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DTP Tunceli Milletvekili fierafettin Halis ile yapt›¤›m›z röportaj sayfa 18’de
Say›/Hejmar: 136

Tel: 020 8341 2021

www.telgraf.co.uk

DÜNYANIN HER YER‹NE ‹NTERNET F‹YATINA UÇAK

Almanya
Hollanda
Fransa
Belçika
Avrupa Ülk.

£1 +tax
£1 +tax
£1 +tax
£1 +tax
£1 +tax
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UÇAK B‹LETLER‹

B‹LETLER‹ VE TAT‹LLER HEMDE VIZEY‹ BIZ AYARLIYORUZ

‹STANBUL £49
ANTEP
£119
KAYSER‹ £199
TRABZON £199
ANTALYA £99
ADANA £140
KIBRIS £125

+tax

25 Stoke Newington Road,
London, N16 8BJ
Tel: 020 7249 4449

‹ngiltere’de erkekler ve kad›nlar aras›ndaki ücret fark› uçurumu ürkütücü boyutlarda:
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Kad›n ve erkek aras›ndaki
maafl fark› 369 bin sterlin
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‹ngiltere’de kad›nlar erkeklerle eflit çal›fl›yorlar
ama erkekler ayn› çal›flma saatleri karfl›l›¤›nda
çok daha fazla maafl al›yor. Ulusal ‹statistik
Kurumunun geçti¤imiz hafta yay›nlad›¤› y›ll›k
raporuna göre ömürü boyunca çal›flan bir
kad›n erkek meslektafl›ndan 369 bin sterlin
daha az kazan›yor. Eflitlik ve ‹nsan Haklar›
Komisyounun hesaplamalar›na göre kad›nlar
için ömür boyu süren bu eflitsizlik 31 y›ll›k
çocuk bak›m› veya 22 yeni araba sat›n almaya
denk geliyor. Ulusal ‹statistik Kurumuna göre
full-time çal›flan erkekler yine full-time çal›flan
kad›nlardan %17.1 fazla kazan›yorlar. Geçen
sene part-time çal›flan erkekler part-time
çal›flan kad›nlara göre %36.6 daha fazla
kazan›rken, bu y›l bu rakam›n %35.8’e
düfltü¤ü ancak bu küçük düflüflün aradaki

Fawcett Society adl› kad›n haklar› savunucusu
kuruluflun yöneticisi Katherine Rake

telgraf.london@gmail.com

‹flas edenlerin
say›s› h›zla
art›yor sayfa 5’te

i.o

18 Kas›m / Mijdar 2008 Sal›/Sêflem
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“AKP SOSYAL DEVLET YER‹NE SADAKA TOPLUMU YARATMAYA ÇALIfiIYOR”

uçurumu gidermeye yetmedi¤i bildirildi.
Kad›n haklar› kurulufllar› bu büyük maafl fark›
uçurumunun düzelmesi için hükümetin ciddi
bir çal›flma yapmad›¤›n› ve kad›nlar›n hala
ayr›mc›l›k ile karfl› karfl›ya oldu¤una dikkat
çekiyorlar. Fawcett Toplulu¤u (Fawcett
Society) adl› kad›n haklar› savunucusu kuruluflun yöneticisi Katherine Rake, “Kad›n haklar› alan›nda verdi¤imiz ve y›llarca süren
mücadeden sonra maafllardaki bu fark› biraz
afla¤› çekebiledik ancak flimdi yine geriledik.
Part-time ve full-time çal›flan kad›nlar için
2008 y›l›nda bu uçurum yine büyümeye
bafllad›. Bu üzücü durum bize hükümetin bu
konuda ciddi bir çal›flma yapmad›¤›n› ve hala
ayr›mc›l›k ile karfl› karfl›ya oldu¤umuzu gösteriyor.” dedi. Devam› sayfa 6’da

Oturumu
olmayanlar için
4 May›s’ta büyük
bir yürüyüfl
yap›lacak
sayfa 14’te

KHRP’den 15.
kurulufl
y›ldönümü
etkinlikleri
sayfa 7’de

‘Qetlîama
Dersimê
jenosîd e’

R.27

Liberal
Demokrat Parti
milletvekili Mark
Oaten: “Kürt
halk›n›n kültürel
ve siyasal hak
talepleri makul
taleplerdir”
sayfa 10’da

‘Kesiflen Yaflamlar’
sergisi Edmonton
Green Shoping
Centre’da sayfa 4’te

4

Kültür
sanat
dünyas›

‘Kesiflen Yaflamlar’ sergisi Edmonton Kültür
sanat
Green Shopping Centre’da...

SERG‹, A⁄AÇ EV,
FOTO⁄RAFLAR VE
V‹DEO
ÇALIfiMALARINDAN
OLUfiUYOR
Sergi, a¤aç ev, foto¤raflar ve video çal›flmalar›
olmak üzere üç ayr› bölümde
haz›rlanm›fl.
Forty Hall ve Edmonton
al›flverifl merkezindeki
bu sergilerin küratörlerinden Metin fienergüç,
enstelasyonun düflünsel
temelini flöyle özetliyor:
“Üzerine infla edildi¤i
kavramsal
platform,
flüphesiz, küresel kapitalizmin toplumlar üzerindeki sosyal ve kültürel etkileridir. Eserlerin
kavramsal arka plan›n›
belirleyen bu anlat›,
Erek’in ifllerinde s›k s›k
gördü¤ümüz tülbentle
birlefltirilmifl. Farkl› kültürlerde de rastlad›¤›m›z
tülbent, benzer veya tamamen farkl› kullan›mlar›yla günlük kullan›ma
girmifltir. Üzerine oya ifl-

n Güney Afrika as›ll› Oscar
ödüllü aktris Charlize Theron BM’nin “Bar›fl Elçisi” oldu. Birleflmifl Milletler (BM)
Sözcü yard›mc›lar›ndan Ferhan Hak taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, Genel Sekreter
Ban Ki-Mun’un Theron’u
BM Bar›fl Elçisi olarak seçti¤i
belirtildi. Hak, Theron’un
özellikle kad›nlara karfl› fliddetin durdurulmas› konusuna yo¤unlaflaca¤›n› söyledi.
Esquire dergisi taraf›ndan
geçen y›l “Dünyada Hayatta
Olan En Seksi Kad›n” seçilen Theron, özellikle do¤du¤u ülke olan Güney Afrika
Cumhuriyeti’nde sosyal çal›flmalarda bulunan bir aktivist olarak tan›n›yor. Theron’un küçük yaflta aile içi
fliddete tan›kl›k etti¤i ve annesinin, kendisine sald›ran
alkolik babas›n› silahla vurdu¤u biliniyor. Aktris 2003
y›l›nda “Monster” adl› filmde
bir seri katili canland›rd›¤›
rolle Oscar ödülü alm›flt›.
BM’nin bar›fl elçilerinin say›s› Theron’la birlikte 10’a
yükseldi.

i.o
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likleriyle Erek’in ifllerinde tülbent, geçiflin, dönüflümüm, iyilefltirmenin, melezli¤in, ne orada, ne de burada olman›n bir metaforudur;
ça¤dafl varoluflun cisme
büründü¤ü bir malzemedir. Bu sergide de
tülbenti, a¤aç evin “duvar”lar›nda, portrelerin
önünde, videodan yans›yan görüntülerin süzülüp geçti¤i, hikayelere
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‘KES‹fiEN
YAfiAMLAR’ SERG‹S‹
ENF‹ELD BELED‹YES‹
VE ‘ARTS COUNC‹L’
SPONSORLU⁄UNDA
YAPILIYOR
‘Damara Karfl› / Across
the Grain’, projesinin
bir devam› olan Sümer
Erek’in ‘Kesiflen Yaflamlar’ sergisi, Enfield Belediyesi ‘Sanat & Etkinlikler Kurulu’ ve ‘Arts Council’ sponsorlu¤unda
yap›l›yor.
Sergi hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi için afla¤›daki telefon ve email adreslerine baflvurulabilir:
Hatice Abdullah: 020
8379 1467. hatice.abdullah@enfield.gov.uk.
Sümer Erek: 079 5766
6097. studio@sumererek.com / www.sumererek.com.
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lenir, yavukluya verilir.
Katlanarak kanayan yara sar›l›r. Yabanc› gözlerden mahremi saklamak için, evin penceresine perde olarak as›l›r.
Gü¤üm üzerine gerilip
yo¤urt süzülür tülbentle.
Tülbent, ince ve yar›-flefaf dokusuyla hem örten hem de aç›¤a vuran
bir özelli¤e sahiptir.
Tüm bu kullan›m özel-

w

n Sinema dünyas›n›n ünlü ismi Angelina Jolie, çocuklar›n›
iyi yetifltirmenin en büyük hedefi oldu¤unu belirterek, "Çok
uzun süre oyunculuk yapabilece¤imi
düflünmüyorum.
Çünkü çocuk yetifltirmek büyük sorumluluk istiyor" dedi.
BBC'ye konuflan Jolie, 6 çocu¤uyla yaflant›lar› ve sinemadaki gelece¤ine iliflkin düflüncelerine iliflkin ilginç aç›klamalarda bulundu. Maddox, Zahara ve Pax adl› çocuklar› evlatl›k alan ve aktör Brad Pitt ile
Shiloh Nouvel, Vivienne Marcheline ve Knox Leon isimli 3
bebe¤i bulunan Jolie, "Pek
çok fleye flimdiden haz›r›m.
Beyazperdeden yavafl yavafl
ayr›lmak ve bir gün büyükanne olmak gibi..." sözleriyle
planlar›n› aktard›. Son olarak
"The Changeling" adl› yap›mda rol alan 33 yafl›ndaki y›ld›z,
fiubat ay›na kadar çal›flmay›,
sonra 1 y›l süreyle herhangi
bir projede yer almamay› düflündü¤ünü de söyledi.
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Angelina Jolie'den
oyunculu¤u
b›rakma sinyali

bir tür filtre görevi gören perdede görüyoruz.
Forty Hall’daki ‘a¤aç ev’
ayr›l›klar›, göçleri, var›lan yerde ayakta kalman›n mücadelesini anlat›yorsa, Edmonton Green-al›flverifl merkezindeki ‘a¤aç ev’, kesiflen
hayatlara iflaret ediyor.”
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n Viktorya döneminin ünlü
ressamlar›ndan George Frederic Watts’›n “Umut” adl› tablosu
Obama’n›n hayat›nda önemli
bir yer tutuyor. 1990’da Obama, eski rahip Jeremiah Write’›n verdi¤i vaazlardan birinden çok etkilendi. Vaaz›n konusu ünlü ‹ngiliz Ressam
Watts’›n “Umut” adl› toblosuydu. Vaaz›n konusu olan tablo,
yaflam› boyunca Obama için
çok önemli oldu. “‹ngilizler’in
Michelangelosu” olarak bilinen
Watts’›n bu melankolik tablosunda gözleri ba¤lanm›fl bir
k›z, bir küre üzerinde oturarak
tek telli tahtadan bir lir çal›yor.
Pastel tonlar ve mavi-yeflil a¤›rl›kl› renkler, tablonun yans›tt›¤›
melankolik havay› pekifltiriyor.
Watts bu tablodan iki adet yapm›fl. Bunlardan biri ‹ngiltere’nin ünlü galerilerinden Tate
Britain’de sergilenirken, di¤eri
bir özel koleksiyonda bulunuyor. Obama 2006 y›l›nda, özellikle politik görüfl ve tutumlar›na yer verdi¤i ikinci kitab›n›n
kapa¤› olarak da “Umut”u
seçati.

ümer Erek’in
‘Damara Karfl›’ bafll›kl› kat›l›mc› sanat
projesi kapsam›nda yaratt›¤› ‘Kesiflen Yaflamlar’
sergisi 27 Kas›m’a kadar
Edmonton
Al›flverifl
Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine aç›k olacak.
Damara Karfl› projesinde, Britanya’da yaflayan
Türk ve Yunanl›lar›n
göçmenlik deneyimlerini irdeleyen ve ilk kufla¤›n bizzat kat›l›m›yla
üretilen enstalasyon ve
video çal›flmalar›n› sergileyen Erek, Edmonton’da, 2002 y›l›nda
genç mültecilerle gerçeklefltirdi¤i ‘Stitch’ (Dikifl) adl› projeden foto¤raflar› da eklemifl.

Charlize Theron
‘Bar›fl Elçisi’ oldu

rg

K›br›sl› Türk sanatç› Sümer Erek’in ‘Kesiflen Yaflamlar’ bafll›kl› sergisi
Edmonton Green Shoping Centre’da 29 Kas›m’a kadar halka aç›k olacak.

Obama’n›n en
sevdi¤i tablo:
“Umut”

dünyas›

Editor .............................. Ahmet Adar
News Editor.................... Hasan Usak
Reporter.......................... Haca Cheko

‹talya'dan
"Yumurta" ve
"Sonbahar"a ödül
n ‹talya'n›n baflkenti Roma'daki 14'üncü MedFilm Festivali'nde yar›flan filmler aras›nda
ödüllerin sahipleri belli oldu.
Semih Kaplano¤lu'nun "Yumurta"s›, Euroimage ‹talya
ödülüne, uzun metrajl› film
dal›nda Özcan Alper'in "Sonbahar"› ise özel mansiyon
ödülüne lay›k görüldü. Kaplano¤lu'nun da jüri üyeleri aras›nda yer ald›¤› uzun metrajl›
filmler için yap›lan oylamada,
5 bin euro'luk birincilik ödülü,
oybirli¤iyle Filistinli yönetmen
Raflid Meflaravi'nin "‹du Miladi
Leyla" (Leyla'n›n Do¤um Günü) adl› filme verilirken, Alper'in "Sonbahar" adl› filmi de
özel mansiyon ödülüne de¤er
bulundu. Yeni Avrupa kategorisinde Euroimage ‹talya ödülü için yar›flan filmler aras›nda
ise Kaplano¤lu'nun "Yumurta"
adl› filmi, oybirli¤iyle birinci
seçildi. Filmi 3 bin euro'luk
Euroimage ‹talya ödülüne lay›k gören jüri, Uberto Pasolini'nin "Machan" adl› filmine de
özel mansiyon ödülü verdi.
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‹flas edenlerin say›s› h›zla art›yor

YILIN ÜÇÜNCÜ
ÇEYRE⁄‹NDE 13.653
K‹fi‹ ‹FLAS ETT‹
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w
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cileri daha zor durumda
b›rakaca¤› tahmininde
bulunuyorlar.
Uzmanlar ayr›ca tüketicilerin harcamalar ve
kredi kullanma konusunda daha dikkatli olamalar› gerekti¤i uyar›s›nda da bulunuyorlar.

i.o

benzer bir durumun
gündeme gelebilecei¤ini dile getiriyorlar.
Ekonomi uzmanlar›, bireysel iflaslar›n önümüzdeki dönemde daha
da artaca¤›n›, ekonomik
durgunluk ve piyasadaki kötü gidiflat›n giriflim-

HBOS bankas› kamulaflt›r›labilir

rd

A

art›fl oldu¤u görüldü.
Bu y›l›n üçüncü çeyre¤inde iflas ile karfl› karfl›ya
olanlar›n oran› geçen seneye göre %7 arttarken,
ço¤u kifli borçlar›n› ve faturalar›n› ödeyebilmek
büyük çaba sarfediyor.

UZMANLAR
BORÇLANMA
KONUSUNDA
UYARIYOR
Analistler iflaslar›n giderek artaca¤›n› ve ev piyasas›nda yaflananlara

Royal bank of Scotland'›n da sahibi durumunda bulunan HBOS
bankac›l›k grubunun Lloyds TSB'ye sat›lmas›n›n, hissedarlar› taraf›ndan
onaylanmamas› durumunda, bankan›n kamulaflt›r›labilece¤i belirtildi.
BOS bankac›l›k
grubunun Lloyds
TSB'ye sat›lmas›n›n, hissedarlar›
taraf›ndan onaylanmamas›
durumunda, bankan›n kamulaflt›r›labilece¤i belirtildi. HBOS yönetim kurulundan yap›lan aç›klamada, bankan›n özel sektör
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dalet Bakanl›¤›n›n verilerine göre
iflas sürecine giren giriflimcilerin
say›s›n›n h›zla yükseldi¤i
ortaya ç›karken, ‹ngiltere
ve Wales’de iflas süreci
için hukuki giriflimde bulunan kifli ve flirketlerin
say›s›nda da önemli bir

TASF‹YE OLAN
fi‹RKETLER‹N
ORANINDA %13’LÜK
ARTIfi
Bakanl›k istatistiklerine
göre tasfiye olan flirketlerin oran› da %13’e
yükselerek 3.184’e ulaflt›. Yine kredi veren kurum ve kiflilerin de zorluk içinde olduklar›na
dair verdikleri dilekçelerde %10’luk bir art›fl
yafland›¤› ve bu rakam›n 5.499’a ulaflt›¤› kay-

dedildi.

kuruluflu olma niteli¤ini
kaybetmesi ihtimaline dik-

ku

Adalet bakanl›¤›n›n yay›nlad›¤› istatistiklere
göre ‹ngiltere ve Wales’de toplam 13.653 kifli ilgili mercilere iflas
ettiklerine iliflkin dilekçe verirken, bu rakam›n
1995 y›l›ndan bu yana
ikinci en yüksek rakam
oldu¤u belirtiliyor.

rg

Ülke ekonomisinde yaflanan durgunluk ve h›zla artan iflsizlik nedeniyle ‘bankruptcy’ olanlar›n say›s› her
geçen gün art›yor. Adalet Bakanl›¤›n›n son verilerine göre borcunu ödeyemeyip ‘bankruptcy’ olanlar›n
say›s› y›l›n üçüncü çeyre¤inde geçen y›l›n ayn› dönemi baz al›nd›¤›nda yüzde 7’lik bir art›fl gösterdi.

kat çekilirken, hissedarlar›na, Lloyds'a sat›flla ilgili
karar›n lehinde oy kullanmalar› ça¤r›s›nda bulunul-

du. Bankan›n Lloyds'a sat›l›p sat›lmayaca¤› yolundaki karar›n oylanaca¤›
hissedarlar toplant›s› 12
Aral›k tarihinde gerçeklefltirilecek. Banka'n›n faaliyetlerini sürdürebilmesi
için gerekli miktar›n 12
milyar sterlin oldu¤u belirtiliyor.
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Kad›n ve erkek aras›ndaki
maafl fark› 369 bin sterlin

y›nlad›¤› y›ll›k raporuna
göre ömürü boyunca çal›flan bir kad›n›n erkek
meslektafl›ndan 369 bin
sterlin daha az kazand›¤›
ortaya ç›kt›. Kurumun raporuna göre ömürü bo-

w

Genel ‹ngilizce
Kurslar› sadece

(Akademik y›l)

w

£297

rd

Ücretsiz deneme dersleri
bu reklamla verilmektedir.
Lütfen yetkililerle görüflün.

52 hafta

£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›

na dikkat çekiyorlar.
Fawcett Toplulu¤u (Fawcett Society) adl› kad›n
haklar› savunucusu kuruluflun yöneticisi Katherine Rake bu durumu kad›nlar için “korkunç bir
haber” olarak nitelendirerek flöyle konufltu: “Kad›n haklar› alan›nda verdi¤imiz ve y›llarca süren
mücadeden sonra maafl-

ku

“HÜKÜMET
DURUMUN
DÜZELMES‹ ‹Ç‹N
ÇABA SARFETM‹YOR”
Kad›n haklar› kurulufllar›
bu büyük maafl fark›
uçurumunun düzelmesi
için hükümetin ciddi bir
çal›flma yapmad›¤›n› ve
kad›nlar›n hala ayr›mc›l›k
ile karfl› karfl›ya oldu¤u-

4 hafta 12 hafta 24 hafta 42 hafta

‹ngilizce

w

Bütün kurslarda
%15 indirim

%36.6 daha fazla kazan›rken, bu y›l bu rakam›n %35.8 e düfltü¤ü ancak bu küçük düflüflün
aradaki uçurumu gidermeye yetmedi¤i bildirildi. Eflitlik ve ‹nsan Haklar› Komisyounun hesaplamalar›na göre ise kad›nlar için ömür boyu
süren bu eflitsizlik durumu 31 y›ll›k çocuk bak›m› veya 22 yeni araba sat›n almaya karfl›l›k geliyor.

GEÇEN SENE PARTT‹ME ÇALIfiAN
ERKEKLER PARTT‹ME ÇALIfiAN
KADINLARA GÖRE
%36.6 DAHA FAZLA
KAZANDI
Ulusal ‹statistik Kurumuna göre full-time çal›flan
erkekler yine full-time
çal›flan
kad›nlardan
%17.1 fazla kazan›yorlar.
Geçen sene part-time çal›flan erkekler part-time
çal›flan kad›nlara göre

.a
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lusal ‹statistik
Kurumunun
geçti¤imiz hafta ya-

yunca çal›flan bir kad›n
erkek meslektafl›ndan
tam 369 bin sterlin daha
az kazan›yor. Hükümet
taraf›ndan yay›nlanana
istatistiklere göre de geçen y›l erkeklerin kazand›klar› ile kad›n meslektafllar›n›n kazand›klar›
aras›ndaki bu uçurum
devam etti.
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‘The Centre for
the Advancement
of Women in
Politics’ adl›
kuruluflun
Baflkan› Yvonne
Galligan.

i.o

‹ngiltere’de kad›nlar erkeklerle eflit çal›fl›yorlar ama erkekler ayn› çal›flma saatleri karfl›l›¤›nda çok daha fazla maafl
al›yor. Ulusal ‹statistik Kurumunun geçti¤imiz hafta yay›nlad›¤› y›ll›k raporuna göre ömürü boyunca çal›flan bir kad›n
erkek meslektafl›ndan 369 bin sterlin daha az kazan›yor. Eflitlik ve ‹nsan Haklar› Komisyounun hesaplamalar›na göre
kad›nlar için ömür boyu süren bu eflitsizlik 31 y›ll›k çocuk bak›m› veya 22 yeni araba sat›n almaya denk geliyor.

£ 1.600 (2 sene)

Fawcett Society adl› kad›n
haklar› savunucusu kuruluflun
yöneticisi Katherine Rake.

lardaki bu fark› biraz
afla¤› çekebiledik ancak
flimdi yine geriledik.
Part-time ve full-time çal›flan kad›nlar için 2008
y›l›nda bu uçurum yine
büyümeye bafllad›. Bu
üzücü durum bize hükümetin bu konuda ciddi
bir çal›flma yapmad›¤›n›
ve hala ayr›mc›l›k ile karfl› karfl›ya oldu¤umuzu
gösteriyor.”
Katherine Rake en kötü
eflitsiz ödeme durumunun finans sektöründe
oldu¤unu belirterek, bu
sektörde genel bir orant›s›zl›k oldu¤una dikkat
çekiyor.
Rake, hükümete ça¤r›da
bulunarak zorunlu ödemelerin de maafllara eklenmesini istedi.
KAYGI VER‹C‹
Efi‹TS‹ZL‹K
Belfast Queen Üniversitesi bünyesinde kad›nlar›n siyasette daha etkili

olmas› için çal›flan ‘The
Centre for the Advancement of Women in Politics’ adl› kuruluflun Baflkan› Yvonne Galligan da
bu eflitsizli¤in kayg› verici bir sorun oldu¤unu ve
Avam kamaras›nda hala
kad›nlar›n %20’lik bir
orana sahip oldu¤unu
hat›rlatt›. Yvonne Galligan konuyla ilgili olarak
flöyle konufltu: “‹skoçya
Parlementosu
Wales
Asamblesine
bakmak
çok ilginç olacakt›r. Her
ikisinde de kad›nlar ve
erkekler aras›nda kayg›land›r›c› bir fark vard›r.
Çok az say›da kad›n›n
yer ald›¤› bu parlementolarda sanki kad›nlar göstermelik olarak orada
duruyorlar.”
‹NG‹LTERE SR‹
LANKA’NIN GER‹S‹NE
DÜfiTÜ
Öte yandan Dünya Ekonomik Formu’nun yay›nlad›¤› son raporda ‹ngiltere kad›n ve erkek eflitli¤i konusunda 11. s›radan 13. s›raya inerek, s›ralamada 12. s›rada yer
alan Sri Lanka’n›n gerisine düfltü. Forum, kad›nerkek eflitlik kriterlerini
ekonomik kat›l›m, e¤itimde eflit f›rsatlar, sa¤l›k
alan›nda eflitlik ve politik
alandaki yetki da¤›l›m›na
göre ele al›yor.
Kad›n ve Eflitlikten Sorumlu Bakan Harriet
Harman ise herkes için
geçerli olan cinsler aras›
eflitsizlik anlam›na gelen
maafllar aras›ndaki farklar›n ortadan kald›r›laca¤›n› duyurmufltu. Bakan
Harman, hükümete ba¤l›
olarak çal›flan Eflitlik Bürosunda kad›n çal›flanlar›n erkek çal›flanlardan
%4 daha fazla maafl ald›klar›n› öne sürmüfltü.
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KHRP’den 15. kurulufl y›ldönümü etkinlikleri
Merkezi Londra’da bulunan ve Kürtlerin yaflad›klar› bölgelerdeki insan haklar› sorunlar› ile ilgilenen Kürt ‹nsan Haklar›
Projesi (KHRP) kuruluflunun 15. y›l›n› bir dizi etkinlikle kutluyor. Hitap etti¤i alandaki tek ba¤›ms›z ve en etkili insan
haklar› kurumlar›ndan biri olan KHRP yapt›¤› çal›flmalar sayesinde uluslararas› alanda çok ciddi bir prestije sahip.

1. DAYANIfiMA
YEME⁄‹ – 19 KASIM
2008 ÇARfiAMBA.
19 Kas›m Çarflamba günü

w

w

w
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rs

kutlayacak. Bu amaçla
planlanan iki etkinli¤e insan haklar›, sanat, medya
ve sivil toplum alanlar›nda
çal›flan tan›nm›fl çok say›da insan kat›lacak. Etkinliklerden elde edilecek

2. FOTO⁄RAFÇILARIN
MERCE⁄‹NDEN
KÜRTLER K‹TABININ
TANITIMI – 20 KASIM
2008 PERfiEMBE.
KHRP taraf›ndan organize
edilen ve Lordlar Kamaras› üyesi ve KHRP’nin
Onur Baflkan› Lord Erik
Avebury’nin evsahipli¤inde gerçekleflecek di¤er etkinlik ise 20 Kas›m Perflembe günü Londra’n›n
en önemli sanat galerilerinden biri olan SW1 Gallery’de yap›lacak kitap ta-

den Kürtler)’ isimli bir büyük foto¤raf kitab› haz›rland›. SW1 isimli galeride
bu kitab›n tan›t›m› yap›lacak, ayr›ca foto¤raf kitab›ndaki baz› resimler de
sergilenecek. £75 ödeyerek kabul edilece¤iniz etkinlik s›ras›nda kitab›n bir
örne¤ini hat›ra olarak alman›n yan›s›ra içecek ve
yiyecek ikram› da yap›lacak. Bu etkinli¤e kat›lmak
istiyorsan›z 0207 405 38
35 numaral› telefondan
veya
airvin@khrp.org
email adresi üzerinden
Anna Irvin ile irtibata geçmeniz ve yerinizi önceden
rezerve etmeniz gerekiyor.
Kitap tan›t›m› ve sergi adresi: SW1 Gallery, 12 Cardinal Walk, Rood Garden
Level, Cardinal Place (Off
Victoria Street), London,
SW1E 5JE.

rg

n›t›m toplant›s› olacak.
KHRP taraf›ndan kurluluflunun 15. y›ldönümü için
Kürtler hakk›nda foto¤raflar çeken bir dizi foto¤rafç›n›n resimleri biraraya
getirilerek Amerikel› ünlü
düflünür ve dilbilimci Noam Chomsky, Nobel ödül-

i.o

lar› gerekiyor. 10 kifli olarak yeme¤e kat›lacak olan
gruplar›n £1000 yerine
£900 vererek kendilerine
ait bir masa reserve edebilecekleri bildirildi. Dayan›flma Yeme¤i Adresi: The
Reading Room, The Law
Society, 113 Chancery Lane, London WC2A 1PL

rd

KHRP Direktörü Kerim Y›ld›z

19.30-23.00 aras› The Law
Society’de yap›lacak olan
dayan›flma yeme¤ine hukuk, insan haklar›, medya
ve sanat dünyas›ndan pek
çok önemli insan kat›lacak. Biletli olacak olan dayan›flma yeme¤ine kat›lmak isteyenlerin kifli bafl›na £100 ödemesi gerekiyor. Gecenin evsahipli¤ini
KHRP Direktörü Kerim
Y›ld›z ile ‹ngiltere’nin en
önemli hukukçular›ndan
biri olan Michael Mansfield QC yapacaklar. Yeme¤e Demokratik Toplum
Partisi Dersim Milletvekili
fierafettin Halis’in de kat›laca¤› bildirildi.
Yeme¤e kat›lmak isteyenlerin 0207 405 38 35 numaral› telefondan veya
airvin@khrp.org email adresi üzerinden Anna Irvin
ile irtibata geçmeleri ve
önceden yerlerini ay›rtma-

KHRP’nin 15. kurulufl y›ldönümü
etkinlikleri kapsam›nda
“Foto¤rafç›lar›n Merce¤inden Kürtler”
adl› kitab›n tan›t›m› da yap›lacak.

ku

1992

olan gelir ile KHRP’nin
yapt›¤› çal›flmalara mali
kaynak sa¤lanmaya çal›fl›lacak. KHRP yetkilileri, etkinliklerden elde edilecek
gelir ile baflta Türkiye’nin
Güney Kürdistan topraklar›n› bombalamalar›ndan
dolay› zarara u¤rayan 75
Kürt köylüsü ad›na Türkiye devletine karfl› açm›fl
olduklar› davalar›n masraflar› için kaynak yaratmay› amaçlad›klar›n› belirtiyorlar. KHRP özellikle
A‹HM baflta olma üzere
uluslararas› insan haklar›
mekanizmalar›na tafl›d›¤›
ve baflar› kazand›¤› davalar ile tan›n›yor. KHRP taraf›ndan yap›lacak olan
etkinlikler flunlar:

iv
a

y›l›nda
Kürt
‹nsan
haklar› savunucusu Kerim
Y›ld›z ve baz› insan haklar› savunucusu hukukçu ve
akademisyenler taraf›ndan
kurulan Kürt ‹nsan Haklar› Projesi (KHRP) kuruluflunun üzerinden geçen
15 y›l› bir dizi etkinlik ile

lü yazar Harol Pinter ve
Kürt flair Choma Hardi’nin
yaz› ve fliirleri de biraraya
getirilerek ‘Kurds Through
the Photographer’s Lens
(Foto¤rafç›lar›n Merce¤in-

ku
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Bak›m BMECSS’den dinlenmek sizden
Fiziksel ve zihinsel özürlü, yafll› ve yatalak hastalar›n bak›m›n› üstlenen ailelere haftada dört saat dinlenme olana¤›
sa¤layan BMECSS, hizmet verdi¤i alan› geniflletiyor. Haringey Belediyesi ve Neighbourhood Renewal Fund’un
deste¤iyle yap›lan çal›flmalar Selby Centre’›n yan› s›ra Enfield ve Hertfordshire’da da hizmet vermeye bafllad›.
ilelerinde
fiziksel ve
zihinsel
özürlü, yafll› ve yatalak hastalar› bulanan kiflilerin haftada dört saat kendilerine
ay›rmalar›na olanak sa¤layan “Black & Minority
Ethnic Carers Support
Services” (Siyah ve Di¤er
Etnik Bak›c› Destek Servisi), hizmet alan›n› geniflletti.
‹lk çal›flmalar›n› Selby
Centre’da gerçeklefltiren
ve flu anda üç ayr› bölgede hizmet veren kurum,
Kuzey Londra’da yaflayan mezhep, ›rk, din, dil
ay›rmaks›z›n her türlü
bak›ma ihtiyac› olan insanlar›n yak›nlar›na hizmet veriyor.
Haringey Belediyesi ve
Neighbourhood Renewal

met Sayar, “Hizmet veren
kifliler, ilk yard›m, sa¤l›k
ve dikkatli olma kurslar›n› tamamlam›fl, özgeçmiflleri polisler taraf›ndan
kontrol edilmifl çal›flanlard›r” dedi. Hizmet verdikleri bölgeleri de s›ralayan Sayar, kendilerine
baflvurular›n Selby Centre, Selby Road, London
N17 8JL adresi ve Edmonton Green Kütüphanesi ile 180 High Street
Ponders End Enfield’dan
yap›labildi¤ini kaydetti.
Buralarda Türkçe konuflan kifliler arac›l›¤›yla
form doldurarak baflvurular› ald›klar›n› söyleyen
Sayar, Haringey bölgesinde oturan Türkiyelilere
Türkçe konuflan kifliler
vas›tas›yla da benefit baflvurusu ve takibi konusunda yard›mc› olduklar›n› sözlerine ekledi.

rd

i.o

rg

A

F‹Z‹KSEL VE
Z‹H‹NSEL ÖZÜRLÜ,
YAfiLI VE YATALAK
HASTASI OLAN
HERKES
BAfiVURAB‹L‹R
Fiziksel ve zihinsel özürlü, yafll› ve yatalak hastas› olan herkesin kendilerine baflvurarak yard›m
talep edebileceklerini belirten Sayar, haftada dört
saat bu hastalar›n yaflam
flartlar›na sayg›l› olarak
bak›m üstlendiklerini dile
getirdi. Sayar, taleplerin
yerinde de¤erlendirilip
hasta ve yak›nlar›n›n istekleri
do¤rultusunda
haftan›n bir günü dört saat hizmet sunabildiklerini, bu dört saati iki güne
bölerek de ikifler saat hizmet verebildiklerini söyledi. Bak›m üstlenen çal›flanlar›n›n e¤itimden geçti¤ine dikkat çeken Ni-

t›klar› çal›flmalar›n karfl›l›¤›nda ücret talep etmediklerini ve kendilerine
gelen her baflvuruyu yerinde de¤erlendirerek
hizmet verdiklerini aktard›.

iv
a

rü ve Proje Koordinatörü
Nimet Sayar, Benefit Advice bölümünden Cenk
Orhan’›n, dan›flman avukatl›k bölümünden Ebru
Çal›flkan’›n hizmet verdi¤ini söyledi. Sayar, yap-

.a
rs

Fund’un deste¤iyle yap›lan çal›flmalar Faiza Rizvi
kordinatörlü¤ünde gerçeklefliyor. BMECSS çat›s›
alt›nda toplam 10 kiflinin
çal›flt›¤›n› belirten BMECSS Halkla ‹liflkiler Müdü-

ku

Haringey Belediyesi ve Neighbourhood Renewal Fund’un deste¤iyle yap›lan çal›flmalar Selby
Centre’›n yan› s›ra Enfield ve Hertfordshire’da da hizmet vermeye bafllad›.

w

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

w

w

• 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

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
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Seyit R›za ve Dersim Direniflçileri an›ld›

Seyit R›za ve Dersim Direnifli fiehitlerini Anma
Etkinliklerinin
ikinci
gününde ise Kuzey
Londra Toplum Evi’nde
bir anma gecesi düzenlendi.
Duvarlarda Seyit R›za
ve Dersim Direniflinden
baz› foto¤raflar›n bulundu¤u salonda direniflte idam edilen 7 direniflçinin isimleri as›ld›. Anma gecesinde ilk
sözü alan Dersim-Der
Baflkan› Ali Pekin, Seyit
R›za’n›n çok yafll› olmas›na ra¤men as›ld›¤›n›
ifade ederek, hala mezarlar› hakk›nda bir bilgiye ulafl›lamad›¤›n› belirtti. Baz› kitaplardan
al›nt› yapan Pekin, konunun çok sistemli bir
jenosit oldu¤una dikkat
çekti. Pekin, Seyit R›za’n›n idam edilmeden
önce son iste¤inin o¤lundan önce as›lmak ol-

“Dersim Direniflinin
Tarihsel Kökenleri,
Gerçekleri ve Günümüze
Yans›malar›” bafll›kl›
seminere DTP Dersim
milletvekili fierefettin Halis
ve flair Emir Ali Ya¤an
konuflmac› olarak kat›ld›.

.a
rs

“UNUTULMUfi B‹R
GEÇM‹fi ÜZER‹NDEN
SA⁄LIKLI B‹R

i.o

GELECEK ‹NfiA
ED‹LEMEZ”

rd

z› politikalarla sürdü¤ünü ifade etti. Ya¤an,
“Dersim’e
gitti¤imde
çocukken gördü¤üm
dut ve ceviz a¤açlar›n›
göremiyorum. Bölgede
barajlar yap›larak bölge
sular alt›nda b›rak›lmak
isteniyor” dedi.
DTP milletvekili fierefettin Halis ise, bölgeyi
sular alt›nda b›rakma
plan›n›n 1931 y›l›ndan
bu yana var oldu¤unu,
ancak o zamanlar bunun uygulan›r olmad›¤›
için günümüzde yeniden gündeme getirildi¤ini söyledi.
Seminerden sonra Dersimli yönetmen Çayan
Demirel taraf›ndan çekilen ve 1937- 38 y›llar›nda gerçekleflen katliam›n tan›klar› ve uzmanlar›ndan görüfller
alarak yap›lan belgesel
bir film gösterildi.

iv
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nuflmac› olarak kat›ld›¤›
seminer yo¤un ilgi ile
izlendi. Dersim direnifli
konusunda çok yan›lg›l› yaklafl›mlar oldu¤unu
söyleyen Ya¤an, “Dersim 36’da bafllay›p
38’de biten bir hihaye
de¤ildir” dedi. Dersim
direnifli sonras›nda çok
say›da genç k›z›n bat›
illerine köle olarak gönderildi¤ini söyleyen Ya¤an, bunlar hakk›nda
hiç bir belgeye ulafl›lamad›¤›n› belirterek jenosit olay›n›n halen ba-

Etkinlikte Çayan Demirel taraf›ndan çekilen ‘Dersim 38’ belgesel filmi gösterildi.

du¤unu ancak o¤lunun
katlediliflinin ona izlettirildikten sonra onu ipe
gönderdiklerini söyledi.
Ali Pekin’den sonra söz
alan Dersim Milletvekili
fierefettin Halis, “Unutulmufl bir geçmifl üzerinden sa¤l›kl› bir gelecek infla edilemez” dedi. Dersim’in adeta yar›
aç›k bir cezaevine dönüfltürüldü¤ünü söyleyen Halis, y›k›lm›fl dersim köylerinde yeni infla edilmifl evler gördü-

ku

eyit R›za ve
dava arkadafllar›n› anma
etkinlikleri
kapsam›nda
15 Kas›m Cumartesi günü Tottenham’da bulunan Dersim-Der’de “Dersim Direniflinin Tarihsel Kökenleri, Gerçekleri ve
Günümüze Yans›malar›” bafll›¤› alt›nda bir seminer yap›ld›.
DTP Dersim milletvekili
fierefettin Halis ve flair
Emir Ali Ya¤an’›n ko-

rg

1938 Dersim Direniflinin lideri Seyit R›za ve dava arkadafllar›n›n idam edilifllerinin 70. y›l›nda
Londra’da bir dizi anma etkinli¤i düzenlendi. Londra’da faaliyet yürüten Dersimliler Kültür ve
Dayan›flma Derne¤i’nin düzenledi¤i anma etkinliklerine yaklafl›k 500 kiflinin kat›ld›¤› görüldü.

¤ünü ve bunun umut
verici oldu¤unu söyleyerek yurt d›fl›nda yaflayan Dersimlilerin bu
konuda duyarl› olmalar›n› isteyerek sözlerine
son verdi.
Sanatç› Zeynel Pekin,
Baran Deniz ve Mikail
Aslan türkülerini seslendirirken, fiair Emir
Ali Ya¤an da etkinlikte
fliirlerini okudu. Yo¤un
kat›l›ma sahne olan gece geç saatlerde sona
erdi.

Kürt Toplum Merkezi’nde halk toplant›s›
DTP Dersim Milletvekili fierefettin Halis Kürt Toplum Merkezi’nde düzenlenen halk toplant›s›nda “bin umut aday› olarak seçildik bin çare aday› olduk” dedi.
Kas›m Pazar
günü Haringey’deki
Kürt Toplum
Merkezi’nde DTP Dersim
milletvekili fierefettin Halis’in konuflmac› olarak
kat›ld›¤› bir toplant› yap›ld›. Seyit R›za ve Dersim
Direnifli fiehitlerini anma
etkinliklerinin bir parças›
olarak düzenlenen ve
güncel sorunlar›n ele al›n-

w

w

w
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d›¤› toplant›ya Milletvekili
Halis’›n yan› s›ra Dersimliler Kültür ve Dayan›flma
Derne¤i
(Dersim-Der)
Baflkan› Ali Pekin de kat›ld›. Toplant›da konuflan Ali
Pekin ilkini bafllatt›klar›
Seyit R›za ve Dersim Direnifli fiehitleirni Anma Etkinliklerini bir gelenek haline getirmek istediklerini
söyledi ve iki gün önce
Belçika’n›n baflkenti Bruk-

sel’de Türkiye’nin tüm engelleme giriflimlerine ra¤men Dersim katliam›n›
konu alan bir konfeans
yapt›klar›n› söyledi. Pekin’in
konuflmas›ndan
sonra sözü Dersim milletvekili fierefettin Halis, seçim kampanyas› s›ras›nda
kulland›klar› slogana at›fta
bulunarak “Bin umut aday› olarak seçildik bin çare
aday› olduk” dedi.

(soldan sa¤a) Dersim-Der yetkilisi
Mustafa Gündo¤du, DTP Dersim
milletvekili fierefettin Halis ve
Dersim-Der Baflkan› Ali Pekin.

Meclise girdikleri ilk günleri anlatan Halis, “Meclis
aç›l›fllar›nda her zaman
genaraller kendilerine ayr›lan bir locada oturarak
kat›l›m sa¤larlar ama biz
seçildi¤imizde o localar
bofltu, yani yeni meclisi
meflru kabul etmiyorlar.”
Dedi. Her konuda ayr› düflüncelere sahip olan meclis bileflenlerinin yaln›zda
Kürtlere sald›rmak konu-

sunda anlaflt›klar›n› söyleyen Halis, kendi gruplar›n›n s›n›r ötesi operasyona
karfl› durufllar›n›n çok
önemli oldu¤unu ve bu
nedenle de ihanetle suçland›klar›n› sözlerine ekledi. DTP Milletvekili fierefettin Halis’›n konuflmas›n›n ard›ndan sorular›n
al›nams›na
geçildi.
DTP’nin baz› politikalar›na elefltirilerin de yer ald›-
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Mark Oaten: “Kürt halk›n›n kültürel
ve siyasal hak talepleri makul taleplerdir”
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Halkevi Direktörü ‹brahim Do¤ufl, Liberal Demokrat Parti
milletvekili Mark Oaten ve FEDB‹R Baflkan› Arzu Peflmen.

Kürt halk›n›n mevcut kültürel ve siyasal haklar alan›ndaki talepleri makul” diyen
Oaten, Avrupa Birli¤i üyelik
sürecinde taleplerin AB'nin
de Türkiye'den beklentileriyle örtüfltü¤ünü söyledi.
Mark Oaten, gerek Avrupa
Konseyinde gerekse Britanya parlementosunda konu
ile ilgili giriflimlerde bulunaca¤›n› belirtti. Mark Oaten
ayr›ca Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'›n tutukluluk
koflullar›na iliflkin parlementoya soru önergeleri sunaca¤›n›, Britanya hükümeti ve
Avrupa Konseyi’nin ilgili kurumlar› nezdinde özel giriflimlerde bulunaca¤›n› da
sözlerine ekledi. Oaten görüflmede birey hak ve özgürlükleri konusunda duyarl› oldu¤unu, bu amaçla
Abdullah Öcalan'›n tutuklu-

i.o

ise flu flekilde ifade etti: “Avrupa Konseyi ve Britanya
hükümeti nezdinde Türkiye'de devlet ve Kürt halk›
aras›nda kal›c› bar›fl›n sa¤lanmas› ve temel hak özgürlüklerin anayasal güvenceye
kavuflturulmas› için çal›flmalar yürütmenizi talep ediyoruz.” Avrupa Konseyi Parlementerler Asamblesi Üyesi
ve Liberal Demokrat Partili
Milletvekili Mark Oaten ise
yap›lan görüflmeyi dikkate
alacaklar›n› söyledi.
“Kürt halk›n›n çekti¤i ac›lar›n son bulmas›n› umud ediyoruz., Türkiye'nin Avrupa
Konseyi üyesi bir ülke olarak insan haklar›, demokrasi
ve hukukun üstünlü¤ü ilkelerinin korunmas› ve güçlendirilmesi alan›ndaki sorumluluklar›n› yerine getirmesi büyük önem tafl›yor.

rd

istediklerini defalarca beyan
etmifl olmalar›na ra¤men
devletin Kürt halk›na yaklafl›m›nda bir de¤ifliklik olmad›¤›n› dile getirdi. Dünyan›n
dört bir yan›na da¤›lm›fl
Kürt halk›n›n çekti¤i ac›lar›n
yeni olmad›¤›n› belirten ‹brahim Do¤ufl, art›k çekilen
ac›lara bir son verilmesi gerekti¤ini, bu noktada Britanya hükümetinden talepleri
oldu¤unu söyledi. Do¤ufl,
Mark Oaten'dan taleplerini

ku

meye kat›lan ‹brahim Do¤ufl
ise yapt›¤› konusmada Türkiye devletinin Kürt meselesine sürekli bir bölünme
korkusuyla yaklaflmas›ndan
dolay› demokratik ve bar›flç›l bir çözümün bir türlü
gerçekleflmedi¤ini söyledi.
Do¤ufl, Kürt halk›n›n temel
siyasi ve toplumsal örgütlerinin Türkiye'de mevcut s›n›rlar› de¤ifltirmeden, eflit,
özgür Türkiye Cumhuriyeti
yurttafllar› olarak yaflamak

.a
rs

F

lan'›n Türkiye'de demokrasinin geliflmesi, Kürt meselesinin bar›flç›l, demokratik yollardan çözümü için büyük
çabalar içerisinde olmas›na
ra¤men Türk devletinin savaflta ›srar etti¤ini belirten
Peflmen, Kürt halk›n›n "Edi
Bese" slogan›yla yürüttü¤ü
eylemliliklerin art›k bar›flç›l,
siyasal çözüm noktas›nda
ortaya ç›kt›¤›n› dile getirdi.
Peflmen devamla, Avrupa
Konseyi'nin Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'a iliflkin
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin alm›fl oldu¤u yeniden yarg›lanma hakk›n›n
Türkiye taraf›ndan uygulanmas› için giriflimlerde bulunmas› gerekti¤ini, aksi takdirde Türkiye'de demokrasinin
geliflmesinden bahsetmenin
mümkün olmayaca¤›n› ifade etti. Halkevi ad›na görüfl-

iv
a

EDB‹R Baflkan› Arzu Peflmen ile Halkevi Direktörü ‹brahim Do¤ufl, Liberal Demokrat Parti
milletvekillerinden ve ayn›
zamanda Avrupa Konseyi
Savunma ve Eflitlik Komisyonlar›’nda görevli Mark
Oaten ile bir görüflme gerçeklefltirdiler. Parlementoda
yap›lan görüflmede söz alan
FEDB‹R Baflkan› Arzu Peflmen Türkiye'de son haftalarda yaflanan geliflmeleri
aktard›. Kürt Halk Önderi
Abdullah Öcalan'a karfl› ‹mral› cezaevinde yap›lan fiziksel sald›r›n›n ard›ndan geliflen yo¤un kitlesel halk eylemliliklerini dile getiren
Peflmen, Abdullah Öcalan'›n
tek kiflilik hücrede 10 y›ld›r
tutuluyor olmas›n› kabullenemediklerini söyledi. Öca-

rg

Britanya Kürt Dernekleri Federasyonu (FEDB‹R) ve Halkevi, diplomatik görüflmeler yapmaya devam ediyor. Liberal Demokrat Partili milletvekillerinden
ve ayn› zamanda Avrupa Konseyi Savunma ve Eflitlik Komisyonlar›’nda görevli Mark Oaten ile bir görüflme gerçeklefltiren kurum yetkilileri,
Kürt meselesine demokratik bar›flç›l bir çözüm bulunmas› ve Türkiye’de bu anlamda yaflanan son siyasal geliflmeleri gündeme getirdiler.
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Mark Oaten: “Kürt halk›n›n kültürel
ve siyasal hak talepleri makul taleplerdir”
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ten'dan taleplerini ise flu flekilde ifade etti: “Avrupa
Konseyi ve Britanya hükümeti nezdinde Türkiye'de
devlet ve Kürt halk› aras›nda
kal›c› bar›fl›n sa¤lanmas› ve
temel hak özgürlüklerin
anayasal güvenceye kavuflturulmas› için çal›flmalar yürütmenizi talep ediyoruz.”
Avrupa Konseyi Parlementerler Asamblesi Üyesi ve Liberal Demokrat Partili Milletvekili Mark Oaten ise yap›lan görüflmeyi dikkate alacaklar›n› söyledi.
“Kürt halk›n›n çekti¤i ac›lar›n son bulmas›n› umud ediyoruz., Türkiye'nin Avrupa
Konseyi üyesi bir ülke olarak insan haklar›, demokrasi
ve hukukun üstünlü¤ü ilkelerinin korunmas› ve güçlendirilmesi alan›ndaki sorumluluklar›n› yerine getirmesi büyük önem tafl›yor.
Kürt halk›n›n mevcut kültü-

ku

Halkevi Direktörü ‹brahim Do¤ufl, Liberal Demokrat Parti
milletvekili Mark Oaten ve FEDB‹R Baflkan› Arzu Peflmen.

rel ve siyasal haklar alan›ndaki talepleri makul” diyen
Oaten, Avrupa Birli¤i üyelik
sürecinde taleplerin AB'nin
de Türkiye'den beklentileriyle örtüfltü¤ünü söyledi.
Mark Oaten, gerek Avrupa
Konseyinde gerekse Britanya parlementosunda konu
ile ilgili giriflimlerde bulunaca¤›n› belirtti.
Mark Oaten ayr›ca Kürt halk
önderi Abdullah Öcalan'›n
tutukluluk koflullar›na iliflkin
parlementoya soru önergeleri sunaca¤›n›, Britanya hükümeti ve Avrupa Konseyi’nin ilgili kurumlar› nezdinde özel giriflimlerde bulunaca¤›n› da sözlerine ekledi. Oaten görüflmede birey hak ve özgürlükleri konusunda duyarl› oldu¤unu,
bu amaçla Abdullah Öcalan'›n tutukluluk koflullar›n›
yak›ndan izleyece¤ini aç›klad›.

i.o

lar›na ra¤men devletin Kürt
halk›na yaklafl›m›nda bir de¤ifliklik olmad›¤›n› dile getirdi. Dünyan›n dört bir yan›na
da¤›lm›fl Kürt halk›n›n çekti¤i ac›lar›n yeni olmad›¤›n›
belirten ‹brahim Do¤ufl, art›k çekilen ac›lara bir son
verilmesi gerekti¤ini, bu
noktada Britanya hükümetinden talepleri oldu¤unu
söyledi. Do¤ufl, Mark Oa-
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sürekli bir bölünme korkusuyla yaklaflmas›ndan dolay›
demokratik ve bar›flç›l bir
çözümün bir türlü gerçekleflmedi¤ini söyledi. Do¤ufl,
Kürt halk›n›n temel siyasi ve
toplumsal örgütlerinin Türkiye'de mevcut s›n›rlar› de¤ifltirmeden, eflit, özgür Türkiye Cumhuriyeti yurttafllar›
olarak yaflamak istediklerini
defalarca beyan etmifl olma-
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nin bar›flç›l, demokratik yollardan çözümü için büyük
çabalar içerisinde olmas›na
ra¤men Türk devletinin savaflta ›srar etti¤ini belirten
Peflmen, Kürt halk›n›n "Edi
Bese" slogan›yla yürüttü¤ü
eylemliliklerin art›k bar›flç›l,
siyasal çözüm noktas›nda
ortaya ç›kt›¤›n› dile getirdi.
Peflmen devamla, Avrupa
Konseyi'nin Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'a iliflkin
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin alm›fl oldu¤u yeniden yarg›lanma hakk›n›n
Türkiye taraf›ndan uygulanmas› için giriflimlerde bulunmas› gerekti¤ini, aksi takdirde Türkiye'de demokrasinin
geliflmesinden bahsetmenin
mümkün olmayaca¤›n› ifade etti.
Halkevi ad›na görüflmeye
kat›lan ‹brahim Do¤ufl ise
yapt›¤› konusmada Türkiye
devletinin Kürt meselesine
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EDB‹R Baflkan› Arzu Peflmen ile Halkevi Direktörü ‹brahim Do¤ufl, Liberal Demokrat Parti
milletvekillerinden ve ayn›
zamanda Avrupa Konseyi
Savunma ve Eflitlik Komisyonlar›’nda görevli Mark
Oaten ile bir görüflme gerçeklefltirdiler. Parlementoda
yap›lan görüflmede söz alan
FEDB‹R Baflkan› Arzu Peflmen Türkiye'de son haftalarda yaflanan geliflmeleri
aktard›. Kürt Halk Önderi
Abdullah Öcalan'a karfl› ‹mral› cezaevinde yap›lan fiziksel sald›r›n›n ard›ndan geliflen yo¤un kitlesel halk eylemliliklerini dile getiren
Peflmen, Abdullah Öcalan'›n
tek kiflilik hücrede 10 y›ld›r
tutuluyor olmas›n› kabullenemediklerini söyledi. Öcalan'›n Türkiye'de demokrasinin geliflmesi, Kürt meselesi-
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Britanya Kürt Dernekleri Federasyonu (FEDB‹R) ve Halkevi, diplomatik görüflmeler yapmaya devam ediyor. Liberal Demokrat Partili milletvekillerinden
ve ayn› zamanda Avrupa Konseyi Savunma ve Eflitlik Komisyonlar›’nda görevli Mark Oaten ile bir görüflme gerçeklefltiren kurum yetkilileri,
Kürt meselesine demokratik bar›flç›l bir çözüm bulunmas› ve Türkiye’de bu anlamda yaflanan son siyasal geliflmeleri gündeme getirdiler.
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tek de¤erlerinin ise flehitler oldu¤unu söyleyerek “bizi biz yapan de¤erlenden hiçbir flekilde
vazgeçmeyece¤iz. 30 y›ll›k bu mücadelede ac›
çekmeyen bedel vermeyen kimse kalmad›.” dedi. Bir sinevizyon gösterisinin de yap›ld›¤› anmada fliirler okundu ve
anma yeme¤i yendi. ‹ngiltere flehitleri için haz›rlanan panonun aç›l›fl›ndan sonra etkinlik sona erdi.

ad›na yönelik fliddete karfl›
bir yürüyüfl düzenleyen Britanya Kad›n Dayan›flma
Platformu, 22 Kas›m Cumartesi
günü
saat
14.00’da Manor House
Station’dan bafllayarak
Wood Green Kütüphanesi’ne yürüyecek.
Platformu
oluflturan
G‹K-DER-Kad›n Komisyonu, ROJ Kad›n Meclisi, AT‹K-Yeni Kad›n Grubu, Demoratik Kad›n
Hareketi-Britanya, kad›na karfl› fliddetin son
bulmas› talebinde bulunacak.
“Kad›n›n namusu özgürlü¤üdür. Namûsa me
azadiya meye!” slogan›yla yürüyeceklerini belirten platform yetkilileri,

K

kad›na yönelik fliddete
karfl› uluslararas› mücadele günü vesilesiyle bu
etkinli¤i düzenlediklerini söylediler. Kad›na
karfl› her türlü bask› ve
fliddete son demek için
tüm insanlar› yap›lacak
yürüyüfle kat›lmaya ça-
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ler için bir dakikal›k sayg› duruflunun ard›ndan
günün anlam› üzerine
konuflmak üzere siyasetçi Erdal Botan’a söz verildi. Erdal Botan flehitlere ba¤l›l›¤›n ne kadar
önemli oldu¤una vurgu
yaparak “bizi biz eden
de¤erlerin korunmas›n›n
zorunlu oldu¤unu” söyledi. Botan son y›llarda
çeflitli nedenlerden kaynakl› olarak bir çok de¤erlerin tart›flma konusu
oldu¤unu, tart›fl›lmayan

rg

Kas›m Pazar günü
H a r i n gey’deki
bulunan Kürt Toplum
Merkezi’nde (KCC) her
y›l oldu¤u gibi bu y›l da
‹ngiltere’den kat›lan Kürt
Özgürlük Mücadelesi flehitleri an›ld›. fiehit, Gazi
ve Tutuklu Aileleri ile
Dayan›flma Komitesi taraf›ndan düzenlenen anma yeme¤ine ço¤u kad›n olmak üzere yaklafl›k
iki yüz kifli kat›ld›. fiehit-

Britanya Kad›n Dayan›flma Platformu 22 Kas›m Cumartesi
günü kad›na yönelik fliddete karfl› bir yürüyüfl düzenliyor.
Platform yetkilileri, yapt›klar› ça¤r› ile bu yürüyüfle her
kesimden kat›l›m›n gerçekleflmesi talebinde bulundular.

w

w

w
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Anma yeme¤ine ço¤u kad›n olmak üzere iki yüz kifli kat›ld›.

anlay›fl ve zihniyeti ile
derinleflen
toplumsal
cinsiyetçilik, kad›na yaflam flans› tan›mamakta;
fliddeti ona reva görmektedir. 25 Kas›m kad›na yönelik fliddete
karfl› uluslararas› mücadele günü vesilesiyle,

i.o

Her y›l geleneksel olarak düzenlenen “fiehit, Gazi ve Tutuklu Aileleri
ile Dayan›flma ve Anma Yeme¤i” Kürt Toplum Merkezi’nde verildi.

Britanya Kad›n Dayan›flma Platformu
kad›na yönelik fliddete karfl› yürüyecek

rd

Kürt Toplum Merkezi’nde
anma yeme¤i verildi...

¤›ran yetkililer, “Kad›n
günümüz erkek egemen
toplumunda ezilen cins
olman›n en a¤›r bedellerini ödemektedir. Erke¤in üretimi olan ‘namus’

kad›na karfl› her türlü
bask› ve fliddete son demek için tüm insanlar›
yap›lacak yürüyüfle kat›lmaya ça¤›r›yoruz” dediler.
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Do¤u Londra Halklar› Buluflturma Organizasyonu (TELCO) 12’nci toplant›s›n› yapt›:

Oturumu olmayanlar için 4 May›s’ta
büyük bir yürüyüfl yap›lacak...

Sigortalara
Karfl›
Baflvurular

syaman@levenes.co.uk

Sefaret Yaman
o¤u
Lond r a
Halk
lar›
B u l u fl turma Organizasyonu
TELCO y›ll›k ola¤an
toplant›s›n›
1200’ün
üzerinde insan›n kat›l›m› ile York Hall’de gerçeklefltirdi. Telco ile
Alkol ve Uyuflturucuya
Karfl› Mücadele Komitesi’nin (CADAA) ortaklafla
düzenledi¤i
toplant› çok renkli görüntülere sahne oldu.
Toplant›ya Londra Büyükflehir Belediye Baflkan Yard›mc›s› Richard
Barnes, Tower Hamlets
Belediye Baflkan› Lutfur Rahman, Olimpiyatlara Haz›rl›k Komitesi Kurulu Baflkan›
David Higgins, Birleflik
Krall›k Müslümanlar
Toplulu¤u Genel Sekreteri Dr. Muhammad
Abdul Bari, Tower
Hamlets Kabine üyesi
Cllrs Marc Francis ve
Alibor Choudhury’›n
yan› s›ra Britanya Kürt
Dernekleri Federasyonu (FEDB‹R) Baflkan
Yard›mc›s› Özgür Nayör kat›ld›.
Toplant›da
belediye
temsilcilerine, insanca
yaflam koflullar›n›n yarat›lmas› ad›na seçim
dönemlerinde alanlarda verilen sözler hat›rlat›larak bugün gelinen
nokta hakk›nda sorular
soruldu. Londra’da yaflayan her milletten insan›n kat›l›m› ile gerçekleflen organizasyonda konuflmalar›n yan›
s›ra flark›lar söylendi,
dans gösterileri yap›ld›.

i.o

D

Direct number: 020 8826 1313

rd

Günlük hayatta sahip oldu¤umuz herhangi bir eflyay›, herhangi bir risk unsuru nedeniyle sigortalamak durumunday›z. Sigortan›n anlam›, sigortalanan fleyin, çal›nt›, kaybolma ya da hasar›na iliflkin
durumlarda, eflyan›n ayn›s›n›
ya da maddi de¤erini sigorta
flirketinden talep edebilmektir. Herhangi bir eflyay› sigortalad›¤›n›zda sigorta flirketine
bildirmeniz gereken bilgiler
vard›r. Bu haftaki yaz›mda
herhangi bir eflyay› sigortalarken ya da sigortal› bir eflyan›n
çal›nmas›, hasar› ya da kaybolmas› durumunda nelere
dikkat etmeniz gerekti¤i ve
asl›nda dikkatli davran›lmad›¤› takdirde sigortayla ilgili
karfl›laflabilinecek sorunlar
üzerinde durmak istedim.

ku

(TELCO) 12’nci toplant›s›na Londra’da faaliyet yürüten çok
say›da toplum organizasyonu temsilcisi kat›ld›.

w

w

tesi (CADAA) yetkilileri
toplant›da yapt›klar›
konuflmada, uyuflturucu kullan›m›n› ve bu
iflin ticaretinin yap›lmas›n› engellemek için
giriflimlerde bulunduklar›n› aktard›lar. Konu
ile ilgili Eylül ay› içinde
50 uyuflturucu ticareti
yapan kiflinin etkisiz
hale getirildi¤ine dikkat çeken yetkililer, bu
ve bunun gibi kiflilerin
okul
çevrelerinden
uzaklaflt›r›ld›¤›n› söylediler. Toplant›da ayr›ca
Olimpiyatlara Haz›rl›k
Komitesi, TELCO’nun
talebi olan insanca yaflam
standartlar›n›n
yükseltilmesi talebine
imza koydu.
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yönünde
uyar›larda
bulunuldu.
Organizasyona geçmifl
y›llarda oldu¤u gibi
bugün de destek verdiklerini belirten FEDB‹R Baflkan Yard›mc›s›
Özgür Nayör, toplant›lara mümkün mertebe
kat›lmaya çal›flt›klar›n›
söyledi. ‹nsanca yaflam
koflullar›n›n dünya genelinde oluflturulmas›
için çabalad›klar›n› belirten Nayör, TELCO’nun geçen y›l yapt›¤› yürüyüfle 2 bin kifli
ile kat›ld›klar›n› ve bu
y›l da bu rakam›n üzerine ç›kacaklar› sözünü
verdi.
Alkol ve Uyuflturucuya
Karfl› Mücadele Komi-
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alan konuflmac›lar, genel anlamda yap›lan
bu etkinli¤i desteklediklerini
belirterek,
Londra’da oturumu olmayan insanlar›n vatandafll›¤a kazand›r›lmas› için 4 May›s’ta düzenlenecek yürüyüfle
de destek verdiklerini
söylediler. Toplant›da
üzerinde durulan bir
di¤er konu uyuflturucu
ticareti oldu. Yetkililere, sa¤l›kl› nesiller yetifltirmenin önünde engel olarak görülen ve
suç oranlar›n›n artmas›na neden olan bu soruna çözüm bulunmas›
için çal›flmalar›n› belli
bölgelerde daha da yo¤unlaflt›rmas› gerekti¤i

w

4 MAYIS’TA BÜYÜK
B‹R YÜRÜYÜfi
DÜZENLEN‹YOR
Organizasyonda söz

gortan›za baflvurmufl iseniz
ancak mal›n faturas›n› kaybettiyseniz ve sigortan›za
onun gerçek faturas› yerine
sonradan buldu¤unuz benzer
bir faturay› verirseniz bu durumda eflyan›z›n çal›nm›fl olmas› gerçek olabilir ancak sigortan›za verdi¤iniz fatura
gerçek d›fl› oldu¤u için sigorta hakk›n›z› tamamen kaybedersiniz.
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Do¤u Londra Halklar› Buluflturma Organizasyonu (TELCO) 12’nci toplant›s›n›
12 Kas›m’da Çarflamba günü yapt›. Toplant›da söz alan Britanya Kürt Dernekleri Federasyonu (FEDB‹R) Baflkan Yard›mc›s› Özgür Nayör Organizasyonun çal›flmalar›n› desteklediklerini ve oturumu olmayan insanlar için 4 May›s’ta düzenlenecek yürüyüfle 2 binin üzerinde kat›l›m gerçeklefltireceklerini söyledi.

Telco ile Alkol ve Uyuflturucuya Karfl› Mücadele Komitesi’nin (CADAA)
ortaklafla düzenledi¤i toplant› renkli görüntülere sahne oldu.

Sigortal› bir mal›n çal›nmas›,
kaybolmas› ya da hasar görmesi durumlar›nda yapm›fl oldu¤unuz sigortaya göre mal›n
ayn›s›n› ya da de¤erini talep
etmek sizin yasal hakk›n›zd›r.
Ancak bunu yaparken sigorta
sözleflmeniz do¤rultusunda
sigortal›ya tam ve do¤ru bilginin verilmesi esast›r. Uygulamada sigorta flirketleri kendilerine herhangi bir baflvuru
yap›ld›¤› zaman baflvuruyu
de¤erlendirirken bir inceleme
bafllatmakta ve bunun sonucunda baflvurucunun do¤ruyu söyledi¤inden emin olduktan sonra ödemeyi yapmaktad›rlar. Bu incelemeleri
ya da araflt›rmalar› bazen çok
uzun zaman alabilir. Araflt›rman›n herhangi bir noktas›nda e¤er sigorta flirketi sigortal›n›n, yalan ya da yanl›fl bir
beyanda bulundu¤unu farkederse, bütün sigorta poliçesini iptal etme hakk›na sahiptir.
Ancak sigortal›n›n yalan ya da
yanl›fl bir beyanda bulundu¤unu düflünen sigorta flirketleri, flüphelendikleri bu yalan
ya da yanl›fl› ispatlamak zorundad›rlar. Sigortal›n›n herhangi bir noktadaki yanl›fl ya
da gerçek d›fl› beyan›, bu
yanl›fl beyan çok önemsiz ya
da küçük bir ayr›nt› olsa bile,
bütün poliçeyi iptal etmeye
yetebilir. Örne¤in çald›rd›¤›n›z bir mal› kendi sigortan›zdan talep edebilmek için si

Bu konuda verilebilecek bir
örnek san›r›m yukar›da anlatt›klar›m› özetleyebilir. 2005 y›l›nda evi soyulan bir sigortal›
evinden çal›nan £3000’luk
mallar için sigorta flirketine
baflvurur. Çal›nan ve talep
edilen eflyalar aras›nda, baz›
ikinci el al›nm›fl DVD’ler ve
CD’ler de vard›r. Baflvurucu
talep ettigi DVD’ler ve CD’ler
için bir fatura sunamaz ancak
onlar› bir arkadafl›ndan para
karfl›l›¤› sat›n ald›¤›n› söyler.
Ancak sigorta flirketinin müfettiflleri yapt›klar› araflt›rmalarda olay tarihinde bahsedilen CD’lerin henüz piyasaya
ç›kmam›fl olduklar›n› ve bunlar›n korsan CD’ler ve
DVD’ler olduklar›n› ortaya ç›kar›r. Bu durum sigortal›n›n,
asl›nda yasal olarak elinde
bulundurmaya ya da sahibi
olmaya hak kazanmad›¤› bir
mal› sigorta flirketinden talep
etmesi durumunu ortaya ç›kard›. Sigorta flirketi sözü edilen sigortay›, iptal etti¤ini söyleyerek, talep edilen öteki
eflyalar için de bir ödeme
yapmayaca¤›n› beyan etti. Sigortal›n›n bu karar karfl›s›nda
sigorta flirketine karfl› açm›fl
oldu¤u dava kendisinin aleyhine sonuçland›. Mahkeme
karar›nda, davac›n›n sigorta
flirketine karfl› baflvuru yaparken tamamen samimi ve aç›k
bir flekilde davranmas› gerekirken, yasal olarak sahip olamad›¤› bir eflyay› talep etti¤i
için, baflvurucunun art›k iyi
niyetli say›lamayaca¤›n› belirterek baflvurucunun davas›n›, sigorta flirketi lehine reddetti.
Yukar›daki örnekte görüldü¤ü gibi herhangi bir sigortay›
yapt›r›rken ya da çeflitli nedenlerle sigortan›za karfl› baflvuru yaparken kesinlikle ispat edebilece¤iniz do¤ru beyanlarda bulunmak durumundas›n›z. Kendi sigorta
sözleflmenizle bir ilgisi olmasa bile sigorta flirketine karfl›
gerçek d›fl› en ufak bir beyan
bile sizin bütün poliçenizin
iptal edilebilmesine neden
olabilir ve sonuçta ma¤dur
olan siz olabilirsiniz.

rg

15

KILIC HAS & ONAY LLP

i.o

S O L I C I T O R S

rd

1st & 2nd Floor, 121 Stoke Newington Road, London, N16 8BT
T. 020 7254 7111 • F. 020 7254 7999
W. www.khosolicitors.co.uk • E. info@khosolicitors.co.uk

Uzmanl›k Alanlar›m›z:

ku

Çocuk Hukuku

Kamu Davalar›

iv
a

Al›m Sat›m Davalar›
A¤›r Ceza Davalar›

.a
rs

Borç Davalar›
Aile Hukuku

Göçmenlik Hukuku

w

w

w

Kirac› ve Konut Davalar›
‹ncinme/Kaza Davalar›

Mevzuat/Yönetmelik Hukuku

Çok Yak›nda Hizmetinizdeyiz
Partners/Members:
Ali Has LLB (Hons) Higher Court Advocate - Filiz Kilic LLB (Hons) - Eylem Onay LLB (Hons)
This firm is regulated by the Solicitors Regulation Authority
LLP Reg No. OC340657

16

Londra Türk Film Festivali 5 Aral›k’ta bafll›yor
HUKUK PENCERES‹

Bu y›l 14'ncüsü düzenlenecek olan Londra Türk Festivali'nin
5-18 Aral›k aras›nda gerçeklefltirilece¤i bildirildi.

rg

G

bey’in ödüllü filmi My
Marlon & Brando gösterilecek. Festival BFI Southbank, Barbican, Odeon Covent Garden, Rio
Cinema Dalston, Odeon
Holloway Rd and Odeon Lee Valley sinemalar›nda gerçekleflecek.

eli_has@yahoo.co.uk

Ali Has
Bu y›l›n bafllar›nda bu konu
üzerine bir yaz› daha
yazm›flt›m, o zamanlar evlilik
yolu ile vize baflvurular›ndaki
yafl s›n›r›n›n yükseltilmesi
tart›flmalar› yeni filizleniyordu
ve böyle bir giriflim bekleniyordu. fiimdi ise söz konusu
yafl s›n›r› devlet taraf›ndan
yükseltildi ve evlilik vas›tas›
ile al›nan vizelerde yafl s›n›r›
uygulamas› bu ay›n sonuna
do¤ru yürürlü¤e konulacak.
Bu yafl s›n›r› 18’den 21’e yükseltildi. 27 Kas›m 2008’den
itibaren evlenmek isteyen çiftlerin ikisi de yafl olarak 21 ve
üzeri olmalar› gerekecek.
Fakat bu evlilik vas›tas› ile
al›nan vizelere konulan tek
yeni uygulama olmayacak.
Peki tam degifliklik paketi
nedir ve devlet bu de¤iflikliklerden neyi amaçl›yor?

rd

Churchill’in “mohikan saçl›”
heykeli görenleri flafl›rtacak

nat okullar›dan biri olan
Leeds College of Art’da
birlikte ö¤renim gör-

müfllerdi. Sanatç›lar›n
yak›n arkadafl oldu¤u
biliniyor.
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¤›m› göstermek istedim.” Büst, Sterling Stuff
II adl› serginin bir parças› olarak sergilenecek.
50’den fazla sanatç›n›n
79 adet gümüfl eseri, ziyaretçilerle buluflacak.
Merakla beklenen sergi,
17 kas›m pazartesi günü, Londra’da aç›ld›.
Sergi ayr›ca, bu sene
mart ay›nda intihar eden
sanatç› Angus Fairhurst
ve Antony Gormley gibi
isimlerin eserlerini de
içeriyor. Dünyan›n en
zengin sanatç›s› Damien
Hirst de, eylülde Sotheby’s’de kendisine 98
milyon sterlin kazand›ran eserlerinin ard›ndan,
son çal›flmalar›n› burada
sergileyecek. Damien
Hirst ile Marcus Harvey,
‹ngiltere’nin prestijli sa-
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y›l›nda eski
bir asker, 1
May›s gösterileri s›ras›nda heykele zarar vermek suçundan 30 gün
hapis cezas›na mahkûm
edilmiflti.
Parliament
Meydan›
üzerindeki
heykel, a¤z›ndan kan
daml›yor gibi gözükecek flekilde boyanm›flt›.
Harvey, heykelin zarar
görmüfl olsa da ikonik
bir hal ald›¤›n› ve son
derece orijinal oldu¤unu
söyledi. Sanatç›, “O heykel bir karikatür de¤il,
yeni bir ikon haline geldi. Ben punk jenerasyonuna aitim. Churchill’i
satirize etmektense kendi kufla¤›ma sahip ç›karak onlar›n yan›nda oldu¤umu ve punk kültüründen bir parça tafl›d›-

w

w

CTCC'de bilgilendirme toplant›s›
‹ngiltere K›br›s Türk Ticaret Odas› (CTCC), küresel krizden etkilenen iflletmelere
yard›m ve tavsiyelerde bulunmak amac›yla bir toplant› düzenleyece¤ini duyurdu.

'nin 'Day
s u rg e r y '
ad›yla düzenleyece¤i
bilgilendirme toplant›lar›n›n ilki 26 Kas›m Çarflamba günü CTCC'nin
Palmers
Green'deki
merkezinde düzenlene-

CTCC

cek. Uzman konuk olarak Licence Insolvency
Practitioner Ark›n and
Co’dan Mehmet Ark›n'›n
kat›l›m›yla gerçekleflecek toplant›da parasal
s›k›nt›,
ödenemeyen
borçlar ve iflasla ilgili

bilgiler verilece¤i aç›kland›. Ark›n ile 15 dakikal›k görüflmenin CTCC
üyelerine ücretsiz, üye
olmayan ifladamlar›na
ise 25 sterline malolaca¤› bildirildi. Konuyla ilgili daha detayl› bilgi al-

Yafl s›n›r›n›n yükseltilmesinden ziyade evlilik vas›tas› ile
vize ve oturum hakk›na sahip
olmak isteyen kiflilere kendilerine
vize
verilmeden
‹ngilizce testine tabi tutulabilinecekler. Yani ülkeye girifl
yapmadan. Bu uygulama
dünya çap›nda ‹ngilizce
kurslar›n ve ‹ngilizce’nin
ö¤renim kolayl›¤› do¤rultusunda de¤erlendirilecektir.
Ayn› zamanda vize onayland›¤› taktirde söz konusu
kifli vize dönemi içinde
‹ngilizce ö¤renece¤ine dahil
bir sözleflme imzalamak
zorundad›r ki böylelikle kifli
bu kriteri yerine getirece¤ine
dair güvence vermifl oluyor.
Bu uygulaman›n nedenleri
flöyle s›ralanmakta;
* Baflvurucu eflin ‹ngiliz
toplumuna daha erken adapte
ve entegresini sa¤lamak için.

w
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Önceki y›llarda Churchill’in fazlaca sayg› duyulan bir heykeli, bir vandal
taraf›ndan k›rm›z›ya boyan›p kafas›na da yeflil bir mohikan geçirilmiflti.
Bu olaydan yaklafl›k 10 y›l sonra sanatç› Marcus Harvey, Churchill’in
“punk” haline bir sayg› duruflu niteli¤i tafl›yan heykelini yapt›. Gümüfl
büstte Churchill, mohikan saçlar›yla bir punk müzisyenini and›r›yor

mak veya 'Day Surgery'e kat›lmak isteyenlerin 0845 257 0601 numaral› telefondan ya da
sev. pasha@ctcc.uk.com
adresinden Sev Pasha
ile irtibata geçebilecekleri belirtildi.

gitmeden
önce
bunu
beyan/deklere
etmeleri
zorunlulu¤u vard›r ve bu
do¤rultuda söz konusu kifliyi
bir intereye tabi tutulabilinecek. Bu interve sonucunda
kiflinin net bilgileri ve evlilik
yapmak istedi¤i kiflinin bilgileri kendisinin dosyas›na
ifllenecektir.

i.o

alas› 5
Aral›k'ta
BFI Sou t h bank'ta
yap›lacak olan Festival'in ilk
gecesinde "premiere" filmi olarak Hüseyin Kara-

Evlilik
Vizelerinde
Yafl
Yükseliyor

* ‹ngilizce bildi¤i taktirde
ülkede ifl bulma olas›l›¤›n›n
artaca¤›ndan böylelikle de
‹ngilizce
seviyesinin
artaca¤›n›. ‹ngilizce bilen
kiflilerin %22 daha fazla ifl
bulma flans› var ve ayn›
zamanda bu kiflinin %18-20
aras› gelirinde bir art›fl olacakt›r. Yani kendi geçimini
sa¤lay›p devlete muhtaç
olmayacakt›r.
* Dil bilmenin ne derece
önem tafl›d›¤›n› bütün insanlara afl›lamak ve baflvurucu efli
kal›c› vatandafll›k s›nav›na
haz›rlay›p kal›c› vatandafll›k
almas›n› sa¤lamak için dil
bilme kural› önem tafl›maktad›r.
Bu konuda daha da ilgi çekici
olan ‹ngiliz vatandafl› olan efl
için flart koflulan yeni zorunluluklard›r. Buna göre bir kifli
eflini ülkeye getirebilmek için
evlilik için ‹ngiltere’den

Bu uygulamalar›n ortak yan›
devletin evlilik vizesi ile
efllerin bir arada olabilmeleri
için yapt›klar› baflvuruyu çok
zor bir hale getirdikleri ve
onlar›n bu ülkede kalmalar›n›
güçlefltirdikleridir.
Bunun
nedeni ise sistemin süistimale
çok aç›k olas›d›r ki para
karfl›l›¤› veya aileler aras›
sözleflme ile yap›lan sahte
evliliklerin
çok
yo¤un
oldu¤udur. Asl›nda bunun bir
de farkl› bir yönü var o da bir
çok Asyal› gencin bafll›k
paras› karfl›l›¤› evlilik yapmas›.
Böylesi durumlar
genellikle evlendirilen kiflinin
evlili¤i kabul etirilmesi söz
konusudur ki böylesi durumlarda kifli evlili¤e zorlanm›fl
olmaktad›r. Yafl s›n›r›n›n yüksetilmesi ile birlikte burada
yap›lmak istenen fley evlili¤e
zorlanan kiflinin yetiflkin bir
kifli olarak evlili¤e zorlanarak
de¤il
kendi
kararlar›n›
mant›kl› bir flekilde verebilmesini sa¤lamakt›r. Ayn›
zamanda burada umut edilen
fley örne¤in efllerden bayan
olan›n e¤er kendi r›zas› ile
evlendirilmiyorsa yafl s›n›r›
dolana kadarki sürede kesin
karar›n› verip onun do¤rultusunda e¤er bir zorlama
varsa gereken yetkililere bunu
bildirmesi içindir.
Yeni uygulamalara destek
amaçl› al›nan extra önlemler
vas›tas› ile kifliye verilen geçici oturum izini e¤er herhangi
bir zorlanma veya evlili¤in
sahte oldu¤una dair bir bilgi
vizenin
iptali
ile
sonuçland›r›lacakt›r.
Bu
do¤rultuda yeni uygulamay›
güçlendirmek için süresiz oturum için yap›lan baflvurular›n
çok s›k› deliler do¤rultusunda
de¤erlendirilecektir.
‹ngiltere’de flu an evlilik yapmak için yafl s›n›r› 18’dir fakat
e¤er kifli ailesinin r›zas›n›
al›rsa o halde 16 yafl›nda da
evlilik yapabilir. Bu do¤rultuda evlilik vizesi için yeni yafl
s›n›r›na karfl› birisi insan haklar›n›n ihlal edildi¤i gerekçesi
ile bir dava açak m›? Çünkü
bu uygulama Avrupa ‹nsan
Haklar›n›n 12’inci maddesine,
yani kiflinin özgürce evlilik
yapma ve bir aile düzeni
kurma hakk›n› garantilemekdedir. Yafl s›n›r›n›n 21’e
yüksetilmesi
‹ngiltere’nin
kendi evlilik yafl s›n›r› ile
çeliflmekte.
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DTP Tunceli Milletvekili fierafettin Halis:

rg

“AKP sosyal devlet yerine sadaka
toplumu yaratmaya çal›fl›yor”
DTP Tunceli Milletvekili fierafettin Halis 13 Kas›m Perflembe günü Dersim-Der’in düzenledi¤i etkinli¤e kat›lmak
üzere Londra’ya geldi. Halis ile yaklaflan yerel seçimler ve Türkiye gündemi üzerine bir söylefli yapt›k.
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Neden kad›n aday
politikas›?
Çünkü biz siyasette dün-

Milletvekili seçimlerinde
baz› bölgelerde d›flardan
adaylar gösterildi ve bölgelerde
yaflayan halk›n adaylar›
tan›mamas›ndan
kaynakl› oy kayb›
yafland›. Yerel
seçimlerde de böyle bir
politika izleyecek
misiniz?
Siyasete demokrasi olgusu içinde bakt›¤›m›z için
lokal alan de¤erlendirmesi çerçevesinde bakm›yoruz. Kald› ki yerel bak›fl
da önemli. Bir ilde di¤er
illerden gelen adaylar
gösterildi. Bu çok tepki
görmedi ama yerel seçimlerde kendisini d›fla
vuruyor. Biz mümkün oldu¤unca yerelin adaylar›n› göstermeye çal›flaca¤›z. Ama büyük kentlerimizde oral› olmayan bizim mücadele süreçlerimizden gelmifl flahsiyetleri göstermek gibi bir durum olabilir.

Peki seçimlerde halka
g›da yard›m›nda bulunarak hatta son zamanlarda
beyaz eflya da¤›tarak
AKP’nin oy almada baflar›
elde etme
çabalar›n› duyuyoruz. Bu
konuda neler
söyleyeceksiniz?
Ekonomik anlamda güçlü
bir halk yok yaflad›¤›m›z
co¤rafyada. Bu gerçekleflmifl olsa emin olun bu
tür fleyleri yapmas›na gerek kalmayacak AKP’nin.

Geçti¤imiz günlerde Almanya’da yapt›¤›n›z bir
konuflma üzerine Türkiye’den meclisten baz› tepkiler geldi. MHP Adana
Milletvekili Y›lmaz Tankut, "Türk milleti ve Atatürk, hiç kimseye ve hiçbir millete karfl› soyk›r›m
yapmam›flt›r.”diye bir
aç›klama yaparken; AK
Parti Kayseri Milletvekili
Taner Y›ld›z ise “Olay›n
gerçekli¤i ayr› bir konu,
üslup ayr› bir konu” de¤erlendirmesinde bulundu. Bu de¤erlendirmelere
karfl› neler söyleyeceksi-

DTP Tunceli Milletvekili fierafettin Halis
engelleme giriflimi bafllat›lm›flt›. Bunda baflar›l›
olunmad›. Konferans gerçekleflti. Konferans yap›ld›¤› gün konferans bitmeden bu aç›klamalar
yap›ld›. AKP’li milletvekili
gerçeklikler ayr›d›r üslüp
ayr›d›r diyor.
Orada bir itiraf var. Yine
MHP’li vekile de gelince
tabi bugüne kadar üzerinde gelmifl oldu¤u çizgide bir sapma yok. Red
ve inkar›n yeniden pekifltirilmifl bir kabulüdür.
Sizce Türkiye’nin ve di¤er
ülkelerin Kürt sorununa
yaklafl›m› nas›l olmal›. Bu

Çiller döneminde bu gibi
projeler sunulmufltu. Hatta kendileri bile benzer
laflar etmifllerdi. Ama söz
konusu proje bizden gidince okuma ve araflt›rma gere¤i duymadan ihanet projesi diye reddetme
durumunda kald›lar.

i.o

soruna çözüm önerileri
nas›l gelifltirilmeli?
A¤lamayan çocu¤a mama
yok. Kürtlerin siyasi dinamikleri Kürtlerin durumunu dünya kamuoyunda
tart›fl›lacak duruma getirdi. Biz Kürtler, Türkiye’nin AB’ye girmesi için
gereken normlar› yakalamas› için de çal›fl›yoruz.
Nedir bu normlar, Türkiye’nin demokratiklefltirilmesi. Bizim 15 gün önce
TBMM’ye sunmufl oldu¤umuz Demokratik Çözüm Projesi vard›. Tabi
bu demokratik çözüm
projesinde biz demokratik özerkli¤i anlatm›flt›k.
‹lginç yan› milletvekilleri-

rd

niz?
CHP AKP MHP milletvekillerine bir ça¤r› vard›.
Ayd›nlara ve siyasetçilere
de gitti teklif ama onlar
gelmeyi red ettiler. Biz
DTP’li milletvekilleri ve
belediye baflkan›m›z Dersim’de y›llar önce yaflananlar›n aktar›lmas› ve
de¤erlendirilmesine yönelik bir etkinlik daveti
ald›k. Tabi bu bizim sorunumuz gitmemezlik yapamazd›k. Kald› ki 70 y›l
önce yaflanm›fl bir insanl›k dram›n›n üstü örtülmek isteniyordu. Bu konferans›n medyada duyurulmas›yla birlikte D›fliflleri Bakanl›¤› nezdinde bir

ku

Sosyal devleti yaratma
durumu yerine sadaka
toplumu yaratan ‹slami
esaslar üzerinde yarat›lan
bir devlet oldu AKP dönemi. Böyle olunca da
halka temelde vermesi
gereken sosyal haklar›
önce k›st›, flimdi ise dilenci haline getirdi¤i halka vermifl oldu¤u sadaka
ile gönüllerini feth etme
yoluna gitti. ‹nsanlar›m›z
art›k bunun böyle olmad›¤›n› k›smen anlamaya
bafllad›.
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Nabza göre flerbet misali
AKP’liler Diyarbak›r’da
Kürt aday, Tunceli’de ise
Alevi adayla belediye seçimlerine
gireceklerine yönelik bilgiler aktar›yorlar. Bu durum konusunda ne
düflünüyorsunuz?
Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’›n almaktan çok
düflürmek, almaktan çok
kaybettirmek gibi bir hedef peflinde oldu¤u biliniyor. Diyarbak›r Kürtler
için siyasi potansiyel de¤eri, kitle de¤eri olan bir
alan. Yine Dersim onlar›n
deyimiyle Tunceli Aleviler, sosyal demokratlar
aç›s›ndan sembol olmufl
bir alan. fiimdi bu iki alan› almaktan ziyade bu iki
alan› düflürmek dertleri
var. Tabi biz ne Diyarbak›r’› ne Tunceli’yi
AKP’nin alabilece¤ini düflünmüyoruz. Tabi bunlar
bugüne kadar o kadar
oyu nas›l ald›lar diye bir
soru ile karfl› karfl›ya kalabiliriz. Kürt halk›na bugüne kadar Kürt sorununa yönelik vermifl olduklar› umutlard› seçimlerdeki baflar›n›n temelindeki.
Seçim öncesinde Kürt sorununu çözmeye yönelik
ifadeler kulland›lar.

w

Belediye seçimlerinde
adaylar›n kriterleri
nelerdir. Kimleri hangi
niteliklerinden dolay›
aday gösteriyorsunuz?
Birçok kriter var ama bu
kriterleri iki ana bafll›kta
toplamak mümkün. Birincisi gerçekten mevcut siyasi anlay›fl›m›za denk
düflebilen,
çal›flabilen
adaylar. ‹kincisi toplum
taraf›ndan sevilen toplum
taraf›ndan kayda al›nan
toplumla iç içe olan sosyal kiflilikler. Bir baflka
hedefledi¤imiz
nokta,
adaylar›m›z›n yüzde 40
oran›nda kad›n olmas› yönünde. Belki yüzde 40’›
yakalamasak bile yine
kayda de¤er bir oranda
kad›n aday gösterece¤iz.

yay› yönetmenin kad›n
ve erkek eflitli¤i temelinde olaca¤›na inan›yoruz.
Yani cinsiyet eflitli¤inin
olmad›¤› bir demokrasiye
demokrasi demiyoruz.
E¤er gerçekten demokrasiye samimi flekilde inan›yorsak cinsiyet eflitsizli¤ini ortadan kald›rmam›z
gerekiyor.
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Türkiye yerel seçim
atmosferine girereken
partinizin kapatma davas›
da sürüyor.
Seçimler öncesinde part
kapat›lmas› söz konusu
mu? Kapatma davas›nda
gelinen
aflamay› de¤erlendirebilir
misiniz?
Parti kapat›lmas› ilk de¤il. Biz bile say›s›n› kar›flt›rmaya bafllad›k. Parti
kapat›lmas›n›n Yarg›tay
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n vermifl oldu¤u istemden sonra anayasa
mahkemesine geldi konu. Tabi Türkiye’de partileri Anayasa Mahkemeleri
kapat›yor. Anayasa mahkemesine vermifl oldu¤umuz sözlü savunmadan
sonra, biz h›zland›r›lacak
bir süreci beklerken bizden ek belgeler istediler.
Bu gösteriyor ki parti kapat›lmas› seçim sonras›na
kalacak. Bunu nerden ç›kar›yoruz. Her fleyden
önce kapat›lacak bir partinin Kürtler için bir ma¤duriyet ve mazlumiyet olgusu yarataca¤›ndan seçimlerde alaca¤›m›z oyun
güçlü olmas›na vesile
olacakt›r.

nin çöp kutular›nda ç›kt›
bunlar. Ve ba¤›rmaya
bafllad›lar bu bir ihanet
projesidir diye. Anlafl›l›yor ki adamlar kitapç›¤›n
bir tek sayfas›na bakmadan kapa¤›n› açmadan
kendi önyarg›lar›na göre
de¤erlendirme yapt›lar.
Türkiye ortak vatan› üzerinde yani toprak talepli
bir proje de¤il ortak vatan üzerinde eflit yurttafll›k temelinde herkesin
kendi kültüründe yaflamas› projesiydi. Tabi bu
ilk defa bizimle öne sürülmüfl bir anlay›fl da de¤il. Daha önce Celal Bayar, ‹smet ‹nönü, Tansu

Sizce Ergenekon davas›
ne zaman sonuçlan›r?
Ergenekon sonuçland›
bence. ‹slami derinleflme
isteyenler mevcut derinlik
yerine kendilerini koymaya çal›flt›lar. ‹ki derin güç
birbirini dengeledi ve öyle kald›. Ergenekonun
as›l amac› tek millet, tek
devlet, tek bayrak ülküsü
etraf›nda refleks gösteren
bir örgüt. Ve bunun yerine ‹slami derinlik geçmeye çal›flt›. Birbirini k›smen dengeledi ve durdular.
Ergenekon gerçekten
eflelenseydi amac›n›n
Kürtlerin yaflad›¤› bölgeye yönelik oldu¤u anlafl›l›rd›. Üstüne gidilmedi.
Mafyatik dosyalar haz›rland›. Deyim yerindeyse
canavar›n kuyru¤una bas›ld› ama canavar›n kendisi oldu¤u gibi duruyor.
‹ngiltere baflta olmak üzere Avrupa’da yaflayan
Türkiyelilerden partinize
nas›l bir destek var, bu
deste¤in eksik veya yeterli düzeyde olup olmad›¤›
konusunda ne düflünüyorsunuz? Bu noktada
beklentilerinizi aktarabilir misiniz?
Baflta ‹ngiltere olmak
üzere Avrupa’n›n ve dünyan›n di¤er yerlerinde
yaflayan insanlar için bunu söylemek gerekir.
Bunlar›n gerçekten Türkiye demokrasisi üzerine
bir duyarl›l›klar› varsa
mutlaka buradaki güçlerini demokrasiye sunabilecek olanaklar›n› Türkiye
demokratik mücadelelerine sunmalar› gerekiyor.
En basiti Türkiye’ye gidip
seçimlerde oy vermeleri
gerekir diye düflünüyoruz. Evrensel hukuku biraz bask› gücü olarak örgütlemek gerekir.
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Windows Live
sosyal a¤a
dönüflüyor

“Science” bilim dergisinde yay›nlanan araflt›rmaya
göre, iki ayr› astronom
ekibi, teleskoplarla trilyonlarca kilometre uzakl›ktaki üçü ayn› y›ld›z›n
yörüngesinde olmak üzere dört gezegenin optik
flu (net olmayan) foto¤raflar›n› elde ettiler.

YEN‹ EV‹M‹Z ‹Ç‹M
ADIM
Araflt›rma ekiplerinden biri Hubble teleskopunu
kullan›rken, di¤eri farkl›
iki teleskopu kulland›lar.
‹ki teleskopu kullanan
ekibe baflkanl›k eden Bruce Macintosh, bu foto¤raflar›, Dünya gibi gezegenler bulunup bulunmad›¤›
ve orada potansiyel yaflam›n olup olmad›¤›n› anlamak yolunda bir ad›m
olarak de¤erlendirdi. Ma-

rg
n Modern insanlar›n atas›
oldu¤una inan›lan “Homo
erectus” kad›n›na ait le¤en
kemi¤i fosili, “Homo erectus”un flimdiye dek san›landan daha yap›l› oldu¤unu
gösteriyor. Araflt›rmac›lar,
Etiyopya’n›n Afar bölgesinde bulunan 1,2 milyon y›ll›k
kemik fosilinin neredeyse
hiç bozulmam›fl halde bugüne kadar kalan, kad›na
ait ilk le¤en kemi¤i oldu¤unu belirttiler. Kemik fosili
üzerinde yap›lan incelemeler, “Homo erectus” kad›n›n›n daha yap›l› oldu¤unu
ve daha büyük beyinli bebekler dünyaya getirebilece¤ini düflündürüyor. Indiana Üniversitesi’nden Sileshi
Semav ve ekibi, bugüne
dek kalan kemik kal›nt›lar›n› bir araya getirerek le¤en
kemi¤ini tekrar oluflturdu.
Bilim adamlar›, bunun daha
önce Kenya’da bulunan erkek çocu¤una ait 1,5 milyon y›ll›k le¤en kemi¤i fosiline göre yap›lan tahminlerden yüzde 30 daha genifl
oldu¤unu gördü.

i.o
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Günümüzde eski Roma'dan sadece 300 bina
ayakta kalabilmifl durumda. Bu yap›lar›n gerçe¤ini görmenin yerini
tutmasa da, zamana kar-

fl› koyamad›klar› için
görmenin mümkün olmad›¤› binlerce binay›
internet üzerinde görebilir, hatta 10 kadar›n›n içini bile gezebilirsiniz.

Daha önce farkl› yöntemlerle keflfedilen Günefl Sistemi d›fl›ndaki
gezegenlerin foto¤raflar› iki farkl› ekip taraf›ndan elde edildi.

w

w

internet kullan›c›s› Google Earth kullanarak
ünlü Roma flehrinin 1
Nisan 320 y›l›nda ö¤len
saatlerinde nas›l göründü¤ünü bilecekler.

Günefl Sistemi d›fl›ndaki
gezegenlerin foto¤raflar› elde edildi

w

n Microsoft, internet odakl› servis portal› Windows
Live’a sosyalleflmeye dayal›
yeni hizmetler ekleyecek.
Windows Live Hotmail,
Windows Live Messenger,
Live Search, Windows Live
Search gibi hizmetleri içeren Microsoft’un internet
servisi Windows Live, anl›k
durum iletkeni Twitter ve
foto¤raf paylafl›m› sitesi
Flickr gibi sosyal a¤ uygulamalar› ile entegre hale
geliyor. Windows Live,
böylelikle kullan›c›lar›na
di¤er sosyal a¤ sitelerinde
oldu¤u gibi bir çok farkl›
arac› ayn› mecra üzerinden
takip edebilme, arkadafllar›n›n hayat›n› daha yak›ndan takip edebilme yeteneklerine kavuflacak. Masa
üstü yaz›l›m devi Microsoft, internet kullan›c›lar›na
profesyonel sosyal a¤ sitesi
LinkedIn, internet radyosu
servisi Pandora, konum
bazl› sosyal a¤ sitesi Yelp
ve foto¤raf paylafl›m sitesi
Photobucket gibi bir çok
servisi ayn› çat› alt›nda görüntüleme ve takip etme
olana¤› tan›yacak.
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Homo Erectus,
san›landan daha
yap›l›

ku

n BM Çevre Program›, Asya
k›tas›nda büyük kentlerden
yay›lan kirli havan›n dünyan›n ›s›nma sorununu “çarp›tt›¤›” görüflünü dile getirdi. Çin’in baflkenti Pekin’de
konuflan BM Çevre Program› Baflkan› Achim Steiner,
“Hava kirlili¤i sorunu, sanayiden karbondioksit sal›m›n›n dünya atmosferini ›s›tmada (sera etkisi) etkisinin
tam anlafl›lmas›n› da kötü
biçimde örtebiliyor” dedi.
Kirli hava katman› günefl
›fl›¤›n› yaklafl›k yüzde 75
oran› gibi anormal ölçüde
keserek, s›cakl›¤› 2 derece
düflürebiliyor. Baflta fabrikalar ve otomobillerin yaratt›¤› karbondioksit emisyonu ve hava kirlili¤i, canl›lar›n yaflam› için çok önemli olan su kaynaklar›n› besleyen buzullar› da erimeye
ve kirlenmeye itebiliyor.
Dünya hava kirlili¤i Kuzey
Amerika, Amazon Havzas›,
Afrika ve Avrupa’n›n yan›nda en çok Asya’n›n büyük
kentlerinden kaynaklan›yor. Kirli hava katman› kaynakland›¤› alandan baflka
temiz alanlar› da kirletebiliyor.

o o g l e
E a r t h
kullan›c›lar› geçmifli tüm
detaylar›
ile görebilecek. Kaliforniya ve Milan üniversitelerinin birlikte yürttükleri "Rome Reborn" (Roma
Yeniden Do¤uyor) adl›
proje, M.S. 320 y›l›ndaki
Roma'y› yeniden hayata
geçirmeyi planl›yor. Yak›n zamanda bu projeye
Google da destek verdi
ve 15 kiflilik bir kadronun tam 1 y›l boyunca
sürdürdü¤ü çal›flma nihayet tamamland›.
Çal›flma sonucunda sanal olarak 6.700 tarihi bina, asl›na uygun bir flekilde dijital ortamda 3
boyutlu halde yeniden
haz›rland›.
‹lk olarak 1974 y›l›nda
bafllat›lm›fl olan "Rome
Reborn" projesi böylece
flimdiye kadarki en büyük baflar›s›na imza atm›fl oldu.
Bu sayede milyonlarca
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Kirli hava
dünyan›n ›s›nma
sorununu örtüyor

Zamanda yolculuk bafllad›

Bilim
Teknolojisi
Google Earth kullan›c›lar› art›k sadece bugünü de¤il, geçmifli de tüm detaylar› ile görebilecek. Dünyas›ndan
k›sa haberler
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Bilim
Teknolojisi
Dünyas›ndan
k›sa haberler

cintosh, Pegasus tak›my›ld›z›ndaki bu gezegenlerin
bir y›ld›z›n etraf›nda dönen 3’lü oldu¤unun do¤rulanmas›n›n zaman ald›¤›n› belirtti. Macintosh,
767 trilyon mil (1,234 trilyon kilometre) uzakl›ktaki
günefl sistemindeki y›ld›z›n HR8799 oldu¤unu, üç
gezegenin de Jüpiter’den
7 ila 10 kat daha büyük
oldu¤unu söyledi.
JÜP‹TER’‹N ÜÇ KATI
Hubble’›n keflfetti¤i di¤er
gezegeninse flimdiye kadar saptanan d›fl gezegenlerin en küçüklerinden biri oldu¤u, Jüpiter’in üç kat› kadar büyüklü¤e sahip
ve Satürn gibi halkalar›
bulunabilece¤i belirtildi.
Fomalhut y›ld›z› etraf›nda
dönen bu gezegenin Piscis Austrinus tak›m y›ld›-

z›nda, 148 trilyon mil
uzakta oldu¤u kaydedildi.
Gezegenin 200 milyon yafl›nda ve dört milyar yafl›ndaki Dünya ile k›yasland›¤›nda çok genç oldu¤u ifade edildi. Bilim
adamlar›, son 13 y›ld›r gü-

nefl sistemimiz d›fl›nda
300 civar›nda gezegen
keflfetti. Ancak bu gezegenler dolayl› yollardan,
y›ld›zlar›n etraf›ndaki ›fl›klar, h›z, a¤›rl›k ölçümleri
de¤erlendirilerek bulunuyor.

NASA, Ay
tatbikat›n› yapt›
n Amerikan Havac›l›k ve
Uzay Ajans› (NASA), Havaii’de yaklafl›k iki hafta süren
Ay seyahatinde kullan›lacak
teçhizat ve araç denemelerini tamamlad›. NASA yetkilileri, denemeleri yap›lan In
Situ Resource Utilization
Project ile astronotlar›n
Ay’da inilen bölgedeki kaynaklar› kullanma ve Ay topra¤›ndan ihtiyaçlar› olan
oksijeni elde etme yöntemlerinin test edildi¤ini belirtti. Havaii’nin volkanik topra¤›n›n Ay’›n “regolit” ad›
verilen topra¤›na çok benzedi¤ini ifade eden NASA
yetkilileri, Ay’da inilen bölgedeki kaynaklarla y›lda bir
ila iki bin metreküp oksijen
üretilebilece¤ini, bunun da
Ay istasyonundaki 4 ila 6
kiflinin bir y›l boyunca nefes almas›na yetece¤ini kaydetti. Havaii’deki denemelerin Ay’da yaflam için gerekli olanlar›n nas›l elde
edebilece¤ini ortaya koydu¤unu belirten yetkililer,
Ay’daki materyallerden oksijen elde etmeye yarayan
hidrojen dönüfltürme sisteminin ve oksijenin nas›l depolanaca¤›n›n denendi¤ini
bildirdi.
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Day-Mer Gençlik Konferans›nda
gençlerin sorunlar› masaya yat›r›ld›
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sorunlar olarak dile getirildi.
Day-Mer Gençlik üyeleri
flimdiye kadar flenlikler, kültürel çal›flmalar ve kamplar
düzenlediklerini, önümüzdeki dönem gruplar›n düzenli bir araya gelmesi ve
bu alanlardaki geliflmelerle
ilgili toplant›lar, bilgilendirme toplant›lar›, ortaokul
gençlerinin yaflad›klar› ile ilgili ailelere yönelik toplant›lar, kültürel çal›flmalar, turnuvalar, sendikay› tan›ma ve
üye olma, geziler, flenlikler

rd

“‹fiÇ‹ VE EMEKÇ‹
ÇOCUKLARINA
ÜN‹VERS‹TE
KAPILARI
KAPANIYOR”
Konferansta Day-Mer Gençli¤e ba¤l› ortaokul, kolej,
üniversite ve iflçi gruplar›n
konferans öncesi buluflarak
birlikte haz›rlad›klar› çal›flma raporlar› okundu. Bu
alanlarda gençlerin durumu
ve yaflad›¤› s›k›nt›lara de¤inilenerek Day-Mer Gençli¤in flimdiye kadar yürüttü¤ü
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D

tim politikalar›n›n gençli¤in
yaflant›s›na etkilerine de¤inildi. Konferans› yöneten
Day-Mer Gençlik Komisyonu’ndan Oktay fiahbaz, savafllara harcanan milyonlarca sterlinin hesab› yap›lmazken, okullarda yaflanan ö¤retmen, kütüphane, bilgisayar gibi eksikliklerin bütçe
yetersizli¤i öne sürülerek giderilmedi¤ini
vurgulad›.
Devletin sorumlu oldu¤u
ortaokullar›n kapat›l›p yerine akademilerin aç›lmas›yla
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ay-Mer Gençlik
‹ngiltere’de yaflayan gençlerin sorunlar›n› tart›flmak ve önümdeki dönem
yürütece¤i çal›flmalar› belirlemek amac›yla North London Community House’da
bir konferans düzenledi.
Türk- Kürt göçmen iflçi, ortaokul, kolej ve üniversiteli
gençlerin kat›l›m›yla gerçekleflen konferansta ‹ngiltere’de genel gençli¤in durumu, yürütülen savafl ve e¤i-

çal›flmalar ve önümüzdeki
dönem bu alanlarda yürütüce¤i çal›flmalar konufluldu.
Üniversite grubunun raporunda ö¤rencilerin en büyük sorunu olan kay›t paras› ve borçlanmaya de¤inilirken, her geçen gün iflçi ve
emekçi çocuklar›na üniversite kap›lar›n›n kapand›¤›
vurguland›. Ortaokul ve kolej gruplar› bu alandaki
gençlerin çeteleflme, uyuflturucu, aile sorunlar› ve
okullar›nda ö¤retmen yetersizli¤i, kendilerinin baflar›l›
ö¤renci olabilece¤inin düflünülmemesi, devams›zl›k gibi
sorunlarla yüzyüze kald›klar› belirtildi. Day-Mer Gençlik ‹flçi Grubunun haz›rlad›¤› raporda ise bu alandaki
gençlerin bafll›ca sorununun
kötü çal›flma koflullar› oldu¤u vurgulad›. ‹flçi grubu raporunda uzun çal›flma saatleri ve düflük ücretler temel

ku

ö¤retmenlerin örgütlenme
hakk›n›n ortadan kald›r›ld›¤›n›, askeri disiplinle e¤itimin yap›ld›¤›na dikkat çeken fiahbaz, e¤itimin sponsor firmalara “akademi”
ad›yla teslim edildi¤ini, e¤itimin flirketlere b›rak›larak
ucuz kalifiyeli eleman yetifltirme amaçl› oldu¤unu dile
getirdi.

rg

7 Kas›m Cuma günü bir konferans düzenleyen Day-Mer Gençlik, ‹ngiltere’de yaflayan gençlerin sorunlar›n› masaya yat›rd›.

ve kamplar gibi çal›flmalar
yürüteceklerini ve her genci
aralar›nda görmek istediklerini vurgulad›lar. Day-Mer
Gençli¤in bu misyona uygun olarak gençli¤in birlikte
mücadelesi için çal›flmalar›n› yürüttü¤ü, çal›flmalara kat›lmak isteyen her gence kap›lar›n›n aç›k oldu¤u vurguland›. 50 kiflinin kat›ld›¤›
konferasta önümüzdeki dönem çal›flmalar›n›o yürütmek üzere 5 kiflilik Gençlik
Komisyonu da seçildi.
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Avrupa ‹slami
Medya A¤›
kuruluyor

‹TALYA:
‹talya istatistik bürosu (‹stat) taraf›ndan yay›nlanan
geçici rakamlara göre,
‹talya’da y›l›n ikinci çeyre¤ine oranla üçüncü
çeyre¤inde gayri safi yurt
içi has›la yüzde 0,5 küçüldü. Gayri safi yurt içi
has›la’daki düflüfl son 10

rg
FRANSA:
Fransa y›l›n üçüncü çeyre¤inde 0,1 oran›nda büyüme kaydetti¤ini aç›klad›. Fransa maliye Bakan›
Christine Legarde, bir
radyoya yapt›¤› aç›klamada, y›l›n üçüncü çeyre¤inde yüzde 0,14 oran›nda büyüme sa¤lad›klar›n›
söyledi. Legarde “Bu rakam gerçekten flafl›rt›c›
çünkü herkes negatif bir
rakam bekliyor ve resesyona haz›rlan›yordu’’ diye konufltu. Fransa y›l›n
ikinci çeyre¤inde yüzde
0,3 oran›nda küçülmüfltü.

rd

y›l›n en büyük düflüflü oldu. Y›l›n ikinci çeyre¤inde de küçülme kaydedildi¤i için ‹talya resmen
resesyona girmifl oldu.

cü çeyre¤inde yüzde 0,2
oran›nda küçülme kaydedildi¤ini aç›klad›. Y›l›n
ikinci çeyre¤inde büyüme kaydeden ‹spanya resesyona girmedi. Ancak
y›l›n son çeyre¤inde resesyonun ‘güçlü bir ihtimal’ oldu¤u ifade edildi.

‹SPANYA:
‹spanya ise 1993 y›l›ndan
bu yana ilk kez küçülme
kaydedildi. ‹spanya istatistik bürosu, y›l›n üçün-

düzeyde yavafl büyümenin kaydedilmedi¤ini belirterek, büyümenin özellikle tüketim mallar›n›n
al›m›ndaki düflüfl ile ifl
dünyas›nda yat›r›mlardaki gerilemeden kaynakland›¤›n› bildirdi.

HOLLANDA:
Ekonomide büyüme oran› gerileyen Hollanda’da
resesyona girmekten k›l
pay› kurtuldu. Merkezi ‹statistikler Bürosu (CBS)
taraf›ndan aç›klanan rakamlara göre Hollanda
y›l›n üçüncü çeyre¤inde
de ekonomik büyüme
oran› 0’da kald›. Y›l›n
ikinci çeyre¤inde de büyüme 0 düzey olarak
kaydedildi¤i için resesyona girilmedi. Bununla beraber, geçen y›la oranla,
y›ll›k bazda ekonomik
büyüme 1,8 olarak kaydedildi. CBS, Hollanda’da
2005 y›l›ndan bu yana bu

ALMANYA:
ABD ve Japonya’dan sonra, dünyan›n en büyük
üçüncü ekonomisi olan
Almanya resmen resesyona girdi¤ini aç›klam›flt›.
Almanya ekonomisi y›ll›n
üçüncü döneminde yüzde 0,5 oran›nda küçüldü.
Küçülmeye yol açan nedenler ise, tüketim mallar›n›n al›m›ndaki gerileme,
yat›r›mlar›n küçülmesi ile
elektronik ve otomotif
sektörde üretimin düflmesi olarak gösterildi. Ancak buna ra¤men ülkedeki enflasyon oran›n›n
ekim ay›nda y›ll›k bazda
yüzde 2,4’e düfltü¤ü aç›kland›.

w
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Stone, Garry Adams’a suikast
girifliminden suçlu bulundu...

‹rlanda’da Katolik liderler Gerry Adams ve Martin McGuinness’e suikast girifliminde
bulunan Protestan paramiliter Michael Stone, mahkeme taraf›ndan suçlu bulundu.
3 yafl›ndaki Michael Stone, 24
Kas›m 2006’da
Belfast yak›n›ndaki Kuzey ‹rlanda Meclisi’ne
b›çak ve patlay›c› maddelerle s›zma yaparak ‹rlanda
Cumhuriyet
Ordusu
(IRA)’n›n siyasi kanad›
Sinn Fein yöneticileri Gery
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n Küba’n›n eski lideri Fidel
Castro, ABD’nin 44’üncü
baflkan› seçilen Barack Obama’n›n ABD’ye de¤ifliklik
getirmeyece¤ini savundu.
‹nternet sitesine makale yazan 82 yafl›ndaki Fidel Castro, seçimden sonra ilk kez
ad›n› belirtmeden Barack
Obama hakk›nda yorumda
bulundu. Castro, makalesinde “Birçok kifli imparatorlu¤un bafl›n›n de¤iflmesiyle
imparatorlu¤un daha hoflgörülü ve daha az kavgac›
olaca¤›n› söylüyor. Ak›ll› bir
insan›n iyi niyetlerinin, yüzy›llar›n ç›karlar›n› ve bencilli¤ini de¤ifltirece¤ine inanmak safl›k olur” dedi. ABD
seçiminden önce Castro,
Obama’n›n “zeki ve Cumhuriyetçi baflkan aday› John
McCain’den daha az savafl
k›flk›rt›c›s›” oldu¤unu, ancak
“Amerikan ›rkç›l›¤›n›n Demokratlar› Beyaz Saray’dan
uzak tutaca¤›n›” söylemiflti.
Aç›klanmayan bir hastal›ktan mustarip olan ve 49 y›l
sürdürdü¤ü görevini flubat
ay›nda kardefli Raul’a devreden Fidel Castro, birkaç
günde bir genellikle uluslararas› konulardaki görüfllerini belirten makaleler yazmaya devam ediyor.

i.o

E

w

n Müslüman haber siteleri
Webislam ve Saphirnews
yöneticileri Madrid’de Avrupa Müslüman dünyas›n›n
farkl› aktörlerini bir araya
getirerek “Avrupa ‹slami
Medya A¤›”n› kurmay› tart›flt›. Geçen hafta yap›lan
toplant›ya Avrupa’daki ‹slam dünyas› organizasyonlar› ve medya temsilcilerinden yaklafl›k 30 kifli kat›ld›.
Kat›l›mc›lar ‹spanya, Fransa, Almanya, ‹ngiltere, ‹talya ve Rusya’dan geldiler.
Frans›z Saphirnews internet
sitesi müdürü Mohammed
Colin, medya a¤›na iliflkin ,
“Müslüman olay› ve Avrupa
düzeyinde ‹slami enformasyonun en iyi flekilde anlafl›lmas›na” katk› sunmay›
amaçlad›klar›n› söyledi. Colin, gelifltirilen fikirlerden
birinin Müslümanl›¤a iliflkin
bir Avrupa Bas›n Ajans›’n›n
kurulmas› oldu¤unu söyledi. Bunun da k›tadaki farkl›
medyalar aras›nda iliflki
kurmaya yarayan bir internet sitesini kurmaktan geçti¤ine vurgu yap›ld›. Avrupa’da yaklafl›k 20 milyon
Müslüman yafl›yor.

urostat, Euro
Bölgesi’nde
yurt için gayri
safi milli has›lan›n bir önceki döneme
göre bu y›l›n üçüncü çeyre¤inde yüzde 0,2 geriledi¤ini bildirdi. Euro Bölgesi’nin 15 ülkesi için bu
durum “teknik resesyon”
olarak ifade edilirken,
AB’nin 27 ülkesinin flimdilik resesyondan kurtuldu¤u kaydedildi.
ABD’de bafllayan ve küresel düzeyde finansal
kriz ile ekonomik durgunlu¤a yol açan kredi
krizi Avrupa ülkelerinde
sert etkide bulunmaya
bafllad›. Dünyan›n üçüncü ve Avrupa’n›n en büyük ekonomisi Almanya’dan sonra, ‹talya da,
makroekonomide reel
gayri safi yurt içi has›lan›n iki veya daha fazla
çeyrek y›ll›k dönemde arka arkaya azalmas› anlam›na gelen resesyona girdi.

ku

n Saddam Hüseyin döneminde Kürt halk›na karfl›
kullan›lan zehirli gazlar ve
kimyasal silahlar›n yaklafl›k
yar›s›n› Hollanda’n›n sa¤lad›¤› bildirildi. Hollanda’da
“Silah Ticaretine Karfl› Kampanya” adl› örgüt taraf›ndan, Birleflmifl Milletler’in
1997 y›l›nda haz›rlanan ve
bugüne dek gizli tutulan raporuna dayan›larak yap›lan
aç›klamada, Hollanda’n›n
Irak’a kimyasal gaz ve silah
sa¤lad›¤›na iliflkin sözkonusu raporun önemli bilgi ve
belgeler içerdi¤i kaydedildi.
Örgütün internet sayfas›nda
yer alan bilgiye göre,
1997’den bu yana gizli tutulan raporun gizlilik kayd›
geçen haftadan itibaren kald›r›ld›. Örgüt kendi internet
sayfas›nda da (www.stopwapenhandel.org) söz konusu rapordan kimi bölümlere yer verdi. Örgüt, Hollanda’n›n, 1980’li y›llarda
Irak’a sa¤lad›¤› kimyasal silahlar konusunda parlamento araflt›rmas› yap›larak
o dönemde bu ifllerle ilgili
olan ifl ve politika çevrelerinin aç›¤a ç›kar›lmas› ça¤r›s›nda bulundu.

Dünyadan
k›sa k›sa
haberler...

Avrupa ‹statistik Ofisi Eurostat’›n verilerine göre Euro Bölgesi y›l›n üçüncü
çeyre¤inde gayri safi yurt içi has›lada yüzde 0,2 gerileme ile kuruldu¤u 1999
y›l›ndan bu yana ilk kez resesyona girdi. Tek para birimini kullanan Avrupa Castro: “Obama da
Birli¤i’nin 15 ülkesi için flu aflamada “teknik bir resesyon” oldu¤u belirtildi.
ABD’yi de¤ifltiremez”
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Saddam kimyasal
silahlar›
Hollanda’dan ald›

Euro Bölgesi ilk kez resesyona girdi
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Dünyadan
k›sa k›sa
haberler...

Adams ve Martin McGuinness’i öldürmeye teflebbüs
etmiflti.
Belfast mahkemesine görülen davan›n birinci duruflmas›nda savc› Charles
Adair, Stone’un her iki
Sinn Fein yöneticilerinin
“bo¤az›n› kesmek” istedi¤ini belirtti. Savc›ya göre
Michael Stone polise verdi-

¤i ifadede ilkin birkaç
bomba atarak karmafla yaratt›ktan sonra hedefine
ulaflmay› amaçlad›¤›n› söyledi.
Bu suikast giriflimi McGuinness’in, Katolik ve Protestanlar›n iktidar› paylaflt›¤› Kuzey ‹rlanda Baflbakan
yard›mc›l›¤›na seçildi¤i
gün gerçekleflmiflti.

A‹HM 301
dosyas›n› aç›yor
n Türk Ceza Kanun’nun
(TCK) tart›flmal› 301. maddesi
hakk›nda ilk dava baflvurusunu incelemeye bafllayan Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi (A‹HM) Türk hükümetinden maddeyle ilgili ayr›nt›l› bilgi istedi. A‹HM, TCK 301
konusunda ayr›nt›l› bilgi talebini, Ermeni soyk›r›m› konusunda yaz›¤› kitaplarla tan›nan Taner Akçam’›n Ankara’ya karfl› yapt›¤› dava baflvurusu kapsam›nda geçti¤imiz günlerde Türk hükümetine iletti. A‹HM’nin özellikle,
301. maddenin hem 29 Nisan
2008 tarihinde yap›lan de¤ifliklik öncesi, hem de bu tarihten sonraki versiyonu hakk›nda bilgilendirilmek istedi¤i
ö¤renildi. Mahkeme, pratikte
devlet görevlilerinin gözünde
“Türklük” ve “Türk milleti”
kavramlar›n›n anlam› ve bu
kavramlar›n nas›l yorumland›¤› konusunda Ankara’n›n
kendisini ayd›nlatmas›n› da
istedi. A‹HM Ankara’dan TCK
301’in Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesi’yle uyumlu olup
olmad›¤› konsunda görüflünü
ve TCK 301 temelinde bafllat›lan soruflturma ve dava say›s›n› da ö¤renmek istiyor.
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Sa¤l›ktan
k›sa k›sa
haberler

"Bel ölçüsündeki fazlal›k Sa¤l›ktan
k›sa k›sa
ölüm riskini art›r›yor" haberler

Yumurtal›k nakli
yap›lan kad›n
anne oldu

Araflt›rmac›lara göre kilonuz normal olsa da bel çevresinde
endometriyozise
iyi gelebilir
fazladan ya¤ tafl›mak, erken ölüm riskinizi büyük ölçüde art›r›yor.

normal görünen ama
ortalama bel ölçüsünün
üzerinde de¤erlere sahip kiflilerin erken ölüm
riski, ciddi oranda art›yor. Bel ölçüsü 119 santimetreyi aflan erkeklerin erken ölüm oran›, 80
santimetrenin alt›ndakilere oranla iki kat daha

rg

sek. Buna ek olarak, ayn› BMI ölçüsüne sahip
olan iki kifliden birinin
bel ölçüsündeki her 5
santimetrelik fazlal›k,
di¤er kifliye oranla erken ölüm riskini erkekler için yüzde 17, kad›nlar için yüzde 13 oran›nda art›r›yor.

BM AIDS’le mücadele ajans› (UNAIDS), küresel mali krizle bo¤uflan
önde gelen ba¤›flç› zengin ülkelerin 6 ay için bile fonlar› kesmesi
durumunda milyonlarca AIDS hastas›n›n ölece¤ini bildirdi.

NAIDS
b a fl k a n ›
Peter Piot, böyle
bir durumda da
en a¤›r darbeyi Afrika
ve Asya’daki en yoksul
ülkelerin alaca¤›n› belirtti. Fonlar›n 6 ay ya
da 1 y›l kesilmesinin
milyonlarca kiflinin ölümüne yol açaca¤›n›
kaydeden Piot, bu faali-

U

yetlere ara verilmesi durumunda bunun bedelinin ileride daha fazla
kiflinin AIDS’e yakalanmas› ya da bu hastal›¤a
yol açan HIV virüsü bulaflmas› olaca¤›n› söyledi.
Uzmanlar ile önde gelen ba¤›flç›lardan Microsoft’un kurucusu Bill
Gates, zengin ülkelerin
sa¤l›k yard›m› giderlerinde kesintiye gitmele-

rine neden olan küresel
mali krizin 2-3 y›l sürebilece¤i uyar›s›nda bulunmufltu.
UNAIDS’in verilerine
göre, dünya çap›nda
HIV bulaflanlar›n say›s›n›n 33 milyonu buldu¤u
tahmin ediliyor. 2006’da
33.2 milyon olan HIV
bulaflanlar›n say›s›ndaki
az da olsa azalma, hastal›kla mücadele çabalar›na ba¤lan›yor.

n Yap›lan bir araflt›rma, domatesteki bir antioksidan
maddenin, kad›nlarda fliddetli kar›n a¤r›s›n›n sebeplerinden endometriyozisin tedavisinde kullan›labilece¤ini ortaya koydu. ABD’nin Detroit
kentindeki Wayne Eyalet
Üniversitesinden araflt›rmac›lar, dokular üzerinde yapt›klar› çal›flmalarla, domatese
k›rm›z› rengini veren likopen
adl› pigmentin, endometriyoziste görülebilen normal d›fl›
doku yap›flmas›na yol açan
proteinleri engelleyebildi¤ini
belirledi. Bulgular›n henüz
ilk aflamada olmas›na ra¤men, araflt›rma sonunda domates ve domates ürünleri
a¤›rl›kl› beslenmenin, kar›nda a¤r›lara yol açan doku yap›flmas›n› denetim alt›na alabilece¤inin ip uçlar›na ulafl›ld›. Araflt›rmaya baflkanl›k
eden doktor, laboratuvar ortam›nda insan hücrelerini likopene maruz b›rakarak, doku yap›flmas›na yol açan proteinler üzerindeki etkisini
ölçtü. Araflt›rma sonunda
protein seviyesinin önemli
oranda azald›¤› tespit edildi.
Yap›lan tespit sonunda doktorlar, domateste bulunan likopenin ameliyat sonras› doku yap›flmalar› ya da endometriyozis tedavisinde faydal› olabilece¤ini öngördü.

i.o

ku
sa¤l›k sorunlar›n›n tahmin edilmesinde makul
bir yol olmay› sürdürdü.
Bu endeks aç›s›ndan
yüksek de¤erlere sahip
olanlar›n kardiyovasküler hastal›klar ya da
kanserden ölme olas›l›¤›
daha yüksek bulundu.
Ancak araflt›rmac›lar,

‘AIDS fonlar› kesilirse milyonlarca kifli ölür’

w

w

fazla. Benzer flekilde
kad›nlarda da bel ölçüsü 99 santimetreyi aflanlardaki erken ölüm oran›, ölçüsü 64,7 santimetrenin alt›nda olanlara
oranla iki kat daha yük-

rd

'basen/bel oran›' veya
tek bafl›na bel ölçümünün, en yüksek risk
grubunda bulunanlar›
tespit etmek için faydal›
yöntemler
oldu¤unu
söylüyor. BMI puan›

w

n ‹ngiltere Üreme Derne¤i,
daha fazla sperm ba¤›fl›nda
bulunulmas› ça¤r›s› yapt›.
Spermlerini ba¤›fllamak isteyen erkeklerin say›s›nda
azalma oldu¤unu belirten ‹ngiltere Üreme Derne¤inin yönetim kurulu üyeleri ve ‹ngiltere T›p Dergisi çal›flanlar›
Mark Hamilton ve Allan Pacey, sorunun nedenlerinden
birinin, 2005 y›l›nda isimsiz
sperm ba¤›fl›n›n yasaklanmas› oldu¤unu kaydetti. Ba¤›flç›
spermiyle dünyaya gelen çocuklar›n 18 yafl›na geldi¤inde
biyolojik ailelerini araflt›rd›klar› bildiriliyor. ‹ngiltere’de
y›lda ortalama 4 bin kad›n›n
hamile kalmak için ba¤›fllanm›fl spermler için baflvuruda
bulundu¤u, ancak 2006 y›l›nda sadece 307 erke¤in ba¤›fl
için kay›t yapt›rd›¤› kaydediliyor. Üreme kliniklerinin, ellerinde uzun süredir bekleyen listeler ve yüksek ücretlerle ba¤›flç› bulmak için mücadele ettikleri belirtiliyor.

D

Bu süre içinde gönüllülerden 14 bin 723'ü öldü.
Araflt›rma sonucunda
obezitenin standart ölçüm yöntemi olan vücut
kitle endeksi (BMI),
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‹ngiltere Üreme
Derne¤i’nden
sperm ba¤›fl›
ça¤r›s›

o k u z
Av r u p a
ülkesinden yaklafl›k 360
bin kifli
üzerinde yap›lan bir
araflt›rma, bel ölçüsünün bu anlamda "güçlü
bir gösterge" oldu¤unu
ortaya koydu. BBC'de
yer alan habere göre
fazladan her bir 5 santimetre, erken ölüm riskini yüzde 13 ile 17 aras›nda art›r›yor.
New England T›p Dergisi'nde yay›mlanan araflt›rma, genel sa¤l›k durumunun de¤erlendirilmesinde ucuz ve kolay
bir yöntem olarak aile
hekimlerinin düzenli
olarak hastalar›n›n bel
ölçülerini almalar›n›n
önemini vurgulad›.
Beldeki ya¤ ve sa¤l›k
sorunlar›
aras›ndaki
ba¤lant› bir süredir bilinmekteydi, ancak bu
araflt›rman›n boyutlar›
bilim adamlar›na daha
net bir resim vermifl oldu. Baz›lar› Londra Imperial College'dan olan
araflt›rmac›lar, çal›flman›n bafl›nda ortalama 51
yafl›nda olan gönüllüleri
10 y›l boyunca izlediler.
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n ‹ngiltere’de dünyan›n ilk
baflar›l› yumurtal›k nakli
ameliyat›n› geçiren ve ikiz
k›z kardeflinin bir yumurtal›¤›n› alan kad›n›n anne oldu¤u aç›kland›. Söz konusu kad›n›n yumurtal›k nakli ameliyat›n› yapan Dr. Sherman Silber, do¤umu yapt›ran doktorun 3,5 kilograml›k k›z bebe¤in dünyaya geliflini ilk olarak kendisine haber verdi¤ini
belirtirken, “Hamilelik bile
bizde müthifl bir heyecan yaratm›flt›. Do¤umu duymak bize bambaflka bir duygu yaflatt›” dedi. 39 yafl›ndaki Alman as›ll› ‹ngiliz vatandafl›
annenin de çok mutlu oldu¤u ve uzun bir çaban›n ard›ndan dünyaya getirdi¤i bebe¤inin son derece sa¤l›kl›
oldu¤u belirtildi. Annenin 15
yafl›nda yumurtal›klar›n›n ifllevlerini yitirmesiyle k›s›rlaflt›¤›na iflaret eden bilim çevreleri, ad› aç›klanmayan kad›n›n ikiz k›z kardeflinden al›nan bir yumurtal›kla yeniden
adet görmeye bafllay›p anne
olmas›n› devrim niteli¤inde
bir geliflme olarak de¤erlendiriyor.

Domates,

Müzik kalp-damar
sistemi için de iyi
n ‹nsan›n, sevdi¤i bir müzi¤i
dinlemesinin kalp-damar sistemine iyi geldi¤i belirlendi.
ABD Maryland Üniversitesi
T›p Merkezi Önleyici Kardiyoloji Merkezi Baflkan› Dr.
Michael Miller, sevilen bir
müzi¤in dinlenmesi s›ras›nda
kan damarlar›n›n geniflledi¤ini belirlediklerini söyledi.
Miller, “Kan damarlar› o s›rada, t›pk› kahkaha at›ld›¤› veya kanla ilgili ilaç al›nd›¤› s›radakiyle ayn› derecede geniflliyor. Ulaflt›¤›m›z bu sonuç
çok etkileyici. Kan damarlar›n›n çap› geniflliyor, damarlar
mükemmel biçimde aç›l›yor.
Damarlardaki bu aç›lma düzeyine, eksersiz ve benzeri
aktiviteler yap›l›rken ulafl›l›yor” dedi. Miller’in verdi¤i
bilgiye göre “statin ve ACE
inhibitörü” grubu ilaçlar al›nd›¤›nda da ayn› etki elde ediliyor. Damarlar aç›ld›¤›nda
kan, daha sakin ve düzenli
akmaya bafll›yor ve bu s›rada, kalp krizleri ve felçlere
yol açan p›ht›lar›n oluflmas›
azal›yor.
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‘Ekonomik kriz y›lbafl›
harcamalar›n› etkilemeyecek’

flam süresi çizelgelerine bak›larak görülemeyen sorunlar ortaya ç›kt›.
Örne¤in Avusturya'da kad›nlar›n ortalama yaflam süresi 84, erkeklerinse 79 y›l.
Ancak Avusturyal› kad›n ve
erkekler, 50 yafl›ndan sonraki ömürlerinin yaln›zca yar›s›nda sa¤l›kl› yafl›yorlar.
Almanya ve Finlandiya'da,
ömür süresiyle, sa¤l›kl› yafll›l›k y›llar› aras›ndaki uçurum daha da büyük.
Avrupa Birli¤i'nin en yeni
üyelerinde ortalama yaflam
süresi eski üyelerden de düflük. Araflt›rmaya göre, yine
bu ülkelerde yafll›l›k y›llar›
müzmin hastal›klarla geçiyor.
‹ngilitere'de erkeklerin ortalama yaflam süresi 80 y›la
yak›n, kad›nlar›nkiyse 82 y›l›n üzerinde. Ve ‹ngiltere'deki erkekler 70 yafl›na kadar,
kad›nlar da 70'inden biraz
sonras›na dek sa¤l›kl› bir
ömür sürdürüyor.

rd

yor. Hediye vermek isteyenlerin s›ralamas›nda da
ilk iki s›ray› giyim eflyas›/ayakkab› ve kitap al›yor
ama ilk iki s›ran›n ard›ndan
cep telefonu gibi pahal›
hediyelikler de¤il parfüm
ve kozmetik malzemesi gibi görece hesapl› ürünler
geliyor.
Araflt›rmaya yan›t veren Almanlar ve Ruslar ise hediye yerine nakit para vermeyi tercih ediyor.

i.o

enerji fiyatlar›ndaki art›fl›n
sat›n alma güçlerine olumsuz yans›yaca¤›n› da düflünüyor.
HED‹YEDE G‹Y‹M
TERC‹H ED‹L‹YOR
Araflt›rmaya yan›t veren
Türkiyeli, Britanyal›, ‹spanyol, Portekiz ve Romanyal›lar y›lbafl›nda sevdiklerine
hediye olarak giyim eflyas›
veya kitap almay› düflünüyor. Ayn› flekilde hediye
bekleyenler de en çok tercih ettikleri ürünler aras›nda ilk s›rada giyim eflyas›na
yer veriyor. Üçüncü s›radaki hediye beklentisinde ise
cep telefonu ve MP3 Player
gibi cihazlar a¤›rl›k kazan›-

Lancet dergisinde yay›mlanan ve Leicester Üniversitesi'nce yürütülen araflt›rmaya
göre, Estonya, Letonya ve
Finlandiya'da yaflayanlar›n,
50 yafl sonras› sa¤l›kl› y›llar›,
di¤er ülkelere k›yasla daha
düflük. ‹ngiltere'de yaflayanlar ise görece iyi durumdalar
ve ortalama 20 y›l daha, sa¤l›kl› bir ömür sürdürüyorlar.
Araflt›rma ekibi, ortaya ç›kan
verilerin, hükümetlerin gelece¤e iliflkin sa¤l›k projeleri
üretmelerinde yararl› olaca¤›n› kaydediyor.
Araflt›rmac›lar önce ülkelere
göre yaflam sürelerine iliflkin
veri toplad›lar; ard›ndan her
ülkedeki yafll› insanlara,
hastal›k yüzünden günlük
yaflamlar›n›n etkilenip etkilenmedi¤ini sordular.
Böylece Avrupa Birli¤i ülkelerinin her birinde 50 yafl›n
üzerindeki kad›n ve erkeklerin daha kaç y›l sa¤l›kl› yaflayabildikleri hesapland›.
Baz› durumlarda, sadece ya-

ku

Y

¤ini ortaya koydu.
Deloitte’un Avrupa çap›nda bu y›l 11’nci defa gerçeklefltirdi¤i anket, tüketicilerin kriz ortam›ndaki
davran›fl e¤ilimlerini yans›tan ipuçlar› içeriyor.
2008’in Eylül ve Ekim aylar›nda gerçeklefltirilen araflt›rmaya göre Y›l Sonu Al›flverifl Harcamalar› Anketi
2008, araflt›rmalar›na yan›t
veren ve y›l sonu al›flverifline bütçe ay›ran Avrupal›lar›n say›s›nda yüzde 17’lik
bir art›fl oldu. Araflt›rmaya
yan›t veren Avrupal›lar›n
yüzde 53’ü y›l sonu al›flverifline bütçe ay›rd›klar›n›
aç›klad›.
Avrupal›lar›n yüzde 64’ü
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›lbafl› yaklafl›rken,
Deloitte’un perakendecilere tüketicilerin al›flverifl
e¤ilimleri konusunda yol
gösterecek “Y›l Sonu Al›flverifl Harcamalar› Anketi
2008” raporunu yay›nland›.
‹ngiltere’nin ve Türkiye’nin
de içinde yer ald›¤› Avrupa’n›n 16 ülkesini ve Güney Afrika’y› kapsayan
araflt›rma, ekonomik kriz
koflullar›nda y›lsonu al›flverifl haz›rl›klar›n› de¤erlendirdi. Araflt›rmada al›nan
sonuçlar Avrupa’da y›l sonu al›flveriflleri konusunda
en ihtiyatl› yaklafl›m›n Türkiyeli tüketicilerden geldi-

Avrupa'daki yafll›lar›n sa¤l›k durumlar›n›n, ülkeden ülkeye
de¤iflti¤i, yaflam süresinin uzun oldu¤u ülkeler aras›nda bile
farkl›l›k gösterdi¤i bildirildi. ‹ngiltere'de ortalama yaflam süresi
genelde, baz› AB ülkelerine k›yasla daha düflük olsa da, sa¤l›kl›
y›llar›n say›s› bak›m›ndan konumu o kadar kötü de¤il.

rg

Deloitte, tüketicilerin y›lbafl› öncesi genel al›flverifl e¤ilimlerinin yan› s›ra küresel ekonomik koflullar›n y›l sonu harcamalar›na etkisini 17 ülkede araflt›rd›. Araflt›rmaya göre Avrupal›lar›n yüzde 53’ü y›l sonu al›flverifline bütçe ay›rd›klar›n› aç›klad›. Britanyal›lar y›lbafl›nda sevdiklerine
hediye olarak giyim eflyas› veya kitap almay› düflünüyor.

Avrupal› yafll›lar›n
sa¤l›k haritas› ç›kar›ld›

DANIfiMAN ARANIYOR
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Kürt Toplum Merkezi (KCC) yard›mlaflma projesi için part-time olarak çal›flabilecek, ‹ngilizce, Kürtçe ve Türkçe bilen dan›flman ar›yor.
*Yard›mlaflma projesi* Çal›flanlar› Dan›flmanl›k servisinde yer alarak yard›ma ihtiyac› olan bireylere tavsiyede bulunma ev, iltica, e¤itim ve sa¤l›k gibi bir çok
konuda hizmet sunar.
Koflullar:
- ‹yi düzeyde Türkçe ve ‹ngilizce bilmek
- Dan›flmanl›k alan›nda deneyim ve tecrübe sahibi olmak

Çal›flma gün ve saatleri:
Pazartesi, Sal›, Perflembe, Cuma,
Sabah 09:00 ile Akflam17:00

w

w

Ayn› zamanda baflvurucular›n Kürtçe ve lehçelerini iyi dercede bilmesi tercih edilir.

Bu pozisyonda çal›flacak olan kiflinin CRB (Sab›ka Kayd›) kontrolu yapt›rm›fl olmas› ve Britanya’da çal›flma iznine sahip olmas› zorunludur.

w

Son baflvuru tarihi 26 Kas›m 2008 Çarflamba günü saat 17:00 (5pm). Görüflmeler 3 Aral›k 2008 tarihinde yap›lacakt›r.
Daha fazla bilgi için
www.kurdishcentre.org
coordinator@kurdishcentre.org
0208 8880 1804
Baflvuru adresi
KCC (Kurdish community) Centre
Koordinator (*Supporting people*)
11 Portland Gardens London, N1 4HU giriniz.
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‘Qetlîama Dersimê jenosîd e’
Dîsa Li Ser
Dozgirtina
DTPê

Konferansê de gelek
siyasetmedarên ewrûpî, kurd û rewflenbir jî
amade bûn.
Axêveran behsa plana
qirkirina dersîmîya û
îslaha Dersimê kir û
got tifltê di van salan
de li Dersimê qewimî
jenosîdek bi plan û
program bû.
Di daxuyanîya Konferansê de jî hat destnîflankirin ku qetlîama
Dersimê ya salên 19371938 jenosîdek li hemberî gelê kurd e û hat
xwestin ku welatên
ewrûpî, Rûsya û Amerîka arîflêvên xwe yên
di vê derbarê de vekin,
jenosîda Dersimê bê
belgekirin û Tirkîye bê
mecbûrkirin ku tezmînatê bide. Herweha di
daxuyanîyê de hate
xwestin ku cîhê gora
serokê serhildana Dersimê Seyîd R›za jî bê
tesbîtkirin.

w

Civata Kurdên Libnanê ya Qenciyê, ji Parlamentoya
Lubnanê xwest ku ji bo nûneriya wan kursiyeke bide wan.
na rêgeznameyê de tên
pêfliya koçberên li wî
welatî.

w

w

L

Li Tirkiye’yê, rojeva sîyasetê, her diçe germ dibe.
Ji alîyekî ev demeke
dirêje ku flerê di navbera
artêfla Tirk û Tevgera
Azadîya Kurd de berdewam dike, operasyonên
ji destê dewletê ve li hemû deverên Kurdîstan’ê
pêk tîne hene; ji alîyekî
din amedekarîyên hilbijartinên hêrêmî ên partîyên sîyasî, êdî derdikevin holê û dikevin rojeva
sîyaseta li Tirkiye’yê.
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Kurdên Lubnanê diwazin li
parlemenê bêne temsîlkirin
i gor beyanameyeke Civata Kurdê Libnanê ya Qenciyê ku kopiyeke wê ketiye destê PUKmediayê,
nûnerê Civata Kurdê
Libnanê ya Qenciyê
daxwaznameyek
pêflkêflî serokê Parlamentoya Lubnanê Nebîh Birrî kiriye û tê de
daxwaz kiriye ku hikumeta Lubnanê biryara jimare
5247-ê
ya
20/06/1994'an ya taybet
bi dayîna rêgeznameyê
bi koçberan, ber çavan
derbas bike, bi awayekî
wan arîfleyan çareser bike ku di dema wergirti-

Cemal Atafl
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K

cemalatas2@hotmail.com

Di daxwaznemeyê de
her wiha daxwaz hatiye
kirin ku divê hikûmeta

Lubnanê destûra welat
bi awayekî verast bike
ku mafekê zêdetir ji
kêmîneyan, di nav de
kurd jî hene re bê dayîn.
Her wiha di damûdezgehên gifltî de derfeta
karkirinê ji xortên kurd
re bê dayîn û di heman
demê de di parlamentoyê de kursiyek ji nûnerê kurdên li Lubnanê
re bê terxankirin.
Di bersiva daxwaznameyê de, serokê Parlamentoya Lubnanê pifltevaniya xwe ji bo daxwazên civatê nîflan da û
soz da ku vê daxwazê
bigihîne aliyên pêwendîdar ên hikûmetê.

ser çîyan, rêyên sîyaseteke demokratîk ji kurdan
re nehifltîye ye. Ger ku
qenalekî demokratîk, ji
bo sîyaseta hêza Kurd
bihata vekirin, em bi
hêsanî dikarin bibêjin
ku; îro, di rojeva Tirkiye’yê de ji dewsa dengê
bombeyan, dengê dirûflmên aflitîyê bihatan li
ber gûhên me.

i.o

onferansa Dersim 1938
roja bohirî li paytexta Ewrûoayê, Brukselê û di
avayîya Parlamentoya
Ewrûpayê de pêk hat.
Di Konferansa ji alîyê
Komeleya jinûvdeavakirina Dersimê û bi
piflteanîya parlamentera kurd ya Ewrûpayê
Feleknas Ucayê hatibû
organîzekirin, de parlamenterên kurd yên
Meclîsa tirk fierafettîn
Halîs û Aysel Tugluk,
flaredara Dersimê Songul Abdîl, serokê Komeleya jinûvdeavakirina Dersimê Haydar
Iflik, serokê Federasyona Ermenîyên Ewrûpayê Hîlda Çobanyan,
Prof.Dr.Ronald Monch,
parlementera Partîya
Çep ya Almanyayê Feleknas Uca axivîn. Di
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Konferansa Dersîm 1938 li Parlamentoya Ewrûpayê pêk
hat. Di daxuyanîya Konferansê de hat destnîflankirin ku
tifltê di salên 1937-1938 de li Dersimê qewimîye jenosîd e.

Di vê rewfle de nûner û
xebatkarên sîyaseta kurdan jî vala nasekinin.
Wisa tê kiffle ku, vê
gavê, sê mijar an jî pirsgirêk di serî de DTP, dûre jî bi gifltî hemî sîyasetmedar û mirovê Kurd difikrîne, di ramanên wan
de cîhekî girîng û mezin
digre. Em bi sernavî van
mijaran rêz bikin: Doza
girtina DTP’ê, flerê berdewam dike (bi navekî
din ve çareserkirina pirsgirêka kurd), a sêyemîn
eynî demê de ya ketîye
rojevê;
hilbijartinên
hêrêmî. Em dikarin xebatên ji bo Partîya Sersîwan jî bijmirin. Lê ez wisa bawerim ku ev, bi naverok û cudahîyên xwe
mijareke din e. Wekî tê
dîtin, ev mijaran bi hevdu re ne cuda ne. Di bîne de, gelekî zelalî, bi
pirsgirêka Kurd re têkîldar in.
Dewleta Tirk, ji bo
mafên kurdan xwezayî ti
gav neavêtin. Dijî vê, di
polîtîqayên xwe yên ku
paflverû û nijadperest de
israr kirin. Di dawîya polîtîqayên ku îmha û tunekirina gelê Kurd de îro
fler bê rawestan berdewam dike. Sedemê vê
rewfle, dewleta tirkan a
ku ji bo çareserkirina
pirsgirêka Kurd, rêyên
afltîyanê qebûl nekirîye
ye. A ku ji bilî têkoflîna li

Lê wan dijî vê, ji îradeya
mirovê Kurd DTP’ê re
doza girtinê vekirin. Ê
DTP’ê bigrin an na? Me,
hefta dawî, ji bo vê pirsê
hin tiflt nivisîn. Lê, du tiflt
an jî xal gelekî bafl aflkere ne: Yekemîn, armanca
dewletê ya ku bi destê
AKP’ê ve têk birina
DTP’ê.. di hilbijartinên
hêrêmî de sereke ye. Bawer bikin ku, ji bo destê
AKP’ê xurt bibe, dewleta
asîmîlasyonîst ê di bêrî
hilbijartinê hin gavên piçûk, derew biavêje an jî
bi destûra wan ve Tayyîp
Erdogan’ê, wek derewên
berê kirin, ê dîsa ji bo
kurdan bi devkî behsa
mafên kurdan bike, ku
reyên kurdan destê xwe
bixe. DTP, bê girtin an jî
neyê girtin... dewletê li
gorî min ê li pêfl hilbijartinê van bike.
Lê, ger ku DTP bê girtin;
ev ê bibe nîflaneya çi? Yê
bafl bê dîtin ku, dewleta
Tirk, bi tenê fler dixwaze. Di çareserkirina pirsgirêka Kurd de wek berê
difikre û sîyaseta demokratîk ji bo kurdan dil nake. Gelekî vekirî, dibêje
ku: “Ez te nasnakim.”
Belê
hêsanî
girtina
DTP’ê ê bê vê wateyê ku
rastê jî...
Di alîyê din de jî Kurd,
hene. Kurd’ê çi bikin?
Em kurdan dizanin êdî..
yê bibêjin ku: “Em ji bo
afltîyê çawa amade bûbûn; em ji bo flerê rûmetê jî, her dem amade
ne... Di vê mijarê de hûn
kurdan bafl nasdikin!..”
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Barack Huseyîn Obama pifltî ku hat hilbijartin
eleqeya ji bo her du pirtûkên wî zêdetir bû.
erketina serokê
nû yê Dewletên
Yekbûyî
yên
Amerîkayê
(DYA) Obama
tesîr li pirtûkên
wî jî kir. Obama heta niha
du pirtûk nivîsandine bi
navê "Dreams from My
Father" û "The Audacity
of Hope". Her du pirtûk jî
niha li ser înternetê rekora firotinê diflkînin.
Di malpera firotina pirtûkan Amazonê de her du
pirtûk ketin nav lîsteya 25
pirtûkên ku herî zêde
têne firotin. "Dreams from
My Father" di salên 1990'î
de hatibû weflandin û li
ser bînanînên Obama ne.
"The Audacity of Hope" jî
di sala 2006'an de hatiye
weflandin li ser fikrên
Obama yên siyasî ye. Her
wiha hate gotin ku pirtûkên dijberî Obama ku
vê havînê hatine weflandin jî bi eleqeyekê re rû
bi rû mane.

S
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Xelatên Huseyîn
Çelebî hatin belavkirin
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dan. Em daxwazê ji hemû rewflenbîr, nivîskar,
kes û çalakvanên warê
mafê jinan û mafê mirov,
qanûnzan, zanayên olî,

w

w
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Di çarcoveyê bernameyê ku hikûmeta herêma Kurdistyanê
karî li ser dike, ji bo wekheviya cenderî û avakirina civakeke
modern, ku tê de mefên hemû tak (ferd) ên civakî parastî bin,
di rojên 19-25-ê vê mehê de kampanyaya li dijî flideta li
hember jinan li jêr druflma (slogan) "Belê bo wekheviya
cenderî, ne bo flidetê!" li herêma Kurdistanê destpê dike.

E

Ya herî xweflik ya cîhanê li Parîsê hat hilbijartin xwedîya
wê Melanie Nunes Fronckwiaka brazîlî ye. Ji 26 welatan
45 keç û jin befldarî fînala vê pêflberkê bûn.
i Parîsê ya
herî xweflik
ya
cîhanê
hat hilbijartin. Xwedîya
wê
jineka
brazîlî ye û
navê wê jî Melanie Nunes Fronckwiak e.
Ji sedan welatî bi dehhezaran keç û jin befldarî
vê pêflberkê bûn û 45 ji
wan ji bo fînala li Parîsê
hatin vexwandin. Di encamê de jina brazîlî hate
hilbijartin, bû xwedîya
xelata 15 hezar Euroyî
û peymana modeltîyê.

Kurdistan: Kampanya li
hember flideta li dijî jinan

v kampanyaye bi alîkarî û
çavdêriya
Nêçîrvan Barzanî serokê
hikûmeta
Kurdustanê û bi hevkarî
û hemahengiya parlamentoya Kurdistanê, tevaya wezaretên Kurdistanê, rêxistinên medenî û
saziyên mediyayê tê kirin. Bi wê hêviyê ku em
bikarin bi vê çendê gavek din ber bi pêfl ve bicin bo rêgirtin li hember
wê flideta li dijî jinên
Kurdistanê tên encam-

Ev ya herî xweflik
ya cîhanê ye...
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Pirtûkên Obama wekî
nan û pîvaz tên firotin

mamosteyên zanîngehan,
rêxistinên civaka medenî
dikin ku hevkarî û hemahengiyê bi vê kampanyayê re bikin. Ev jî weke
derfetek ji bona hifliyarîya rewflenbîrî û qanûnî
bo hevwelatiyan ji bona
paflerojeke gefl û pirflingdar bo jin û afretên Kurdistanê. Di dawiyê vê
kampanyayê de dê merasîmekê berfireh di bin
navê Xelatê Jinparêziyê
hêt pêkanîn, ev jî bo
rêzlênana wan kesane
yên ku di warê parastina
mafê jinan de çalak in

elatên 16.
P ê fl b a z i y a
Çîrok û Helbestan a Huseyîn Çelebî
hatin belavkirin. Di flahiya diyarkirin
û belavkirina xeletên
pêflbaziyê de hem nivîskar û xwendevan gihîfltin
hev, hem jî ziyafeta muzîkê hebû. fieva Pêflbaziya
Çîrok û Helbestan a Huseyîn Çelebî ya ku her sal
ji aliyê Yekîtiya Xwendekarên Kurdistanê (YXK)
ve tê organîzekirin îsal li
bajarê Frankfurtê bi befldariya bi sedan xwendekarên zanîngehan ve hate
lidarxistin. Digel panelên
li ser wêjeyê, diyarkirina
helbest û çîrokên ku hêjayî xelatê hatine dîtin hatin
diyarkirin.

X

505 BERHEM HAT‹N
fiAND‹N
Îsal bi gifltî ji 359 kesan
505 berhem ji bo pêflbaziyê hatibûn rêkirin. Di
kategoriya helbestên kurmancî de bi gifltî 112 helbest hatibûn rêkirin û ji
wan helbestan bi navê
“Hêvî” ya Welat Esen ji
Girtîgeha Tîpa F Kirikale

wekî yekemîn, helbesta bi
navê “Aflop” ya Yilmaz
Demîr ji Girtîgeha Tîpa E
ya Semsûrê wekî duyemîn û helbesta bi navê
“Bakur” ya Mihemed Elî ji
Swîsre û “Kevalber” ya
Serkan Avagon ji Selhedînê wekî sêyemîn hatin
xelatkirin. Juriya befla kurmancî ya helbestan ji Jana
Seyda, Arjen Arî û Ehmed
Huseynî pêk dihat. Di Kategoriya çîrokên kurdî de
ku juriya wê beflê ji Firat
Cewerî, Xelat Ehmed û
Cîhan Roj pêk dihat, çîroka bi navê “Tazî” ya fievger Çiya ji Stenbol wekî
yekemîn, “Evîna bê sînor”
ya Eyup Turgay ji Girtîgeha Sîncanê duyemîn û
“fiahîn, Bazê Çiyan” ya
Kawa fiêxê ji Almanyayê
wekî sêyemîn hatin hilbi-

jartin. Ji bo vê kategoriyê
jî 29 berhem hatibûn rêkirin.
Ji bo befla helbest û çîrokên bi zazakî jî 5 helbest û çîrokek hatibûn
rêkirin lê belê juriya vê
beflê ku ji Kamer Soylemez, Haydar Diljen û
Îlhamî Sertkaya pêk dihat,
berhemên hatine rêkirin
hêjayî xelatê nehatin ditîn.
Ji bo kategoriya befla tirkî
ya helbestan 209 helbest
hatibûn birêkirin û “Zaman” a Aykan Erdem ji
Stenbolê wekî yekemîn
hate hilbijartin û her wiha
di befla çîrokên tirkî de jî
ku 75 berhem hatibûn
rêkirin, “Guvercin” a Murat Turk ji Gîrtîgeha Boluyê ya Tîpa F wekî yekemîn ji hêla juriya vê kategoriyê ve hate hilbijartin.
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rak Ulusal Güvenlik Dan›flman›
Muvaffak El Rubaiye, ‹ngiliz askerlerinin tümünün Irak'tan 2009
sonuna kadar çekilece¤ini söyledi. Rubaiye,
"2009 sonuna kadar
Irak'ta ‹ngiliz askerinin
kalmayaca¤›n›, 2009 ortas›na kadarsa ‹ngiliz
askerlerinin say›s›nda
büyük ölçüde azalma
olaca¤›n›" belirtti.
Irakl› yetkili, ‹ngiliz yetkililerle konuya iliflkin
müzakerelerin 2 hafta
önce bafllad›¤›n› ve "tatmin edici flekilde ilerledi¤ini" söyledi.
Rubaiye'nin bu aç›klamas›n›n hemen ard›ndan ‹ngiltere Savunma
Bakanl›¤› Irak'taki 4 bin
‹ngiliz askerinin çekil-
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tedbirler ise reddedildi.
Befl sayfal›k eylem plan›
ile bu ilkelerin hayata
geçirilmesine çal›fl›lacak.
G20 Maliye Bakanlar›’n›n taleplerde bulunmas› ve 31 Mart 2009’a
kadar bu plan›n uygulanmas›na iliflkin bir rapor sunmas› bekleniyor.
Yeni bir G20 toplant›s›
da bu rapor ›fl›¤›nda 31
Mart ve 30 Nisan tarihleri aras›nda yap›lacak.
G20, G8 ülkeleri; Almanya, Fransa, ABD, Japonya, Kanada, ‹talya,
‹ngiltere ve Rusya ile
Avrupa Birli¤i ve 11 geliflmekte olan; Arjantin,
Avustralya, Suudi Arabistan, Güney Afrika,
Brezilya, Çin, Güney
Kore, Hindistan, Endonezya, Meksika ve Türkiye’den olufluyor. ‹sviçre zirveye davet edilmedi.
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caklar. Uluslar aras› Para Fonu (IMF) ve kalk›nma bankalar›n›n da
k›r›lgan ülkelere yard›m
etmesi gerekecek.
Eylem plan› ayr›ca bugünkü gibi bir mali krizin yeniden yaflanmamas› için mali pazarlarda regülasyonu iyilefltirmeyi öngörüyor. Yoksul
ve kalk›nmakta olan ülkeler de dünya ekonomisinin yönetimine dahil edilecekler. Sonuç
bildirgesinde korumac›

mesi konusunda takvim
olmad›¤›n› aç›klad›.
Bakanl›k sözcüsü, "fiu
an için bir takvim yok.
Basra kentinde ilerleme
kaydediliyor" dedi.
Irak'› temmuzda ziyaret
eden Baflbakan Gordon
Brown,
‹ngiltere'nin

Irak'tan asker çekmeye
devam etmesinin beklendi¤ini, ancak "yapay
bir takvim" belirlemeyece¤ini söylemiflti.
Irak'taki 4 bin ‹ngiliz askerinin büyük bölümü,
güneydeki Basra'da görev yap›yor.

i.o

a n a y i l e fl m i fl
büyük ülkeler
ile geliflmekte
olan ülkeler
(G20) uluslar
aras› mali krize karfl› bir “eylem plan›” konusunda anlaflt›.
Küresel ekonominin koordineli olarak canland›r›lmas› karar›n› alan
ülkeler bu amaçla talepleri desteklemek ve uygun para politikas› hayata geçirmek için bütçe tedbirlerine baflvura-

‹ngiliz askerlerinin tümünün Irak'tan
2009 sonuna kadar çekilece¤i bildirildi.
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Washington’da toplanan sanayileflmifl büyük ülkeler
ile geliflmekte olan ülkeler (G20) uluslar aras› mali
krize karfl› bir “eylem plan›” konusunda anlaflt›.

‘2009 sonuna kadar Irak'ta
‹ngiliz askeri kalmayacak’

ku

G20 krize karfl› eylem plan›nda anlaflt›

BURÇLAR
KOÇ

- 21 Mart - 20 Nisan
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Kariyerinizi ve iflinizi ilgilendiren olumlu geliflmeler yaflayabilece¤iniz günlerdesiniz. Hafta içerisinde, tamamlad›¤›n›z ifller veya bitirdi¤iniz görüflmeler
kanal›yla elinize toplu para geçebilir ancak, toplu ödemeler yapman›z› gerektirecek durumlarla da karfl›laflabilirsiniz.

BO⁄A

- 21 Nisan - 21 May›s

Hafta ortas›na yak›n günlerde, parasal konular gündeminizde yer almaya bafllayabilir. 13 Kas›m’da Bo¤a burcunda meydana gelen dolunay, baz› konularda sonlanmalara neden olurken, uzun süredir devam eden çal›flmalar›n veya
problemlerin de sonuçlanmas›na ve son formunu almas›na neden olacak.

‹K‹ZLER

- 22 May›s - 21 Haziran

w

w

w

Haftaortas› civar›nda, sa¤l›¤›n›za ve gizli düflmanl›klara dikkat etmelisiniz.
Ortaya ç›kan s›rlar veya saklaman›z gerekenler, baz› konular›n sonuçlanmas›na ya da sonlanmas›na neden olabilecek güçte olabilir. Haftasonuna do¤ru,
iflle ilgili ani geliflmeler veya seyahatler gündem de.

YENGEÇ

- 22 Haziran - 23 Temmuz

Bu hafta kat›laca¤›n›z sosyal aktivitelerde yeni kiflilerle tan›flabilir, eskiden
tan›d›¤›n›z ama çok fazla tan›ma imkan› bulamad›¤›n›z kiflilerle iliflkilerinizi
gelifltirebilirsiniz. Mevcut baz› iliflkileriniz ise sonlanma noktas›na gelebilir.
Haftasonuna do¤ru veya haftasonu, seyahate ç›kmak için uygun günler.

ASLAN

- 24 Temmuz - 23 A¤ustos

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

BAfiAK

i.o
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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. Köylüler 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 hizmet ediyor bana. S›rt›na bindiriyor, yüklerimi tafl›yor, de¤irmeni çeviriyor. Bu kadar hizmetlerinden sonra dolu çuval› da ona yüklemek istemedim. Bu yüzden ben vurdum s›rt›ma.
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K›z›lderili Bak›fl›
Bir gün New York'ta bir grup ifl arkadafl›, yemek molas›nda d›flar›ya ç›kar. Gruptan biri, K›z›lderili'dir. ‹nsan kalabal›¤›, 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 aramaya bafllar.
Arkadafllar›, bu kadar gürültünün aras›nda bu sesi duyamayaca¤›n›, kendisinin öyle zannetti¤ini söyleyip yollar›na
devam eder.
Aralar›ndan bir tanesi inanmasa da, onunla aramaya devam eder. K›z›lderili, yolun karfl› taraf›na do¤ru yürür, arkadafl› da onu takip eder. Binalar›n aras›ndaki bir tutam yeflilli¤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 tarafa bakarak, paran›n ceplerinden düflüp düflmedi¤ini kontrol 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.
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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›yorum."
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- 24 A¤ustos - 23 Eylül

Uzlaflma sa¤layaca¤›n›z konular›n uzun süreli olaca¤› günlerdesiniz. Haftaortas› civar›nda seyahat planlar› yapabilir veya seyahate ç›kabilirsiniz. Aflk
aç›s›ndan da olumlu bir haftadas›n›z. Ancak, baz› ikili iliflkilerde zorlanmalar
devam ediyor.

TERAZ‹

- 24 Eylül - 23 Ekim

Maddi konular ve evinizi ilgilendiren geliflmeler gündemde; yeni kazançlar
sa¤lam›fl olabilirsiniz, ancak harcamalar›n›z da bir o kadar fazlalaflt›. Haftaortas› civar› günlerde, maddi aç›dan önemli ve yüksek mebla¤l› ödemeler yapman›z gerekebilir.

AKREP

- 24 Ekim - 22 Kas›m

Önemli görüflmeler yapabilece¤iniz günler. Özel yaflam›n›zdaki baz› iliflkilerinizle veya ifl birliklerinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. ‹liflkilerinizi bir ad›m ileriye tafl›yabilir ya da tam tersi, tamamen sonland›rabilirsiniz. Harcamalar›n›z› kontrol etmekte zorlanabilece¤iniz bir dönem bafll›yor.

YAY

- 23 Kas›m - 22 Aral›k

Haftaortas›na yak›n günlerde, üzerinde çal›flt›¤›n›z bir ifl ya da proje sonlanabilir.
Bu durum, üst pozisyonunuzdaki kiflilerden övgü alman›z ve parasal kazançlar›n›z› artt›rman›z ya da tam tersi,(düflük ihtimal ama) konunun bu kifliler taraf›ndan
sona erdirilmesi fleklinde geliflebilir. Sa¤l›k konular› da gündemde olabilir.

O⁄LAK

- 23 Aral›k - 20 Ocak

Yak›n çevrenizden baz› kiflilerin size olan sevgisini hissedebilir, deste¤ini alabilirsiniz. Haftaortas›na yak›n günlerde, yeni kiflilerle tan›flabilir
ya da mevcut partnerinizle veya arkadafllar›n›zla oldukça enteresan ve
keyifli saatler geçirebilirsiniz.

KOVA

- 21 Ocak - 19 fiubat

Arkadafllar›n›zdan destek görebilece¤iniz günlerdesiniz. Yeni bir ifl veya kendi ifliniz için gerekli paray› bulman›z keyfinizi yerine getirebilir.
Haftaortas›na yak›n günlerde, uzun süredir neticelenmeyi bekleyen ya
da evinizi veya ailenizi ilgilendiren konular sonuçlanabilir veya bu konularda kararlar›n›z kesinleflebilir.

BALIK

- 20 fiubat - 20 Mart

Bu hafta iliflkilerinizde zay›f halkalar yavafl yavafl kopuyor. Baz› projelerin olumsuz sonlanma ihtimali var, ama bu çok düflük bir ihtimal. Herfley
yoluna girmeye bafllayacak, korkmay›n. Sadece aflk konusunda biraz daha sab›rl› olamal›s›n›z.
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Ekonomik kriz fantazi ürün
sat›fllar›n› art›rd›...

Buhara Pilav›

Ekonomik çalkant›lar yüzünden kasalara kilitlenen kredi kartlar›
A.B.D’de sat›fllar›n %10-15 civar›nda azalmas›na neden oldu. Peki
al›flverifli azaltan insanlar ne sat›n almaya bafllad›lar?

Haz›rlan›fl›
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Beyonce kostümde gelece¤i seçti

Göz kamaflt›r›c› k›yafetlerle görmeye al›flt›¤›m›z Beyonce, MTV EMA Ödüllerine
Gareth Pugh'dan seçti¤i bir kostümle kat›l›nca tarz de¤iflikli¤i yüzünden dikkat çekti.
›vr›ml› hatlar›n› kaplayan
mini etekler,
par›ldayan
tuvaletler ve
göz kamaflt›r›c› parçalar giymeyi seven
Beyonce’nin
Gareth
Pugh’nun 2009 ‹lkbahar/Yaz koleksiyonundan
seçti¤i fütüristik parçalar
flafl›rtt›. Ç›lg›n ve “zor giyilen” k›yafetler tasarlayan
‹ngiliz tasar›mc› Gareth
Pugh, göz kamaflt›ran k›-
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yafetler giyen Beyonce
için çok farkl› bir seçim.
MTV’nin EMA Ödüllerine
Beyonce’nin
Gareth
Pugh’dan seçti¤i iki fütüristik elbise de yeni trend
ak›mlar›na sahne olabilir.
Gelecek yaz için koleksiyonlar›n› sunan tasar›mc›larda bu sefer fütüristik çal›flanlar›n say›s› fazlayd›.
Bu sayede fütüristik ak›m›
modaya yavafl yavafl el atmaya bafllam›flt›. Hem Beyonce’nin gençlere yöne-

lik bir ödülde böyle k›yafetler giymesi, hem de ondan önce Moloko grubunun eski solisti Roisin
Murphy’nin yine bu koleksiyondan bir parça giymesi, sanatç›lar›n farkl› aray›fllar içinde oldu¤unun göstergesi. Trendlerin oluflumunda ve yay›lmas›nda
“ünlü”lerin yads›namaz bir
rolü oldu¤una göre bu tarz
aray›fllar›n türevlerini gelecekte s›kça görebiliriz.

w

Taytlar yeni pantolonlar

w

Pantolonu renklendirmek cesaret ister,
desen katmak ise hayal gücü. 80’lerden
ç›kma taytlar›n günümüze adapte olmufl
olanlar› pantolonlar›n yerini almaya haz›r.
aytlar renkleri ve desenleriyle
günümüz
modas›n›n
vazgeçilmezleri olurken desenli çoraplarla da akraba-

T

l›¤›n›
sürdürüyor.
Renkli ve desenli taytlarda iflte bu ihtiyac›
karfl›lamak için geçen
y›l tasar›mc›lar›n elinden ç›kt›. Podyumlar›
gezen taytlar aras›nda
fermuarl›lar, grafik de-

senler, delikliker ve çiçekliler var. Üzerine
uzun bir tünik ya da
düz bir elbiseyle de giyilebilecek taylara ilgi
çok olacak. Çünkü yeni nesil taytlar yeni ifade flekli.
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tici, yeni aray›fllara giren
piyasalara da asl›nda yol
gösterir konumda. Yani
yak›n gelecekte moda,
farkl›laflmaktan, bireyselli¤i yüceltmekten geçecek.
Markalar kendilerini bu
gerçe¤e göre konumlayacak. Herkesin bilmedi¤i,
dolay›s›yla etrafta çok olmayan parçalar, markalar
ve butikler yak›n gelece¤in arzu nesneleri olacaklar. Öte yandan bu yeni
oluflumun, al›flverifle ç›kman›n maliyetlerini hesaplayan tüketiciyi online
al›flverifle daha çok yöneltece¤i de beklentiler aras›nda.

Etin üzerini geçecek kadar
su ilave edip, yumuflay›ncaya kadar hafllay›n. Kalan
suyunu ay›r›n. Yayvan bir
tencerenin içine soyulmufl
ve iri do¤ranm›fl so¤anlar›
koyun. So¤anlar›n üzerini
kapatacak flekilde karabiber serpin. Üzerine k›y›lm›fl maydanozlar› koyun.
Maydanozun üzerine soyulmufl ve küçük küçük
do¤ranm›fl domates, sivribiber ve rendelenmifl havucu ekleyin. Di¤er tarafta
bir saat tuzlu suda bekletti¤iniz pirinci s›v›ya¤da pirinçler fleffaflaflana dek kavurun. Tenceredeki malzemelerin üzerine yerlefltirin.
Suyu ve ay›rd›¤›n›z etsuyu-
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yapt›¤›n› bu sayede krizi
kafalar›ndan ç›kartmay›
çal›flt›klar›n› söylüyor. Kirna Zabete’nin sözcüleri
de, web sat›fllar›na bakarak bu kaç›fl› onayl›yorlar.
Müflterilerinin daha gösteriflli, çok kaliteli ve bir giyildi¤inde unutulmayacak
parçalara yat›r›m yapt›klar›n› söylüyorlar. Yumuflak
deri ceketlere talep artt›¤›n› aç›klayan marka, özellikle Rick Owens’›n deri
ceketlerini Elise Overland’in deri taytlar›n› ve
Azzedine Alaia’n›n kemerlerini telaffuz ediyor. Fark
yaratan detaylara para
harcamaya yeltenen tüke-

Yar›m kilo kuflbafl› et, 1 Demet maydanoz
1 Adet orta boy havuç, 1 Adet küçük domates
3-4 Adet sivribiber, 2 Adet so¤an
2 Su barda¤› pirinç, 3 bardak su, Yar›m su barda¤› s›v›ya¤
1.5 Çorba kafl›¤› tereya¤›, Tuz, karabiber
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rizlerin
oldu¤u
zamanlarda genelde klasik
ve trend
olmayan
temel parçalar›n sat›ld›¤›
zannediliyor. Ancak gerçekler san›ld›¤› gibi de¤il.
Araflt›rmalar gösteriyor ki,
ekonomik durgunluk zamanlar›nda sat›lan k›yafetler, daha ziyade de¤iflik
ürünler ve giyilecek yeri
çok olmayan zor parçalar.
Los Angeles’taki Openening Ceremony adl› marka, müflterilerinin daha
fantazi parçalara yat›r›m

Malzemeler

nu kat›p, tereya¤›n› ekleyerek k›s›k ateflte ve kapa¤› kapal› olarak piflirin. Pilav› ateflten indirdikten
sonra bir süre dinlendirin.
Büyükçe yuvarlak bir taba¤› tencerenin a¤z›na kapatarak ters çevirin ve servis
yap›n.

PRAT‹K B‹LG‹LER
* Yemekleri piflirme süresi, kaynamaya bafllad›ktan sonra hesap edilmelidir.
* En iyi yemek, dibi kal›n ve düz olan tencerede pifler.
* Yemeklerin yanmamas› için tencere zaman
zaman oynat›lmal›d›r.
* Domatesler, yeme¤e
konmadan önce kaynar
suya bat›r›l›p ç›kart›lmal›, soyulmal› ve çekirdekleri ç›kart›lmal›d›r.
* So¤anlar› soyarken
gözlerin yanmamas› için
so¤anlara sirke serpilir.
* Yemeklerde fazla salça kullan›lmamal›d›r.
* Limon, börek hamurlar›na unu çürütmek için
konur.
* Hamurlar dinlendirilirken üzerine nemli bez
örtülürse kabuk tutmaz.
* Unla yap›lan tatl›lara
az tuz konursa tad› artar.
* Bonfilenin bafl taraf›ndan külbast›, ortas›ndan
bonfile, kuyruk bölümünden ise fileminyon
olur.
* Koyunla kuzu eti, üzerine biberiye otu serpilir,

kemik uçlar›na birer
parça sarm›sak sürülür
ve az rafine ya¤la f›r›nda
k›zart›l›rsa tad› daha güzel olur.
* Kebapl› etlerin daha
lezzetli olmas› için bunlar› bir kahve fincan› so¤an suyu, bir kahve fincan› zeytinya¤› ve bir
kahve fincan› süt kar›fl›m›yla ovup 10-12 saat
buz dolab›nda bekletmek, sonra piflirmek gerekir.
* D›flar›dan sat›n al›nan
yumurtalardan baz›lar›
bozuk olabilir. Onun
için yumurtalar daima
önce bir kaba tek tek k›r›lmal›d›r.
Böylece bütün yemek
malzemesinin ziyan olmas› önlenir.
Yumurta ak›n›n sar›s›ndan kolayca ayr›lmas›
için, küçük bir kaba k›r›lm›fl olan yumurta bir
kab›n içine oturtulmufl
ince delikli bir süzgece
boflalt›l›r. Yumurtan›n
ak› süzgecin deli¤inden
alt›ndaki kaba süzülüp
akar. Sar›s› da süzgeçte
kal›r.
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yeni ç›kan kitaplar
Emanet Gölge, Emine Çaykara,
Everest Yay.

Yaflland›kça Hayat Neden Çabuk
Geçer, Douwe Draaisma, Çeviren:
Gürol Koca, Metis Yay.

¤umuzda bir ay gibi bir zaman dilimi bize son derece uzun gelirken,
yaflland›¤›m›zda aylar ve y›llar nas›l
olup da biz anlamadan geçip gider?

Bellek, saklad›¤› an›lar konusunda
"can› nereye isterse oraya oturan
bir köpek gibi" keyfi midir? Yak›n
geçmiflteki an›lar›m›z› do¤ru düzgün hat›rlayamazken, nas›l olup da
en eski an›lar›m›z› daha dün olmuflças›na net bir flekilde hat›rlar›z?
Ölüm an›nda hayat›m›z neden "bir
film fleridi gibi" gözlerimizin önünden geçer? Belle¤in zaman alg›m›z
üzerindeki etkisi nedir? Çocuklu-

Daha önce Bellek Metaforlar› adl›
yap›t› Türkçeye çevrilen Douwe
Draaisma, otobiyografik belle¤in iflleyiflini inceledi¤i bu kitapta, dünyay› ve kendimizi alg›lay›fl biçimimize iliflkin pek çok ilginç soruya
yan›t ar›yor. Bir akademisyen titizli¤i ve flair duyarl›l›¤›yla kaleme
al›nm›fl bu eserde dejavu, ölüm
an›nda yaflananlar, "aptal dâhi"lerin zihin yap›s› ve fliddetli travma-

w

w

w
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Endülüs, çok kültürlü ve çok etnikli Akdeniz sular›nda yarat›lm›fl en
renkli mozaiklerinden biri olarak
kabul edilir. Ne var ki bir Akdeniz
mozai¤ini anlatmak, ucu buca¤›
belli olmayacak kadar iç içe geçmifl
bir uygarl›klar yuma¤›n› da açmak
demektir ayn› zamanda. Bo¤a gürefllerinden flamengoya, Kristof Kolomb’dan Garcia Lorca’ya, has›mlar› buluflturan satrançtan Ziryab’›n
ilk Avrupa konservatuar›na, efsane-

“92 y›l önce çekilmifl bu foto¤raflardaki hiç kimse bugün hayatta de¤il... Ne foto¤raf› çekilen askerler
ne ‹smailiye’deki insanlar... Sadece
baz› karelerde bir gölge var... Bir foto¤rafç›n›n geride b›rakt›¤› gölgesi... Yeni Zelandal› bir askerin...
1900’lü y›llarda ç›km›fl körüklü, asl›nda çok da küçük olmayan foto¤raf makinesini gizlice cebine koymufl, yaflad›klar›n› belgelemek istemifl ve savafla do¤ru yola ç›km›fl bir
gölge... I. Dünya Savafl›’na kat›lan
pek çok asker gibi.”

i.o

Endülüs, ‹lker Özünlü, ‹fl Bankas›
Kültür Yay.

lar›n bellek üzerindeki etkisi gibi
s›rad›fl› fenomenler mercek alt›na
yat›r›l›yor. Yaflland›kça Hayat Neden Çabuk Geçer ak›c› anlat›m›yla
bir edebiyat eseri gibi okunan, okura hem bilimsel hem de bireysel düzeyde seslenen baflar›l› bir çal›flma.

Nehir söyleflileri ve biyografi kitaplar›yla tan›d›¤›m›z Emine Çaykara,
bu kez farkl› bir çal›flma ile ç›k›yor
okurlar›n›n karfl›s›na. 1914’de Yeni
Zelandal› bir Anzak’la birlikte yola
koyulan, M›s›r’daki kamp hayatlar›nda gezinen ve ‹stanbul’da Abud
Yal›s›’nda noktalanan bir negatif albümün öyküsünü anlat›yor. Biyografisini yazd›¤› Mehmet Abud’un
kendisine emanet etti¤i ve ilk kez
yay›nlanan bu albümdeki foto¤raflar aras›nda hem Süveyfl Kanal› yak›n›ndaki Zeytun kamp›nda savafla
haz›rlanan Anzaklar›n hem de
Abud Yal›s›’ndaki insanlar›n görüntüleri var. Gelibolu’da yaflanan tarihin en ilginç ve trajik savafllar›ndan
birinin farkl› bir yüzüyle karfl›laflacaks›n›z. ‹flte kitaptan bir bölüm:
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AHMET ATAfi

vi çapk›n Don Juan’dan flövalye El
Cid’e, plateresco’dan mudejar’a
aç›ld›kça aç›lan, ço¤ald›kça zenginleflen bir Akdeniz yelpazesidir Endülüs. Dolay›s›yla bir kültür sohbeti s›cakl›¤›nda kaleme al›nm›fl bu
“kent anlat›” kitab› sadece Endülüs’ün de¤il, tarihi “akrabal›k iliflkileri”nde tüm bir Akdeniz’in de hikayesidir. ‹lker Özünlü’den, sürükleyici bir roman üslubunda, kapsaml› bir kent rehberi. Gezmeden
görmek, görmeden gezmek, gezerek okumak, görerek tan›mak, bir
kentin yüre¤ine dokunmak için...

ku

Haz›rlayan

34
Kaleci
Aran›yor
Spor bölümünde
tak›m›m›zda oynayacak
iyi kaleci aran›yor.
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Tel : 07961 05 45 54

Sat›l›k Coffe

rd
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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

Sat›l›k Sandewich
ve Cafe Shop

Old Street Bölgesinde, dört y›ld›zl› otel karfl›s›nda bulunan okul,
anaokulu, yüzme havuzu ve jimnastik salonu gibi yerleflim birimlerine 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

Hayes merkezinde bulunan ve
ifl yapma potansiyeli yüksek, gelifltirmeye çok uygun olan Sandewich 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

Ipswich’de Sat›l›k Take Away

Sat›l›k Dükkan

Sat›l›k Pizza & Kebab

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.

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

SE14 New Cross bölgesinde bulunan Pizza
Kebab Sat›l›kt›r. Delivery
and Takeaway,
kira: £9000, rate: £1.100
Taking: £3000-£3500
Tel 07754 084 211
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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.
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SATILIK DÜKKAN

w

Tel: 079 3265 8632

ku

TEL: 020 7226 7546

w

Su Tesisatc›l›k

• Kalorifer Sistemi Döfleme

Sat›l›kt›r Süpermarket

ELEMAN ARANIYOR

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

St. Albans bölgesinde bulunan Kebab
takeway’de çalıflacak tercübeli elemana
ihtiyac vardır. Dolgun ücret

Kira: £11.000
Rate: £900
Fiyat: £45.000

ve kalacak yer verilir.

Tel: 078 28 08 1222

Tel : 07954321205

w

• Banyo-Mutfak Su Sistemi
• Tamirat ve Yenileme
• 7 Gün 24 Saat H›zl› Servis

• Tüm ‹fllerimiz Sertifikal›d›r
Ozkan: 07814 530 947

Ofiste ve pazarlamada
çal›flabilecek bayan
elemana ihtiyaç vard›r .
Tel : 07944 044 165

New Barnet bölgesinde
bulunan sandewich barda
çal›flacak, bayan elemana
ihtiyac vard›r .
Tel : 07876 060 960

Euston` deki cafede full
time ya da part time
çal›flacak bayan elaman
aran›yor.
Çal›flma izni olan ve servis
yapabilecek olanlar›n aramas› rica olunur.
Tel : 077 95 14 8875
020 73 83 2888
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Sat›l›k Cafe restaurant

Sat›l›k Cafe Shop

Sat›l›k kebap-burger
van›

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

Çal›flmaya haz›r, çekmeli,
kebap-burger van› bütün
malzemeleriyle birlikte
yersizlikten dolay›
sat›l›kt›r.

Sat›l›k Restorant

Sat›l›k Cafe Shop Malzemeleri

Sat›l›k Araba

Sat›l›k Cafe Shop

Alt›l›k dualit marka toster, panini ve
valentine chips makinesi sat›l›kt›r .

Edmonton bölgesinde
uygun fiyata kiral›k
odalar bulunmaktad›r.

‹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 : 07886 973 022

Tel : 079 03 08 22 96

Tel : 07830 346 303

Sat›l›k Off – Licence

Eleman Aran›yor

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

Londra’ya 100 mile uzakl›kta
üstünde 3 yatakl› odal› ve
£650 ayl›k gelir odalardan
gelen yeni off-lincece
sat›l›kt›r.

Enfield'e 10 dakika uzakl›ktaki Cuffley
bölgesinde çal›flacak tecrübeli Cafe flefi
aranmaktad›r.

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 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

w

Sat›l›k Kebap
ve Pizza Shop

Newcastle merkezinde tekini
£4,500 – £5,000 kar oran›
yüksek olan kebap ve pizza
shopu sat›l›kt›r.

w

Kasapl›ktan anlayan veya
kasapl›k yapabilen elemanlara ihtiyaç vard›r.
Kalacak yer verilir.

Rate ve Kiras› : £6,000

Lease: 5 y›l ve önü aç›k

w

Tel :020 85 73 2208
079 62 36 9642

Double Kiral›k Oda
sadece evli
çiftelere verilir
Tel : 07935 621 524

Tel: 07904503081 (Bektafl)

KEM
HAIRDRESSER
& BARBER
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Sat›l›k Kebap Shop

Tel :079 55 38 75 87
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Taking : 5,000 -5,500
Fiyat :45,000

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)

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 Villa Arsas›

ku

Sat›l›k Cafe Shop

Tel : 078 94 56 0582

i.o

Tel : 078 52 38 8369

rd

Ciddi olan al›c›lar aras›n

rg

Fiyat: £4000
Tlf: 078 33 91 0191

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

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

Bütün Saç Kesimi ve bak›m›
Yap›l›r. Çok ugun fiyata
servislerimizden yararlana
bilirsiniz
Contact: 07724 376 600

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

Tel: 079 61 82 54 56

Sat›l›k Cafe Restaurant
West End’de SOHO’da yeni dekorlu, içerde 15 ve d›flarda 4 kiflilik oturma yeri olan Cafe Restaurant 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 Van›

Zeugma Cleaning

Londra d›fl›nda Huntington bölgesinde 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.

We are providing all kind of
cleaning services to restaurants, pubs, off licenses, houses, offices.
We are proving excellent
service to our customers.
You can call us anytime and
any days

Tel : 07765523642
07853616033

Tel: 075 33 375 517

Didim Akbük’te 270
metrekare deniz manzaralı villa arsası sahibinden
satılıktır. Yatırım için çok
güzel yer.
Fiyatı: £15500
Tlf: 078 90 17 7181

Tottenham, Bruce Grove
üzerinde temiz ve tam
dayal› çift veya tek kiflilik
kiral›k oda. ‹nternet,
çamas›r makinesi, satellite
ve ayr› oturma odas› mevcuttur.
Tel : 078 46 92 59 98

SATILIK COFFEE
SHOP

Sat›l›k Kebap ve
Pizza dükkan›

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

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)
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Aslan
zorlanmad›

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.

Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de 11.
haftan›n son maç›nda evinde ‹stanbul
BB'yi her iki yar›da
att›¤› gollerle 2-0
ma¤lup etti.

Sivasspor, Turkcell Süper Lig'in 11.
haftas›nda sahas›nda Konyaspor'u
Musa Ayd›n'›n golüyle 1-0 ma¤lup etti.
ivasspor sahas›nda kazanmaya devam ediyor. Ligin 11.
hafts›nda Konyaspor'u konuk eden
Yi¤idolar, 3 puan› tek
golle alarak zirve iddias›n› sürdürdü.
Maç›n ilk yar›s›nda taraftar›n›n da deste¤ini
arkas›na alan Sivasspor,
rakibine oranla daha

bask›l› bir oyun sergilerken rakibi Konyaspor
ani ataklarla gol bulmaya çal›flt›. Her iki tak›m›n da pozisyona girmekte zorland›¤› ilk yar›n›n son anlar›na do¤ru
Musa Ayd›n ev sahibi
ekibi soyunma odas›na
önde götüren golü att›.
Skor avantaj›yla ikinci
yar›da rahat bir oyun
sergileyen k›rm›z›-beyazl›lar, bir çok pozisyondan yararlanmad›¤›
maç› 1-0'l›k skorla kazanmay› bildi.
Bu sezon sahas›nda oynad›¤› 6. maçta 5. galibiyetini alan Sivasspor,
puan›n› 21'e ç›kar›rken,
ligdeki 5. yenilgisini
alan konuk Konyaspor
ise 14 puanda kald›.
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Trabzonspor liderli¤i
b›rakmad›: 0-1

Turkcell Süper Lig'de 11. hafta maç›nda
Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirli¤i'ni 1-0
ma¤lup ederek liderli¤ini korumay› baflard›.
Maç›n ilk yar›s›nda ev sahibi Gençlerbirli¤i özellikle Engin Baytar ve Kahe
ile gol pozisyonlar› üretmeye çal›fl›rken, deplasman tak›m› Trabzonspor
ise rakibine oranla pozisyon bulmakta biraz daha
zorland›. ‹lk yar›da her iki
tak›m gol flanslar›n› de¤erlendiremeyince devre
golsüz berabere sona erdi. ‹kinci yar›ya Trabzonspor biraz daha derli toplu
bafllarken, ev sahibi
Gençlerbirli¤i de ilk yar›daki iyi oyununu sürdür-

i.o

d›. Devrenin sonlar›na
do¤ru bask›s›n› art›ran Galatasaray'da Servet'in bir
flutu direkten dönerken,
sar›-k›rm›z›l›lar arad›¤› gole bir köfle vuruflunda Kewell'›n kafa vurufluyla
ulaflt›.
Konuk ekip ad›na ise 42.
dakika Erman K›l›ç müsait
pozisyondan yararlanamay›nca devre 1-0 Galatasaray'›n üstünlü¤üyle geçildi.
Sar›-k›rm›z›l›lar ikinci yar›n›n ilk bölümünde Baros
ve Lincoln ile etkli ataklar
yaparken, ‹stanbul Büyük-
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Sivasspor'dan
tek at›fl: 1-0

eçti¤imiz hafta derbide Fenerbahçe'ye
farkl› yenilen
Galatasaray,
11. haftan›n kapan›fl maç›nda ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi'ni a¤›rlad›. Sar›k›rm›z›l›lar Kewell ve Lincoln'ün golleriyle rakibini
2-0 yenerek, haftay› 3 puanla kapatt›.
Ali Sami Yen Stad›'ndaki
maç›n ilk dakikalar›nda orta alan mücadelesi görülürken, iki tak›m da hücumda ço¤almakta zorlan-
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19'a yükseltirken, 8 maçt›r yenilgi yüzü
görmeyen Ankaraspor 22 puanda kald›.
U¤ur Boral ve Gökhan Gönül ile kanatlardan etkili olan Fenerbahçe, 32. dakikada
bir duran top organizasyonunda golü buldu. Sol taraftan kazan›lan serbest vuruflta
Deivid topu penalt› noktas›na koflu yapan
Roberto Carlos'a ç›kard›, Brezilyal› futbolcu da yerden sert bir vuruflla topu filelere
gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
Karfl›laflman›n ikinci yar›s›na iyi bafllayan
Fenerbahçe, orta alanda rakibine üstünlük
sa¤lad›. U¤ur Boral ve Güiza ile rakip ceza
sahas›nda etkili olan ancak sonuca gidemeyen sar›-lacivertli tak›m, 54. dakikada
yine bir duran toptan golü buldu. Kaleyi
karfl›dan gören bir pozisyonda Roberto
Carlos yaklafl›k 30 metreden çok sert bir
vurufl yapt›. Önce sol sonra sa¤ dire¤e çarpan topa Lugano dokundu ve Fenerbahçe
bu golle 2-0'l›k üstünlü¤ü yakalad›.
Kalan bölümlerde Ankaraspor topla daha
çok oynasa da pozisyon üretemezken, mücadele ev sahibi Fenerbahçe'nin 2-0'l›k galibiyetiyle sonuçland›.
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enerbahçe, Turkcell Süper Lig'de
11. hafta mücadelesinde sezonun
flafl ekiplerinden Ankaraspor'u
konuk etti. Baflkent temsilcisi karfl›s›nda ilk yar›y› 32. dakikada Roberto Carlos'un att›¤› golle 1-0 önde kapatan sar›-lacivertli tak›m, 54. dakikada Lugano bir gol daha bularak sahadan 2-0 galip
ayr›ld›. Fenerbahçe bu galibiyetle puan›n›
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Fenerbahçe Ankaraspor'un
h›z›n› kesti: 2-0...

dü. Ev sahibi tak›mda
Troisi ve Engin Baytar etkili olurken, Trabzonspor
ise Gökhan Ünal, Umut
Bulut ve Yattara ile önemli pozisyonlar üretti. Trabzonspor'da Umut Bulut,
78. dakikada Gökhan
Ünal'›n kafa ile verdi¤i pas› güzel bir kafa vurufluyla Gençlerbirli¤i a¤lar›na
göndererek deplasmanda
tak›m›n› 1-0 öne geçirdi.
Bu sonuçla Trabzonspor
puan›n› 26'ya ç›kart›rken,
Gençlerbirli¤i ise 10 puanda kalm›fl oldu.

flehir Belediyesi ise 67'de
Bebbe ve 70'te Erman K›l›ç'la eflitlik say›s›na çok
yaklaflt›. Konuk ekibin topa daha çok sahip oldu¤u
bu bölümde savunmada
kalan Galatasaray, 83. dakikada geliflen kontratakta
Lincoln'ün golüyle rahatlad›.
Kalan dakikalarda baflka
gol olmay›nca Galatasaray,
2-0'l›k sonuçla sahadan galip ayr›ld›. Bu sezon evinde oynad›¤› 6. maçta 5.
kez kazanan Galatasaray,
Befliktafl'›n puan kaybetti¤i
haftay› iyi de¤erlendirerek,
puan›n› 20 yapt› ve 11.
haftay› 5. s›rada kapatt›.

Kartal deplasmanda
uçam›yor: 0-0
Befliktafl 11. haftada zorlu Bursa deplasman›ndan 0-0'l›k beraberlikle ayr›ld›. Bu sezon deplasmanlarda 4. kez
puan kaybeden siyah-beyazl›lar, lider
Trabzonspor'un 4 puan gerisine düfltü.
Turkcell Süper Lig'de 11.
haftan›n zorlu mücadelesinden gol sesi ç›kmad›.
Bursaspor ile Befliktafl'›n
Bursa Atatürk Stad›'ndaki karfl›laflmas›nda taraflar 90 dakika sonunda 00'l›k beraberlikle birer
puan ald›lar. Karfl›laflman›n ilk yar›s›nda konuk
Befliktafl daha etkili bir
oyun sergiledi. Bursaspor'un ise kontrataklarla
gol arad›¤› devrede iki
tak›mda net pozisyonlar
üretti. Orta sahada karfl›l›kl› top kay›plar›yla bafllayan ikinci yar›da daha
etkili ataklar› yine Befliktafl gelifltirirken, 73'te
Serdar Özkan net bir f›rsat› daha harcad›. Son
bölümlerde Bobo ve Batuhan'› oyuna alarak gol

arayan siyah-beyazl›lar,
rakip kalede bask› kurmas›na karfl›n arad›¤›
gole ulaflamad›. Befliktafl
0-0'l›k sonuçla bu sezon
ç›kt›¤› 6. deplasman maç›nda 3. beraberli¤ini ald›. D›fl sahadada 6 maçta toplam 9 puan b›rakan siyah-beyazl› tak›m
averajla ikinci s›raya
yükselmesine karfl›n, zirve yar›fl›nda Trabzonspor'un 4 puan gerisinde
kald›.
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TKFF’de bu hafta lig
maçlar› oynand›...

S‹VAS RAK‹B‹NE
TAM 8 GOL ATTI
Bu haftan›n 2.lig karfl›laflmalar›nda Halkevi

TKFF 6. HAFTA SKORLARI
TKFF 1. L‹G

Anadolu Gençlik . . . . . . .4
Dynamic . . . . . . . . . . . . .5
Day-Mer Fc . . . . . . . . . . .

TKFF 2.L‹G
Halkevi . . . . . . . . . . . . . .3

Shiqiponja . . . . . . . . . . . . . . . .4
Birlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Gençli¤in Sesi (Ertelendi)

Göksun spor . . . . . . . . . . . . . . .2
Sivas Spor . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Tohum FC . . . . . . . . . . . .5

Tilkiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Bozcadere . . . . . . . . . . . .2

Nurhak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

w
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Karakoçan . . . . . . . . . . . . . . . .3

w

Demircilik . . . . . . . . . . . .4

Ciwan Karakoçan’› 5-3 yendi.
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Ciwan . . . . . . . . . . . . . . .5

yeni kurulan bir tak›m
olmas›na ra¤men rakibi Göksün Spor’u 32’lik bir skorla devirdi.
Sivas Spor rakibini gol
ya¤muruna tutarak 8
gole imza atarken rakibi Demircilik ancak
4 gol bulabildi. Tohum
Fc Tilkileri 5-3’lik bir
skorla yenerken Bozcadere ile Nurhak ikifler gol atarak sahadan
puanlar› paylaflarak
ayr›ld›lar.

ku

T

ponja, Anadolu Gençlik ile 4-4’lük bir skorla yeniflemeden puanlar› paylaflmak zorunda kald›.
Dynamic rakibine 5
gol atmas›na ra¤men
rakibi Birlik Spor’un
att›¤› 7 golü engellemeyerek malup oldu.

iv
a

KFF bu hafta
lig maçlar›na
sahne oldu.
1.lig de toplam üç maç
oynan›rken dördüncü
maç olan Day-Mer Fc
– Gençli¤in Sesi maç›
ertelendi.
1. ligde Ciwan Karakoçan’› 5-3’lük bir skorla
eli bofl olarak evine
gönderdi. Geçen hafta
Federasyon Kupas›nda
6 gole imza atan Shiqi-

i.o

Geçen haftan›n bol gollü federasyon kupas› maçlar›ndan
sonra TKFF bu hafta lig maçlar› ile devam etti.
Geçen hafta Civan Fc’ye yenilen 2.Lig tak›m› Sivas Spor bu
hafta Demircilik Spor’u gol ya¤muruna tutarak 8-4 yendi.

Halkevi rakibi Göksun Spor’u 3-2 yenerek üç puan›n sahibi oldu

TKFF ÖNÜMÜZDE HAFTANIN L‹G MAÇLARI PROGRAMI:

w

Birlik Spor . . . . . . . . . . . . . . . .

1. L‹G
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gençli¤in Sesi

Dynamics Fc . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shiqiponja Fc

Day-Mer Fc . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .Karakoçan -Dep Fc

C›wan Fc . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anadolu Gençlik
2.L‹G

Göksün Spor . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sivas Spor

Halkevi Azadi . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tilkiler Fc

Demircilik Fc . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nurhak Spor

Tohum Fc . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Bozcader FC . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bay

Birlik Spor Dynamic’i 7-5’lik skorla geçti.
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