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art›k tan›nmal›”
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sayfa 25’te
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Elbistanl› gençten imrenilecek bir baflar› öy-
küsü. 10 y›ld›r düzenlenen "Eurobot" yar›flma-
s›nda ‹ngiltere'ye Avrupa dokuzunculu¤u ge-
tiren Middlesex Üniversitesi son s›n›f ö¤renci-
si 23 yafl›ndaki fiükrü Karal›, basitliklerden de
büyük baflar›lar yarat›labilece¤ini kan›tlad›¤›n›
söylüyor. Nasa'n›n bilimsel robot ve cihazlar›n
keflfinde faydalanacaklar› genç beyinleri tespit
etmek amac›yla düzenledi¤i "Eurobot" yar›fl-
mas›nda ‹ngiltere'ye Avrupa dokuzunculu¤u
getiren fiükrü Karal›, Tak›m arkadafl› Catheri-
ne Coyle ile birlikte tasarlad›klar› robotun di-
zayn›n› kendisinin yapt›¤›n›, sadece yaz›l›m
konusunda tak›m arkadafl›ndan destek ald›¤›-
n› belirtiyor.  Yar›flmaya kat›lan di¤er Avrupa

ülkelerinin bir sene boyunca kalabal›k bir
ekiple çal›flt›¤›na dikkat çeken Karal›, kendile-
rinin üç ayda bu robotu yapt›klar›n› ifade etti.
Di¤er ülkelerin büyük dünya markalar› tara-
f›ndan finanse edilerek yar›flmaya haz›rland›k-
lar›n› da sözlerine ekleyen fiükrü Karal›,
"Önemli olan k›s›tl› imkanlarla yap›lan bir ro-
botun çok paralar harcanarak yap›lan di¤er
robotlarla ayn› görevi yapabilece¤ine dikkat
çekmekti. Biz bunu yapt›k. Kendi ad›ma yap-
t›¤›m iflten büyük mutluluk duydum. Çünkü
biz önünde bol teçhizatla büyük ifller yapma-
ya çal›flanlara basitliklerden de büyük baflar›-
lar yarat›labilece¤ini kan›tlad›k" dedi.
Devam› sayfa 8’de

ELB‹STAN’LI GENC‹N
BÜYÜK BAfiARISI...

Middlesex Üniversitesi
son s›n›f ö¤rencisi
fiükrü Karal›

Alt› hafta süren davada
Stanford Hill'de oturan
Türkiyeli Ali Arslan 14 y›l
ceza al›rken, Mesut Ars-
lan ise 2.5 y›l hapis ceza-
s›na çarpt›r›ld›.
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BBC'den “Discover the 
Music of Turkey” konserleri
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TÜYAP kitap fuar›na
323 bin kifli kat›ld›

Kültür
sanat
dünyas›
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B
BC’nin dü-
zenledi¤i
“Discover
the Music
of Turkey”
adl› kon-

serler dizisi 19-21 Kas›m
tarihleri aras›nda bafll›-
yor.
Konserler 95 kifliden
oluflan dev BBC senfoni
orkestras› taraf›ndan ve-
rilecek. BBC senfoni or-
kestras›n›n yan› s›ra ‹s-

tanbul'dan gelecek olan
Klasik Türk Müzi¤inin
tan›nm›fl isimlerinden
Ali Tüfekçi ve grubu da
konserler verecek. Kon-
ser ve etkinliklerin üç
gün devam edece¤i bil-
dirildi. 
19 Kas›m günü saat
19:00’da bafllayacak
olan etkinlikte gelenek-
sel Türk danslar› sergi-
lenecek ve konuklar›n
bu halk oyunlar›na ka-

t›lmas› istenecek. Gele-
neksel danslar konu-
sunda hiç bir deneyim
sahibi olunmasa bile ka-
t›l›mc›lardan el ele tutu-
flarak dans edilmesi iste-
necek ve Anadolu halk
oyunlar› sergilenecek. 
20 Kas›m günü saat
19:30'da ayn› yerde bafl-
layacak olan ikinci gün
etkinli¤i Do¤u ve Bat›
(East Meets West) bu-
luflmas› ad› ile organize
ediliyor. Konser biçi-
minde organize edilen
ikinci günde BBC Sen-
foni Orkestras›'n›n baz›
üyeleri Ali Tüfekçi'n›n
grubuna kat›lacaklar. 
Do¤u ve Bat›'n›n bulufl-
tu¤u yer olan ‹stan-
bul'dan gelen Ali Tüfek-
çi ve ekibi geleneksel
Türkiye müzi¤inden ör-
nekler sunacaklar. Bu
programda ise Bat› ve
Türk müzi¤inden ör-
nekler sergilenecek ve
gruplar aras›ndaki ifl
birli¤i ile kaynaflma

noktalar› pekifltirilmeye
çal›fl›lacak.
21 Kas›m saat 19:00'da
bafllayacak olan konser,
program›n son etkinli¤i
olacak. BBC senfoni or-
kestras› ve Ali Tüfekçi
grubu Anadolu kültü-
ründen esinlenerek din-
leyicilere bir müzik zi-
yafeti verecek. Bu gece-
ye Erkin, Mozart ve Say-
gun'un yan› s›ra Miche-
al Ellison da kat›lacak
ve viyolonsel dinletisi
vererek etkinli¤i ta-
mamlayacak.
BBC senfoni orkestras›
1930 y›l›ndan bugüne
bir çok baflar›l› çal›flma-
n›n alt›na imzas›n› ata-
rak çal›flmalar›n› sürdü-
rüyor.
Konserleri takip etmek
isteyenler 020 7765
2956 numaral› telefon-
dan bilgi alabilir veya
b b c s o l e a r -
ning@bbc.co.uk e-mail
adresi üzerinden yer re-
zervasyonu yapabilirler.

BBC 19-21 Kas›m tarihleri aras›nda "Discover the Music of Turkey" ad›yla bir dizi
konser veriyor. BBC'ye ait Maida Vale Stüdyolar›'nda verilecek olan konser ve
etkinlikler tamamen ücretsiz olarak gerçekleflecek. Ancak kat›lmak isteyenlerin

önceden telefon ederek ya da e-mail göndererek yer ay›rtmalar› gerekiyor. 

Hollywood'un 
“sert adamlar›” 

bir filmde bulufltu
n Aksiyon filmlerinin ünlü
aktörleri, "Expandles" adl› ya-
p›mda bir araya geldi. Sylves-
ter Stallone'nin senaryosunu
yaz›p yönetece¤i filmde, bafl-
rolü Jet Li ve Jason Statham
üstlenecek. Sinema sektörü
yay›n organ› Hollywood Re-
porter'›n internet sitesinde yer
alan habere göre, Hollywo-
od'un aksiyon ve macera film-
lerinin tan›nm›fl oyuncular›,
ayn› proje için birleflti. Stallo-
ne, kendisinin senaryosunu
yaz›p yönetece¤i "Expandles"
filmde buluflan "sert üçlüye"
Oscarl› oyuncu Forest Whita-
ker'›n kat›lmas› için de teklif
götürdü. Güney Amerikal› bir
diktatörü devirmek için bir
araya gelen bir ekibin mace-
ras›n› iflleyen filmin çekimleri
gelecek y›l fiubat ay›nda Kos-
tarika ve Louisiana'da baflla-
yacak.  Sylvester Stallone, son
olarak "Rambo" serisinin yeni
filmi "John Rambo" için kame-
ra karfl›s›na geçmiflti.

Kültür
sanat
dünyas›

n 1-9 Kas›m tarihleri ara-
s›nda düzenlenen Türki-
ye’nin en büyük kitap fua-
r› TÜYAP sona erdi. 9 gün
boyunca 323 bin kifli fuar›
gezdi. TÜYAP Tüm Fuarc›-
l›k Yap›m A.fi. ve Türkiye
Yay›nc›lar Birli¤i taraf›ndan
TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi - Büyükçekme-
ce’de, 1-9 Kas›m 2008 ta-
rihleri aras›nda düzenle-
nen 27. ‹stanbul Kitap Fua-
r› 9 Kas›m akflam› sona er-
di. Bu y›lk› fuara 550 yay›-
nevi ve sivil toplum kuru-
luflu kat›ld›. Panel, söylefli,
konser, fliir-dinletileri ve
çocuk etkinlikleri gibi 282
kültürel etkinli¤in yap›ld›¤›
fuar›n imza günlerinde 750
yazar okurlar›yla bulufltu.
“1968: 40 Y›l Önce, 40 Y›l
Sonra” temas›yla gerçekle-
flen fuarda, 68 hareketi on-
larca panel ve söylefliyle
tekrar tart›fl›ld›.  Bir sonra-
ki ‹stanbul TÜYAP kitap
fuar› 31 Ekim-8 Kas›m
2009 tarihleri aras›nda dü-
zenlenecek.

Y›l›n albümü 
Britney Spears’›n

oldu

Jurassic Park’›n
yazar› Michael
Crichton öldü

n “Jurassic Park” gibi sinema-
ya uyarlanan çok say›da kita-
b›n Amerikal› yazar› Michael
Crichton, 66 yafl›nda öldü.
Yazar›n internet sitesinden
yap›lan aç›klamada, Michael
Crichton’›n Los Angeles’ta ya-
flam›n› yitirdi¤i belirtildi. Ünlü
yazar›n kanserden öldü¤ü
kaydedildi. Yazar›n ailesi,
yapt›¤› aç›klamada, Crich-
ton’›n, yazd›¤› kitaplarla “her
yafltan ö¤renciye esin kayna-
¤› oldu¤unu, bilim adamlar›-
na pek çok konuda meydan
okudu¤unu ve dünyan›n gi-
zemlerini herkesin anlayabi-
lece¤i bir biçimde ayd›nlatt›-
¤›n›” bildirdi. Yazar, film ya-
p›mc›s› ve yönetmen Crich-
ton’›n, dünya çap›nda ilgi gö-
ren ER (Acil Servis) gibi dizi-
lerde ve televizyon filmlerin-
de de imzas› bulunuyor.
10’dan fazla çok satan kitaba
imza atan Crichton’›n yazd›¤›
romanlar 30’dan fazla dile
çevrilmifl ve toplamda 150
milyondan fazla satm›flt›.

n  15. MTV Avrupa Müzik
Ödülleri, Liverpool kentinde
yap›lan ödül töreniyle sahip-
lerini buldu. Echo Arena'da
düzenlenen ve 10 bin kiflinin
kat›ld›¤› törenin, 30 milyon
kifli taraf›ndan televizyondan
izlendi¤i tahmin ediliyor. Tö-
rende, ''en iyi albüm'' ödülü-
nü "Blackout" albümüyle
alan Amerikal› flark›c› Britney
Spears "y›l›n sanatç›s›" ödülü-
nün de sahibi oldu. Emre Ay-
d›n'›n, "Avrupa'n›n En ‹yi Sa-
natç›s›" ödülünü ald›¤› gece-
de, 30 Seconds To Mars "Y›-
l›n En ‹yi Rock Grubu", gru-
bun "Beautiful Lie" parças›na
çekti¤i klip de "y›l›n en iyi
klibi" seçildi. Törende Kanye
West "En ‹yi Hip-Hop fiark›c›-
s›", Tokio Hotel, "2008'in Y›l-
d›z›", Rick Astley "Tüm Za-
manlar›n En ‹yi fiark›c›s›",
Pink'in "So What" adl› flark›s›
"En ‹yi fiark›" ödüllerine lay›k
görüldü. 
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Kas›m’da gerçek-
lefltirilen “Write To
‹gnite” edebiyat
etkinli¤ine Zennu-

re Durukal ve ‹ngiliz flair
Rev. Two Sheds kat›ld›.
Zennure Durukal’›n ‘Kürt
ve Türk Kardeflli¤i Müm-
kündür, Fakat…’ adl› hi-
kayesi ile bafllayan etkin-
lik bir buçuk saat sürdü. 
Durukal’›n, Türkiye’de 30
y›ld›r devam eden kirli

savafla ve yükselen milli-
yetçili¤e ra¤men kardefl-
likte ›srarc› olan bir Kürt
ve Türk’ün arkadafll›¤›
üzerine yaz›lan hikayesi-
ni okumas›n›n ard›ndan,
‹ngiliz flair Rev.Two
Sheds de fliirlerini okudu.
Stoke Newington Kütüp-
hanesi’nin galeri odas›n-
da düzenlenen etkinlik
akflam saat 20.00 civar›
son buldu.

Yazmay› teflvik etmek amac›yla her iki y›lda bir Hackney’de, The 
Learning Trust ve Art Council’›n deste¤iyle düzenlenen “Write To ‹gnite”

edebiyat etkinli¤i Stoke Newington Kütüphanesi’nde gerçeklefltirildi.

Stoke Newington Kütüphanesinde okuma etkinli¤i

Zennure Durukal etkinlikte bir hikayesini kat›l›mc›larla paylafl›rken, ‹ngiliz
flair Rev.Two Sheds de fliirlerinden örnekler okudu.
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Aralar›nda iki Türkiyeli’nin de bulundu¤u kad›n ticareti yapan çeteye ceza ya¤d›:

Kad›n ticaretine 14 y›l hapis

A
ralar›nda 16
yafl›nda bir
gencin de
bulundu¤u
kad ›n l a r › ,
a¤›na düflü-

ren çete üyesi alt› kifli ya-
kalanarak hakim karfl›s›-
na ç›kart›ld›. ‹kisi Türki-
yeli alt› kiflilik çete geçti-
¤imiz günlerde South-
wark Crown Court'ta yar-
g›lanarak 2.5 y›l ile 14 y›l
aras›nda çeflitli hapis ce-
zalar›na çarpt›r›ld›lar.
Alt› hafta süren davada
Stanford Hill'de oturan
Türkiyeli Ali Arslan 14 y›l
ceza ald›. Mesut Arslan
adl› Türkiyeli ise 2.5 y›l
hapis cezas›na çarpt›r›ld›.
Çetenin di¤er üyelerin-
den 54 yafl›ndaki Slovak
Edward Facuna, 39 ya-
fl›ndaki Çek Roman Pa-
can ve 29 yafl›ndaki Ko-
soval› Martin Doci 11'er

y›la makkum edildiler.
Çetenin di¤er üyesi Arna-
vut Valmir Gjetja ise üç
y›l ceza ald›.

YAfiLARI KÜÇÜK 
YAfiADIKLARI BÜYÜK
Kad›n ticareti yapan çete-
nin a¤›na düflürdükleri
16 yafl›ndaki Slovakyal›
k›z, yaklafl›k 1.5 sene ön-
ce bir barda ifl bulma
vaadiyle bu ülkeye geldi-
¤ini, fuhufl çetesinin eli-
ne düfltü¤ünü ve 2 bin
sterlin karfl›l›¤›nda sat›l-
d›¤›n› anlatt›. Genç k›z,
para karfl›l›¤›nda erkek-
lerle cinsel iliflkiye zor-
land›¤›n› aktard›.
‹ngilizce bilmedi¤ini be-
lirten genç k›z, kimli¤ini
dahi bilmedi¤i onlarca
erkekle birlikte oldu¤unu
ve bu erkeklerin baz›lar›-
n›n tehditler savurarak
bedeni üzerinde fliddet

uygulad›¤›n› ifade etti.
Bafl›ndan geçenleri anla-
tan genç k›z, "Ben ‹ngil-
tere'ye bir barda çal›flma-
ya geldi¤imi düflünüyor-
dum, çok heyacanl›yd›m
ve yeni okulumu bitir-

mifltim. Bir hafta sonra
beni bir cafeye götürdü-
ler ve baflka bir k›z da bi-
ze kat›ld›. Biz d›flar› ç›k-

t›k ve orada onlar›n beni
‹ngiltere'ye getiren ada-
ma çok miktarda para
verdiklerini gördüm. O
zaman sat›lm›fl olabilece-
¤imi düflündüm. Kendimi
suçlad›m" dedi. Çete

üyesi Türkiye'li Ali Ars-
lan'›n bir di¤er kurban›
ise 22 yafl›ndaki Litvan-
yal› bir kad›n. Hack-
ney'deki bir evde erkek-

lere pazarland›¤› tespit
edilen kad›n, alt› ay önce
alt› ayl›k bebe¤ini b›raka-
rak daha iyi bir iflte çal›fl-
mak için geldi¤ini söyle-
di. Litvanyal› kad›n bafl›-
na gelenleri "Güzel bir ifl-
te iyi bir maaflla çal›flmak
için gelmifltim. Ancak bu-
rada bu çetenin eline
düfltüm ve bir mal gibi
sat›larak insanl›k d›fl› mu-
amelerlere maruz kal-
d›m" diyerek anlatt›. Çete
üyesi Türkiye'li Ali Ars-
lan'›n bir di¤er kurban›
ise 22 yafl›ndaki Litvan-
yal› bir kad›n. Hack-
ney'deki bir evde erkek-
lere pazarland›¤› tespit
edilen kad›n, alt› ay önce
alt› ayl›k bebe¤ini b›raka-
rak daha iyi bir iflte çal›fl-
mak için geldi¤ini söyle-
di. Litvanyal› kad›n bafl›-
na gelenleri "Güzel bir ifl-
te iyi bir maaflla çal›flmak

için gelmifltim. Ancak bu-
rada bu çetenin eline
düfltüm ve bir mal gibi
sat›larak insanl›k d›fl› mu-
amelerlere maruz kal-
d›m" diyerek anlatt›.

YAfiATILAN SEKS 
KÖLEL‹⁄‹D‹R
Yarg›ç Martin Beddoe çe-
tenin yapt›klar›n› seks
köleli¤i olarak de¤erlen-
direrek, bu iki kad›na ya-
p›lan›n insanl›k d›fl› oldu-
¤una dikkat çekti. Bed-
doe, para karfl›l›¤›nda er-
keklere pazarlanan ka-
d›nlar›n tecavüze u¤ra-
d›klar›n›, dövüldüklerini
ve köle olarak kullan›l-
d›klar›n› söyledi. Yarg›ç,
Ali Arslan'a ait çok say›-
da genelevin 50'den fazla
Do¤u Avrupa'l› kad›n› sa-
t›fla sundu¤unu belirte-
rek bu konuda yaflanan
soruna dikkat çekti.

‹ngiltere d›fl›ndan getirilerek para karfl›l›¤›nda cinsel iliflkiye zorlanan kad›nlar› pazarlayan 6 kiflilik çete çökertildi. Aralar›nda Türkiyeli iki kiflinin de bulundu¤u çete elemanlar›na

2.5 y›l ile 14 y›l aras›nda çeflitli hapis cezalar› verildi. Seks kölesi olarak çal›flt›r›lan ve pasaportlar›na el konan kad›nlar aras›nda 16 yafl›nda bir genç k›z›n da olmas› dikkat çekti.

HANIMLAR

D‹KKAT D‹KKAT

‹DD‹A ED‹YORUZ

NNeeflflee AAkkssooyy

ÖÖzzeell GGüünnlleerrddee GGüüzzeellllii¤¤iinniizzii hhiisssseeddiinn 

Dü¤ün ve Niflan geceleri
için bütün han›mlara özel hizmet 

* Makyaj  * Saç * T›rnak * A¤da

Arzulad›¤›n›z hizmeti profesyonelce sunuyoruz

Tessettürlü han›mlarla uygun hizmet verilir. 

Özel günlerde özel olmak isteyenlerin
arzulad›¤› özel servis

Çok uygun fiyata size

özel hizmetler sadece bir telefon kadar uzak 

Telefon:  07960 100 990

Kad›nlar› zorla erkeklere
pazarlayan çetenin bafl›

oldu¤u belirtilen 
Ali Arslan 14 y›l ceza ald›.

Mesut Arslan 2.5 y›l hapis
cezas›na çarpt›r›ld›.
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L
ondra’da Kürt, Türk ve
K›br›sl› Türk toplumlara
sa¤l›k ve dan›flmanl›k

hizmeti veren Derman'›n Ge-
nel Kurulu 6 Kas›m'da The
Round Chapel'da ger-
çekleflti. 150'ye
yak›n üyenin
kat›l›m› ile yap›-
lan genel kurula
Harringay Bele-
diye Mec-

lis Üyesi Dilek Do¤ufl, Hack-
ney Belediye Meclis Üyesi
Feryal Demirci de konuk
olarak kat›ld›. Zaman zaman
vatandafllar›n sorunlar›n›n da
dinlendi¤i ve çözüm önerile-
rinin gelifltirildi¤i genel kurul
toplant›s›nda belediye mec-
lis üyeleri de söz alarak so-
runlar›n çözümünde her za-
man hizmete aç›k olduklar›-
n› ilettiler.

17 y›ll›k geçmifle
sahip olan
Derman'›n yö-
netim kadro-

sunda de-
¤iflme ol-

mazken Yö-
netim Ku-
rulu Bafl-
kan› Dr.

Mehmet Ali

Dikerdem, Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› Jo Clare,
Yönetim Kurulu Üyeleri ise
Emmanuel Akanji Oduntan,
Kadriye Ali, Dr. Janet Kirton,
Melanie Ross, Dr. Julie Shar-
man ve Halit F›rat oldu. Yü-
rütme Kurulu Baflkan› Alg›n
Saydar da kald›¤› yerden gö-
revini yürütmeye devam
edecek.

“GÖNÜLLÜ 
KURULUfiLARIN

F‹NANSMANI ‹Ç‹N 
GEREKL‹ KAYNAKLAR

AZALIYOR”

Genel kurul öncesinde bir
konuflma yapan Dr. Mehmet
Ali Dikerdem, 17 y›l› baflar›
ile tamamlad›klar›n› belirte-
rek, çal›flmalar›n› zor flartlar

alt›nda yürüttüklerine dikkat
çekti. En büyük zorlu¤u fi-
nansman kaynaklar›n›n azal-
mas›ndan dolay› yaflad›klar›-
n› dile getiren Dikerdem,
"Bizim gibi gönüllü kurulufl-
lar›n finansman› için gerekli
kaynaklar ülke çap›nda bir
yandan gittikçe azalmakta
di¤er yandan bu k›s›tl›
kaynaklara baflvuran dernek-
lerin say›s› artmaktad›r. ‹kti-
sadi durum kötülefltikçe in-
sanlar›n daha fazla yard›ma
ihtiyaçlar› art›yor, sosyal yar-
d›mlara daha çok ihtiyaçlar›
oluyor. Bu olumsuz koflulla-
ra ra¤men mali durumumuz
iyidir diyebiliriz" dedi. Diker-
dem, bunun bafll› bafl›na bir
baflar› oldu¤una dikkat çeke-
rek, geçen y›l çok daha bü-
yük bir baflar›n›n alt›na imza

att›klar›n› söyledi.  
Geçen y›l Hackney ve Har-
ringay bölgesinde 11 bin ki-
fliye hizmet götürdüklerine
iflaret eden Dikerdem, full ve
partime olmak üzere 30 kü-
sür çal›flan ile bu baflar›y›
gösterdiklerini söyledi.

“DAHA KAL‹TEL‹
H‹ZMET‹

HEDEFL‹YORUZ”

Kaliteli hizmet anlay›fl› ile
hizmetlerinin devam›n› sa¤-
lamaya gayret gösterecekleri-
ni belirten Dikerdem, önü-
müzdeki dönemde yapacak-
lar›n› ise flu flekilde aktard›:
”Derman önümüzdeki üç y›l-
l›k çal›flma raporu üzerinde
yo¤unlaflm›fl durumdad›r.
Derman'›n parasal bak›mdan

deste¤inin sa¤lanmas›, veri-
len hizmet kalitesinin daha
da iyilefltirilmesinin imkanla-
r›n›n yarat›lmas›, toplumdan
gelen taleplere cevap verile-
bilmesi ve derne¤in alt yap›-
s›n›n pekifltirilmesi gibi so-
mut hedeflere nas›l var›laca-
¤›n› belirleyece¤iz" diye ko-
nufltu.
Derman sa¤l›k kuruluflunun
art›k kendi mekan›nda hiz-
met vermesi gerekti¤ini de
sözlerine ekleyen Dr. Meh-
met Ali Dikerdem, "Böylesi-
ne çok yönlü bir derman
hizmet merkezi hem toplum-
lar›m›zdan gelen talebe ce-
vap vermeye önemli bir
ad›m hem de farkl› hizmetle-
rin ayn› çat› alt›nda toplana-
bilece¤i merkezi bir mekan
oluflturacakt›r" dedi.

D
erman sa¤l›k kuru-
luflu taraf›ndan dü-
zenli olarak her

ay›n ilk Cuma günü yap›-
lan seminerlerin geçti¤i-
miz haftaki konusu "Alkol
ve Etkileri" üzerineydi. 7
Kas›m Cuma günü Green
Lanes'da bulunan John
Scott Health Centre'de ve-
rilen seminere erkekler-
den çok kad›nlar›n ilgi
gösterdikleri gözlendi. Se-
minerde HAGA (Harrin-
gey Alkol Ba¤›ml›lar›na
Destek Grubu) Toplum
Alkol Destek Görevlisi Ra-
mazan K›l›ç konuflmac›
olarak yer ald›. Alkolün
yap›s› ve etkileri konu-
sunda genifl bilgiler veren
K›l›ç, alkolün s›v› içinde
yay›ld›¤›n› ve bu nedenle
de tahribat›n en çok s›v›

bulunduran organlara gel-
di¤ini belirterek, alkolün
en çok beyne zarar verdi-
¤ini söyledi. K›l›ç, bir flifle
biran›n vücutta iki saatte
temizlendi¤ini belirterek,
temizleme görevini ise ka-
raci¤erin üstlendi¤ini, çok
alkol al›nmas› durumunda
karaci¤erin de tehlikeyi
engelleyemedi¤ini kay-
detti. Alkolün di¤er uyufl-
turucular kadar etkili özel-
liklere sahip oldu¤unu be-
lirten K›l›ç, yasak olma-
mas›n›n nedenini ise çok
eski bir tarihe sahip olma-
mas›na ba¤lad›. Der-
man'›n önümüzdeki ay›n
ilk Cuma günü için gün-
demine ald›¤› konu ise
son günlerde baz› de¤iflik-
liklere u¤rayan yard›mlar-
la ilgili olaca¤› aç›kland›.

Bütün kurslarda
%15 indirim

Genel ‹ngilizce
Kurslar› sadece 

£297 (Akademik y›l) 

Ücretsiz deneme dersleri
bu reklamla verilmektedir.  

Lütfen yetkililerle görüflün.

4 hafta 12  hafta 24 hafta 42 hafta 52 hafta 

‹ngilizce £90 £180 £270 £340 £430  

IELTS / FCE £150 £ 260 £370 £450 £ 550

‹ngilizce ve Bilgisayar £140 £310 £390 £560 £740

Bilgisayar Diplomas› £150 £390 £470 £660 £775

Sayfa  Dizayn Diplomas› £390 £590 £890 £990

Grafik Dizayn   Diplomasi£390 £590 £890 £990

‹leri Derecede Bilgi ‹fllem Diplomas› £ 1.600 (2 sene)

Derman Yönetim Kurulu Baflkan› Dr. Mehmet Ali
Dikerdem.

Derman'›n Genel Kurulu 150'ye yak›n üyenin

kat›l›m› ile yap›ld›.

Derman Y›ll›k Genel Kurul
toplant›s›n› 
yapt›

Hackney ve Harringay bölgesinde Kürt, Türk ve K›br›sl› Türk toplumlara sa¤l›k ve dan›flmanl›k hizmeti veren Derman'›n
Genel Kurulu 6 Kas›m Perflembe günü yap›ld›. Genel Kurul’da bir konuflma yapan Derman Yönetim Kurulu Baflkan› Dr. Mehmet
Ali Dikerdem, geçen y›l büyük baflar› gösterdiklerine dikkat çekerek, yaklafl›k 11 bin kifliye hizmet verdiklerini ve bu hizmeti daha

da art›rma çabas› içinde olduklar›n› söyledi.

Derman'dan 'Alkol ve

Etkileri' konulu seminer
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H
ornsey ve Wood
Green Liberal De-
mokrat Parti Millet-

vekili Lynne Featherstone
ve Haringay Belediye Mec-
lisi Üyesi Ron Aitken’n›n
de kat›ld›¤› ve b›çakla iflle-
nen suçlara karfl› mücadele
veren ekip, bir operasyona
ç›karak bu suçlar›n nas›l
önlenebilece¤i ve e¤itim
ile neler yap›labilece¤ini
göstermeye çal›flt›lar.
Liberal Demokrat Parti Mil-
letvekili Featherstone ko-
nuyla ilgili yapt›¤› aç›kla-
mada, “129 suç aletinin
Haringay sokaklar›ndan
al›nmas› önemli bir gelifl-
medir, ancak bundan daha
da önemlisi bu çabalar› da-
ha iyi koflullar›n oluflmas›
için sarfetmek ve gençlerle
konuflarak onlar› daha çe-
kici etkinliklere yönlendir-
mektir” dedi. Haringay Be-
lediye Meclisi Üyesi Ron

Aitken ise ”Polisin gençler-
le çal›flmas› ve onlar› moti-
ve etmesi oldukça önemli.
Görevli polislerle bugün
görüfltük ve onlar bu soru-
nu çözme konusunda ger-
çekten de büyük iddiaya

sahipler ve
yöntemleri-
nin ifle yara-
y a c a ¤ › n a
inan›yor-

lar” di-

ye ekledi. Haringay’de Ma-
y›s ay›nda oluflturulan suç-
la mücadele timi taraf›ndan
151 kiflinin tutukland›¤›,
82’si b›çak ve 47’si di¤er
suç aletleri olmak üzere
toplam 129 suç aletinin ele

geçirildi¤i kaydedil-
di.    
Özel-
l i k l e
s o n

bir y›lda b›çakla ifllenen
suçlardaki büyük art›fl be-
raberinde baz› tedbirler ve
faaliyetler de getirdi. Son
aylarda b›çak suçlar› kur-
banlar›n›n yak›nlar›n› des-
teklemek için bir dizi yürü-
yüfl ve çeflitli
etkinlik dü-
zenlenmifl-

ti. 

BIÇAKLA ‹fiLENEN
SUÇLARA KARfiI REKLAM

KAMPANYASI

Öte yandan b›çakla ifllenen
suçlara karfl› gençleri cesaret-
lendirecek ve topluluklar›n
bu suçlara karfl› birlikte hare-
ket etmesini sa¤layacak ulu-
sal çapta bir kampyanya bafl-
lat›l›yor. Kampanya önümüz-
deki üç ayl›k süre boyunca
aciliyet arzeden bölgeler

baflta olmak üzere ‹ngiltere
ve Wales’de uygulana-
cak.
Kampanya boyunca
gençlerin kendilerine ait

foto¤raflar›n› kullanmalar›
ya da kullan›lmas›na izin
vermeleri için motive edile-
cek ve telkin çal›flmalar›nda
bulunulacak. Gençler taraf›n-
dan bafllat›lan kampanya yi-
ne gençlerce yürütülecek ve
reklamlar için billboardlar
kullan›laca¤› gibi radyo ve di-

¤er iletiflim araçlar›n›n yan›n-
da “Bebo” ad› verilen sosyal
iletiflim a¤›nda da gençler bir
araya gelecek ve b›çakla iflle-
nen suçlara karfl› mücadele
edecekler. fiimdiye kadar 2.2
milyon  gence internet a¤›n-
dan reklam gönderildi ve
yaklafl›k 1.7 milyon kifliye de
radyodan ulafl›ld›.  
‹ç ‹flleri Bakan› Jacqu-
i Smith, “Genç insanlar›n bir-
leflerek b›çakla ifllenen suçla-
r› engellemek ve bunun için
mücadele ederek b›çak ve
di¤er suç aletlerine hiç bir fle-
kilde sokaklar›m›zda müsa-
maha edilemeyece¤inin me-
saj›n› vermelerini istiyoruz”
dedi.  Yap›lan planlamaya
göre Seven Sisters Road ve
Turnpike Lane ‹stanyonu ve
çevresinde 17 Kas›m’dan iti-
baren reklam afiflleri as›lcak
ve 5 Nisan 2009 tarihine ka-
dar billboardlarda as›l› kala-
cak. 

Haringay’deki suç karfl›t› kampanyalar h›z kazand›
Son yay›nlanan istatistiklere göre May›s ay›ndan bu yana Haringay sokaklar›nda 129 suç aleti ele geçiril-

di¤i ortaya ç›karken, Liberal Demokrat Parti Milletvekili Lynne Featherstone 4 Kas›m günü bir polis
devriye ekibi ile operasyona ç›karak, polisin bu suçlarla mücadele yöntemi konusunda bilgi ald›. 

Hornsey ve Wood Green Liberal Demokrat Parti Milletvekili Lynne Featherstone polis devriye ekibi 

ile operasyona ç›karak, polisin suçlarla mücadele yöntemi konusunda bilgi ald›.
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Demokratik Top-
lum Partisi Tun-
celi Milletvekili

fierafettin Halis Dersim-
Der taraf›ndan organize
edilen “Seyit R›za ve
Dersim Direnifli fiehitleri-
ni Anma” etkinlikleri
kapsam›nda 15 Kas›m
Cumartesi günü saat
15.00’te Dersim-der’de
halkla buluflacak. Top-
lant›ya yo¤un kat›l›m ol-
mas› bekleniyor. 
Ayn› gün resmi program›
bafllayacak olan olan et-
kinlikler kapsam›nda sa-
at 18:00’da Dersimli yö-
netmen Çayan Demirel
taraf›ndan yap›lan “Der-
sim 38” belgeseli gösteri-
lecek. ‹ngilizce altyaz› ile
birlikte gösterilecek olan
film gösteriminden sonra

Demokratik Toplum Par-
tisi Milletvekili fierafettin
Halis’in yapaca¤› aç›fl
konuflmas›n› takiben
Dersimli yazar ve flair
Emirali Ya¤an taraf›ndan
verilecek olan ‘Dersim
Direniflinin Tarihsel Kö-
kenleri, Gerçekleri ile
Günümüze Yans›malar›’
konulu seminer ile de-
vam edecek. Ücretsiz
olacak olan bu etkinlik-
lerin tümü Workshop
R/O, 113 Bruce Grove,
London, N17 6UR (Re-
gency Banqueting arka-
s›) adresinde bulunan
Dersim-Der’de gerçek-
lefltirilecek. 
Etkinliklerin ikinci günü
olan 16 Kas›m Pazar gü-
nü ise saat 14.00’da Ha-
ringey’de bulunan Kürt

Toplum Merkezi’nde ya-
p›lacak olan ve Tunceli
Milletvekili fierafettin
Halis’in konuflmac› ola-
rak yer alaca¤› halk top-
lant›s› yap›lacak. 
Mecliste DTP grubunun
üyesi olarak bulunan
Halis, Türkiye’deki son
siyasi geliflmeleri de¤er-
lendirecek ve temel so-
runlar üzerine görüflleri-
ni halkla paylaflacak. ‹z-
leyicilerin sorular›n› da
yan›tlayacak olan Ha-
lis’in konuflmas›n›n bü-
yük bir ilgi görmesi bek-
leniyor. Dersim-Der’in
bu y›l ilkini düzenledi¤i
ve her y›l geleneksellefl-
tirmeyi arzu etti¤i “Seyit
R›za ve Dersim Direnifli
fiehitlerini Anma” etkin-
likleri 16 Kas›m akflam›

Bruce Grove’da bulunan
Kuzey Londra Toplum
Evi’nde (North London
Community House) ya-
p›lacak olan anma gece-
si ile sona erecek. 22
Mooref›led Road, Bruce
Grove, Tottenham, Lon-
don, N17 8PY adresinde-
ki anma gecesinde fiera-
fettin Halis, Emirali Ya-
¤an  ile Dersim-Der yö-
neticileri aç›l›fl konuflma-
lar› yapacaklar. Emirali
Ya¤an’›n fliirler okuyaca-
¤› gecede ayr›ca dersimli
sanatç›lar Enver Çelik,
Baran Deniz ve Grubu
ile Mikail Aslan ve Gru-
bu sahne alacaklar. Girifl
ücretinin 10 Pound oldu-
¤u gece biletleri afla¤›da-
ki kurum ve yerlerden
temin edebilir.

100A Chase Side,  Southgate, London N›4  5PH (Southgate Tren ‹stasyonu'na çok yak›n)

Tel : +44(0)20 8886 9718 - Fax: +44 (0)20 8886 9758 E-mail: info@kamberley.co.uk

• Ankara Anlaflmas›na baflvuru ve vizenin uzat›lmas› 

• Ö¤renci vizlerine baflvurular

• Üniversite mezunlar›na özel çal›flma vizesi (IGS)

• Süresiz oturum için baflvurular

• Vatandafll›k baflvurular›

• Vize süresini aflanlar için düzenlemeler

• Çal›flma vizesi

• Yüksek nitelikli göçmenlik vizesi ( HSMP)

• Britanya'da 14 y›l, 10 y›l ve 7 y›l süreyle yaflam›fl olanlar için oturum izni baflvurular›

• Britanya'ya girifl vizeleri

• Ticari gayrimenkul ve konut al›m sat›m ifllemleri

• Uzun süreli ticari gayrimenkul kiralama  (leasehold) ifllemleri 

• ‹tiraz davalar› 

• Yat›r›mc›lar için hukuki dan›flmanl›k 

• Evlilik Vizeleri

Çal›flma ve oturum izni
almak için hemen bizi aray›n

DTP Milletvekili fierafettin Halis 

“Seyit R›za ve Dersim Direnifli” etkinliklerine 

kat›lmak için Londra’ya geliyor

Demokratik

Toplum Partisi

Tunceli

Milletvekili

fierafettin Halis

Gazetemizin 4 Kas›m tarihli 134’üncü say›s›nda 8’ci say-
fadaki “Dersim-Der, Seyit R›za ve Dersim Direnifli fiehit-
lerini an›yor” bafll›kl› haber yanl›fll›kla “Dersim-Der, Seyit
R›za ve Dersim Direnifli fiehitlerini anm›yor” fleklinde
ç›km›flt›r. Bu editoryal hatadan dolay› okuyucular›m›z-
dan özür diliyoruz.
Telgraf Gazetesi

B‹LET SATIfi NOKTALARI:

Tottenham bölgesi: Dersim-der, Dostlar›n Yeri (Tuncelililer
kahvesi), Kitapevi, Atefl Restaurant, Londra Toplum
Merkezi.  
Haringey bölgesi: Kürt Toplum Merkezi (KCC). 
Stoke Newington ve Dalston bölgesi: Londra Saz Okulu,
Evin cafe, Tohum Kültür Merkezi, Gik-der, Yüz Çiçek Açs›n
Kültür Merkezi.
Daha fazla bilgi almak ve bilet sat›fl› için irtibat telefonlar›:
07774480599, 07832197174, 07951089833, 07846925988,
07830900308.

Düzeltme
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Middlesex Üniversitesi ö¤rencisi fiükrü Karal› toplumlar›m›z›n gururu oldu:

Elbistan’l› gencin büyük baflar›s›

8

‹
ngiltere’de Türk
ve Kürt gençleri
imrenilecek ba-
flar›lar›n alt›na
imza atmaya de-
vam ediyor. 1998

y›l›ndan beri Almanya
taraf›ndan düzenlenen
ve her y›l farkl› bir Av-
rupa ülkesinde gerçek-
leflen "Eurobot" yar›fl-
mas›na bafllad›¤› y›ldan
bugüne kat›lan ‹ngilte-
re'ye ilk defa Avrupa
dokuzunculu¤u kazan-
d›ran fiükrü Karal›, hem
‹ngiltere’nin hem de
toplumlar›m›z›n gururu
oldu. 
Bu y›l Almanya'n›n Hei-
delberg kentinde dü-
zenlenen yar›flmaya çok
k›s›tl› imkanlarla üç ay
gibi k›sa bir zaman dili-
minde haz›rland›klar›n›
aktaran fiükrü Karal›,
sponsor bulduklar› ve
desteklendikleri taktir-
de çok daha büyük ba-
flar›lar›n alt›na imza ata-
bileceklerini söyledi.

NASA'NIN GENÇ 
BEY‹NLER‹ 
KEfiFETMEK ‹Ç‹N
FAYDALANDI⁄I B‹R
YARIfiMA
Nasa'n›n genç beyinleri
keflfederek ileriki y›llar-
da tasarlanacak bilimsel
robot ve cihazlar›n kefl-
finde faydalanacaklar›
kiflileri tespit etmek
amac›yla düzenledi¤i
"Eurobot" yar›flmas›nda
‹ngiltere'ye Avrupa do-
kuzunculu¤u getiren
fiükrü Karal›, yapt›¤› ro-
botun çok basit yap›lan
bir robot oldu¤unu ak-
tard›. Tak›m arkadafl›

Catherine Coyle ile bir-
likte tasarlad›klar› robo-
tun dizayn›n› kendisi-
nin yapt›¤›n›, sadece
yaz›l›m konusunda ta-
k›m arkadafl›ndan des-
tek ald›¤›n› dile getiren
Karal›, 250 paund gibi
komik bir rakamla bu
robotu yapt›klar›n› söy-
ledi. 
Yar›flmaya kat›lan di¤er
Avrupa ülkelerinin bir
sene boyunca kalabal›k
bir ekiple çal›flt›¤›na
dikkat çeken Karal›,
kendilerinin üç ayda bu
robotu yapt›klar›n› ifa-
de etti.
Di¤er ülkelerin büyük
dünya markalar› taraf›n-
dan finanse edilerek ya-
r›flmaya haz›rland›klar›-
n› da sözlerine ekleyen
fiükrü Karal›, "Önemli
olan k›s›tl› imkanlarla
yap›lan bir robotun çok
paralar harcanarak ya-

p›lan di¤er robotlarla
ayn› görevi yapabilece-
¤ine dikkat çekmekti.
Biz bunu yapt›k. Kendi

ad›ma yapt›¤›m iflten
büyük mutluluk duy-

dum. Çünkü biz önün-
de bol teçhizatla büyük
ifller yapmaya çal›flanla-
ra basitliklerden de bü-

yük baflar›lar yarat›labi-
lece¤ini kan›tlad›k" de-

di.

BÜYÜK BAfiARI AMA
GÖZARDI ED‹L‹YOR
Yar›flmada birinci olan
tak›m›n 30 kiflilik bir
grup çal›flmas› ile bu
baflar›y› elde etti¤ine
iflaret eden Karal›, ayn›
zamanda bu tak›m›n
dünya markas› Bosch
taraf›ndan da finanse
edildi¤ini belirtti. Ken-
dilerinin bir finansör
bulma giriflimleri oldu-
¤una vurgu yapan fiük-
rü Karal›, maddi destek
alabilecekleri bir kifli,
kurum veya firman›n
olmamas›n›n da flevkle-
rini k›rd›¤›n› ama y›lma-
d›klar›n› anlat›yor. "‹n-
giltere'ye 10 y›ld›r dü-
zenlenen bir yar›flmada
dokuzunculuk getirdik.
‹sterdim ki birinci ola-
rak Londra'ya döneyim

ama imkanlar›m›z ve
flartlar›m›z ortada. Yar›fl-

ma sonras›nda belki bü-
yük Türk ve ‹ngiliz fir-
malar› bundan sonra
yapacaklar›m›za spon-
sor olmak ister diye dü-
flünmüfltüm ama maale-
sef öyle bir teklifi bugü-
ne kadar almad›m" diye
konuflan fiükrü Karal›,
Türkiye'den veya ‹ngil-
tere'den her türlü tekli-
fe aç›k oldu¤unu
aktar›yor.

NASA'DAN YOLA 
ÇIKILIYOR
Yapt›¤› robotun özelli¤i
konusunda da bilgi ve-
ren Middlesex Univer-
sity son s›n›f ö¤rencisi
fiükrü Karal›, uzay arafl-
t›rma üssü Nasa'n›n
Mars'a gönderdi¤i ro-
botlardan birinin örnek
al›narak maket robot
yapmaya çal›flt›klar›n›
söylüyor. Karal›, "Nasa
Marsa bir robot gönder-
miflti. Bu robot marstaki
tafl ve toprak örnekleri-
ni toplayarak buz dolu
bir kapta inceleme ya-
p›lana kadar bar›nd›r›-
yordu. Bu ifllemin hem
h›zl› hem de do¤ru ya-
p›lmas› gerekiyor. Yani
örnekler do¤ru flekilde
al›n›p h›zl› bir flekilde
koruma ünitelerine ko-
nulmas› gerekiyor. Bu
robot daha önceki y›l-
larda da okulumuzdaki
ö¤renciler taraf›ndan
yap›lm›fl. Yaln›z süre 25
saniye olarak gerçeklefl-
mifl. Bu süreyi benim
yapt›¤›m robot yedi sa-
niyeye indiriyor. Yani
yapt›¤›m robot ile oku-
lumun da rekorunu k›r-
m›fl durumday›m.”

Elbistanl› gençten imrenilecek bir baflar› öyküsü. 10 y›ld›r düzenlenen "Eurobot" yar›flmas›nda ‹ngiltere'ye Avrupa dokuzunculu¤u

getiren Middlesex Üniversitesi son s›n›f ö¤rencisi fiükrü Karal›, basitliklerden de büyük baflar›lar yarat›labilece¤ini kan›tlad›¤›n› söylüyor.

Middlesex Universitesi son
s›n›f ö¤rencisi fiükrü Karal›

"Eurobot" yar›flmas›nda
‹ngiltere'ye Avrupa

dokuzunculu¤u getirdi.

Elbistanl› fiükrü Karal›
ailesinin de gurur

kayna¤› oldu.
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Londra’da Türkçe ya-
y›n yapan en eski ye-
rel gazetelerden biri

olan Olay gazetesinin 20.
kurulufl y›ldönümü kok-
teyli, gazetenin Palmers
Green’deki yeni aç›lan ofi-
sinde yap›ld›.
Palmers Green’deki ikinci
ofisin aç›l›fl›n›n da gerçek-

lefltirildi¤i kokteyle Türki-
ye’nin Londra Bafl Konso-
losu Bahad›r Kaleli, Milet-
vekilleri David Lammy,
Andy Love, John Ryan,
Enfield, Hackney ve Ha-
ringay belediyesinden yet-
kililer ile bölge polis tem-
silcileri, ifladamlar› ve ga-
zetenin okurlar› kat›ld›.

Kokteylde davetliler ara-
s›nda yer alan Londra Bafl
Konsolosu Bahad›r Kaleli,
Miletvekilleri David
Lammy, David Burrowes,
John Ryan ve Enfield Be-
lediye Meclis Üyesi Do¤an
Delman birer konuflma
yapt›lar. Yap›lan konufl-
malarda Türkiyeli toplum

aç›s›ndan Olay gazetesi-
nin önemi ve baflar›s›na
dikkat çekildi.
Konuflmalar›n ard›ndan
kürsüye davet edilen Olay
gazetesi sahibi Nural Ezel,
gazetenin 20. y›l›n› kutla-
maktan mutlu olduklar›n›
belirterek “Bu ifl bir tak›m
ifli ve bu sadece benim
baflar›m de¤il, ayn› za-
manda ifl arkadafllar›m›n
da baflar›s›” dedi. Çal›flma
arkadafllar›na teflekkür
eden Ezel, gazetenin çal›-
flanlar›n› sahneye davet et-

ti. Kokteyle kat›lan misa-
firler ile çekilen hat›ra fo-
to¤raf›n›n ard›ndan Havai
fiflek gösterimi yap›ld›. 

Misafirlere yiyecek ve içe-
ceklerin ikram edildi¤i
kokteyl saat 11.30 civar›n-
da son buldu.

Olay gazetesi 20 y›l›n› kutlad›
1989 y›l›ndan bu yana Londra’da yay›n hayat›n› sürdüren

Olay gazetesi 7 Kas›m Cuma akflam› Palmers Green’de

gerçeklefltirilen bir kokteyl ile 20. y›l›n› kutlad›.

Kokteyle kat›lan misafirler hat›ra foto¤raf› çektirdi. 

Enfield Milletvekili John Ryan, Tottenham Milletvekili David Lammy, Haringay Belediye Meclis Üyesi Nilgün

Canver, Londra Büyükflehir Belediye Meclis Üyesi Joanne McCartny ve Olay gazetesinin sahibi Nural Ezel.

Olay’›n 20. kurulufl y›ldönümüne 200’e yak›n davetli kat›ld›.
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H
alkevi Bafl-
kan› Musta-
fa Topkaya
ve Halkevi
D i rek tö rü
‹brahim Do-

¤ufl'un kat›ld›¤› görüflme ta-
rihi Lordlar Kamaras›'nda
gerçekleflti. Halkevi Baflkan›
Mustafa Topkaya, Türki-
ye'de son haftalarda yükse-
lerek devam eden kitlesel
Kürt halk eylemlilikleri ile
Kürt halk›n›n temel hak ve
özgürlüklerini bir kez daha
dile getirerek, Lord Kilcloo-
ney'den Türkiye'de yaflanan-
lar karfl›s›nda Britanya hükü-
metinin sessiz kalmamas›n›
beklediklerini dile getirdi.
Topkaya konuflmas›nda,
Türkiye'de iktidar'da olan
AKP hükümetinin Avrupa'da
demokrat görünürken Türki-
ye'de flöven milliyetçi bir

çizgide Kürt halk›na karfl›
her türlü sindirme politikas›-
n› uygulad›¤›n› söyledi. Top-
kaya, Britanya hükümetinin
Türkiye ile olan iliflkilerini
de¤erlendirerek, Kürt halk›-
n›n temel haklar›n›n tan›n-
mas› için giriflimlerde bulu-
nulmas›n› talep etti.

“AKP VERD‹⁄‹ 
SÖZLER‹N H‹ÇB‹R‹N‹ 
YER‹NE GET‹RMED‹”
Halkevi Direktörü ‹brahim
Do¤ufl ise, AKP hükümeti-
nin büyük bir ustal›kla Tür-
kiye'de Kürtleri, demokratla-
r›, ilerici kesimler baflta ol-
mak üzere bar›fl ve huzur
içinde bir Türkiye arzulayan
tüm insanlar› kand›rd›¤›n›
söyledi. Do¤ufl, AKP'nin ver-
di¤i sözlerin hiçbirini yerine
getirmedi¤ini, bar›fl ve diya-
log ile çözüm bekleyen Kürt

sorununu bir kez daha aske-
ri yöntemleri devreye koya-
rak çözmeye çal›flt›¤›n› ak-
tard›. ‹brahim Do¤ufl, Türki-
ye'de yaflayan Kürtlerin AB
uyum yasalar› çerçevesinde
hükümetten taleplerinin de
yan›ts›z kald›¤›n› belirterek,
"Türkiye'de yaflayan Kürtler,
eflit ve özgür yurttafllar ola-
rak mevcut s›n›rlar› de¤ifltir-
meden Türkiye'de temel
haklar›n› elde ederek yafla-

mak, Kürtçe e¤itim ve ö¤re-
timin yan› s›ra Kürtçe TV,
gazete ve radyolar›n serbest-
çe kurulmas› ile gelifltirilme-
sindeki engellerin kald›r›l-
mas› talebinde bulunmufltu.
AB uyum yasalar› çerçeve-
sinde AKP hükümeti konuya
duyars›z kalmay› tercih et-
mifl ve herhangi bir ad›m at-
mam›flt›r" dedi. 
Lord Kilclooney'den Britan-
ya hükümeti nezdinde Kürt

sorununun demokratik ve
bar›flç›l yollardan çözümü
için destek sunulmas› tale-
binde bulunan ‹brahim Do-
¤ufl, Britanya hükümetinin
bunun gerçekleflmesi halin-
de daha güçlü, Ortado¤u'da
söz sahibi bir Türkiye ile da-
ha yak›n iliflkiler kurabilece-
¤ine inand›¤›n› belirtti.

“TAR‹H BOYUNCA 
KÜRTLER‹N YAfiADI⁄I
ACILARI B‹L‹YORUM”
Lord Kilclooney ise Türkiye
ve Kuzey K›br›s'a olan genel
ilgisinden dolay› her iki co¤-
rafyada da yaflayan Kürt hal-
k› ile ilgili k›smi bilgileri ol-
du¤unu aç›klayarak, tarih
boyunca Kürtlerin yaflad›¤›
ac›lar› bildi¤ini, art›k Kürt'le-
rin temel hak ve özgürlükle-
rine kavuflmalar› için gere-
ken zaman›n geldi¤ine inan-

d›¤›n› söyledi. Türkiye'nin
AB üyeli¤ini destekledi¤ini
dile getiren Lord Kilclooney,
bunun Avrupa Birli¤i'ni
oluflturan demokrasi, huku-
kunun üstünlü¤ü ve insan
haklar› ilkelerinin tam anla-
m›yla uygulanmas› ile müm-
kün olaca¤›na inand›¤›n› be-
lirtti. Kürt sorununun de-
mokratik, bar›flç›l yollardan
çözümü için Britanya hükü-
metinin giriflimlerde bulun-
mas› noktas›nda yetkili ba-
kanl›klara mektup yazaca¤›-
n› aç›klayan Lord Kilcloo-
ney, AB üyelik müzakerele-
rinin çözüme hizmet etmesi-
ni umdu¤unu ifade etti. Ku-
zey ‹rlanda kökenli ayn› za-
manda eski bir milletvekili
olan Lord Kilclooney Türki-
ye ve Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti ile ilgili yürüttü-
¤ü çal›flmalarla tan›n›yor.

Lord Kilclooney: “Kürt Halk›n›n temel
hak ve özgürlükleri art›k tan›nmal›”

Britanya'da Yaflayan Kürt ve Türk toplumlar›n›n ihtiyaçlar› ve sorunlar›na iliflkin yetkililerle görüflmelerini sürdüren
Halkevi yetkilileri geçti¤imiz hafta milletvekili Bob Russel ve Lord William Wallace ile bir toplant› yapt›. Yap›lan

görüflmenin ard›ndan Lordlar Kamaras›'nda da Lord Kilclooney ile yaklafl›k bir saatlik bir görüflme gerçekleflti.

B
as›n›n ulusal
güvenli¤i ilgi-
lendiren ko-
nularda haber
yapmas›n› en-
gellemek iste-

yen baz› hükümet milletve-
killerinin, polis ve güvenlik
servislerinin yasal olarak
ba¤lay›c› yetkilerle donat›l-
mas›n› istedi¤i ve 1912'de
uygulanan ‘D-Uyar› Sistemi’
gibi bir ‘bas›n sansür yasas›’
haz›rl›¤› içerisinde olduklar›
bildirildi. The Independent,
aralar›nda ‹stihbarat, Güven-
lik Komitesi, ‹stihbarat ve
Güvenlik Ajans› Parlamanter
Gözlemcileri (ISC) oluflan
heyetin, ulusal ç›karlara kar-
fl› haberlerin yay›nlanmas›n›
engelleyebilecek yasa tasar›-
s›n› hükümete sunmas› yö-
nünde bas›ndan sorumlu ba-
kana bask› yapt›klar›n› yaz-
d›. Komitenin, ‘ulusal güven-

lik’ bahanesiyle polis ope-
rasyonlar› hakk›ndaki haber-
lerinde sansürlenmesini iste-
di¤ini ileten gazete, hükü-
metin ISC'nin önerisine s›cak
bakt›¤›n› ve bu plan›n de-

¤erlendirilmesi ve incelen-
mesi için komisyon olufltu-
rulmas› yönünde haz›rl›k
yapt›¤›n› kaydetti. Gazete,
hükümet içerisinde muaz-
zam siyasal etkinli¤i bulunan
ISC'in, MI5, MI6 ve Hükümet
‹letiflim Merkezi GCHQ'den
gizli brifingler ald›¤›n› ve ay-
r›ca, hükümet politikalar›n›n
flekillendirilmesinde de hayli
etkili oldu¤unu vurgulad›.

Ulusal güvenlik bahanesiyle
‘bas›na sansür’ getirilmesi
yönündeki çal›flmalar tepki
toplad›. Sivil özgülük savu-
nucusu bir grup, sansürün
‘oldukça tehlikeli’ ve ‘kamu-
sal hesap verme sosumlulu-
¤una zarar verici’ oldu¤unu
belirtti. Grup ayr›ca, haberle-
rin resmi yetkililerden s›zd›-
¤›n›; gazetecilerin sansürlen-
mesinin haks›zl›k oldu¤unu
savundu. D-Notice system
(D-Uyar› Sistemi), 1912 y›l›n-
da Savunma Bakanl›¤› bün-
yesinde kurulan ‘Savafl Bü-
rosu’, ulusal güvenli¤i kap-
sayan haberler için ’sansür’
uyguluyordu. 1993 y›l›nda
DA-Notice ad›n› ald›. 4 sivil
memur, üst rütbeli askeri
sekreter ve Savunma Bas›n
Yay›n Dan›flma Kurulu’nun
flekillendirilmesi için medya
taraf›ndan görevlendirilen 13
üyesi bulunuzyor.

Milletvekilleri bas›na yönelik 
‘sansür yasas›’ haz›rlad›...

Ulusal güvenlik bahanesiyle bas›na yönelik sansür 
mekanizmas›n›n çal›flt›r›lmas›n› isteyen baz› milletvekillerinin, 

bas›na sansür getirilmesi için yasa tasar›s› haz›rlad›¤› öne sürüldü.

M
uhafa-
z a k a r
P a r t i
K u z e y
Enfield
teflkilat›

taraf›ndan Chase
Ward’taki bir golf klu-
bünde verilen yemekli
toplant›ya çeflitli çevre-
lerden davetliler kat›ld›. 
Aralard›nda Feb-Bir Bafl-
kan› Arzu Peflmen, Hal-
kevi Baflkan› Mustafa

Topkaya ve Muhafazakar
Parti üyesi Bektafl Ya-
vuz’un da bulundu¤u
Kürt kurumlar›n› temsil
eden bir grup da yemek-
li toplant›ya destek
amaçl› kat›ld›. Enfield
belediyesi Muhafazakar
Partili meclis üyelerinden
Annette Dreblow ve
John Boast da toplant›da
haz›r bulundu. Gecenin
aç›l›fl konuflmas›n› yapan
Muhafazakar Parti Kuzey

Enfield Milletvekili aday›
Nick de Bois, Muhafaza-
kar Parti Avrupa Parle-
mentosu Milletvekili Dr
Syed Kamall hakk›nda
bilgiler vererek, yeme¤e
kat›lan ve destek veren
misafirlere teflflekkür etti.
Toplant›da bir konuflma
yapan Dr Syed Kamall
ise toplant›ya kat›lanlar›
Avrupa Parlementosun-
daki geliflmeler hakk›nda
bilgilendirdi.

Muhafazakar Parti’nin Kuzey Enfield teflkilat› Muhafazakar Parti Avrupa
Parlementosu Milletvekili Dr Syed Kamall’›n da kat›ld›¤› bir toplant› 

düzenledi. Muhafazakar Parti’nin Kuzey Enfield milletvekili aday› Nick de
Bois, Feb-Bir Baflkan› Arzu Peflmen, Halkevi Baflkan› Mustafa Topkaya ve

Muhafazakar Parti üyesi Bektafl Yavuz’un yan› s›ra çok say›da davetli kat›ld›.

Halkevi Baflkan› Mustafa Topkaya, Lord Kilclooney, Halkevi
Direktörü ‹brahim Do¤ufl ve görevli polis memuru.

Muhafazakarlar yemekte bulufltu

Muhafazakarlar›n yemekli toplant›s›na çok say›da kifli kat›ld›
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‹ngiltere’de yaflanan eko-
nomik krize iliflkin bir ba-
s›n bildirisi yay›nlayan
Day-Mer, hiç bir konuda
anlaflamayan ‹flçi Partisi hü-
kümeti temsilcileriyle mu-
halefet partisi milletvekille-
rinin, krizin faturas›n› iflçi
ve emekçilere kesme ko-
nusunda hemfikir oldukla-
r›n› belirtti. Day-Mer’in
aç›klamas›nda flu ifadelere
yer verildi:
“Dünyay› saran ekonomik
krizin merkezinde bulun-
maktay›z. Son bir y›l içinde
Uluslararas› Para Fonu
(IMF), Ekonomik ‹flbirli¤i
ve Kalk›nma Örgütü
(OECD) ve Dünya Banka-
s›’n›n yay›nlad›¤› raporlar-
da s›kça iddia edildi¤i gibi,
her geçen gün dünya eko-
nomik krizine do¤ru ilerle-
yen mortagage krizinden
en a¤›r bir flekilde etkile-
nen ülkelerin bafl›nda yafla-
d›m›z ülke ‹ngiltere gel-

mekte. Son üç ay içerisinde
16 y›ld›r istikrarl› bir flekil-
de büyüyen ‹ngiliz ekono-
misi 0.5 oran›nda küçüldü;
iflsizlik oran› 1.79 milyona
t›rmand›; y›ll›k enflasyon
oran› 5.2 oran›na yükseldi;
her gün ortalama 120 kifli
mortgage borçunu ödeye-
medi¤inden dolay› evi elin-
den al›nmakta; her ev sahi-
binin borç miktar› 60 bin
sterlini geçmifl bulunmakta
ve zenginle fakir aras›ndaki
gelir uçurumu h›zla derin-
leflmekte. OECD’nin geçen
ay›n sonlar›na do¤ru ya-
y›mlad›¤› bulgulara göre
son y›llar içerisinde ülkede
en fazla kazanan yüzde bir-
lik dilimde bulunanlar, en
yoksul yüzde bir içinde yer

alanlardan 25 kat daha faz-
la gelir elde etti¤i su üstüne
ç›km›fl durumda. Daha dü-
ne kadar hiç bir konuda
anlaflamayan ‹flçi Partisi hü-
kümeti temsilcileriyle sözü-
mona muhalefet partileri
milletvekileri, krizin fatura-
s›n› iflçi ve emekçilere kes-
me konusunda hemfikirler.
E¤itim, sa¤l›k ve toplumun
di¤er temel ihtiyaçlar› söz
konusu oldu¤unda “bütçe
darl›¤›ndan” dem vuran
devlet temsilcileri çok bü-
yük bir gururla 500 milyar
sterlin de¤erindeki “banka-
lar› kurtarma paketi”ni geç-
ti¤imiz ay aç›klad›. Bu pa-
ket bütçe aç›¤›n› 5.9 milya-
ra t›rmand›rmakla kalma-
y›p; bizleri 16 bin sterlin
daha fazla vergi ödemeye
mahkum etmekte ve gele-
cek y›llar içerisinde e¤itime
ve sa¤l›¤a ayr›lmas› gere-
ken bütçeyi bugünden k›-
s›tlamakta.”

“‹LT‹CACI VE MÜTEC‹ER‹N
SAYISINA KOTA VE 
SINIR KOYULMASI 
TESADÜF DE⁄‹L”

Krizin sistemin bir sonucu
oldu¤u ve bu sistemin efen-
dileri için bir f›rsat yaratt›¤›
ifade edilen Day-Mer bildiri-
sinde flöyle denildi:
“Bugün devlet krizi bahane
edip hem kamu emekçileri-
ne enflasyon alt›nda yüzde
2’lik maafl ücret zam›n› da-
yatmas›; hem de ‹ngiltere’ye
gelen ilticac›lara ve mülteci-
lerin say›s›na kota ve s›n›r
koyulmas› konusunda ›srarc›
davranmas› tarihin bir tesa-
düfü de¤ildir. Çünkü hükü-
met ve bu gerici uygulamala-
r› destekleyen sözde muha-
lefet partileri krizi bahane
ederek tabir caizse bir taflla
iki kufl vurmak istemekteler.
Yani, bir yandan kriz olgusu-
nu göçmen ve ilticac›larla
iliflkilendirerek her geçen

gün daha da güçlü bir flekil-
de kamu emekçilerinin yerli
ve yabanc› ay›rmadan ver-
dikleri  mücadaleyi bölmeyi
hedeflemekteler. Di¤er yan-
dan da Avrupa ‹nsan Haklar›
Yasalar›n› ihlal edecek bir
karar›n alt›na imza atmak
için can atmaktalar. Kriz sa-
dece maafllar›m›z›, ifl olanak-
lar›m›z›, yaflad›¤›m›z bölege-
lerde bulunan hastanelere ve
okullara yap›lan harcamalar›
s›n›rlamakla kalmay›p; ortak
sorunlara karfl› ortak müca-
dale eden yerli ve yabanc› ifl-
çi, emekçi ve iflsiz halklar›n
ortak mücadalesini ve birlik-
te yaflam›n› darbelemekte.
Buna karfl› tek çözüm ifl yer-
lerimizde, mahallerimizde ve
okullar›m›zda her zamankin-
den daha fazla ortak sorunla-
ra karfl› ortak mücadaleyi ge-
lifltirmekte ve birlikte yaflam›
savunmakt›r. Nas›l ki parla-
mentodaki partilerin nere-
deyse hepsi emekçi düflman›

politikalar söz konusu oldu-
¤unda birlefliyorlarsa biz de
her zamankinden daha fazla
örgütlerimize/kurumlar›m›za
sahip ç›kmal›y›z ve dil, din,
›rk ve mezhep ay›rmaks›z›n
sosyal, ekonomik ve politik
sorunlara karfl› kurulan ye-
rel/yerli halkç› ve alternatif
örgütlenmelerin aktif unsur-
lar› olup; ortak sorunlara kar-
fl› ortak mücadaleyi gelifltir-
meliyiz. Baflka bir de¤iflle,
hem kendi kurdu¤umuz ör-
gütlere hem de yaflad›¤›m›z
flehir ve bölegelerde kapa-
nan veya özellefltirilen hasta-
naleri, okullar› ve beledi-
ye/sosyal konutlar›n› koru-
mak amac›yla kurulan yerel
“KEEP OUR NHS PUBLIC”,
“SAVE OUR SCHOOLS” ve
“SAVE OUR COUNCIL HO-
MES” aktif üyeleri olmal›y›z.
Ancak bu flekilde kriz ma¤-
duru olmay›p; ortak sorunla-
ra karfl› ortak mücadeleyi ve
birlikte yaflam› savunabiliriz.”

Day-Mer:

Dünyada ve ‹ngiltere’de yaflanan ekonomik krize iliflkin bir bas›n bildirisi yay›nlayan Türk-

Kürt Toplumu Dayan›flma Merkezi (Day-Mer), 90’l› y›llardan bu yana insanlara vaad edilen

“krizsiz ve çeliflmesiz ‹ngiltere” hayalinin bir avuntudan ibaret oldu¤unu; bu gerçe¤in

içerisinde bulundu¤umuz kriz döneminde su üstüne ç›kt›¤›n› kaydetti.

“
Krizin faturas›n› 

iflçi ve emekçilere 
kesmek istiyorlar

Day-Mer 

Baflkan› 

Ahmet 

Sezgin 
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Baflbakan Gordon

Brown, ülkesindeki

siyahi ve Asya

kökenli az›nl›klarla

Parlamentoda bir

araya geldi.

Obama'n›n ABD

baflkan› seçilmesinin

netleflmesinin hemen

ard›ndan yap›lan

görüflmede Brown, 

‹flçi Partisi'nin 4.defa 

iktidar› kazanaca¤›

mesaj›n› verdi.
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Hukuk alan›nda
uzun y›llar›n de-
neyimine sahip

olan   zamand›r hizmet
veren ve her türlü vize
ve iltica davalar›na uz-
man kadrAcculegal
Avukatl›k firmas›,  ‹ngi-
liz vatandafll›k baflvuru-
lar›, Aile birleflimi, Evli-
lik, Niflanl›l›k ve Efl vize-
leri, Turist ve Akraba Vi-
zesi, Süresiz Oturum
Baflvurular›, Yüksek Ni-
telikli Göçmen Progra-
m› Baflvurular›, ‹fl vizesi
baflvurular›, Üniversite
mezunlar›na özel çal›fl-
ma izni baflvurular›, Da-
vetiye, Çocuk bak›c›s›
vizeleri alan›nda profes-
yonel bir kadroyla çal›-
fl›yor. Acculegal Avukat-
l›k firmas› ayr›ca Ev Sa-
hibi –Kirac› davalar›, Si-
vil Mahkeme davalar›,
Kirminal Zarar Tazmina-
t› , fiirket ve Ticari Da-
valara da bak›yor.

ÖN GÖRÜfiME ‹Ç‹N
ÜCRET ALINMIYOR

Müflterinin memuniyeti-
ni ön planda tutan Acc-
culegal Avukatl›k firma-
s› müflterilerinden ön
görüflme için ödeme ta-
lep etmiyor. Dosyalar›n
titiz bir flekilde incelen-
mesine özen gösteren
ve  hafta sonu ile hafta
içi geç saatlere kadar
hizmet veren firma yet-
kilileri, Ankara Anlafl-
mas›’na dayanarak ya-
p›lan baflvurularda
meydana gelen son de-
¤ifliklere dikkat edilme-
si gerekti¤ini belirtiyor-
lar.

ANKARA ANLAfiMASI
DAVALARINDA 
‹DD‹ALI F‹RMA

Ankara Anlaflmas› ve il-
tica  alan›nda 7 y›ll›k
tercübeye sahibi olan

Acculegal Avukat›l›k fir-
mas› avukatlar›ndan
Taçgul K›l›ç, konuyla il-
gili olarak Telgraf’a flu
aç›klamada bulundu:
“Birçok hukuksal alan-
da burda yaflayan Türki-
yeli insanlara kendi dil-
lerinde hukuki sorunla-
r›n›n çözülmesi ve hak-
lar›n›n korunmas› için
özel hizmet vermekte-
yim, uzun y›llara dayal›
bir birikimim var. Bir
çok iltica ve Ankara An-
laflmas› davalar›nda el-
de etmifl oldu¤um ter-
cübe ve birikim sayesin-
de burdaki birçok insa-
n›m›za hukuksal alan›n-
da do¤ru ve güvenli
hizmet vermeye her za-
man haz›r›m. fiu ana ka-
dar Ankara aAnlaflmas›
baflvurular›nda herhangi
bir müvekilimiz red al-
mam›flt›r. Son 3-4 ayd›r
Ankara Anlaflmas› bafl-
vurlar›nda baz› avukat-

l›k bürolar›n›n yapm›fl
oldu¤u yanl›fl baflvurlar-
dan dolay› Home off›ce
taraf›ndan red verilen
birçok kiflinin dosyas›n›
yüksek mahkemeye gö-
türdük ve hepsinin de
davas› yüksek mahke-
mede firmam›z taraf›n-
dan  kazan›lm›flt›r. Biz
insanlar›m›z›n hukuksal
alanda yanl›fl bilgilendi-
rilmesine ve yönlendiril-
mesine karfl›y›z, davala-
r›n titiz flekilde takip
edilmesi ve h›zl› sonuç-
land›r›lmas› temel pren-
sibimizdir. “ 

Acculegal Avukatl›k fir-
mas› 61 Grand Parade,
Green Lanes, Haringey,
London, N4 1AF adre-
sinde hizmet veriyor.
Daha fazla bilgi almak
isteyenler 020 88 02
7775 veya 078 52 11
7730 numaral› telefonla-
r› arayabilirler.

Her türlü vize ve iltica davalar›nda 
profesyonel kadrosuyla hizmet veren
Accculegal Avukatl›k firmas›
Haringey’deki yeni flubesini açt›.

Bu haftaki yaz›m› biraz de¤i-
flik ama herkesin lehte ve
aleyhte fikir yürütebilece¤i bir
konuya ay›rmak istedim: Öte-
nazi.

Kelime anlam›yla ötenazi,
ciddi ve tedavisi olmayan bir
hastal›¤a yakalanan insanlar›n
ölümüne izin verilmesini ya
da ölmelerini sa¤lamay› kap-
sar. Bu kavram kiflinin onurlu
ve a¤r›s›z  bir flekilde ölümü-
nü ifade eder. Kiflilerin kendi
ölümlerine karar verebilmele-
ri ve bu özgürlü¤ün kullan›l-
mas› zaman zaman hukuk ca-
mialar›nda  gündeme gelen
ve tart›fl›lan bir konudur. 

Ötenazi, aktif ve pasif ötenazi
olmak üzere ikiye ayr›l›r. Pasif
ötenazide söz konusu olan
kiflinin hayat› sadece ba¤l› ol-
du¤u cihazlar›n çal›flmas›na
ba¤l›d›r. Kendisine verilen te-
davi kesildi¤i andan itibaren
hayat›n› kaybedecektir. Bu tip
ötenazide kifliye verilen teda-
vinin durdurulmas›d›r olay.
Aktif ötenazide ise yine hasta-
n›n iste¤i ile  doktor taraf›n-
dan yaflam›na son verilmesi-
dir. 

Günümüzde ötenazi, Avru-
pa’da Hollanda d›fl›ndaki ül-
kelerde suçtur. 1984 y›l›nda
Hollanda yüksek mahkemesi-
nin vermifl oldu¤u karar ile
gönüllü ötenazi yasal k›l›nm›fl
ve gerekli standartlar takip
edildi¤i takdirde yap›lan öte-
nazi için doktorlara savunma
getirilmifltir. Hollanda yasala-
r›nda bu kavram›n tan›m› da-
ralt›lm›flt›r. Ötenazinin tan›m›
Hollanda yasalar›na göre
“hastan›n yaflam›n›n doktor
taraf›ndan hastan›n iste¤i üze-
rine sona erdirilmesidir”. Öte-
nazi için hastal›¤›n kal›c› ve
ve fiziksel olmas› flart de¤ildir.
Özetle hastan›n iste¤i yeterli-
dir. Ancak Hollanda’da ötena-
zi hakk› herkese tan›nm›fl bir
hak de¤ildir. Sadece Hollanda
vatandafllar› bu hakk› kulla-
nabilmektedirler. Öteki Avru-
pa ülkelerinde ötenazi yasak-
t›r.

‹ngiltere’de ötenazi yasakt›r.
Hastan›n iradesi olsun ya da
olmas›n, onun ölmesine kat-
k›da bulunacak bütün fiiller
suçtur ve böyle bir fiilin faili
cinayetten yarg›lan›r. Yani

öteki bir deyimle kasten yap›-
lan ötenazi cinayet olarak ni-
telendirilir ve bu ifllemi yapan
kifliler bu kapsamda yarg›la-
n›r.

Peki tedavisi olmayan  a¤›r
bir hastal›¤› olan bir hastan›n,
a¤r›s›z ve sürünmeden rahat
bir flekilde ölmesi hakk›n› ne-
den yasa d›fl› görüyor yasalar?
Baz› insan haklar› savunucu-
lar›, kiflinin gereken durum-
larda kendi ölümüne kendisi-
nin  karar vermesinin onun
temel bir hak ve özgürlü¤ü
oldu¤unu öne sürmektedirler.
Bu ba¤lamda ötenazi isteyen
bir hastan›n bu hakk›n› kul-
lanmaya izin verilmemesini
insan haklar› ihlali olarak gör-
mektedirler. ‹ngiltere’de 2002
y›l›nda ötenazi talebiyle mah-
kemeye baflvuran Dianne
Pretty ad›ndaki 43 yafl›ndaki
felçli bir kad›n›n talebinin
mahkeme taraf›ndan red edil-
mesi üzerine, baflvurucu, Av-
rupa ‹nsan Haklar› Mahkeme-
sine baflvurdu. ‹ngiliz mahke-
mesinin kendisine ötenazi
hakk› tan›mayan karar›n›n in-
san haklar›na ayk›r› oldu¤unu
öne süren baflvurucunun tale-
bi Avrupa ‹nsan Haklar› Mah-
kemesi taraf›ndan reddedildi.
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahke-
mesi ‹ngiliz mahkemesinin
red karar›nda hukuka ve in-
san haklar›na bir ayk›r›l›k ol-
mad›¤›na karar verdi. Ötena-
ziye hukuk çevrelerinin yak-
lafl›m› böyle iken, yap›lan is-
tatistikler, ‹ngiltere’de, her 10
psikiyatristten 4’ünün ötena-
ziye olumlu bakt›klar›n› orta-
ya koymaktad›r. Bu psikiyat-
ristler, hayatlar›n› sona erdir-
mek isteyen hastalar›n  bu ta-
leplerinin yerine getirilmesi
için, doktorlara bu yönlü yet-
ki verilmesi gerekti¤ini savun-
maktad›rlar. Bu görüflteki in-
sanlar,  hiç bir flekilde tedavi-
si mümkün olmayan ve de-
vaml› bir flekilde ac› çeken bir
kiflinin hayat›n› ac›s›z ve rahat
bir flekilde sona erdirmesine
yard›m etmenin rasyonel ol-
du¤unu iddia etmektedirler.
Ancak bu  düflünceyi savu-
nan t›p çevreleri ötenazi kara-
r› alan hastan›n, ak›l sa¤l›¤›-
n›n yerinde oldu¤undan emin
olunmas›n›n flart oldu¤unu
belirtmektedirler.  Bunun için
ise hastan›n ruh sa¤l›¤›n›n ye-
rinde olup olmad›¤›n›n belir-
lenmesi için  hastan›n bir dizi
testten geçirilmesinin flart ol-
du¤unu belirtmektedirler. 

Yukar›da belirtti¤im gibi öte-
nazi y›llard›r t›p ve hukuk
çevrelerinde tart›fl›lan bir du-
rum ve sosyal ve etik yan› gö-
zönüne al›nd›¤›nda,  daha
çok tart›fl›laca¤a benzemekte-
dir.

syaman@levenes.co.uk

Sefaret Yaman
Direct number: 020 8826 1313

Baflbakan Gordon
Brown, ülkesinde-
ki siyahi ve Asya

kökenli az›nl›klarla Par-
lamentoda bir araya gel-
di. Toplant›ya ayr›ca Ha-
ringey Belediyesi ‹flçi
Partili Meclis üyesi Nil-
gün Canver de kat›ld›.
Brown ile ayaküstü gö-
rüflen Canver, ABD se-
çim sonuçlar› ve Türki-
ye'nin ‹flçi Partili Dostla-
r› Grubu'nun Avrupa
Parlamentosu'nda yapa-
ca¤› tan›t›m toplant›s›n›
gündeme getirdi. Siyahi
gruplar›n yan›s›ra top-
lant›ya Pakistan, Hindis-
tan kökenli toplum li-
derleri ile Avam Kamara-

s› lideri Harriet Harman,
Toplum Bakan› Hazel
Blears, Lord Ahmed gibi
isimler de kat›ld›. 
Konuflmas›nda ABD'de-
ki baflkanl›k seçimlerini
yorumlayan Brown,
sonuçlar› "muazzam"
olarak de¤erlendirdi.
Siyahi bir aday›n bafl-
kan seçilmesinin çok
nadir oldu¤unu anlatan
Brown, "Bizimle ayn›
ideolojiye sahip Demok-
rat partinin ABD Bafl-
kanl›k seçimini kazan-
mas› hepimize ders ol-
mal›d›r. Biz de genel
seçimlerde ayn› bafla-
r›y› göstermeliyiz."de-
di. 

Brown ayr›ca, y›llar ön-
cesine kadar Afrikal› si-
yahilerin taflland›¤› Ame-
rika'da Obama'n›n bafl-

kan seçilmesinin
tarihi bir

olay oldu-
¤ u n u
vurgula-
d›. 

Ötenazi
(Kolay Ölüm

Hakk›)

Brown, ülkedeki etnik gruplarla bir araya geldi

Acculegal

Avukat›l›k

firmas› 

avukatlar›ndan

Taçgul 

K›l›ç.

Accculegal Avukatl›k 
firmas› Haringey’deki 
yeni  flubesini açt› 
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Büyükflehir Belediye
Baflkan› Boris Johson,
belediye binas›nda 29
Ekim Cumhuriyet

Bayram› vesilesiyle
bir resepsiyon verdi. 

‹ngiltere'de yaflayan

Türkiyeli ve K›br›sl›
Türk toplum temsilci-
leriyle belediye sara-
y›nda bir araya gelen

Boris Johnson, yapt›¤›
konuflmada, “Türk
toplumunun ‹ngiliz
kültürüne ve ekono-

misine yapt›¤› katk›lar
oldukça önemli” dedi.

“DEDEM‹N DEDES‹
(AL‹ KEMAL)

LONDRA BELED‹YE
BAfiKANI 

OLDU⁄UMU 
Ö⁄RENSEYD‹ ÇOK

ETK‹LEN‹RD‹”

Çeflitli ifl alanlar›nda
f›rsatlar bulundu¤unu
ve halk›n bu alanlar-
da yetiflmesi ve tecrü-
be kazanmas›n›n öne-
mine de¤inen John-
son, “Londra’da çok
say›da Türk restoran›
var. Bu gece verilen
yemekler de Türk
mutfa¤›na ait. Benim
dedemin dedesi (Ali
Kemal) Londra Bele-
diye Baflkan› oldu¤u-
mu ö¤renseydi çok

etkilenirdi” diye ko-
nufltu. 

Konuflmas›n›n ard›n-
dan yerel Türk k›ya-
fetleri giyen bir genç,
Boris Johnson'a çiçek
verdi. Ayr›ca resepsi-
yona kat›lan ‹ngiltere
Türk Dernekleri Fe-
derasyonu Baflkan›
(ITDF) fiener Sa¤lam
da Johnson'a bir pla-
ket verdi. 
Johnson fiampiyonlar
Ligi'nde oynanan Ar-
senal-Fenerbahçe ma-
ç› nedeniyle de ken-
disine verilen Fener-
bahçe atk›s›n› takt›.
Resepsiyona Boris
Johnson'un yan› s›ra
Türk toplumunu tem-
sil eden akademisyen,
ifl adam› ve politikac›-
lar kat›ld›.

Boris Johnson’dan Cumhuriyet Resepsiyonu
Londra Büyükflehir Belediye Baflkan› Boris Johson, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram› vesilesiyle, Türkiyeli ve K›br›sl› Türk

toplumlar›na Büyükflehir Belediye Binas›'nda bir resepsiyon verdi.

Boris Johnson'nun belediye saray›nda verdi¤i resepsiyona büyük bir davetli toplulu¤u kat›ld›.
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“Hayat›n tüm renkleri” fliar›yla yaklafl›k 1 y›l önce yay›n hayat›na bafllayan Hayat
Televizyonu ile dayan›flma amac›yla Londra’da bir flenlik düzenleniyor.
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M
amak'taki
kad›n tu-
tuklular›n
1982 y›l›n-
da yazd›k-

lar› ve sak›ncal› bulunup
adreslerine gönderilme-
yen k›rk mektup ve kart,
"Mamak zindan› kad›n
ko¤uflundan 26 y›l sonra
sahibini arayan mektup-
lar" ad›yla 29 Kas›m'da
sergileniyor. Londra
Toplum Merkezi'nde sa-
at 17:00'da düzenlene-
cek bir panel ile aç›lma-
s› planlanan sergiye,
Londra'da yaflayan Tür-
kiyelilerin yo¤un ilgi
göstermesi bekleniyor.
Uzun süre Ankara Ma-
mak Cezaevi'nde siyasi
tutuklu olarak kalan Me-
ral Bekar ve yine Ma-
mak'ta uzun süre tutuk-
lu olarak kalan Devrimci
78'liler Federasyonu
Baflkan› Ruflan Sümbü-
lo¤lu sergi öncesinde
düzenlenecek panele
konuflmac› olarak kat›la-
caklar. Konuflmac›lar, o
dönemin koflullar› ile
günümüz koflullar›n› de-

¤erlendirip, o günlerde
yaflad›klar› ve hiç sol-
durmad›klar› umutlar›n›
gelecek nesillere sorgu-
lanas› bir üslupla aktar-
man›n yan› s›ra sahibini
arayan
mektuplar› anlatacaklar. 
1982 döneminde Ma-
mak'ta görevli olan bir
memurun, bunca y›ld›r
saklad›¤› mektup ve
kartlar› vermesi sonras›
Devrimci 78'liler Fede-
rasyonu taraf›ndan olufl-
turulan sergi, geçti¤imiz
fiubat ay›nda Ankara'da
aç›ld›ktan sonra Türki-
ye'de birçok kentte ser-
gilendi. Tutuklular›n ba-
balar›n›n mesle¤inden
ev adreslerine kadar de-
tayl› bilgilerin yaz›l› ol-
du¤u, ko¤ufl listelerinin
de yer ald›¤› sergi, kent-
leri gezerek mektuplar›
sahiplerine ulaflt›rmay›
hedefliyor. 1980 darbe
dönemine dair top-
lumsal bellek olufltur-
may› da amaçlayan
organizasyon, yo¤un
ilgi toplam›fl ve mektup-
lar gelecek nesillere tari-

hi belge niteli¤i tafl›d›¤›
için sergilenmesine ka-
rar verilmiflti. O döne-
min en önemli iletiflim
arac› olarak de¤erlendi-
rilen

mektuplar›n günümüz
gençli¤ine de sosyallefl-
mede mektuplar›n öne-
mi ad›na örnek teflkil
edebilece¤i aktar›lmaya
çal›fl›l›yor.

H
ayat Televiz-
yonu'nunu
Londra'dan
destekleyen-
ler taraf›n-

dan organize edilen flen-
lik program›nda, geçti¤i-
miz y›l “seyr-i alem” al-
bümünü ç›karan Adile
Yad›rg›, Londra'n›n tan›-
nan gruplar›ndan Anato-
lia ve Londra'n›n be¤eni-
len seslerinden Olcay ve
International Dance ve
Müzik Merkezi'nin Ço-
cuklar Halkoyunlar› ekibi

de yer alacak. 
Londra'daki savafl karfl›t-
lar›n›n, muhaliflerin ve
toplumlar›m›z›n yak›n-
dan tan›d›¤› yerel politi-
kac›lar›n da konuflmac›
olarak kat›laca¤› flenlik,

21 Kas›m Cuma günü sa-
at 18.00'de Londra Top-
lum Merkezi’nde yap›la-
cak. Girifl ücreti 10 sterlin
olan flenlikten elde edile-
cek tüm gelir Hayat Tele-
vizyonuna gönderilecek. 
Hayat TV, Avrupa'da ya-
flayan Türk ve Kürt göç-
menlerin yaflad›¤› s›k›nt›
ve sorunlar›n› oldu¤u ka-
dar mücadelesini de ek-
rana yans›tmaktad›r. ‘Av-
rupa’da Hayat’, ‘ Avru-
pa'n›n Gündemi’ ve ‘Lon-
dra Merkezli Art› Eksi 7

Londra’ bu programlar-
dan baz›lar›. Londra'da
savafl karfl›tlar›n›n, sendi-
kalar›n, iflçilerin, demok-
rasi güçlerinin yapt›¤› her
gösteri, yürüyüfl eylem ve
toplant›, ekonomik, siya-
sal, sosyal ve kültürel ge-
liflmeleri, Türk ve Kürt
toplumlar› içinde yafla-
nan geliflme ve etkinlik-
leri yak›ndan takip eden
Art› Eksi 7 Londra ekibi,
Londra'da yaflananlar›
Hayat Televizyonu ek-
ranlar›na tafl›yor. 

Hayat televizyonu ile dayan›flma
flenli¤i düzenlenecek...

Çocuk velayet hakk› kanunu
‹ngiltere’de ayr›l›k veya bo-
flanma durumunda çocu¤un
bak›m ve kontrolünün mah-
kemeler taraf›ndan efllerden
hangisine verilece¤ini belirle-
yen prosedürüdür. Günümüz-
de art›k ayr›lan efller çocukla-
r›n›n velayet haklar›n› ortak
al›p (joint custody) çocu¤un
üzerinde ortak kararlar verebi-
liyorlar. Böylelikle efller çocu-
¤un ad›na al›nacak önemli ka-
rarlar› ortak verirler fakat ço-
cuk asl›nda bir ebeveyinde
kal›r. 

E¤er efller çocu¤un kalaca¤›
yer konusunda ortak karar ve-
remiyorlarsa o halde bunu
mahkeme yapar. Karar› mah-
keme verirken genel olarak
çocu¤un ç›karlar› ön planda
tutularak bu karar verilir, ebe-
veynlerin ç›karlar› do¤rultu-
sunda de¤il. Genel olarak ‹n-
giltere kanunlar› fiziki velayet
hakk›n› çocu¤a her kim mad-
di aç›dan bakabilecek, ebe-
veyn vas›flar› olan ve çocuk
üzerindeki pisikolojik bask›y›
aza indirmek için küçük yafl-
taki çocuklar›n anneleri ile ye-
tiflkin ve biraz daha ileri yaflta
olan örne¤in erkek çocuklar›-
n›n ise babalar› ile kalabilme-
leri sa¤lanabilir.  

Tahmin edilebilece¤i gibi bu
tür davalar ne kadar da ‹ngil-
tere mahkemelerinde en flid-
detli tart›flmalara yol açsa da
genelde iki tarafa da uyacak
ortak karar ile sonuçlan›r. Öy-
leki efllerin birisi çocu¤un fi-
ziksel velayetini al›rken giden
eflin maddi yard›m›n› ve çocu-
¤unu belirli günlerde görme
hakk›n› sa¤lar. Buna ortak ve-
layet (joint custody) denil-
mektedir. Ortak kararlar›n al›-
nam›yaca¤› tür davalarda
mahkeme hakimi iki taraf›n
konum, parasal ve kapasitesi-
ne göre karar verir. 

Normal flartlar alt›nda mahke-
me ayr›lm›fl ya da boflanm›fl
olan efllerin kendi aralar›nda
çocuklar›n/çocu¤un bak›m›
üzerine anlaflmalar›n› bekler,
e¤er ki efller bunun karar›n›
veremiyorlarsa o halde mah-
kemeler devreye girip çocuk
ad›na karar› yürürlü¤e koyar.
Tabiki bu baflvuru boflanan
efllerden birisi veya avukat› ta-
raf›ndan yap›lmas› gerekmek-
dedir. Çucuk karar› genellikle
nerede ve ne s›kl›kla temas
kurulabilece¤i ve kontakt tü-
rünün cinsinin ne oldu¤una
dairdir. Baz› durumlarda mah-
keme karar› çocuk ile di¤er ai-

le fertleri veya arkadafllar› ile
nerede, hangi koflullarda ve
ne s›kl›kla yap›labilinir uzeri-
nedir. Bunun sebebi ise çocu-
¤un normal aile hayat›n› sa¤-
lamak amaçl›d›r.    

Mahkeme yukar›da belirtti¤im
çucuk karar› sadece efllerden
birisi çocu¤un fiziki bak›m›n›
di¤erinin almas›n› kabul et-
mezse bu yol seçilebilir. 

Normal flartlarda ilk duruflma-
da çocu¤un velayetini isteyen
ebeveyn full velayet almadan
hakimden ‘geçici velayet kara-
r›’ isteyebilir. Bu karar geçici-
dir ve sadece full velayet kara-
r› al›nana kadar ifllev görür.
Bu baflvurunun iyi yani ilk du-
ruflmada karara ba¤lanabilme-
sidir ki muhtemelen ilk mah-
keme duruflmas›nda karara
ba¤lan›r ve hakim geçici ola-
rak kimin yetki sahibi olabile-
ce¤ini belirler. 

En son velayet duruflmas›nda
bütün taraflar gerekli ise flahit-
leri ile birlikte mahkeme hu-
zuruna ç›karlar, burada, duru-
ma göre, hakimlerin verbile-
cekleri belli bafll› baz› kararlar
vard›r bunlar› flçyle s›ralan-
makta:

-Mant›kl› sözleflmler (reaso-
nable contact) - burada e¤er
efller mant›kl› bir flekilde dav-
ran›fl gösterirlerse hakim anne
ve baban›n nas›l, nerede ve
ne zaman aral›klar› ile çocu-
¤un hangi eflte kalmas› gerek-
t›ginin karar›n› verebilirler,
herhangi bir anlaflmazl›k dahi-
linde durum efllerin boflanma
avukatlar›na anlaflma ve yasal
ifllem için geri gider.

-Ziyaret  sözleflmesi – buna
göre velayet sahibi çocu¤u di-
¤er ebeveyinin kald›¤› yere
götürerek ziyaret etmifl olur.    

- Kal›fl sözleflmesi – buna gö-
re çocuk velayet sahibi olma-
yan ebeveyin yan›nda bir ve-
ya iki gece kalabilir.

- Tasvifli sözleflme – burada
mahkeme çocuk ile konta¤›n
çok s›k› bir flekilde denetlen-
mesini sa¤layacak karar› verir.

- Gözetim alt› sözleflmesi – bu
sözleflme üçüncü ba¤›ms›z bir
kiflinin devreye girmesi ile
olur ki genelde kifli yerine o
kiflinin yaflad›¤› ev velayet ye-
ri olarak belirlenir. 

- dolayl› sözleflme – böylesi
durumlarda velayet hakk›
olanmayan kiflinin çocu¤u bi-
rebir görme hakk› yoktur ama
ona mektup, kart postal, hedi-
ye, telefon vb yollarla görüfl-
me haklar› verilmifltir.

HUKUK PENCERES‹

eli_has@yahoo.co.uk

Ali Has

Velayet
Hakk›78'liler ‹ngiltere Giriflimi, Mamak Zindan›'nda 26 y›l sonra sahibini arayan mektuplar› sergiliyor.

Türkiye'nin birçok kentinde sergilenen mektuplar, yurtd›fl›nda ilk kez Londra'da sahiplerini arayacak. 

Sahibini arayan
mektuplar Londra'da
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‹
ngiltere Anadolu
Halk Kültür Merke-
zi 8 Kas›m Cumar-
tesi günü Wood
Green kütüphanesi
önünde Alman

devletinin demokratik ku-
rumlara yönelik bask›lar›-
n› protesto etti. 
Protesto gösterisinde “Al-
manya ve Fransa’da tu-
tuklananlar derhal serbest

b›rak›ls›n” ve "Avrupa’da
Polisin Demokratik Ku-
rumlara Yönelik Bask›n-
lar›na Son!" yaz›l› ‹ngiliz-
ce ve Türkçe pankartlar
aç›ld›. Gösteride ayr›ca
Anadolu Federasyo-
nu'nun demoktatik ku-
rumlara yönelik sald›r›lar›
k›nayan "Almanya Savc›-
lar› Demokratik Kurumla-
ra Bask›nlarla Neyi Amaç-

l›yor?" bafll›kl› bildirisi ‹n-
gilizce veTürkçe da¤›t›ld›.
Yaklafl›k bir saat süren
protesto eyleminde “Bas-
k›lar bizi y›ld›ramaz”,
“Gözalt›na al›nanlar der-
hal serbest b›rak›ls›n”,
“Fransa ve Almanya’da
tutuklananlar derhal  ser-
bes b›raks›n”, “Kahrolsun
faflizm” ve “Kahrolsun
emperyalizm yaflas›n mü-

cadelemiz” sloganlar› at›l-
d›. Protesto gösterisinde
bir konuflma yapan
AHKM temsilcisi, “Emper-
yalizmin sömürgesi faflist
ülkelerde demokratik ku-
rumlara ve çal›flanlar›na
yönelik bask›nlar daha
kaba flekilde yap›larak,
katilamlar pahas›na
emekçi halk›n sesi bo¤ul-
maya çal›fl›l›rken, Avru-

pa'n›n, ›rkç›, anti demok-
ratik hak ihlali uygulama-
lar› ve demokratik ku-
rumlara yönelik sald›r›lar-
la gerçek yüzü daha iyi
ortaya ç›km›flt›r. Bu sald›-
r›lar› birlikte mücadele
ederek, kurumlar›m›z› sa-
hiplenerek ve örgütlene-
rek aflabiliriz” dedi. 
5 Kas›m Perflembe günü
Alman polisi, Anadolu

Federasyon Merkezi baflta
olmak üzere; Köln, Dort-
mund ve Duisburg’daki
baz› sivil toplum kurum-
lar›na bask›nlar düzenle-
yerek kap›lar› k›r›lm›fl, ay-
r›ca Nurhan Erdem, Cen-
giz Oban ve Ahmet ‹stan-
bullu adl› dernek üyeleri-
nin evleri bas›larak 3 der-
nek çal›flan› göz alt›na
al›nm›flt›.

K
u z e y
S a n a t
Atelye-
s i ’ n i n
S t o k e
N e -
w i n g -

ton’daki merkezinde 8
Kas›m Cumartesi günü
yap›lan panelde Ekim
Devrimi’nden ç›kar›l-
mas› gereken dersler

ve devrimci hareketle-
rin bu konudaki yan›l-
g›lar› tart›fl›ld›.
Panelde yap›lan ko-
nuflmalarda Ekim Dev-
rimi’nin, sosyalizm ara-
c›l›¤›yla eme¤i burjuva
b o y u n d u r u ¤ u n d a n
kurtarman›n yolu ve
kapitalizmin çeliflkileri-
ni çözmenin yöntemle-
rinden biri oldu¤u vur-

guland›.
Panelde bir sunun ya-
pan Partizan temsilcisi,
Ekim devriminin k›sa
bir tarihi geliflimin an-
latt›. 
Partizan temsilcisi, ev-
rensel de¤erlerin kendi
özgünlükleri içinde ele
al›nmas› ve bunlar›
esas alan hareketlerin
de kendi özgünlükleri-

ne göre hareket etmesi
gerekti¤ini söyledi. 
Günümüzde yaflanan
ekonomik kr›zin mali
bir kriz olarak ele al›n-
mas›n›n yanl›fl oldu¤u-
nu söyleyen temsilci,
bunun kapitalizmin
krizi oldu¤unu ve Karl
Marx’›n kitaplar›nda
bunlar›n bulunabilece-
¤ini ifade etti. 

Türkiye deki devrimci
hareketler ve onlar›n
pratiklerine de de¤inen
Partizan temsilcisi,
devrimin ancak zor yo-
lu ile yap›laca¤›n›n ve
baflka yolunun da ol-
mad›¤›n› ifade etti. 
1980 y›l›na do¤ru gelir-
ken Türkiye’deki dev-
rimci hareketlerin ciddi
zaaflar yaflad›klar›n›,

bunun da Leninist tarz-
da çal›flma zaafiyetin-
den kaynakland›¤›n›
söyleyen temsilci, böy-
lesi durumlarda Le-
nin’in nas›l bir tarz iz-
ledi¤inin de örnekleri-
ni verdi. 
Panel, karfl›l›kl› tart›fl-
malar ve soru cevapla-
r›n ard›ndan son bul-
du.

AHKM Alman devletini 
protesto etti...

91. y›l›nda Ekim Devrimi tart›fl›ld›

‹ngiltere Anadolu Halk Kültür Merkezi Alman devletinin demokratik kurumlara yönelik bask›lar›n› protesto etti.

‹ngiltere Anadolu Halk Kültür Merkezi (AHKM)
Almanya devletinin demokratik kurumlara
yönelik bask›n ve sald›r›lar›n› protesto etti.

Londra’da faaliyet yürüten Kuzey Sanat Atelyesi “91. Y›l›nda Büyük Ekim Devrimi Yolumuzu Ayd›nlatmaya Devam Ediyor” konulu bir panel düzenledi.

T
ürkiye ’ de
yay›nlanan
‹flçi Köylü
G a z e t e -
si’nin bir ay
süre ile ka-

pat›lmas› 8 Kas›m Cu-
martesi günü Londra’da
düzenlenen bir eylemle
protesto edildi.

Dalston Kingsland ‹s-
tasyonun önünde top-
lanan bir grup kapat-
may› protesto eden
pankartlar açt›lar. 
fiiddetli ra¤mura rah-
men eylemlerini sürdü-
ren grup “Sosyalist ba-
s›n susturulamaz”,
“Bask›lar bizi y›ld›ra-
maz”, “Faflist bask›lara
son” gibi sloganlar att›-

lar. Eylem s›ras›nda
çevredekilere bildiriler
da¤›t›ld›. Okunan ve
da¤›t›lan bas›n bildiri-
lerde son bir y›lda 40’a
yak›n gazete ve dergi-
nin çeflitli gerekçelerde
kapat›ld›¤› kaydedildi.
Kürt halk›n›n nabz›n›
tutan, ac› ve isyanlar›n›

sayfalar›na tafl›yan ba-
s›n kurumlar›n›n çeflitli
bask›lara maruz kald›¤›
belirtilen bildirilerde,
engellemelerin devrim-
ci-sosyalist bas›n› da
içine alarak daha genifl
bir yelpazede muhalif
düflüncenin yok edil-
mesi konseptinin uygu-
land›¤› ifade edildi.
Bildirede devamla “Ya-

k›n zamanda At›l›m ga-
zetesi ve Yürüyüfl der-
gisi birer ay süre ile ka-
pat›l›rken son dört say›-
s›na da¤›t›m yasa¤› ve
toplatma karar› gelen
gazetemiz ‹flçi-Köylü
de bir ay süre ile kapa-
t›ld›.” bilgilerine yer ve-
rildi. 

Türkiye’de 14. A¤›r Ce-
za Mahkemesi “De-
mokratik Halk ‹ktidar›
için ‹flçi Köylü Gazete-
si”ni 31 Ekim-13 Kas›m
tarihli 29. say›s›nda yer
alan yaz›lardan dolay›
“terör örgütü propa-
gandas› yapt›¤› ve suç-
lular› övdü¤ü” gerekçe-
si ile bir ay süre ile ka-
patm›flt›.

‹flçi Köylü gazetesinin
kapat›lmas› Londra’da
protesto edildi

Eylemde “Sosyalist bas›n susturulamaz”, “Bask›lar bizi y›ld›ramaz” sloganlar› at›ld›.

‹flçi Köylü Gazetesi’nin bir ay süre ile kapat›lmas›

Londra’da düzenlenen bir eylemle protesto edildi.
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K
üçük Öl-
çekli ‹fl-
l e tme l e r
Federas -
yonu ta-
r a f ›ndan

gerçeklefltirilen araflt›r-
man›n sonuçlar›na da-
yand›r›larak yap›lan
aç›klamada, ekonomik
durgunluk yüzünden
iflyerlerinin uçurumun
kenar›na sürüklendikle-
ri, bankalar›n kredi ver-
mekteki gönülsüzlü¤ü
yüzünden borçlanmada
yaflanan güçlüklerin ise
bu tür iflletmelerin so-
nunu daha da h›zl› bi-
çimde getirdi¤i belirtil-
di. Federasyon'un 4633
küçük iflyeri sahibi üye-
si aras›nda yapt›¤› arafl-
t›rman›n ''karanl›k bir
tabloya'' iflaret etti¤i be-
lirtilen aç›klamada, 4,7
milyon civar›ndaki kü-

çük iflyerinin gelece¤i-
nin tehlikede oldu¤u
uyar›s› yap›ld›. Halen
günlük ortalama 50 ifl-

yerinin kapand›¤›, bu
say›da h›zl› bir art›fl›n
beklendi¤i uyar›s›nda
da bulunan Federasyon
yetkilileri, ''araflt›rma-
m›za kat›lan üyelerimi-
zin yaklafl›k yüzde 30'u,
flartlar›n düzelmemesi
halinde iflyerlerini ka-

patmay› düflündüklerini
bildirdi'' dedi. 
Araflt›rma sonuçlar›, kü-
çük iflletmelerin yar›-

s›ndan fazlas›n›n iflle-
rinde son iki ayda bü-
yük bir azalma meyda-
na geldi¤ine de iflaret
ediyor.
Hükümetin bankalara
yapt›¤› milyarlarca ster-
lin tutar›ndaki yard›ma
ra¤men kredi flartlar›n-

da hiçbir geliflme ya-
flanmad›¤›n› da belirten
küçük ölçekli iflyeri sa-
hipleri, bu durumun da
s›k›fl›kl›¤› art›rd›¤›n›
vurgulad›. Küçük Öl-
çekli iflyerlerinin sade-
ce yüzde 14'ü hüküme-
tin bankalara yapt›¤›
yard›mdan sonra kredi
alma ve borçlanma
flartlar›nda bir düzelme
meydana geldi¤ini bil-
dirdi. Maliye Bakan›
Alastair Darling'in, Av-
rupa Yat›r›m Banka-
s›'n›n verece¤i 4 milyar
sterlin tutar›ndaki kre-
dinin ‹ngiliz bankalar›
arac›l›¤›yla küçük ifllet-
melere ulaflt›r›laca¤›na
iliflkin aç›klamalar›n› da
de¤erlendiren küçük ifl-
letmelerin sahipleri,
bunun 4-5 aydan önce
mümkün görünmedi¤i-
ni vurgulad›lar.

‹ngiltere'de, her gün 50 küçük ölçekli iflyerinin kapand›¤› bildirildi. Küçük

Ölçekli ‹flletmeler Federasyonu’nun 4633 küçük iflyeri sahibi üyesi aras›nda

yapt›¤› araflt›rman›n ''karanl›k bir tabloya'' iflaret etti¤i belirtildi.

H
alen ge-
çerli olan
u y g u l a -
ma, net
geliri 25
bin sterlin

ve üzerinde olan, göç yo-
luyla gelen 60 yafl ve üze-
rindeki kiflilerin ‹ngilte-
re'de de emekli maafl›
ba¤latmalar›na olanak
sa¤l›yor. Bu kiflilerin
emekli maafl›na hak ka-
zanabilmeleri için ‹ngilte-
re'de çal›flm›fl ya da vergi
ödemifl olma flartlar›
aranm›yor. Bu durumdaki
kifliler ‹ngiltere'ye geldik-
leri andan itibaren sa¤l›k
hizmetlerinden de ücret-
siz yararlanabiliyor. ‹çifl-
leri Bakanl›¤›’n›n haz›rla-
d›¤› de¤iflikli¤in bundan
böyle göç yoluyla ‹ngilte-
re'ye gelen mültecileri et-
kileyece¤i, vatandafllar›
bundan en çok etkilene-
cek ülkelerin bafl›nda da
ABD, Yeni Zelanda ve
Avustralya'n›n geldi¤i bil-

dirildi. Uzmanlar, uygula-
maya geçilmesinin ard›n-
dan bu üç ülkenin de ‹n-
giltere'den göç yoluyla
kendi ülkelerine gelen,
ayn› flartlardaki ‹ngiliz va-
tandafllar›na ayn› flartlar›

uygulamaya bafllayaca¤›-
n› ve bu durumdan bin-
lerce Britanya vatandafl›-
n›n etkilenebilece¤ini be-
lirtiyor. Uygulaman›n AB

üyesi ülkeler için geçerli
olmamas› nedeniyle göç
yoluyla ‹spanya gibi ül-
kelere yerleflen ‹ngiliz va-
tandafllar›n› etkilemeye-
ce¤i ifade ediliyor. Bu
arada ‹ngiltere'ye evlilik

yoluyla gelen göçmenler
için de yeni düzenleme-
ler yap›ld›. Özellikle Asya
ülkelerinin vatandafllar›-
n›n, yak›nlar›n› bu ülkeye

getirebilmek için kendi
çocuklar›n› bu kiflilerle
evlenmeye zorlamalar›-
n›n önüne geçilebilmesi
amac›yla ‹ngiliz vatandafl-
lar›n›n yabanc›larla evli-
liklerinde gelinin de, da-

mad›n da 21 yafl›nda ol-
malar› flart›n›n aranaca¤›
aç›kland›. Bu yafl s›n›r›
daha önce 18 olarak uy-
gulan›yordu.

‹ngiltere'de her gün 50 iflyeri kapan›yor

‹ngiltere, Avrupa Birli¤i üyesi olmayan ülkelerden göçle gelen 60 yafl ve üstündeki

kiflilerin emekli olmalar› ve emekli maafl› ba¤latmalar›na yasak getirmeye haz›rlan›yor.

60 yafl›n› aflan mültecilerin emeklili¤i yasaklan›yor

Annesi Kansasl› bir beyaz,
babas› Kenyal› bir siyah. 4
A¤ustos 1961’de Hawaii’de
do¤an Barack Hussein
Obama, 1988’de girdi¤i
Harvard Üniversitesi’nde
burslu olarak hukuk oku-
yan ve s›n›f›ndaki 10 ö¤ren-
ciden 9’unu not ortalama-
s›nda geride b›rakan, oku-
lun ç›kard›¤› prestejli "Har-
vard Law Review" dergisi-
nin ilk Afrika kökenli Ame-
rikal› baflkan› seçilince dik-
katleri üzerine çekti.

Martin Luther King Jr, Ma-
hatma Gandhi ve 1993’te
ölen insan haklar› savunu-
cusu Cesar Chavez gibi
isimleri siyasi kahraman›
olarak gören Obama, 4 Ka-
s›m 2008’de ABD’nin ilk si-
yahi baflkan› seçildi. Bir za-
manlar siyahlar›n ›rkç›l›¤a
maruz kald›¤›, k›rbaçland›-
¤›, öldürüldü¤ü, dövüldü¤ü
bir ülkenin ilk siyah devlet
baflkan› Obama. Irkç›l›¤a
karfl› at›lan bu ad›m asl›nda
ezilenlerin zaferi...

Bundan y›llar önce, Martin
Luther King Jr. ‘We shall
overcome’ (Baflaraca¤›z)
sözünü hayk›r›rken, bugün
Obama büyüdü ve tabir-i
caiz ise Martin Luther King
Jr.’e cevap verircesine “Yes,
We Can!” (Evet, yapabiliriz)
diyor. ABD bu seçimde ül-
kede de¤iflimi gerçekleflti-
recek yeni bir insan, yeni
bir dönem istiyor. Obama,
onlara bu heyecan› veren
kifli olmas› da onu baflar›ya
götüren en önemli etken
oldu. Amerikan halk›na
umut kap›s›n› açan Obama,
seçim meydanlar›nda hep
umudun zaferini ilan ede-
ce¤i günü iflaret ederek o
günün gelece¤ine inanm›fl-
t›. 

OBAMA BU DEG‹fi‹M‹
GERÇEKLEfiT‹REB‹LE-
CEKM‹?

Barack Obama “Ekonomiyi
Güçlendirme Plan›” ad› al-
t›nda toplad›¤› ekonomik
de¤iflime dikkat edilirse
hep ezilenlerin yan›nda bir
politika izliyor. Bu plana
göre, her aileye 1000 dolar
enerji faturas› yard›m›, y›l-
l›k geliri 50 bin dolar›n al-
t›nda olanlar›n gelir vergi-

sinden muaf tutulmas›, befl
milyon insana yeni ifl im-
kan›, dar gelirli ailelerin
konutlar›na el konulmama-
s›, faiz ve komisyonlar›n
s›n›rland›r›lmas› ile insanla-
r›n sömürülmesine engel
olmas› Obama’y› lider kol-
tu¤una tafl›yan önemli et-
kenler oldu. Obama’nin
d›fl politikas›nda k›sa vade-
de bir de¤iflim olmamas›
bekleniyor fakat uzun va-
dede özellikle Ortado¤u’da
ciddi de¤iflmelerin olaca¤›
gözlemleniyor. 

Mevcut dünya sisteminin
art›k yürümedi¤ini gören
milyonlar, dünyan›n her ta-
raf›nda asl›nda yeni bir ara-
y›fl›n, bir de¤iflimin peflin-
deler. Sadece Amerikal›la-
r›n de¤il, dünyan›n da
ümitle bakt›¤› birinin böyle
kritik bir süreçte ortaya ç›k-
mas›n›n tek nedeni yaln›z-
ca Obama’n›n liderlik özel-
liklerinin yan›nda, onu bafl-
kanl›¤a esasen tüm dünya-
da gittikçe yükselen de¤i-
flim iste¤i getirdi. Amerika
küresel liderligini kald›ra-
m›yor art›k, iflte yüzy›l›n fi-
nans krizi bunun aç›k bir
göstergesidir. Küresel eko-
nomik sistem içerisinde pa-
ra ve bilgi, teknolojik gelifl-
me ile özgür dolaflabilirken,
sermaye sahipleri da bu fle-
kilde küreselleflmektedir.
Di¤er yandan ise emek ye-
rel kalarak s›n›rlara tak›l-
maktad›r. Bu noktada, para
ve bilgi eme¤i s›n›rlar içeri-
sinde ezerken, yerel emek
kendi aras›nda milliyetçili¤i
do¤urmaktad›r. Küresellefl-
menin eme¤i özgürlefltire-
memsi de sistemin çöküflü-
ne bir neden olmaktad›r.
Amerika yeni dünya düze-
nini kurarken, asl›nda ken-
di global egemenli¤ini y›kt›
ve eski dünyaya ait enkaz›n
alt›nda kald›.

‹flte böyle bir süreçte Oba-
ma ‘de¤iflim’ kelimesini ezi-
lenlere umudun kap›s›n›
açacak bir anahtar olarak
sunuyor.

De¤iflimler güllük gülistan-
l›k yaflanm›yor bilakis san-
c›l› ve zor. As›l konu bu
zorlu süreci bafllatan Oba-
ma e¤er bu de¤iflimi zafere
tafl›rsa Martin Luther King
Jr. ve Mahatma Gandhi gibi
tarihe geçecek.

Obama kelimelerin gücünü
çok iyi kullanabilen, zeki
bir lider. Dünya bu insan-
dan çok fley bekliyor uma-
r›m baflar›l› olur.

Ekonomi Gündemi 

salih.baran.kirmizi@gmail.com

Salih K›rm›z›

Yes, We Can!
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Nokia taraf›ndan geçti¤imiz hafta Roma’da düzenle-

nen Nokia Oyun Zirvesi’nde oyun dünyas›n›n

yarat›c› isimleri ve en yenilikçi oyunlar bulufltu.

Nokia ,
mobil oyun
faaliyetlerinin tüm

dünyada büyümesi için
birlikte geliflmek, yenilik
yapmak ve iflbirli¤i kur-
mak hakk›nda görüfl bil-
dirmeleri için dünyan›n
dört bir yan›ndan endüs-
tri liderlerini ‹talya’da
a¤›rlad›.  
Mobil oyunlardaki son
trendler, yay›nc›lar›n ba-
k›fl aç›lar› ve gelecek viz-
yonu hakk›nda yap›lan
görüflmelerin yan› s›ra
kat›l›mc›lar N-Gage hiz-

metleri-
nin alt›
ay ön-
c e k i
l a n s -
man›n-
dan bu
y a n a

n e l e r
yapt›¤›n›, Nokia Games
Publishing’in Dance Fa-
bulous gibi yeni oyunlar
ile nas›l bir geliflim gös-
terdi¤ini ve Nokia Mobil
Oyun Gelifltirme Yar›fl-
mas›’n›n ilk üç finalisti-
nin konseptlerini görme
f›rsat› yakalad›lar.
Alt› ayd›r aktif olan N-
Gage hizmeti ile 130’dan
fazla ülkede sat›fl ifllem-
leri yap›lan gerçek an-
lamda global bir hizmet
sunduklar›n› belirten
Nokia yetkilileri, en aktif

oyuncular›n ‹ngiltere,
‹talya, Almanya, Avus-
tralya ve ‹spanya’da yer
al›yor olsa da yüzde
35’den fazla devaml› sa-
t›fl oran› ile dünya çap›n-
da aktif oyuncularla kar-
fl›laflt›klar›n› belirttiler. 
Oyunlar›n denenebilme-
sinin oldukça önemli bir
etken oldu¤unu belirten
yetkililer, deneme yönte-
miyle cep telefonlar›na
yüklenen oyunlar›n sat›n
al›nma oran›n›n yüzde
30’lara vard›¤›n› söyledi-
ler.

Etkinlikte ayr›ca N-Ga-
ge’e özel sunulan en son
oyun Dance Fabulous
tan›t›ld›. Nokia Games
Publishing taraf›ndan ya-
rat›lan oyunda, oyuncu-
lar mobil cihazlar›na

yükledikleri flark›lara
kendi dans hareketlerini
yaratabiliyor, bir yandan
becerilerini gelifltirirken
bir yandan da en iyi
dans hareketlerini kimin
yapt›¤›n› görebilmek için
yüksek puan ald›klar›
koreografilerini arkadafl-
lar› ile paylaflabiliyor.
Al›fl›lmad›k ve yenilikçi
bir yaklafl›mla Nokia Sa-
natç›lar›n›n Dan›flma
Konseyi’nde yer alan
Dave Stewart ile birlikte
Nokia, bu mobil oyun
arac›l›¤›yla gelece¤i par-
lak flark›c› Cindy Go-
mez’i tan›t›yor. Oyun,
konsept flark›s› “Street
Dancing” ve kifliselleflti-
rilmifl bir karakter ile bir-
likte Cindy Gomez’den
yepyeni flark›lara ev sa-
hipli¤i yap›yor. 
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Otomobil ve mo-
torsiklet gibi te-
kerlekli tafl›tla-

r›yla ünlü olan Honda,
insanlar›n kendi ayaklar›
üzerinde hareket eder-
ken de rahat olmalar›
için büyük yat›r›mlar
yapmaya devam ediyor.
Firman›n duyurusunu
yapt›¤› Yürüyüfl Asista-
n›, fizik tedavi ve reha-
bilitasyon hastalar›n›n
iyileflme sürecini h›zlan-
d›r›rken, ayak üstünde
çal›flmak zorunda olan
insanlar›n verimlili¤ini
de artt›rmay› amaçl›yor.  
Yürüme konusunda zor-
luk yaflayan insanlar›n

hayat›n› kolaylaflt›rmak
için uzun y›llard›r çal›-
flan Honda, gelifltirmesi-
ne devam etti¤i Yürüyüfl
Asistan Cihaz› (Walking
Assist Device) ile hem
hastalar›n iyileflme süre-
cini h›zland›ran, hem de
tüm gün boyunca ayak-
ta çal›flmak zorunda ka-
lan insanlar için iyi bir
alternatif haline geldi. 
Yürüme, merdiven ç›k-
ma, ayakta durma gibi
günlük hayat faaliyetle-
rine destek olan cihaz,
bisiklet selesine benze-
yen destek ünitesi saye-
sinde vücut a¤›rl›¤›n› da
dengeliyor.

Fizik tedavi ve rehabili-
tasyon hastalar› baflta ol-
mak üzere, yürüme güç-
lü¤ü çeken ilerlemifl
yafltaki insanlar için ge-
lifltirilen cihaz, Hon-
da’n›n otomobil montaj

fabrikalar›nda çal›flan ifl-
çileri üzerinde gerçek-
lefltirdi¤i bir çal›flman›n
sonuçlar›na göre, gün
boyunca ayakta çal›flan
iflçiler için de hayat› ko-
laylaflt›r›yor.

Honda’dan yürüme yard›mc›s›
Otomobil ve motorsiklet gibi tekerlekli tafl›tlar›yla

ünlü olan Honda’n›n gelifltirdi¤i yürüme asistan›,

insanlar›n çal›fl›rken ve yürürken yorulmamalar›

ve fizik tedavi sürecini h›zland›rmay› amaçl›yor.

Nokia Oyun Zirvesi’nde mobil
oyuncular bulufltu

n Evrensel Seri Veriyolu
(Universal Serial Bus) stan-
dard›n›n yeni nesili USB
3.0’›n detaylar› 17 Kas›m ta-
rihinde endüstriye tan›t›la-
cak. Hewlett-Packard, Intel,
NEC, NXP Semiconductors,
Microsoft ve Texas Instru-
ments taraf›ndan gelifltirilen
ve SuperSpeed USB olarak
isimlendirilen üçüncü nesil
Evrensel Seri Veriyolu stan-
dard› USB 3.0, kablolu hari-
ci ba¤lant›larda daha yük-
sek veri iletiflimini sa¤laya-
cak. USB 3.0’›n veri aktar›m
h›z› saniyede 4.8 Gbit. Gün-
cel standart olan USB 2.0’›n
saniyede ulaflt›¤› veri akta-
r›m h›z› ise 480 Mbit. Gün-
cel ba¤lant› h›z›ndan 10 kat
daha performansl› olan
standart, 2009 y›l› içerisinde
son tüketiciye ulaflacak. Ye-
ni standart, önceki standart-
lar ile de uyumlu olacak.
NVIDIA ve AMD, geçti¤i-
miz Haziran ay› içerisinde
USB 3.0 gelifltirme ekibini
kontrol ederek standard›n
detaylar›n›n paylaflmas›n›
engelledi¤ini iddia ettikleri
Intel’e karfl› güçlerini birlefl-
tirmiflti.

n Gelifltirilen bir bilgisayar
yaz›l›m›yla, 60 metre uzak-
l›ktan çekilen foto¤raflar
kullan›larak anahtar kopya-
lanabiliyor. Kaliforniya
Eyaletine ba¤l› San Diego
üniversitesinde bulunan
bilgisayar bölümü araflt›r-
mac›lar› taraf›ndan gelifltiri-
len yaz›l›m, foto¤raf üzerin-
de gördü¤ü anahtarlar›
kopyalayabiliyor. Yaz›l›m›n
becerisini test etmek ve da-
ha ileri bir algoritmaya sa-
hip olmas› için çal›flan yaz›-
l›m gelifltiriciler, 60 metre
uzakl›ktan çekilmifl bir
anahtar foto¤raf›ndan çal›-
flan bir kopya üretmeyi ba-
flard›lar. Bilgisayar bilimi
profesörü Stefan Savage
önderli¤indeki araflt›rma
grubunun gelifltirdi¤i yaz›-
l›m, aç›s› ya da uzakl›¤› ne
olursa olsun, ayr›nt›lar›
gösterebilecek kadar yeter-
li çözünürlü¤e sahip foto¤-
raflar üzerinde bulunan
anahtarlar› kopyalayabili-
yor. Savage, baz› kullan›c›-
lar›n kredi kart› numaralar›-
na kadar bir çok kiflisel bil-
giyi foto¤raflar üzerinden
fark›nda olmadan paylafl-
t›klar›n› ifade etti.

Bilim

Dünyas›ndan

Bilim
Teknolojisi

Dünyas›ndan
k›sa haberler

USB 3.0 
standard› 

geliyor

60 metreden 
çekilen foto¤rafla

anahtar 
kopyaland›

n Caterpillar taraf›ndan
üretilen 700 tonluk kam-
yonlar 240 ton a¤›rl›¤› kald›-
rabilecek kadar güçlü ro-
botlara dönüfltürülecek.
Dünyan›n en büyük kam-
yonu, dünyan›n en büyük
robotsu arac›na dönmek
üzere. Amerikan Carnegie
Mellon Üniversitesi’nden
bilgisayar bilimcilerle Cater-
pillar firmas›n›n mühendis-
lerinden oluflturulan ekip,
700 tonluk devasa kamyon-
lar› 240 ton a¤›rl›k tafl›yabi-
len maden iflçilerine dönüfl-
türülecek. Dolu halde 940
tona yaklaflan metal, yak›t
ve tafl y›¤›n›n› haraket etti-
ren 3550 beygir güç üreten
24-valfli motoruyla saatte 67
kilometre h›z yapabilen Ca-
terpillar 797 her ne kadar
en büyük olsa da, otomas-
yonla çal›flan ilk kamyon ol-
mayacak. Caterpillar’›n Ja-
pon rakibi Komatsu taraf›n-
dan gelifltirilen otomatik pi-
lotlu kamyonlar bulunuyor
ancak, bu kamyonlar›n bü-
yüklü¤ü ve tafl›d›¤› yükler
797 kadar devasa de¤il.

n Günümüzde büyükçe bir
pantolon cebinden s›rt çan-
tas›na kadar bir çok boyda
bilgiye eriflimi tafl›nabilir ha-
le getiren ilk dizüstü bilgisa-
yar konsepti ‘Dynabook’ 40
yafl›na bast›. Xerox PARC’ta
bilgisayar mühendisi olarak
çal›fl›rken devasa bilgisayar-
lar›n kullan›labilirlikten çok
uzakta oldu¤unu, bilgisayar-
lar›n rahatl›kla tafl›nabilir ol-
mas› gerekti¤i düflüncesiyle
ilk dizüstü bilgisayar kon-
septini resmeden Alan
Kay’in rüyas›, bu y›l 40. yafl
gününü kutluyor. Kay’in en
fazla 1 kilogram a¤›rl›¤›nda,
bir çanta içinde baflka nes-
nelerle birlikte tafl›nabilecek
kal›nl›kta ve büyüklükte ola-
rak tasarlad›¤› ilk Dynabook
eskizi, çocuklar›n kullanabi-
lece¤i basitlikte bir bilgisayar
olarak resmetmiflti. Xerox
PARC firmas›nda çal›fl›rken
kulland›klar› bilgisayarlar›n
tafl›nabilir olmas› gerekti¤i
firkinden yola ç›karak etkin-
li¤i artt›rabilecek ve bir ezi-
yet nesnesi olarak görülme-
yecek bir cihaz gelifltirmek
istedi¤ini belirten Kay’e gö-
re, günümüz bilgisayarlar›
halen onun 1968’de koydu-
¤u standartlar› yakalayama-
d›¤›n› belirtiyor. 

Bilim

Dünyas›ndan

Bilim
Teknolojisi

Dünyas›ndan
k›sa haberler

Dünyan›n en
büyük kamyonu

robotlafl›yor

‹lk dizüstü 
konsepti

‘Dynabook’ 
40 yafl›nda
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S
ektörde 15
y›ll›k deneyim
ve 6 kiflilik
profesyonel
kadro ile ça-
l › fl m a l a r › n ›

sürdüren DIY Center
Sat›fl ve Pazarlama Mü-
dürü Ümit Sevimli, yeni
ev alanlara ve iflyerlerini

yenileyeceklere yönelik
dönemsel ürün indirim-
leri yapt›klar›n› belirti-
yor. Kaliteden ödün ver-
meden müflteri odakl›
çal›flmalar yürüttükleri-
ne dikkat çeken Sevim-
li, porselenden granit
tafll› fayans çeflitleri, la-
minat parke, Enginee-

red Wood ve Solid
Wodd çeflitleri, mutfak
dolaplar›nda siparifl
usulü özel dizayn ürün-
ler, banyo gruplar›nda
standart ürünlerin yan›
s›ra radyolu, ayak masa-
j› yapan telefonu da
içinde bar›nd›ran Ko-
re'den ithal jakuzi çeflit-
leri ve boya ürünleri ile
hizmet verdiklerini ifade
etti.
Yaklafl›k 1500 metreka-
relik alanda sergiledik-
leri ürün gruplar›na her
geçen gün yenisini ek-
lediklerini aktaran Se-
vimli, hedeflerinin ileri-
ki y›llarda kapasite art›r-
mak oldu¤unu ve kali-
teden ödün vermeden
her bir müflterinin mem-
nuniyetini ön plana ç›-
kararak büyümeye çal›-
flacaklar›n› dile getirdi.
Uygun fiyat anlay›fl›n›n

yan› s›ra dönemsel ürün
indirimleri de yapt›klar›-
n› belirten Sevimli, Tel-
graf Gazetesi'nde yay›n-
lanan bu haberle gelen-
lere de ekstra indirim
uygulayacaklar›n› söyle-
di.

Avrupai yaflam tarz›n›
benimseyerek günümüz
teknolojisi ve modernli-
¤ini yaflamlar›na katmak
isteyenlerin mutlaka u¤-
ramas› gereken DIY
Center, modern, fl›k ta-
sar›ml› ürün gruplar›n›

profesyonel ekip çal›-
flanlar› ile sunuyor.
4 Princes Road, Edmon-
ton N18 3PR London
adresinde hizmet veren
DIY Center’›n telefon
numaras›: 020 8803
9153.

Laminat parke, granit tafllar, jakuzi ve mutfak, banyo dolaplar› tedarikçisi olarak Kuzey Londra'da
hizmet veren DIY Center, uygun fiyat ve kaliteden flaflmadan hizmetlerine devam ediyor.

Kaliteli ürünler müflterisini ar›yor

fiafak ‹nternational Food
Centre hizmete girdi

G
eçen hafta
müflterilere
k ap › l a r › n ›
açan fiafak
‹nternatio-

nal Food Centre’nin aç›l›-
fl›na aralar›nda Haringey
Belediye Meclis üyesi Di-
lek Do¤ufl ve Hackney
Belediye Meclis üyesi
Feryal Demirci’nin de
bulundu¤u çok say›da
konuk kat›ld›. fiafak ‹n-
ternational Food Centre
Kürt, Türk, Arap, Polan-

yal› ve Afrikal› toplumla-
ra hizmet vermeyi amaç-
l›yor. Günün 24 saati ça-
l›flama izni olan fiafak
günün her saatinde içki
satma ruhsat›na da sa-
hip. fiafak ‹nternational
Food Centre’›n menejer
yard›mc›s› Baran Çiçek,
çok say›da marketin bu-
lundu¤u bir alanda kali-
teli hizmet verme konu-
sunda iddial› olduklar›n›
ve kendilerinin farkl› ol-
duklar›n› söylüyor. fiafak

‹nternational Food Cen-
tre West Green Road 105
numarada hizmet veri-
yor. Günlük taze ekmek
ç›karan fiafak Food Cen-
tre, yak›nda taze et sat›fl›-
na da bafllayacak. Güler-
yüzlü çal›flanlar›, temiz
ve ferah ortam› ile de
fark›n› ortaya koyan fia-
fak Food Centre’da seb-
ze ve meyveler ise gün-
lük olarak getiriliyor ve
hal fiyati ile sat›fla sunu-
luyor.

West Green Road’da hizmete giren fiafak Food Centre 24 saat hizmet
verecek. Müflteriye taze sebze ve meyve sunma konusunda iddal›
olan fiafak Food Centre, bu ürünleri hal fiyat›na sat›fla sunuyor.

T
araftar Sport
Store Lord-
ship La-
ne’de hiz-
mete girdi.
Geçti¤imiz

pazar günü aç›l›fl› ger-
çeklefltirilen Tarftar
Sport Store'un aç›l›fl kur-
delas›n› Hackney Bele-
diye Meclis Üyesi Deniz
O¤uzkanl› ile iflyeri sa-
hibi Elham Günefl kesti.
Toplumumuzun bireyle-
rinin böyle baflar›l› çal›fl-
malara imza atmas›n›n
sevindirici oldu¤unu be-
lirten Deniz Oguzkanl›,
iflyeri sahibi Garip Öz-
kan› tebrik ederek bafla-
r›lar›n›n devam›n› diledi.
Aç›l›flla ilgili Telgraf’a
konuflan Garip Özkan
uzun süredir böyle bir
yer açmak için haz›rl›k-
lar›n› yürütüklerini belir-

terek, Londra gibi bir
yerde spor severlere her
tak›m›n orjinal ürünleri-
ni sunmak istediklerini
ve böyle bir ihtiyaçtan
dolay› yola ç›kt›klar›n›
dile getridi. Özkan, Tür-
kiye’de önde gelen fut-
bol tak›mlar›na ait fut-
bolcu ve taraftar forma-
lar›n›n yan› s›ra tak›mla-
ra ait maskot, müzik
cd’leri, çoraplar, atk› ve
flapkalar gibi tak›mlar
taraf›ndan üretilen her

türlü ürünlerin sat›fl›n›
gerçeklefltireceklerini
belirtti. Kulupler baz›n-
da aç›lan Londra’daki
tek lisansl› bayi oldukla-
r›n› dile getiren Garip
Özkan, sat›fl›n› yapt›kla-
r› ürünleri Türkiye’deki
her tak›m›n yetkili bayi-
sinden anlaflmal› olarak
Londra’da piyasaya sür-
düklerini ve bundan
sonra spor severlerin
hizmetinde olacaklar›n›
belirtti.

Uzun süredir aç›l›fl haz›rl›klar› yap›lan Taraftar Sport
Store Lordship Lane’de aç›l›fl›n› gerçeklefltirildi. 

Taraftar Sport Store
kap›lar›n› spor severlere açt›

DIY Center Sat›fl 
ve Pazarlama
Müdürü Ümit
Sevimli, yeni ev
alanlara ve iflyer-
lerini yenileyecek-
lere yönelik
dönemsel ürün
indirimleri
yapt›klar›n› 
belirtiyor.

Yaklafl›k 1500 metrekarelik alanda sergiledikleri ürün gruplar›na her geçen gün yenisini
ekleyen DIY Center, müflteri memnuniyetini ön plana ç›kar›yor.

fiafak ‹nternational Food
Centre’›n menejer yard›mc›s›

Baran Çiçek.
fiafak Food Centre’da sebze ve meyveler günlük olarak getiriliyor

ve hal fiyati ile sat›fla sunuluyor. Büyük bir ilginin gözlendi¤i aç›l›flta haz›r bulunan misafir ve
müflterilere tatl› ve içecek ikram edildi.
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Frans›z Le Monde gazetesi
Kiwandja kentinde yafla-
nan katliam› yerinde gör-
dü. Katliam›n boyutlar›n›
görmek için her semt ve
hatta her evi görmek ge-
rekti¤ini anlatan gazete
Demokratik Kongo Cum-
huriyeti’nin do¤usundaki
bu küçük kasabada kanl›
bir temizlik operasyonu
yap›ld›¤›na dikkat çekti.
Bunun temel sorumlusu
olarak Halk Savunmas›
‹çin Ulusal Kongre CNDP
gerillalar›n›n görüldü¤ünü
belirten gazete, Laurent
Nkunda baflkanl›¤›ndaki
bu gerilla grubunun bü-
yük ço¤unlu¤unun Tutsi-
lerden olufltu¤unu kayde-
diyor.  Gazeteye göre
CNDP gerillalar› 5-6 Kas›m
tarihlerinde Kongolu Hu-
tular›n ço¤unlukta oldu¤u
“düflman mahalleleri” he-
def ald›.  Sokaklardaki ce-
setler aras›nda, çocuklar,
kad›nlar ve gençleri oldu-

¤unu belirten gazete, “Ma-
bongo II semtindeki kü-
çük bir evdeki ölüler, kor-
kulu komflulara göre ayn›
aileye ait: ‹ki yetiflkin, bir
çocuk, iki genç. Yüzlerce
metrelik bir alanda, baflka
evlerde baflka cesetler de
gizli duruyor. Baflta erkek-
ler, gençler. Ama bir kad›n
da var. Daha ötede, kafa-
s›ndan bir kurflunla vurul-
mufl yafll› biri” diye anlat›-
yor. 

SINIRSIZ DOKTORLAR
HAR‹Ç HERKES KAÇTI

Demokratik Kongo Cum-
huriyeti’ndeki BM Misyo-
nu (MONUC) ise olaydan
son derece kayg›l› olduk-
lar›n› belirterek, “toplu in-
fazlar”dan bahsetti. Le
Monde yaflananlar›n BM
güçlerinin gözleri önünde
cereyan etti¤ini vurgulad›.
Kentteki nüfusun ço¤un-
lu¤u, aç ve susuz d›flar›da

bar›nacak bir yere arar-
ken, BM’nin herhangi bir
yard›mda bulunmad›¤›na
dikkat çeken Le Monde,
“‹lk çat›flmalardan itibaren,
Mavi Kaskl›lar üslerine ka-
panarak, halktan tel örgüt-
lerle çevrili askeri bölgeye
kim girmeye çal›fl›rsa atefl
etmeye haz›r bir flekilde si-
lah konumland›lar” diye
yazd›. Gazete, Ma-
i Mail’le yönelik kanl› ola-

y›n BM askerlerinin bulun-
du¤u alana kufl uçuflu bir-
kaç yüz metrede yafland›-
¤›n› bildirdi. Uluslar aras›
sivil toplum örgütleri de
çat›flmalar›n ilk gününde
bölgeyi terk etti¤i için ya-
ral›lar›n tedavisi, hamile
kad›nlar›n do¤umu sadece
birkaç hemflirenin omuzla-
r›nda kald›. S›n›rs›z Dok-
torlar hariç herkesin kaçt›-
¤› belirtiliyor. 

AB yaklafl›m›n› yans›tacak
önerilerde 14-15 kas›mda
Washington'da gerçekleflti-
rilecek uluslararas› finans
zirvesinde, "Hiçbir finans
kuruluflu, hiçbir piyasa
segmenti ve hiçbir otorite
uygun ve yeterli düzenle-
meden ya da en az›ndan
denetimden kaçamaz" ifa-
desi kullan›l›yor.
Yeni uluslararas› finansal
sistem hesap verebilirlik ve
fleffafl›k ilkelerine dayan-
mas› gerekti¤i vurgulanan
AB ortak tutum belgesin-

de, yeni krizlerin önlene-
bilmesi için yeni finans si-
teminin risklerin do¤ru de-
¤erlendirilmesine imkan
vermesi isteniyor.
Gayr› resmi AB zirvesi ka-
rarlar›nda, finansal mimari-
de Uluslararas› Para Fo-
nu'na merkezi rol verilme-
sinden bahsedilerek, yeni
krizleri önleme sorumlulu-
¤unun IMF'ye b›rak›lmas›
talep ediliyor.
Kararlarda, dünyan›n önde
gelen merkez bankas› bafl-
kanlar› ve maliye bakanla-

r›ndan oluflan Finansal ‹s-
tikrar Forumu'nun IMF ile
yak›n koordinasyon içine
girmesi gere¤ine iflaret edi-
liyor. Sözkonusu ilkeler ›fl›-
¤›nda AB, 15 kas›mdaki
uluslararas› finans zirvesin-
de kredi derecelendirme
kurulufllar›n›n kay›t alt›na
al›narak yak›ndan denet-
lenmelerini, muhasebe

standartlar›n›n birbirleriyle
uyumlu hale getirilmesini,
tüm finans kurumlar›, pi-
yasa ve bölgelerin denetim
alt›na al›nmas›, bankalar›n
afl›r› risk almak yerine
uzun vadeli sürdürülebilir
karl›l›¤a odaklanmalar›n›n
teflvikini ve IMF'nin yetki
ve kaynak aç›s›ndan güç-
lendirilmesini isteyecek.

24
Le Monde:

Frans›z Le Monde gazetesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 5-6 Kas›m
tarihlerinde yaflanan katliam›n, olaylara birkaç yüz metre uzakta bulunan BM
güçlerinin gözleri önünde yafland›¤›n› kaydetti.

Ekonomik kriz konusunda Avrupa Birli¤i’nin

ortak pozisyonunu belirlemek için Dönem

Baflkan› Fransa'n›n önerisiyle toplanan AB lider-

leri, 5 maddelik önlem paketi üzerinde anlaflt›.

“BM’nin gözleri önünde
bir katliam yafland›”

AB liderleri ekonomik krizle ilgili paket 
üzerinde anlaflt›

n Ekim Devrimi’nin 91. y›l
dönümü Rusya’n›n birçok
yerinde yap›lan gösterilerle
kutland›. Moskova’da topla-
nan binlerce kifli ifl, afl ve ba-
r›fl sloganlar› ile yürüdü.
Moskova’daki gösteriler K›z›l
meydan yak›nlar›ndaki Tra-
veskaya caddesinde bafllar-
ken burada toplanan binler-
ce kifli ellerinde k›z›l bayrak-
larla Bolfloy Tiyatrosu önüne
do¤ru yürüyüfle geçti. Rusya
Komünist Partisi lideri Gen-
nadiy Züganov'un içinde bu-
lundu¤u göstericiler elerinde
"orak-çekiçli" k›z›l bayrakla-
r›n yan› s›ra Lenin ve Sta-
lin'in posterlerini tafl›yarak
Sovyetler Birli¤i dönemine
ait flark›lar ve Sosyalist marfl-
lar söyledi. Komünist Parti li-
deri Züganov burada yapt›¤›
konuflmada, tüm kapitalistle-
rin Lenin’in “devlet ve dev-
rim” ile Karl Marks'›n "Das
Kapital" kitab›n› dikkatli fle-
kilde okumas›n› tavsiye etti.
Zuganov mevcut ekonomik
krizden kapitalizmi sorumlu
tutarak, sistemi sosyalizme
yönelik kitleleri maniple et-
mekle suçlad›.

Dünyadan
k›sa k›sa
haberler...

Almanya’da 
antisemitizm

art›yor

Moskova’da Ekim
Devrimi’nin 91.
y›l›nda kutlama

n Yahudi soyk›r›m›n›n res-
men bafllad›¤› Kristal gece-
sinin 70. y›ldönümünde, Al-
manya’da antisemitist e¤i-
limlerin artt›¤› tespit edildi.
Nazilerin Berlin’de Yahudi-
lere ait ev, dükkan ve sina-
goglara sald›r›p yüzlerce ki-
fliyi öldürdü¤ü 9 Kas›m
1938’in 70. y›ldönümünde,
Almanya’da antisemitizmin
artt›¤› belirtildi. Sol Parti’nin
federal hükümete yöneltti¤i
soru önergesine verilen ce-
vaba göre, bu y›l›n ilk do-
kuz ay›nda Almanya’da se-
kiz yüz Yahudi düflman›,
ondört bin de afl›r› sa¤c› flid-
det eylemi kaydedildi¤i be-
lirtiliyor. Polisin hakk›nda
soruflturma açt›¤› 471 ey-
lemcinin sadece dördünün
tutukland›¤›na dikkat çekili-
yor. Ülkede afl›r› sa¤c› flid-
det sonucu yaralanan kifli
say›s› da alt›yüzü geçiyor.
Yabanc› düflman› eylemler-
de de yüzde 10’a yak›n bir
art›fl kaydediliyor. Federal
Meclis önceki hafta, Yahudi
düflmanl›¤›yla toplumun
bütün katmanlar›nda müca-
dele etme karar› ald›. Hal-
k›n bu konudaki bilinci art›-
r›larak, antisemitizmle mü-
cadele eden kurulufllar mali
olarak desteklenecek.

n Barak Obama, baflkan se-
çildikten sonra düzenledi¤i
ilk bas›n toplant›s›nda eski
baflkanlardan Reagan’›n efli
Nancy Reagan’›n kocas›n›n
baflar›s› için astrologlara da-
n›flt›¤›na iliflkin söylentilere
atfen bir flaka yapt›ktan son-
ra eski First Lady’den özür
diledi. Obama, gazetecilerin
eski baflkanlara dan›fl›p da-
n›flmad›¤›n› sormas› üzerine
halen hayatta bulunan bütün
eski baflkanlarla konufltu¤u-
nu söyledi. Bu noktada Oba-
ma, gülümseyerek “Ancak
seanslar düzenleme konu-
sunda Nancy Reagan mese-
lesine girmek istemedim”
dedi. Obama, 87 yafl›nda
olan ve ciddi sa¤l›k sorunla-
r› bulunan Nancy Reagan’la
ilgili flakas›n›n a¤›r kaçt›¤›n›
hemen anlayarak bas›n top-
lant›s›ndan sonra eski First
Lady’yi arad›. Barack Oba-
ma’n›n sözcüsü Stephanie
Cütter, “Obama, dikkatsizce
ve düflüncesizce sarf etti¤ini
belirtti¤i bu söz için Nancy
Reagan’dan özür diledi. S›-
cak bir konuflma oldu” dedi.
Obama’n›n k›rd›¤› pot, bafl-
kanl›¤a seçilmesinden sonra-
ki ilk gaf› olarak kay›tlara
geçti.

Dünyadan
k›sa k›sa
haberler...

‹spanyol
adaletinden

“Franco” engeli 

Obama’dan 
ilk gaf

n ‹spanya Ulusal Mahke-
mesi, Franco Faflizmi’nin in-
sanl›¤a karfl› iflledi¤i suçlara
iliflkin yarg›ç Baltasar Gar-
zon’un toplu mezarlar›n
aç›lmas›na yönelik ald›¤›
karara engel koydu. Gar-
zon Baltazar’›n da ba¤l› ol-
du¤u bir yarg›çlar kurulu
olan Ulusal Mahkeme, sav-
c›l›¤›n talebine olumlu ce-
vap vererek, toplu mezar-
lar›n aç›lmas› karar›n› dur-
durdu. Yarg›ç Garzon, 16
Ekim’de 1936-39 tarihleri
aras›ndaki iç savaflta yafla-
nan “kay›plar”  ve 1939-75
tarihleri as›nda Franco dik-
tatörlü¤ü döneminde toplu
mezarlarda “unutulmufl”
olanlara iliflkin bir yarg›la-
ma yolunun aç›lmas› ama-
c›yla, toplu mezarlar›n aç›l-
mas›na karar vermiflti. Bu
karar ‹spanya’da hem hu-
kuk hem de siyasi cephede
sert tart›flmalara yol açm›fl-
t›. Garzon, olay› hukuksal
olarak Francocular›n “in-
sanl›¤a karfl› suçu” çerçeve-
sinde de¤erlendirmekle
General Franco’nun ölü-
münden iki y›l sonra 1977
y›l›nda, “ulusal uzlafl›” ad›-
na ç›kar›lan af yasas›n› del-
mifl oldu.
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RenkArt’dan resim
kursu ve film gösterimi
RenkArt Sanat Merkezi yetiflkinler için resim kurslar› düzenleyece¤ini duyurdu.

Karakalem, suluboya ve ya¤l›boya tekniklerin ifllenece¤i e¤itim çal›flmalar›nda, or-

taya ç›kan ürünler daha sonra yap›lacak bir sergide halkla buluflturulacak. 

Y
›ll›k Genel Ku-
rul toplant›s›n›
25 Ekim tari-
hinde gerçek-
lefltiren Welsh

Dil Kurumu, Türkiyeli
Kürtlerin dillerini koru-
mak ve gelifltirmek için
dayan›flma karar› ald›.
Karar alt›na al›nan öneri
Welsh Dil Kurumu Yöne-
tim Kurulu üyesi Dafydd
Morgan Lewis ve Wales
Parlementosu’nda yer alan
Wales Partisi Milletvekili
Hywel Williams taraf›ndan
yap›ld›. Önerinin içeri¤in-
de flu ifadeler yer ald›:
“Türkiye’deki Kürtlerin
fliddet kullanmadan kendi
dillerini kullanmak için

verdikleri mücadeleyi des-
teklemek. Kürt ve Türk
halklar›n›n geliflmesine
katk› sunmak. Kürtlerin en
do¤al haklar› olan dillerini
hayat›n her alan›nda kul-
lanmalar› konusunda ›s-
rarl› olmak. Kürt dilinin gi-
derek kaybolmas›n› engel-
lemek.”
Toplant›da yönetime yeni
seçilen Welsh Dil Kurumu
Yönetim Kurulu Baflkan›
Menna Machreth flöyle ko-
nufltu: ”Welsh Dil Kuru-
munun Kürtçenin geliflti-
rilmesi ve dahas› özgürlefl-
tirilmesi için verilen bar›fl-
ç›l mücadeleyi destekle-
mesi yönünde karar alma-
s›ndan dolay› çok mutlu-

yum. Biz Wales’de dil hak-
lar› için çok mücadele et-
tik ve hala önümüzde ka-
tetmemiz gereken bir me-
safe var. Kürtçe üzerindeki
bask›lar geçmiflteki yafla-
nan Welsh dili üzerindeki
bask›lardan çok daha faz-
lad›r. Biz Kürt halk›n›n
mücadelesini uzun y›llar-
dan beri destekliyoruz.
Geçmiflte Il›su Baraj›’na
karfl› yap›lan kampanyaya
da destek vermifltik.”  
Welsh Milletvekili Hywell
Williams ise “Bizim Kürt
arkadafllar›m›z” tan›mla-
mas›yla de¤erlendirdi¤i
Kürt halk›n›n bu karardan
güç alaca¤›n› düflündü¤ü-
nü söyledi. 

K
ad›nlar›n sos-
yalleflmesinin
önünü açma
düflünces in-
den yola ç›ka-

rak düzenlenen dayan›fl-
ma gecesinde gönüllerin-
ce e¤lenen kad›nlar, evle-
rinde yapt›klar› yöresel
yemekleri de geceye ge-
lenlere ikram ettiler. 
DJ Zeynel ve Cuma eflli-
¤inde doyas›ya e¤lenen
dernek üyeleri ve kad›n-
lar, saz hocas› Ulafl ve
Günefl’in sundu¤u halk
müzi¤i örnekleriyle gece-
nin geç saatlerine kadar
halaylar çektiler. 
Sürpriz çekilifllerin de dü-

zenlendi¤i gece sonras›n-
da K›rk›srakl›lar Dayan›fl-
ma Merkezi Kad›n Ko-

misyonu’nun etkinlikleri-
nin devam edece¤i belir-
tildi. 

Welsh Dil
Kurumu’ndan

Kürtçe’yle
dayan›flma karar›

Kad›nlar dayan›flma
gecesinde bulufltu

R
enkArt Sanat
Merkezi yetifl-
kinler için re-
sim kurslar›
d ü z e n l i y o r .

Londra gibi büyük bir
kentte flehir karmaflas›n-
dan uzak ruhunu dinlen-
dirmek ve ortaya sanat-
sal eserler ç›karmak iste-
yen her kifliye aç›k olan
resim kurslar› 11 Kas›m
Sal› günü saat 18:00’da
RenkArt’›n Stoke Ne-
wington’daki yerinde
gerçekleflecek. 
Konuyla ilgili bilgi al-
mak isteyenler 079 58 59
8761 numaral› telefonu
arayabilir veya ren-
kart@googlegroups.com
e-mail adresine talepleri-
ni içeren bir mail atabi-
lirler.

MARY’S OLD
CHURCH’DE
"DEL‹CATESSEN /
SARKUTER‹" ADLI
F‹LM GÖSTER‹LECEK
RenkArt Sanat Merke-
zi’nin bu hafta düzenle-
yece¤i bir di¤er etkinlik
ise 15 Kas›m Cumartesi
günü St Mary’s Old
Church’de saat 17:30’da
"Delicatessen / Sarkute-

ri" adl› film gösterimi
olacak. 
Kara mizah›n en güzel
örneklerinden say›lan
film fantastik komedi
dal›nda baflar›l› bir yap›t
olarak de¤erlendiriliyor.
Filme girifl ücretli olup
biletler 1 paundtur. Orji-
nal dili Fransizca olan
film, ‹ngilizce altyaz›yla
gosterilecek.

Ucuz içki sat›fl›na
yasaklama geliyor 
Afl›r› alkol alanlar›n yol açt›¤› düzen bozuklu¤uyla mücadele
amac›yla ucuz içki sat›fllar›n›n yasaklanmas› gündemde.

‹
çiflleri Bakanl›¤› parlamento komisyo-
nu, pervas›zca alkollü içki tüketenle-
rin yol açt›¤› sorunlar›n polise büyük
yük getirdi¤ini belirterek, indirimli iç-

ki saatlerinin ve süpermarketlerde maliye-
tinin alt›na içki sat›fl›n›n yasaklanmas›n›
talep etti. Komisyon, 21. yüzy›lda emniyet
güçlerinin karfl›laflt›¤› sorunlarla ilgili ola-
rak haz›rlad›¤› raporda, ‹ngiltere ve Galler
için muhtemel bir çözümün, alkollü içki-
ler için asgari bir fiyat belirlenmesine ilifl-
kin yasal düzenleme yap›lmas› olabilece-
¤ini bildirdi. Ucuz alkollü içkinin fliddet
olaylar›n›n artmas›na yol açt›¤›n› belirten
komisyon, alkollülerin yol açt›¤› sorunla-
r›n polisin kaynaklar›n› bununla mücade-
leye yönlendirmesine neden olarak, daha
ciddi suçlarla mücadelesine engel oldu¤u-
nu kaydetti. Raporda, 30 y›l öncesine gö-
re alkollü içkinin sat›n al›nabilirlik duru-
munun yüzde 69 artt›¤›na iflaret edilerek,
fliddete maruz kalanlar›n yüzde 45'inin,
sald›rganlar›n›n sarhofl oldu¤unu belirtti¤i
ifade edildi. Komisyon Baflkan› Keith Vaz,
yapt›¤› aç›klamada, bu sorununun as›l so-

rumlular›n›n birbirleriyle rekabet için içki-
yi en ucuza satan süpermarketler oldu¤u-
nu söyledi. Vaz, hükümete, maliyetin al-
t›nda sat›fllar›n yasaklanmas› için en k›sa
zamanda bir yasal düzenleme yapmas›n›
ve alkollü içki sat›fl› için minimum fiyat
belirlemesini tavsiye ettiklerini belirtti.
Parlamentodaki muhafazakarlar›n içki sa-
t›fl›n›n gün boyunca serbest olmas›n› ya-
saklayarak 24 saatlik süreyi k›saltma pla-
n›na karfl›n Vaz, alkolle ba¤lant›l› fliddetin
nedenini içki içilen saatlerin uzunlu¤u de-
¤il, ucuz içki oldu¤unu vurgulad›.

Geçti¤imiz ay›n sonlar›nda Y›ll›k Genel Kurul toplant›s›n› gerçek-
lefltirren Welsh Dil Kurumu, Türkiyeli Kürtlerin dillerini korumak
ve gelifltirmek için dayan›flma karar› ald›. 

K›rk›srakl›lar Dayan›flma Merkezi Kad›n Komisyonu’nun
düzenledi¤i ve kad›nlar›n sosyalleflmesinin önünü açmak
amac›yla yap›lan geceye çok say›da kad›n kat›ld›.
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1150
k i fl i
üzerin-
de ya-

p›lan 4 araflt›rman›n sonuç-
lar›na göre bilim adamlar›,
pastiller, fluruplar ya da an-
timikrop, antiseptik içeren
ilaçlar›n, fleker, bal ya da
s›cak içeceklerle k›yaslan-
d›¤›nda elle tutulur yarar›
bulunmad›¤›n› vurgulad›.
Araflt›rmaya kat›lanlardan
rastgele seçilen bir grup, 2-

3 gün boyunca ambroksol
içeren pastilden günde en
fazla 6 tane olmak üzere
ald›, di¤er grubaysa place-
bo (sahte ilaç) verildi. Arafl-
t›rmalar›n sonunda, place-
bo pastillerin etkisi 2 yetifl-
kin hastadan birinde “iyi”
ya da “çok iyi” olarak de-
¤erlendirildi. Bununla be-
raber 12 yafl›n üzerindeki
gençlerde ambroksol içe-
ren pastil ve placebo pasti-

lin etkisi aras›nda fark gö-
rülmedi.
Araflt›rmac›lar, bo¤az a¤r›-
s›n›n sadece birkaç gün
sürdü¤ünü, s›cak içecekle-
rin virüslerin ço¤almas›n›
s›n›rland›rd›¤›n› flekerlerin-
se tükürük bezlerini hare-
kete geçirdi¤ini belirterek
flu önerilerde bulundu:“Bo-
¤az›n›z›n iki taraf› a¤r›yorsa
sert flekerlerden emin. Nor-
malde belirtiler 4-5 güne

kadar geçecektir. Bu süre
zarf›nda doktorunuza tele-
fonla durumunuz hakk›nda
bilgi verebilirsiniz. Vakala-
r›n yüzde 10’unda iltihap
bakteri kökenlidir ve anti-
biyotikle tedavi edilmesi
gerekir. E¤er belirtileriniz
ayn› flekilde 5 günden
uzun sürüyorsa ya da ku-
lak a¤r›s› gibi yeni bir gelifl-
me söz konusuysa doktora
gidin.”

ABD’li bi-
l i m
adam

lar›n›n yapt›¤› ve “Au-
tism” dergisinde yay›mla-
nan araflt›rmada, bu bul-
gunun, otistik olma ihti-
mali bulunan çocuklar›n
durumunun ailelerce ön-
ceden saptanmas› ve te-
daviye daha erken bafl-
lanmas›n› sa¤layabilece¤i
bildirildi.  
California Üniversitesin-
den Sally Ozonoff ve eki-
bi, otistik bebeklerin
oyuncaklar› di¤er çocuk-
lardan çok daha fazla
e¤ip büktü¤ünü, evirip

çevirdi¤ini ve flifle
gibi objelere gözleri-
nin ucuyla veya sabit ba-
k›fllarla bakt›¤›n› saptad›.
Ozonoff, oyuncaklarla
al›fl›lmad›k flekilde oy-
nanmas›n›n, otizm belirti-
leri listesine eklenebile-
ce¤ini belirterek,
“Otistik bir çocuk ne
kadar erken te-
davi edilirse,
bu çocu¤un
gelece¤i üzerinde
o kadar etkiniz olur” de-
di.
Ozonoff ve ekibi araflt›r-
malar›n›, kardeflleri otistik
oldu¤u için otizm riski

b u -
lundu¤u düflü-

nülen 1 yafl›ndaki 66 be-
bek üzerinde yapt›. Bu
bebeklerden 9’una daha

sonra otizm tan›s› konul-
du. Tan› konulanlar›n
7’sinin oyuncaklar› çok
daha uzun süreler e¤ip
büktü¤ü, evirip çevirdi¤i
ve objelere yandan bakt›-
¤› görüldü. Otizmin ne-
deni bilinmiyor, ancak
genetik ve çevresel fak-
törlerden kaynakland›-
¤› tahmin ediliyor.

Hastal›k genel-
likle 3 yafla ka-
dar teflhis edili-

yor. Otizm ve Asperger
sendromu gibi otizm ba¤-
lant›l› hastal›klar ABD’de
her 150 çocuktan birinde
görülüyor.

n 
Bilim adamlar›, beyin hücre-
lerinin yenilenmesinin müm-
kün olmamas› nedeniyle be-
yin ve omurilik hasarlar›nda
karfl›lafl›lan çaresizli¤i gide-
recek bir yol buldu. Boston
Çocuk Hastanesi doktoru Ji-
gang He, fare beyninde ha-
sar görmüfl olan sinir hücre-
lerinin kendilerini yeniden
üretmesini sa¤layan yönte-
me imza att›. Doktor Jiang’in
bu çal›flmayla ilgili kaleme
ald›¤› makalesi, Science der-
gisinde yay›mland›. Çal›flma
s›ras›nda, sinir hücresinin
geliflmesini engelleyen bir
protein bloke edildi ve bu-
nun, hasarl› “optik sinirlerin”
yerine yeni hücrelerin gelifl-
mesini teflvik etti¤i belirlen-
di. Kol ve bacaklardaki sinir
lifleri tahrip olduktan sonra
kendisini yenileyebildi¤i hal-
de, beyin ve omurilikteki si-
nir hücreleri bunu baflaram›-
yor. Çal›flma s›ras›nda, PTEN
ve TSC1 adl› proteinler blo-
ke edildi ve söz konusu hüc-
relerin (axon) h›zla kendini
yeniledi¤i görüldü. Ekip,
flimdi bu proteinleri bloke
edecek bir ilaç üretmek
amac›yla çal›flmalar›n› sürdü-
rüyor.

n ABD’li araflt›rmac›lar, mig-
reni olan kad›nlar›n meme
kanserine yakalanma riskinin
yüzde 30 az oldu¤unu ileri
sürdü. Araflt›rmac›lar, bu arafl-
t›rmayla meme kanseri ile
migren aras›ndaki iliflkinin ilk
kez incelendi¤ini ve sonuçla-
r›n›n, kad›nlarda meme kan-
seri riskini azaltmak için yeni
yollar açabilece¤ini ifade etti.
Fred Hutchinson Kanser
Araflt›rmalar› Merkezi’nden
doktor Christopher Li, genel-
de migren geçmifli olan ka-
d›nlarda, hiç olmayanlara na-
zaran meme kanseri riskinin
yüzde 30 düflük oldu¤unu
bulduklar›n› ifade etti. Seattle
bölgesinde menopoz sonras›
meme kanserine yakalanan
1.938 ve meme kanserine ya-
kalanmam›fl 1.474 kad›n üze-
rinde yapt›klar› iki çal›flmay›
analiz eden Li ve meslektaflla-
r›, bu kad›nlardan migren tefl-
hisi konmufl olanlarda meme
kanserine yakalanma riskinin
yüzde 30 az oldu¤unu buldu.
Li, araflt›rma sonuçlar›n›n dik-
katli yorumlanmas› gerekti¤i-
ni ve bu sonuçlar›n meme
kanseri riskinde olas› bir yeni
faktöre iflaret etti¤i uyar›s›nda
bulundu.

Larenjit, farenjit, anjin gibi s›k s›k rastlanan bo¤azla ilgili
hastal›klar›n birkaç gün içinde kendi kendine geçti¤ini ve ilaçlarla
tedavi edilmesine gerek olmad›¤›n› belirten araflt›rmac›lar, vakalar›n

yüzde 90’›n›n virüse ba¤l› bo¤az iltihab› oldu¤unu, bunun da antibiyotikler, 
kortizonlu veya iltihap önleyici ilaçlar› kullanmay› gerektirmedi¤ine dikkati çekti.  

Bebeklerin oyuncakla oynama

biçimi otizm belirtisi olabilir

Sa¤l›ktan
k›sa k›sa
haberler
Beyin ve omurilik

hasar›n›n
tedavisinde umut

Migren, meme
kanseri riskini

azalt›yor

n Frans›z bilim adamlar›,
yüksek kalori al›m›nda da-
hi metabolizmay› ya¤ yak-
mas› için “aldatan” bir ilaç
gelifltirdi. SRT1720 ad› veri-
len ve k›rm›z› flarab›n özü
resveratrolün kimyasal ya-
k›n› olan ilaç, yafllanmayla
mücadele etti¤i san›lan
SIRT1 proteinini hedef al›-
yor. Louis Pasteur Üniversi-
tesi’nden bir ekip, araflt›r-
malar› çerçevesinde,
SRT1720 ad› verilen ve k›r-
m›z› flarab›n özü resverat-
rolün kimyasal yak›n› olan
ilac›n, yafllanmayla müca-
dele etti¤i san›lan SIRT1
proteinini hedef ald›¤›n›
gördüler. Sonuçlar› Cell
Metabolism dergisinde ya-
y›mlanan araflt›rmada, fare-
ler üzerinde denenen ila-
c›n, hayvanlar› kilo almak-
tan ve insülin direncinden
korudu¤u gözlendi. Fran-
s›z bilim adamlar›n›n, daha
önce yap›lan araflt›rmala-
r›n, resveratrolün SIRT1 va-
s›tas›yla yüksek kalorili bir
diyetin baz› etkilerini yok
etti¤ini göstermesi üzerine
söz konusu proteinle ilgi-
lendikleri belirtildi.

n Hastane mikroplar›n›n yol
açt›¤› enfeksiyonlara karfl›
“iyi bakteriler” kullan›labile-
cek. ‹sveçli bilim adamlar›,
50 hasta üzerinde yapt›klar›
klinik araflt›rmada, yararl›
(probiotik) bakteri Lactoba-
cillus planarum 299’un tehli-
keli mikroplar› bertaraf etme-
ye yarad›¤›n› saptad›lar. Solu-
num makinelerine ba¤l› has-
talar, havaland›rma kaynakl›
zatürre (VAP) hastal›¤›na ya-
kalanma riski alt›nda bulunu-
yorlar. Cihaza ba¤l› olunan
her gün bu hastal›¤a yakalan-
ma riski yüzde 1 oran›nda ar-
t›yor. Lund’daki Üniversite
Hastanesi’nden Bengt Kla-
rin’le ekibi, bu durumda “iyi
bakterinin” kullan›lmas›n›n
pratik bir alternatif olabilece-
¤ini belirttiler. Yap›lan testler-
de, hastan›n a¤z›n›n milyon-
larca Lp299 bakterisinin bu-
lundu¤u bir solüsyonla te-
mizlenmesinin, “klorheksi-
din” antisepti¤i kullanmak
kadar etkili oldu¤u ve bir yan
etkisinin bulunmad›¤› görül-
dü. Bu yöntemin a¤›zdan uy-
gulanan kimyasal unsurlar-
dan daha üstün oldu¤unu
bildirdiler.

Sa¤l›ktan
k›sa k›sa
haberler
Metabolizmay›

kand›ran ilaç kilo
verdirecek

Hastane 
enfeksiyonlara

karfl› iyi 
bakterileri

Bo¤az a¤r›s›

flekerle geçebiliyor

Bebeklerin oyuncaklarla al›fl›lm›fl›n d›fl›nda bir
biçimde oynamas›n›n otizm belirtisi 

olabilece¤i vurguland›. Otistik bebeklerin
oyuncaklar›n› çok daha uzun süreler e¤ip

büktü¤ü, evirip çevirdi¤i ve objelere yandan
bakt›¤› belirtildi. Amerikan Pediatri Birli¤i, 2

yafl›na gelmeden önce bütün 
çocuklar›n otizm bulunup 

bulunmad›¤›n› anlamak için incelenmesi
tavsiyesinde bulunuyor.
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Parlamentera DTP’ê
ya Amedê Gultan
Kiflanak diyar kir

ku Çubukçu têkildarî,
“Ka polîs û merciyên
edlî ji bo astengkirina
flîdeta li dijî jinê wezîfe-
ya xwe dikin an nakin”
tu agahî nedane.
Parlamentera DTP’ê ya
Amedê Gultan Kiflanak
di pirsniyarnameyê de
kapasîteya stargehên ji-
nan, hewceyiya starge-
han, rewfl û mercên ji-
yana li van stargehan,

xebatên ji bo astengkiri-
na li dijî flîdeta li ser
jinê, wezîfeyên polîsan
û merciyên edlî yên di
vî warî de hatibûn pir-
sîn. Di pirsniyarnameyê
de Wezîr Çubukçu tenê
pirsên têkildarî xebatên
teknîkî dan. Têkildarî
mijarê Kiflanak anî zi-
man ku Çubukçu tenê
hejmara stargehan, hej-
mara kesên li van star-
gehan dimînin agahiyên
teknîkî dane û wiha got:
“Lê di gelek mijaran de

agahî nehatine dayîn.
Wekî mînak kesên li
van stargehan xizmetê
didin, di kîjan astê de
ne û tahsîla wan çiye. Li
gorî kîjan krîteran tevdi-
gerin?”
Her wiha di pirsniyarna-
meyê de pirsên têkilda-
rî astengkirina flîdeta li
ser jinê û rola merciyên
edlî û polîsan a di vî
warî de jî qet nehatin
bersivandin. Pirsa Kifla-
nak a wekî, “Di nav 5
salên dawiyê de çend ji-

nan ligel ku ji bo paras-
tinê serî li dewletê dane
û pifltre ji ber ku nehati-
ne parastin, hatin kufl-
tin” ji hêla Çubukçu vê
nehat bersivandin. 
Têkildarî mijarê Kiflanak
wiha axivî: “Tifltên tek-
nîk gotine. Ev qas star-
geh hene ev qas kes lê
dimînin. Lê tiflta me dix-
west di vî warî de ji bo
astengkirina flîdetê, pa-
rastina jinan, cezakirina
sûcdaran çiqas qanûn
hatin guherandin. Ev

qanûn çiqas bi cih tên.
Dewlet çiqas ji flîdeta li
dijî jinê berpirsyar e. Çi-
ma qanûn nayên biciha-
nîn. Yên wezîfeya xwe
xirab bi kar tînin, hatin
cezakirin. Dewlet çi di-
ke ji bo astengkirina flî-
detê. Ev agahî tune ne.

Wisa xuya ye ku Wezîr
Çubukçu van tifltan ji
xwe re nake xem.
Dibêje ji wezaretên din
bipirse. Ji bo wê xem jî
nîn e. Bekçiyek ji wezî-
feyê girtine. Tiflta Wezîr
Çubukçu kirî ji wezîfeyê
girtina bekçiyekî ye.” 

’Çûbûkçû wezîfeya bekçît›yê d›ke’ 

Tê flîrovekirin ku
serhildana gelê
kurd a di dema

dawî de Erdogan xiste
zehmetiyeke mezin û
wî ji ber vê yekê jî
serkêflê polîtîkayên xwe
yên Kurdistanê Dengîr
Mîr Mehmet Firat ji pey-
wirê girt û li flûna wî jî
Kevnewezîrê Karên
Hundir Abdulkadîr
Aksu anî ser kar. 
Derket holê ku Firat
roja sêflemiya derbas-
bûyî daxwaz ji Erdogan
kiriye ku îstifa bike. Li
gorî sedemên xuya wî
hinceta ‘ez westiyam,
ez lêborîna xwe
dixwazim’ nîflan daye.
Aflkera bû ku Firat îsti-
faya xwe ya fermî
rojekê beriya wê daye. 
Firat der barê îstifaya
xwe de daxuyaniyek da
û wiha got: “Ez jî AKP’ê
kesê duyemîn im. Ji ber
vê yekê ez jî herî kêm
qasî Erdogan diwestim

û dixebitim. Erdogan ji
bo ku ez îstifa nekim
gelek israr kir lê piflt re
qebûl kir.”

ÎDIAYA LI KULÎSAN

Lê di kulîsên AKP’ê tê
gotin ku Firat ji ber got-
inên Erdogan yên li
Colemêrgê ku gotibû;
‘Yek al, yek dewlet û
yek milet, kesê ku
qebul nake bila here’
îstîfaya xwe xwestiye.
Dîsa tê îdiakirin ku got-
inên Erdogan ên wekî;
‘Heta kî derê sebir,
bêguman welatî dê xwe
biparêzin’ jî bûne sede-
ma nerehetiyê û ji ber
vê yekê jî Firat daxwaz
kiriye ku îstîfa bike. 
Tê diyarkirin ku mijar
roja sêflemiyê di civîna
MYK’ê de hate rojevê.
Firat di civînê de ev
gotinên Erdogan rexne
kirin û wiha got: “Em di
pêvajoyek hesas re der-

bas dibin. Ev peyamên
wiha flafl tên  fêmkirin.” 
Erdogan li gorî
polîtîkayên xwe yên
înkarê ku di dema dawî
de di her firsetê de tîne
ziman, Kevnewezîrê
Karên Hundir
Abdulkadîr Aksu ku di
demên krîtîk û tarî de
flefatiya polîsan û
wezîrtî kiriye anî cihê
Firat. Li gorî flîrovayan
ev tê wê wateyê ku
Aksu ji bo pirsgirêka
kurd wekî Firat
nafikire û ew
di alîgiriya
înkar û fler
de ji wî
dijwartir e.
Her wiha
Aksu bi têk-
iliyên xwe yên
di nava
leflkeran de jî
balê dikiflîne û
ew wekî zilamê
dewleta kûr tê nasîn. 

WEKÎ KARÊ AR
TÊfiÊ YE

Nivîskarê rojnameya
Zamanê Alî Bulaç li ser
mijarê axivî û wiha got:
“Hatina Aksu di vê
pêvajoyê de ji bo mijara
pirsgirêka kurd nîflana
polîtîkayên nû ne.
Diyar e ku Erdogan di
vî warî de wakî artêflê
difikire û lewre jî
Aksuyê ku li gorî vê
konseptê anî ser kar.” 

SERH‹LDAN BÛ 
SEDEMA ERDHEJÊ

Ligel hemû flîroveyan
derket holê ku
Erdogan pifltî

gera xwe
y a

Amed, Dêrsim, Wan û
Colemêrgê dît ku AKP’ê
di nava kurdan de hêza
xwe winda kiriye û ji
ber vê yekê jî Dengîr
Mîr Mehmet Firat
berpirsyar girt. Erdogan
Firat û ekîba xwe ya
Kurdistanê bi ji vê
rewflê berpirsyar
girtin û ew bi
zimanekî tund
rexne kirin.
Aflkera bû ku
Dengîr Mîr
Mehmet Firat li
ser daxwaza

Erdogan ji peywira xwe
îstîfa kiriye. Hate
diyarkirin ku pifltî gera
Erdogan a Kurdistanê,
Erdogan di serî de Firat
û parlamenterên xwe
yên kurd berhev kirine

û ew bi zimanekî
tund rexne

kirine û ji
wan re gotiye
ku ew di
pol î t îkayên
xwe yên li
Kurdistanê de
bi ser neketine

û berê kurdan
nedaye AKP`ê. 

Zilamê duyemîn ê AKP’ê Dengîr Mîr Mehmet Firat ji nûnertiya partiyê û
endamtiya Desteya Biryargir a Navenda Partiyê (MKYK) îstifa kir. 

Parlamentera DTP’ê ya Amedê Gultan Kiflanak têkildarî xebatên dewletê yên di
warê astengkirina flîdeta li hemberî jinê de bi armanca bersivandina Wezîra ji
Malbatê Berpirsyar Nîmet Çubukçû pirsniyarnameyek da Meclîsê. Çubukçu
tenê der barê kapasîteya wargehên jinan û tifltên teknîkî de agahî dan û pirs-

girêkên bingehîn paflguh kirin. 

Kurdan serî hilda AKP derizî 
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Li
gorî raporê
herî zêde
newekhe-
viya cin-
siyetê li

Tirkiyeyê girîng e.
Tirkiye li gorî salên borî
ji sedî 24,9 jin tevli qada
kar bûye, di sala
2007’an de jî ji sedî 24,8
kêm bûye. Her wiha li
Tirkiyeyê hejmara
stargehan hêj jî kêm e.
Wezaretên Tirkiyeyê li
dijî kufltina bi hinceta
namûsê pêflketinek nîn
e. Di raporê de hate
gotin ku li gorî daneyên
sala 2006’an qetilkirina
jinan her çûye zêde
bûye û hêj jin mafên
xwe nizanin û xebatên
zanyarî nehatine kirin.  

YE: qetla jinan didome 

Haluk Gerger:
Obama nûnerê tekelan e 

Yekitiya Ewropayê rapora xwe ya pêflketina ya sala 2008’an aflkera kir. Li gorî
raporê newekheviya di navbera cinsiyetan de, flîdeta di nav malbatê, kufltina bi

hinceta namûsê û zewaca bi zorê hêj li Tirkiyeyê pirsgirêkên sereke ne. 

28

Nijadperestîya ku li Tirki-
yeyê xwe caran di sînorê
hovîtîyê de nîflandide
bingeha xwe serê sedsa-
la bîstan, taybetî jî bi ava-
kirina komarê ve dît û
afirand. Teorîsyenên vê
ramanê, jî ji alîyekî ve ni-
jadperestên wek Yusuf
Akçura, Îdrîs Kuçukomer
ên ku welatên Balkanan
hatine; ji alîyekî din ve jî
nijadperestê fikra Tirk ê
navdar Zîya Gokalp kir.

Zîya Gokalp, ji Amedê ye
û Kurd e. hevalê Îshak
Sukutî ye ku ew jî ji pênc
damezrenerên Partîya
Îttîhak û Terapîyê yek e.
Çîroka van kurdan dirêj
e. Ji wan yek jî Abdullah
Cewdet e, ku li gorî ge-
lek mirovan projeya ava-
kirina komara Tirkan
bigrin, heya floreflen
Mustafa Kemal kirin he-
mû fikr û daxwazên
Cewdet ên ku raporekî
de nivisîn in.  Nijadpe-
restîya ku sîyaset û dew-
leta Tirk ji xwe re heflt û
pênc sale ku kire rehper,
kurtasî avakirina netewe-
dewleta Tirk bû. Ji bo
serkeftina vê jî qadroyên
Kemalîzmê hemû rê ji
xwe re rast dîtin. Ev rê çi
bûn? Asîmîlasyon, tune-
kirin, koçberkirina gelê
ku li Anatolyayê dijîyan
bû. Di vê mijarê de qad-
ro, xebatkarên netewe-
dewleta Tirk, pifltgirên
fikra Kemalîzmê, ji bilî
gelê Kurd em dikarin
bibêjin gihîfltine armanca
xwe. Wek demekî fer-
mandarekî artêfla Tirk jî
anîbû ziman, vê komara
nijadperest, asîmîlasyon
û helandina kurdan
bêcar nekir. Belê ev ras-
tîyeke mezin e. Lê tifltek,
pêfl çavan  divê tu caran
neçe ku dijî van polîtî-
qayên dewletê Kurdan jî
gelek kifland, gelek serî-
hilda û gelek jî hate kufl-
tin…Welatê wî hat talan-

kirin.. xwezaya wê hat
guherandin…

Divê van rojan hinek ni-
jadperest û regezperestê
Tirk, misilmanê derew-
ker Tayyîp Erdogan bigi-
rin. Wî kapê xwe qetan-
dîye. Ji ber ku di zîya-
retên ku li Amed, Wan û
Gewerê de negihîflte ar-
manca xwe û ji gelê
Kurd bersiva xwe girt,
Erdogan xwe wunda kir
û bi wek faflîstekî, di
axaftina xwe de got ku:
“Ya hezbike an jî biçe!”
Kesek ji Erdogan demok-
rasîyê naxwaze. Ji ber ku
em nerîna wî a demokra-
sîyê pir baz dizanin. Lê
divê em tifltekî din ji wî
bixwazin: “Careke din
neyê welatê me û bi ze-
hira fikrên xwe yên re-
gezperest li Kurdîstanê
nerêjîne. Ew cîhê ku tu
lê diaxivî welatê kurdan
ên deh hezar salan bi dî-
rokê ve girêdayî ye. Bi-
cehme here!..”

Îro li bajarên me û her
cîhên ku kurd lê dijîn mi-
rovê kurd ji bo rûmet, fle-
ref û rêberê fikra azadîya
gelê Kurd rabûye li ser
xwe. Bi çalakîyan, bi her
cure rêyên demokratîk
ve reng û nerazîbûnên
xwe bilind dike. Ditêko-
fle. Dewlet û serokwezîr
Erdoganê ku vê girêdayî-
na jin, zarok, kal-pîr û ci-
vanan a ku ji bo rêberê
xwe nîflan dan, dîsa
çekên xwe yên faflîfltî
dan destên xwe.

Bila bikin. Bila çekên
xwe yên ku em bafl diza-
nin, dîsa bidin destên
xwe. Tu çek, tu qewat, tu
kes edî nikare rêya me
bigre. Gulleyên ku çekên
nijadperest Erdogan û
dewleta wî derkevin ê
fikra azadîya Kurdan bi-
kevin û ji wan her yek yê
wek bombeyekî li ser
sînga Enqerê biteqin!!.

Nijadper
estîya
Tirk û

Erdogan
cemalatas2@hotmail.com

Cemal Atafl

H
aluk Gerger bi
lêkolînên xwe
yên li ser Roj-
hilata Navîn tê
nasîn. Pifltî ku

Barack Obamayê reflik hat
hilbijartin û bû serokdew-
letê Amerîkayê yê 44’emîn
tê xwestin ku hêviyeke
xweflbîn bi riya çapemeni-
ya cîhanê bê belavkirin. Lê
Gerger got ku ew nûnerê
kapîtala fînans e û ji ber vê
jî di dema desthilatiya xwe
de dê ji bo daxwazên teke-
lan tevbigere. Gerger da
zanîn ku krîza heyî ya li
Amerîkayê derket û li cî-
hanê belav bû ji ‘pirsgirêka
sîstemê’ diqewime û krîze-
ke malî ye; Obama jî tenê
dikare hinek piyasayê zin-
de bike û bilî vê dê ji destê
wî tifltekî din neyê. Li gor
Gerger, Obama dê Pakista-
ne jî bigire nav çarçoveya
flerê Afganistanê û dibe ku
barê flerê Iraqê bike ser
piflta hikûmeta hevkar ya
Iraqê. Nivîskarê Lêkolîner
Haluk Gerger ne xwedî
hêviyê ye ku dê bi Obama
li Amerîkayê guherîneke
cidî pêk were.  Gerker di

vê çarçoveyê de bersiv da
çend pirsên balkêfl yên
wek çareseriya krîza malî,
flerê Iraq û Afganistanê,
tehdîda Amerîka li Îranê
dike û li ser peyamên dest-
pêkê yên Obama rawesti-
ya. Gerger li ser peyamên
destpêkê yên Obamayê re-
flik wiha got: “Divê Obama
ji nûneriya çermê wî yê refl
wê de temsîla wî ya îdeo-
lojîk û rewfla wî ya polîtîka
stratejîk bê flîrovekirin. He-
ke tenê li gorî çermê wî yê

refl bê nirxandin em ê çer-
mreflê Fermandarê Gifltî yê
Amerîkayê re bêjin çi. We-
zîra Karên Derve ya Amerî-
kayê jî çermê wê refl e lê
siyaseta emperyal dide me-
flandin. Tenê çermê Oba-
mayê refl çawan wî nake
paflverû bi vî awayî wî na-
ke kesayeteke demokrat û
hemdem. Obama di rastiya
xwe de nûnerê sermayeya
fînansê û tekelan e. Tê
xwestin ku bi Obama îma-
ja wan a ku deflîfre bûye

pîne bikin. Obama bizanin
ji bo cîlakirina rûyê van yê
der û hundir hatiye tercîh-
kirin. Bêguman li Amerî-
kayê bi hatina vê bayê
hêviyeke erênî derket
holê. Lê Obama jî wek
Bush nûneriya vana bike.
Lê aflkera ye ku Amerîka bi
têkçûnekê re rû bi rûye.
Amerîka dixwaze lîderekî
wisa derxe ku karibe îmaja
vê têkçûnê kamufle bike.
Bush û dûajoyên wî ji ber
rûyên wan ên flerker nika-
ribû di bin vê peywirê xwe
li ser piyan bigirin. Ji ber
vê Obamayê reflik û ‘de-
mokrat’ ji aliyê sektora fî-
nansê ve hat niqandin.  Me
serokên wisa pir dîtin. Di
destpêkê de wek hêvî der-
ketin holê û balona wan di
demeke kin de teqiya. Ji
ber ku ev pirsgirêk ne ji se-
rokatiyê  ji ‘pergalê’ bi xwe
diqewime. Kapîtala fînans
hewl dide fatoreya krîzê li
ser piflta kedkaran binivîse.
Plana ku wek rizgariyê tê
amadekirin jî ev e. Niha ev
tê kirin pifltî vê Obama ni-
kare reçeteyeke din der-
xe.” 
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Li Swîsreyê Festîvala
"Culturescapes-Turkei"
bi pifltgiriya Wezareta
Çand û Turîzmê yê Tir-
kiyeyê li dar dikeve. Di
festîvalê de fîlmê “Gît-
mek” (Çûyîn) ê der-
hêner Huseyîn Kara-
bey ku li ser evînê tir-
kek û kurdekî ye ji
bernameya festîvalê
hate derxistin. Rêvebe-
rekî bernemayê li ser
derxistina fîlm ya ji
bernameyê wisa got:
“Burokratekî Wezareta
Tirkiyeyê gotin ‘Keça

tirkek çawa evîndarê
kurdek dibe’ û em teh-
dît kirin ku dê pifltgiri-
ya aborî ya ku daye
festîvalê bi pafl ve biki-
flîne.”

Festîval 1’ê vê mehê
dest pê kir û heta da-
wiya me li dar e.

Li ser sansura ser fîlm
SIYAD’ê (Yekîtiya Ni-
vîskarên Sînemayê) da-
xuyaniyeke nivîskî we-
fland û da zanîn ku di-
gel ku bi tehdîna bi

pafl ve kiflandina piflt-
giriyê fîlm ji ber na-
meyê hatiye derxistin
lê salonên sînemayê
biryar girtine ku fîlmî
çawa di bernameyê de
bûye bi vî rengî nîflan
bide.
Siyadê wisa got:
“Nêzîktêdayîna burok-
ratê ji wezarekê mîna-
ka nêzîktêdayîneke
kêfî ye ku her ku diçe
sansur zêde dibe. Em
wekî SIYAD’ê ji zêde-
bûna mînakên san-
surên ên bi vî rengî bi-
guman in. Em bang li
Wezîrê Çand û Tu-
rîzmê yê Tirkiyeyê Er-
tugrul Gunafl dikin ku

pêflî li hewldanên bi vî
rengî bigire.”

“Gitmek” digel ku ji
bernameyê hat derxis-
tin jî sînemayên li Ba-
sel, Zurich û Bernê bir-
yar dan ku li hemberî
sansurê dîsa fîlmî nîflan
bidin. Sînemagerên
xwedî salonên gotin
“Me ji malper û rojna-
meya festîvalê bihîst
ku fîlm ji bernameyê
derxistine lê emê fîlmî
nîflan bidin.” Li ser vê
yekê di 19-26’ê mehê li
Baselê, 20-21’ê mehê li
Zurihê û 22-23’yê
mehê jî dê li Bernê
fîlm bê nîflandayîn.

Fîlmê Huseyîn Karabey “Gitmek” ku bi sansurê re rû bi rû bi, SIYAD’ê pifltgirî dayê û sansur rexne kir.

Gelo keçeke tirk nikare evîndarê kurdekî bibe? 
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Navê keça kurdan
Hanar Maulud e û
ji baflûrê Kurdis-

tanê ye. Hanar li Alman-
yayê hatiye dinê û li ba-
jarê Ludwigswanê dijî.
Wê bi dengê xwe yê we-
kî xwe flêrîn strana Leo-
na Lewis ya bi navê
“Bleeding Love” vê hef-
teyê di RTL’ê de pêflkêfl
kir. Hanar, di bernameya

vê hefteyê ya “Das Su-
pertalent” de car caran di
nava stranê de detone
dibû û ev yek bû sedem
ku jurî ji bo berdewami-
ya befldarbûna wê ya
bernameyê didulî bibe.
Lê bi erêkirina bi flert a
muzîkvanê bi nav û
deng Dieter Bohlen
dengên ji bo Hanar bûn
du beramberî yekî û bi vî

awayî keça kurd a flêrîn
mafê berdewamiya befl-
darbûna bernameyê
stand. fiertê dieter Boh-
len jî ew e ku Hanar bafl-
tir bi koma muzîkê re kar
bike û çewtiyên xwe du-
bare neke.
Bernameya “Das Super-
talent” her êvara flemiyan
di RTL’ê de tê pêflkêflki-
rin.

Em ji stêrka xwe ya flêrîn
re serkeftinê dixwazin û
strana wê ya vê heftiyê
pêflkêflî we dikin. 

Di fîlmên 007 James
Bond de bombe diteqin,
agir bi erebe û tifltên din
dikeve, çek têne bikara-
nîn, aksiyon derdikeve
asta asîmanan. Digel vê
flewatê, flewateke din ku
bala temaflevanan jî diki-
flîne heye: Keçikên xwe-
flik ên di fîlm de. Bi goti-
neke din keçikên 007 Ja-
mes Bond.

Di vê hejmarê de GQ Ja-
mes Bond (di versiyona
fîlmê îsal ê James Bond
de vê rolê Daniel Craig
digire ser milê xwe) û
keçikên wî berga kovarê
xemilandine.
Lydia Hearst, Emma Be-
am, Mini Anden û Bobbi
Wiens bi wêneyên xwe
rûpelên kovarê xemilan-
dine.

Di bernameya pêflbaziya jîrbûnê ya bi navê “Das Supertalent” a 
televîzyona alman RTL’ê de keçeke kurd a flêrîn a 8 salî jî heye. 

Kovara GQ kete 20 saliya xwe û di hej-
mara xwe ya sermawezê de cih daye
keçikên 007 James Bond.

Bi Tîtanîkê navdar bû, 

niha kêf dike 

Lîstikvan Kate Winslet bi fîlmê "Tîtanîk"
navdar bû. Ew vê care bi wêneyên xwe
li rojevê ye. Winsleta ku di dema

Tîtanîkê de keçikek gelek ciwan bû niha
ketiye 33 saliya xwe û diya 2 zaron e.
Ew vê carê ne bi fîlm bi wêneyên xwe yên
ku di kovara navdar Vanity Fair de derketin
kete rojevê
Ew di heman demê de lîstikvana ciwan a ku
5 caran ji bo Oscarê wekî berendam hatiye
nîflandayîn e.
Winslet di hevpeyvîna xwe ya di kovarê de jî
wisa dibêje. "Berê ez qelew bûm. Min di nav
stêrkên navdar de xwe nedidît ji ber ku min
navdarek qelew nedidît. A rast car caran min

xwe wekî zarokek qelew
didît. 

Lîstikvana navdar
bi derhêer Sam
Mendes re
zewicandiye.

Hanara flêrîn a kurd di RTL’ê de distre 

GQ pêflkêfl dike: Keçikên James Bond 
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Türkiye’deki çocuk yurtlar›nda çekilen görüntüler ITV’de

‹
stanbul-Zeytinburnu ve
Ankara-Saray çocuk yurtla-
r›nda gizlice çekilen gö-

rüntüler ITV’de “Avrupa’y›
utand›ran görüntüler” anon-
suyla 6 Kas›m Perflembe akfla-
m› izleyiciye sunuldu.
Program›n yap›mcs› Chris Ro-
gers, daha önce de 2006’da
Romanya’daki ço-
cuk yurtlar›nda
benzeri bir
p r o g r a m
haz›rla-
d › -

¤›n› hat›rlat›rken, bu kez ço-
cuklar konusunda hassas bir
tutum içinde oldu¤u bilinen
Düfles Sarah Ferguson ile “Av-
rupa’n›n unutulan çocuklar›n›
görüntülemeyi” istediklerini
bildirdi.
Ferguson’›n iki k›z çocu¤u sa-
hibi bir anne olarak evinde

oturmak yerine çocuklar›n
sorunlar›na e¤ilmeyi is-
tedi¤ine iliflkin sözleri-

ne yer verilen program-
da, Düfles’e Roman-
ya’daki yurtlarda k›z›
Beatrice, Türkiye’de ise
di¤er k›z› Eugenie’nin
efllik etti¤i belirtildi. 

T ü r k i y e ’ n i n
AB’ye üyelik

için u¤raflt›-
¤› hat›rlat›-

l › rken,
ülke-

d e

hala önemli ölçüde insan hak-
lar› ihlalleri yafland›¤›na yer
verildi. Düfles ve ITV ekibinin
ilk ziyaretinin Zeytinbur-
nu’nda 60 zihinsel ve beden-
sel engelli çocu¤un kald›¤›
yurda yap›ld›¤› belirtilen
programda, Düfles’in buraya
“bir hay›rsever” diye sokuldu-
¤una dikkat çekildi. 
Türkiye’de engelli çocuklar›n
anneleri ve babalar› taraf›n-
dan daha çok terk edildikleri
gibi bir iddiaya da yer verilir-
ken, “Türk ana-babalar bu tür
çocuklardan utan›yor” genel-
lemesi yap›ld›. 
Düfles ve ITV ekibinin Zeytin-
burnu yurduna yapt›klar› zi-
yaretin yurtta bir kaos yaratt›-
¤› belirtilirken, buradaki ço-
cuklar›n yüzlerinde ve vücut-
lar›nda kesik, yara ve morluk-
lar bulundu¤u belirtildi. Bir
çocu¤un kollar›n›n “giydi¤i
giysinin içine hapsedildi¤i”,
bir di¤erinin ise Düfles Fergu-
son’›n yan›nda otururken sü-

rekli öne arkaya do¤ru sallan-
d›¤›na dikkat çekilirken, bir
uzman›n bunun “ilgi bekle-
yen ve bekledi¤i ilgiyi bula-
mayan bir zihinsel engelli ço-
cu¤un davran›fl›” oldu¤u yo-
rumuna yer verildi. 

“GÖRDÜKLER‹M‹
ANLATMAK ÇOK GÜÇ”

Türkiye’nin çocuk haklar›yla
ilgili uluslararas› anlaflmalara
imza koyan bir ülke oldu¤u,
buna ra¤men bu tür görüntü-
lerin yafland›¤› görüfllerine yer
verilen programda, Düfles Sa-
rah Ferguson’›n k›z›, Kraliçe
II. Elizabeth’in torunu Prenses
Eugenie’nin a¤layan görüntü-
leri Prenses’in gördüklerinden
ne kadar etkilendi¤ine dair
ifadeleriyle yay›mland›. Euge-
nie, “Bu gördüklerimi anlat-
mak çok güç” dedi. 
Türkiye’de günde 40 civar›n-
da çocu¤un ebeveynleri tara-
f›ndan terk edildi¤i iddias›nda

da bulunulurken, Türk hükü-
metinin ITV ekibinin yapt›¤›
gizli çekimleri hukuk d›fl› ola-
rak de¤erlendirdi¤i, çekim ya-
p›lmas›n›n çocuklar üzerinde
olumsuz etki yarataca¤›n› sa-
vundu¤u belirtildi. 
Program yap›mc›s› Chris Ro-
gers bir sonraki duraklar›n›n
Ankara’n›n Saray ilçesindeki
çocuk yurdu oldu¤unu belir-
tirken, “Araflt›rmalar›n›n derin-
leflmesiyle birlikte dehflet gö-
rüntülerinin de artt›¤›n›” söy-
ledi. 
Ankara’da öncü ekibin sokak
çekimleri yapt›¤› s›rada polis
taraf›ndan durduruldu¤u ve
uyar›ld›¤›, bu nedenle yurda
k›l›k de¤ifltirerek girme gere¤i
duyuldu¤u belirtilirken, Sarah
Ferguson’›n yurtta bulundu¤u
süre içinde yakalanma korku-
su duydu¤una dair ifadeleri
de yay›mland›. Sarah Fergu-
son’a efllik eden, çocuklara
yard›m amac›yla kurulmufl si-
vil toplum kurulufllar›na üye

kiflilerin “Türkiye’de uygula-
nan sistemde çocuklar için
umut yok” fleklindeki görüflle-
rine de yer verildi.
Programda, Sarah Ferguson
“Yani burada bu tür çocuklar
ölüm cezas›na mahkum ola-
rak do¤mufl oluyorlar” yoru-
munda bulundu.
700 çocu¤un kald›¤› Saray
yurdunda ise, karma kar›fl›k
odalar, pek ço¤u bebekli¤in-
den beri yurtta kalan çocuk-
larla karfl›laflt›klar›n› belirten
program yap›mc›lar›, koridor-
da yatan bir o¤lan çocu¤una
dikkat çektiler. 
Türkiye’nin AB üyeli¤i süreci-
nin ‹ngiltere taraf›ndan des-
teklendi¤i belirtilen program-
da, Baflbakan Gordon
Brown;›n bu deste¤i vurgula-
yan bir konuflmas›ndan al›nt›-
lara da yer verildi. Programda,
“‹ngiltere bu flartlar düzeltil-
medikçe Türkiye’ye deste¤ini
sürdürecek mi?” sorusuna yer
verildi.

ITV’deki “ITV Tonight” haber program› “Düfles ve K›zlar›: Onlar›n Gizli Görevleri” ad›yla Türkiye’de
iki ayr› çocuk yurdunda gizli çekilen görüntüleri yay›mlad›.
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First Lady olarak Mic-
helle Obama'n›n giy-
di¤i Narciso Rodrigu-

ez elbise, büyük geceler-
de görmeye al›fl›k oldu¤u-
muz Oscar De La Renta
tarz›n›n çok uza¤›ndayd›.
Oldukça ça¤dafl, cesur ve
farkl› görünümü olan cart
k›rm›z›larla bezeli elbise
için moda dünyas› tam
not verememifl durumda. 
Michelle Obama'n›n zafer
gecesinde giydi¤i elbise
hakk›nda her yerde fikir
beyan ediliyor. Yahoo'nun
ana sayfas›nda uygulad›¤›
ankette de elbise hakk›n-
da tam olarak bir karara
var›lamad›¤›n› görüyoruz.
Ankete kat›lan 70 binin
üzerindeki kifliye göre,
%35 modern ve farkl› gö-
rünüm oldu¤u için olumlu
bak›yor, %34 Jackie O. gi-
bi bir etkisi olmad›¤›n› dü-
flünüyor, % 32'de elbise-
nin fena olmad›¤›n› ama
daha iyi bir seçim yap›la-
bilece¤ini düflünüyor. Za-
fer gecelerinde görmeye
al›fl›k olmad›¤›m›z bu tarz
için, modada da "de¤iflim"
rüzgarlar›n›n esece¤ini
söyleyebiliriz. 
Beyaz Saraya bavulunda

bir sürü stil k›yafetle gide-
cek olan Michelle Obama,
First Lady olarak zafer ge-
cesine Narciso Rodriguez
elbiseyle kat›ld›. Böylece
‹lkbahar/Yaz 2009 sezo-
nuna ait elbise daha dük-
kanlara gelmeden Obama
önceli¤iyle kutlamalarda
boy gösterdi. Obama bu
elbiseyi siyah h›rka, bile-
zikler ve az topuklu bir
ayakkab›yla tamamlam›flt›.
Ayr›ca tüm aile bir renk
uyumu içindeydi. Küçük
k›zlar› siyah ve k›rm›z› el-
biselerle babalar›na des-
tek verirken, yeni Baflkan
Barack Obama koyu laci-
vert tak›m içine beyaz
gömlek ve k›rm›z› kravat
standard›ndan flaflmam›flt›.
Michelle Obama, bir ta-
k›m özellikleriyle zaman›-
m›z›n idolü olma niteli¤ini
tafl›yor. Çok iyi okullardan
mezun. Oldukça baflar›l›
ve üst düzey kariyer sahi-
bi bir kad›n. Güzel ve ba-
k›ml›. Ayn› zamanda bir
anne. Ve bunlar›n hepsini
formüle edebilecek bir stil
anlay›fl›na sahip. Yer yer
lüks markalar› seçerken
onlar› h›zl› perakende zin-
cirlerinin ürünleriyle ta-

maml›yor. ‹flte bu yönüyle
moda aç›s›ndan politika-
n›n bafl›na gelmifl Carla
Bruni’den sonraki en iyi
örnek. Üstelik Carla Bru-
ni’nin yapt›¤› seçimler ve
özellikleri göz önüne al›-
n›rsa, Michelle Obama
halka daha yak›n. 

Elbisedeki,
bluzdaki,

panto-
londaki fermuar bu-
günün trend parças›.

Üstelik fermuar› kolye
gibi kullanan bile var. 

Tasar›mc›lar, giysinin en

basit parças› olan fermua-
r› bu sezon için podyum
›fl›klar› alt›nda öne ç›kart-
t›lar. Gerçekten kimi za-
man detay›n da önüne ge-
çen basit fermuar, görevi-
ni aflarak k›yafetlerdeki
yeni yerini ald›.
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-Kap›lar›n›z veya çek-
meceleriniz bir müddet
sonra itseniz de çekse-
niz de kapanmalar› zor-
lafl›r. Kap›n›z›n, çekme-
cenizin sürten k›sm›na
vazelin sürün. 

-Mantar kapakl› flifleleri
yat›k vaziyette saklama-
l›s›n›z. 

-fiarap fliflelerinin manta-
r›n› tekrar flifleye geçir-
mek için mantar› kaynar
suyun içine at›n.

-‹çkilere güzel tat ve gö-
rüntü vermek için buzu
dondururken buz kab›-
n›n içine kiraz, nane
yapra¤›, yeflil zeytin vs.
koyup dondurun. 

-Buz dondururken suyu
kaynat›n, so¤uyunca
buz kal›plar›na koyup
dondurun. Buzlar daha
canl› kristal gibi görü-
nür. Kaynam›fl suda ok-
sijen azal›r. Bu da buzun
mat görünmemesini sa¤-
lar. 

-Difllerinizi do¤al temiz-
leyin. Çile¤i ezin difl f›r-
çan›z›n üzerine koyun
difl etlerinize kompres
yap›n. Sonra difllerinizi
f›rçalay›n. 

-Küçük yan›klar için te-
miz bir süngeri hafifçe
›slat›n buzdolab›n›z›n
derin dondurucu bölü-
müne koyun.Yanm›fl ye-
rin üzerine hafif hafif
kompres yap›n. 

-A¤›z kokusu için kahve
çekirde¤i çi¤neyin. 

-Ar›, sivri sinek sokmala-
r›na karfl› kesme flekeri
hafif ›slat›n sokulan k›s-
m›n üzerine hafifçe bas-
t›r›n zehiri al›r ve kafl›n-
may›, fliflmeyi önler. 

-Fermuarlar s›k›fl›rsa kur-
flun kalemle fermuar difl-
lerinin üzerini karalay›n.

-Ekmek içi ile haz›rlan-
m›fl sandviçleri, üst üste
koyarak, nemli ve iyice
s›k›lm›fl bir peçeteye sa-
rarsan›z, uzun zaman ta-
ze olarak muhafaza ede-
bilirsiniz. 

-Süte biraz karbonat
atarsan›z hem çabuk bo-
zulmaz hem de kolay
hazmedilir. 

-Kufl üzümlerini ay›kla-
mak için, onlar› bir avuç
unla ovuflturunuz ve ka-
l›n delikli bir süzgece
at›n›z, un ile beraber
çöpler de düfler.

PRAT‹K B‹LG‹LER

Hamur yo¤uraca¤›n›z
kaba unu koyup,
ortas›n› havuz gibi

aç›n. 1 Paket margarin, 2
çorba kafl›¤› yo¤urt, 1 su
barda¤› süt, 1 çay kafl›¤›
kabartma tozu ve tuzu ek-
leyerek kar›flt›r›n. Yumu-
flak bir hamur elde edene
kadar yo¤urun. Bir müd-
det hamuru dinlendirin.
Daha sonra hamuru ikiye
ay›r›n. Bir parçay› al›p, yi-
ne ikiye ay›r›n. Tabak bü-
yüklü¤ünde aç›p, aralar›n›

ayçiçek ya¤› ile ya¤lay›p,
üst üste koyun. Di¤er ha-
murada ayn› ifllemi uygula-
y›n. Hamurlar bitene kadar
bu ifllemi uygulay›n. 
Açt›¤›n›z hamurlar›n aras›-
na 1 çorba kafl›¤› tahin sü-
rün ve dövülmüfl ceviz ser-
pin. Yufkalar› rulo yap›n.
Üç parmak arayla kesip,
tepsiye dizin. Üzerlerine
ç›rp›lm›fl yumurta sar›s› sü-
rün. Susam serpin ve ön-
ceden ›s›t›lm›fl f›r›nda pifli-
rin.  

3 Su barda¤› un 1 Paket margarin 

2 Çorba kafl›¤› yo¤urt 1 Çay kafl›¤› kabartma tozu 

1 Su barda¤› süt 1 Çay barda¤› ayçiçek ya¤› 

4-5 Çorba kafl›¤› tahin 1 Adet yumurta sar›s› 

Bir miktar dövülmüfl ceviz, susam, tuz 

Malzemeler

Haz›rlan›fl›

Cevizli Tahinli Çörek 

First Lady Obama giysi seçimiyle

halk›n kalbini kazand› 

Saat
Erke¤in vazgeçemedi¤i aksesuar: 

Erke¤in biricik aksesuar› saat, ünlü bildi¤iniz kiflilerin
kollar›nda. Son dönemin öne ç›kan saat markalar›n›n
reklamlar›nda iki aktör, tenisçi ve beyzbol oyuncusu

var. Farkl› erkek saatlerinin reklamlar›ndaki ünlüler saatlerin
öne ç›kmas›nda karizmalar›n›
katarak büyük rol oynuyor. 
Son dönemde konuflulan
reklamlarda Omega’da
James Bond- Daniel Craig
var. Breil’i Ed Norton tem-
sil ediyor. Roger Federer
Rolex’le zaman› koval›yor.
Tom Brady ise Movado’nun
yüzü.

Dünyan›n en genel giysi 

kapatma biçimi tasar›mc›lar

taraf›ndan bu sezon yüceltiliyor.

Fermuarlar› 
gösterme 

zaman›
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yeni
Haz›rlayan

AHMET ATAfi

Devrimci Foto¤rafç› Tina Modotti,
Margaret Hooks, Çeviren: Laleper Ay-
tek, Agora Kitapl›¤› 

Çekti¤i ve çektirdi¤i foto¤raflar›, ün-
lü foto¤rafç› Edward Weston’la f›rt›-
nal› iliflkisi, Meksika’da Diego Rivera
ve Frida Kahlo dahil olmak üzere dö-
nemin sanatç› ve komünistleriyle iç
içe süren ve daha sonra komünist

partideki faaliyetleriyle a¤›rl›kla siya-
sal bir serüven olarak devam eden ha-
yat›yla Tina Modotti, 20. yüzy›l›n en
parlak kad›nlar›ndan birisi olarak ta-
rihteki yerini alm›flt›r. Margaret Ho-
oks’un yo¤un bir araflt›rma ürünü
olan bu biyografisi de, bütün ömrü
boyunca sanat tutkusu ile siyaset ate-
fli aras›nda mekik dokuyan bu s›ra d›-
fl› foto¤rafç›n›n hayat›n›n etkileyici
bir portresidir. 

fiirket ve Parti, H. Bahad›r Türk, ‹le-
tiflim Yay.

Genç Parti, Türkiye’nin yak›n dönem
siyasal hayat›n›n en ilginç olaylar›n-
dan biri. Parti, Uzan flirketler grubu-
nun kurulufl y›ldönümü kutlama
konserlerinin devam›nda, “halka ilifl-
kiler” organizasyonuna benzeyen bir
süreçte ortaya ç›kt›. Dört ay sonra
girdi¤i 2002 genel seçimlerinde ise
seçim baraj›n› zorlayacak noktaya
ulaflt›. 2007 genel seçimlerinde geri-
lese de, düflündürücü iflaretler b›rak-
t› Genç Parti: Medya gücünün ola¤a-
nüstü etkili kullan›m›yla, Cem
Uzan’›n sundu¤u becerikli genç ifla-
dam›-lider portresiyle, “Aç›n Türki-
ye’nin önünü!” gibi durmaks›z›n yi-
nelenen meydan okuyucu sloganlar-
la… 

Medya odakl› siyasetin tahakkümü,
kolayl›kla faflizan renklere bürünebi-
len agresif bir söylem, örgütün yerini
“profesyoneller”in almas›, sa¤-sol fle-
mas›n›n geçersiz ilan edilmesi, dün-
yada da, zaman›n ruhuna uygun bir
“yeni siyaset” tarz›n›n görünümleri-
ni oluflturuyor. Genç Parti, örne¤in
‹talya’da bir dönem iktidar olan Ber-
lusconi’nin Forza Italia’s›yla beraber,
bu tarz› analiz etmeye son derece el-
veriflli bir vakad›r. H. Bahad›r Türk,
Genç Parti vakas›yla ilgili ayr›nt›l› in-
celemesinde, politikan›n esas›na dair
bu krizi de sorguluyor. 

S›ra D›fl› Öyküler, Michel Butor, Çevi-
ren: Elif Koflkan, YKY 

Baudelaire, 13 Mart 1856 Perflem-
be sabaha karfl› gördü¤ü rüyadan
öylesine etkilenir ki rüyay› hiç za-
man kaybetmeden, bütün ayr›nt›-
s›yla kâ¤›da döküp arkadafl› Char-
les Asselineau’ya gönderir. Kaleme
alma gere¤ini duydu¤u tek rüyad›r
bu. Peki nedir onu böylesine önem-
li k›lan? Bir gün önce Baudelaire
S›ra D›fl› Öyküler adl› ilk kitab›n›,
Edgar Allan Poe’dan yapt›¤› öykü
çevirilerini yay›nlatmay› baflarm›fl-
t›r. Poe’ya olan hayranl›¤› düflünül-
dü¤ünde hayat›n›n dönüm noktala-
r›ndan biridir bu tarih. 

Michel Butor, bu “hazinenin üzeri-
ne s›ms›k› kapanm›fl elin parmak-
lar›n› birer birer açarak” rüya im-
gelerinin izini Baudelaire’in hayat›
ve yap›tlar›nda sürüyor. fiairin ha-
yat›ndaki ve iç dünyas›ndaki
önemli olay ve kifliler, fliir, deneme
ve çevirilerindeki imgeler bu rüya-
n›n kavfla¤›nda bulufluyor. S›ra d›fl›
bir yaz›nsal hafiyelik...S›ra d›fl› bir
rüya çözümlemesi...S›ra d›fl› bir ya-
z›n elefltirisi...‹flte kitaptan bir bö-
lüm:

“Saat sabah›n ikisi ya da üçüymüfl

(rüyamda), sokaklarda tek bafl›ma
yürüyormuflum. Castille’le karfl›la-
fl›yorum, san›r›m birkaç yere u¤ra-
yacakm›fl, ben de ona efllik edece¤i-
mi, haz›r araba da varken özel bir
ifl için bir yere u¤rayaca¤›m› söylü-
yorum. Bir arabaya biniyoruz, yeni
ç›km›fl bir kitab›m› büyük bir ran-
devuevinin sahibesine arma¤an et-
meyi görev say›yormuflum. Kitab›
elimde tutup bakarken anl›yorum,
bu eseri bu kad›na arma¤an etmeyi
gerekli görmemin nedeni me¤erse
kitab›n müstehcen olmas›ym›fl.” 

yeni ç›kan kitaplar
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Kasapl›ktan anlayan veya
kasapl›k yapabilen ele-
manlara ihtiyaç vard›r.

Kalacak yer verilir.

Tel :020 85 73 2208

079 62 36 9642

Euston` deki cafede full
time ya da part time

çal›flacak bayan elaman
aran›yor.

Çal›flma izni olan ve servis
yapabilecek olanlar›n ara-

mas› rica olunur.
Tel : 077 95 14 8875

020 73 83 2888

New Barnet bölgesinde
bulunan sandewich barda
çal›flacak,   yasal olarak

çal›flma izni olan  ingilizce
bilen bayan elemana ihtiyac

vard›r .  

Tel : 07876 060 960

Ofiste ve pazarlamada
çal›flabilecek bayan

elemana ihtiyaç vard›r .

Tel : 07944 044 165

Alt›l›k dualit marka toster, panini   ve

valentine chips makinesi sat›l›kt›r .

Tel : 07886 973 022

Sat›l›k  Cafe Shop Malzemeleri

Stoke Newington High Road’da bulunan Cafe ve Restaurant
sat›l›kt›r. ‹fl yerinin alt›nda sütüdyo flat bulunmakta ve y›ll›k £

5,200 gelir burdan gelmektedir.
Yeni dekor yap›lm›fl, ocak bafl› yap›lmaya çok müsaittir ve A3

lisans› vard›r. Yaln›zl›ktan dolay› acilen sat›l›kt›r.
Taking : £1,700 -£2,000  /  Kira : £17,500 y›ll›k 
Lease : 8 y›l ve  önü aç›k   /  Rates: £1,600 y›ll›k 
Sat›fl fiyat›: £45,000  /   Tel : 079 31 61 68 99

Sat›l›k Cafe restaurant 

Sat›l›kt›r Süpermarket 

Yüksek potansiyeli olan, yeni
aç›lm›fl Süpermarket satl›kt›r.

Hackney Clapton bölgesindedir.

Kira: £11.000

Rate: £900

Fiyat: £45.000

Tel: 078 28 08 1222

ELEMAN ARANIYOR
St. Albans  bölgesinde bulunan Kebab

takeway’de çalıflacak tercübeli elemana
ihtiyac vardır. Dolgun ücret 

ve kalacak yer verilir.

Tel : 07954321205

KEM
HAIRDRESSER

& BARBER 

We can provide all hair cut,
manicure, pedicure,

make-up and styling services
Contact: 07724 376 600

Hafta sonu
Özel ders verilir 
* Özel ‹ngilizce dersleri 

* Okul ödevlerinizde yard›m 
* Okulla ilgi her konuda

destek 
Daha fazla

bilgi için bizi aray›n 
Tel : 0777 643 4258

Sat›l›k Sandewich
ve Cafe Shop

Hayes merkezinde bulunan ve
ifl yapma potansiyeli yüksek, ge-
lifltirmeye çok uygun olan San-
dewich  ve Cafe Shop sat›l›kt›r.

Lease: yeni ve önü aç›k
Taking: £2,500 -£3,000

Kiras›: £25,000
Rate: £1,600 y›ll›k

Sat›fl fiyat› : £100,000
Tel : 02085613420

KAZA ARANIYOR
Kaza m› yapt›n›z? Binlerce pound tazminat talep

etme hakk›n›z›n oldu¤unu biliyor musunuz?

Detayl› bilgi için lütfen afla¤›daki numaradan

Hüseyin bey ile irtibat kurunuz.

Tel: 079 3265 8632

Ipswich’de Sat›l›k Take Away
20 y›ll›k lease’› olan take away sat›l›kt›r.

Üstünde flat› var ve önü aç›kt›r. Alt ve ust katlar yeni dekor edildi.
Y›ll›k kiras›: 11 000

Rate: 800
Fiyat›: 79 000

Takin:  3700-4100  /  Tel: 077822547411
07916362557

Saat 3’ten sonra aranmas› rica olunur.

Sat›l›k Coffe

Essex Road üzerinde 
A3 ve alkol lisans› ile bahçesi

olan caffe sat›l›kt›r
Lease: 8 y›l

Kira: £12.000
Rate: £2.300 

Fiyat: £ 90.000

TEL: 020 7226 7546

Old Street Bölgesinde, dört y›ld›zl› otel karfl›s›nda bulunan okul,
anaokulu,  yüzme havuzu ve jimnastik salonu gibi yerleflim birimle-
rine yak›n, kuruyemifl, kurutulmufl meyve, çikolata ve confectionary
ürünleri satan dükkan, Londra d›fl›na tafl›nma nedeniyle sat›l›kt›r.
Dükkan gelifltirilebilinir bir durumdad›r. Ciddi al›c›lar aras›n lütfen. 
Haftal›k Kiras›:£106, Haftal›k Business Rate:£30
Lease: 20 y›l Sat›fl fiyat›: £38000 (stok ve malzemeler içinde)   
Tel: 07977 129 485 

SATILIK DÜKKAN

Su Tesisatc›l›k
• Kalorifer Sistemi Döfleme
• Banyo-Mutfak Su Sistemi
• Tamirat ve Yenileme
• 7 Gün 24 Saat H›zl› Servis
• Tüm ‹fllerimiz Sertifikal›d›r

Ozkan: 07814 530 947 
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Tel: 079 61 82 54 56 

Lease: 5 - 10 y›l aras› 
Kiras›: £12.000 y›ll›k 
Rate  : £1000 y›ll›k 

Berber salonunda bütün araç
ve gereçler vard›r Adres :

Marsh Hill Road, Homerton
High Street (near Homerton

Hospital) Hackney

SATILIK COFFEE
SHOP

Nottingham’a ba¤l›
Redford’ta bulunan ve
üstünde iki kat flat olan

cafe shop sat›l›kt›r.
Taking : £3,300 -£3,600

Lease : 15 y›l ve önü aç›k 
Fiyat : £100,000   (Ciddi
al›c›larla fiyatta anlafl›l›r)
Tel : 078 05 32 95 22

Tottenham, Bruce Grove
üzerinde temiz ve tam

dayal› çift veya tek kiflilik
kiral›k oda. ‹nternet,

çamas›r makinesi, satellite
ve ayr› oturma odas› mev-

cuttur.
Tel : 078 46 92 59 98

Edmonton bölgesinde
uygun fiyata kiral›k

odalar bulunmaktad›r. 

Tel : 079 03 08 22 96

Enfield  bölgesinde ana cadde üzerinde bulunan ve 50
kiflilik oturma yeri olan cafe shop sat›l›kt›r.  Potansiyeli
yüksek,  çevresinde 550 tane yeni ev yap›l›yor ve takini

iki kat›na ç›karma potansiyeli bulunmaktad›r.
Taking : £2,300-  £2,500 - Rates: £3,200 y›ll›k 

Kira : £11,000 y›ll›k  - Lease : 4 sene ve önü aç›k 
Sat›fl fiyat› : £80,000  /  Tel : 077 88 81 4811

Sat›l›k Kebap
ve Pizza Shop

Tel: 07878388569

Sat›l›k
Sandwich Bar 

Londra’n›n merkezinde bulanan
ve iyi ifl yapan sandewich bar

sat›l›kt›r
Taking :£2.200- £2.300

Least: 14 y›l Kiras›: £15.000
Rate: £1.800 y›llk
Tel: 07852121019

02076135333
(Lütfen Saat 16.00’dan

sonra aray›n›z)

Sat›l›k Cafe Restaurant 

West End’de SOHO’da yeni de-
korlu, içerde 15 ve d›flarda 4 kifli-
lik oturma yeri olan Cafe Restau-
rant sat›l›kt›r. ‹fl yapma potansiyeli
yüksektir ve ifl kurmak isteyenler

büyük f›rsat.
Lease : 15  y›l - Rates: £9, 000

Kira : £18,000
Taking  : £2,000-£2,500
Sat›l›k fiyat› : £80,000
Tel : 07960 109 479

Sat›l›k Kebap ve
Pizza dükkan›

Kent bölgesinde bulunan  ifl
yapama potansiyeli yüksek olan

dükkan sat›l›kt›r. 
Taking :£ 4,000 -£4,500

Kiras›: £12,000 y›ll›k
Rate : £2,500 y›ll›k 

Sat›fl fiyat› : £125,000
Tel : 07889126052

(Haydar Bey)  

Sat›l›k Pizza & Kebab

SE14 New Cross böl-
gesinde bulunan Pizza

Kebab Sat›l›kt›r. Delivery
and Takeaway,

kira: £9000, rate: £1.100

Taking: £3000-£3500

Tel 07754 084 211

Sat›l›k Dükkan

Enfield bölgesinde ana
cadde üzerinde bulunan

bofl dükkan sat›l›kt›r.

Lease: 12 y›l 

Rates: £2800

Y›ll›k kiras›: £11.000

Mob: 07853 804 742

Sat›l›k Off – Licence

Londra’ya 100 mile uzakl›kta
üstünde 3 yatakl› odal› ve
£650 ayl›k gelir odalardan

gelen   yeni off-lincece
sat›l›kt›r.

Taking : 5,000 -5,500

Fiyat :45,000

Tel :079 55 38 75 87

Sat›l›k Kebap Shop

Acil durumdan dolay› kebap
shop sat›l›kt›r.

Taking : £2,500

Kiras› :£12,900 y›ll›k

Lease: 6 y›l (önü aç›k) 

Rate: £4.000 y›l›k

Fiyat›: £49,000

Tel : 078 94 64 9690

Sat›l›k Cafe Shop

Camden Twon’da bulunan 42
kiflilik oturum yeri olan cafe shop

sat›l›kt›r 
Lease : 10 y›l ve  önü aç›k 

Kiras› : £16,500 y›ll›k 
Rates : £4,000 y›ll›k 

Ciddi olan al›c›lar aras›n 

Tel : 078 52 38 8369

Sat›l›k Araba Sat›l›k Cafe Shop 
‹yi bir flekilde kullan›lm›fl,

7  kiflilik, 2002 dizel
model, 45,000 miles

yapm›fl olan Mütsubishi
pejero arabas› sat›l›kt›r.

Tel : 07830 346 303

Sat›l›k Cafe Shop

Kentbury’de  ifl yapma
potansiyeli yüksek,
üstünde dört flat ve
20 arabal›k park yeri
olan cafe shop sat›l›k. 

Tel : 078 94 56 0582

Sat›l›k Off – Lincence
and Mini Market

Camden Town’da bulunan ifl yapma
potansiyeli yüksek Off- Lincence
acilen sat›l›kt›r. Fiyatta kolayl›kla

anlaflabiliriz. 
Taking  : £6,500 -£7,000
Lease : 9 y›l (önü aç›k) 

Kiras› : £9,600 Rate  : £3,250 
Not :Takine Pay Zon dahil edilmemifltir
ve Bus Pass yoktur e¤er istenilirse bus

pass da konulabilinir. 

Tel : 079 50 50 70 66

Zeugma Cleaning
We are providing all kind of
cleaning services to restau-

rants, pubs, off licenses, hous-
es, offices. 

We are proving excellent
service to our customers.

You can call us anytime and
any days 

Tel: 075 33 375 517

Newcastle merkezinde tekini
£4,500 – £5,000 kar oran›
yüksek olan kebap ve pizza

shopu sat›l›kt›r. 

Rate ve Kiras› : £6,000

Lease: 5 y›l ve önü aç›k 

Sat›l›k kebap-burger
van›

Çal›flmaya haz›r, çekmeli,
kebap-burger van› bütün
malzemeleriyle birlikte

yersizlikten dolay›
sat›l›kt›r. 

Fiyat: £4000
Tlf: 078 33 91 0191

Enfield'e 10 dakika uzakl›ktaki Cuffley

bölgesinde çal›flacak tecrübeli Cafe flefi
aranmaktad›r.

Tel: 07904503081 (Bektafl)

Eleman Aran›yor 

Lordship Lane bölgesinde
bulunan genifl , temiz ve
aile ortamı   olan oda
bayana kiralıktır. Kirası
£65 ve herfley dahildir.

Tel : 07971875988

Double Kiral›k Oda

sadece evli

çiftelere verilir

Tel : 07935 621 524

Cardiff  merkezinde bulunan full araç gereçleri
olan ve iyi ifl yapma potansiyeli olan medetariyen

restoran sat›l›kt›r. 
Lease : 15  y›l ve önü aç›k 

Taking :  £2,500 -£3,000 aras› 
Kiras› : £15,000 y›ll›k • Sat›fl fiyat› : £45,000

Tel : 079 64 48 44 50

Sat›l›k Restorant

Sat›l›k Villa Arsas›

Didim Akbük’te 270
metrekare deniz manzar-
alı villa arsası sahibinden
satılıktır. Yatırım için çok

güzel yer.

Fiyatı: £15500

Tlf: 078 90 17 7181

Sat›l›k Kebap Van›
Londra d›fl›nda Huntington böl-
gesinde bulunan yeni kebap van›

yeri ile beraber veya yersiz
sat›l›kt›r. Belediyeden çal›flt›rma

izni bulunmakta, taking 
£600 -£800 aras› yapmaktad›r
ama potansiyeli yükseltilmeye

elverifllidir.

Tel : 07765523642
07853616033
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Kad›köy'de bir derbi klasi¤i: 4-1

T
urkcell Süper
Lig'de 10.
haftan›n son
ve en önemli
maç›nda ezeli
rakipler Fe-

nerbahçe ile Galatasaray
karfl› karfl›ya geldi. Bu se-
zona istedi¤i gibi bafllaya-
mayan ve ilk 9 haftada 4
yenilgi alarak zirvenin ge-
risinde kalan Fenerbahçe,
derbide Galatasaray'› 4-1
gibi farkl› skorla ma¤lup
etti.
fiükrü Saraco¤lu Sta-
d›'ndaki dev maç çok h›z-
l› bafllad›. Galatasaray he-

nüz 2. dakikada Lincoln
ile öne geçerken, Fener-
bahçe cevab› 4 dakika
sonra Selçuk'la verdi.
Galatasaray'›n topa daha
çok sahip oldu¤u bu bö-
lümde tempolu bir müca-
dele olmas›na karfl›n
önemli bir gol pozisyon
yaflanmad›. ‹lk yar›n›n
skorunu ise bir Galatasa-
rayl›, Fenerbahçe lehine
belirledi. 28. dakikada
geliflen atakta Semih'in
flutuna ayak koyan Emre
Afl›k topu kendi kalesine
yollayarak Fenerbah-
çe'nin soyunma odas›na

önde girmesine neden ol-
du.
‹kinci yar› da ilk yar›da
oldu¤u gibi golle bafllad›.
49. dakikada Roberto
Carlos'un serbest vuruflu-
nu De Sanctis sektirince
Lugano topu bofl kaleye
göndererek Fenerbah-
çe'yi 2 farkl› üstünlü¤e ta-
fl›d›.
Galatasaray'›n bask›n› ar-
t›rd›¤› kalan bölümde ev
sahibi ekip 65'te Güiza ile
maç›n en net pozisyonu-
nu kaç›r›rken, sar›-k›rm›-
z›l›lar›n çabalar› sonucu
de¤ifltirmedi. Skoru belir-

leyen isimse Fenerbahçeli
Deivid oldu ve Brezilyal›
futbolcu uzatma anlar›n-
da tabelay› 4-1 yapt›.
Bu sonuçla son 9 y›ld›r
sahas›nda yenilmedi¤i
Galatasaray karfl›s›nda
kritik bir 3 puan daha
alan sar›-lacivertliler, pu-
an›n› 16'ya ç›kararak 10.
haftay› 7. s›rada kapatt›.
Aral›k 1999'dan bu yana
gülemedi¤i Kad›köy'den
bir kez daha boynu bü-
kük ayr›lan Galatasaray
ise, ligde son 3 deplas-
man maç›n› da kaybede-
rek 17 puanda kald›.

fiükrü Saraco¤lu'nda 1999'dan bu yana
de¤iflen birfley yok. Fenerbahçe kötü günler
geçirdi¤i ligin 10. haftas›nda Galatasaray'› 4-1
yendi. Sar›-lacivertliler ezeli rakibine karfl›
sahas›ndaki yenilmezlik serisini 12 maça
ç›kar›rken, zirve yar›fl›nda da umut tazeledi.

Befliktafl ikinci yar› cofltu: 5-2

T
urkcell Sü-
per Lig'de
10. hafta
m a ç › n d a
‹nönü Sta-
d›'nda Be-

fliktafl, 2-0 geriye düfltü-
¤ü maçta Kocaelispor'u
5-2 yendi. Maça Beflik-
tafl çok h›zl› bafllad› ve
ilk dakikalarda önemli
pozisyonlardan yararla-
namad›.
Deplasman tak›m› Ko-
caelispor ise kontratak-
larla Taner Gülleri ve
Serdar Topraktepe ile
gol arad›. Kocaelispor
15. dakikada Taner Gül-
leri ve hemen bir daki-
ka sonra Taner Gülle-
ri'nin ortas›nda Semavi
Özgür'ün kafa vurufluy-
la bir anda skoru 2-0'a
getirdi.
K›sa süreli bir flok yafla-
yan siyah-beyazl›lar,
Kocaelispor kalesine
yüklenmeye bafllad›.
Befliktafl arad›¤› golü
29. dakikada Nobre'nin

kafa vurufluyla buldu.
‹lk yar›n›n sonlar›na
do¤ru 43. dakikada Ho-
losko ile Befliktafl skora
dengeyi getirdi ve ilk
yar› 2-2 beraberlikle so-
na erdi. ‹kinci yar›ya
Befliktafl maça bafllad›¤›
gibi çok h›zl› bafllad›.
67. dakikada Delga-
do'nun ceza sahas› d›-
fl›ndan att›¤› müthifl gol-
le maçta ilk kez öne ge-
çen Befliktafl, 71. daki-
kada da Nobre'nin yine
ceza sahas› d›fl›ndan at-
t›¤› golle fark› ikiye ç›-
kartt›.

Deplasman tak›m› Ko-
caelispor ise özellikle 4-
2'den sonra rakip kale-
de çok ciddi pozisyon
bulmakta oldukça zor-
land›. Uzatma dakikala-
r›nda sonradan oyuna
giren Bobo'nun att›¤›
golle Befliktafl skoru 5-
2'ye getirdi.
Kalan dakikalarda bafl-
ka gol olmay›nca Beflik-
tafl maçtan 5-2 galip ay-
r›ld›.
Bu sonuçla Befliktafl pu-
an›n› 21'e ç›kart›rken,
Kocaelispor ise 2 puan-
da kalm›fl oldu.

Turkcell Süper Lig'de 10. haftan›n aç›l›fl maç›nda, Befliktafl kendi
sahas›nda 2-0 geriye düfltü¤ü maç› 5-2 kazanarak puan›n› 21'e yükseltti.

Tuncay Boro’yu uçurdu

U
zun süren
s a k a t l › ¤ ›
nedeniyle
bu sezon
P r e m i e r
Lig’de iste-

di¤i performans› yakala-
yamayan Tuncay fianl›
kendine gelmeye bafllad›.
12. haftada tak›m› Midd-
lesbrough deplasmanda
Aston Villa’ya konuk
olurken, milli futbolcu ta-
k›m›na 3 puan› getiren
isim oldu. Boro, Tun-
cay’›n 34. dakikada att›¤›
golle 1-0 öne geçerken,
ev sahibi Aston Villa, bu
gole 3 dakika sonra Sid-
well’le cevap verdi ve ilk
yar› 1-1 tamamland›. ‹kin-
ci yar›da karfl›l›kl› atakla-
r›n sonucu de¤ifltirmeye-
ce¤i düflünülürken, biti-
me 2 dakika kala tekrar
sahneye ç›kan Tuncay
fianl›, att›¤› golle Middles-
brough’nun sahadan 2-1

galip ayr›lmas›n› sa¤lad›.
Bu sezonki 5. galibiyetini
alan konuk ekip puan›n›
17’ye ç›kararak 8. s›raya
yükselirken, bu sezon
evinde ilk kez ma¤lup
olan Aston Villa ise 20
puanla 5. s›rada kald›.

ANELKA CHELSEA’Y‹
TAfiIYOR
Premier Lig’de günün di-
¤er maçlar›nda da genel-
de deplasman tak›mlar›-
n›n üstünlü¤ü vard›.
fiampyonluk adaylar›n-

dan Chelsea, deplasman-
da Blackburn Rovers’› 2-0
yendi. ‘Maviler’ Nicolas
Anelka’n›n att›¤› gollerle
Liverpool’un averajla
önünde liderli¤ini sürdü-
rürken, Frans›z y›ld›z da
Premier Lig’deki gol say›-
s›n› 10’a ç›kard›. 3 k›rm›z›
kart›n ç›kt›¤› maçta ise
Tottenham Hotspur,
Manchester City deplas-
man›nda Robinho’nun
golüyle yenik durma düfl-
mesine ra¤men Bent’in
say›lar›yla 2-1 galip geldi.

Premier Lig’in 12. haftas›nda Middlesbrough deplasmanda 
Aston Villa’y› 2-1 yenerken, goller Tuncay fianl›’dan geldi.
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T
ürk-Kürt Fut-
bol Federas-
yonu bu hafta
kupa maçlar›-
na sahne ol-

du. A grubunda Gök-
sun Spor rabiki Demir-
cilik Fc’yi 7-3’lük skorla
geçti. Shqiponja Fc ile
Halkevi maç›n› ise
Shqiponja Fc 6-2 ka-
zand›.
A grubundaki karfl›lafl-
malarda geçen haftan›n
lideri Tohum Fc Genç
At›l›m› 3-1 yenerek ye-
rini korurken, Tohum
Fc yi 3. s›rada izleyen
Göksun Spor rakibi De-

mircilik FC’yi adeta
ezerek 7-3’lük bir skor-
la geçti. Göksun Spor

bu galibiyetle A gru-
bunda ikinci s›raya yer-
leflti.

B grubunda mücadele
veren Tilkiler spor ge-
çen haftaki yenilginin

ard›ndan bu hafta da
Karakoçan Dep karfl›-
s›nda 3-5 lik bir skorla

sahadan ma¤lup ayr›l-
d›. 
Ayn› grupta yer alan Ci-
van Fc Sivas Sporu tek
golle devirerek grup li-
derli¤ini korudu.
C grubunda Halkevi ile
karfl›laflan Shqiponja Fc
6-2 lik bir skorla hafta-
n›n en farkl› galibiyet-
lerinden birine imza at-
tarak liderlik koltu¤unu
biraz daha sa¤lamlaflt›r-
d›. Gruptaki di¤er maç-
ta ise Day-Mer Fc iki
gol ile Dynamics Fc’yi
malup ederek kupa
maçlar›ndaki ilk galibi-
yetini alm›fl oldu.

TAKIMLAR 0 G B M A Y P

1. Tohum Fc 2 2 0 0 7 3 6

2. Göksun Spor 2 1 1 0 8 4 4

3. Genç At›l›m 2 0 1 1 2 4 1

4. Demircilik FC 1 0 0 1 3 7 0

5. Bozcader Fc 1 0 0 1 2 4 0

A GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR 0 G B M A Y P

1. Ciwan Fc 2 2 0 0 5 2 6

2. Karakoçan 2 1 1 0 6 4 4

3. Sivas Spor 2 0 1 1 1 2 1

4. Tilkiler Fc 2 0 0 2 5 9 0

B GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR 0 G B M A Y P

1. Shqiponja Fc 2 2 0 0 13 4 6

2. Day-Mer Fc 2 1 1 0 4 2 4

3. Halkevi Fc 2 0 1 1 4 8 1

4. Dynamics Fc 2 0 0 2 2 9 0

C GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR 0 G B M A Y P

1. Anadolu G. 1 1 0 0 6 1 3

2. Birlik Spor 1 1 0 0 6 3 3

3. Gencligin Sesi 2 1 0 1 5 9 3

4. Nurhak SK 2 0 0 2 6 10 0

D GRUBU PUAN DURUMU

TKFF FEDERASYON KUPASI MAÇ SONUÇLARI
A Grubu

Tohum Fc  . . . . . . . . . . . .3 Genç At›l›m . . . . . . . . . . . . . . . .1

Göksun Spor  . . . . . . . . . .7 Demircilik Fc  . . . . . . . . . . . . . .3

Bozcader Fc  . . . . . . . . . . Bay

B Grubu

Tilkiler Fc  . . . . . . . . . . . .3 Karakoçan Dep . . . . . . . . . . . . .5

Ciwan Fc  . . . . . . . . . . . . .1 Sivas Spor . . . . . . . . . . . . . . . . .0

C Grubu

Halkevi  . . . . . . . . . . . . . .2 Shqiponja Fc  . . . . . . . . . . . . . .6

Day-Mer Fc  . . . . . . . . . . .2 Dynamics Fc  . . . . . . . . . . . . . . .0

D Grubu

Nurhak SK . . . . . . . . . . . .3 Gencligin Sesi . . . . . . . . . . . . . .4

Anadolu Gençlik  . . . . . . . Birlik Spor  . . . . . . . .(Ertelendi)

TKFF ÖNÜMÜZDE HAFTANIN L‹G MAÇLARI PROGRAMI: 
1. L‹G

Dynamics Fc . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Birlik Spor 

Day-Mer Fc . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gençli¤in Sesi 

Anadolu Gençlik  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shiqiponja Fc 

C›wan Fc . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .Karakoçan -Dep Fc

2.L‹G

Halkevi Fc . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Göksün Spor 

Demircilik Fc  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sivas Spor 

Tohum Fc  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tilkiler Fc 

Bozcader FC  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nurhak Spor 

Genç At›l›m  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bay

TKFF Federasyon Kupas›
maçlar›nda bol göllü hafta
Türk-Kürt Futbol Federasyonu’nun bu hafta oynanan kupa maçlar›nda 7 karfl›laflmada toplam 24 gol at›ld›.
Anadolu Gençlik ve Birlik Spor maç› bu hafta ertelenirken, A grubunda Göksün Spor rabiki Demircilik Fc’yi

7-3’lük skorla geçti. Shqiponja Fc ile Halkevi maç›n› ise Shqiponja Fc 6-2 kazand›.

Göksun Spor A grubunda ikinci s›raya yerleflti. Civan Fc 6 puanla B Grubundaki liderili¤ini korudu
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Farketmez
Temel'e gazeteciler sormufl: 
-"Son günlerde benzine gelen zamlara ne diyorsunuz? "
Temel: 
-"Valla benum için farketmez, ben hep 10 milyonluk al›yo-
rum."

K›z›lderili Bak›fl›
Bir gün New York'ta bir grup ifl arkadafl›, yemek molas›n-
da d›flar›ya ç›kar. Gruptan biri, K›z›lderili'dir. ‹nsan kalaba-
l›¤›, siren sesleri, yoldaki ifl makinelerinin ç›kard›¤› gürültü
ve korna sesleri aras›nda ilerlerken, K›z›lderili, kula¤›na
c›rc›r böce¤i sesinin geldi¤ini söyleyerek c›rc›r böce¤i ara-
maya bafllar.
Arkadafllar›, bu kadar gürültünün aras›nda bu sesi duyama-
yaca¤›n›, kendisinin öyle zannetti¤ini söyleyip yollar›na
devam eder.
Aralar›ndan bir tanesi inanmasa da, onunla aramaya de-
vam eder. K›z›lderili, yolun karfl› taraf›na do¤ru yürür, ar-
kadafl› da onu takip eder. Binalar›n aras›ndaki bir tutam ye-
flilli¤in aras›nda gerçekten bir c›rc›r böce¤i bulurlar.
Arkadafl›, K›z›lderili'ye: "Senin insanüstü güçlerin var. Bu
sesi nas›l duydun?" diye sorar.
K›z›lderili ise; bu sesi duymak için insanüstü güçlere sahip
olmaya gerek olmad›¤›n› söyleyerek, arkadafl›na kendisini

takip etmesini söyler. 
Kald›r›ma geçerler ve K›z›lderili cebinden ç›kard›¤› bozuk
paray› kald›r›mda yuvarlar.
Birçok insan, bozuk para sesini duyunca sesin geldi¤i tara-
fa bakarak, paran›n ceplerinden düflüp düflmedi¤ini kon-
trol eder. 
K›z›lderili, arkadafl›na dönerek:
"Önemli olan, nelere de¤er verdi¤in ve neleri önemsedi-
¤indir. Her fleyi
ona göre duyar, görür ve hissedersin." der.

Efle¤e Yaz›k Olur
Nasreddin Hoca hayvanlar›na a¤›r yükler yükleyip onlara
eziyet eden köylülerine iyi bir ders vermek istemifl. Bir gün
efle¤ine binerek köy meydan›nda dolaflmaya bafllam›fl. ‹flin
garibi dolu bir çuval› da s›rt›na vurmufl, öyle geziyor. Köy-
lüler flafl›r›p sormufllar : 
- Yahu Hoca Efendi, hem efle¤in üzerindesin, hem çuval›
s›rt›nda tafl›yorsun. Nas›l bir ifl bu? Hoca cevab› yetifltirmifl
hemen: 
- Zavall› hayvan, demifl. Zaten gece gündüz demeden hiz-
met ediyor bana. S›rt›na bindiriyor, yüklerimi tafl›yor, de¤ir-
meni çeviriyor. Bu kadar hizmetlerinden sonra dolu çuva-
l› da ona yüklemek istemedim. Bu yüzden ben vurdum s›r-
t›ma.

Baz› konular kontrolünüzün d›fl›na ç›kabilir. Bu hafta, özellikle hafta ortas›,
sorumluluklar›n›z ve özgürlük anlay›fl›n›z›n çak›flmas› nedeniyle zor durum-
da kalabilirsiniz. Çal›flma arkadafllar›n›zla ilgili ani sorunlar sinirlerinizi bo-
zabilir. Sa¤l›k konular› da dikkat gerektiriyor. 

KOÇ - 21 Mart - 20 Nisan

Romantik aç›dan kendinizi güçlü flekilde ifade etme ihtiyac› içerisindesiniz ve
bu duygulara bir flekilde hak etme ve etmeme konular› kar›fl›yor san›r›m. Aflk
hayat›n›z veya çocuklarla iliflkileriniz aç›s›ndan, köklü dönüflüm ve de¤iflim
yaflanabilecek bir süreçtesiniz. 

BO⁄A - 21 Nisan - 21 May›s 

Oldukça e¤lenceli, belki de romantik günlerdesiniz ama, sa¤l›kla ilgili konu-
larla ilgilenmeye devam ediyor olabilirsiniz. Bu hafta, kariyerinizi ve ev ha-
yat›n›z› ya da ailenizi ilgilendiren köklü de¤ifliklikler yapmak isteyebilirsiniz
veya ani olaylar sebebiyle bu tür bir de¤iflim kaç›n›lmaz olabilir. 

‹K‹ZLER - 22 May›s - 21 Haziran

Yeni kiflilerle tan›flabilece¤iniz veya e¤lenceli sosyal aktivitelere kat›labilece-
¤iniz günlerdesiniz. Beklenmedik olaylar, bir süre önce kabul etti¤iniz baz›
durum veya sorumluluklar üzerinde tekrar düflünmenize ve hayat›n›z› de¤ifl-
tirmek üzere harekete geçmenize neden olabilir. 

YENGEÇ - 22 Haziran - 23 Temmuz

Sosyal aç›dan hareketli veya duygusal anlamda renkli günlerdesiniz. Ancak,
bu hafta, özellikle hafta ortas› civar› günlerde, parasal kazançlar›n›z, gelir gi-
der dengeleri veya para kazanma yollar›n›z hakk›nda köklü de¤iflimler yafla-
man›za neden olacak ani ve beklenmedik olaylar yaflanabilir. 

ASLAN - 24 Temmuz - 23 A¤ustos

Ani seyahatler veya sürpriz davetler nedeniyle keyifli vakit geçirebilece¤iniz
ya da yarat›c› düflüncelerinizi durdurmakta zorlanaca¤›n›z günlerdesiniz. Bu
hafta, hayat›n›z› alt üst edecek ad›mlar atmaktan çekinmeyece¤iniz noktaya
gelmenize neden olabilecek, ani geliflmeler yaflanabilir.

BAfiAK - 24 A¤ustos - 23 Eylül

Sürpriz aflklar ve karfl›laflmalar ve tan›flt›¤›n›z yeni kifliler sizi flafl›rt›yor
olabilir. Ancak, bu hafta, iflte kendinizi yetersiz hissedebilir veya otoriter
bir yönetici ya da sorun yaratan bir çal›flma arkadafl› nedeniyle s›k›nt›l› bir
ruh hali içine girebilirsiniz. 

TERAZ‹ - 24 Eylül - 23 Ekim 

Bu hafta, hayat›n›zda baz› fleylerin köklü flekilde de¤iflti¤ini veya de¤iflme-
si gerekti¤ini gözlemleyebilirsiniz. Önünüzde bulunan pek çok engeli afl-
mak için önemli ad›mlar atmak isteyebilir veya atmak zorunda kalabilir-
siniz. Sosyal iliflkileriniz ve arkadafll›k ba¤lar›n›z testten geçebilir. 

AKREP - 24 Ekim - 22 Kas›m  

Keyifli davetler verebilir veya kat›ld›¤›n›z toplant›larda keyifli zaman-
lar geçirebilirsiniz. Yaflanan ani geliflmeler nedeniyle baz› konular-
da(ifl ve aile iliflkileri) kendinizi s›n›rda bulabilirsiniz. ‹fliniz veya aile-
nizi ilgilendiren önemli kararlar alman›z gerekebilir. 

YAY - 23 Kas›m - 22 Aral›k

Sürpriz davetler veya keyifli toplant›lar bugünlerin en önemli gündem
maddelerinden olabilir. Ancak, bu hafta, özellikle hafta ortas› civar›
günlerde, hukukla ilgili konular, beklenmedik geliflmeler yaflanabilir. Ç›-
k›lacak seyahatlerde ve trafikte de dikkatli olunmas› gerekiyor.  

O⁄LAK - 23 Aral›k - 20 Ocak

Kariyerinizi veya maddi durumunuzu ilgilendiren ani, beklenmedik ge-
liflmeler yaflayabilece¤iniz günlerdesiniz. Bu durum gerçek bir geçifl dö-
nemini içeriyor olabilir. Ancak, bu hafta, kafan›zda oluflan kayg›lar ani
ç›k›fllar yapman›za neden olabilir.

KOVA - 21 Ocak - 19 fiubat 

Bal›k’lar, sürpriz kazanç elde edebilecekleri günlerdeler. ‹çinde bulundu-
¤umuz iki gün, romantik aç›dan da olumlu görünüyor. Ancak, özellikle
hafta ortas› civar› günlerde, suçluluk duygusu, kaotik durumlar veya dü-
zenle ters düflen duygular nedeniyle iliflkileriniz zarar görebilir.

BALIK - 20 fiubat - 20 Mart 

BBUURRÇÇLLAARR
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