qesra Sipî.
Bejin, wek sitranekî dengbêjî, dilê me 
dibêyo û hezar carê dibêyo, rêzdarê 
hêja, birêz Biden, tu yekîtîya me 
Kurdan çêkî, me li hev bidî rûniştinê, 
da dahatûyek me Kurdan jî di 
Rojhilatanavîn de hebe.
Ez tiştên ji akila dûr nabêjim, ger 
îradeyek gurt a sîvil derkevê pêş, ev 
kar dê hêsantir çê bibe. Dibe ku raya 
partîya were stendin jî û qet neyê 
stendin jî. Lewra ew daxwaz,daxwaza 
gelê Kurd bixwe ye û gelê Kurd diser 
tevahîya partî û rêxistinan de ye.
Em li benda kesî nemînin. Ger em 
yekîtîya xwe ava bikin, 50 mîlyon Kurd, 
JI Tirkan, Ereban û Farisan ne qêmtir 
in!

Ez li ser navê xwe bêjim, ez birastî jî ji 
îhtîmala şerê Kurd û Kurd gelekî bêzar 
û acis bûme.
Ji her 2-3 salan carekî te dît vê dewletên 
neyar nakokîyên nava mala Kurd germ 
bikin, bikelînin û bînin li ber me deynin. 
Hereketên Kurdan jî wek ku haya wan 
qet ji dîrokê tune be, weka ku neyartîya 
Ereb û Ecem û Tirkan jibîr kiribin, wê 
xwe bigijgijînin hevûdu!
Hey malnexwerabno, hey camêrno, hey 
xweşmêrno de ka ji me bigerin! Ma 
derdê bindestîyê ne besî me ye û we ye?
Em ew gelin ku me Koçgirî dîtîye, me 
Pîranê, Diyarbekrê, Derê Çiyê, me 
Gelîyê Zîlan, Dersîmê, me Mahabadê, 
Meydana Çarçira, me Helepçeyan, 
Enfalan, Sînemaya Amûdê dîtîye...
Ma ka bêjin birano qê ez ne wisa 
dibêm?
Dema qala birakujî tê kirin, dilê min 
wek dilê pezkovîyekî çiyayê asêyên 
bêrê ku leqayî lûleya tivinga sar ya 
nêçîrvanekî çevsor hatibe davêje. Ji 
xemgînî, ji bêhêvîtîyê ez nizanim çi 
bikim. Ez hêrs dibim, xwe wenda dikim. 
Dinya bi ser sere min de tête xwar!
Lê baş e ku ez di vî warî de ne bitenê me 
û rojnamevan, nivîskar, hunermendên 
xwezan û xwedî ûjdan û dilpak jî hîsên 
min parve dikin û bang û gazîya biratîyê 
li alîyên Kurd dikin.
Birastî, rojnamevanî jî, nivîskarî û 
hunermendî jî heyîyên aşîtîyê ne, bêyî 

aşîtî û aramîyê evan karan nikarin bêne 
kirin. Jiber vê yekê jî herî baş ev kes di 
hîsîyata malxerabîya şerê bêwateyên ku 
me ji azadîyê dûr dike dighîjin û qêrîn ji 
wan diçe, hewar dikin.
Daxuyanîya Rojnamevan û Nivîskarên 
Kurd ya jibo rawestandina şerê birakujî 
gelek hêjabû lê ya ji wê hêjatir ew 
bû ku hunermendên me negotin ‘em 
hunermendên dîwana ne, parîyê xweş li 
ku be em li wê ne’ û bere xwedan Başûrê 
Kurdistanê û hewar û qêrîna biratîyê, 
vê carê ne bistran lê bi tevgêr û kiriyar 
anîn ziman. Karekî çiqas pîrozê birûmet 
bû. Ez we pîroz dikim hêjano!
Lê pêşnîyarek min heye,
Wek em tev zanin, dewleta Tirkan çiqas 
dikeve tengasîyê, benîştê biratîyê dicû, 
dibê ‘em birayê hevin, goşt û neynok in, 
umet in ûhwd. Yanê li rêyên xapandina 
Kurdan digere. Çiqas cara ku Amerika, 
Ewropa wan teşwîkî aşîtîya bi Kurdan 
re bike, ew jî, te dît wek ku nerbûbin, 
qaşo, li rêyên aşîtîyê digerin lê çewa 
ku ji fişarên wan welatan xwelas dibin, 
leqayî desthilatdarên weke Trump 
tên, dîsa dest bi xurt kirina kiryarên 
qirkirina Kurdan dikin. Ew kar bûye 
tiştekî klasîk ji hişmendîya dewleta 
Tirk re. Lewra her roja ku derbas 
dibe Kurd dihelin, tên kuştin, zarokên 
Kurdan asîmîle dibin û her roj deverek 
cografyaya Kurdistanê ji Kurdbûyîna 
xwe dûr dikeve.

Mahfuz YILDIZ

Sabrî Vûral

Dadgehkirina 4 Çalakvanên Parêzgeha 
Duhok li Hewlêr

Ehmed Zêbarî

Dadgeha 2 ya Tawanan li Hewlêr

Roja Duşemê 4 çalakvanên din yên parêzgeha 
Duhok li dadgeha tawanan ya Hewlêrê bûn, 
çalakvanên anî bûn dadgehê, bi tawana ku sîxorî 
kirîye û hewila têkdana ewlekariya niştîmanî daye 
hatine girtin.
Herêm Rifet parêzerê girtiyan gote Dengê 
Amerîka “Xweşbexane îro dadgehê serederiyek 
temam û yasayî ligel doza girtiyan kir.”
Amed Silêman kurê yek ji ragirtiyên ku anîne 
dagehê ku Silêman Kemal e, bo Dengê Amerîka 
xift û got “babê min pêşmergê şorişa Gulanê ye 
û çalakvanê Badînan e û Silêman Kemale, berî 
11 mehan kes û karên me hatine girtin ji aliyê 
asayîşa Herêma Kurdistanê ve, îro dadgehkirina 
4 kesan bû li dadgeha 2 ya tawanan li Hewlêr, 
kes û karên me dadgehkirina wan bo roja Sêşemê 
hatbû paşxistin, jiber wê yekê ku ew kesên dê sibê 
Sêşemê bihên dadgeh kirin, şehdeyî li ser hevalên 
xwe bidin, lê ew çalakvanên ku dê 13ê mehê cardî 
êne dadgeh kirin, şahidî li ser hevalên xwe nedane 
û ev tuhmete her hemî red kirîne, di nava hola dadgehê de gotine ev tuhmete di bê bineman e.”
 
Hejmarek ji parlementer, parêzer, heval û kes û karên girtîyan li ber deriyê dadgehê û di hola dadgeha 2 ya tawanan de li Hewlêr, amade bûbûn.
Parlementer Elî Heme Salih ji fraksyona tevgera Goran di Parlemena Herêma Kurdistanê de di preskonferansekê de got “Em geşbînin lê weke biraderan got, me 
têbinyên cidî hene û ev prose dê dirêj vekişît.”
Elî Heme salih got hêvîdarin ku proseya dadgehkirinê bilez bimeşe jiber eger bê tawan derketin da di girtîgehan de nebin qurban.
Tê çaverê kirin ku 5 çalakvanên din sibê Sêşemê li dadgeha 2 ya tawanan li Hewlêr amade bibin û sizayê dikeve ser wan bihê eşkere kirin.
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Kaybolan Darbe Araştırma 
Komisyonu Raporu... (1)

Kocaman raporu ne komisyon başkanı 
Reşat Petek bulabildi, ne de dönemin 
meclis başkanı ve vekilleri.

26 Mayıs 1960 tarihinden önce doğan 
herkes, bu ülkede yaşanan bütün dar-
be ve darbe girişimlerini gördü. Bu 
tarihten önce doğan herkes, yaş olarak 
farkına varsa da, varmasa da çok par-
tili dönemin bütün hükümetlerini ve 
başbakanlarını yaşadı. Anlayacağınız, 
bizden önceki kuşak bu ülkenin Kur-
tuluş Savaşı, 1. ve 2. Dünya Savaşları 
dönemlerini yaşayıp, eziyetini çekti-
ler, 2. Dünya Savaşı sona erince topar-
lanma dönemiyle beraber çok partili 
sisteme geçildi ve demokrasi olmadı-
ğından ikinci eziyet dönemi başladı ve 
bizler hâlâ o eziyetin içerisindeyiz.
Çoğunlukla Alfabe’sini de, inandığı 
dinini de tam olarak bilmeyen bu top-
lum sonuçta cumhuriyetin 100. yılına 
2 yıl kala hâlâ darbelerini, girişimle-
rini ve hatta darbe girişimlerine karşı 
yapılan karşı darbelerini konuşmakla 
meşgul. Askeri darbeleri önlemek halk 
için çok zordur ama demokrasinin de 
gereğidir, ancak yukarıda yazdığım 
kimi nedenlerden dolayı bu ülkede as-

keri darbeleri de başka askeri darbeler 
önleyip, kendi darbesini yapıyor ve 
faşizmini uyguluyor.
9 Mart 1971 darbesinin baş aktör-
leri genelkurmay başkanı Memduh 
Tağmaç ile hava kuvvetleri komu-
tanı Muhsin Batur nasıl bir uyarıyla 
darbeden vazgeçip (Mahir Kaynak 
uyarısı bana göre) 12 Mart 1971 dar-
besini yaptılar, 15 Temmuz’da da 
Hulusi Akar bir şekilde vazgeçti ve 
Recep Tayyip Erdoğan’ın “Darbeye 
karşı darbe” planına uyarak bugün de 

yaşadığımız darbeyi yaptı.  Daha da 
komiği, 15 Temmuz darbesinden önce 
darbecilikten yargılanan, hapsedilen 
Ergenekon grubu, beraat ettikten son-
ra tekrar askeri yönetimi ele aldı ve, 
hiç çaba sarfetmeden Erdoğan’ın karşı 
darbesinin komutanı oldu.
Bu arada ilginç bişey oldu, mecliste 
Darbe Araştırma Komisyonu kuruldu, 
AKP’liler ve kimi yetkililer bunun içi-
ni daha çok malum medya bilgileriyle 
doldurdu ve basına açıklanabilir du-
ruma getirdi. O döneme göre mecliste 

grubu olan HDP, CHP ve MHP bu 
rapora muhalefet şerhi koydular.
Kulaktan kulağa duyduklarımız rapo-
run çelişkilerle dolu olduğu üzeriney-
di. Kulaktan kulağa dememin nedeni, 
bu raporun basına verilmeden ortadan 
kaybolmasıdır. Şaka yazmıyorum, 
1097 sayfalık Darbe Araştırma Ko-
misyonu Raporu gözle kaş arasında 
kayboldu.
Aziz Nesin’in çok sevdiğim bir deyi-
şi var “Bizim evde bişey kaybolmaz 
ama arayınca bulunmaz” diye, işte 
muhalefet şerhleriyle kocaman raporu 
ne komisyon başkanı Reşat Petek bu-
labildi, ne de dönemin meclis başkanı 
ve vekilleri. Sanırım aleyhte çok şey 
olduğundan ya Erdoğan’a verilmedi 
yada o da koyduğu yeri bitürlü anım-
sayamadı, uçtu gitti.
Bu konuyla ilgili açıklama ve duyum-
ları da yarınki yazıyla devam ede-
ceğim, bugün size Meclis Araştırma 
Komisyonu Raporunu sunacağım (Ra-
por). Tanıdıklarınız varsa kaybedenle-
re de gönderebilirsiniz.
YAZININ DEVAMINI SİTEMİZDE 
TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Article & News Article & News

Ahmet Nesin
nesinahmet@artigercek.net

Sedat Peker adım adım sarayın mer-
divenlerini tırmanıyor. Mehmet Ağar 
ve ekibi ile başladığı yolculuğunu, 
Süleyman soylu ile sürdürdü, Binali 
Yıldırım’ın oğluna oradan Erdoğan’ın 
özel karanlık ordusunu eğitip donatma 
işini üstlenen SADAT’a, buradan da 
Berat Albayrak çetesine uzanan (Bu 
çetenin basın ayağı Pelikan çetesi) bir 
suç seceresini kenarından, köşesinden 
tırtıklayarak Kıbrıs ayağı ile birlikte 
ortaya koydu. Sıra Erdoğan’a geldi. 
Bir dahaki video da Erdoğan’ı ile söy-
leşecekmiş.

Sedat Peker’in kim olduğu, evveli-
yatında yaptığı icraatları ayrı şeyler. 
Bu başlı başına ele alması gereken 
mesele. Tecavüzcüyü, uyşturucu müp-
telasını gizli tanık haline getirip, sipa-
riş üzerine, adrese teslim hazırlanmış 
ifadeleri imzalattırıp, buna dayanarak 
insanları on yıllaca hapseden bir anla-
yışın, çete, mafya lafınamı inanacağız 
söylemi, alçakça iki yüzlülük örne-
ğidir. Bu nedenle Saray cenahının bu 
yönlü savunusunun kıymeti harbiyesi 
yoktur. Şurası bilinmelidir, Peker bil-
diklerinin çok azını köşesinden, kıyı-
sından tırtıklayarak anlatıyor. Peker’
in bugün ki ifşaatları:

1) Suriye’de BM terör listesinde bu-
lunan El Nusra ile girilen karanlık 
ilişki ağını, bu ağın Türkiye ayağını 
SADAT, Berat Albayrak ve saraydaki 

bürokratlara kadar uzandığını ortaya 
koydu.
2) Devlet imkanları, yani bu halkın 
vergileri ile Suriye savaşının finanse 
edildiğini, fakat burada yapılan ticare-
tin gelirinin ise Berat Albayrak çete-

sine gittiğini söylüyor. Kısaca devlet 
imkanları ve halk çocuklarının kanları 
üzerinden büyük rantın Berat ve çete-
sine aktığını söylüyor.
3) Libya’da ihalelerin listesini Erdo-
ğan’ın hazırladığını ve Libya rantı-
nında sarayın istediği bir avuç şirketin 
ihaleleri aldığını ve rantın bu şirketle-
re aktığını söylüyor.
4) Türkiye’de bütün ihalelerin beş 
şirkete (Beşli Çete) verildiğini burada 
da son tahlilde Erdoğan ailesine akan 
ranta dikkat çekiyor. Erdoğan’ın ve 
Binali Yıldırım’ın çocuklarının gemi-

leri ile İsrail’e mal taşındığına değin-
di.
5) Türkiye’de topluma pompalanan 
Kürt ve Alevi düşmanlığına dikkat 
çekti. Bu düşmanlıkla çocukların bü-
yütüldüğünü, kendi yakın çevresinden 

örneklerle izah etti.
6) Öteden beri saray şürekası için 
kandan beslenenler derim. Kandan 
beslenenlerin, şiddet, korku, dehşet 
psikolojisi ile iç içe geçirdikleri özel 
savaş aparatı bütün yönleri ile ifşa 
edilememiştir. Ana çizgileri, hedefleri 
bilinen bu savaş rantının, bu kandan 
beslenme halinin uluslararası yargı 
mekanizmalarını harekete geçirecek 
somut bir ifşanın, olayın içinde bulu-
nan biri tarafından yapılması, bu rant 
çarkının içindeki çeteleri çok iyi bilen 
ve tanıyan biri tarafından yapılması 

şüphesiz çok önemli.
7)Vatan millet retoriği giydirilerek 
oluşturulan, ihale, uyuşturucu, petrol, 
silah, bahis ve fuhuş gibi çok çeşit-
li ve çok yönlü rant çarkının islami 
söylemlerle harmanlanarak nasıl işle-
tildiğini somut bazı donelerle ortaya 
koyması önemlidir.
8) Erdoğan, Bahçeli, Soylu üçlüsünün 
zorunlu ittifakının üzerine vatan-mil-
let, din örtüsü örtülmüş çıkar çeteleri-
nin, Ayasofya şarlatanlarının zorunlu 
ittifakı olduğu gerçeğini ifşa etmiş 
oldu.

Sedar Peker’in itirafları öteden beri 
söylediğimiz çürümüş, yozlaşmış, ko-
kuşmuş yalan, talan ve zulüm çarkına 
içeriden ışık tutmak için karanlıkta 
yakılmış bir kibrit çöpü gibidir. Pro-
jektörle aydınlatıldığında bunun çok 
daha vahim ve dehşet verici boyutlar-
da olduğu görülecektir. Milyonlarca 
insan yoksullukla cebelleşirken, ço-
cukları sınır boylarında vurulurken, 
bunun üzerinden kandan beslenen, 
savaş şarlatanlarının, kan emicilerin 
nasıl karunlaştığı daha iyi anlaşılacak-
tır. Hedef Türkiye’dir lafının koca bir 
yalan olduğu, tehlike’de olanın Tür-
kiye değil, bunların çıkar çarklarının, 
rant, kirli ve karanlık ilişkilerinin ifşa 
olması gerçeği olduğu daha da açıkça 
ortaya çıkıyor.

MITANNI
TV
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BAZEN KÜRDÜM, BAZEN TÜRK, ASURİ, SÜRYANİ’YİM. BAZEN YAHUDİ, BEZENDE AĞLAYAN BİR 
ÇOCUĞUM, BAZEN DEDESİ KATLEDİLEN BİR ERMENİ, BAZEN ETİ LİME LİME KESİLEN BİR EZİDİ 
ÇOCUĞUN SON GÖZYAŞIYIM.

BAZEN KIZILDERİLİ MEZARLARINDA BİR ÇİÇEK, BAZEN DAR AĞACINDA SALLANAN BİR 
ÇİNGENEYİ AMA HER ŞEYDEN ÖNCE BEN BİR İNSANIM. 

İNSANIM DİYENLER ARAŞTIRIN, OKUYUN VE HEP BİRLİKTE AYDINLIK GÜNLER İÇİN MÜCADELE 
EDİN. GELİN HEP BİRLİKTE YEPYENİ BİR DÜNYA KURALIM.
MITANI TV.

YAŞANIR BİR DÜNYA İÇİN:

Nihat Veli Yüce

SEDAT PEKER’İN SON VİDEOSU 
VE İFŞAATLARI
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MEHMET ALTAN
Yarın 15 Temmuz...

“Vahşi ve kanlı darbe girişiminden” bu 
yana beş yıl geçti ama aydınlanmayan 
pek çok şey var...

Hatta bilinmezler daha da çoğaldı...

Düşünün ki bugünün en güncel, en ür-
kütücü ve en karanlık sorusu, “15 Tem-
muz’un kayıp silahları”...

Sadece kayıp silahlar değil, Türkiye’nin 
çok ağır bir uyuşturucu belasının içine 
düşürüldüğü de görülüyor.

Gerçek demokratik bir hukuk devletinde 
bunca zamandır Kolombiya yetkilileri 
tarafından yakalanan beş ton kokainin 
İzmir’de hangi adrese gönderildiğinin 
ortaya çıkarılmaması söz konusu olabi-
lir miydi?

15 Temmuz sonrası burada mümkün 
oluyor...

İzmir’de kokainin hangi adrese gittiğini 
araştırmayan savcılar, “demokrasiden 
ayrılmanın ülkeye bela getireceğini” 
söyleyen romancıların, yazarların, ga-
zetecilerin, akademisyenlerin peşine 
düştü...

Muhalif herkes, elverişli bir lekeleme ve 
korkutma aracına dönüştürülen tanımsız 
“Fetö’cülük” suçlamasının yarattığı sis 
bombasının dumanında boğulmak isten-
di.

Hayatları karartıldı...

Bizleri kendi imalatı olan “subliminal 
darbecilikle” suçlayan savcının akıl 
almaz suçlamalarından biri de “darbe 
girişimi” sonrası yazdığım bir yazıyı 
“darbecilik suçlamasının” delili olarak 
göstermesi oldu.

Tutuklama kararında kuvvetli suç şüp-
hesinin varlığına ilişkin delil gösterilen 
bu ‘’Türbülans’’ başlıklı yazım için 
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu ise, 
“Darbe teşebbüsü sonrasında teşebbü-
sün kaynağına ve teşebbüs sırasında 
başka unsurların da FETÖ/PDY ile 
birlikte hareket etmiş olabileceğine 
ilişkin görüşlerin yazının yayımlandığı 
dönemde kimi çevrelerce de dile getiril-
diği bilinmektedir. Kamu makamlarının 
değerlendirmelerinden ve çoğunluğun 
görüşünden farklı olan görüşlerin, görü-
şü ifade edenin amacından hareketle bir 
suça konu edilebilmesi için, bu amacın 
-ifadelerin içeriğinin dışında- somut ol-
gularla ortaya konulması gerekir. Buna 
karşılık soruşturma makamlarınca, 
başvurucunun suça konu edilen yazıyı 
yazarken FETÖ/PDY’nin amacı doğrul-
tusunda hareket ettiğine ilişkin kanaat 
oluşmasını sağlayacak nitelikte olgula-
rın varlığı gösterilememiştir” kararını 
verdi.

Ben, bugün yaşadıklarımızı beş yıl 
öncesinden haber veren bu yazı için 
“ağırlaştırılmış müebbet” cezasına çarp-
tırıldım.

Beş ton kokainin İzmir’de kime gittiği 
önemsemeyen ama yazarlara, olan bi-

teni sorgulayacak olanlara alabildiğine 
zulmeden bir rejimin doğduğu o zaman-
dan belli olmuştu zaten...

Soruşturma savcısı...
Mahkeme savcısı...
Mahkeme...
İstinaf...

Toplamda sayısı onu bulmayan “yargı 
mensubu”, Anayasa Mahkemesi Ge-
nel Kurul kararına, AİHM Kararına 
dolayısıyla Anayasa’ya kılıç çekerek 
“düşünceyi” ve “düşünceyi açıklamayı” 
müebbetlik suç ilan ettiler...

Allahtan bu sefillik AYM, AİHM ve 
Yargıtay’dan döndü...

“Gözaltına bile alınmaması gereken” 
insanlara “ağırlaştırılmış müebbet” ve-
rebilen 15 Temmuz yargısı ve o yargı 
üyelerinin kimler olduğu ortaya çıktı.

Ama Türkiye’ye de yazık oldu.

Yaşamakta olduğumuz baskıcı dönemi 
ve 15 Temmuz yargısının düşünceye 
“müebbet hapis” isteyen hukuk vahşe-
tini belgelemek için 20 Temmuz 2016 
tarihli ‘’Türbülans ‘’ başlıklı yazımı ye-
niden yayınlamak istedim...

Okuyacağınız, kayıp silahların buluna-
madığı, beş ton kokainin nereye gön-
derildiğinin karanlıkta kaldığı bugünün 
Türkiye’sinde “ağırlaştırılmış müebbet-
lik” bir yazıdır:

Cuma günü yaşadığımız vahşi ve kanlı 
darbe girişiminin sarsıcı acıları, etkileri 
ve bilinmeyen yanlarının ortaya çıkarıl-
ması çabaları devam ediyor.

Bir yandan da kamuda hukuksal dene-
tim mekanizmasının devre dışı bırakıl-
dığı, önceden hazırlanmış gibi görünen 
bir liste üzerinden çok geniş kapsamlı 
hukuksuz bir tasfiye yaşandığı görülü-
yor.

Doğal olarak en çok merak edilen ve 
konuşulan konulardan biri de Türk Si-

lahlı Kuvvetleri’ndeki gelişmeler.

İnsanlar ne olduğunu anlamaya çalışı-
yor.

Siyasal iktidar, Cuma günü yaşanan 
vahşeti anında ‘FETÖ’cü’ darbecilere 
bağladı ama daha sonra ortaya o kadar 
geniş, yaygın ve yüksek rütbeli bir re-
sim çıktı ki herkes şaşırdı... Cumhur-
başkanı’nın başyaverinden ordu komu-
tanlarına kadar uzanan, tüm kentlerde 
örgütlenmiş, mevcut silahlı kuvvetler-
deki generallerin üçte birini kapsayan 
darbecilerin iddia edildiği gibi sadece 
‘FETÖ’cülerden’ oluştuğuna inanmak 
güçleşti.

‘Gördüklerimizin ardındaki gerçek ne’ 
sorusu sorulmaya başlandı.

Zaten uzun zamandır askeriyedeki farklı 
kanatların varlığından ve güç savaşın-
dan söz ediliyordu... Ankara kulislerin-
de bu söylentiler dolaşıp duruyordu.

Siyasal iktidar ile ittifak içindeki ‘ulu-
salcıların’, içinde bulunduğumuz ve 
üyesi olduğumuz NATO’yla ve Batı sis-
temiyle ilişkileri dinamitlemek istediği 
endişeleri de seslendirilmekteydi.

Yaşananlar, bu endişeleri yeniden hort-
latmış gözüküyor.

Darbe girişiminin hemen öncesi Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel 
Temsilcisi Aleksandr Dugin, Avrasya 
Yerel Yönetimler Birliği’nin daveti üze-
rine Ankara’daydı.

Fanatik Rus milliyetçiliğinin önemli bir 
temsilcisi ve Ulusal Bolşevik Partisi, 
Ulusal Bolşevik Cephesi ve Avrasya 
Partisi kurucularından olan Dugin’in 
‘Türkiye’yi AB’de görmüyorum. Avras-
ya ittifakında görüyorum’ demesi bile 
bu söylentilere altlık yapılıyor...

Tabii bizim Batı serüvenimizin, en 
azından şimdilik, sonunu getirecek olan 
‘idam’ konusu, anayasa ve hukuka al-
dırmadan yapılan ve ifade özgürlüğünü 

de tamamen ortadan kaldıracak olan 
baskılar, ‘şark usulü dinsel bir Baas Re-
jimi’ spekülasyonlarını koyulaştırıyor.

Doğrusu önceki gün Brüksel’deki ABD-
AB Zirvesi, ABD Dışişleri Bakanı John 
Kerry’yle AB Dış İlişkiler Yüksek Tem-
silcisi Federica Mogherini’nin uyarıları, 
söyledikleri ve öngörüleri de bu bağ-
lama oturunca daha da farklı bir anlam 
içeriyor...

Hele uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu Moody’s tarafından yapılan 
ve ülke ekonomisini derinden yara-
layacak olan ‘Türkiye’nin Baa3 olan 
kredi notunun ‘çöp’e düşürülebileceği’ 
açıklamasıyla, Batı basınında darbenin 
bastırılması sonrası ortaya çıkan ve ‘de-
mokrasi ve hukuku’ devre dışı bırakan 
uygulamaları ağır eleştiren uyarılar da 
buna eklenince, ‘Ne oluyor’ sorusu bir 
daha soruluyor...

Gerçekten ne oluyor?

Siyasal iktidarın canını sıkan herkesi 
zorba bir baskının hedefi haline geti-
recek olan ‘FETÖ’cülük’ suçlamasının 
böylesine kapsamlı ve geniş bir şekilde 
tedavüle sokulmasının, demokratik her 
eleştirinin bu tür suçlamalarla susturul-
ma çabalarının altında, ‘Avrasyacılık’ 
hayalini gerçekleştirme arzusu mu yatı-
yor?

Türkiye, kendisini AB’den kopartacak 
olan ‘idamı geri getirme’ gibi adımlarla 
kamp ve rejim mi değiştiriyor?

Eğer böyleyse kolayından durulmaya-
cak ve sonunun ne olacağını kimsenin 
bilemeyeceği bir türbülansa giriyoruz 
demektir.

Demokrasiden ve hukuktan uzaklaşan 
her adım da Türkiye’nin içinde bulun-
duğu sarsıntıyı ve tehlikeyi artıracaktır.

Türkiye’yi huzura ve güvenceye ulaştı-
racak tek çare demokrasiye ve hukuka 
sarılmaktır, umarım siyaset sistemi bu 
gerçeği fark eder.

Okuyacağınız, kayıp silahların bulunamadığı bugünün 
Türkiye’sinde “ağırlaştırılmış müebbetlik” bir yazıdır İrmik HelvasıTarifi

Püf Noktası
İrmiği; kısık ateşte, sürekli karıştırarak koyu kahverengi bir renk alana kadar, 
yakmamaya dikkat ederek uzun süre kavurmanız helvanın kıvam ve rengi için 
önemlidir.Şerbetini ilave ettikten sonra ne kadar kavurursanız kavurun helvanın 
rengi 1-2 ton açılacaktır.

Pişirme Önerisi
Süt ile suyu karışmadan helvayı direkt olarak içme suyu ya da süt ile 
hazırlayabilirsiniz.Şekerli tatları seviyorsanız helvada kullanacağınız toz şeker 
oranını ½ su bardağı oranında arttırabilirsiniz.Helvaya ince ince rendelenmiş limon 
ve portakal kabuğu ilave edebilirsiniz.

HAZIRLANIŞ
1. Tatlının şerbeti için; su, şeker ve sütü küçük bir sos tenceresine alın. 
Karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın.
2. Tereyağını derin bir tencerede eritin. Fıstıkları içine atarak kavurmaya başlayın.
3. Ardından irmiği tencereye aktarın ve tahta bir kaşık yardımıyla sürekli karıştırıp, 
kısık ateşte 20 dakika kadar kavurun.
4. Kavurma işlemini irmik ve fıstık hafif renk değiştirene kadar sürdürün.
5. İyice kavrulduktan sonra su, şeker ve süt ile hazırladığınız sıcak şerbet karışımını, 
helva tenceresine azar azar aktarın. Sıcak şerbetin etkisiyle fokur fokur kaynamaya 
başlayan irmik helvasını tahta bir kaşık yardımıyla karıştırmaya devam edin.
6. Helvayı kısık ateşte 8-10 dakika kadar pişirmeye devam edin. İçini çekip, 
dinlenmesi için; tencerenin üzerine kağıt havlu ya da nemli bir mutfak bezi örtüp, 
tencerenin kapağını kapatın.
7. Demlenen irmik helvasını servis kaselerine alıp, ters çevirip çıkardıktan sonra 
arzuya göre tarçın ya da dondurma ile servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

Servis Önerisi
Dilerseniz bir top dondurmayla servis edebilir ve sunumunuzu 
zenginleştirebilirsiniz.

Izgara Köfte

Malzemeler:
• 600 gram orta yağlı kıyma (dana-
koyun karışık)
• 1 dilim bayat ekmek içi
• 1 adet küçük boy kuru soğan
• 1 adet yumurta
• 1 çay kaşığı kimyon
• 1/2 çay kaşığı tuz
• 1/2 çay kaşığı karabiber

Püf Noktası
Hazırladığınız köfteleri, buzdolabında ve kapalı bir kapta en az 2 saat kadar 
dinlendirecekseniz yumurta eklemeden de yapışmayan ve lezzetli köfteler 
hazırlayabilirsiniz.Izgara köfte yapımında kullanacağınız kıyma, dana ve 
koyun etinden karışık olarak hazırlanan orta yağlı kıyma olmalı, uzun süre 
yoğurulduktan sonra şekil verilmelidir.

Pişirme Önerisi
Arzuya göre köfte harcına ince kıyılmış maydanoz ekleyebilirsiniz.
Hazırladığınız köfteleri, çok hafif yağlanmış ızgara izli tavada yüksek ateşte de 
pişirebilirsiniz.&nbsp;

Nasıl Yapılır?
1. Orta yağlı kıymayı karıştırma kabına alın.
2. Ortadan ikiye kestiğiniz kuru soğanı ve suda beklettikten sonra suyunu 
sıktığınız bayat ekmek içini rendenin ince tarafıyla rendeleyin.
3. Köfteleri uzun süre dinlendiremeyecekseniz yumurta, rendelenmiş kuru soğan, 
bayat ekmek içi, kimyon, tuz ve karabiberi katın.
4. Tüm malzemelerini eklediğiniz köfte harcını kıvam alıp, toparlanana kadar 
yoğurun.
5. Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve yağladığınız ya da su 
ile ıslattığınız ellerinizle köftelere yassı şeklini verin.
6. Vaktiniz varsa buzdolabında kısa bir süre de olsa beklettiğiniz köfteleri, 
önceden ısıttığınız ızgarada ters yüz ederek kızartın.
7. Tereyağlı pirinç pilavı, baharatlı fırın patates gibi garnitürlerle birlikte sıcak 
olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

Malzemeler:
• 1,5 su bardağı irmik
• 1,5 su bardağı toz şeker
• 3 yemek kaşığı tereyağı
• 3 yemek kaşığı dolmalık fıstık
• 1,5 su bardağı su
• 1,5 su bardağı süt
Servisi için:
• 2 tatlı kaşığı tarçın (arzuya göre)

Yemek TarifLeri 
ROJDA  ÇİYAYİ
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Hayat; insanların gol attığı 
meşin bir yuvarlaktır.

MİTHRA ÇİYAYÎ

Hayat; insanların gol attığı 
meşin bir yuvarlaktır.

MİTHRA ÇİYAYÎ

Sports Sports

Son dakika spor haberleri | EURO 2020’
nin en iyi 11’i açıklandı!

EURO 2020’de müthiş heyecan sona erdi. Turnuvayı İtalya, finalde İngiltere’yi yenerek şampiyon tamamladı. UEFA, EURO 2020’nin en iyi 11’ini de du-
yurdu. İşte o isimler... 
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) en iyi 11’i belirlendi.
UEFA’dan yapılan açıklamaya göre turnuvanın en iyi 11’i, başta Fabio Capello, David Moyes, Aitor Karanka, Robbie Keane, Esteban Cambiasso ve Cosmin 
Contra olmak üzere birçok isimden oluşan teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.
Şampiyon İtalya’dan 5, finalist İngiltere’den 3 futbolcunun dahil edildiği EURO 2020’nin en iyi 11’i şu şekilde:
Kaleci: Gianluigi Donnarumma (İtalya)
Defans: Kyle Walker, Harry Maguire (İngiltere), Leonardo Bonucci, Leonardo Spinazzola (İtalya)
Orta saha: Pierre-Emile Hojbjerg (Danimarka), Jorginho (İtalya), Pedri (İspanya)
Forvet: Federico Chiesa (İtalya), Romelu Lukaku (Belçika), Raheem Sterling (İngiltere)

Büyük Britanya Kadın Futbol Takımı, 
Olimpiyatlarda ırkçılığa karşı diz çökecek

15 Temmuz 2021 14:36
Büyük Britanya Kadın Futbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndaki maçları öncesinde ırkçılığa karşı diz çökme eylemi yapacak.
Teknik direktör Hege Riise, yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik içinde, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı farkındalığı artırmak için bu kararı aldıklarını belirte-
rek, “Diz çökmenin toplumdaki ayrımcılığa, adaletsizliğe ve eşitsizliğe karşı barışçıl protestonun önemli bir sembolü olduğunu düşünüyoruz. IOC’nin bu ifade 
özgürlüğünün önemini kabul etmesinden memnunuz” ifadelerini kullandı.
Japonya, Kanada ve Şili ile E Grubu’nda yer alan Büyük Britanya, ilk maçında 21 Temmuz Çarşamba günü Şili ile karşılaşacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya’ya karşı son üç penaltıyı kaçıran İngiliz futbolcular Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka, karşılaşma-
nın ardından ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.
UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaşananları kınamıştı.

Milattan önce 8. yüzyıldan günümüze: 
Olimpiyat Oyunları’nın binlerce yıllık öyküsü

her 4 yılda bir organize edildi. Normal 
şartlarda geçen 2020’de düzenlenecek 
Tokyo Olimpiyatları, 2019’un sonunda 
Çin’de ortaya çıkan Koronavirüs (Co-
vid-19) salgını nedeniyle bu yıla erte-
lendi.
Olimpiyatların logosu ve sloganı
 
IOC kurucusu Coubertin tarafından 
1912’de tasarlanan olimpiyat logosu, 
beyaz zemin üzerine iç içe geçmiş mavi, 
sarı, siyah, yeşil ve kırmızı halkalardan 
oluşuyor. Baron Coubertin, o dönem 
oyunlara katılan tüm ülkelerin bayrakla-
rının rengini barındırdığı için böyle bir 
sembol kullanmayı tercih etti.
Aynı zamanda Avrupa Olimpiyat Ko-
miteleri (EOC), Asya Olimpik Konseyi 
(OCA), Afrika Ulusal Olimpiyat Komi-
teleri Birliği (ANOCA), Pan Amerikan 
Spor Organizasyonu (PASO) ve Okya-
nusya Ulusal Olimpiyat Komiteleri’ni 
(ONOC) ve dolayısıyla 5 kıtayı temsil 
eden halkalar, ilk kez 1920 Antwerp 
Olimpiyatları’nda kullanıldı.
“Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü” 
anlamına gelen Latince “Citius, Altius, 
Fortius” sloganını, olimpiyatlara adap-
te eden isim de Baron Coubertin’dir. 

Coubertin, sporu güçlü bir eğitim aracı 
olarak kullanan Katolik mezhebine 
bağlı Dominikan rahibi ve öğretmen ar-
kadaşı Henri Didon’un, okullar arası bir 

atletizm yarışmasında hatiplere has bir 
coşkuyla “Citius, Altius, Fortius” keli-
meleriyle bitirdiği konuşmasından çok 
etkilenmişti.
“Citius, Altius, Fortius”u olimpiyatların 
düsturu haline getiren Coubertin, ilk 
kez 1924 Paris Olimpiyatları’nda tanıtı-
lan sloganın, rekorlara meydan okuyan 
sporcular için olduğunu söyleyerek, “Bu 
üç kelime, etik güzelliği temsil ediyor” 
demişti.
Olimpiyat Marşı
“Koşuda, güreşte ve (gülle) atmada, 
soylu yarışmaların itici gücüyle parla” 
dizeleri birçok kişiye yabancı gelebilir. 
Aslında bu dizeler, sporun kalbinin at-
tığı olimpiyatların, açılış töreninde ses-
lendirilen Olimpiyat Marşı’nın orijinal 
halindeki, ufak bir bölümünden başka 
bir şey değil.
1894’teki ilk IOC toplantısında başkan-
lık koltuğuna geçen Yunan Demetrius 
Vikelas, vatandaşları şair Kostis Pala-
mas ve operacı Spyridon Samaras’ı, 
oyunlara özgü bir marş yapmaları için 
görevlendirdi. Böylece koroyla söyle-
nen kısa bir oratoryo olan Olimpiyat 
Marşı ortaya çıktı. Modern olimpiyatla-
rın ilki olan 1896 Atina’nın açılış töre-
ninde seslendirilen marş, sözleri şarkıya 
uyarlandıktan sonra Resmi Olimpiyat 
Marşı olarak 1958’de Japonya’nın baş-
kenti Tokyo’da düzenlenen 54. IOC 
Toplantısı’nda tescillendi.
Olimpiyat Marşı’nın Türkçe çevirisi 
şöyle:
Ey kadim (antik) ölümsüz ruh,
Güzelliğin, yüceliğin ve hakikatin terte-
miz babası
(Gökten) in, göster kendini ve şimşek 
gibi çak
Sahip olduğun yer ve gökyüzünün ihti-
şamıyla
Koşuda, güreşte ve (gülle) atmada,
Soylu yarışmaların itici gücüyle parla
Ve dalı solmayan çiçeklerle donat
Vücudunu, muktedir ve saygı duyulur 
yap
Ovalar, dağlar ve denizler seninle ışıldar
Eflatun beyaz büyük bir mabet gibi
Sana tapmak için bu mabede koşar
Ey her ulusun kadim ölümsüz ruhu 

Dünyanın en büyük spor organizasyonu 
olan ve 32’ncisi 23 Temmuz-8 Ağus-
tos’ta Japonya’nın başkenti Tokyo’da 
düzenlenecek olimpiyatların geçmişi, 
milattan önce 8. yüzyıla kadar uzanıyor.

Tüm dünyadan sporcular katılımıyla 
gerçekleşen olimpiyatlar, günümüzün en 
büyük spor organizasyonu. Sporcuların 
başarıları, yerinden veya ekran başından 
100 milyonlar tarafından takip ediliyor. 
4 yılda bir düzenlenen olimpiyatlar, 
branş çeşitliliği ve farklı ülkeleri tem-
sil eden sporcuları bir araya getirmesi 
bakımından diğer spor etkinliklerinin 
arasında ayrı bir konuma sahip.
 

Ayrıca sporu, kültür ve eğitimle bir 
araya getirmek, herkesin spor yapma-
sını ve yarışmaktan keyif almayı teşvik 
etmenin yanı sıra spor vasıtasıyla barış, 
dostluk, dayanışma, fair-play, saygı 
ruhu içinde daha iyi bir dünya oluştur-
mayı hedefleyen modern olimpiyatların 
kökleri, milattan önce 8. yüzyıla kadar 
dayanıyor.
Antik olimpiyatlar, Mora Yarımadası’
nın batısındaki Elid’in kralı Iphitos’
un emriyle Yunan mitolojisindeki Tanrı 
Zeus onuruna, Olimpiya bölgesinde 
düzenlenen dini içerikli şenliklerle baş-
ladı. Önceleri bir gün süren koşulardan 
oluşan oyunlara, yıllar içinde değişik 
mesafelerde yarışlar, disk ve cirit atma, 
uzun atlama, boks, güreş, atlı araba ya-
rışları gibi branşlar da eklenerek şenlik-
lerin süresi 5 güne çıkarıldı.
Yalnızca erkeklerin katılabildiği ve za-
manla şehir devletler arasında siyasi bir 
güç gösterisine dönüşen yarışmaların 
kazananlarına, ödül olarak zeytin dalın-
dan yapılmış taç veriliyordu. Milattan 
önce 2. yüzyıldaki Roma işgali sonrası 
Atina’ya alınan oyunlar, bunu bir pagan 
ritüeli olarak gören İmparator I. Theo-
dosius tarafından milattan sonra 4. yüz-
yılda kaldırılmıştır.
Modern olimpiyatların doğuşu
“Hayatta önemli olan zafer elde etmek 
değil çabalamaktır. Önemli olan ka-
zanmak değil iyi mücadele etmektir” 
sözünün sahibi Fransız tarihçi Pierre de 
Coubertin, yaklaşık bin 500 yıl sonra 
modern oyunların başlamasına ön ayak 
oldu.
Olimpiyatların yeniden düzenlenmesi 
gerektiğini savunan Baron Coubertin, 
1892’de Paris-Sorbonne Üniversitesi’
ndeki konuşmasında, uluslararası spor 
organizasyonu fikrini öne sürdü. Ulus-
lararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) 

ilk toplantısı, sporu yaygınlaştırmak 
gerektiğine ve spordaki rekabetin savaş-
ları önleyebileceğine inanan Coubertin 
önderliğinde 23 Haziran 1894’te Paris’
te gerçekleşti.

1. IOC Toplantısı sonucunda olimpi-
yatların yeniden düzenlenmesine ve ilk 
oyunların 1896’da Atina’da düzenlen-
mesine karar verildi. 1896 Atina Olim-
piyatları’nın programında 9 branş (atle-
tizm, bisiklet, cimnastik, eskrim, güreş, 

atıcılık, halter, yüzme, tenis) yer aldı.
1916’da I. Dünya Savaşı, 1940 ve 1944’
te ise II. Dünya Savaşı yüzünden yapıla-
mayan olimpiyatlar, bu 3 istisna dışında 
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Hayat; insanların gol attığı 
meşin bir yuvarlaktır.

MİTHRA ÇİYAYÎ

Sports

53 yıl sonra şampiyonluk coşkusu

Üstün hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti ilkesi ile: 
uçak, gemi, teren, yemek ve eğlence 
organizasyonları, iş gezileri, kongre-konferans grup
turlarında HİZMETİNİZDEYİZ

TRAVEL & TOURS
Mavinin derinliğine,
yeryüzünün güzelliğine bizimle ulaşın

www.mavitravel.com
info@mavitravel.com

416-223-3434

4922 A Yonge St. Unit 2B, Noth York M2N 5N5 Fax: 416 663 158780 Sheppard Ave. West, Suite 200A Toronto, ON M2N 1M2 Fax: 416 663 1587

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İngiltere’yi penaltı atışlarında 3-2 yenerek tarihinde ikinci kez Avrupa şampi-
yonluğuna ulaşan İtalya zafer sarhoşu.

Fotoğraflar: Reuters
Başkent Roma’da Popolo Meydanı ve Fori Imperiali 
Bulvarına kurulan dev ekranların yanısıra Campo dei 
Fiori Meydanı’nda toplanan binlerce İtalyan, takımları-
nın final mücadelesini ilgiyle takip etti.

Kupa töreninde İtalya Milli Takımı’nın 
şampiyonluk kupasını havaya kaldırmasıyla 
Popolo Meydanı başta olmak üzere başkent 
Roma ve diğer İtalyan şehirlerinde coşku 
doruğa çıktı.

İtalyanlar, 1968’den sonra kazanılan Avrupa şampi-
yonluğunu gece boyunca kutlamaya devam etti. Şam-
piyonluk kutlamaları, ülkenin kuzeyinden güneyine 
bütün şehirlerine yayıldı.
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xache rez
SuDoKu

www.paramountfurnitureltd.com
Mon-Fri 10am-9pm Sat 10am-7pm Sun 12noon-5pm

2pcs sectional sofa 
(available in black ,grey ,brown)

7pcs acasia wood bedset 
(h.b,f.b,rails,dresser,mirror,2 night stands)

Single orthopedic mattress 
(available in any size)

Single/single wooden bunk bed 
w/ trundle and storage

 bring this advertisement with you to avail free delivery offer

3711 Keele Street, North Yourk, ON M3J 1N1
Tel: 416-398-3339 Fax: 647-438-7308

7pcs wooden dinette set 3pcs canadian made sofa set
(choice of colors)

queen size bed frame ( leather look) 5pcs round glass dining w/ chairs

Sale $349 Sale $349 Sale $1399 Sale $999

Sale $99 Sale $179 Sale $399 Sale $499

Jokes

FIKRALAR

- Dünyadaki bütün mücevherleri ve 
elmasları satın almak istiyorum.
- Boşuna heveslenme; satmaya hiç 
niyetim yok!

Gübre Çekmeye

Nadir Şah bir gün zayıf bir şiir söyledi 
ve şair Mirza Mehdi Han’a sordu:
-Nasıl buldun bu şiiri?
- Zayıf bir şiir.
Sen misin bu lafı söyleyen; 
hiddetlendi Nadir Şah:
- Atın şunu ahıra; gübre çeksin!
Bir süre sonra Nadir Şah yine bir 
şiir söyleyip Mirza Mehdi Han’
a tasdik ettirmek istedi. Şair hiçbir 
şey söylemeden kapıya yönelmişti ki 
Nadir Şah sordu:
-Nereye gidiyorsun?
- Ahıra, gübre çekmeye!

Neden Saçların Gür?

Çocuk annesine sordu:
- Anneciğim, babamın saçları neden 
dökülmüş?
- Çok düşündüğü için.
- Peki neden senin saçların bu kadar 
gür?
- Hadi bakalım, yemeğini ye de git 
yat!

Yoksul İle Cimri

Yoksulun biri cimri mi cimri bir 
zengine gidip “Seninle benim babam 
Adem, annemiz de Havva değil mi? 
Öyleyse kardeşiz biz. Ama senin de 
bunca malın mülkün var. Kardeşçe 

** Haftanin SÖZÜ **

Hükümettekiler

Uzun yıllar İran’dan ayrı kalmış bir 
genç, savaş sırasında memleketine 
döner. Hava alanından taksiyle 
Tahran’a giderken şoföre bir 
tütüncüde durmasını söyler. 
Şoför sorar: 
-Tütüncüden ne alacaksın? 
-Sigara alacağım. 
-Beyim, sigara artık camilerde 
satılıyor. 
-Niçin?
-Savaş dolayısıyla her şey karneye 
bağlandı. Gıda maddelerini, sigarayı 
imamlar dağıtıyor.
-Peki ama ibadet nerede yapılıyor? 
-Üniversitelerde.
-İyi ama eğitim aksamıyor mu, eğitim 
nerede yapılıyor? 
-Hapishanelerde. 
-Hırsızlar, vurguncular nerede peki? 
-Onlar hükümette!

Namaz Batıl Oldu

Bir cemaat namaza durmuştu. 
İçlerinden biri konuşunca, öteki 
“Namazda konuştun ve namazın 
bozuldu!” diye çıkıştı. Bir başkası 
gülerek “İkinizin namazı da bozuldu” 
diye güldü. Dördüncüsü “ Üçünüzün 
namazı da bozuldu. Çünkü üçünüz de 
konuştunuz” dedi. Aynı safta duran 
bir başkası “Allah’a şükür ben hiç 
konuşmadım!” deyiverdi.

Niyetim Yok

İki deli konuşuyorlardı.

Ucuz Cihaz

Adam işitme cihazı almak için bir 
mağazaya girmiş, tezgâhtara:
- “Ucuz bir şey olsun!” demiş.
- “Fiyatlar 2 dolar ile 2000 dolar 
arasında değişiyor efendim.” demiş 
tezgâhtar... 
- “2 dolarlık model nasıl bir şey?” 
- “Bu butonu kulağınıza takıp şu teli 
boynunuzun üzerine bırakıyorsunuz 
efendim.” 
- “Bu nasıl çalışıyor?” 
- “Çalışmıyor efendim... Kulağınızda 
bunu görenler daha yüksek sesle 
konuşmaya başlıyorlar..!”

Sakın Evlenme

Ticaret için o şehir senin bu şehir 
benim dolaşan çirkin ve köse bir adam 
anlatıyor :
Vaktiyle Isfahan’daydım. Bir gün 
bir sokaktan geçerken süslü püslü 
bir kadın yanıma gelip “Nerelisin 
kardeş?” diye sordu. “Kaşanlıyım; 
ticaretle uğraşırım” dedim.
“Kaşan’dan güzel ve akıllı delikanlılar 
çıkar “ dedi ve “siz evli misiniz?” diye 
sordu.
Kadının bana aşık olduğunu sandım. 
Çünkü şimdiye kadar hiç nasibim 
çıkmamıştı. Hoşuma gitti ve “Hayır, 
evlenmedim. Bu ilginizin sebebini 
sorabilir miyim?” diye sordum.
Kadın “Maksadım Allah’a hizmet. 
Şimdiye kadar evlenmedinse, Allah 
aşkına sakın evlenirim deme!” dedi.
“Neden?” diye sorduğumda “ Aman 
yeryüzünde neslin kalmasın! Çünkü 
bu halinle senden doğacak nesil 
adama benzemez de ondan !” diye 
cevap verdi.

Neden Para Vereyim?

Şairin biri bir zengine giderek onu çok 
medhetti. Zenginin keyfine diyecek 
yoktu .”Yarın gel de para vereyim 
sana” dedi.
Şair ertesi gün sabah zenginin 
kapısına geldi. Zengin “Neden geldin 
sen?” diye sorunca “Dün bana para 
vereceğini söylemiştin ya; onun için 
geldim” dedi şair.
Bunun üzerine zengin “Amma da 
salaksın ha! Sen sözle beni memnun 
ettin, ben de sözle seni memnun ettim. 
Şimdi niye para vereyim ki?” dedi.

paylaşalım şunu.” dedi.
Zengin adam uşağına seslendi:
- Şuna bir mangır ver de bir an evvel 
gitsin başımdan!
Yoksul: Efendim, neden doğru dürüst 
pay etmiyorsun ?
Zengin: Aman sus! Öteki kardeşlerin 
bir haberi olursa payına bu kadar da 
düşmez !

Yerimizi Bulduk

Ahmet Bey beş yaşındaki oğluyla 
sinemaya gitmişti. Filmin ortasında 
çocuk tuvalete gitmek istediğini 
söyledi. Ahmet Bey çocuğu alıp 
tuvalete götürdü.Dönüşte Ahmet 
Bey sırasını bulamadı. Karanlıkta 
ilk sıranın başında oturan beye 
“Afedersiniz, demin çıkarken 
ayağınıza basmış mıydım?” diye 
sordu.
Özür dilenmesini bekleyen adam 
cevap verdi:
- Evet.
Ahmet Bey memnuniyetle çocuğuna 
döndü:
- Gel Mesut, gel, yerimizi bulduk!

Yakınlığın Böylesi

Birisi Cafer Bermekî’ye giderek 
ondan yardım talebinde bulunmak 
istedi ama birkaç günlük zahmetten 
sonra görüşme imkanı buldu. 
Cafer’in huzuruna çıkınca “Niçin 
benimle görüşmekte bu kadar zorluk 
çıkarıyorsun? Oysa seninle aramda bir 
yakınlık da var!” dedi.
Cafer şaşkınlıkla yakınlığın derecesini 
sordu.
- Senin baban gençken anamı istemiş. 
Eğer anamla evlenseydi, şimdi ben 
sen olurdum!

Saç Kuvvetlendirici

Müşteri saçlarını kuvvetlendirici ilaç 
almak için eczaneye girdi. Eczacı bir 
şişe çıkarıp müşteriye uzattı. Müşteri 
şişeye şüpheli şüpheli baktıktan sonra 
“Eczacı bey; gerçekten de bu ilaç 
saçları kuvvetlendiriyor mu?” diye 
sordu.
Eczacı:
- Ne demek efendim. Müşterilerden 
biri bundan bir şişe kullandı. Zavallı 
iki yıl önce Berber Hasan’a gitmişti 
ama hala dönemedi bir türlü. Çünkü 
başının bir tarafının tıraşı bitmeden 
öbür tarafın tıraşı geliyor!

SÎNEWS
Yaşamın tüm renklerine dair...

Mesopotamia News / www.sinews.ca / Tel: 416-878-2858 / sinews2003@hotmail.com

Bi-weekly International Independent Newspaper

416.878.2858

...Advertise with us...
Call now for

Special Discount!
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416-258-4480
www.esenerpsikoloji.com (Turkce)
ihsan@esenerpsikoloji.com
www.esenerpsychology.com ( ingilizce)
www.ihsan@esenerpsychology.com

HİZMET ALANLARI:

-İletişim Becerileri (Anlama ve Anlaşılma)
-Dikkat ve Konsantrasyon
-Performans ve Motivasyon
-Stres ve Stres ile Başa Çıkma Yolları
-Öfkeyi Kontrol Etme Yolları
-Problem Belirleme,Önleme ve Çözme
-Farkındalık
-Özgüven ve Kendini Gerçekleştirme
-Hedef Belirleme
-Kariyer Seçimi ve Eğitimsel Planlama
-Hafıza Eğitimi
-Hızlı Okuma ve Anlama
-Zaman Yönetimi

İhsan Esener
Kişisel gelişim ve özel eğitim uzmanı

Kendi imalatımız her türlü taze kavrulmuş çerez ve lokum çeşitleri
Toptan ve perakende satıs

Ceviz, fındık, Antep fıstığı ve diğer çerezler

INC

7033 Telford Way, Unit 2&3, Mississauga, ON, L5S1V4
masterdelightinc@hotmail.com

www.masterdelightinc.com

T: 905.671.9229 
F: 905.671.8857

Mon. to Sat. 8:30am-7:00pm
Sun. 11:00am-5:00pm

MASTER DELIGHT
Manufacturer of Turkish Delight & Dry Roasted Nuts

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)

www.cintosunlaw.com 

145 Finch Avenue. West, Ontario M2N 2J1
Tel: (416)956 9655  Fax: (416)956 4042

Email: bcintosun@cintosunlaw.com

Her türlü
Hukuki işlemler
Göçmenlik
Aile Hukuku
Boşanma davaları

Suç davaları
Alacak davaları
Sponsorluk
Noterlik
Türkçe vekaletname

Brian I. Cintosun
John Cintosun
BARRISTER & SOLICITOR

700 Bay Street, Suite 405 Toronto, ON M5G 1Z6
Phone: +1 416-824-8155  Email: john@cintosun.com

website: www.cintosun.com

IS A HIGHLY REPUTABLE,
EXPERIENCED AND 
CLIENT FOCUSED LAWYER

LITIGATION SERVICES

● Superior Court disputes
● Small Claims
● Refugee Claims
● Refugee Appeals
● Provincial Offences Act violations
● Highway Traffic Act violations

GENERAL SERVICES

● Preparation of Wills
● Prenuptial Agreements and Separation Agreements
● Lease Agreements
● Notarization
● Legal Name Changes
● Translation of documents (French, Turkish, English)

OTHER AREAS

● Startups
● Incorporation
● Contract negotiation
● Talent Management
● Breach of Contract
● Dispute Resolution

MITANNI
TV

416.878.2858
Mitanni TV Productions

For a better World we can all live in:

Regular Fellow’s Regular Tv 
They can’t reach you, but our stories will... 

www.mitannitv.ca

mitanitv@gmail.com

Professional Event Photography & Video Production

Professional Web Design Services
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Head Office
55 Underwriters Road
Toronto, ON M1R 3B4
T (416) 759-4474
F (416) 759-4470

Western Canada Office
14345-120th Avenue
Edmonton, AB T5L 2R8
T (780) 451-6364
F (780) 453-9056

General Inquiries
T 1 877 387-2266
E info@durabond.com
W www.durabond.com

Mississauga Office
6178 Netherhart Rd
Mississauga, ON L5T 1B7
T (905) 565-9283
F (905) 565-9365

Durex® EIFS Wall Systems, Architectural Coat-
ings, Restoration Products, and Accessories
Call Now! 1.877.387.2266 (Toll Free - North America)

Suppliers of Specialized Tools and Materials for

• ULC Certified Insulated Wall Systems

• Conventional Stucco Systems

• Complete Line of Concrete-Plastering Repair & 
Restoration Products

• Durex® Architectural Elastomeric Coatings with over 
30,000 Colours and Available Custom Colours

• Durex® Self Adhering Air / Vapour Barrier and 
Waterproofing Membranes

416.665.4480

128 LIMESTONE CRESCENT
(KEELE &STEELES), 
NORTH YORK, ON
M3J 2S4

SERVICE LIST 
● FREE CONSULTING & WORK ESTIMATE
● SAFETY INSPECTION
● FULL SYNTHETIC OIL CHANGE
● ENGINE SERVICE
● TRANSMISSION SERVICE
● BODY WORK
● COMPUTERIZED WHEEL ALIGNMENT
● BRAKE JOB
● COOLING SYSTEM SERVICE
● AC & HEATING SYSTEM SERVICE
● ELECTRICAL WORK
● TIRE FITTING-CHANGE & BALANCE
● NEW & USED TIRES-RIMS
● EXHAUST WELDING 
● O2 SENSOR REPLACEMENT 
● DIAGNOSING ENGINE CODES
● RUST PROOFING
● BATTERY REPLACEMENT
● ALTERNATOR & STARTER REPLACEMENT
● TUNE UP
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Jaime Cortez
E-Board Member

Nelson Melo
President

Luis Camara
Secretary Treasurer

Jack Oliveira
Business Manager

Bernardino Ferreira
Vice-President

Marcello Di Giovanni
Recording Secretary

Patrick Sheridan
E-Board Member

Head Office
1263 Wilson Avenue, Toronto ON M3M 3G3

Simcoe County Office
62 Commerce Park Drive Units D&E, Barrie ON L4N 8W8

Eastern OfficeHead Office
1263 Wilson Ave. Toronto ON  M3M 3G3

Tel: 416.241.1183 Fax: 416.241.9845 Toll Free: 1.877.834.1183

Eastern Office
560 Dodge St. Cobourg ON  K9A 4K5

Tel: 905.372.1183 Fax: 905.372.7488 Toll Free: 1.866.261.1183

Northern Office
64 Saunders Road, Barrie ON  L4N 9A8

Tel: 705.735.9890 Fax: 705.735.3479 Toll Free: 1.888.378.1183

Kingston Office
145 Dalton Ave., Unit 1, Kingston ON  K7K 6C2

Tel: 613.542.5950 Fax: 613.542.2781

Liuna Yerel 183 Yönetim Kurulu ve tüm büyük 
Sendikamızın ailesinin İş Temsilcileri ve 

Çalışanları adına samimi kardeşlik anlayışı ile tüm 
Üyelerimize, ailelerine ve yerel halka sağlık, barış 

ve mutluluk dileriz.


