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Park ve çöp

cezalar› Haringey

esnaf›n›n belini

büktü
sayfa 13’te

30. kurulufl
y›ldönümü 
kutlamalar›
coflkulu geçti

sayfa 6’da

Londra Toplum
Merkezi’nde
“sahibini arayan
mektuplar” paneli

‹ran’daki
idamlar ve
kad›nlara
yönelik
ayr›mc›l›k
Parlemento’da
tart›fl›ld›

TFC Genel Müdürü

Hüseyin Uçar

Special Fruit'›n sahibi

Ali Matur

Erbiller Kuyumculuk Genel

Müdürü Ali Ekber Erbil

R.28

sayfa 8’de

‹ngiltere’de yaflanan ekono-
mik krizin etkileri yeni yat›-
r›m planlayan Türk ve Kürt
firmalar›n› da mevcut olan›
koruma anlay›fl›n› benimse-
meye zorluyor. Konuyla il-
gili Londra’daki orta ölçekli
Türk ve Kürt firma yetkilile-
rinden ald›¤›m›z bilgilere
göre uzun vadeli planlar as-
k›ya al›nd›, k›sa vadeli na-
kitle çal›fl›lmaya baflland›.
Mevcut alandaki yerlerini
koruma alt›na almay› plan-
layan firmalar, s›cak para

ak›fl›n›n sa¤lanabilmesi için
ise kriz önlemlerine baflvu-
ruyor. Bu anlamda baz› fir-
malar uzun vadede kredi
ile borç vermeyi keserken
baz›lar› ise sadece nakitle
çal›flmay› prensip edinmeye
bafllad›. Toptan ve pera-
kende sektöründe Lon-
dra’da faaliyet yürüten en
büyük flirketlerden biri olan
TFC Genel Müdürü Hüse-
yin Uçar krizden etkilen-
diklerini ama çok çabuk
önlemler ald›klar› için çok

büyük zararlar yaflamad›k-
lar›n› söyledi. Uçar, uzun
vadede kriz öncesi yat›r›m
planlar› oldu¤una de¤ine-
rek, bu yat›r›mlar› ask›ya al-
mak zorunda kald›klar›n›
söylüyor. Krizden karl› ç›k-
ma gibi bir durumun söz
konusu olmad›¤›n› da söz-
lerine ekleyen Uçar, güçlü
olan yap›lar›n yat›r›mlar›na
devam edece¤ini ama kü-
çük iflletmelerin bu durum-
dan s›yr›lmak için önlemler
almas› gerekti¤ini de ifade

ediyor. Special Fruit'›n sahi-
bi Ali Matur da, yaflanan
ekonomik durgunlu¤un et-
kisinin her alanda oldu¤u
gibi sebze-meyve marketin-
de de hissedildi¤ini belirti-
yor. Erbiller Kuyumculuk
Genel Müdürü Ali Ekber
Erbil ise, alt›n sektörünün
bu krizden nasibini ald›¤›-
n›, ama global ölçekte yafla-
nan bu krizin ABD’nin ya-
ratt›¤› suni bir kriz oldu¤u-
nu söylüyor.
Devam› sayfa 3’te

TÎHV: Mafên
Ocalan nek›n
m›jara bazarê

sayfa 14’te

KHO k›sa de¤il

uzun vadeli

hizmet sunmay›

planl›yor
sayfa 19’da

KR‹Z F‹RMALARI
YATIRIMDAN
UZAKLAfiTIRIYOR 

                                 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Fransa'n›n en önemli fliir ödülü Kürt
flair fieyhmus Da¤tekin’e verildi...

Harry Potter'›n yazar›ndan yeni kitap 
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T
ürkiye'den
F r an s a ' y a
22 yafl›nda
göçen Kürt
flair fieyh-
mus Da¤te-

kin, bugün Frans›zca fli-
ir dilini de¤ifltiren flair-
ler aras›nda görülüyor.
Da¤tekin, ödülünü geç-
ti¤imiz hafta Frans›z
Akademisi'nde ald›.
Ad›yaman'›n Harun kö-
yünde 1964 y›l›nda do-
¤an Da¤tekin, 1986 y›-
l›nda göçtü¤ü Fransa'da
edebiyat dünyas›n›n sa-
y›l› isimleri aras›na gir-
di. 
Frans›zca'y› 22 yafl›ndan
sonra ö¤renmeye baflla-
mas›na karfl›n bugüne
dek bu dilde 6 fliir kita-
b› 1 de roman› yay›nla-
nan Da¤tekin, son fliir
kitab› "Sadece Ateflsiz
Bir Köprü - Juste un
pont sans feu"yle 1969
y›l›ndan bu yana veri-
len Theophile Gautier
fiiir Ödülü'nün 2008 y›l›

sahibi oldu. 
Ödülünü ünlü Frans›z
Akademisi'nde, edebi-
yat dünyas›n›n seçkin
isimlerinin kat›ld›¤› bir
törenle alan Da¤tekin,
ayn› kitab›yla geçti¤i-
miz y›l da Mallarmé
Ödülü'ne lay›k görül-
müfltü.
fieyhmus Da¤tekin,
1986 y›l›nda Fransa'ya,
Ankara Üniversitesi Si-
yasal Bilgiler Fakülte-
si'ne ba¤l› Basin Yay›n
Yüksek Okulu'nda bafl-
latt›¤› üniversite e¤iti-
mini devam ettirmek
üzere geldi¤ini anlata-
rak, "91'den itibaren
Frans›zca yazmaya bafl-
lad›m. ‹lk kitab›m 97'de
ç›kt›. 8. kitab›m da yaz
sonunda ç›kt›" dedi. 
Kürtçe, Türkçe ve Fran-
s›zca fliir yazan Da¤te-
kin, "Kürt, Türk, Frans›z
olmadan önce insan,
insan olmaya çal›flmal›.
Bu insanl›¤a da herhan-
gi bir dil veya herhangi

bir co¤rafya s›n›r› getir-
mek istemiyorum ben.
‹nsanl›¤›n dil ve co¤raf-
ya s›n›r› yoktur" fleklin-
de konufltu.
Da¤tekin, Frans›z ede-
biyat dünyas›nda bu
denli tan›nmas› ve bu-
güne dek çok önemli
ödüllere lay›k görülme-
sine karfl›n Türkiye'de
pek tan›nmamas›na ilifl-
kin soruyuysa, "Bu,
Frans›zca yazd›¤›mdan
ileri gelse gerek. Hem
de Türk mü, Kürt mü,
Frans›z m›, iki arada bir
derede kalmak gibi fley-
lerin san›r›m etkisi var.
Bir de fliir tabii, kitlelere
hitap etmeyen bir yaz›
çeflidi. fiiir olmas›n›n da
bunda etkisi var tabii"
sözleriyle yan›tlad›.
fieyhmus Da¤tekin,
çokkültürlü, çokkimlikli
bir flair olmaktan mem-
nuniyet duydu¤unu ifa-
de ederek, flöyle konufl-
tu: 
“Hayat uzun bir yolcu-

lu¤a benzer. Bu yolcu-
lu¤un bir k›sm›n› trenle
yapars›n. Bir k›sm›n›
uçakta yapars›n. Bir k›s-
m›n› at s›rt›nda, bir k›s-
m›n› gemide yapars›n.
Benim de böyle k›s›m
k›s›m araçlar›m oldu ifl-
te. ‹lk Kürtçe'de do¤-
dum, Türkçe'de büyü-
düm, Frans›zca'da yaz-
maya bafllad›m ve yaz›
yazmay› gelifltirdim. Ye-
ni bir dile al›flacak ka-
dar art›k genç de¤ilim
tabii.”

S
onuncunun
geliri de Chil-
dren’s High
Level Group
adl› hay›r ku-
rumuna veril-

mek üzere aç›k artt›r-
maya ç›kar›ld›. Bu ku-
rum çocuk haklar› ve
zor durumdaki çocukla-
r›n koflullar›n›n iyileflti-
rilmesi için çal›fl›yor. 
Serinin son kitab› olan
Harry Potter ve Ölüm
Yadigârlar›’n› okuyanla-
r›n hat›rlayacaklar›, ki-
tapta büyük önem tafl›-
yan, olaylar›n ayd›nlan-
mas›nda kritik bir rol

oynayan bir iç kitap
Ozan Beedle’›n Hikâye-
leri.
Ozan Beedle’›n Hikâye-
leri, befl farkl› hikâye
içeriyor. Bildi¤imiz ma-

sal kal›plar›ndan ve kli-
flelerinden uzak, mesaj-
lar›n› Rowling’in al›fl›l-
d›k esprili üslubuyla ve-
ren, yazar›n bütün ki-
taplar› gibi sadece ço-

cuklar› hedef almayan
bir kitap.
Harry Potter dünyas›n›n
en sevilen karakterle-
rinden biri, Hogwarts’›n
efsanevi müdürü Albus
Dumbledore’un notla-
r›yla zenginleflen kitap
bir masal kitab› olarak,
bu dünyay› hiç tan›ma-
yan kifliler taraf›ndan
büyük bir zevkle oku-
nabilece¤i gibi Harry
Potter hayranlar›na çok
tan›d›k gelecek karak-
terler ve hikâyeler içeri-
yor, ak›llar›ndaki baz›
sorular›n cevaplar›n›
veriyor.

Fransa'n›n en önemli fliir ödüllerinden Theophilie Gautier 
ödülü bu y›l Kürt flair fieyhmus Da¤tekin'e verildi.

Harry Potter serisiyle tan›nan J. K. Rowling’den yepyeni bir kitap. ‹lk yedi kopyas›n›
Rowling’in el yaz›s›yla tamamlad›¤›, resimledi¤i kitab›n bu kopyalar›ndan alt› tanesi yazar
taraf›ndan Harry Potter’›n yolculu¤unda kendisine efllik eden alt› kifliye hediye edilmiflti. 

Kriz Türk ve Kürt firmalar› yat›r›mdan
uzaklaflt›rarak mevcut olan› korumaya itiyor

Des'ree ve 597 bin 
çocuktan oluflan korosu

n Britanyal› pop flark›c›s›
Des'ree "You Gotta Be" adl›
hit flark›s›n› 597 bin çocuktan
oluflan koroyla birlikte seslen-
dirdi. Guiness Rekorlar Kita-
b›'na girmek için dünyaca ün-
lü O2 Arena'da,  pop flark›c›s›
Des'ree ile 'Sen Olmal›s›n'
(You Gotta Be) adl› hit parça-
y› seslendiren çocuklar›n ara-
s›nda Londra'n›n Enfield böl-
gesinde, Müge Beyzade adl›
Türkiyeli k›z›n›n müzik direk-
törlü¤ünü yapt›¤›, Prince of
Wales Primary School korosu
da vard›. Enfield’de yaflayan
Türk ve Kürt ö¤rencilerin e¤i-
tim ald›¤› ve müzik koordina-
törlü¤ünü Müge Beyzade'nin
üstlendi¤i, Prince of Wales
Primary School korosu, bu et-
kinlikte yer alarak Guiness
Rekorlar Kitab›'na girecek.
Organizatörlü¤ünü okul ço-
cuklar›na ve vak›flara destek
amac›yla faaliyet gösteren Yo-
ung Voices'in üstlendi¤i etkin-
likten elde edilen gelir, ço-
cuklara yard›m vakf› olan Yo-
uth Music, Marie Curie Cancer
Care ve CLIC Sargent'e ba¤›fl-
lanacak. ices'in üstlendi¤i et-
kinlikten elde edilen gelir, ço-
cuklara yard›m vakf› olan Yo-
uth Music, Marie Curie Cancer
Care ve CLIC Sargent'e ba¤›fl-
lanacak. 

Kültür
sanat
dünyas›

n Rönesans sanatç›lar›ndan
Donatello'nun heykel sanat›-
n›n baflyap›tlar› aras›nda sa-
y›lan Davud heykeline, yüz-
y›l› aflan süreden sonra yap›-
lan ilk restorasyon tamam-
land›. 15'inci yüzy›l tarihli
1,58 metrelik ünlü bronz
heykel, lazerlerin kullan›ld›-
¤› yeni restorasyon teknikle-
riyle bafltan afla¤›ya yenilen-
di. Antik dönemden sonra
yap›lan ilk ç›plak erkek figü-
rü oldu¤u kabul edilen Da-
vud heykeli, dev Golyat'›n
bafl›n› kesen genç Davud'u,
aya¤›n›n alt›nda devin bafl›y-
la ve elinde k›l›c›yla gösteri-
yor. Floransa'daki Bargello
Müzesinde, ziyaretçilerin de
izleyebildikleri 18 ay süren
titiz bir restorasyonla üzerin-
de biriken kirden kurtulan
heykel, restorasyonun son
aflamas›nda sergiden kald›-
r›lm›flt›. Geçmifl uygulamalar
nedeniyle siyaha yak›n bir
renk alan heykel, art›k ›fl›l
›fl›l parl›yor. Davud heykeli,
200 bin euro bütçeli resto-
rasyon çal›flmas›n›n tamam-
lanmas›n›n ard›ndan yeni-
den sergileniyor.

Tolstoy ilk kez
Kürtçe’ye çevrildi

Ferzan Özpetek ve
filmleri New York’ta

n ‹talya’da yaflayan ünlü yö-
netmen Ferzan Özpetek’in
filmleri New York’un ünlü
Modern Sanatlar Müzesinde
(MoMA) gösterilecek. Yönet-
men Ferzan Özpetek’in de
filmlerinin gösterimi için New
York’a gelece¤i ö¤renildi.
Modern Sanatlar Müzesinin
(MoMA) New York merkezli
“The Moon and Star Project”
ve Amerikan Türk Cemiyeti
(ATS) ile birlikte düzenledi¤i
etkinlikte, “Yönetmenler Ku-
fla¤›nda” Ferzan Özpetek’in
4-11 Aral›k aras›nda toplam 7
filmi gösterilecek. Müzede ya-
p›lacak gösterimlerin ilk gü-
nünde Özpetek’in 2001 yap›-
m› Cahil Periler adl› filmi gös-
terilecek. Filmin bafl›nda Öz-
petek ve filmin baflrol oyun-
cular›ndan Margherita Buy’›n
k›sa bir tan›t›m yapacaklar›
bildirildi. Özpetek’in Cahil
Periler d›fl›nda gösterilecek
filmleri aras›nda en yeni filmi
“Mükemmel Bir Gün”, “Karfl›
Pencere”, “Hamam”, “Kutsal
Yürek”, “Harem Suare” ve
“Bir Ömür Yetmez” bulunu-
yor.

n  Rus yazar Aleksey Tolstoy’un
“Ve Karanl›kta Ifl›k Parl›yor”
adl› dört perdelik tiyatro oyunu
Kürtçeye çevrildi. DTP Siirt mil-
letvekili Osman Özçelik, Rus
yazar Tolstoy’un “Ve Karanl›kta
Ifl›k Parl›yor” adl› tiyatro oyunu-
nu “…Û ronahî di tariyê de di-
bir›qe” ad›yla Kürtçeye çevirdi.
Tolstoy’un Kürtçe’ye çevrilen
ilk eseri olan kitap önümüzdeki
günlerde Avesta Yay›nevi’nden
ç›kacak. Özçelik, daha önce de
Aleksandre Soljenitsin’in “‹van
Denisoviçin Bir Günü” adl› ese-
ri ile Amerikal› yazar Richard
Bach’›n “Mart›” adl› eserini,
“Qaqlîbaz” ad›yla Kürtçeye çe-
virmiflti. Özçelik, Tolstoy’un
fliddete karfl› ç›kan önemli bir
yazar oldu¤unu belirterek,
“Tolstoy, uzun y›llar askerlik
yap›yor ve askerli¤e, savafla
karfl› büyük bir tepki duyuyor
ve b›rak›yor. ‘Bütün kötülükle-
rin kayna¤›nda mülkiyet var’ di-
yor. Kiliseye, devlete ve mülki-
yete karfl› tepkisini ve çeliflkile-
ri dile getiriyor” dedi.

Fransa’da yaflayan Kürt flair 
fieyhmus Da¤tekin

Harry Potter
serisiyle
tan›nan
yazar 
J. K.
Rowling.
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Kriz Türk ve Kürt firmalar› yat›r›mdan
uzaklaflt›rarak mevcut olan› korumaya itiyor

G
lobal öl-
ç e k t e
yaflanan
ekono -
mik kriz
B r i t a n -

ya’da da etkisini hisse-
dilir derecede göster-
meye bafllad›. Mortgage
nedeniyle öncelikle
bankalar›n etkilendi¤i
krizin etkileri yeni yat›-
r›m planlayan Türk ve
Kürt firmalar›n› da mev-
cut olan› koruma anla-
y›fl›n› benimsemeye
zorlad›. Konuyla ilgili
Londra’daki büyük
Türk ve Kürt firma yet-
kililerinden ald›¤›m›z
bilgilere göre uzun va-
deli planlar ask›ya al›n-
d›, k›sa vadeli nakitle
çal›fl›lmaya baflland›. 

‹ngiltere’de faaliyet gös-
teren orta ölçekli Türk
ve Kürt firmalar›ndan

ald›¤›m›z görüfle göre
kriz var ama g›da sektö-
rü, bu krizden di¤er
alanlardaki firmalar ka-
dar kötü etkilemiyor.
‹nsanlar kriz nedeniyle
d›flardan yeme ihtiyac›-
n› k›sabiliyor ama bu
kez marketlere ak›n
ediliyor. Ald›¤›m›z bilgi-
lere göre büyük firma-
lar yeni yat›r›m düflün-
celerini daha ileriki ta-
rihlere ertelemek duru-
munda kald›lar. Mevcut
alandaki yerlerini koru-
ma alt›na almay› planla-
yan firmalar, s›cak para
ak›fl›n›n sa¤lanabilmesi
için ise kriz önlemlerine
baflvuruyor. Bu anlam-
da baz› firmalar uzun
vadede kredi ile borç
vermeyi keserken baz›-
lar› ise sadece nakitle
çal›flmay› prensip edin-
meye bafllad›. 

GIDA DIfiI 
SEKTÖRLER ZORDA
Christmas döneminde

giyim ve elektronik
sektörlerinin de eskisi
gibi ifllemedi¤i bilgisini
ald›¤›m›z sektör yetkili-
leri, kredi ile çal›flmama
prensibini benimsedik-
lerini söylüyorlar. Krizin
en a¤›r hissedildi¤i
Mortgage sektöründe
ise beklemelerin oldu-
¤u bilgisi aktar›l›yor.
Son zamanlarda ev fi-
yatlar›n›n düflüflünün
devam etti¤ini belirten
yetkililer, bunun daha
ne kadar sürece¤ine
iliflkin bir yorumda bu-
lunmaktan kaç›n›yorlar.

TFC KR‹ZE RA⁄MEN
BÜYÜME 
ÖNGÖRÜYOR
Toptan ve perakende
sektöründe Londra’da
faaliyet yürüten en bü-
yük flirketlerden biri
olan TFC Genel Müdü-
rü Hüseyin Uçar kriz-
den etkilendiklerini
ama çok çabuk önlem-
ler ald›klar› için çok bü-

yük zararlar yaflamad›k-
lar›n› söyledi. TFC ola-
rak 12 flube ve di¤er
üretim ve da¤›t›m ya-
pan üç firmalar› ad›na
konuflan Uçar, uzun va-
dede kriz öncesi yat›r›m
planlar› oldu¤una de¤i-
nerek, bu yat›r›mlar› as-

k›ya almak zorunda
kald›klar›n› söylüyor. 
Yine de ald›klar› ön-

lemlerle büyüme pren-
siplerinden ödün ver-
memeye çal›flacaklar›n›
belirten Hüseyin Uçar,
bankalar›n kendilerine
yaflatt›¤› s›k›nt›lara ra¤-
men önümüzdeki bir
iki y›ll›k zaman dilimin-
de flube say›lar›n› 20’ye
ç›karacaklar› bilgisini
veriyor. Krizden karl›
ç›kma gibi bir durumun
söz konusu olmad›¤›n›
da sözlerine ekleyen
Uçar, güçlü olan yap›la-
r›n yat›r›mlar›na devam
edece¤ini ama küçük
iflletmelerin bu durum-
dan s›yr›lmak için ön-
lemler almas› gerekti¤i-
ni de ifade ediyor. Ön-

lem olarak k›sa vadeli
ve nakit ile çal›flman›n
ayakta durabilmek ad›-
na en mant›kl› durum
oldu¤unu aktaran Uçar,
firmalar›n borç yapma-
dan mevcut olan› koru-
ma yöntemi ile hareket
etmesi gerekti¤ine dik-
kat çekiyor. 

SEBZE-MEYVE 
PAZARINDA C‹DD‹ 
DÜfiÜfiLER YOK
Londra'n›n sebze-mey-
ve ihtiyac›n›n önemli
bir bölümünü karfl›la-
yan Leyton'daki New
Spitalfields Market'in en
yüksek ticaret hacmine
sahip firmalar› aras›nda
bulunan Special Fruit'›n
sahibi Ali Matur, yafla-
nan ekonomik durgun-
lu¤un etkisinin her
alanda oldu¤u gibi seb-

ze-meyve marketinde
de hissedildi¤ini belirti-
yor. Bununla birlikte ifl
hacimlerinde ciddi dü-
flüfller yaflanmad›¤›n›
kaydeden Matur flunlar›
söylüyor: “Sektörümüz
Londra'n›n her bölge-
sinden gelen küçük ve
orta ölçekli iflletmelerin
al›mlar›na ba¤l›. Kriz ta-
bi ki her sektörü oldu-
¤u gibi perakende sek-
törünü de etkiliyor. An-
cak flu an itibari ile
marketin ifl hacminde
ciddi bir olumsuzluk
gözlenmiyor. Zira in-
sanlar ekonomik dur-
gunlu¤a karfl›n evleri-
nin temel ihtiyaçlar›n›

gidermeye devam edi-
yorlar. ‹nsanlar kriz dö-
neminde d›flar›da yeme-
yi azaltabilir veya bun-
dan tümüyle vazgeçebi-
lirler. Bu durumda va-
tandafl marketlerden g›-
da ihtiyaçlar›n› daha
ucuz ve pratik yollar-
dan karfl›lamay› seçiyor.
Dikkat ederseniz krize
ra¤men perakende zin-
cirleri sat›fllar›n› art›r›-
yor. Daha küçük ölçek-
li market sahipleri için
fiyat rekabeti s›k›nt› ya-
ratabilir. Öte yandan d›-
flar› harcamalar›ndan ta-
sarruf etmek isteyen tü-
keticilerin marketlerden
daha çok al›flverifl ede-
ceklerini düflünüyo-
rum.”

KUYUMCULUKTA 
‹fiLER ‹Y‹
Erbiller Kuyumculuk
Genel Müdürü Ali Ek-
ber Erbil ise, alt›n sek-
törünün de bu krizden
nasibini ald›¤›n›, ama
global ölçekte yaflanan
bu krizin ABD’nin ya-
ratt›¤› suni bir kriz ol-
du¤unu söylüyor. Yara-
t›lan bu durumun geri
dönüflünün olmad›¤›n›n
fark›na var›nca da

ABD’nin, kendini geri
çekemedi¤ini ve yaratt›-
¤› bu ortam› sonuna ka-
dar yaflamak zorunda
kald›¤›n› söyleyen Erbil,
kendi ifllerinin de etki-
lendi¤ini söylüyor.
“Dünyan›n merkezinde
bir kentte yaflay›p da
böyle bir krizden etki-
lenmemek mümkün de-
¤ildi. Nitekim biz de bu
durumdan pay›m›za dü-
fleni ald›k. Ama flunu
söyleyebilirim ki biz bu
durumu atlatabiliriz.”

TFC Genel Müdürü Hüseyin Uçar

Special Fruit'›n sahibi Ali Matur

Erbiller Kuyumculuk Genel

Müdürü Ali Ekber Erbil

Suzan Do¤an
Telgraf Gazetesi
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28
K a s › m
Cuma gü-
nü Hack-
ney Bele-

diyesi Chamber Room
da “Her gün bir yenisi
aç›lan marketler, her
gün bir di¤eri kapanan
marketlere dönüflme-
den iflletmemize sahip
ç›kal›m” konulu bir pa-
nel düzenlendi.
Vildan Yetiflal, Mahir
K›l›ç ve Timur Ekingen
taraf›ndan yönetilen
panele çok say›da sü-
per market ve iflletme
sahibi kat›ld›.
K›sa sununlar yapan
panel yöneticileri ileri-
de karfl›lafl›labilecek
sorunlar›n genel bir
çerçevesini çizdiler. 
Panelistlerden Ekono-
mi dergisi editörü Ti-
mur Ekingen, Britanya
genelinde faaliyet yü-
rüten dev firmalar›n ye-
ni flubeler açt›klar›n› ve

önümüzdeki bir iki se-
ne içinde önlerine he-
defler koyduklar›n› ve
bununla da yetinmeye-
rek raflar›na etnik
ürünler koyduklar›n›,
bu durumun Türkçe
konuflan toplumun ifl-
letmelerini tehdit etti¤i-
ne dikkat çekti. 
Panelin di¤er konufl-
mac›lar›ndan Vildan
Yetiflal, Türkçe konu-
flan topluma ait süper
market sahipleri aras›n-
da gizli bir rekabetin
oldu¤unu söyledi. Bu-
nun nedenlerini sorgu-
layan Yetiflal, konuyu
tart›flmak gerekti¤ini
söyledi ve kat›l›mc›la-
r›n bu konuda görüfl
belirtmelerini istedi.
Panelde söz alan Ha-
ringey Esnaflar Derne¤i
Baflkan› fiefik Mehmet
ise esas sorunun bele-
diyelerin yetersizli¤in-
den kaynakland›¤›n›

söyledi. Mehmet, eski-
den belediyenin kon-
rollü ruhsat verdi¤ini
ve bunun da esnaflar›
destekledi¤ini, ancak
flimdi mantar gibi sa¤-
da solda iflletmelerin
aç›ld›¤›n› ifade etti.  

KR‹Z HERKES‹ 
ETK‹LED‹
Panelde söz alan Hack-
ney Belediye Meclisi
üyesi Feryat Demirci
de ekonomik krizin
toplumun tüm kesimle-
rini etkiledi¤ini, Hack-
ney Belediyesi olarak
bu konuda çal›flamalar
yürüttüklerini söyledi.
Demirci, “Toplumlar›-
m›za ait süper market-
ler kendi içinde çal›-
flanlar› ile birlikte bü-
yük bir sektördür bu-
nun krizden az etkilen-
mesi sektörde çal›flan
çok say›da insan›n da
az etkilenmesi demek-

tir. Belediyemiz s›n›rla-
r› içindeki etnik profil
de¤iflti ve bu da sat›flla-
ra yans›d›. Bizler bü-
yük firmalarla rekabet
etmek zorunday›z.”
Dedi. 
Bas›n›n yo¤un ilgi gös-
terdi¤i panel sunumlar-
dan sonra küçük ve or-
ta büyüklükteki market
sahipleri söz alarak so-
runlar›n› dile getirdiler.

TESCO HER YIL 100
KADAR YEN‹ ‹fiLET-
ME AÇIYOR
Ekonomik krizin belir-
meye bafllad›¤› A¤ustos
ay›ndan bu yana Türk
ve Kürtler taraf›ndan
yaklafl›k 30 kadar ifllet-
me aç›ld›. Günde orta-
lama olarak ülke gene-
linde 20 küçük ve orta
ölçekli iflletmenin ka-
panmas›na rahmen
Kürt ve Türk toplumla-
r› yeni iflletmeler aç›-
yorlar. Bu iflletmelerin
büyük ço¤unlu¤u Ku-
zey Londra’da faaliyet
yürütüyor. Bu da a¤›r
rekabet anlam›na geli-
yor. Görüfltü¤ümüz ba-
z› iflletmeciler cirolar›n-

da düflüfl oldu¤unu
söylüyorlar. Önümüz-
deki iki y›l içinde 150
kadar yeni iflletme aç-
may› planlayan Sains-
bury Tesco’dan sonra
küçük esnaflar›n kor-
kulu rüyas›na dönüflü-
yor. Etnik ürünlere da-
yal› olarak faaliyet yü-
rüten küçük iflletmeler
art›k eskisi gibi ayakta
kalamayacaklar çünkü
ad› geçen dev firmalar
art›k raflar›nda etnik
ürünlere de yer verme-
ye bafllad›lar. 
Türk ve Kürt toplumu-
na ait küçük iflletmeler
için bu durum ciddi bir
sorun haline gelmifl bu-
lunuyor.

Bütün kurslarda
%15 indirim

Genel ‹ngilizce
Kurslar› sadece 

£297 (Akademik y›l) 

Ücretsiz deneme dersleri
bu reklamla verilmektedir.  

Lütfen yetkililerle görüflün.

4 hafta 12  hafta 24 hafta 42 hafta 52 hafta 

‹ngilizce £90 £180 £270 £340 £430  

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

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

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

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

Grafik Dizayn   Diplomasi£390 £590 £890 £990

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

Süpermarketlerin sorunlar› Hackney
Belediyesi’nde masaya yat›r›ld›...
Ekonomik krizden dolay› ciddi sorunlarla
karfl› karfl›ya bulunan süpermarketlerin
sorunlar› Hackney Belediyesi’nde 
düzenlenen bir toplant›da masaya yat›r›ld›.

Küçük ve orta
büyüklükteki
market sahipleri
toplant›da söz
alarak sorunlar›n›
dile getirdiler.

Hackney Belediye Meclisi üyesi Feryat Demirci.
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Efes ka¤›da el at›yor
5

T
ees çat›s› alt›n-
da Efes biralar›-
n›n da¤›t›c› fir-
mas› olarak fa-
a l i y e t l e r i n e

bafllayan Efes Distributi-
on Ltd., ka¤›t ifline de el
atmay› planl›yor. Yaflar
Holding’e ait P›nar mar-
kas› ile Türkiye’de görüfl-
meler yapan firma, nu-
munelerin gelmesini bek-
lediklerini söyledi. Bu
güne kadar Türkiye’den
ka¤›t ürünlerinin ithalat›-
n› yapan firman›n bulun-
mad›¤›n› belirten Efes
Distribution Ltd. Genel
Müdürü Bülent Uzun, bu
iflin biraz risk içerdi¤ini
söyledi. fiu an görüflme-
ler yapt›klar›n› belirten
Uzun, peçete ka¤›t ifline
girmenin getirisinin fazla

olmad›¤›n› bu anlamda
bu güne kadar hiçbir fir-
man›n bu tür bir at›l›m
içerisinde olmad›¤›n›
kaydetti. “Bu ifli yapan
bugüne kadar kimse ol-
mam›fl çünkü konteyn›r
paras› mal›n iki kat›na
denk geliyor. Yani getiri-
sinden çok, zararl› bir ifl
olarak görülüyordu. Biz
flu an görüflmeler yap›yo-
ruz. Numune bekliyoruz
ve fiyat konusunda gö-
rüflmeler yap›yoruz” di-
yen Uzun, ürünlerin de-
taylar› konusunda ise ka-
¤›t peçete, tuvalet ka¤›d›,
›slak mendil ve kutu
mendil olarak aç›klama
yapt›. Henüz netlik ka-
zanmad›¤› için bilgi ver-
menin uygun olmad›¤›n›
belirten Uzun, firma yö-

netimlerinin karfl›l›kl›
yapt›klar› anlaflma çerçe-
vesinde ürün kalitesi ve
fiyat anlaflmas›n› da yap-
t›klar› taktirde yak›n za-
manda bu ürünlerin de
da¤›t›m›n› yapt›klar› ürün
listesine ekleyeceklerini
dile getirdi.

Mart ay›nda kurulan Efes Distribution, ürün çeflitlili¤ini
art›rmak için yeni giriflimlerde bulunuyor. Tees çat›s›

alt›nda faaliyet göstermeye bafllayan firma, Yaflar
Holding’e ba¤l› P›nar ile yeni yapt›¤› anlaflma

çerçevesinde ka¤›t ithalat›na bafllamay› planl›yor. 

Efes Distribution Ltd. Genel

Müdürü Bülent Uzun, ka¤›t peçete

ürünlerini Türkiye’den ithal 

etmeye bafllayacaklar›n› söyledi.
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PKK’ n i n
o t u -
zuncu

kurulufl y›ldönümü 29
Kas›m Cumartesi günü
Haringey’deki Kürt Top-
lum Merkezi’nde (KCC)
yüzlerce kifli taraf›ndan
kutland›. Kürt sanatç›
Xero Abbas’›n sahne al-
d›¤› kutlamalara 400’e
yak›n kiflinin kat›ld›¤›
gözlendi.

‹skoçya’da yaflayan
Kürtlerin de kat›ld›¤›
kutlama bir dakikal›k
sayg› duruflu ile bafllad›. 

“H‹Ç B‹R fiEY 
YOKKEN SÖZ VARDI”
Haz›rlanan program›n
kat›l›mc›lara okunmas›-
n›n ard›ndan siyasetçi
Erdal Botan günün anla-
m›na iliflkin bir konufl-
ma yapt›. 

Erdal Botan “hiç bir fley
yokken söz vard›” diye
bafllad›¤› konuflmas›n›
flöyle sürdürdü:
“Kürdistan bir sömürge-
dir ve Kürtler vard›r di-
ye bafllayan bu hareke-
tin peflinden binlerce in-
san yürüdü ve hala da
yürümeye devam edi-
yor.”
Erdal Botan PKK hare-

ketinin Kürt halk›n›n öz-
gürlü¤ünü hedefledi¤ini
ve bu amaca ulaflmak
için mücadele etti¤ini
vurgulad›. 
Siyasetçi Erdal Botan’›n
konuflmas›n›n ard›ndan
PKK tarihini anlatan si-
nevizyon gösterisine ge-
çildi. 
PKK’nin otuz y›ll›k tari-
hinde k›sa bir gezinti

yapan sinevizyon göste-
risinde Kürt Halk Önde-
ri Abdullah Öcalan’›n
konuflmalar›na da yer
verildi. Yeni kurulan
müzik toplulu¤u Koma
Ba sinevizyon gösteri-
sinden sonra sahne ald›.
Yeni olmalar›na ra¤men
güçlü bir performans
sergileyen Koma Ba ka-
t›l›mc›lara müzik ziyafeti
sundu. Etkinlikte Lon-

dra’da yaflayan Kürtlerin
yak›ndan tan›d›¤› Koma
Sersi grubu da oyun ha-
valar› ile kat›l›mc›lar›
coflturdu. Gecenin so-
nunda ise ünlü sanatç›
Xero Abbas sahne ald›.
Xero Abbas yüksek per-
formans› ile izleyicileri
coflturdu. Ailelerin de
yo¤un ilgi gösterdi¤i et-
kinlik geç saatlerde so-
na erdi.

27 Kas›m 1978 y›l›nda kurulan PKK’nin otuzuncu y›ldönümü Haringey’deki Kürt Toplum
Merkezi’nde (KCC) yüzlerce kifli taraf›ndan coflkuyla kutland›. Ünlü Kürt sanatç› Xero 
Abbas’›n sahne ald›¤› kutlamalarda bir konuflma yapan siyasetçi Erdal Botan, PKK’nin Kürt
halk›n›n özgürlü¤ünü hedefledi¤ini ve bu hedefe ulaflmak için hala mücadele etti¤ini söyledi.

30. kurulufl y›ldönümü kutlamalar› coflkulu geçti

Kutlamalara 400’e yak›n 
kiflinin kat›ld›¤› gözlendi.

Kutlamalara kat›lanlar Kürtçe parçalar eflli¤inde birlikte halay çekti. Xero Abbas yüksek performans› ile izleyicileri coflturdu.
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KNK(Kür -
d i s  -
t a n

Ulu sal Kon gre si) tem sil -
ci si Akif Wan Par la men -
to nun Avam Ka ma ra s›n -
da ‹fl çi Par ti li Mil let ve ki li
Bob Ru sell ile bir ara ya
gel di.
Par le men to da ya p› lan
gö rüfl me de DTP’nin ka -
pa t›l ma s› n› gün de me ge -
tir dik le ri ni ifa de eden
KNK tem sil ci si Akif Wan,
ye rel se çim ler, DTP’nin
ka pa t›l ma s› ve Türk or -
du su nun s› n›r öte si ope -
ras yon la r› n› ele al d›k la r› -
n› söy le di. Akif Wan, ye -
rel se çim le rin Kürt il le -
rin de sa¤ l›k l› geç me si
için ‹n gil te re hü kü me tin -

den göz lem ci gön der -
me le ri ni is te dik le ri ni be -
lirt ti.
Gö rüfl me de Bob Ru sell,
Kür dis tan kav ra m›n dan
Türk dev le ti nin hiç hofl -
lan ma d› ¤› n› be lir te rek,
Tür ki ye mec li sin de 21
DTP mil let ve ki li ol du ¤u -
nu ve ya fla d›k la r› so run -
la r› ya k›n dan iz le dik le ri -
ni söy le di. Tür ki ye’nin
fark l› l›k la r› bir zen gin lik
ola rak gör me si ge rek ti -
¤i ni söy le yen Ru sell,
“Ben par la men to da bir
‹n gi liz mil let ve ki li ola rak
bu lu nu yo rum ama ay n›
yer de ‹s koç mil let ve ki li
ve Welsh mil let ve ki le ri
de bu lu nu yor, ara m›z da
hiç bir fark yok” de di.

‹n san la r›n ken di kim lik -
le ri ni ifa de et me si nin
önün de en gel le rin ko -
nul ma s› n›n Av ru pa Bir li -
¤i yo lun da olan Tür ki -
ye’yi zor la d› ¤› n› ha t›r la -
tan Ru sell, re form la r›n
bir an ön ce ha ya ta ge çi -
ril me si ni is te di.
‹n gil te re hü kü me ti nin
Tür ki ye’de ki ye rel se -
çim le re göz lem ci he yet
gön der me yi plan la d› ¤› n›
söy le yen Ru sell, DTP ile
il gi li bir so ru öner ge si
ha z›r la d› ¤› n› ve bu nu
ya k›n bir za man da mec -
li se su na ca ¤› n› be lirt ti.

DTP AB?DEN 
G�Z LEM CÜ ÜS TE DÜ
Öte yan dan DTP Bat -

man Mil let ve ki li Ben gi
Y›l d›z, ye rel se çim le rin
Kürt il le rin de adil ve de -
mok ra tik ol ma ya ca ¤› n›
be lir te rek, AB’den göz -
lem ci gön der me si ni is te -
di. Tür ki ye-AB Kar ma
Par la men to Ko mis yo nu
top lan t› s›n da ko nu flan
Y›l d›z, se çim ler ön ce si
Kürt il le rin de cid di ger -
gin lik göz len di ¤i ni be lir -
te rek “Bir çok DTP mil -
let ve ki li pek çok ile zor -
luk la gi ri yor. Be le di ye
bafl kan la r› böl ge de tar -
tak la n› yor. Se çim le rin
adil ve de mok ra tik bir
or tam da ger çek le fle me -
ye ce ¤i ni dü flü nü yo ruz.
AB, se çim le rin iz len me si
için bir iz le me ko mis yo -

nu gön der me yi dü flü nü -
yor mu?” di ye sor du. Y›l -
d›z, se çim le re bir y›l dan
faz la za man ka la Bafl ba -
kan Er do ¤an’›n, ger gin -
lik ya ra ta cak söy lem ler
içe ri si ne gir di ¤i ni be lir -
te rek “O an dan iti ba ren
böl ge de ki va li, kay ma -
kam lar, em ni yet mü dür -

le ri AKP’nin tefl ki lat la r›
ola rak ça l›fl ma ya bafl la d›.
Mil let ve ki lin den be le di -
ye bafl ka n› na ka dar he -
pi mi ze yö ne lik fii li sal d› -
r› lar ol du. Ar ka dafl la r› -
m›z se çil dik le ri il le rin, il -
çe le rin s› n›r la r› içe ri si ne
al›n mak için sa at ler ce
bek li yor lar” de di.

KNK (Kürdistan Ulusal Kongresi) temsilcisi Akif Wan Parlamentonun Avam Kamaras›nda ‹flçi Partili Milletvekili Bob
Rusell ile DTP ve yerel seçimleri konu alan bir görüflme yapt›. Bob Rusell görüflmede ‹ngiltere hükümetinin Mart

2009’da Türkiye’de yap›lacak yerel seçimler için gözlemci bir heyet göndermeyi planlad›¤›n› söyledi.

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 - Web: www.kamberleysolicitors.com

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

• Ö flrenci 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

• ‹tiraz davalar› 

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

• Evlilik Vizeleri

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

Hükümet Türkiye’deki ‘yerel 
seçimlere’ gözlemci heyet gönderiyor

‹flçi Partili Milletvekili Bob Rusell ve KNK 
(Kürdistan Ulusal Kongresi) temsilcisi Akif Wan.

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



8

P
arlementoda
25 Kas›m Sal›
günü saat
18.30’da ‹ngil-
tere D›fl Politi-

ka Merkezi taraf›ndan
organize edilen “Hakla-
r› Olmayan Bir Devrim:
Kad›nlar, Kürtler ve Ba-
hai’ler ‹ran’da Eflitlik
Ar›yor” konulu bir pa-
nel düzenlendi. D›fl Po-
litika Merkezi Baflkan›
Stephen Twingg’in bafl-
kanl›¤›nda yap›lan pa-
nele Twingg’in yan› s›-
ra ‹ran Kürtlerinden
Nazanin Afshin (Çocuk
‹damlar›na Hay›r Kam-
panyas› Baflkan›), Baro-
ness Afshar Obe (York
Üniversitesi Politika
Profesörü), Mike Gapes
(‹flçi Partisi Milletvekili
ve D›fl Politika Komis-
yonu Baflkan›), Kaveh
Moussavi (Oxford Üni-
versitesi Ö¤retim Üye-
si), Drevary Dyke
(Uluslararas› Af Örgütü

Temsilcisi) ve Tahirih
Danesh (Yazar) konufl-
mac› olarak kat›ld›lar. 
Toplant›da Tahirih Da-
nesh ve Geoffrey Ca-
meron taraf›ndan yaz›-
lan “Haklar› Olmayan
Bir Devrim: Kad›nlar,
Kürtler ve Bahai’ler
‹ran’da Eflitlik Ar›yor”
ismi ile bas›lan kitap da
tan›t›ld›. 

“BEN‹M H‹KAYEM
‹RAN’DAK‹ 
KADINLARIN 
DURUMUNU 
ÖZETL‹YOR”
Panelde ilk sözü alan
Nazanin Afshin kendi
özyaflam öyküsünü
özetleyerek “benim hi-
kayem ‹ran’daki kad›n-
lar›n durumunu özetli-
yor” dedi. 
Kürt flehri Mahabat’ta
büyüdü¤ünü söyleyen
Afshin, daha erken yafl-
ta ayr›mc›l›¤a maruz
kald›¤›n›, erkekler tara-

f›ndan taciz edildi¤ini,
ancak bu konuda resmi
makamlara her hangi
bir flikayette bulunama-
d›¤›n›, çünkü bir erke-
¤in tan›¤›na karfl› 4 ka-
d›n tan›k gerekti¤ini,
bunun da çok zor oldu-
¤unu söyledi. ‹ran’da
gerçeklefltirilen kad›n
idamlar›na da de¤inen
Afshin, ‹ran cezaevle-
rinde idam edilmeyi
bekleyen mahkumler
için herkesin destek ol-
mas›n› istedi.

“‹RAN DÜNYADA EN
ÇOK ‹DAM CEZASI
UYGULAYAN ‹K‹NC‹
DEVLET”
Panelde konuflan ‹flçi
Partisi milletvekili ve
D›fl Politika Komisyonu
Baflkan› Mike Gapes ise
‹ran’›n dünyada en çok
idam cezas› uygulayan
ikinci devlet oldu¤unu
belirterek, ‹ran’da ka-
d›nlar›n yaflad›klar› a¤›r
bask›lara dikkat çekti.
‹ran’da yaflayan kad›n-
lar›n k›yafetlerine bile
yans›yan tezatl›klardan
örnekler veren. Gapes,
“Kad›nlar gördüm elle-
rinde kolalar, kulakla-
r›ndaki kulakl›klardan
müzik dinliyorlar, yüz-
lerinde afl›r› bir makyaj
var ama bafllar›nda tür-
banlar da var” dedi. Pa-
nelde söz alan bir di¤er
panelist Baroness Afs-
har Obe de ‹randa ka-
d›nlar, Kürtler ve Baha-
i’lerin aç›k bir flekilde

ayr›mc›l›¤a maruz kal-
d›klar›n› söyledi. Obe,
“Tahran Üniveristesi
yolda erkeklerle yürü-
yen kad›nlar›n konufl-
madan yürümesi gerek-
ti¤ine dair görüfl beyan
etti” dedi. Baroness ko-
nuflmas›n› idam cezala-
r›n›n infaz›n› bekleyen-
lere yard›m isteyerek
tamamlad›. 

“PARKTA N‹fiANLISI
‹LE OTURDU⁄U ‹Ç‹N
TUTUKLANAN VE 
‹fiKENCEYE MARUZ
KALAN GENÇ KIZ-
LAR VAR” 
Oxford Üniversite-
si’nden Kaveh Moussa-

vi ise parkta niflanl›s›
ile oturdu¤u için tutuk-
lanan ve iflkenceye ma-
ruz kalan bir genç k›z›n
öyküsünü anlatt›. Mo-
ussavi’nin ard›ndan
Drevery Dyke ve Tahi-
rih Danesh ‹ran’da ya-
flanan ayr›mc›l›¤a ilifl-
kin baz› örnekler verdi-

ler. Dyke sünni kesimin
de ayr›mc›l›¤a tabi tu-
tulduklar›na dikkat çek-
ti.
Panel, salonu dolduran
izleyicilerin sordu¤u
sorular ve panelistlerin
verdi¤i cevaplardan
sonra saat 19.00 sula-
r›nda sona erdi.

‹ngiltere D›fl Politika Merkezi taraf›ndan organize edilen “Haklar› Olmayan Bir Devrim:
Kad›nlar, Kürtler ve Bahai’ler ‹ran’da Eflitlik Ar›yor” konulu panelde konuflan D›fl Politika
Komisyonu Baflkan› Mike Gapes, ‹ran’›n dünyada en çok idam cezas› uygulayan ikinci
devlet oldu¤unu belirterek, ‹ran’da kad›nlar›n yaflad›klar› a¤›r bask›lara dikkat çekti. 

Çocuk ‹damlar›na Hay›r
Kampanyas› Baflkan›

Nazanin Afshin ‹ran ceza-
evlerinde idam edilmeyi

bekleyen mahkumler için
herkesin destek olmas›n›

istedi.

‹flçi Partisi Milletvekili ve D›fl Politika Komisyonu Baflkan› Mike Gapes ve
“Haklar› Olmayan Bir Devrim: Kad›nlar, Kürtler ve Bahai’ler ‹ran’da Eflitlik

Ar›yor” adl› kitab›n yazarlar›ndan Tahirih Danesh.  

‹ran’daki idamlar ve kad›nlara yönelik
ayr›mc›l›k Parlemento’da tart›fl›ld›...

‘Turtels Can Fly’ Brunel
Üniversitesi’nde gösterilecek
Ünlü Kürt sinema yönetmeni Bahman Ghobadi'nin ‘Turtels Can Fly’

(Kapumba¤alar da Uçar) adl› filmi Brunel Üniversitesi’nde gösterilecek.

52.San Sebasti-
an Film
Festiva-

li’nde Alt›n ‹stiridye -
En ‹yi Film ve En ‹yi
Görüntü ödüllerinin ya-
n› s›ra Berlin Fim Festi-
vali’nde de Bar›fl Ödü-
lü’nü kazanan Bahman
Ghobadi'nin ‘Kaplum-
ba¤alar da Uçar’ adl›
filmi Brunel Üniversite-
si’nde gösterilecek. 3
Aral›k Çarflamba günü
saat 4:30 – 6:30 aras›n-
da gösterilecek olan fil-
min gösterimi  Brunel

Üniversitesi’ndeki “Kürt
Ö¤renciler Toplulu¤u
(Brunel Kurdish Soci-
ety) taraf›ndan oragani-

ze ediliyor. Filmi izle-
mek isteyenlerin bru-
nelkurdishsociety@gma-
il.com mail adresinden
organizatörlerle irtibata
geçebilecekleri belirtil-
di.
Ghobadi'nin ‘Turtels
Can Fly’ adl› filmi, Irak
eski diktatörü Saddam
Hüseyin döneminden
sonra Irak-Türkiye s›n›-
r›ndaki Kürt Mülteci
kamp›nda may›n topla-
yarak hayatlar›n› sür-
dürmeye çal›flan çocuk-
lar› anlat›yor.

               

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



9

M
uhafazakâr
P a r t i ' n i n
göçmenlik-
ten sorumlu
milletvekili

Damian Green, ‹çiflleri
Bakanl›¤›'ndan d›flar›ya
bilgi s›zd›rd›¤› iddialar›yla
dokuz saat süeyle gözal-
t›nda tutuldu. Emniyet
Müdürlü¤ü, Green'in "ka-
musal alanda yetkiyi kö-
tüye kullanmaya çal›flt›¤›"
flüphesiyle gözalt›na al›n-
d›¤›n› bildirdi. Polis, Gre-
en'in parlamentodaki ofisi
ve evindeki çal›flma oda-
s›nda arama yap›ld›¤›n› da
aç›klad›. Hakk›ndaki iddi-
alar› yalanlayan Muhafa-
zakar milletvekili, muha-
lefette yer alan siyasetçile-
rin hükümetin çal›flmalar›-
n› takip etmekle yükümlü

olduklar›n› söyledi ve bu-
nu yapmaya devam ede-
ce¤ini de ekledi. Olaydan
sonra Avam Kamaras›'nda
Damian Green, "Görevimi
yapt›¤›m için dokuz saati
aflk›n süre gözalt›nda tu-
tuldu¤umdan dolay› flafl-
k›n›m." diye konufltu.
Green, "Yanl›fl bir fley
yapt›¤›m› kabul etmiyo-
rum. Hükümetin gizli tut-
mak istedi¤i bilgileri daha
önce bir çok kez kamuya
aç›klad›m; kamunun bun-
lar› bilmesi gerekti¤ine
inan›yorum." dedi. Duru-
ma öfkeyle karfl›l›k veren
Muhafazakâr Parti lideri
David Cameron, Green'in
neden dokuz saat boyun-
ca sorguland›¤›n›n ve evi-
nin neden dokuz terörle
mücadele görevlisince ba-

s›ld›¤›n›n aç›klamas›n› ta-
lep etti. Cameron, millet-
vekilinin suçunun hükü-
metin elindeki gizli bilgi-
leri kamuya aç›klamak ol-
du¤unu söyledi. S›zd›r›lan
konulardan baz›lar›n›n flu
bafll›klardan olufltu¤u be-
lirtiliyor:
- ‹çiflleri Bakan›'n›n reses-
yonun suç art›fl›na neden
olaca¤› yolundaki bir
mektubu. 
- 2008 y›l› fiubat ay›nda
Avam Kamaras›'nda bir
kaçak göçmenin temizlik-
çi olarak çal›flt›r›lmas›. 
- ‹çiflleri Bakanl›¤›'n›n,
özel güvenlik sektörünü
düzenleyen bir kuruluflun
2007 y›l›nda 5 bin kaçak
göçmene lisans verildi¤ini
bilmesi, ancak bunu ka-
muya ilan etmemesi. 

Muhafazakar Parti milletvekili 
‘bilgi s›zd›rmaktan’ gözalt›na al›nd› 

Ana muhalefetteki Muhafazakâr Parti'nin 
göçmenlikten sorumlu milletvekili Damian Green,
‹çiflleri Bakanl›¤›'ndan d›flar›ya bilgi s›zd›rd›¤
› iddialar›yla gözalt›na al›nd›. Terörle Mücadele ekip-
lerince dokuz saat süreyle sorgulanan Green, daha
sonra fiubat ay›na kadar kefaletle serbest b›rak›ld›.

‹
çiflleri Bakanl›¤›,
2015'e kadar ülkede-
ki yabanc›lar›n yüzde
90'›n›n bu kimlik

kartlar›n› alm›fl olaca¤›n›
bildirdi. Ücret karfl›l›¤› ve-
rilen kimlikte isim, soyad,
do¤um tarihi, do¤um ye-
ri, milliyeti, ‹ngiltere'de
bulunma sebebi ve par-

mak izi gibi ayr›nt›l› bilgi-
ler yer al›yor. 
Muhafazakar Parti, uygu-

laman›n terör ve yasa d›fl›
göçü engellemeyece¤ini
ve pahal› oldu¤unu belir-
tirken, hükümet, iflvere-
nin ifl isteyenin vize ve
di¤er yasal durumlar›n›
da görebilece¤i kimlik sa-
yesinde kaçak iflçili¤in
büyük ölçüde engellene-
ce¤i görüflünü savunuyor.

Kimlik kartlar›n›n
da¤›t›m›na baflland›

‹ngiltere'de, AB d›fl› ülkelerden ö¤renciler, ‹ngilizlerle evli 
olanlar ve ifli dolay›s›yla sürekli oturma izni bulunanlara parmak

izinin de yer ald›¤› kimlik kartlar›n›n da¤›t›m›na baflland›.

K
ing yapt›¤› aç›k-
lamada, serma-
yenin güçlendi-
rilmesinin sonu-

na gelinmemifl olunabile-
ce¤ine iflaret ederek, ge-

rekli oldu¤unda bunu
yapmaktan kaç›nmamak
gerekti¤ini vurgulad›.
Mervyn King, en önemli
hedefin, bankalar› yeni-
den borç verebilir duru-

ma getirmek oldu¤unu
kaydetti. Hükümet, ban-
kalar›n sermayesini güç-
lendirmek için bugüne
kadar 37 milyar sterlin ta-
ahhütte bulundu.

“Bankalar›n daha çok paraya ihtiyac› var”
Merkez Bankas› Baflkan› Mervyn King, bankalar›n 

yeniden borç verebilme koflullar›na dönmek için daha 
fazla sermaye enjekte edilmeye ihtiyac› oldu¤unu söyledi. 
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A
ya Sofia Tra-
vel, Lon-
dra’dan dün-
yan›n her ye-
rine bütün
havayolu ifl-

letmeleri ile hizmet ver-
meye bafllad›. Kas›m ay›
bafl›nda kurulan firma,
özellikle Türkiye’ye yöne-
lik uçufllar›nda bir ilki ya-
flama geçirdi. Londra’dan
iç hat bileti kesen tek fir-
ma olma gururunu yafla-
yan Aya Sofia, THY baflta
olmak üzere Onur Air, At-
las, Pegasus ve Anadolu
Jet ile çal›fl›yor. Konuyla
ilgili aç›klama yapan Aya
Sofia Travel yetkilisi Ergun
Çakmak, sektöre iddial›
girifl yapt›klar›n› belirte-
rek, Türkiye’ye yönelik
kültür-tur hizmeti verebil-
mek için de flu anda çal›fl-

malar yapt›klar›n› söyledi.
Dünyan›n herhangi bir
noktas›na uçufllarda hiz-
met vermenin önemli ve
ciddi bir ifl oldu¤unu be-
lirten Çakmak, bu hizmeti
verebilmek için yo¤un gö-
rüflmeler yapt›klar›n› ve
firmalarla anlaflt›klar›n› di-
le getirdi. Çakmak, özel-
likle Türkiye’ye yönelik
özel hizmetler üzerinde
yo¤unlaflt›klar›na vurgu
yaparak, “Aya Sofia Travel
olarak bu güne kadar ya-
p›lmayanlar› yapmaya ça-
l›flaca¤›z. Örnek olarak bu
ülkede Türkiye’de iç hat
uçufllar›nda hizmet veren
bir seyahat flirketi yok.
Ben sektördeki deneyim-
lerimi de göz önüne ala-
rak bu hizmeti vermek
için kollar› s›vad›m. Türki-
ye’deki iç hat firmalar› ile

görüfltüm ve flu anda THY,
Onur Air, Atlas, Pegasus
ve Anadolu Jet ile çal›flma-
lar yap›yoruz” dedi.

PAKET TAT‹L 
MEVCUT
Paket tatil alan›nda da ça-
l›flmalar yapt›klar›n› ve
yaz dönemleri için Ege ve
Akdeniz a¤›rl›kl› olmak
üzere hizmet sunacaklar›-
n› belirten Çakmak, Mar-
maris, Antalya, Bodrum,
Ölü deniz ve Fethiye’nin
bu paket tatiller içerisinde
en önemli ayaklar oldu¤u-
nu söyledi. Çakmak, kül-
tür turlar› alan›nda ise
baflta ‹stanbul olmak üze-
re Ayasofya, Topkap› Sa-
ray›, Dolmabahçe gibi ta-
rihi mekanlara yönelik de
turlar düzenleyeceklerini
aç›klad›. 

LONDRA’NIN HERYE-
R‹NE ULAfiIM 
H‹ZMETLER‹
Ulafl›mda s›n›r tan›mad›k-
lar›n› o nedenle sadece
uçufl de¤il uçufl sonras›
hizmet aya¤›na da el att›k-
lar›n› ifade eden Ergun
Çakmak, flimdilik bunu
Londra’da yapt›klar›n›, ta-
lep çerçevesinde di¤er
yerlerde de yapmay› plan-
lad›klar›n› söyledi. “Lon-
dra’daki hava alanlar›ndan
vatandafllar›n istedikleri
yere transfer ifllemini ger-
çeklefltiriyoruz. Buna VIP
hizmeti de dahil” diyen
Çakmak, araç kiralama ifli
de yapt›klar›n›, ‘Hizmette
s›n›r yok’ ilkesinden ödün
vermeden çal›flmalar›n›
yürüteceklerini aktard›. 
Türkiye’de befl Londra’da
ise iki y›ld›r seyahat sektö-

ründe çal›flt›¤›n› belirten
Çakmak, bu alandaki de-
neyimlerini sektördeki ek-
sikleri göz önünde bulun-
durarak yeni açt›¤› flirketle
halka yans›tmaya çal›flaca-
¤›n› kaydetti. 
Çakmak, müflteri memnu-
niyetinin kendileri için
çok önemli oldu¤una dik-
kat çekerek, vatandafla ra-
hat edebilece¤i seyahat
etme imkan›n› alt› kiflilik
kadrolar› ile sunmaya ça-
l›flt›klar›n› söyledi. Fiyatla-
r›nda sektöre yeni giren
bir firmaya yak›flan tarife-
ler uygulad›klar›n› da söz-
lerine ekleyen Çakmak,

para kazanmaktan öte bi-
reysel müflteri memnuni-
yetinin kendileri için çok
daha önemli oldu¤unu
söyledi. Aya Sofia Travel,
sektöre yeni giren bir fir-
ma olarak dönem dönem
promosyanlar uygulama-
n›n yan›nda, indirimli tari-
feleri ile de müflteri bek-
lentilerini karfl›lamaya ça-
l›flaca¤›na yönelik reklam-
lar yap›yor. Haringey’de
hizmet veren firma yetkili-
leri, gazetemizde yay›nla-
nan bu haberle birlikte
gelen müflterilerine özel
tarife uygulayaca¤›n› aç›k-
lad›.

Ulaslararas› seyahat sektörüne yeni giren Aya Sofia Travel, 
Londra’dan dünyan›n her yerine uçufl hizmeti vermeye bafllad›.
Türkiye’ye yönelik iç hat uçufllar› organizasyonlar›n› da 
gerçeklefltiren firma, müflteri memnuniyeti ile büyümeyi hedefliyor. 

Aya Sofia Travel Haringey’de hizmete girdi

Aya Sofia Travel yetkilisi Ergun Çakmak, seyahat sektöründe
yap›lmayanlar›n alt›na imza atmaya çal›flacaklar›n› söyledi. 
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‹
ngiltere’de yafla-
yan ve genel an-
lamda aile bireyle-
ri aras›nda yafla-
nan s›k›nt›lara dik-
kat çekmek ve

sa¤l›kl› bireyler yetifltire-
bilmenin önündeki en-
gelleri kald›rmak amac›y-
la Kurdish Advice Cen-
tre’da düzenlenen “Sa¤-
l›kl› Ebeveyn ve Çocuk
‹liflkisi” konulu seminer
30 Kas›m’da gerçekleflti. 
Yaklafl›k 50 kiflinin kat›l›-
m› ile gerçekleflen semi-
nerde konuflan Sosyolog
Yusuf Yalç›n, sa¤l›kl› bi-
reylerin birikimli ve sa¤-
l›kl› beyinlere sahip ye-
tiflkinler taraf›ndan yetifl-

tirilebilece¤ini söyledi. 
Çocuklar›n büyüme sü-
reçlerinin aile bireyleri
taraf›ndan yak›ndan göz-
lenmesi gerekti¤ine dik-
kat çeken Yalç›n, çocuk-
larla en iyi iletiflimin do-
kunarak kuruldu¤unu
ifade etti. Çocuklar›n k›z

ya da erkek fark etmez
sevgiye her zaman aç bir
flekilde yetiflti¤ini ifade
eden Yalç›n, her bireyin
tav›r ve davran›fllar›nda,
düflünce yap›s›nda geç-
miflte yaflad›¤› olaylardan
izler tafl›d›¤›n› da sözleri-
ne ekledi. “Bir çocu¤u

yetifltirirken sürekli sus-
turmufl, sen anlamazs›n
deyip hep baflar›s›n› gör-
mezden gelerek yapt›kla-
r›n› bast›rm›flsan›z o bire-
yi de sald›rgan bir birey
olarak yetifltiriyorsunuz
demektir” fleklinde konu-
flan Yalç›n, madde ba-
¤›ml›s› olan kifliliklerde
ise bebeklikte çocu¤un
sütten kesilme sürecinin
izlerinin tafl›nd›¤›na vur-
gu yapt›. Çocu¤un sütten
kesilmesinin dilde bitiril-
mesinin yanl›fl oldu¤una
iflaret eden Yalç›n, bu
dönemde çocu¤un anne-
ye karfl› öfkesinin de or-
taya ç›kt›¤›n› ve bunun
ilerde insanlara yaklafl›r-

ken öfke unsurunun kifli-
li¤e yans›mas› olarak kar-
fl›m›za ç›kabilece¤ini
söyledi. Oyuncak seçimi
ile ilgili ise Yalç›n, “Ço-
cuklar›n dünyas›nda
oyunca¤›n çok büyük
önemi vard›r. Öncelikle
çocuklara çok oyuncak
al›nmamal›. Onu gelifltiri-
ci oyuncak seçimi yap›l-
mal›. Erkeklere oyuncak
silah veya araba almak
fliddete iterken, k›z ço-
cuklar›na ise bebek al-
mak onun içindeki zay›f-
l›k kimli¤inin ortaya ç›k-
mas›na neden olmakta-
d›r. Oyuncak seçiminde
cinsiyetsiz seçimler yap›l-
mal›. Lego tarz› kiflilik

gelifltirici, e¤itici, ö¤retici
oyuncaklara çocuklar›
yönlendirmek gerekir”
diyerek oyuncaklar›n ki-
flilikler üzerindeki etkile-
rini anlatt›. Her yetiflkinin
iyi çocuk yetifltirdi¤ini
düflünerek övündü¤ünü
de aktaran Yalç›n, her bi-
reyin çocuk yetifltirmede
eksikleri oldu¤unu ka-
bullenerek olaylara yak-
laflmas› gerekti¤ini vur-
gulad›. Ebeveynlerin ço-
cuklar›na daha fazla va-
kit ay›rmalar› noktas›nda
da toplumumuzda yanl›fl-
l›klar yap›ld›¤›n›, hergün
çocuklara sevgi gösteri-
sinde bulunulmas› gerek-
ti¤ini söyledi.

12

‹ngiltere’de yaflayan ailelerin çocuk yetifltirmedeki eksikleri üzerine Kurdish Advice
Centre’da (Komkar), “Sa¤l›kl› Ebeveyn ve Çocuk ‹liflkisi” konulu bir seminer düzenlendi.

Komkar’da “Sa¤l›kl› Ebeveyn
ve Çocuk ‹liflkisi” semineri

Kurdish Advice Centre’da düzenlenen“Sa¤l›kl› Ebeveyn ve Çocuk ‹liflkisi”

konulu seminere çok say›da aile kat›ld›.
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Sorunlar›na belediyenin art›k çözümler üretmesini bekleyen Haringey esnaf›, müflterilerine kesilen park cezalar›
nedeniyle ifl yapamaz hale geldiklerini, haks›z yere kesilen çöp cezalar›ndan dolay› da ma¤dur edildiklerini söylüyorlar.

Ü
lkede yaflanan
ekonomik kriz
tüm esnaf› ol-
du¤u kadar
Haringey esna-

f›n› da etkiliyor. Bu krizin
üzerine, y›llard›r yaflad›kla-
r› otopark sorunu da ekle-
nince çileden ç›kan esnaf
art›k isyan eder konuma
geldi. Konuyla ilgili beledi-
ye ile sürekli görüfltüklerini
söyleyen Haringey Green
Lanes Esnaflar Derne¤i
Baflkan› fiefik Mehmet, so-
runa y›llard›r çözüm bul-
mak yerine, kazan›lm›fl
haklar› olan 10 dakikal›k
otopark ücretinin 1 saate
çekilmesinin de haks›z bir
tutum oldu¤unu dile getir-
di. ‹fl yapt›klar› bölgenin
befl y›l öncesine göre çok
farkl› bir yap›ya büründü-
¤ünü belirten Mehmet, tra-
fik sorununa çözüm içerik-
li yaklafl›k iki sene önce

getirilen 10 dakikal›k ücret
tarifesinin, 11 Kas›m’da be-
lediyede yap›lan bir top-
lant› sonras›nda kald›r›ld›-
¤›n› aktard›.  Yaklafl›k 50
senedir Haringey’de otur-
du¤unu, 40 senedir de bu-
rada iflletme sahibi oldu¤u-
nu belirten Haringey Gre-
en Lanes Esnaflar Derne¤i
Baflkan› fiefik Mehmet,
“Geçti¤imiz y›llarda burada
dükkan bulunmazken flim-
di dükkanlar boflalmaya
bafllad›. Mali sorunlar yafl›-
yor esnaf. Son 3-4 ay içeri-
sinde esnaf ekonomik kriz
üzerinde konuflur oldu.
Buna bir de trafik, yani
otopark sorunu eklenince
sorunlar iyice büyüdü.” di-
ye konufltu.  Park sorunu-
na yönelik belediye ile
geçti¤imiz haftalarda bir
toplant› gerçeklefltirdikleri-
ni belirten Mehmet, beledi-
yenin suçu Transporter For

London’a att›¤›n›, bu firma-
n›n ise muhataplar›n›n
kendileri olmad›¤›n› söyle-
yerek topu belediyeye att›-
¤›n› söyledi. Muhatap ala-
cak bir makam bulamad›k-
lar›na vurgu yapan Meh-
met, otopark cezalar›n›n
insanlar uyar›lmadan kesil-
mesinin de ayr› bir sorun
oldu¤unu dile getirdi.  

KAZANILMIfi HAKKIN
GER‹ ALINMASI
Otopark sorununun y›llar-
d›r yafland›¤›n› ama son iki
senedir 10 dakikal›k zaman
dilimine 40 peni ödedikle-
rini de sözlerine ekleyen
Mehmet, “Biz fiyatlar ko-
nusunda da belediye ile
tart›flmalar yaflad›k. 11 Ka-

s›m tarihinde yeni fiyatlar
uygulamaya bafllad›lar. Bi-
ze bir bildirimde bulunma-
dan bu uygulamay› kald›r-
d›lar. fiimdi iki tarife koy-
dular. 1 ve 2 saatlik olarak
art›k bu tarife uygulan›yor.
Fiyatlar› da yükselttiler. 
Müslüman halk›n bayram›
olarak kabul edilen Kurban
Bayram›n›n yaklaflt›¤› bu
sürede belediye yetkilileri-
ne öneri fleklinde bayrama
özel bir tarife önerisini ge-
tirdiklerini belirten fiefik
Mehmet, “Buradaki birçok
esnaf›n dilekleri üzerine di-
ni günlerde ve tatillerde
park freedir. Biz bunun bi-
zim dini tatil günlerimizde
‘free’ olmas›n ama bize uy-
gun bir fiyat tarifesi uygu-
lans›n dedik. Size verirsek
di¤er milletler de öyle bir
talepte bulunacaklar deyip
bu iste¤imizi geri çevirdi-
ler” dedi.

fiefik Mehmet, çöp sorunu-
na da dikkat çekerek “Çöp
sorunumuz da ayr› bir ko-
nu. Dükkan ‘rate’leri ayr› bir
konu. Wood Green High
Rood’un kazanc› ile bizim
kazanc›m›z bir tutulamaz
ama bizler o bölge ile ayn›
oranda para ödüyoruz. Bu
adaletli bir yap› de¤il. Bu ra-
kam›n afla¤› çekilmesini ta-
lep ediyoruz” dedi. Geri dö-
nüflüm çal›flmalar›na da kat-
k› sunmak için özel çal›flma-
lar› oldu¤unu belirten Meh-
met, at›k ya¤lar›n toplan›l-
mas›yla ilgili mevcut bir ya-
p› oldu¤unu, bunu ka¤›t
alan›na da aktarmak gerek-
ti¤ini söyledi. fiu an beledi-
yenin at›k ka¤›tlar› topla-
mak için dükkanlardan para
ald›¤›n› belirten fiefik Meh-
met, rakamlar›n esnafa yar-
d›mc› olacak hale getiril-
mesini talep ettiklerini dile
getirdi.

ECZACI AL‹ GÜL ÖZBEK
(MED-CHEM) VE
D‹SPANSER D.PATEL
“Ara sokaklardaki parklar›n
kald›r›lmas› bizleri zor du-
ruma soktu. Ayr›ca beledi-
ye memurlar›n›n özellikle
çöple ilgili dolaflan memur-
lar›n esnaf› hiçe sayarak
agresif davran›fllar sergile-
meleri hofl de¤il. Bizi çok
hafife alan bir belediye ya-
p›s› var flu an karfl›m›zda, o
da biz Haringey esnaf›n-
dan kaynakl›d›r. Biraraya
gelip ortak eylemliliklerin
alt›na imza atm›yoruz. Biz
istesek bu caddeyi kapata-

biliriz. Ama maalesef birlik
yok.” 

MEHMET’S HA‹R
BEAUTY ‹fiLETME SA-
H‹B‹ MEHMET EK‹NC‹ 
“Müflterilerimizin sorunlar›-
n›n bafl›nda park sorunu
geliyor. Esnaf olarak birlik
olmam›z gerekir diye dü-
flünüyorum. Haringey Gre-
en Lanes Esnaflar Derne-
¤i’nden birlik olacak bir ya-
p›n›n oluflturulmas› yönün-
de çal›flmalar yapmalar›n›
bekliyoruz. ‹çinde yabanc›-

lar›n da oldu¤u bir yap›y›
organize edebilirsek soru-
nu çözebiliriz diye düflünü-
yorum.“

FLAME RESTAURANT
‹fiLETME SAH‹B‹ RIZA
ALPKAN
“En büyük sorunumuz
park sorunu. Her fleye zam
geliyor ama ifller düflüyor.
Küçük esnaf›n sorunlar›n›
göz önünde bulundurarak
sorunlara yetkili birimler
taraf›ndan çözüm önerileri
gelifltirilmeli.” 

MESS HA‹R BEAUTY
‹fiLETME SAH‹PLER‹
SERP‹L VE SEHER
“H›rs›zl›k sorunumuz var.
Haringey’de çok büyük
h›rs›zl›klar oluyor. Gün içe-
risinde de bizi rahats›z edi-
yorlar. Ayr›ca park sorunu-
nun çözümünü biran önce
bulsunlar. Esnaf olarak ya-
p›labilecek bir eylem plan›-
n›n bafl›nda görevli olarak
durmaktan gurur duyar›m.
Çünkü sorun benim soru-
num, benim ekmek paras›
kazanma sorunum.”

D‹YARBAKIR
RESTAURANT ‹fiLETME
SAH‹B‹ ERKAN AKSU
“En büyük sorunumuz
park sorunu. Y›llard›r bu
ülkeye kazand›ran kiflilik-
ler olmam›z nedeniyle sesi-
mizin duyulmas› gerekti¤i-
ni düflünüyorum. Art›k biz-
lere üvey evlat muamelesi
yap›lmas›n belediye tara-
f›ndan. Sorunlar›m›z› kay-
da als›nlar. Gece açma li-
sans›m›z ile ilgili sorunu-
muz var.”

PHOTO IMAGE
STUD‹O ‹fiLETME
SAH‹B‹ ÜNAL ÖZEN
“Müflterimiz bir foto¤raf
çektirecek ifli 10 dakika
sürmüyor. Park edecek yer
bulam›yor. Sadece bu park
sorunu yüzünden bu böl-
geye halk gelmez oldu. Bir
kez ceza yiyen müflteri bir
daha gelmiyor. Belediye-
nin bu soruna çözüm bul-
mas› gerekir.” 

Park ve çöp cezalar› Haringey
esnaf›n›n belini büktü...

HAR‹NGEY ESNAFLARI YAfiADIKLARI SORUNLARI
TELGRAF ARACILI⁄IYLA D‹LE GET‹RD‹LER

Haringey Green Lanes Esnaflar Derne¤i Baflkan› fiefik Mehmet
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78’
liler ‹n-
g i l t e r e
G i r i fl i -
m i ’ n i n

düzenledi¤i “Mamak zin-
dan› kad›n ko¤uflundan
26 y›l sonra sahibini ara-
yan mektuplar” konulu
panel ve ard›ndan yap›-
lan sergi büyük ilgi gör-
dü. 29 Kas›m’da Londra
Toplum Merkezi’nde ya-
p›lan ve Sinan Y›lmaz’›n
yönetiminde gerçekleflen
panelde, uzun süre An-
kara Mamak Cezaevi’nde
siyasi tutuklu olarak ka-
lan Meral Bekar, 78’liler-
den çok fazla fley bek-
lendi¤ini söyledi. Bekar,
1980 döneminin sanc›l›
sürecinden geçerek bu-
günlere gelmifl ve büyük
ac›lar yaflam›fl bu insan-
lar›n birer kurtar›c› rol
üstlenmediklerine de
dikkat çekti. Konuflmac›-
lardan yine Mamak’ta
uzun süre tutuklu olarak
kalan Devrimci 78’liler
Federasyonu Baflkan›
Ruflan Sümbülo¤lu ise o
dönemde verdikleri mü-
cadele sonras›nda ya-
flamlar›n› yitiren insanla-
ra karfl› bir vicdan borcu-
nun bulundu¤unu, her-
kesin bunu derinden his-
setmesi gerekti¤ini ve o
dönemi yaflatan insanlar›
bu çerçevede yarg›lamak
gerekti¤ini vurgulad›.

MAMAK BEDENLER‹
VE RUHLARI YARA-
LADI
1980 döneminde Mamak
Cezaevi’nde bedenleri-
nin ve ruhlar›n›n yara-
land›¤›n› söyleyen Meral
Bekar, o dönemde gör-
dükleri iflkence nedeniy-
le faflizm yandafllar›n›n
karfl›s›na daha bir güçlü
ç›kt›klar›n› ifade etti. O
dönemde kad›nlar ko¤u-
flunda kalan arkadafllar›-
n›n siyasi anlamda ayr›-
l›klar yaflad›klar›n› ama
ortak bir mücadele ekse-

ninde birlefltiklerini be-
lirten Bekar, “Siyasi idik.
Hepimiz Türkiye’nin ge-
lece¤i için bir fleyler yap-
ma gayretiyle faflizm
yandafllar›n›n karfl›s›na
dikildik. Gördü¤ümüz
bask›, fiziki fliddet ve
psikolojik y›pratma poli-
tikalar› bizlerde derin ya-
ralar açt›. O günleri
an›msamak istemeyen
arkadafllar›m›z var. Hatta
bu sergi arac›l›¤› ile bu-
lufltu¤umuz baz› arka-
dafllar›mla duygulu anlar
yaflad›¤›m›z oldu. Tabi
bunu sadece kad›nlar
anlam›nda söylemiyo-
rum o dönemde o süreci

yaflayan kad›n erkek her
arkadafl›m a¤lamamak
için kendilerini zor tuttu-
lar. Bizler öylesi sanc›l›
süreçlerden geçerek bu-
günlere geldik. Mücade-
lesine sahip ç›kan arka-
dafllar›m›z›n birço¤u bu-
gün sürgün hayat› yafl›-
yor. Bunlar bizi ayr›ca
üzüyor. Bunun için bir
fleyler yapmam›z gerekir
diye düflünüyorum” de-
di. 

V‹CDAN BORCUMUZU
DARBEC‹LER‹ 
YARGILAYARAK 
ÖDEYEB‹L‹R‹Z
Devrimci 78’liler Fede-
rasyonu Baflkan› Ruflan
Sümbülo¤lu ise Meral
Bekar’›n söylediklerine
kat›ld›¤›n› belirterek, o
dönemi yaflayan ve ver-
di¤i mücadelede flehit
düflen her insana bugün
yaflayan her bireyin vic-
dan borcu oldu¤unu
söyledi. Bunun gere¤i
olarak da 1980 dönemi
darbe giriflimine imza
atanlar›n yarg›lama süre-
cine ortak olunmas› ge-
rekti¤ine dikkat çeken

Sümbülo¤lu, “Öncesi ve
sonras› fleklinde 1980 sü-
reci bir bütün olarak ifl-
lenmeli ve darbeci gene-
raller ve yandafllar› yarg›-
lanmal›. Devrimci ülke-
nin faflizme do¤ru sürük-
lendi¤inin fark›na varan
bireyler biraraya gelme-
ye çal›flt› ama bu derin
yaralarla karfl› karfl›ya b›-
rak›ld›lar. Baz› arkadaflla-
r›m›z› o dönemde hakl›
mücadeleleri u¤runa

kaybettik. Baz›lar› ise
çok sevdikleri ülkelerin-
den kopar›ld› ve bugün
yabanc›s› olduklar› bir
ülkede sürgün, göçmen
ve mülteci s›fat› ile mü-
cadele ediyorlar. Bu nas›l
bir adalet” diye konufltu. 

DUYGULU ANLAR 
YAfiANDI
Karfl›l›kl› tart›flma fleklin-
de devam eden panelde
söz alan bir konuk, Me-
ral Bekar’›n bask›lar›n
yo¤un olmad›¤› dönem-
de mücadele arkadafllar›
aras›nda bir kopukluk,
bask›lar›n yo¤unlaflt›¤›
anlarda ise dayan›flma-
n›n geliflti¤i bir süreci ya-
flad›klar› söylemine kar-
fl›l›k, bunun ayr› bir tar-
t›flma konusu oldu¤unu
ifade etti. Darbe sürecin-
de çocuk olan veya yeni
do¤mufl olan gençlerin
de yo¤un ilgi gösterdi¤i
panelde, o süreci yafla-
m›fl olanlar aras›nda baz›
kat›l›mc›lar›n gözlerinin

doldu¤u gözlendi. 
3 Aral›k akflam›na kadar
gezilecek 
“Mamak zindan› kad›n
ko¤uflundan 26 y›l sonra
sahibini arayan mektup-
lar” konulu sergi bitimin-
de aç›lan deftere ise o
dönemi yaflayan kiflilerin
ve bu dönemde hala o
sürecin izlerini arayan
gençlerin duygular› ve
düflünceleri yaz›ya dökü-
lüyor.

“Mamak zindan› kad›n ko¤uflundan 26 y›l sonra sahibini arayan
mektuplar” konulu panel ve ard›ndan yap›lan sergi büyük ilgi
gördü. 78’liler ‹ngiltere Giriflimi’nin Londra’da düzenledi¤i 
etkinlikte, sahibini arayan mektuplar arac›l›¤›yla darbecilerin
yarg›lanma sürecine dahil olunmas› gerekti¤i vurguland›.

Geçti¤imiz hafta ‹ngiltere’de
ve bütün dünyada, 25 Kas›m
Kad›na Yönelik fiiddete Karfl›
Uluslararas› Mücadele Günü
nedeniyle, çeflitli etkinlikler
ve gösteriler düzenlendi. Bu
haftan›n önemi bütün dünya-
da kad›na yönelik ay›r›m ve
fliddeti protesto ederek
kad›na karfl› olan ay›r›mc›l›¤a,
cinsiyet eflitsizli¤ine, aile içi
fliddete, savafla ve ›rkç›l›¤a
karfl› mücadeleyi teflvik
etmektedir. 25 Kas›m tarihi,
1960 y›l›nda Dominik
Cumhuriyeti’nde, darbeci
askerlere karfl› mücadele
eden üç k›z kardeflin darbeci
yönetime ait kifliler taraf›ndan
tecavüz edilerek
öldürülmesinden gelmekte-
dir. Mirabel Kardefller olarak
adland›r›lan bu k›z kardefller,
kad›n›n toplumsal ve kendi
özgürlü¤ü için mücade-
lesinde 1960 y›l›ndan beri
sembol olmufllard›r. 

Bugün bütün dünyada
savafllar ve çat›flmalardan
dolay› en a¤›r bedeli ödeyen,
ay›r›m›c›l›¤a maruz kalan ve
en savunmas›z  kesimin
kad›nlar oldu¤u herkesçe bil-
inmektedir. Ancak ben bu
haftaki yaz›m›, dünyan›n
öteki bölgelerinde, savafllar›n
çat›flmalar›n ma¤duru ve kur-
banlar› olarak bedel ödeyen
kad›nlar›  de¤il, demokrasi ve
insan haklar›n›n befli¤i olarak
bilinen modern bat›
dünyas›ndaki kad›n› ele
almak istedim.  

Konuya istatistikler ile
bafllamak istiyorum çünkü
rakamlar›n tek bafl›na,
konuyu yorumlardan daha
güçlü ve yal›n bir flekilde
konuyu ortaya serece¤ini
düflünüyorum. 

‹ngiltere’de y›lda yaklafl›k 3
milyon kad›n›n fliddete
maruz kald›¤› bilinmektedir.
Bu ülkedeki kad›nlar›n
yaklafl›k 4’te 1’i  hayatlar›nda
en az bir kere aile içi fliddete
maruz kalmaktad›rlar.
Haftada ortalama 2 kad›n›n
kendi eflleri ya da partnerleri
taraf›ndan öldürüldü¤ünü
söylüyor istatistikler. Aile içi
fliddete maruz kalan kad›n,
polise baflvurmadan önce,
yaklafl›k 35 kez cinsel ve
fiziksel fliddete maruz
kalmaktad›r. Bu ülkedeki
fliddet içerikli suçlar›n
yaklafl›k %16’s› kad›nlara
karfl› ifllenmektedir. 

Polisin 2006/2007 verilerine
göre, polise her dakikada 1
aile içi fliddete iliflkin flikayet
b i l d i r i l m e k t e d i r . Y i n e
2006/2007 tarihleri aras›nda
sadece ‹skoçya’da, ifllenen
fliddet suçlar›n›n %87’sinde
suç ma¤durlar› kad›nlard›r. 

Bugün eflitlik, demokrasi ve
insan haklar›na sayg›n›n
sembolü olarak bilinin bu
ülkede bile, pratikte kad›n›n
erkekten daha ucuza
çal›flt›r›ld›¤›n› biliyoruz. Kad›n
ve erkek aras›ndaki maafl ve
ödeme fark›na bakt›¤›m›zda
asl›nda kad›n ile erkek
aras›ndaki eflitsizli¤in sadece
fliddetten kaynakl› bir eflitsiz-
lik olmad›¤›n› da net olarak
görebiliriz. Bugün
‹ngiltere’de kad›n ile erkek
aras›ndaki maafl ve gelir
eflitsizli¤i asl›nda kad›na
halen nas›l bak›ld›¤›n› çok
net bir flekilde göstermekte-
dir. Bu ülkede,  erkekler
kad›nlardan saatli¤ine 17.2%
oran›nda daha fazla kazan-
maktad›rlar. Bu rakam bütün
yaflamlar› boyunca erkeklerin
kad›nlardan 330,000 Sterlin
daha fazla kazand›klar›n
göstermektedir. Yasalarda her
ne kadar kad›n erkek eflitli¤i
ön görülse de pratik yaflamda
maalesef istatistiklerin göster-
di¤i kad›n ile erkek
aras›ndaki bu büyük eflitsiz-
lik.

Kad›na karfl› fliddet  bütün
dünyada sadece kad›nlara ait
bir problem olarak görülmek-
tedir ve konu kad›na karfl›
fliddet ve bask› olunca verilen
rakamlar aras›nda geliflmifl
bat› ülkeleri ile az geliflmifl ya
da geliflmekte olan  ülkeler
aras›nda maalesef çok fazla
bir fark yok. fiiddetin derece-
si ve yapt›r›mlar› farkl› olabilir
ancak  sorunun ortaya ç›k›fl
nedenleri hemen hemen
ayn›. Peki sorunun çözümü
nedir? Sorunun çözümü
flüphesiz kad›n›n ekonomik
anlamda ba¤›ms›zlaflmas› ve
sosyal bilinç düzeyinin yük-
selmesidir. Ancak bu sorunun
sadece bir boyutuyla
çözümüdür. 

Sorunun yüzy›llara yay›lan
art›k insan›n neredeyse
do¤as›yla bütünleflen yönü
kad›n›n ne olursa olsun ikin-
ci planda yer almas›
yarg›s›d›r. Dolay›s›yla kad›na
karfl› fliddetin önlenmesine
iliflkin yap›lan herfley kad›n›n
erkek ile tamamen her
koflulda eflit olabilmesine
iliflkin olmas›d›r. Sorunun
tamamen ortadan kald›r›lmas›
ise yukar›daki rakamlar göz
önüne al›nd›¤›nda bir hayal
gibi görünmektedir. Modern
bat› dünyas›ndaki kad›n›n,
yanibafl›ndaki erkekle savafl›
daha çok uzun sürece¤e ben-
ziyor.

syaman@levenes.co.uk

Sefaret Yaman
Direct number: 020 8826 1313

Kad›na Karfl›

fiiddet

Londra Toplum Merkezi’nde 
“sahibini arayan mektuplar” paneli 

Londra Toplum Merkezi’nde yap›lan panele Mamak Cezaevi’nde siyasi tutuklu olarak kalan Meral
Bekar ve Devrimci 78’liler Federasyonu Baflkan› Ruflan Sümbülo¤lu konuflmac› olarak kat›l›rken,

78’liler ‹ngiltere Giriflimi yetkililerinden Sinan Y›lmaz ise paneli yönetti.

78’liler ‹ngiltere Giriflimi’nin
düzenledi¤i “Mamak zindan›
kad›n ko¤uflundan 26 y›l
sonra sahibini arayan 
mektuplar” konulu panele
yo¤un ilgi oldu¤u gözlendi.
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‹
ngiltere'nin en bü-
yük ma¤aza zin-
cirlerinden biri
olan Woolworths
ma¤azas›n›n yöne-
timi kayyuma dev-
redilirken, ma¤a-

zan›n 30 bin çal›flan›n›n ifli
de tehlikeye girdi. Ülke-
deki di¤er perakendeciler
aras›nda, Woolworths ma-
¤azalar›n›n çöküflüyle bir-
likte y›lbafl› yaklafl›rken
çok büyük indirimler ola-
bilece¤i kayg›s› yay›l›yor.
Geliflmeleri de¤erlendiren
Çal›flma Bakan› Tony
McNulty, ifllerini kaybe-

den herkese yard›ma ha-
z›r olduklar›n› belirtti. ‹n-
giltere'de bu y›l içinde
30'un üstünde perakende-
ci kayyuma devredildi.
Öte yandan, ülkenin di¤er
2 büyük perakende devi
olan DSG ile Kingfisher da
yapt›klar› aç›klamada eko-
nomik yavafllamaya dik-
kat çekti. ‹ngiltere'deki
perakendeciler, tüketici
harcamas›ndaki büyük
düflüfl, artan iflsizlik ve ül-
kenin halihaz›rda reses-
yonda oldu¤u endiflesiyle
mücadele ediyor. Avru-
pa'n›n 2. büyük elektrikli

eflya perakendecisi olan
ve 1200 ma¤azas› bulunan
DSG, 1984'ten y›l›ndan
sonra ilk kez zarar etti.
Geçen y›l›n ayn› döne-
minde vergi öncesi kâr›
52.4 milyon sterlin olan
DSG, 18 ekimde 29.8 mil-
yon sterlin kâr aç›klad›.
DSG'den Reuters'a yap›lan
aç›klamada, mevcut eko-
nomik koflullar göz önüne
al›nd›¤›nda 2009'daki ifl
hacminin belirsiz oldu¤u-
nu ve flirketin sermayesini
ve kazanc›n› korumaya
odakland›¤› belirtildi. 8 ül-
kede 800 ma¤azas› bulu-
nan ve 70 binden fazla ça-
l›flan› olan ev gelifltirme
flirketi Kingfisher, ma¤aza
sat›fllar›n›n yüzde 5,1 ora-
n›nda azald›¤›n›, ‹ngilte-
re'deki sat›fllarda düflüfl ol-
du¤unu ve Çin'deki sat›fl-
larda ise ciddi bir azalma
oldu¤unu kaydetti. 1 Ka-
s›m'da 176 milyon sterlin
taban kar› aç›klayan King-

fisher'›n icra kurulu baflka-
n› Ian Cheshire, önlerinde
s›k›nt›l› zamanlar oldu¤u-

nu ve flirketin sermayesi
ile giderlerini do¤ru bir
flekilde idare ederek zor

pazarlardaki ifl hacmine
odaklanacaklar›n› ifade et-
ti.

‹ngiltere'nin en büyük ve en eski ma¤aza zincirlerinden biri olan Woolworths yönetim kurulu taraf›ndan al›nan kararla 815
ma¤azas›n›n yönetimini kayyuma devretti. 385 milyon sterlin borcu olan flirketin 30 bin çal›flan›n›n ifli de tehlikeye girdi.

Ma¤aza devi çöktü: 30 bin çal›flan›n ifli tehlikeye girdi

Göçmenlerin bu y›l içinde 300 milyar dolar tutar›ndaki bir
miktar› kendi ülkelerine gönderdikleri belirlenirken, G-8

ülkeleri göçmenlerin gönderdikleri paralar› incelemeye ald›.

S
anayileflmifl 8 ülkenin olufltur-
du¤u G-8 ülkeleri göçmenlerin
finans ak›fl›n› daha yak›ndan
incelemek üzere bir ça-
l›flma grubu görev-
lendirdi. 2004 y›-

l›nda, Avrupa'n›n 7 sana-
yi ülkesi ile Rusya'dan
oluflan G-8 ülkelerinin
devlet ve hükümet bafl-
kanlar›, göçmenlerin
kendi ülkelerine yapt›kla-
r› para transferini inceleme
karar› alm›flt›. Ancak 2007
sonbahar›na kadar birkaç çal›fl-
ma d›fl›nda pek bir ad›m at›lmad›. Dün-
ya Bankas›, ülkelerin ödemeler dengesi
baz›nda, bu y›l yaklaafl›k 300 milyar do-
lar tutar›nda bir miktar›n, göçmenler ta-
raf›ndan ana vatanlar›na transfer edildi-

¤ini hesaplad›. Bu miktar, dünya gene-
lindeki resmi kalk›nma yard›mlar›n›n
neredeyse 3 kat›n› buluyor. Dünya Ban-

kas›'n›n verilerine göre, bu trans-
fer tutar› 2000 y›l›ndan bu ya-

na 3'e katland›. Almanya
Maliye Bakanl›¤›'ndan
Dirk Kranen, bu h›zl› art›-
fl›n finans krizi yüzünden
kesildi¤ini belirterek,
"Göçmen transferleri azal-
mayacak ancak art›fl geçen

y›llardaki kadar da dinamik
olmayacak. Geçen y›llarda ar-

t›fl yüzde 15 ila yüzde 20 olmufl-
tu" dedi. G-8 taraf›ndan görevlendirilen
çal›flma grubunda bankalar da temsil
edilecek. Paran›n havale edilece¤i her
ülkede, sözleflmeyle ba¤l› olunan bir
orta¤›n bulunmas› isteniyor.

Göçmenlerin para transferi incelemeye al›n›yor
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H
er y›l dü-
zenledi¤i
uluslara-
ras› dans
yar›flma-
s › y l a

önemli baflar›lara imza
atan ‹nternational Dans
and Music Centre düzen-
li olarak hafta içi ve haf-
ta sonu kurslar› olmak
üzere halk danslar›, or-
yantal dans, ritim ve ma-
tematik desleri veriyor.
Hackney Belediyesine
ait Seven Sisters Ro-
ad’daki Robin Redmond
Resource Centre’de hiz-

met alanlar›n› her y›l bi-
raz daha gelifltirerek sür-
düren ‹nternational Dans
and Music Centre çocuk-
lara yönelik kurslar›n ya-
n› s›ra, çocuklar›n› kurs-
lara getiren annelere yö-
nelik de halk danslar›
desleri veriyor.

HER YAfi GRUBUNA
YÖNEL‹K KURS 
PROGRAMLARI VAR
Baflkanl›¤›n› Mehmet Ka-
rakufl’un yapt›¤› kurum
dans gruplar›n› yafllara
göre s›n›fland›rm›fl du-
rumda. Buna göre 7-11
ve 12-14 yafllar› aras› iki
çocuk grubuna dersler
veriliyor. 16 ve üstü yafl
grubuna ayr›ca e¤itim
veriliyor. Bu gruplar haf-
ta sonlar› çal›fl›rken hafta
içi de gençlere yönelik

programlar uygulan›yor.
Gençlere yönelik olarak
ise Pazar günleri ritim
derleri veriliyor. 
‹lk ve ortaokul ö¤renci-
lerine yönelik olarak
dans derslerinin d›fl›nda
matematik dersleri de
veriliyor. Ö¤rencilerin
okuldaki derslerini daha
çok pekifltirmeyi esas
alan matematik kurslar›
da hafta sonu verilen
dersler aras›nda.
Hizmet alanlar›n› genifl-
leterek sürdürdüklerini
belirten ‹nternational
Dans and Music Centre

Baflkan› Mehmet Kara-
kufl ailelerin kültürel an-
lamda çocuklar›n›n geli-
flimine önem vermeleri
gerekti¤ine dikkat çeke-

rek flunlar› söyledi:
”Kürt ve Türk toplumlar›
kültür olarak yeterli dü-
zeyde de¤ildir ve çocuk-
lar›na fazla bir katk›lar›
olam›yor. Bu aileler ço-
cuklar›n› kültürel çal›fl-

malara versinler. ‹llahi
bu kuruma gelin demi-
yorum, bu konuda çok
kurum var ve kendileri-
ne en yak›n olan›na git-

sinler. Biz burada iki kez
uluslararas› yar›flmalarda
birincilik ald›k ve bunun
nedeni iyi bir arkadafll›k
kurmakt›. Bu tür kurum-
larda güzel arkadafll›klar
oluyor ve bu da baflar›y›
getiriyor. Befl y›ld›r bu ifli
yap›yoruz, ailelerin bu
çal›flmalara destek olma-
s› laz›m.” 

‹DMC ULUSLARARASI
HALK OYUNLARI 
YARIfiMASINA 
HAZIRLANIYOR
Öte yandan ‹nternational
Dans and Music Centre
geleneksel olarak her y›l
düzenledi¤i uluslararas›
halk oyunlar› yar›flmas›-
na haz›rlan›yor. 
Bu y›l beflincisine haz›r-
lanan kurum ayr›ca ‹s-
panya’da yap›lacak olan
13. 
Dünya Halk Oyunlar› ya-
r›flmas›na da kat›lacak.
‹spanya’daki yar›flmaya
kat›lacak ekibin çal›fla-
malar›na h›z verdiklerini
belirten Karakufl yar›-
flamdan dereceyle döne-
cekleri konusunda
umutlu olduklar›n› be-
lirtti. Halka aç›k olan ku-
ruma kay›t yapt›rmak is-
teyenler www.internati-
o n a l d a n c e a n d m u -
sic.org.uk mail adresin-
den daha genifl bilgi ala-
bilir ya da 079 57 39
6065 numaral› telefonu
arayabilirler.

Geçen hafta ‹ngiliz Hukukuna
Zorunlu Evlilik Yasas› 2007 ad›
alt›nda yeni bir yasa yürürlü¤e
girdi. Bu yasa ‹ngiltere
mahkemelerinin zorla
evlendirilen ma¤durlar› koru-
maya yönelik bir uygulama idi.
Burada zorunlu evlilikten; iki
taraftan birinin tam ve özgür
iradeleri d›fl›nda aile birey-
lerinin veya baflka insanlar›n
bask›lar› do¤rultusunda yap›lan
evlilikler kastedilmektedir. Bu
yasan›n getirilmesindeki ana
amaç; ‹ngiltere Medeni
Mahkemeleri’nin zorunlu
evliliklerin gerçeklefltirmesine
izin vermemek ve kiflilerin
zorla evlendirilmelerine engel
olmakt›r. Bu yasa alt›nda
zorunlu evlili¤in gerçeklefltir-
ilmesi durumunda ise
mahkeme karar› ile ma¤dur
veya ma¤durlar, koruma alt›na
al›n›p bulunduklar› durumun
iyilefltirilmeye çal›fl›lmas›
sa¤lan›r ve zorunlu koflullardan
uzaklaflt›r›lmas› öngörülür. 

Yasan›n alt›nda yatan neden
zorunlu evlilik yapt›ran kifliler
hakk›nda mahkeme, engeleyici
kararlar alma gücüne sahiptir.
Örne¤in ma¤durlar›n veya
ma¤durun pasaportu
mahkeme taraf›ndan al›nabilir
veya kay›p kiflinin nerede
oldu¤unun detaylar›n›n ver-
ilmesi zorunlu k›l›nabilir. Ayn›
zamanda aile bireylerinin veya
baflkalar›n›n ma¤duru veya
ma¤durlar› tehdit etmeleri veya
ülke d›fl›na ç›karmalar› yasak-
lan›r.  

Mahkemeler bu yasan›n verdi¤i
bu güçlerini sadece “‹lgili
üçüncü flah›slar”, profesy-
oneller veya aile fertlerini,
ancak mahkemeden izin alarak
baflvurduklar› zaman kullan-
abilirler. ‹lgili üçüncü flah›slar-
dan kastedilen, belediye yetk-
ilileridir. Bu yetkililerin
mahkemeden izin almadan
direk karar isteme haklar›
vard›r.  

E¤er ki zorunlu yapt›r›lan bir
evlilikte fiziksel bir fliddet
örne¤in dayak vb var ise, o
halde bu yasa mahkemeye
verdikleri kararlarla kiflilerin
tutuklanmas› için polise tutuk-
lama gücünü verebilirler. Buna
ek olarak e¤er mahkemenin
vermifl oldu¤u karara uyulmuy-
orsa o halde bu kifli veya kifliler
iki y›la kadar varan hapis
cezas›na çarpt›r›labilirler. 

Yeni yasan›n bir eksikli¤i,
zorunlu yap›lan evlilikleri

zorunlu olduklar› gerekçesi ile
iptal ettirme gücünün olma-
mas›d›r. Ayn› zamanda yasa
alt›nda bir insana zorunlu
evlilik yapt›rtmak bir “suç”
olarak say›lmamakta. Bu
durum asl›nda bu yasan›n
sadece bu tür evlilikler
oluflmadan önce bir ifle
yarad›¤› izlenimi veriyor.
Çünkü evlilik olduktan sonra
mahkemelerin tek yapabilece¤i
ma¤dur veya ma¤durlar için
durumu iyilefltirmektir. Bu
durum akla flu soru iflaretini
getiriyor, Böylesi bir yasaya
asl›nda bir ihtiyaç var m›?

Zorunlu evlilikler asyal› insan-
lar aras›nda yayg›n olan bir
durumdur. Zorunlu evliliklerin
yüzlerce örne¤i mevcuttur. Bu
örneklerden baz› insanlar
‹ngiltere içinde bu koflullarda
yaflat›lmaktalar baz›lar› ise
yurtd›fl›na ç›kart›lm›fllard›r. Baz›
durumlarda zorunlu evlilikler
aile onurunu korumak ad›
alt›nda gerçeklefltiriliyor. Bazen
de tamamen para için
yapt›r›l›yor. Yak›n aile ba¤lar›,
kültür ve dini bask›lardan
dolay› ço¤u zaman ma¤durlar
için bir flikayet de bulunmak ve
dolay›s›yla sorunlar›na bir çare
bulmak oldukça zor olabiliyor.  

Bu yasa ile bu tür durumlarda
olan insanlara daha kolay
çözüm bulunmas› için
basitlefltirilmifl bir sistem
gelifltirilmifltir. Tabi ki yak›n aile
ba¤lar›, kültür ve dini bask›lar-
dan dolay› insanlar›n kendi
durumlar› konusunda bir
çözüm aray›fl›nda olmamas›
anlafl›l›r bir durumdur. Fakat
bu yasa bu tür evliliklerin art›k
tolere edilmeyece¤i ve bunu
yapt›ran insanlar›n da yasalar
önünde hesap verece¤i çok iyi
bir mesajd›r. Bu ba¤lamda ve
önemli olarak yasa, hakimlere
her davan›n koflullar›na göre
uygun karar verebilme insiyat-
ifini vermekte. Bunun esnek
olmas› asl›nda çok önemli bir
noktad›r. Çünkü her davadaki
aile, kültürel veya dinsel
bask›lar farkl› flekillenebilir ve
dolay›s›yla da hakimlere her
türlü durum karfl›s›nda uygun
kararlar verebilirler. 

Ayn› zamanda yasan›n çekin-
di¤i bir husus söz konusu kifli
veya kiflilerin aile üyelerini
kriminalize etmemesidir.
Bunun yerine mahkemelere
verilen güçler “kamu”
hukukundand›r. Bunun amac›
ise aile üyelerinin hapse
at›lmayaca¤› korkusunu
ortadan kald›rarak daha çok
ma¤durun gün ›fl›¤›na
ç›kmas›n› sa¤lamakt›r.

HUKUK PENCERES‹

eli_has@yahoo.co.uk

Ali Has

Zorla
Evlilik
Yasas›

Befl y›ld›r ‹ngiltere’de yaflayan Kürt ve Türk toplumlar›na kültürel hizmetler veren ‹nternational

Dans & Music Centre, faaliyet alanlar›n› geniflletiyor. Kurum, çocuklara yönelik kursalar›n yan›

s›ra, çocuklar›n› kursa getiren annelere yönelik de halk danslar› kursu vermeye bafllad›.

‹nternational Dans&Music Centre
hizmet alan›n› geniflletiyor...

Çocuklar›n› kurslara getiren annelere yönelik olarak halk danslar› desleri veriliyor.

‹DCM’de 7-11 ve 12-14 yafllar› aras› iki çocuk grubuna dersler veriliyor

‹nternational Dans and Music
Centre Baflkan› Mehmet Karakufl.
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B
ir süredir alt
yap› çal›fl-
malar› de-
vam eden
Seastar Ba-
l›k Lokantas›

30 Kas›m Pazar akflam›
çok say›da kiflinin kat›ld›-
¤› bir törenle aç›l›fl›n› ger-

çeklefltirdi. Seastar Bal›k
Lokantas› özen ile haz›r-
lanan dekarasyonu ve her
tür flaraplar› ile müflterile-
rine farkl› bir atmosfer ve
tan›mad›klar› bir lezzeti
sunuyor. 
Seastar Bal›k Lokantas›n-
da ayn› anda 80 kifli çok

genifl ortamda oturabili-
yor, daha genifl kapasiteli
olmas›na ra¤men müflteri-
lerin rahatl›¤›n› düflünen
iflletmeciler masa say›s›n›
daha az tutumufllar. Parti
ve özel günlerde ise bu
say› 100 kifliye kadar ç›-
kabiliyor. 
Seastar Bal›k lokantas›
Hayri Bayram ve Hüseyin
Gizli taraf›ndan iflletiliyor.
Hayri Bayram ekonomik
kriz karfl›s›nda her gün
bir yenisi kapanan ifllet-
melere ra¤men iddial›
olarak piyasaya girdikleri-
ni söylüyor ve bu konuda
hizmet kalitesi ve ekibine
güveniyor. Ayn› zamanda
bir müzisyen de olan
Bayram, uzun y›llar bu
sektörde çal›flt›¤›n› ve de-
neyimli bir iflletmeci ol-
du¤unu söylüyor.

B‹LD‹⁄‹N‹Z BALIK 
B‹LMED‹⁄‹N‹Z LEZZET
Mevsimine göre menüle-
rini yenileyceklerini söy-
leyen iflletmeci Bayram,
Karedenizli olmas› nede-
ni ile konuya hakim oldu-
¤unu ve her mevsim fark-
l› bal›k türlerini müflteri-
lerine sunacaklar›n› söy-
lüyor. Bu bal›klar›n her-
kesçe tan›nd›¤›n› ama
herkesin bilmedi¤i bir le-

zeti sunacaklar›n› belirten
Bayram, “Bildi¤iniz bal›k
ama bilmedi¤iniz lezzet”
slogan› ile farklar›n› özet-
liyor. 

DENEY‹ML‹ fiEF
‹flletmeciler Hayri Bayram
ve Hüseyin Gizli piyasada
iddial› olmak için dene-
yimli flefleri tercih etmifl-
ler. fief olarak çal›flan Ce-
lal Kalan, uzun bir ifl de-

neyimine sahip. Uzun y›l-
lar çefltili yerlerde çal›flan
Kalan, 2003 y›l›nda ald›¤›
fleflik sertifikas›n› da gu-
rurla yan›nda tafl›yor. “‹fli
bilen adam›n elini öpe-
ceksin bilmeyeni de e¤i-
teceksin” diyen flef Kalan,
temizli¤e ne kadar dikkat
etmeleri gerekti¤inin öne-
mine de vurgu yap›yor. 

TAKE AWAY’DA 
‹ND‹R‹M
Seastar Bal›k lokantas› ta-
ke away siparifllere %10
indirim uyguluyor. Tele-
fon edilerek siparifl ver-
mek mümkün. Seastar
Bal›k Lokantas› 75-77
Green Lanes N16 9BU ad-
resinde müflterilerini bek-
liyor. Dileyen bal›k sever-
ler 020 7226 9330 nolu te-
lefondan siparifl  vere-
bilirler.

Deniz ürünlerinin yeni adresi: “SEASTAR”
Newington Green’de hizmete girdi

Newington Green’de Seastar adl› bal›k lokantas› “Bildi¤iniz Bal›k Bilmedi¤iniz Lezzet” slogan› ile aç›l›fl›n› yapt›. 

29
y a fl › n d a k i
Mark Boyle,
içinde yafla-
d›¤›m›z siste-

min temelden bozuk ol-
du¤unu düflünüyor ve ya-
p›s› gere¤i do¤aya zarar
veren kapitalist sistemden
b›kt›¤›n› söylüyor. 
Ekonomik krizin tüm dün-
yay› sarmas›yla birlikte
belki art›k hepimiz daha
az parayla idare edebilme-
ye al›flsak iyi olacak. Ama
Mark Boyle için paraya
yüz çevirme bir ideoloji
meselesi. 

Paras›z ekonomi hareketi-
nin savunucular›ndan olan
Doyle, hareketin temel il-
kelerini, harcad›¤› eme¤e
karfl›l›k az miktarda eflya
ve hizmet almak, ve do¤a-
da yetiflen ya da gereksiz
yere çöp üreten bir toplu-
mun art›klar›yla beslen-
mek olarak aç›kl›yor. 
Paras›z yaflama deneme-
sinden önce Mark Boyle
ve arkadafllar›, süpermar-
ketlerin çöpe atmak için
ay›rd›¤› malzemelerle ev-
sizlere vejeteryan yemek-
ler yap›p da¤›t›yorlar. 

Bir zamanlar flirket sahibi
olan Mark Boyle, eskiden
pahal› k›yafetler giymek-
ten zevk ald›¤›n› itiraf edi-
yor. fiimdiyse, ''O k›yafelet
olmadan çok daha mutlu-
yum'' diyor. 
Kendisini elefltirenler, pa-
ras›z yaflamak yerine, çok
para kazan ve yard›m ku-
rulufllar›na ba¤›flla diyor. 
Boyle ise, "Bu petrol flir-
ketlerinin Greenpeace'e
para yard›m› yapmas›na
benzeyen saçma bir hare-
ket olur'' diye karfl›l›k veri-
yor.

‹ktisat mezunu genç ‘paras›z
yaflam›’ deneyecek...
‹ngiltere'de iktisat mezunu bir genç, bir y›l boyunca
para kullanmadan yaflamay› deneyecek. L

ondra Belediye
Baflkan Johnson,
baflkentteki ka-
çak çal›flanlar›n
affedilmesi son-
ras›nda geliflme-

leri saptamak üzere çal›fl-
malar bafllatmaya haz›rlan›-
yor.
Channel 4 News'e konuflan
Baflkan Johnson, binlerce
kaçak çal›flan insan›n ülke
d›fl›na at›lmas›n›n hiç bir

fleyi de¤ifltirmedi¤ini vur-
gulayarak, "Kaçaklar›n af-
fedilerek yasal çal›flma

hakk›n›n tan›nmas›n›n ül-
kedeki vergi gelirlerini de
ciddi bir flekilde artaca¤›n›
söyledi.
Göçmenlik ‹flleri Bakan›
Phil Woolas ise, Belediye
Baflkan› Johnson'un yoru-
munu "safca" bir öneri ola-
rak de¤erlendirdi. 
Woolas kaçak göçmenlerin
affedilmesinin insan kaçak-
c›l›¤›n› teflvik edece¤ini
öne sürdü...

Boris Johnson kaçaklara af istedi
Londra'n›n Büyükflehir Belediye Baflkan› Boris Johnson,
ülkedeki kaçak iflçilerin affedilmesi gerekti¤ini belirterek
böylece vergi gelirlerinin de artaca¤›n› söyledi.

Seastar Bal›k
Lokantas›’n›n

flefi Celal Kalan

Seastar güleryüzlü personeliyle dikkat çekiyor.

E
¤itim Bakan›
Ed Balls ve
s e k r e t e r i
John Den-
ham taraf›n-
dan E¤itim

ve Ö¤retim Konseyi’ne
yaz›lan mektupta, 2020
y›l›na kadarki bir dö-
nemde vatandafllar›n ifl,
e¤itim ve kariyer konu-

sundaki beklentilerini
ve ilgili çözüm önerileri-
ni belirttiler.
Önümüzdeki 30 y›l için-
de hükümetin gerekli
mevzuatlar› yürürlü¤e
koymas› halinde  zorun-
lu e¤itim yafl› 18’in üze-
rine ç›kar›lacak ve bu-
nunla birlikte gençlere
e¤itim ve ifl tecrübesiyle

ilgili f›rsatlar› de¤erlen-
direbilmeleri için yeni
olanaklar sa¤lanacak.
Ayr›ca yetiflkinler için
temel yeteneklerini ge-
lifltirmeleri ve ilgi alan-
lar›na yönelik e¤itim
alabilecekleri merkezler
tasarlanmas› da proje
kapsam›nda de¤erlendi-
riliyor.

Hükümetten e¤itime büyük destek
Hükümet, gençler ve yetiflkinlerin e¤itim konusundaki 

ihtiyaçlar›n›n giderilmesi amac›yla E¤itim ve Ö¤retim Konseyi’ne 
12 trilyon sterlinlik bir bütçe ay›rmay› planlad›¤›n› aç›klad›.

                      

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



19

K
›l›ç Has &
Onay LLP
S o l i c i t o r s
(KHO) bir
aç›l›fl kok-
teyli ile hiz-

mete girdi. 26 Kas›m’da
121 Stoke Newington Ro-
ad’da yap›lan aç›l›fl kok-
teyline Hackney Belediye
Meclis Üyeleri Feryat De-
mirci ve Deniz O¤uzkan-
l›’n›n yan› s›ra çok say›da
avukat, ifladam›, bas›n
mensubu ve firma sahiple-
rinin yak›n dostlar› kat›ld›.
Verdikleri ve verecekleri
hizmetler konusunda kok-
teyl öncesi bir konuflma
yapan flirket ortaklar›ndan
Ali Has, firmalar›n›n kuru-
lufl sürecini flu flekilde ak-
tard›: “Firmam›z›n tohum-
lar›n› 2008 y›l›n›n Mart-Ni-
san aylar›nda atmaya bafl-
lad›k. Kas›m ay›nda da fik-
rimizi yaflama geçirebil-
mek için giriflimlerde bu-
lunduk ve 20 Kas›m itiba-
riyle resmi anlamda hizmet
vermeye bafllad›k.” Avukat
olarak baflka firmalarda fa-
aliyet gösterdikten sonra
kendi flirketlerini kurma

karar› alan Filiz K›l›ç, Ali
Has ve Eylem Onay, KHO
Solicitors’›n ifl tan›mlar›n›
da birlefltiren bir yap› ol-
du¤una dikkat çektiler.

“H‹ZMETTE SINIR YOK
‹LKES‹N‹ 
BEN‹MS‹YORUZ”
Avukat Ali Has, üç ortak
olarak kurduklar› flirket
içerisindeki hizmet aktivi-
telerini ise aile hukuku,
çocuk hukuku, mülteci
hukuku, al›m-sat›m dava-
lar›, kamu hukuku, borç
davalar›, göçmenlik huku-
ku, kirac› ve konut davala-
r›, a¤›r ceza hukuku, tem-
yiz davalar›, mevzuat ve
yönetmelik davalar› fleklin-
de s›ralarken, hizmette s›-
n›r yok ilkesini benimse-
diklerini söyledi. Kendi iç-
lerindeki görev tan›m›n› da
özellikle anlatan Has,
“Avukat Filiz Han›m aile
hukuku, çocuk hukuku ve
mülteci hukuku konular›n-
da senelerdir toplumumu-
za avukat olarak yasal tav-
siye vermektedir. Avukat
Eylem Han›m, al›m-sat›m
davalar›, kamu hukuku,

borç davalar›, göçmenlik
hukuku, kirac› ve konut
davalar› konusunda uz-
mand›r. Ben ise a¤›r ceza
hukuku, kamu davalar›,
temyiz davalar›, mevzuat

ve yönetmelik davalar› ko-
nular›nda insanlar›m›za ya-
sal tavsiyelerde bulunup

gerekti¤i noktalarda durufl-
malara kat›lmaktay›z” de-
di. 

“F‹RMAYI KURMAK
DOKUZ AYI ALDI”

Yaklafl›k dokuz ayl›k kuru-
lufl sürecinden geçerek

KHO’yu kurduklar›n› dile
getiren Has, firman›n ku-
rulufl aflamas›nda üç ya da
adört kifli ile hizmet ver-
mek istediklerini ama bu-
nu üçte karar k›larak yafla-
ma geçirdiklerini söyledi.
Ana amac›n tek çat› alt›nda
birçok uzmanl›k alan›nda
halka hizmet verebilmek
oldu¤una dikkat çeken
Has, bu üç orta¤›n daha
öncesinde ortak bir çal›fl-
m›fll›k süreci yaflamad›kla-
r›n›, olumlu ve olumsuz-
luklar› iletiflim eksikli¤i ya-
flamadan çözebilecekleri-
ne olan inançlar›yla hare-
ket ettiklerini ifade etti. 

“ÜCRETS‹Z H‹ZMET DE
VERECE⁄‹Z”
Has, “Üçümüz firma kur-
ma konusunda birbirimi-
zin uzmanl›klar›ndan, ver-
di¤imiz hizmet standard›n-
dan ve çal›flma disiplinine
güvenip, emin oldu¤umuz
bir süreçten geçerek bura-
ya geldik. Biz firma olarak
toplumumuza profesyonel
bir ortamda hiç bir konuda
insanlar› yan›ltmadan pro-

fesyonel bir hizmet vere-
ce¤imize inan›yoruz” diye-
rek ileriki süreçte halka
yönelik ücretsiz çal›flmalar
da yapacaklar›n› belirtti.
Maddi durumu iyi olma-
yan vatandafllara yönelik
"Legal Aid" yani yasal yar-
d›m olarak bilinen ihale
baflvurular›n› yapacaklar›n›
vurgulayan Has, kendi di-
linde hizmet almak isteyen
Türk, Kürt ve K›br›sl› Türk-
lere, uzun vadede hizmet
aktivitelerini gelifltirerek
sorunlara çözüm bulma gi-
riflimlerinde bulunacaklar›
sözünü de verdi. Ayn› za-
manda planlar› aras›nda
de¤iflik kurum ve ortam-
larda insanlara yasal work
shop ve seminer ad› alt›n-
da kendi yasal sorunlar› ile
ilgili ücretsiz tavsiye verme
düflünceleri oldu¤unu da
sözlerine ekleyen Has,
“Avukatl›k ofislerinin mad-
di anlamda korkulacak
yerler olmad›¤›n› halka be-
nimsetmek istiyoruz” dedi.

‹ngiltere’de birçok ayr› uzmanl›k alan›nda faaliyet gösterip tek çat› alt›nda toplanma fikriyle
ortaya ç›kan K›l›ç Has & Onay LLP Solicitors (KHO)’›n geçti¤imiz hafta aç›l›fl› gerçekleflti. Firma

yetkilileri, uzun vadede halka yönelik ücretsiz bilgi paylafl›m alanlar› oluflturacaklar›n› belirttiler.

W
ilkinson
yönetimi,
iflten ç›-
kartmala-
r› mini-

mum düzeyde tutmak
için ellerinden geleni
yapt›klar›n› belirtirken,
flirketin eleman ihtiyac›n›

içerden giderebilmek için
çaba sarf ettiklerini kay-
detti.Ço¤u Midland ve
Yorkshire bölgesinde ol-
mak üzere 312 ma¤azas›
bulunan, geçen y›llarda
baflkent Londra'da da
yayg›n olmamakla birlik-
te ma¤azalar açan Wilkin-

son'›n sözcüsü, krize ra¤-
men sat›fllar›n›n hala çok
iyi oldu¤unu da ifade et-
ti. Sözcü, iflten ç›kartma-
larda ma¤azalar›ndaki sis-
tem de¤iflikli¤inin etkili
oldu¤unu öne sürdü. Wil-
kinson'›n 25 bine yak›n
çal›flan› bulunuyor.

KHO k›sa de¤il uzun vadeli
hizmet sunmay› planl›yor

‹ngiltere'de faaliyet gösteren ve piyasa 
fiyatlar›n›n alt›nda sat›fl yapmas›yla tan›nan

ma¤azalar zinciri Wilkinson'›n da 2009 y›l›nda
1500'e yak›n iflçi ç›kartmaya haz›rland›¤› bildirildi.

Ma¤azalar zinciri Wilkinson
1500 iflçi ç›kartacak 

L
ondra’da Türkçe yay›nla-
nan yerel gazetelere bir
yenisi daha eklendi. Haf-

tal›k Türkçe ve ‹ngilizce gaze-
te 'Gündem UK' geçti¤imiz
hafta yay›n hayat›na ilk ad›m›-
n› att›. Londra ve yak›n çevre-
sine ücretsiz olarak da¤›t›laca-
¤› belirtilen gazetenin editörü
Faruk Eskio¤lu, gazetenin ilk
say›s›na yazd›¤› sunufl yaz›s›n-
da flunlar› söyledi:      “Hafta-
l›k ba¤›ms›z Türkçe ve ‹ngiliz-
ce gazete 'Gündem UK"i siz-

lerle tan›flt›r›r›m... Ba¤›ms›z di-
yoruz çünkü arkam›zda ne
sermaye, ne politik bir güç ne
de tarikatlar var. Tek gücümüz
siz okurlar›m›z olacaks›n›z.
Gündem UK, gazetecilik ilke-
lerine sad›k kalacakt›r. Savafla,
fliddete, ayr›mc›l›¤a, ›rkç›l›¤a,
küreselleflmeye ve her türlü
sömürüye karfl› duracakt›r.
Toplumlar ve uluslar aras›nda
nefreti, düflmanl›¤› körükleyi-
ci yay›ndan kaç›nacak ve ba-
r›fl›, uluslar›n ve halklar›n kar-

deflli¤ini ve eflitli¤ini savuna-
cakt›r. Ulusal ba¤›ms›zl›k ve
demokrasiyi vazgeçilmez ilke
olarak kabul edip ‹nsan Hak-
lar› Evrensel Bildirgesi'nde ve
Helsinki Konferans› karar›nda
belirtilen ilkeleri savunacakt›r.
K›saca iyiden, güzelden, hak-
l›dan ve yeflilden yana taraf
olacakt›r. Gündem UK, daha
çok yerel toplum haberi, daha
çok ‹ngilizce gazete çevirile-
riyle ve daha çok sizin günde-
minizle dolu olacakt›r. Köfle
yaz›s› olmasa da uzman gö-
rüfllerine, okur mektuplar›na
sayfalar›m›z her zaman aç›k
olacakt›r.”

Haftal›k Türkçe ve ‹ngilizce yay›nlanacak
olan 'Gündem UK' gazetesi geçti¤imiz
hafta yay›n hayat›na ilk ad›m›n› att›. 

Gündem UK gazetesi yay›n
hayat›na ilk ad›m›n› att›...

(soldan sa¤a) Hackney Belediye Meclis Üyesi Feryat Demirci, K›l›ç
Has & Onay LLP Solicitors yetkilileri Ali Has, Filiz K›l›ç, Eylem

Onay ve  Hackney Belediye Meclis Üyesi Deniz O¤uzkanl›.

121 Stoke Newington Road’da yap›lan aç›l›fl kokteyline çok
say›da avukat, ifladamlar› ve bas›n mensuplar› kat›ld›.
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‘Bab
y

P.’nin annesi ve anna-
sinin sevgilisi taraf›n-
dan omurgas› k›r›larak
öldürülmesi Haringey
Belediye Lideri George
Meehan ve belediye-
nin Çocuk ve Gençler-

den Sorumlu Kabine
üyesi Liz Santry’nin is-
tifa etmesine neden
olurken, Haringey Ço-
cuk Servisinden so-
rumlu Sharon Shoes-
mith ise yetkililer tara-
f›ndan görevinden
al›nd›.  

‘BABY P.’N‹N 
ÖLÜMÜNDE 
YETK‹L‹LER‹N A⁄IR
‹HMAL‹ VAR

‘Baby P.’nin hem bele-
diye yetkililerinin hem
de sosyal güvenlik gö-
revlilerinin a¤›r ihmali
sonucu hayat›n› kay-
betmesi ülkede yo¤un
elefltirilere neden ol-
mufltu. Annesi ve sev-
gilisiyle kalmas›na izin
verilen bebe¤in duru-
munun daha önce sos-
yal güvenlik görevlileri
taraf›ndan kontrol edil-
di¤i, çocu¤un vücu-

dunda çeflitli tarihlerde 50 farkl› yaralama be-
lirlendi¤i, buna ra¤-
men annesiyle kalma-
s›na izin verilen bebe-
¤in son olarak duvara
f›rlat›ld›¤› ve omurgas›-
n›n k›r›ld›¤› belirtiliyor.
Bu dönemde kontrole
gelen iki sosyal güven-
lik görevlisi ve bir avu-
kat›n çocu¤un yaral›
oldu¤unu fark etmedi-
¤i öne sürülüyor. 
Elefltirilere hedef olan

Çocuk ve Aileden so-
rumlu Bakan Beverly
Hughes ‘Baby P.’in
ölümüyle ilgili sorufl-
turma bafllatm›flt›. Ba-
kan Hughes bu konu-
daki aksakl›klar› ince-
leyen komisyonun
baflkan› Lord La-
ming’den de Çocuk
Koruma Program›n›
yeniden ele al›p, göz-
den geçirmesini iste-
miflti.

20

17 ayl›k bebek ‘Baby P’nin devletin kontrol ve korumas› alt›nda olmas›na ra¤men annesi ve annesinin
sevgilisi taraf›ndan omurgas› k›r›larak öldürülmesinden sonra bas›n›n ve kamoyunun elefltirilerine hedef

olan Haringey Belediye Lideri George Meehan ve belediyenin Çocuk ve Gençlerden Sorumlu Kabine üyesi
Liz Santry istifa edereken, Haringey Çocuk Servisinden sorumlu Sharon Shoesmith ise görevden al›nd›.

‘Baby P’nin ölümü George Meehan’›n istifas›na neden oldu:

Haringey Belediye Lideri George Meehan istifa etti

L
ondra ö¤ret-
menevi aç›l›-
yor. Gönüllü-
lük temelinde
iki y›l önce ça-
l › flm a l a r › n a

bafllayan yaklafl›k 15 ö¤-
retmen, daha rahat bir
ortamda ö¤rencilere ve
ailelere hizmet verebil-
mek için ö¤retmenevi
projesini yaflama geçiri-
yorlar. Stoke Newing-
ton’da yaflam bulacak
mekanda iki y›ld›r çal›fl-
malar› yürütülen e¤itim
ve ö¤retim etkinlikleri-
nin artarak sürdürülmesi
amaçlan›yor. 
Gönüllü olarak yapt›kla-
r› çal›flmalar›n gelecek
nesilleri yetifltirmede
çok önemli temel tafllar-
dan olufltu¤unun bilin-
ciyle hareket ettiklerini
belirten E¤itimciler Foru-
mu yetkilileri, “Burada
yaflayan halk›m›z›n e¤i-
tim seviyesini art›rmak
için iki y›l önce bir araya
geldik. Çok k›s›tl› im-

kanlarla kolay olmayan
bir ifle girdik ama kendi-
mizden emin ve yapt›¤›-
m›z çal›flmalardan emin
olarak faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz. Bir bire-
yin kiflili¤inde veya e¤i-
tim seviyesinde ufak da
olsa düzelmeler görebili-
yorsak bu bizim mutlu-
lu¤umuz” dediler. 

Her kesimden gelebile-
cek yard›m eline ihtiyaç-
lar› oldu¤unu da sözleri-
ne ekleyen ö¤retmenevi
yetkilileri, en k›sa za-
manda binalar›na kavufl-
mak için ellerinden gele-

ni yapt›klar›n› ve ufak da
olsa vatandafllardan des-
tek beklediklerini aktar-
d›lar. 
Yaklafl›k iki y›ld›r çeflitli
okullarda e¤itim aktivi-
telerini gerçeklefltiren 15
ö¤retmen, ö¤retmenli¤e
girifl yollar›, okul sonras›
e¤itim, çocuklara kitap
okumay› sevdirmeye yö-

nelik kitap kurdu projesi
alanlar›nda faaliyet gös-
terdiler. Ayr›ca Türkçe
destekli GCSE matema-
tik kursu da verdiklerini
belirten yetkililer, çal›fl-
malar›na son h›z devam

edeceklerinin alt›n› çiz-
diler. 

“HANG‹ 
Ö⁄RETMENLER‹N
Ö⁄RETMENLER 
GÜNÜNÜ 
KUTLUYORSUNUZ”
Öte yandan 24 Kas›m
Ö¤retmenler Günü ne-
deniyle geçti¤imiz hafta-
larda bir bas›n aç›klama-
s› yay›nlayan E¤itimciler
Forumu, bu günün an-
laml› ve samimi bir gün
olmad›¤›n›, 12 Eylül
1980 askeri darbesini ya-
panlar›n belirledi¤i bir
gün oldu¤unu ifade etti-
ler. 12 Eylül döneminde
ö¤retmenlere uygulanan
fiziki ve psikolojik bask›-
n›n sonucu olarak bir-
çok ö¤retmenin hapis-
hanelerde kald›¤›na dik-
kat çeken E¤itimciler Fo-
rumu, “hangi ö¤retmen-
lerin ö¤retmenler günü-
nü kutluyorsunuz” diye
sorgulayan bir bas›n
aç›klamas› yapt›.

Ö¤retmenlerin bir araya gelerek sosyal aktiviteler gerçeklefltirdikleri
Ö¤retmenevi, Londra’da E¤itimciler Forumu çat›s› alt›nda faaliyet 
yürüten 15 ö¤retmenin bir araya gelmesiyle Ocak ay›nda aç›l›yor. 

Londra’da
ö¤retmenevi aç›l›yor

T
ürkiye’de
birçok kar-
ma ve
grup sergi-
l e r i n d e
yapt›¤› re-

simleri sergilenen
Ay’›n özellikle figüratif
çal›flmalar yapt›¤› göz-
leniyor. ‹liflkiler
olarak adland›r›-
lan sergideki re-
simler yaflam›-
m›zda ki iliflkiler
y›¤›n›n› göz
önüne al›narak
renklerle bulufl-
turulmufl anlar-
dan olufluyor. 
Sadece insan
iliflkilerini konu
almayan Semin
Sinem Ay, in-
sanlar›n gözleri-
ne tak›l›p ama
fark edilmeyen
anlardan da
beynine kaz›-
nanlar› resme

dökmeye çal›flm›fl. 
Unit 22 Wilmer Estate
Business Park, Stoke
Newington adresinde
bulunan RenkArt’ta
gerçeklefltirilecek ser-
ginin kokteyli, 7 Aral›k
Pazar günü saat
17.30’da yap›lacak.

Yaflam boflluklar›ndan ald›¤› feyz ile
beyninde oluflturduklar›n› tuvale

yans›tan Semin Sinem Ay’›n resim 
sergisi RenkArt’ta 7-14 Aral›k tarihleri
aras›nda sanatseverlerle bulufluyor.

Semin Sinem 
Ay’›n resim 

sergisi RenkArt’ta

Haringey Belediye Lideri
George Meehan

E¤itimciler Forumu yetkilileri Londra’da kurduklar›
Ö¤retmenevi’nin Ocak ay›n›n ilk haftas›nda aç›laca¤›n› belirttiler.
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IBM’in Global Innovation Outlook Raporuna göre, internette güvenlik
yaz›l›m› olmayan bir bilgisayar›n virüs kapmas› 20 dakikadan az sürüyor.

IBM’den ya-
p › l a n
a ç › k l a -

mada, flirketin, dördüncü
y›l›na giren Küresel ‹no-
vasyon Toplant›lar› kap-
sam›nda, sanal dünyan›n
daha güvenli hale getiril-
mesi için yap›lmas› gere-
kenlerin tart›fl›ld›¤› bir di-
zi beyin f›rt›nas› gerçek-
lefltirildi. Oturumlara,
IBM’nin yan› s›ra Facebo-
ok, Nokia, ExxonMobil,
Visa ve Toyota’n›n da ara-
lar›nda bulundu¤u 95 ku-
ruluflun yetkilileri kat›ld›.
Toplant›lar›n ard›ndan
IBM taraf›ndan yay›mla-
nan Küresel ‹novasyon
Raporunda (Global Inno-
vation Outlook) ise sanal
dünyada daha güvenli or-
tamlara kavuflulmas› için
önerilere yer verildi. Ra-
porda, son 20 y›lda gü-
venlik ve toplum aras›n-
daki iliflkinin giderek da-
ha karmafl›k hale geldi¤i-
nin alt› çizilerek, günü-
müzün koflullar›na uygun
güvenlik stratejileri sunul-
du. Rapora göre, geçti¤i-
miz y›l 127 milyon kiflinin
kiflisel bilgilerinin çal›nd›-

¤› sanal dünyada halen
1,4 trilyon kifli internet
kullan›yor. Koruma siste-
mine sahip olmayan kifli-
sel bir bilgisayar›n inter-
net üzerinde virüs kap-
mas› ise 20 dakikadan az
sürüyor. Kablosuz ayg›tla-
r›n yüzde 83’ü mutlaka vi-
rüs kaparken, kullan›c›
flifrelerinin yüzde 40’› yal-
n›zca 1 saat içinde k›r›la-
biliyor.
Buna ra¤men internet
kullan›c›lar›n›n yüzde
63’ü, tüm eriflimlerinde
ayn› flifreyi kullanmaya
devam ediyor. Her 26,4
saniyede bir, bir otomobi-
lin güvenlik sistemlerine
s›z›larak soygun gerçek-

lefltiriliyor.
A¤ sald›r›lar›n›n yüzde
84’ünün basit güvenlik
önlemleriyle engellene-
bildi¤i belirtilen raporda,
flirketlerin güvenlik sis-
temleri konusunda hayata
geçirdi¤i yeni ve inovatif
örneklere de yer veriliyor.

DAMAR 
GÖRÜNTÜLEME 
S‹STEM‹
Bunlardan biri olan Tok-
yo Bankas›, müflterilerinin
tan›mas›n› ve ATM’den
güvenli flekilde yüksek
tutarda nakit çekmesini
sa¤layan el damar› görün-
tüleme sistemini kullan›-
yor. Pek çok kurulufl, gü-

venlik sistemlerinde, kat-
rilyonda bir yan›lma pay›-
na sahip parmak izi, iris
tan›ma, ses tan›ma, yüz
tan›ma gibi biyometrik
yöntemlere yer veriyor.
Baz› flirketler de, insanla-
r›n ayn› DNA profiline sa-
hip olma ihtimalinin yüz
milyarda 1’den az oldu¤u
gerçe¤inden hareketle,
yeni gelifltirilen DNA tan›-
ma yöntemini kullan›yor.
Suçlar›n fiziksel dünya-
dan dijital dünyaya do¤ru
kayd›¤› belirtilen raporda
de¤inilen konular aras›n-
da; güvenlik risklerinin iz-
lenmesi ve ortadan kald›-
r›lmas› sorumlulu¤un,
özel sektörle devlet ara-
s›nda paylafl›lmas› gerek-
ti¤i de yer al›yor. Ayr›ca,
tehditlerin zarar›n›n öl-
çümlenme biçimi ve gü-
venlik ve gizlilik aras›nda-
ki iliflki konu ediliyor. Kü-
reselleflme ve yayg›nlaflan
dijital teknolojilerin toplu-
mun kökten de¤iflmesine
neden oldu¤u belirtilir-
ken, bu durumun güven-
li¤e yönelik tüm kabul
edilmifl yaklafl›mlar› tehdit
etti¤i de vurgulan›yor.
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A
k›ll› telefo-
nun inter-
net gezinti
h›z› hak-
k › n d a
müflter iy i

yan›lt›c› nitelikte oldu¤u
saptanan reklam›n yay›-
n› yasakland›.  
‹ngiltere reklam dene-
tim otoritesi, reklamda
geçen “‹nterneti gerçek-
ten h›zl› gezebilir ve
içeri¤i yüksek h›zda
yükleyebilirsiniz” ifade-
sini, iPhone 3G’nin h›z›-
n› “abartt›¤›” nedeniyle
yasaklad›. Otorite ayn›
zamanda, reklamda ör-
neklemesi yap›lan inter-

net gezinti h›z›n›n, ciha-
z›n gerçek kullan›m h›-
z›yla örtüflmedi¤inden
ötürü müflteriyi yan›ltt›-
¤›n› da belirtti.
TBWA/London reklam
ajans› taraf›ndan haz›r-
lanan reklam› savunan
Apple ise, reklamda be-
lirtilen ifadelerin ürü-
nün ilk nesili (iPhone
2G) ile yeni nesili (iP-
hone 3G) aras›ndaki
fark› belirtti¤ini ifade et-
ti.
‹ngiltere, A¤ustos ay›n-
da ilk iPhone sürümü
için yay›nlanan reklam-
da geçen “‹nternetin
tüm içeri¤i iPhone için-

de çal›fl›yor” sözünün;
iPhone’un web sayfala-
r›nda yo¤un olarak kul-
lanan Java ve Flash tek-

nolojilerini destekleme-
mesinden ötürü müflte-
riyi aldatt›¤› gerekçesiy-
le yasaklam›flt›.

Apple’›n iPhone 3G için yay›nlatt›¤›
reklam, ‹ngiltere reklam özdenetim

kurulu taraf›ndan yasakland›.

Bilgisayarlar 20 dakikadan 
k›sa sürede virüs kap›yor

■ Xerox, düflük s›cakl›kta
eriyebilen yeni bir toner tek-
nolojisi gelifltirdi¤ini ve fabri-
ka üretimine haz›rland›¤›n›
duyurdu. Xerox taraf›ndan
gelifltirilen yeni nesil kimya-
sal toner, dijital bask› maki-
nelerinde yüzde 30’lara varan
oranlarda enerji tasarrufu
sa¤layacak. Xerox, ABD’nin
Webster flehrindeki toner
üretim tesislerinde her biri
yaklafl›k 100.000 litre büyük-
lü¤ündeki 6 adet toner tan-
k›nda üretece¤i yeni tonerin
fabrika üretimine 2009 y›l›
içinde bafllamay› planl›yor.
Yaz›c› ve çok fonksiyonlu
ofis cihazlar›n›n, en fazla
elektrik kulland›¤› an, tone-
rin ›s›nmas› ve ka¤›t üzerine
aktar›lmas› ifllemi esnas›nda
yaflan›yor. Yaz›c› cihazlar› tü-
kettikleri toplam elektri¤in
yüzde 50 ile yüzde 80’ini bu
ifllem esnas›nda kullan›yor.
Mevcut tonerlere göre 45
Fahrenhayt (7,22 santigrat)
daha düflük bir ›s›da eriyen
yeni toner teknolojisi, yaz›c›-
n›n bask› ifllemi için daha az
elektrik talep etmesini sa¤l›-
yor.

■ Dünya’n›n en büyük mo-
bil iletiflim cihazlar› üreticisi
Nokia, Dünya’n›n en büyük
pazarlar›ndan biri olan Japon
pazar›na özel telefon üret-
meyi durduraca¤›n› aç›klad›.
Firma, Japon pazar›na yöne-
lik lüks markas› Vertu’nun
ise devam ettirilece¤ini du-
yurdu. “Mevcut küresel eko-
nomik iklim nedeniyle, Ja-
ponya’ya özel olarak yerel-
lefltirilmifl ürünlerimizin üre-
timinin mümkün olmad›¤›na
karar vermifl bulunmaktay›z”
aç›klamas›n› yapan Nokia
uygulay›c› baflkan vekili Ti-
mo Ihamuotila, Japonya’n›n
en büyük iki operatörü için
yapt›klar› üretimi durdura-
caklar›n› aç›klad›. Küresel
pazarda %40 pazar pay›na
sahip Finli dev, Dünya’n›n 4.
büyük cep telefonu pazar›
olan Japon pazar›nda ayn›
varl›¤› gösteremiyordu. Kul-
lan›c›lar›n %85’inin 3G a¤
üzerinden elektronik ödeme
fonksiyonlar›, televizyon ya-
y›nlar› gibi hizmetleri kullan-
d›¤› Japonya’da, mobil ileti-
flim sektörünü alt üst eden
Apple da bekledi¤ini bula-
mayanlardan.

Bilim

Dünyas›ndan

Bilim
Teknolojisi

Dünyas›ndan
k›sa haberler
Yaz›c›lar yüzde 30 daha

az elektrik tüketecek

Nokia Japonya’da
geri ad›m at›yor

■ Uluslararas› Uzay ‹stasyo-
nu'nun tamiri için yap›lan
uzay yürüyüflünde Astronot
Heidemarie M.Stefanyshyn-
Piper'›n elinden kaç›rarak
kaybetti¤i alet çantas›n›n de-
¤erinin 10 milyon dolar oldu-
¤u bildirildi. Mekik astronot-
lar›ndan Heidemarie M. Ste-
fanyshyn-Piper, 10 milyon
dolar de¤erindeki envai çeflit
onar›m aleti s›rt çantas›n›
uzay bofllu¤una düflürünce
astronotlar yedek çantayla
yetindi. Astronomi tarihinde
kad›n astronotlar aras›nda ilk
araç d›fl› uzay görev kuman-
dan› olan Piper, uzay bofllu-
¤unda yitirilen çanta için,
"Kesin kes söz veriyorum:
Bundan böyle kontrollerimi
iki kez de¤il üç kez yapaca-
¤›m" demiflti. Amatör gökbi-
limciler, Piper'›n günefl pane-
li ya¤lamas›nda eldiveninden
kayd›¤› için kaybetti¤i alet
çantas›n› gelecek ay bafl›nda
yörüngede tespit etmeyi
umuyor.

■ Hollanda'da sanayi kuru-
lufllar›ndan ç›kan karbondi-
oksit gaz›n›n bir k›sm›, sera
etkisini azaltmak amac›yla
atmosfere b›rak›lan zararl›
gaz sal›m›n› önleme çal›fl-
malar› çerçevesinde bir sü-
re toprak alt›nda saklana-
cak. Çevre Bakanl›¤›ndan
verilen bilgiye göre, hükü-
met bu amaçla do¤aya b›ra-
k›lan zararl› gazlar› saklaya-
cak Shell ve Hollanda Do-
¤al Gaz fiirketine (NAM) 60
milyon euro destek vere-
cek. Buna göre Shell, Rot-
terdam Liman›’ndaki petro-
kimya tesislerinden ç›kan
karbondioksit gaz›n› Baren-
drecht kasabas›nda daha
önce do¤al gaz ç›kar›lan
yataklarda oluflturacak özel
kuyularda saklayacak. Ayn›
flekilde ülkenin güneyinde
yer alan Geleen kenti çev-
resindeki eskiden tafl kö-
mürü ç›kar›lm›fl olan yatak-
larda da karbondioksit gaz›
saklanacak. ‹ki kuruluflun
haz›rlad›¤› ve hükümetin
benimsedi¤i projeye göre,
iki merkezde en az ikifler
milyon ton karbondioksit
gaz› bu flekilde 10 y›l sürey-
le tutulacak.

Bilim

Dünyas›ndan

Bilim
Teknolojisi

Dünyas›ndan
k›sa haberler
Uzayda kaybolan

çantan›n de¤eri 10
milyon dolar

Hollanda C02'yi
topra¤›n alt›na

gömecek 

‹ngiltere’den iPhone’a ikinci reklam yasa¤›
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T
arç›n koku-
suyla ünlü k›fl
içece¤i salep,
art›k Lon-
dra’da Dem
Cafe Resta-

urantta da içilebiliyor. ‹çe-
ri¤indeki maddeler nede-
niyle sa¤l›¤a faydas›, yap›-
lan araflt›rmalarla ortaya
konmufl olan bu içece¤in
özellikle k›fl aylar›nda tü-
ketilmesi tavsiye ediliyor.
Orkide çiçe¤inin kökleri-
nin toplanmas›, sütle kay-
nat›lmas› gibi ifllemlerden
geçilerek kurutulduktan
sonra dövülen ve bu ha-
liyle ortaya ç›kan salep,
insan›n içini ›s›tmas›n›n
yan›nda, besleyici ve çe-
flitli rahats›zl›klar› hafifleti-
ci özellikleriyle de k›fl içe-
ce¤i olarak tan›n›r. 
Dem Cafe Restaurant yet-

kilisi Meral Karakafl, bu
içece¤in k›vam›n› tuttur-
man›n çok zor oldu¤unu
ama bu konuda ustalar›-
n›n eline su dökecek biri-
nin bulunmad›¤›n› belirti-
yor. Karakafl, özellikle
üçüncü y›llar›n› kutlad›k-
lar› bu günlerde bu içece-
¤i Türkiyelilerin özledi¤ini
düflünerek menülerine
koyduklar›n› ve ‹ngilizler-
den de çok büyük talep

ile karfl›laflt›klar›n› söyledi.

KAL‹TE ‹LKLERLE 
BULUfiUYOR
Cafe ve restaurant hizme-
tini birlikte veren Dem
Cafe yetkilisi Karakafl,
Londra’da salep yapan
hiçbir yerin bulunmad›¤›-
n›, bu anlamda rakipleri-
nin zaten olmad›¤›n› ama
bunun verdi¤i sorumluluk
bilinciyle yapt›klar› salepi

herkesin tatmas› gerekti¤i-
ne vurgu yapt›. Her müfl-
terilerinin bu içece¤i tat-
mas› noktas›nda da tad›m-
l›k test›rlar verdiklerini ak-
taran Karakafl, kaliteli hiz-
met anlay›fl›n› ilklerle bu-
luflturman›n da gururu ile
sektörde faaliyet göster-
diklerini belirtti.

FARKLI TADLAR 
DENEMEYE NE 
DERS‹N‹Z?
Menülerinde bulunan ye-
meklerin birço¤unun Lon-
dra’da yap›lmad›¤›n›, ya-
p›lanlar›n ise farkl› tatlar-
da müflteriye sunuldu¤u-
nu belirten Karakafl, özel-
likle tavuk sarmas›, lam
beyti, ‹skender gibi ana
yemeklerin mutlaka tad›l-
mas› gerekti¤ini vurgulu-
yor. Dem Cafe Restau-

rant’da verilen kahvalt›
menüsünün de çok özel
içeriklerden olufltu¤unu
dile getiren Karakafl, bura-
da yap›lan krepleri bir kez
yiyen kiflilerin tekrar tek-
rar geldiklerini ifade etti.

ÜÇÜNCÜ YILA ÖZEL
YEN‹L‹KLER
Bu arada uzun bir süre
ara verdikleri peynirli ir-
mik tatl›s›n› da tekrar me-
nülerine katt›klar›n› söyle-

yen Karakafl, üçüncü y›lda
yeni menü ve hizmet po-
litikas› ile müflteri beklen-
tilerini karfl›lamaya çal›fla-
caklar›n› aktard›. Karakafl,
müflteri memnuniyetinin
güler yüzlü hizmetten
geçti¤ine olan inançlar›n-
dan dolay› alt› garson ve
iki usta ile çal›flmaya bafl-
lad›klar›n› da sözlerine
ekleyerek, “Üçüncü y›l›-
m›zda daha bir farkl›, da-
ha bir yeniliklerle dolu,
daha bir günümüz ve bu-
lundu¤umuz yere ayak
uyduran bir yap› ile hal-
k›n karfl›s›na ç›k›yoruz.
Stoke Newington bölgesi-
ne ifli düflen ve burada ya-
flayan herkesi öncelikle
salep içmeye, sonras›nda
da yeni tatlar›m›z› dene-
meye davet ediyoruz” de-
di.

So¤uk k›fl aylar›n›n vazgeçilmez içece¤i salep Dem Cafe Restaurant’ta müflterilere
sunulmaya bafllad›. Sa¤l›k aç›s›ndan faydalar› yap›lan araflt›rmalarla ortaya konan

salepin en büyük özelli¤i insan›n içini ›s›tmas› ve tarç›n kokusuyla insan› mest etmesi. 

Salep içmeye Dem Cafe’ye 

T
he Daily
Telegraph
gazetesine
demeç ve-
ren Bat›
S u s s e x

Baflkeflifli Christopher
Jamison, Disney'in
'dindarl›¤› istismar'
ederek ürünlerini pa-
zarlad›¤›n› belirterek,
"Disneyland e¤lence
merkezleri modern gü-
nün hac merkezleri ha-
line geliyor" dedi. Ja-
mison, Walt Disney
filmlerindeki ana me-
sajlar›n ahlak kuralla-
r›ndan esinlenirmifl gi-
bi göründü¤ünü, ger-
çekte ise daha mater-
yalist bir kültürün olufl-
mas›n› amaçlad›¤›n› sa-

vundu. Kardinal Cor-
mac Murphy O'Connor
ise, bu filmlerin dinsel
ahlak› elde etmek yeri-
ne, insanlar› mutlulu¤u
tüketimde bulmaya itti-
¤ini, Disney yap›mlar›-
n›n buna "çok güzel bir
örnek" oldu¤unu kay-
detti. O'Connor, Disney
filmlerinde her zaman
‹yi'nin Kötü'yü yendi¤i-

ni, bu sayede insanla-
r›n filmleri alarak "‹yi
bir insan ve mutlu bir
aile" olacaklar›n›n dü-
flündürüldü¤ünü iddia
etti. York Baflpiskopo-
su John Sentamu da,
Disney filmlerinin sos-
yal ba¤l›l›¤› tüketim ve
bireyselcilikle tama-
men çözdü¤ünü ve
yok etti¤ini ifade et-
miflti. 1923'te Walt ve
Roy Disney kardefller
taraf›ndan ABD'de ku-
rulan Walt Disney, gü-
nümüzde dünyan›n en
büyük e¤lence firmala-
r›ndan birisi. 11 parka
ve onlarca stüdyoya sa-
hip olan dev firma,
200'den fazla uzun
metrajl› film üretti.

‹ngiltere'deki Katolik dini liderler Walt Disney
yap›m› filmlerin çocuklar›n zekas›na zararl›

oldu¤unu, gençleri aç gözlü ve tüketim
düflkünü hale getirdi¤ini bildirdi.

‘Walt Disney filmleri 
çocuklar› aç gözlü yap›yor’

H
a c k -
n e y
M o r -
n i n g
L a -
ne’de
bu lu -

nan Tesco’ya ait oto-
parkta sahte DVD satan
iki Çinli yarg›land›klar›
mahkemece hapis ceza-
s›na çarpt›r›ld›lar. Söz-
konusu iki kifli daha ön-
ce de benzer bir suçdan
dolay› ceza alm›fllard›. 
Chatham bölgesi güven-
li¤inden sorumlu komi-
ser yard›mc›s› Michiela
Medcraft, “Bu operas-
yon Hackney Belediyesi
Ticaret Standartlar› ile
FACT(Federation Agai-
nist Copyright Theft)

aras›nda baflar›l› bir ko-
ordinasyon ve ortak ça-
l›flman›n oldu¤unu gös-
terdi. Bu yar›g›lama ay-
n› zamanda mahkeme-
nin telif haklar› h›rs›z-
l›klar› konusunda ne
kadar ciddi oldu¤unu
ve bu suç flebekelerine
de bundan sonra rahat-
l›kla h›rs›zl›k yapamaya-
caklar›n›n çok aç›k bir
mesaj›n› verdi” dedi. 
Yarg›lama hakk›nda gö-
rüfllerini belirten Hack-

ney Belediye Meclisi
üyesi Alan Laing, “Bu
yarg›lama ile Hack-
ney’deki DVD sat›c›lar›
önemli bir bafl belas›n-
dan kurtulmufl oldular.
Polisle yak›n çal›flmam›-
z›n faydalar› böylece
görülmüfl oldu. Herke-
sin illegal çal›flmalardan
uzak durmas› gereki-
yor.” dedi. 
Telif Haklar› H›rs›zlar›-
na Karfl› Federasyon
(FACT) genel müdürü
Kieron Sharp de, “FACT,
Hackney Polisi ve
Hackney Belediyesi ile
çal›flmaktan çok mem-
nun oldu ve bu birlikte-
lik sahte DVD satan çe-
telere büyük bir darbe
vurdu.” deadi.

Hackney bölgesinde sahte DVD satan ve Çinlilerden
oluflan bir çete polis taraf›ndan yakaland›. Çete

üyeleri geçti¤imiz hafta yap›lan yarg›lamada 
20’fler ayl›k hapis cezas›na çarpt›r›ld›lar.

Sahte DVD sat›c›lar›na
hapis cezas›

Stoke Newington’da hizmet veren Dem Cafe Restaurant, Türkiye’de yayg›n

olan k›fl içece¤i salepi müflterileri ile buluflturdu.

‹çeri¤indeki maddeler nedeniyle

sa¤l›¤a faydas›, yap›lan

araflt›rmalarla ortaya konmufl olan

salepin özellikle k›fl aylar›nda

tüketilmesi tavsiye ediliyor.
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BBC’ n i n
H i n t
bas›n›-

na dayand›rd›¤› haberin-
de, Hint hükümetinin
sald›rganlar›n bir k›sm›-
n›n botlarla eylem nokta-
lar›na ulaflaca¤›n› önce-
den bildi¤ini ileri sür-
dü.Sald›r›n›n yank›lar›
sürerken, Hindistan Bafl-
bakan› Manmohan
Singh, Amerika’dakine
benzer bir federal ‘terör-
le mücadele’ birimi kur-
may› planlad›klar›n›
aç›klad›. Hindistan ‹çiflle-
ri Bakan vekili Shakeel
Ahmed ise Mumbai'deki
sald›r›lar› gerçeklefltiren
tüm militanlar›n Pakistan
vatandafllar› oldu¤unun
kesinleflti¤ini ve bu kifli-
lerin Pakistan'da e¤itim
ald›klar›n› iddia etti.
Hintli yetkililere göre
sald›r›y› gerçeklefltiren
kiflilerin Pakistan'›n Ka-
raçi kentinden botlarla
Hindistan'a geldikleri be-
lirtiliyor.
Yedi ayr› noktaya ayn›
anda sald›r› düzenleyen-
lerin Pakistan'la ba¤lant›-
lar› oldu¤u yolundaki id-
dialar nedeniyle iki ülke
aras›ndaki iliflkiler gergin
durumda. Ancak Pakis-
tan, sald›r›larda rolü ol-
mad›¤›n› ve sald›r›lar›
araflt›rmak için Hindis-
tan'a koflulsuz yard›m
teklifinde bulundu.
Hindistan televizyonuna
bir aç›klama yapan Pa-
kistan Cumhurbaflkan›
As›f Ali Zerdari sald›r›la-
r›n Pakistan ba¤lant›s›na
dair delillerin ortaya ç›k-
mas› durumunda gereke-
ni yapacaklar›n› söyledi.

TOPLUMSAL 
Efi‹TS‹ZL‹K
Pakistanl› yazar Tar›k Ali
ise Hindistan’daki son
olaya farkl› bir yorum
getirerek, olaylar›n kay-
na¤›n›n gözard› edileme-
yecek kadar büyük bir
Müslüman az›nl›¤a sahip

olan Hindistan’daki top-
lumsal eflitsizli¤in nedeni
oldu¤unu yazd›. Coun-
terpunch internet sitesin-
deki yaz›s›nda Tar›k Ali,
Hintli yetkililerin sald›-
r›yla ilgili aç›klamalar›n›n
resmi görüflün tekrar›n-
dan ibaret oldu¤unu be-
lirterek, “Baflbakan Man-
mohan Singh teröristle-
rin ülke d›fl›nda üslendi-
¤inde ›srar etti. Medya

da, Pakistan’› ve Kaide’yi
ola¤an flüpheliler olarak
listeyerek ayn› argüman›
tekrarlad›. Fakat bu, Hin-
distan’›n resmi siyasi ta-
hayyülünün, üzerinde
düflünülmüfl bir tekrar›.
Amaç, teröristlerin içeri-
den gelmifl olabilece¤ini,
yerel siyasi sistemden ar-
t›k umudu kesen genç
Müslümanlar›n radikal-
leflmesinin ürünü olabi-
lece¤ini inkâr etmek”
tespitlerinde bulundu.
“Planlay›c›lar›n Hintli
Müslümanlar olmas› ne-
den sürpriz teflkil etsin
ki?” sorusunu soran Ta-
r›k Ali, Hindistan’daki
Müslüman toplumunun
en yoksul kesimleri ara-
s›nda sistematik ayr›mc›-
l›¤a ve fliddet eylemleri-
ne karfl› büyük öfke ol-
du¤unu belirtiyor. Hin-
distan askerlerinin Müs-
lümanlara ait bölgeleri
y›llard›r sömürgesi gibi

muamele etti¤ine dikkat
çeken Yazar, “Her gün
gelifligüzel tutuklamalar
yap›l›yor, Keflmirlilere ifl-
kence ve tecavüz edili-
yor. Koflullar Tibet’tekin-
den çok daha kötü, fakat
insan haklar›n› savunma-
n›n son derece araçsal-
laflt›¤› Bat›’da pek az
sempati uyand›rd›” di-
yor. Hindistan istihbarat›-
n›n durumun fark›nda

oldu¤unu ve liderlerin
fantezilerini cesaretlen-
dirmemesi gerekti¤ini
anlatan Ali flöyle dedi:
“En iyisi ülkede a¤›r so-
runlar›n bulundu¤unu
kabul etmek. Bir milyar
Hintli: Yüzde 80’i Hindu
ve yüzde 14’ü Müslü-
man; genifl bir ihtilaf›
tahrik etmeden etnik aç›-
dan temizlenemeyecek
kadar büyük bir az›nl›k.
Bunlar›n hiçbiri terörü
hakl› ç›karm›yor, ama en
az›ndan yöneticileri göz-
lerini kendi ülkelerine
çevirmeye zorlamal›. De-
rin bir ekonomik eflitsiz-
lik söz konusu. Küresel
kapitalizmin ‘zenginlere
verilen imtiyazlar›n do-
layl› etkiyle yoksullar› da
zenginlefltirerek ço¤u so-
runu çözece¤ine’ dair
saçma nosyonunun, ger-
çekte neyse o flekilde
görülmesinin vakti gel-
di.”

H‹ND‹STAN’DAK‹ 
SALDIRI MI5 VE MI6’‹
HAREKETE GEÇ‹RD‹
Öte yandan ‹ngiltere is-
tihbarat servisleri MI5 ve
MI6, ülke d›fl›ndaki Bri-
tanya hedeflerine yöne-
lik yeni tehdit de¤erlen-
dirmesi yapmak amac›y-
la Hindistan'daki sald›r›-
larla ilgili kapsaml› so-
ruflturma bafllatt›. 
Soruflturma çerçevesinde

teröristlerin kulland›¤›
taktikler ile sald›r›lar›n
finansman› konular›n›n
incelendi¤i belirtildi.
‹ngiliz istihbarat birim-
lerinin, özellikle sald›-
r›y› gerçeklefltirenlerin
Pakistan ba¤lant›lar›
üzerinde durdu¤una
dikkat çekildi. Sald›r›-
larla Britanya vatandafl-
lar› aras›ndaki ba¤lant›-
n›n da araflt›r›ld›¤› bil-
dirildi. ‹stihbarat birim-
lerinin, eylemcilerin
daha önce de Pakistan,
Hindistan ve Orta Do-
¤u'da uygulanan gerilla
tarz› taktik kulland›kla-
r›n›, ancak bu bölgeler-
de daha önce uygula-
nan›n aksine intihar
sald›r›s› düzenlemek
yerine, Londra’da 7
Temmuz’da uygulanan
''belli bir hedefe planl›
sald›r›'' yöntemini izle-
diklerini dikkate ald›k-
lar› belirtildi.
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Hindistan hükümetinin 170'ten fazla kiflinin ölümüne neden olan sald›r›lar›
önceden haber ald›¤› iddia edildi. ‹ddialar üzerine Hindistan ‹çiflleri Shivraj
Patil istifa etti. Pakistan kökenli Britanyal› ünlü yazar Tar›k Ali ise sald›r›n

gözard› edilemeyecek kadar büyük bir Müslüman az›nl›¤a sahip olan
Hindistan’daki toplumsal eflitsizlikten kaynaklad›¤›n› söyledi.

Tar›k Ali: “Hindistan’daki sald›r›n›n
nedeni toplumsal eflitsizlik”

n Ukrayna'da 1932-1933 y›lla-
r›nda milyonlarca insan›n ölü-
müne yol açan "büyük k›tl›k-
ta" hayatlar›n› kaybedenler, tö-
renle an›ld›.  Rusya ile Stalin
rejimini "soyk›r›mla" suçlayan
Ukrayna aras›nda anlaflmazl›k
konusu olan büyük k›tl›kta
can verenleri anmak için bafl-
kent Kive'de düzenlenen töre-
ne Gürcistan, Litvanya, Leton-
ya ve Polonya devlet baflkan-
lar› da kat›ld›. Ukrayna Devlet
Baflkan› Viktor Yuflçenko, tö-
rendeki konuflmas›nda, "Bü-
yük k›tl›k, komünist impara-
torlu¤un bozuk ahlaki yap›s›n›
yans›tmaktad›r" derken, Po-
lonya Cumhurbaflkan› Lech
Kaczynski, "Bu soyk›r›m› asla
unutmayaca¤›z. Bu hat›ralar
ortak Avrupa haf›zas›na kay›tl›
kalacakt›r" ifadesini kulland›.
Ukrayna, söz konusu y›llarda
4 ila 10 milyon vatandafl›n›n
ölümüne yol açan açl›k fela-
ketini BM'ye "soyk›r›m" olarak
kabul ettirmeye çal›fl›yor. Rus-
ya, bu tasar›ya karfl› ç›k›yor.

Dünyadan
k›sa k›sa
haberler...

‹rlanda, 
referanduma 

gidiyor

Romanya’da sosyal
demokratlar 
seçimin lideri

n Fransa, Lizbon Anlaflma-
s›'n› kabul etmeyen ‹rlan-
da'n›n bu anlaflmay› gelecek
y›l›n sonunda tekrar referan-
duma götürmesini bekliyor.
AB Dönem Baflkan› Fransa
Cumhurbaflkan› Nicolas Sar-
kozy, Almanya Baflbakan›
Angela Merkel ile bir araya
gelerek ‹rlandal›lar›n yapaca-
¤› oylamay› görüfltü. Görüfl-
me sonras› konuflan Sarkozy,
"Lizbon Anlaflmas›'n›n onay
almas› için elimizden geleni
yapaca¤›z. ‹rlandal› arkadafl-
lar›m›zla konuflmak için ortak
bir dil üzerinde anlaflt›k" de-
di. Brüksel’deki bir Frans›z
diplomat›, ‹rlandal›lara "Nice
Anlaflmas› ile komiser mi
kaybetmek istiyorsunuz yok-
sa Lizbon ile komiser sahibi
olmaya devam m› etmek isti-
yorsunuz?" diye soracaklar›n›
belirtti. Anlaflma yürürlü¤e
girmedi¤i takdirde Nice An-
laflmas› çerçevesinde komiser
say›s›nda indirime gidilecek.
Lizbon Anlaflmas›, bu indiri-
mi 2014'e kadar erteliyor. ‹s-
veç'in geçen hafta Lizbon An-
laflmas›'na onay vermesi ar-
d›ndan geriye Almanya, Po-
lonya, Çek Cumhuriyeti ve ‹r-
landa kald›.

n ‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü
Human Rights Watch, Kongo
Demokratik Cumhuriyeti
Cumhurbaflkan› Joseph Kabi-
la'y› 2006 y›l›ndaki seçimlerin
ard›ndan siyasi muhaliflerini
ortadan kald›rmak için fliddete
baflvurmakla suçlad›. ‹nsan
Haklar› ‹zleme Örgütü, Kon-
golu güvenlik güçlerinin, bafl-
kent Kinflasa ve bat› eyaletle-
rinden Bas Congo'da muhalif-
lere karfl› yürütülen kampanya
kapsam›nda kasten 500'den
fazla sivili öldürdüklerini sa-
vundu. Kongo hükümetinden
yetkililer ise, o dönemde dar-
beci gruplar› hedef ald›klar›
aç›klamas›n› yapt›. Cumhur-
baflkan› Kabila'n›n parlamen-
toda ço¤unlu¤u oluflturan gru-
bunun bir üyesi, Bogi Sangara,
yapt›¤› aç›klamada, iddialar
karfl›s›nda sars›ld›¤›n›, ancak
örgütün raporunu henüz gör-
medi¤ini söyledi. Birleflmifl
Milletler Genel Sekreteri Ban
Ki Moon da Kongo'da hem
hükümet güçlerinin hem de is-
yanc›lar›n ciddi insan haklar›
ihlalleri gerçeklefltirdiklerini
ortaya koydu¤unu söyledi. 

Dünyadan
k›sa k›sa
haberler...
Nijerya'da dinler

aras› çat›flma 

Kongo muhalifleri
'ortadan kald›r›yor' 

n Nijerya'da yerel seçimlerin
ard›ndan Hristiyanlar ve Müslü-
manlar aras›nda ç›kan çat›flma-
larda az 200 kifl hayat›n› kay-
betti. Jos kentinden görgü ta-
n›klar›, çat›flmalarda ölen yüz-
lerce kiflinin cesedinin hastane-
lerde gömülmeyi bekledi¤ini
söylüyor. ‹ngiltere merkezli
yard›m kuruluflu Oxfam'dan
bir yetkili, yerel hastanelerin
ölüleri bar›nd›racak ve yaral›la-
ra bakabilecek kapasitede ol-
mad›¤›n› söyledi. 160 milyon
nüfuslu Nijerya'da, Hirsityanlar-
la Müslümanlar neredeyse eflit
nüfusa sahip. ‹ki toplumun
temsilcileri, geçti¤imiz cuma
günü bafllayan olaylar›n ard›n-
dan birbirlerini suçluyor. Hristi-
yan toplumun liderleri, sald›r›-
ya u¤rayan›n ve as›l ma¤durun
kendileri oldu¤unu söylerken,
Müslümanlar ise aksini iddia
ediyor. Çat›flmalar› tetikleyen,
perflembe günü yap›lan yerel
seçim sonuçlar›na iliflkin baflla-
yan tart›flmayd›. Fakat Nijer-
ya'daki ba¤›ms›z gözlemciler,
as›l tart›flman›n bölgedeki yer
alt› kaynaklar›n› kontrol etme
çabas›ndan kaynakland›¤›n›
söylüyor.
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Yerel seçimler yaklafl›rken siyasi partilerden artarda Alevi “aç›l›mlar›” gelmeye bafllad›. Bugüne kadar
Alevileri görmezden gelen, taleplerine kulaklar›n› t›kayan AKP, MHP ve CHP, Alevi örgütleriyle 

diyalog aray›fl›na girip aç›l›mlardan söz ederken, baz› yerlerde de Alevi aday göstermeyi planl›yorlar.
Peki, Aleviler bu yaklafl›mlar› nas›l karfl›l›yor, samimi buluyor mu, bu partilere destek verecek mi?

9
Kas›m’da düzen-
lenen Ankara Yü-
rüyüflüyle onbin-
lerce insan› An-
kara’ya tafl›yarak

dikkatleri çeken ve çok
say›da Alevi örgütünü ça-
t›s› alt›nda toplamas› ne-
deniyle en genifl temsili-
yete sahip Alevi kuruluflu
olan Alevi Bektafli Fede-
rasyonu’nun Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve Pir Sultan
Abdal Kültür Derne¤i Ge-
nel Sekreteri Kemal Bül-
bül, Alevilerin bafll›ca ta-
leplerinin “Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤›n›n kald›r›lmas›,
cemevlerinin yasal statüye
kavuflturulmas›, Alevi
köylerine cami yap›m›n-
dan vazgeçilmesi, zorunlu
din derslerinin kald›r›lma-
s› ve Mad›mak’›n müze
yap›lmas›” oldu¤unu ifade
etti. Hiçbir partinin Alevi-
lerin sorunlar›na iliflkin
programatik, somut çö-

züm önerilerinin olmad›-
¤›na dikkat çeken Bülbül,
seçim sürecine girilince
bir çok siyasi partinin söy-
lemleriyle Alevileri etkile-
meye çal›flt›¤›n› ifade etti.

AKP ‹NKARDAN 
VAZGEÇT‹ AMA…
AKP’nin mevcut yaklafl›-
m›yla art›k “Alevileri inkar
etmekten vazgeçti¤ini an-
cak do¤ru tan›mlamad›¤›-
n›” kaydeden Bülbül, de-
delere maafl ba¤lanmas›
düflüncesine, “Alevi yol,
usul erkan›nda dedelere
maafl verilmez, dedeyle
talip aras›ndaki bir iliflki-
dir bu. Biz Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤›’n›n kald›r›lma-
s›n› söylerken, devletin di-
ni yönlendirmesine karfl›
ç›k›yoruz, burada maafl is-
tersek çeliflkiye düfleriz”
sözleriyle karfl› ç›kt›.
Kültür Bakanl›¤›na ba¤l›
Alevi ‹flleri Baflkanl›¤› ku-

rulmas› önerisinin ise ola-
y› karikatürize etmek ol-
du¤unu belirten Bülbül,
flunlar› söyledi:
“Evet, Alevilik bir kültür-
dür. Kültür nedir? Bir insa-
n›n ya da toplulu¤un
maddi manevi de¤erler
bütünüdür. ‹slam bir kül-
tür müdür. Evet kültürdür.
E¤er kültür de¤ilse neden
din kültürü ve ahlak bilgi-
si dersini okutuyorsunuz.
‹slam da, Alevilik de, H›-
ristiyanl›k da bir kültür-
dür. Alevilik kültürdür, o
zaman inanc›n d›fl›ndad›r
demek, cahilce de¤ilse

kurnazca bir yaklafl›md›r.”

MHP ÖNCE 
GEÇM‹fi‹YLE 
YÜZLEfiMEL‹
Bülbül, MHP’nin Alevile-
rin taleplerini görmesinin
olumlu oldu¤unu ama bu-
nun MHP’nin “Alevi halk›-
n›n bütün gerçekliklerini,
kültürünü, de¤erlerini,
toplumsal yap›s›n›, yaflam
biçimini kabul etti¤i anla-
m›na gelmedi¤ine” dikkat
çekti. MHP’nin yak›n iliflki
içinde oldu¤u Ülkü Ocak-
lar› gibi kurumlar›n Ma-
rafl’ta, Çorum’da, Gazi’de
sorumluluklar› oldu¤unu
hat›rlatan Bülbül, “Bu geç-
miflle yüzleflip özelefltiri
vermeden söyledikleri
sözler anlam tafl›maz” de-
di.

CHP’N‹N 
SORUMLULU⁄U ‹K‹
KAT

Di¤er partiler gibi
CHP’nin de Alevilere dö-
nük somut çözüm önerile-
rinin olmad›¤›n› kaydeden
Bülbül, bugüne kadar Ale-
vilerden büyük oranda oy
almas› nedeniyle CHP’nin
iki kat sorumlulu¤u bu-
lundu¤unu söyledi.

SEÇ‹MLERDE 
ÖNCEL‹⁄‹M‹Z SOLDA
B‹RL‹K
Bülbül, yerel seçimlere
iliflkin al›nm›fl bir kararlar›
bulunmad›¤›n› belirterek
flu de¤erlendirmeyi yapt›:
“Seçimlerde flu partiyi
destekleyelim diye bir ka-
rar›m›z yok. Her fleyden
önce solda birlikten yana-
y›z. Bu birlik sa¤lanamaz-
sa yereldeki özgün durum
göz önüne al›nacak, orada
bir ittifak ya da ortak bir
aday olabilir mi ona baka-
ca¤›z. Onun d›fl›nda Alevi-
lerin taleplerine iliflkin

yaklafl›m›na bakaca¤›z.
Aday›n Alevi olup olmad›-
¤›na da bakaca¤›z ama bu
belirleyici kriter olmaya-
cak. Daha çok sorunlar›
tan›mlama biçimine, yak-
lafl›m›na bakaca¤›z. Mese-
la aday Alevi olur ama bu
sorunlara duyars›z olur fa-
kat Alevi olmayan bir
aday demokratik bir bak›fl
aç›s›yla sorunlara duyarl›
davranabilir. Aleviler bu
durumda ikinci aday› des-
tekler. Aleviler temel ta-
leplerinin yan›nda adayla-
r›n iflsizlik, yoksulluk, yol-
suzluk, gericilik gibi ko-
nularda eylemeleri, söy-
lemleri nedir ona baka-
cak. Bir belediye baflkan
aday›, cemevleri ile ilgili
ne düflünüyor, Alevi halk›-
n›n sorunlar›n› yerel yö-
netim program› içinde na-
s›l ifade etmeyi, nas›l yan-
s›tmay› düflünüyor ona
bakacak.”

The Economist: “Erdo¤an ile Baflbu¤ anlaflt›”
The Economist dergisi, Baflbakan Erdo¤an’›n Orgeneral ‹lker Baflbu¤ ile Kürt sorunu konusunda ‘anlaflmaya vard›¤›n›’ yazd›. Dergi,

Erdo¤an’›n son dönemlerde daha otokratik ve gerçeklerden kopuk oldu¤unu ve milliyetçi bir çizgiye kayd›¤›na dikkat çekti.

T
he Economist
d e rg i s i nde
B a fl b a k a n
Recep Tayyip
E rdo¤an ' › n
politikalar›n›

irdeleyen elefltirisel bir
analiz yay›nland›.
Erdo¤an’›n Avrupa Birli¤i
reformlar› için art›k çaba
göstermedi¤i belirtilen
analizde “Say›n Erdo¤an,
giderek daha otokratik
ve gerçeklerden kopuk
gibi görülüyor. Ve hem
parti içinde hem de d›fl›n-
da inand›r›c›l›¤› olan si-
yasi rakipleri bulunmad›-
¤› için bu, Türkiye’nin
durgun ve bafl› bofl, AB
üyeli¤inden her zaman-
kinden daha uzak gibi
gözükmesine yol aç›yor”
denildi.
‘Kayg›land›ran Tayyip Er-

do¤an’ bafll›kl› analizin-
de, Erdo¤an'›n art›k re-
form için çaba gösterme-
di¤i belirtildi.
AKP’n›n kapat›lmaktan
k›l pay› ile kurtulduktan
sonra en büyük soru ifla-
retinin Erdo¤an’›n izleye-
ce¤i çizgi oldu¤unu kay-
deden dergi, Erdo¤an’›n,
reformlar› ile AB müza-
kerelerinin bafllamas›na
katk›da bulunan, ideolo-
jik davranmayan pragma-
tik lider mi, yada türban
yasa¤›n› kald›rmaya çal›-
flarak orduyu “provoke
eden dogmatik” lider mi?
olaca¤› tart›fl›ld›¤›n›
an›msatt›.
Dergi "Türkiye’yi, Erdo-
¤an’›n hangi versiyonu-
nun yönetti¤i" meselesi-
nin, Kürt illerinde artan
fliddet ve hükümetin fi-

nansal piyasalar› dünya
türbülans›ndan koruma-
ya çal›flt›¤› bu dönemde
daha acil bir konu hale

geldi¤ini kaydetti.
Dergideki analizde “Kay-
g› verici bir biçimde bu-
nun yan›t› sanki ikinci

versiyondur. Say›n Erdo-
¤an, giderek daha otok-
ratik ve gerçeklerden ko-
puk gibi görülüyor” de-
nildi.m Dergi, kapatma
davas›n›n sonuçlanma-
s›ndan sonra uzun bir sü-
reden beri ertelenen siya-
si ve ekonomik reformla-
r›n gerçeklefltirilece¤i
umutlar›na karfl›n Erdo-
¤an'›n “giderek artan sert
bir milliyetçi çizgiyi be-
nimsedi¤i"ni yazd›. Erdo-
¤an’›n Genelkurmay Bafl-
kan› Orgeneral ‹lker Bafl-
bu¤ ile bir “anlaflmaya
vard›¤›” söylemlerine de
dikkat çekilen analizde,
Erdo¤an’›n yeni yaklafl›-
m›n›n özellikle tart›flmal›
Hakkari konuflmas›nda
çok aç›k bir biçimde orta-
ya ç›kt›¤› yaz›ld›.
The Economist Erdo-

¤an’›n art›k PKK ile mü-
cadelede orduya "daha
çok hareket özgürlü-
¤ü"nü sa¤lad›¤›n› da yaz-
d›.
Yeni anayasa haz›rlama
çal›flmalar›n durdu¤unu,
polise iliflkin iflkence id-
dialar› ile yarg› d›fl› öldür-
melerine iliflkin duyumla-
r›n artt›¤›n› belirten dergi,
“Bir zamanlar say›n Erdo-
¤an’›n en sad›k destekçi-
leri olan Türkiye’nin libe-
ral ayd›nlar› ve Avrupa
Komisyonu homurdan›-
yor. Say›n Erdo¤an’›n ya-
n›t› da baz› baflbakanl›k
muhabirlerinin akreditas-
yonunu iptal etmek oldu.
Bütün bunlar, Türki-
ye’nin kulübe kat›lmas›n›
hiçbir zaman istemeyen
AB üyelerine daha fazla
malzeme sa¤l›yor” dedi.

Aleviler ‘aç›l›m yar›fl›’na temkinli
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ABD' n i n
Flori-
d a

eyaletindeki Miami Üni-
versitesi ve Pennsylvania
eyaletindeki Marywood
Üniversitesi taraf›ndan
yap›lacak araflt›rman›n
sonucuna göre, Viag-
ra'n›n 2010'da doping et-
kisi yaratan yasak ürün-
ler listesine girmesi muh-
temel olacak.
Baz› sporcular›n Viagra
kulland›klar›n›n aflikar
oldu¤unu belirten WADA
bilimsel direktörü Olivier
Rabin, "Bunun sosyal
amaçl› m›, yoksa sportif
performans› art›rmak için
mi kullan›ld›¤›n› anlamak
önemli. Sporcular›n özel
yaflamlar›nda oldu¤u ka-

dar sportif yaflamlar›nda
da performanslar›n› art›r-
mak için bu bu hap› al-
d›klar› göz ard› edile-
mez" dedi.

Projeleri WADA taraf›n-
dan finanse edilen Ame-
rikal› araflt›rmac›lar, özel-
likle Viagra'n›n yüksek
rak›ml› veya havas› kirli
kentlerdeki müsabakalar-
da kullan›m› s›ras›nda
sporcular›n oksijen kul-

lanma kapasitelerine ola-
s› etkilerine odaklana-
caklar.
Daha önce yap›lan tüm
araflt›rmalar›n Viagra'n›n
deniz seviyesinde ifle ya-
ramad›¤›n›, ancak yük-
sek rak›mlarda etkili ol-
du¤unu belirten Rabin, 3
bin 500 - 4 bin metre irti-
fada insanlar›n yüzde 30
ila yüzde 40'›n›n nefes
darl›¤› çekebilece¤ini ve
bu aç›¤›n da Viagra ile
kapat›labilece¤ini kay-
detti.
Rabin, bunun asl›nda
performans art›rmak de-
¤il, akci¤er kapasitesinin
yeniden oluflturulmas›
anlam›na geldi¤ini belir-
terek, "Sorun, ortalama
bin 500 ila 2 bin metre

yükseklikteki etkisini an-
lamak" dedi.
Bu yüksekliklerde baflta
kayak olmak üzere çok
say›da spor müsabakas›
düzenleniyor.
Yüksek rak›mlar›n d›fl›n-
da, Viagra'n›n ayr›ca Pe-
kin gibi havas› kirli kent-
lerde oksijen kullanma
kapasitesini art›rd›¤› dü-
flünülüyor.
WADA'n›n bilimsel ko-
misyonu bu iki araflt›r-
man›n sonuçlar›n› gele-
cek y›l de¤erlendirdikten
sonra, kurumun yürütme
kuruluna Viagra'n›n
2010'da doping etkisi ya-
ratan yasak ürünler liste-
sine girip girmeyece¤i
konusunda tavsiyede bu-
lunacak.

Viagra'n›n doping olup
olmad›¤› araflt›r›l›yor

‹nternete 
görünmek

endifleyi art›r›yor

Sa¤l›ktan
k›sa k›sa
haberler

Sa¤l›ktan
k›sa k›sa
haberler

‹
ngiltere’de, son
y›llarda Down’lu
çocuklar›n say›-
s›nda art›fl oldu-
¤u bildirildi. ‹n-
giltere’de bu

alandaki testlerin uygu-
lanmaya bafllad›¤›
1989’da 717 Down sen-
dromlu bebek dünyaya
gelirken, bu say›
2006’da 749’a ç›kt›.
Down Sendromu Der-
ne¤i, test sonuçlar›n›n
pozitif ç›kmas›na ra¤-
men ailelerin bu bebek-
leri neden dünyaya ge-
tirdiklerini anlamak için
1000 aile aras›nda arafl-
t›rma yapt›.  
Araflt›rmaya kat›lanlar›n
beflte biri, Down sen-
dromlu bir tan›d›klar›
oldu¤unu belirtirken,
üçte biri dini ve kürtaj
karfl›t› inançlar›n› öne

sürdü, yüzde 30’u da
son y›llardaki geliflme-
lerle Down’lu çocukla-
r›n hayatlar›n›n art›k da-
ha kolaylaflt›r›ld›¤›n›
söyledi. Hemen her befl
kifliden biri de testlerin
sonuçlar›na inanmad›¤›-
n› belirtti.
Down sendromlu be-
bekleri tespit etmek için
testlerin yayg›n olarak
uygulanmaya bafllad›¤›
1989’da Down’lu be-
beklerin say›s› 717’den,
1990’lar›n bafl›nda 594’e
düflmüfltü. Ancak son
on y›lda Down sen-
dromlu çocuklar›n say›-
s› artt›. Milli Down Sen-
dromu Sitogenetik Ka-
y›tlar›’n›n verilerine gö-
re, 2000 y›l›ndan bu ya-
na Down’lu bebeklerin
oran› yüzde 15 yüksel-
di.

■ Microsoft taraf›ndan yap›-
lan bir araflt›rmaya göre, in-
ternette yakalan›ld›¤›ndan
flüphelenilen bir hastal›¤›n
belirtilerini, teflhisini ya da
tedavisini aramak endifleyi
art›r›yor. Araflt›rma, say›s›z
bilgi kayna¤›yla internetin,
özellikle bir teflhis arand›¤›n-
da, t›p konusunda bilgisi az
olan ya da hiç bu bilgiye sa-
hip olmayan kiflilerde endi-
fleyi art›rabilece¤ini gösterdi.
Araflt›rmay› kaleme alan
Ryen White ve Eric Horvitz,
“hastal›k hastalar›n›n” s›ra-
dan ve zarars›z belirtileri cid-
di bir hastal›¤›n iflaretleri ola-
rak yorumlayabileceklerine
dikkati çekerek, bafl› a¤r›yan
bir “hastal›k hastas›n›n” in-
ternette araflt›rma yapt›ktan
sonra beyninde tümör oldu-
¤u sonucuna varabilece¤ini
ya da gö¤sünde a¤r› hisse-
den bir baflkas›n›n kalp krizi
geçirdi¤ini sanabilece¤i ör-
ne¤ini verdi. Bu tür ç›kar›m-
lar›n endiflenin yan› s›ra, va-
kit kayb›na ve gereksiz sa¤-
l›k harcamalar›na neden ola-
bilece¤i de vurguland›.

Annenin kan›ndaki
kimyasallar 

bebe¤i etkiliyor
■ Annenin kan›na kar›flan baz›
kimyasal maddelerin, yeni do-
¤an bebe¤in geliflimi ve zekas›
için tehlikeli oldu¤u belirtildi.
Paris’te düzenlenen kimyasal
maddeler ve üreme konusun-
daki konferansta aç›klanan, 3
yafl›na kadar bebekler üzerin-
de yap›lan bir araflt›rma, göbek
kordonundaki poliklorobifenil
(PCB) maddesinin oran› ne ka-
dar yüksekse bebe¤in biliflsel
gelifliminin bu oranda olumsuz
yönde etkilendi¤ini gösterdi.
Flaman Teknoloji Araflt›rma
Enstitüsü’nün yapt›¤› araflt›r-
maya imza atanlardan Greet
Schoeters, yüksek oranda
PCB’nin bebe¤in konuflma ve
oyun oynama becerisini etki-
lendi¤i belirtti. Schoeters ayr›-
ca, “PCB seviyesi ne kadar
yüksekse bebe¤in do¤du¤un-
daki kilosunun o kadar az ol-
du¤unu, daha sonra ise bebe-
¤in afl›r› kilolu olma riskinin
bulundu¤una” dikkati çekti.
Boya çimento, döküm malze-
meleri, yanmaz kumafl gibi
maddelerde bulunan PCB’nin,
1970’li y›llarda yüksek oranda
zehirli oldu¤u için yasaklanma-
s›na karfl›n, halen do¤ada ka-
l›nt›lar›na rastlan›yor.

■ ABD'nin California eyale-
tinde, balay›nda kar›s›na
HIV virüsü bulaflt›ran koca,
12,5 milyon dolar tazminat
ödemeye mahkum edildi.
Los Angeles Times gazetesi-
nin haberine göre, mahke-
me hakimi, kimli¤i John B.
olarak aç›klanan kocan›n,
AIDS hastal›¤›na neden olan
bu virüsü kar›s›na kas›tl› bu-
laflt›rd›¤›na ve bu konuda
yalan söyledi¤ine hükmetti.
Kararda John B.'nin, eski efli
Bridget B.'ye gelecekteki
kay›plar› için 5 milyon dolar
ve genel kay›plar için de 7,5
milyon dolar ödemesi isten-
di. Bridget B.'nin 2000 y›l›n-
da evlendikten sonra kendi-
sine virüs bulaflt›rd›¤› için
kocas›na karfl› verdi¤i yasal
mücadele 6 y›l sürdü. Brid-
get B., bu süre içinde koca-
s›n›n kendisine sa¤l›kl› ol-
du¤unu söylemesine ra¤-
men virüs bulaflt›rd›¤›n› ka-
n›tlamaya çal›flt›. Bridget B.,
kocas›n›n evlenmeden önce
ve evlili¤i boyunca erkek-
lerle iliflkiye girdi¤ini ö¤ren-
di¤ini mahkemeye anlatt›.

Kar›s›na HIV
bulaflt›ran adam

tazminat ödeyecek

‹ngiltere’de, gebelikte Down sendromunu saptamak için yap›lan testlerin
yayg›nlaflmas›na ra¤men, Down’lu çocuklar›n say›s›n›n artt›¤› belirtildi.

Amerikal› bilim adamlar›, baz› sporcular›n performanslar›n› art›rmak için Viagra kul-
land›klar› haberleri üzerine, Dünya Dopingle Mücadele Kurumunun (WADA) iste¤iyle,
bu küçük mavi hap›n sportif alanda doping etkisi bulunup bulunmad›¤›n› araflt›racak.

Kötü patron, 
çal›flan›n 

kalbine zarar

‹ngiltere’de Down sendromlu
bebeklerin say›s› artt›...

■ Uzmanlar, düflüncesiz
patronlar›n ifl ortam›n› daha
stresli hale getirmekle kal-
may›p, çal›flanlar›n kalp
hastas› olma riskini art›rabi-
lece¤ini de öne sürdüler. ‹s-
veçli uzmanlar, kötü yöneti-
ci ile ciddi kalp hastal›klar›
riski aras›nda güçlü ba¤lant›
buldu. Bu risk, kifli ayn› iflte
ne kadar uzun süre kal›rsa o
kadar art›yor.  Mesleki ve
Çevresel T›p dergisinde ya-
y›mlanan araflt›rmay› yapan
uzmanlar, ifl yerinde hafif-
senmenin ve destek görme-
menin strese neden olabile-
ce¤ini ve bunun da çal›flan›
sigara içmek gibi sa¤l›ks›z
davran›fllara itebilece¤ini
belirttiler. Karolinska Ensti-
tüsü ve Stockholm Üniversi-
tesi’nden uzmanlar bu son
araflt›rma için, Stockholm
bölgesinde çal›flan 19 ile 70
yafl aras›ndaki erkeklerin
kalp sa¤l›klar›n› yaklafl›k 10
y›l boyuncu inceledi. Arafl-
t›rma süresinde ölümle so-
nuçlanan ya da sonuçlan-
mayan 74 kalp hastal›¤› va-
kas› meydana geldi.
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E
rdogan bo
fîlmên ku mi-
jara wan Sela-
heddînê Eyyu-
bî ye bi flîrke-
tan re rasterast

hevdîtin pêk aniye da ku
di van fîlman de temaya
kurd dernekeve û qala
kurdan neyê kirin. 
Der barê mijarê de ma-
moste Mehsîn Osman
agahî da Mehsîn Osman
nivîskar e û pirtûkên wî
hene. Oman di daxuyani-
yeke radyoyê de got ku
Erdogan rasterast bi flîr-
ketên filman yên Holl-
ywoodê re axiviye û ji
wan xwestiye bûyerên ku
li Rojhilata Navîn qewimî-
ne û di bin mijara fîlman

de temaya kurdan tunebe
û qala kurdan tê de neyê
kirin. Ji bo vê jî mînaka

fîlmê Qraliyeta Bihûfltê
da. Di vî fîlmî û fîlmên
wek vî de rista Selahedînê
Eyyubî esas e. 
Lê Erdogan bertîl daye ku
di van fîlman de Sellahe-
dînê Eyyubî wek kurd
neyê nîflandan û di fîlman
de cih nedin temaya kurd.

Her wiha Erdogan bo ku
senaryoya fîlman jî bi-
guhêre mudaxele kiriye.
Mamoste Mehsîn Osman
balê dikiflîne ser serdanên
Erdogan yên li Amerî-
kayê. Tê gotin ku di van
serdanan de gelek hevdî-
tinên Erdogan bi pereyan
tên organîzekirin û fînan-
seya van civînan jî ji aliyê
Cemaetên Fethullah Gu-
len ve tê kirin. Tê gotin ku
di nav hevdîtinên bi pere-
yan hatine kirin de hevdî-
tina Clînton û Kissinger jî
heye. 
Mamoste dema qala dijîti-
ya Erdogan a li bo kurdan
dike de dixwaze kurd ji
vê haydar bin û li gorî vê
tevbigerin. 

Erdogan bertîl daye 
flîrketên Hollywoodê

Y
ên ku 27’ê
M i j d a r a
1978’an de
ji dayik bûn
niha li çi-
yayên Kur-

distanê gerîla ne. Di
30’emîn salvegera dame-
zirandina PKK’ê de gerî-
layên çiyayê Kurdistanê
dibêjin ku ew ê têkoflîna
xwe bidomînin. 
PKK’ya ku di salên
1970’an de li hemberî po-
lîtîkayên tunekirina kur-
dan wekî têkoflîna aza-
diyê derket holê li Kur-
distanê û Rojhilata Navîn
pêl bi pêl mezin bû. Yên
ku wê rojê ji dayik bûn
niha li serê çiyayên Kur-
distanê wekî gerîla fler di-
kin. Yên ku wê rojê ji da-
yik bûne û niha gerîla ne
hestên xwe vegotin…

BÛ DESTPÊKA 
DÎROKEKE NÛ
Gerîlayê bi navê Aram ku
ev 12 sal in li çiyayên
Kurdistanê gerîla ye
dibêje ku bi damezirandi-

na PKK’ê re li Kurdistnê
dîrokeke hemdem dest
pê kir. Aram xwe pir bex-
tewar hîs dike ku roja di
damezirandina PKK’ê de
ji dayik bûye.
Aram got ku Tirkiye û
hêzên îmhaker dixwazin
kurdan tune bikin. Lê
PKK rê nade daxwazên
van hêzan. Aram wiha
axivî: “PKK beriya 30 sa-
lan di rewfla ku hebûna
kurdan dihat nîqaflkirin
de dest bi têkoflînê kiriye.
Bi têkoflîna ku ji 35 salan
zêdetir e didome kurdan
jî di nava malbata miro-
vahiyê de cihekî bi rûmet
girtiye. Lê dewletên ku li
ser îmhakirina kurdan
hatine avakirin vê yekê
hê jî qebûl nakin û dix-
wazin kurdan bêdeng bi-
kin û serê wan bitewînin.
Lê kurd êdî ne kurdên
berê ne. Xwedî serokati-
yeke hemdem, tevgereke
siyasî û civakî û hêzeke
rewa ya ku wan di her
rewflê de biparêzin in. Ev
yek dihêle ku yên ku he-

sabên xwe li ser dijmina-
tiya kurdan dikin careke
din bifikirin. Gerîla û çiya
hêz û baweriyê dide mi-
rovan.” 

P‹fiTÎ KOMPLOYÊ
BERÊ XWE DAN 
Ç‹YAN 
fiahîn Amed ê ku ev 15
sal in li çiyayên Kurdis-

tanê ye jî dibêje ku di na-
va 30 salan de gelê kurd
di warê siyasî, îdeolojîk,
rêxistinî û leflkerî de ji
her demê bi hêztir e.
Hêviyên wan dê di çar-
çoveya projeya serokati-
ya wan de pêfl bikeve. 
Hamza Gabar jî dibêje ku
pifltî ku Rêberê Gelê
Kurd Abdullah Ocalan bi

komploya navneteweyî
hate dîlgirtin tevlibûna
gerîla pir zêde bû. Gabar
hestên xwe wiha anî zi-
man: “Ez li metropolên
tirkan dixebîtim. Tifltên
ku îro li kurdan dikin be-
riya 10 salan jî dihat kirin.
Ji ber flîdet û pêkutiyan
ez jî di meha mijdarê de
tevli refên gerîla bûm. Bi
saya destkeftiyên PKK’ê
kurdan pêflerojeke azad
qezenc kir. Divê hemû
kurd vê yekê bibînin û
wisa xwedî li pêfleroja
xwe derkevin.”

J‹NA KURD BÛ XWEDÎ
NASNAME 
Gerîlaya bi navê Aryen
Gunefl jî ev 8 sal in li çi-
yayê Kurdistanê ye. Ew jî
dema 2’yemîn kongreya
PKK’ê de ji dayik bûye.
Aryen Gunefl jî dibêje ku
PKK wekî ku gelê kurd
kiriye xwedî nasname ji-
na kurd jî kiriye xwedî
nasname û rûmetekê. Ji
ber ku îro tevgera jinan
ku di pêflengiya PKK’ê

de hatiye asta ku ji tevge-
ra jinan a cîhanê re jî
pêflengiyê bike. Guneflê
jî hestên xwe wiha anîn
ziman: “Li Kurdistanê ji-
nan rewfla koletiyê bi
têkoflîna PKK’ê re derbas
kir û îro dikarin ji civakê
re pêflengiyê bikin. Beri-
ya PKK’ê hem li Rojhilata
Navîn û hem jî li Kurdis-
tanê navê jinan jî tunebû.
PKK’ê ji damezirandina
xwe û vir de di warê si-
yasî û îdeolojîk de hêze-
ke mezin da jinan. Îro
tevgera jinan bûye tevge-
reke hemdem û li cîhanê
dikare hemû nirxên jinan
biparêze. Ev yek bi saya
ked û têkoflîna Seroka-
tiyê ya 30 salan derketiye
holê. Divê nifflên nû vê
yekê bafl bibînin û li gorî
vê yekê biryara xwe ya
tevlibûnê bidin. Nirxên
ku di nava 30 salan de
hatine bidestxistin qasî
gelê me ji bo tevgera ji-
nan jî dîrokeke bi rûmet
e û em bi vê yekê serbi-
lind in.”

Serdanên Serokwezîrê Tirkiyeyê Recep Tayyîp Erdogan yên Amerîkayê pir-
tir bi peran pêk tê û organîzeya van hevdîtinan, pere û fînansa vana bi gifltî
ji aliyê Cemaetên Fethullah Gulen ve tê dayîn û tê kirin.

Yên ku 27’ê Mijdara 1978’an de
ji dayik bûn niha gerîla ne...

K
aplan pir-
sî ka ji bo
astengne-
k i r i n a
DTP`ê dê
çavdêran

bixwaze an na. Kaplan
ev pirs kirin:
* Di nav salekê de 6
milyon hilbijêr çawa
zêde bûn? Zêdebûna li
bajarok, navçe û baja-
ran çi qas e? Di destê
we de dane hene?
* Hin bajarokên nifûsa
wan di bin 2 hezaran
de hatiye nîflandan îtî-
razî TUÎK`ê kirine.
Teqwîma hilbijartinê
dest pê kir, dê ev îtîraz

kengê bi encam bibin?
* Li hin ciyan bi taybe-
tî li herêmê wezîfe-
darên dewletê û perso-
nelên ewlehiyê muda-
xele dikin. Ji bo as-
tengkirina DTP`ê hûn

difikirin ji AGÎT`ê
`çavdêran` bixwazin?
Kesên navên wan di
lîsteyên hilbijartinê yên
li gorî Pergala Qeydê
ya Navnîflanan a Lijne-
ya Hilbijartinê ya Bi-
lind hatine çêkirin de
nîn in, dikarin li midû-
riyetên navçeyan ên ni-
fûsê yên Amedê û Mi-
dûriyeta fiaxa Pergala
Agahiyên Bajar a fiare-
dariya Bajarê Mezin a
Amedê navên xwe bi-
din nivîsandin. Kesên
navnîflana wan tune di-
karin bi fatûreya avê ya
DÎSKÎ`yê jî qeyda xwe
bidin çêkirin.

Hejmara h›lb›jêran 6
m›lyon zêde bû 

Parlamenterê DTP`ê yê fiirnexê Hasîp Kaplan ji hilbi-
jartinên 22`yê tîrmehê heta niha zêdebûna 6 milyon
hilbijêran ji Serokwezîr R. Tayyîp Erdogan pirsî. 

                 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



28

K
onseya Ewro-
payê nivîsek ji
S e r o k a t i y a
Mafên Mirovan a
Serokwezaretiyê
xwest ku der
barê Walî Îlhan

Atifl de agahî bide wan. Atifl di
bûyerên protestokirina Serokwe-
zîrê Tirkiyeyê Tayîp Erdogan de
daxuyanî da û malbatên kurd
tehdît kirin. Atifl di tehdîtê de
got ku walîtî dê kartên kesk ên
malbatên zarokên kevir davêjin
polîsên tirk betal bike; alîkariya
komirê nede û wan ji dêvla za-
rokên wan ve bigire û bike girtî-
gehê. Konsey di nivîsa xwe de
rastiya vê pirsî û ji walî xwest ku
naveroka tifltên ku gotiye vebê-
je. 
Waliyê Edeneyê Îlhan Atifl di go-
tinên xwe de aflkera kiribû ku
ew ê 514 hezar kartên kesk bigi-
re kontrolê û di vê kontrolê de
kartên malbatên zarokên kevir

avêtine polîsan û befldarî protes-
toyan bûne betal bike.
Rêxistina Efûya Navneteweyî jî ji
ber van gotinên walî bertek nî-

flan dabûn û bertekên xwe wiha
pêflkêfl kiribûn: "Li Edeneyê
problema bêkariyê nîn e. Kesê
ku ji bo kar serî li erkên Saziya
Dîtina Kar dane 26 hezar û 900
kes in. Lê hejmara kesên ku ji
derve ji bo ku di zeviyan de bi-
xebitin hatine Edeneyê 56 hezar
e. Dema kaleflnîkof digirin û di
cejnan de bi hezaran fiflek dite-
qînin, dema 15 zarok çêdikin
kes nabêje hûn feqîr in. Lê dema
zarok kevir diavêjin polîsên tirk
hûn ê bêjin ev zarok ji ber xiza-
niyê kevir diavêjin polîsên tirk.
Ev tiflt mijareke qebûlkirinê nîn
e." Her wiha saziyên sivîl ên de-
mokratîk jî helwesta walî wekî
helwesteke faflîst û nijadperest
bi nav kirin û bi yekdengî fi-
karên xwe yên li ser mijarê anîn
ziman û walî flermezar kirin. 
Hat xwestin ku walî ji kar bê gir-
tin lê hikûmeta AKP’ê cihê ku
walî ji kar bigire pifltgiriya walî
kir.

KE`yê pirsa waliyê
edeneyê kir...

D
i vê pêva-
joyê de ji
ber hesasi-
yeta mijarê
ligel siya-
s e t m e -

darên kurd, saziyên mafên
mirovan jî serî li Hikumetê
dan û xwestin ku biçin Gi-
rava Îmraliyê û lêkolînê
bikin. Saziyên mafên mi-
rovan, daxuyaniya Weza-
reta Dadê ya wekî “tifltekî
wisa tune ye” jî ji ber ku
Wezaret wekî aliyekî pirs-
girêkê tê qebûl kirin û go-
tin ku divê lêkolîneke ser-
bixwe bê kirin. Lê ev dax-
waz jî ji aliyê Hikûmetê û
Wezareta Dadê ve nehate

qebûlkirin. Ligel vê
bêdengî û polîtikaya în-
karê ya Wezareta Dadê di
rojên dawî de li ser navê
Ocalan nîqafleke nû da

destpêkirin. Ji aliyekî ve
aflkera kir ku li girava
Îmraliyê cih çêdikin û dibe
ku çend girtiyan biflinîn

Îmraliyê û ji aliyekî ve go-
tin dê statuya Ocalan da-
xin statuya girtiyên edlî.
Herî dawî Wezîrê Dadê
Mehmet Alî fiahin bi goti-
na, “Ku Ocalan nêrînên
xwe biguhere dibe ku
dozger hin mafan bide wî”
dest bi flantajê kir.

BAZARA LI SER 
MAFAN
Serokê Gifltî yê THÎV’ê Ya-
vuz Onen ku xwestin bi-
çin Giravê û lêkolîn bikin,
da zanîn ku heya niha Hi-
kûmetê tu bersiv nedaye
daxwaza wan ya çûyîna
Gravê. Onen da zanîn ku
beriya niha 3 caran ji We-

zareta Dadê re der barê
mijarê de name flandiye lê
tu bersiv ji bo nameyên wî
jî nehatine û got ku ji bo
tecrîda li ser Ocalan bê ra-
kirin divê herî kêm 9-10
girtiyan bibin Îmraliyê.
Onen derbirî ku ew daxu-
yaniyên Wezareta Dadê
qebûl nakin û wiha pê de
çû: “Bi avakirina Girtîgeha
Tîpa F a li Giravê pirsgirêk
çareser nabe. Dixwazin
gel bixapînin. Mafên ku
hindik tên dayîn jî tên as-
tengkirin. Divê li hemû
girtîgehan lijneyên serbix-
we hebin. Wezîrê Dadê bi
daxuyaniyên xwe yên nû
bi Ocalan re bazarê dike.”

ÎTIRAFA WEZARETÊ
Serokê Gifltî yê ÎHD’ê Oz-
turk Turkdogan jî da zanîn
ku divê Ocalan jî ji mafên
girtiyên din sûde wergire
û karibe mafên wekî ziya-
ret, sohbet, hevdîtinên
hevpar pêk bîne. Turkdo-
gan wiha axivî: “Ev pêka-
nîn dê bafl be. Daxuyaniya
Wezîr flîdeta fizikî jî qebûl
dike. Lewma dixwazin se-
rastkirineke bi vî rengî pêk
bînin.” Turkdogan daxu-
yaniya Wezîr fiahîn jî wekî
flantaj bi nav kir û got ku
tu aliyekî vê daxuyaniyê
yê hiqûqî nîn e. Turkdo-
gan jî got ku divê flertên

Ocalan nebin sedema ba-
zarê û wiha pe de çû: “Ji
xwe Ocalan di bin tecrîdê
de ye. Ligel vê yekê dix-
wazin tecrîdê bikin mijara
bazarê.”

‘BO AXAFTINÊ ZÛ YE’
Serokê Gifltî yê MAZLUM-
DER’ê Omer Faruk Ger-
gerlîoglu jî bi bîr xist ku
Wezareta Dadê heya niha
tu bersiv nedaye daxwaza
çûna Girava Îmraliyê û
lêkolînkirinê. Gergerlîoglu
da zanîn ku girtîgeha tay-
bet ji bo kesekî ne rast e û
got flandina girtiyên din
bo Îmraliyê jî gaveke erênî
ye.

Pifltî ku Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan di 15’ê cotmehê de di hucreya xwe de bi îdiaya ‘lêgerînê’ rastî
flîdeta fizikî hat û ev yek li derve hate bihîstin heya îro, mijara Îmraliyê û rewfla Ocalan di rojevê de cihê xwe
yê sereke diparêze. Pifltî ku agahî hatibû standin, gelê kurd rabûbû ser piyan û serhildan pêk anîbûn. Çalakî
rastî êrîflên polîsan hatin û di çalakiyan de kesekî 26 ê bi navê Ahmet Ozkan li Bazîda Agiriyê hate qetilkirin. 

Konseya Ewropayê ji ber ku Waliyê Edeneyê Îlhan Atifl gotibû ez ê karta kes a

malbatên zarokên ku polîsan protesto dikin û bi keviran li polîsên tirk dixin betal

bikim û wan ji berdêla zarokên wan ve bikim girtîgehê, girt rojeva xwe.

TÎHV: Mafên Ocalan nek›n m›jara bazarê

B
elê Çapxane-
ya Meclisê
qerta pîroz-
bahiyê ya bi
kurdî ya me-
bûsê DTP'ê

Osman Ozçelîk çap nekir*
lê di pirtûkxaneya meclisê
de gelek pirtûkên li ser
kurdan hene. Pirtûkên li
ser pirsgirêka kurd, dîroka
Kurdistanê, wêjeya kurd,
rêzimanê kurdî hene. Ji
mebûsên kurd her du pir-
tûkên wergerê yên me-
bûsê DTP'ê Osman Ozçe-
lîk "Qaqlîbaz" (Richard
Bach) û "Rojeke Ivan De-
nisoviç" (Alexander Solje-
nitsyn) hene. Mem û Zîn'a
Ehmedê Xanî bi wergera
M. Emîn Bozarslan, pir-
tûkên gramerê yên Kamû-
ran Alî Bedirxan, Celadet
Elî Bedirxan û Roger Les-
cot, Feqî Huseyîn Sagniç,
pirtûka Gotinên Pêfliyên
Kurdan a Huseyîn Denîz,
dîwanên Cegerxwîn û Me-
layê Cizîrî, pirtûkên Celîlê

Celîl, meala Quarê ya bi
kurdî ya Abdullah Varli,
fierefnameya fierefxanê
Bedlîsî, pirtûka Îbn Ul Ez-
rat a li ser Merwaniyan,
pirtûka Halfin a li ser sed-
sala 19'an a kurdan, pirtû-
ka Ksenophon, Dîroka
Kurdistanê ya M. Emîn Ze-
kî, Dîroka Dêrsimê ya M.
Nûrî Dêrsimî, pirtûka Wil-
liam Aefleton a li ser Me-
habadê, pirtûkên Îsmaîl
Beflîkçî hin ji pirtûkên bi
kurdî û tirkî yên li ser kur-
dan in ku di pirtûkxaneya
meclisê de cihê xwe girti-
ne. Her wiha ji nivîskarên
malpera me Diyarnameyê
jî destana "Kela Dimdim" û
romana "Sê gav û 3darek"
ên Jan Dost, "Mirî Rana-
zin"a Helîm Yûsiv jî di
refên pirtûkxaneyê de ha-
tine bi cih kirin. Navnîflana
malpera pirtûkxaneya
meclisê li ser vê navnîflanê
y e : h t t p : / / k u t u p h a -
ne . t bmm.gov . t r / c g i -
bin/koha/opac-main.pl

Pirtûkên kurdî di
pirtûkxaneya
meclisê de ne 
Di pirtûkxaneya meclisê de bi sedan 
pirtûkên ku li ser kurdan, welat û rêxistinên
wan in hene. Her wiha yên bi kurdî jî.
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N
ivîskar
di sala
1944’a
n de li
gundê
S i p h î
ya He-

zoya Batmanê tê dinê.
Jiyana wî di nav têkoflî-
na siyasî û zehmetiyan
de derbas dibe. Ji ber
ku 15 sal cezaya hepsê
lê tê birîn di destpêka
salên 1970’yan de berê
xwe dide Ewropayê û li
Stockholmê bi cih dibe;
heta dawiya jiyana xwe
jî li wê derê dimîne, li
dû xwe 23 pirtûk û ge-
lek gotaran dihêle. Ji

nav wan pirtûkên wî
yên ku herî zêde têne
zanîn “Mezra Botan”
(1969), “Zarokên Îhsan”
(1978), “Hêlîn” (1984),
“Gundikê Dono”
(1988), “Serhildana Ma-
la Eliyê Ûnis”(2001, pifl-
tî mirina wî hat weflan-
din) e. Baksî di 19’ê
berfanbara 2000’î de ji
nava me bar kir. Kova-
ra W di hejmara xwe ya
23’yan a sermawez-ber-
fanbarê de dosyaya
xwe li ser Baksî amade
kiriye. Dosya ji aliyê
Enîse fiîrîn Cager û Sa-
hilê Kevirbirî ve bi ser-
navê “Ji kela Siphiyê

heta Stockholmê axîne-
ke ji kezebê: Lawikê
Xerzî Mahmut Baksi”
hatiye amadekirin. Di
dosyayê de Azad ZAL,
Yaqob Tilermenî, He-
lîm Yûsiv, Kakflar Ore-
mar, Amed Çeko Jiyan
û Serwet Denîz nivîsên
nirxandinî, Gabar Çiyan
jî digel nivîseke hev-
peyvîna xwe ya ku bi
Baksî re kiribû jî we-
flandiye. Di nivîsan de
Yaqob Tilermenî dibêje
“Dema min ‘Gundikê
Dono’ xwend min fêm
kir ku ez li ber deriye-
ke nû me” û  Helîm Yû-
siv jî pifltî ku qala Îbra-

hîm Ehmed, Rehîmê
Qazî dike navê Baksî jî
pifltî wan bilêv dike.
Nivîskar Kakflar Oramar
jî bibîr dixe ku Baksî di
hemû jiyana xwe de ji
bo rêxistin û partiyên

kurdan nêzî hev bike
dixebitiye, serokên par-
tiyan jî ew bafl nas dikir
û hurmet nîflanî wî di-
dan. Di dosyayê de
Amed Çeko Jiyan jî ji
bo Baksî wisa dibêje:
“Baksî digel lehengê si-
yasî ew lehengê wêje û
romana kurdî jî bû.”
Kovarê navê hemû ber-
hemên Baksî yên bi
kurdî û yên ji bo zi-
manên din hatine wer-
gerandin jî bi rêz kiri-
ne. Di nivîsên din ên
kovarê de Feratê Den-
gizî li ser “Çima felse-
fe?”, Fewzî Bîlge jî li ser
“Marcel Proust” nivîse-

ke nivîsandiye. Nivîsa
Yilmaz Guney a “Qede-
xe qet naqedin” hatiye
wergerandin û gelek
helbest jî hatine pêflkêfl
kirin. Di kovarê de
Omer DILSOZ, Dilawer
ZERAQ, Selmet GULER,
Dilxwaz Herdem, Evdi-
le KOÇER, fievger ÇI-
YA, Behlûl ZELAL, fii-
van AR, Aram GERNAS,
Bahadîn ROBAR, Kawa
NEMIR, Arjen ARÎ, Sela-
hattîn ÇAM, Îlhamî
Ozer, Gulizer, Sîpan Xi-
zan, Zozan BUDAK,
Hîlmî AKYOL bi nivîs û
helbestên xwe cih girti-
ne.

'Axîneke ji kezebê: Lawikê 
Xerzî Mahmut Baksî'

Kovara du mehî W di vê hejmara xwe de li ser lawikê Xerzî nivîskar Mahmut Baksî sekiniye.

"Xelatên Yeflîlçamê" ji bo
hurmeteke didin derhên-
er, sazkar, lîstikvan û
kekdarên sînemayê.
Di 2008'an de yekemîn
car xelat hatibûn dayîn û
cara diduyan dê di 3'yê
adara 2009'an de bêne
dayîn.
Di bin parastina Wezare-
ta Çand û Tûrîzmê yê
Tirkiyeyê de bi organîze-
ya TURKSAK û bi spon-
soriya Turkcellê xelat
têne belavkirin.
Li Fransayê Cesar, li Îtal-
yayê Donatello, li Îngilis-
tanê BAFTA, li DYA'yê
(Dewletên Yekbûyî yên
Amerîkayê) Oscar têne
belavkirin. "Xelatên Ye-
flîlçamê" jî ji xwe re ew
mînak girtine û bi vî ren-
gî xelat têne dayîn.
Fîlmên Tirkiyeyê ku di
navbera 1'ê rêbendan û

31'ê berfanbara 2008'an
de li Tirkiyeyê kitine vîz-
yonê hemû berendam in.
Îsal 44 fîlmên Tirkiyeyê
ketine vîzyonê.
Rexnegirên sînemayê,
endamên komeleyên sî-
nema, televîzyon û pîfle-
yan fîlman dinirxînin. Di
gava yekem de ew dê di
her beflê de 5 fîlman di-

yar bikin û biflîne ber
destê juriya berfireh ku ji
1500 kesî pêk tê. Di vê
beflê de dê yên yekemîn
bêne diyarkirin.
Xelat di warê fîlmê herî
serketî, derhênerê/a herî
serketî, senaryoya herî
serketî, dîmena herî ser-
ketî, muzîka herî serketî,
lîstikvana herî serketî,

lîstikvanê herî serketî,
lîstikvanê duyem ê herî
serketî, lîstikvana duyem
a herî serketî, ciwanê/a
jîr û Turkcell fîlmê ye-
kem de bêne dayîn.
Her wiha Fîlmê Herî Ser-
ketî dê 150 hezar YTL,
Turkcell Fîlmê Yekem jî
dê 30 hezar YTL bigire.
Di Xelatên Yeflîlçamê
yen yekemîn de "Mutlu-
luk"ê Abdullah Oguz bû-
bû fîlmê herî serketî, Fa-
tih Akin jî bi fîlmê xwe
"Yaflamin Kiyisinda" xe-
lata derhênerê herî ser-
ketî girtibû. Xelata lîstik-
vana herî serketî Ozgu
Namal, xelata lîstikvanê
herî serketî jî fiener fien
girtibû.
Xelata Turkcell Fîlmê Ye-
kem jî Mahsuh Kirmizi-
gul bi "Beyaz Melek"ê bi
dest xistibû.

Ji bo Oscarên Tirkiyeyê
dem diyar bû 
Xelatên Yeflîlçamê di 3'yê adara 2009'an cara diduyan

bêne belavkirin. Fîlmên berendam diyar bûn.

25
'ê mehê Ro-
ja Têkoflîna
li Dijî fiîdeta
Ser Jinê ya

Navneteweyî bû. Li ser
vê rojê Qasida Afltiyê ya
Fona Pêflketina Jinan a
Neteweyên Yekbûyî
(UNIFEM) Nicola Kid-
man axaftineke kir û got:
"Li dinyayê ji her 3 jinan
yek di jiyana xwe de bi
îstîsmara cinsî re rû bi rû
dimîne. Heta ev berde-
wam bike divê her kes ji
bo rawestandina flîdeta li
ser jinê xebatê bike.
Li Tirkiyeyê, li gelek ba-
jaran di vê rojê de çalakî
hatin li dar xistin.
Li Batman, Amed, Riha,

Îzmîr, Edene, Stenbol,
Mêrsîn û Enqereyê jinan
bi daxuyaniyên çapeme-
niyê û çalakiyan li dijî flî-
deta li ser jinê dengê
xwe bilind kir.

Nicole Kidman:
Bila flîdeta li 
dijî jinan bê
rawestandin 
Lîstikvana navdar û Qasida 
Afltiyê ya NY'yê Nicole Kidman
xwest flîdeta li dijî bê rawestandin.
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L› Amerîkaya Latîn peymana nukleerê 

S
erokê Fede-
rasyona Rûs-
yayê Dîmîtrî
Medvedev di
serdana Ve-
nezuelayê de

peymana mijara gotinê
bi Serokdewletê Vene-
zuelayê Hugo Chavez
re mohr kir. Li gorî çar-
çoveya peymanê dê
Rûsya alîkariya çêkiri-
na santrala nukleerî bi-
de Venezuelayê. 
Di nav her du welatan
de peymana pêflxistina
projeyên gaza xwezahî
jî hat mohrkirin. 
Medvedev Serokdew-
letê Rûsyayê yê yeke-
mîn e ku serdana Vene-
zuelayê pêk anî. Di vê
sedanê de mijara hev-
kariya leflkerî ya di
navbera her du wela-
tan de mijara herî sere-
ke bû. 
Di dawiya vê hefteyê

de jî kefltiyên fler ên
Rûsya û Venezuelayê
dê li Deryaya Karayî-
pan tatbîkatê bikin.
Kefltiya herî mezin a
nukleerî ya Rûsyayê ku
bi navê ``Petrolyê Me-
zin`` tê nasîn dê roja
sêflema pêfl peravê
paytext Venezûela Ca-
racasê li bendera La
Guaîra hisin biavêje. 
Pifltî ku flerê sar di nav-
bera Rûsya û Amerî-
kayê de rawestiya cara
pêflî ye ku kefltiyên fler
ên Rûsyayê diçin Der-
yaya Karayîpan. 
Welatê ku herî zêde
çek difirofle Venezue-
layê jî Rûsya ye. 
Di navbera her du we-
latan de bi buhayê çar
milyar û nîv ???? peyma-
na kirîna çekan hatiye
mohrkirin. 
Armanca Medvedev ev
e ku di binê pozê Ame-

rîkayê de hevkariyên
stratejîk mohr bike.
Amerîkaya Latîn ji bo
DYA’yê wekî herêmeke
stratejeîk tê dîtin û tê
gotin ku Amerîkaya La-

tîn baxçeyê piflt mala
DYA’yê ye. Lê bi vê
serdanê ev îdia di nav
rûpelên dîrokê de man.
Ji xwe her diçe li Ame-
rîkaya Latîn tifaqa çep-

gir a li dijî DYA’yê me-
zin dibe. Li gorî
çavdêran jî bi vê ser-
danê Rûsyayê peyam
da Amerîkayê ku hêza
wê heye ‘li baxçeyê

piflt mala DYA’yê` ti-
faqên xwe xurt bike. 
Rûsya ji ber projeya
mertalên fuzeyan ku
DYA hewl dide li Po-
lonya û Komara Çek bi
cih bike bertek nîflan
dide û qebûl nake. Ev
hewldan jî wek bersiva
van polîtîkayên DYA’yê
tên qebûlkirin. 
Rûsya beriya Venezue-
layê   bi Brezîlyayê re
dan û standin pêk
anîn. Serokdewletê
Brezîlyayê Luîz Inacîo
Lula da Sîlva û Medve-
dev gotin ku Brezîlya,
Rûsya, Hindistan û Çîn
divê sala ku were li
Rûsyayê civîna xwe ya
destpêkê ya bilind li
dar bixin. 
Çend roj beriya Medve-
dev jî Serokomarê Ko-
mara Çînê Hu Jîntao
çûbû serdana van we-
latan. CARACAS

Rûsya û Venezuelayê di nav xwe de ji bo ku di kar û barên sivîl de bi kar bê peymana enerjiya 
nukleerî mohr kir.  Serokê her du welatan hevkariya leflekerî jî di nav xwe de flîrove kir.

Kurd dê neftê 
îxrac bikin...

W
e z î r ê
Hiku-
m e t a
H e r ê
m a
K u r -

distanê yê Çavkaniyên
Xwezayî Afltî Hewramî ji
bo Associated Press axivî
û da zanîn ku tevî Kordî-
nasyona Neftê ya Iraqê
ewê sala bê nefxê îxrac
bikin. Hewramî da zanîn
ku di destpêkê de dê ro-
jane 100 hezar varîl, di
dawiya sala 2009'an de jî
250 hezar varîlî neftê bif-
roflin derve.
Afltî Hewramî got ku ji
Tawkiya Dihokê û ji Teq
Teqa baflûrê Hewlêrê ew
dê neftê îxracî Bendava
Ceyhana Tirkiyeyê bikin.

Hefteya borî Wezîrê
Neftê yê Iraqê Huseyîn
fiehristanî hatibû
Hewlêrê û bi Serokwe-
zîrê Herêma Kurdistanê
Nêçîrvan Barzanî û rêve-
beriya hikumetê re li ser
neftê hevdîtin pêk anîbû.

Wezîr Afltî Hewramî got ku 
sala bê ewê dest bi îxrackirina
neftê (petrolê) bikin.

Meclisê derî li qertên kurdî girt 

M
ebûsê Sêrtê yê
DTP'ê Osman Ozçe-
lîk xwestibû ku bi
kurdî û tirkî qertên
pîrozbahiyê yên ji

bo Cejna Qurbanê çap bike, lê
çapxaneya meclisê digel ku
qertên mebûsên din çap dike ji
ber ku bi kurdî bûn ew çap neki-
ribûn. Li ser vê yekê Ozçelîk ew li
derve di çapxaneyeke taybet de
çap kirin û îro xwest bide seroka-
tiya meclisê ku ji mebûsan re biflî-
ne lê Amîrê Îdareyê yê Meclisê yê

AKP'yî Muhyettin Aksak kurdîbû-
na qertan sedem nîflan da û nehiflt
ew bêne belavkirin. Li ser vê yekê
bi rêya posteyê qert ji mebûsan re
hatin flandin. Mebûsê DTP'ê Oz-
çelîk li ser vê yekê wisa got: "TRT
xwe amade dike ku bi kurdî we-
flanê bike, YOK radigihîne ku di-
kare befla Wêje û Zimanê Kurdî li
Zanîngehan vebe. Lê meclis bi
awayekî psîkolojîk ji bo kurdî ne
amade ye. Ez bawer dikim dê
hînê vê yekê bibe, emê van asten-
giyan jî li dû xwe bihêlin."

Pifltî ku çapxaneya meclisê qertên bi kurdî çap nekiri
vê carê nehifltin qertên bi kurdî bêne belavkirin.

Azadiya Welat dîsa hat girtin 

D
e w l e t a
tirk bi
g i r t i n a
xebatkar
û belav-
k a r ê n

çapemeniya azad û bi
berhevkirin û qedexe-
kirina rojnameyan
pêkutiyên li ser çape-
meniya azad bênavber
didomîne. Rojnameya

Azadiya Welat ku beri-
ya bîst û sê rojan qede-
xeya mehekê qediyabû,
dîsa rastî qedexeya
dozgerên Dewleta Tirk
hat. Serdozgeriya Ko-

marê ya Stenbolê ji ber
hejmara 777 a Azadiya
Welat a roja 27`ê mij-
darê derçûbû, mehek
cezayê girtinê da rojna-
meya Azadiya Welat.

Rojnameya Azadiya Welat ku tekane rojnameya
rojane ya bi kurdî ye li bakurê Kurdistanê 
û Tirkiyeyê ji bo mehekê hate girtin.
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Malta Köflkü’nde TRT-Kürtçe zirvesi

B
aflbakan Erdo-
¤an’›n yerel se-
çimlere k›sa bir
süre seçim ko-
zu olarak kul-

land›¤› Kürtçe televizyon-
da son aflamaya gelindi.
TRT Genel Müdürü ‹bra-
him fiahin, geçti¤imiz ha-
fata ‹stanbul’da Malta
Köflkü’nde Kürtçe televiz-
yon konulu yemekli bir
toplant› düzenledi. Top-
lant›ya baz› Kürt ayd›nlar›-
n›n da aralar›nda bulun-
du¤u yaklafl›k 40 kiflilik
bir grubun davet edildi¤i
ö¤renildi. Al›nan bilgilere
göre kat›lan baz› isimler
flöyle: Yazar Muhsin K›z›l-
kaya, yazar Orhan Miro¤-
lu, Kürt flair Bejan Matur,
yazar Ümit F›rat, flark›c›
Nilüfer Akbal, Kürt-Kav
Genel Sekreteri Remzi Ça-
k›n ile Yeniflafak yazar›
gazeteci Fehmi Koru ve

Milliyet yazar› gazeteci
Derya Sazak. Toplant›ya
DTP ve Kürt Enstitü-
sü’nden kimsenin ça¤r›l-
mamas› dikkat çekti.

1 OCAK’TA YAYINA 
BAfiLAYACAK
Toplant›ya TRT’den de
Genel Müdürü ‹brahim
fiahin’in yan›s›ra Kürtçe
kanal›n koordinatörü eski
diplomat Sinan ‹lhan ile
yeni kanal›n yöneticileri
kat›ld›. fiahin, Kürtçe yay›-
n›n TRT-8’de yap›laca¤›n›
belirterek, yeni kanal›n 1
Ocak 2009’da yay›na bafl-
layaca¤›n› duyurdu. Ka-
nalda Kürtçe’nin K›rman-
ci, Zazaki ve Sorani lehçe-
lerinde yay›n yapacaklar›-
n› belirten fiahin, çocukla-
ra yönelik programlar,
aç›k oturum, haber, e¤len-
ce, yar›flma ve filmlerin
yer alaca¤›n› söyledi. Ka-

nal›n önce 12 saat daha
sonra 24 saat yay›n yapa-
ca¤›n› belirten fiahin,
“Amac›m›z normal bir ka-
nalda yap›lan yay›n çefli-
dini bu kanalda da sa¤la-
mak ve genifl bir yelpaze-
ye hitap eden bir yay›n
çizgisi yakalamak. Bölge-
de etkili ve izlenen bir ya-
y›nc›l›¤› hedefliyoruz” de-
di.

‹ST‹KLAL MARfiI ‹LE 
AÇILACAK
Toplant›ya
kat›lan ay-
d›nlar da
TRT’nin gecik-
mifl bir ad›m› hayata ge-
çirdi¤ini ancak ölü bir te-
levizyon olmamas› için
Kürtçe yay›n›n Kürtlerin
taleplerine uygun olarak
yap›land›r›lmas›n› istedi.
Ayd›nlar, Kürt sorunu ve
Kürt kültürüne yönelik

yay›nlar›n yap›lmas›n›,
devletin resmi söylemle-
rinden kaç›n›lmas› uyar›s›
yapt›. Ayd›nlar, TRT’nin
kullanaca¤› dil konusun-
da da dikkatli olmas›n› ve
yeni kanal›n hem dil hem
içerik olarak TRT-3’te ya-
p›lan yay›na benzememe
uyar›s›nda bulundu. An-
cak buna ra¤men TRT’nin
‹stiklal Marfl› ile aç›l›p ‹s-
tiklal Marfl› ile kapanaca¤›
belirtiliyor.

KÜRTÇE YA-
YIN SEÇ‹M 
KOZU

Yeni kanal›n ku-
rulmas› talimat›n› Baflba-
kan Erdo¤an verdi. Erdo-
¤an uzun y›llard›r Türkiye
gündeminde bulunan
Kürtçe televizyonun kuru-
lufl tarihini de yerel seçim-
lere denk getirerek Kürtçe
yay›n› seçim kozu olarak

kulland›. Uzun süredir ha-
z›rl›klar› yürütülen yeni
kanal›n bafl›na atanan D›-
fliflleri kökenli Sinan ‹lhan,
Kürtçe’nin yan› s›ra ‹ngi-
lizce ve Ortado¤u dillerini
biliyor. ‹lhan, yeni kanal›n
bafl›na bir yandan teknik
haz›rl›klar› yap›yordu di-
¤er yandan da yay›n›n
içeri¤i konusunda çal›fl-
malar yap›yordu. ‹lhan,
daha önce Ümit F›rat, Al-
tan Tan, Feridun Yazar,
Haflim Haflimi gibi ayd›n-
larla görüflerek önerilerini
alm›flt›.

KÜRT ENST‹TÜ-
SÜ’NDEN ÇEV‹R‹ TA-
LEB‹
Haz›rl›klar› son aflamaya
gelen Kürtçe kanal için 20
kiflilik bir ekip öngörülür-
ken, henüz bu say›n›n ya-
r›s›na bile ulafl›lamad›¤›
belirtildi. TRT yönetimi

programlar›n büyük bir
k›sm›n› yap›m flirketlerine
yapt›racak. Bunun için 7
yap›m flirketiyle anlaflma
sa¤land› ancak yap›m flir-
ketleri Kürtçe konusunda
yetersiz kald›¤› için TRT
yönetimi geçti¤imiz gün-
lerde Kürt Enstitüsü’nün
kap›s›n› çald›. Al›nan bil-
gilere göre TRT yetkilileri
Kürt Enstitüsü’nden çeviri
hizmeti sat›n almak istedi.
Enstitü Baflkan› Sami Tan
ise böyle bir hizmetlerinin
bulunmad›¤›n› ancak
Kürtçe konusunda yapt›k-
lar› araflt›rmalarla uzman
bir kurulufl olduklar›n› be-
lirterek, yaz›l› talep olmas›
halinde TRT’ye destek ve-
rebileceklerini söyledi.
Tan, bunun için yeni ka-
nal›n Kürt dili ve kültürü-
ne hizmet etmesi, Kürt so-
rununun çözümüne katk›-
da bulunmas›n› flart kofltu.

TRT Genel Müdürü ‹brahim fiahin, ‹stanbul’daki Malta Köflkü’nde düzenledi¤i yemekli toplant›da ayd›nlarla Kürtçe televizyon konusunu masaya yat›rd›.

fiahin, Kürtçe yay›n›n yap›laca¤› TRT-8’in 1 Ocak’ta yay›na geçece¤ini aç›klad›. Yeme¤e aralar›nda Muhsin K›z›lkaya, Orhan Miro¤lu, Bejan Matur, Ümit

F›rat, Nilüfer Akbal, Kürt-Kav Genel Sekreteri Remzi Çak›n ile gazeteci Fehmi Koru ve Derya Sazak’›n aralar›nda yer ald›¤› 40 yak›n ayd›n kat›ld›.
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T
en rengi in-
ce çoraplar,
file çorap-
lar, opak
ç o r a p l a r ,
renkli opak-

lar, desenli opaklardan
sonra flimdi s›ra tafllarla
dekore edilmifl model-
lerde. Zac Posen bu
modelleri 2005’te, Caro-
lina Herrera ise 2007’de
kullanm›flt›. fiimdi pod-

yumlarda bu modelin
daha çok kullan›ld›¤›n›
görüyoruz. Bora Aksu
par›ldayan çoraplar› bu
k›fl için yorumlad›. Arzu
Kaprol 2008 k›fl› için yi-
ne minik tafllarla çorap-
lar› dekore etmiflti. Ço-
raplar› önemli bir akse-
suar arac› olarak gören
Christian Lacroix ise
farkl› ifllemeleri kullan-
d›.
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* Ya¤l› flifleleri temizle-
mek için önce y›kamak
gerekir. Sonra durula-
nan fliflenin içine sodal›
su koyarak sallamaya
bafllan›r. Befl dakika ka-
dar sallanan flifle çalkala-
n›p bu sefer içine kahve
telvesi ilave edilir. Bir
süre de bu flekilde salla-
nan flifle k›sa zaman
sonra ya¤lardan tama-
men temizlenmifl duru-
ma gelecektir. 

* Çaydanl›¤›n›z›n içinde
biriken kireç tortusunu
temizlemek için, 15 da-
kika kadar içinde sirke
kaynat›n.

* Sürahinizin dibi kir tut-
mufl ise, içine bir avuç
tuz ile sirke koyup çal-
kalay›n›z, tertemiz ola-
cakt›r. 

* Piflirirken tencerenin
dibi mi tuttu? Bir gece
tuzlu suda bekletin, ten-
cere  daha kolay temiz-
lenecektir.

* Bak›r kaplar›n›z› par-
latmak için bir bezi sirke
ile hafifçe ›slat›p, bak›r›
ovun. 

* Evde ortaya ç›kan ka-
r›ncalar› yok etmek için
kahve telvesi kullanma-
n›z iyi sonuç verecektir. 

* Bulafl›k suyunuza bir
kafl›k sirke katmakla bu-
lafl›klar›n›z›n daha kolay
ve güzel y›kand›¤›n› gö-
receksiniz.

* Paslanmaz çelikten
tencereler zamanla par-
lakl›¤›n› kaybedebilir.
Biraz sirkeyi atefle ko-
yup ›s›t›n. Sonra yumu-
flak bir bezi bu ›l›k sirke-
ye bat›rarak iyice ovun.
Ama sonra da iyice du-
rulay›n. Bir fanila parça-
s›yla  parlat›rsan›z, çelik
tencereniz p›r›l p›r›l
olur.

* Teflon tavalar, tencere-
ler çok kullan›lmaktan
ötürü zamanla sarar›r.
Bunu önlemek için za-
man zaman, içine su, bi-
raz da çamafl›r suyu
koyduktan sonra ateflin
üstünde kaynat›n. ‹ndi-
rince de önce s›cak,
sonra da so¤uk suyla
iyice durulay›n. Teflonu-
nuzun sar› rengi  kaybo-
lacakt›r. 

PRAT‹K B‹LG‹LER

Kabaklar› y›kay›p, çok
az suyla diri kalacak fle-
kilde hafllay›n. Keskin
bir b›çak ya da patates
soyucu yard›m› ile ince
ince do¤ray›p, teflon ta-
vada 2 dakika kadar pi-
flirin. Ya¤lanm›fl yuvar-
lak bir kal›ba kabak di-
limlerini dekoratif bir
flekilde dizin. Üzerine
mervanköflk, kaflar pey-
niri rendesi ve kalan ka-
bak dilimlerini dizin.
Malzemeler bitene ka-
dar bu ifllemi tekrarla-
y›n. Her s›rada çok az
tuz serpin. Yumurtalar›
genifl bir kasede bir tu-

tam tuz ilavesiyle ç›rp›n
ve kabaklar›n üzerine
dökün. Önceden ›s›t›l-
m›fl 180 dereceli f›r›nda
25 dakika piflirin. Dilim-
leyip, s›cak olarak servis
yap›n.  

6-7 Adet kabak, 4 Adet yumurta 
1 Çorba kafl›¤› mercanköflk, 

1 Su barda¤› kaflar peyniri rendesi 
1 Çorba kafl›¤› teeya¤›, Tuz

Malzemeler

Haz›rlan›fl›

F›r›nda Kabakl› Omlet 

Çoraplar bu k›fl par›ldayacak
Çoraplar› art›k "ince" gibi tek bir s›fatla anlatmaktan çok uzakta oldu¤umuz
zamanday›z. Yeni modeller çorap kavram›n› ihtiyaçtan öteye tafl›yor. 

Yay›n kalitesinde kozmetik üretildi
High definition TV’ler ç›k›nca TV y›ld›zlar› pani¤e
kap›lm›flt›. Yay›n›n netli¤i yüzdeki tüm kusurlar› 
ortaya ç›kart›yordu. Bir firma bu problemi gidermek
için flimdi yeni bir kozmetik koleksiyonu yaratt›. 

E
kran önünde ol-
mak zor. TV kifliye
yaklafl›k 5 kilo ka-
t›yor, high definiti-

on yay›n da tüm kusurlar›
gösteriyor. TV ekran›na
ç›kmak, bak›ml› ve güzel
gözükmek nosyonlar›n›n
ötesinde bir itina istiyor.
Çünkü normal kilolu in-

sanlar bile TV ekran›nda
olduklar›ndan kilolu görü-
nebiliyor. Yeni teknoloji
high definition yay›nlar da
özellikle yüzlerdeki kusur-
lar› belirginlefltirmede us-
ta. Ancak özellikle
ABD’de yayg›nlaflan kali-
teli yay›nlar bir kozmetik
firmas›na bu konu için pa-

zarlama f›rsat› getir-
mifl. Cargo isimli
kozmetik firmas›
“High definition ma-
ke-up blue ray” adl›
ürün gam› ile yüksek
çözünürlükteki yay›n-
lara haz›r. Blue-ray ko-
leksiyonu 2009 A¤us-
tos’ta piyasada olacak.

Vivienne Tam HP’leri giydirdi
2009 ‹lkbahar/Yaz defilesinde
Vivienne Tam, podyuma yeni
k›yafetleriyle HP’leri de ç›kartt›.
Laptoplar yeni çantalar gibi tan›t›ld›. 

C
ep telefonla-
r›n›n renk-
lendi¤ine fla-
hit olmufl-
ken bu sefer

de laptoplar›n süslen-
di¤ini görüyoruz. Vivi-
enne Tam ile HP iflbir-

li¤inde gerçeklefltirilen
bu tasar›mda, laptopun
k›rm›z› arka yüzeyi çi-
çek deseniyle bezeli. 
Laptop bu haliyle di-
züstü bilgisayardan zi-
yade bir çantay› and›r›-
yor. 2009 bafl›nda piya-

Hayden Panettiere’den burçlu çantalar
Heroes dizisinin “kendini iyilefltirebilme özelli¤i”
olan kahraman› Claire (Hayden Panettiere),
Dooney&Bourke için çanta koleksiyonu haz›rlad›. 

D
izi y›ld›zlar›-
n›n bir süre-
dir markala-
ra koleksi-
yon haz›rla-

malar›na aflina olduk. Da-
ha önce Mischa Barton ve

Rachel Bilson’dan da ör-
nekleri görmüfltük. 
Hayden Panettiere’in
Dooney&Bourke için ha-
z›rlad›¤› koleksiyonda el
çantalar› (clutch) dikkat
çekiyor. Ünlü oyuncu ak-

sesuar olarak kendi bur-
cu olan aslan› alt›n suyu-
na bat›r›lm›fl flekliyle kul-
lanm›fl. Rengarenk inek
derisinden olan çantala-
r›n fiyatlar› 160 sterlin ci-
var›nda olacak. 
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T
en rengi in-
ce çoraplar,
file çorap-
lar, opak
ç o r a p l a r ,
renkli opak-

lar, desenli opaklardan
sonra flimdi s›ra tafllarla
dekore edilmifl model-
lerde. Zac Posen bu
modelleri 2005’te, Caro-
lina Herrera ise 2007’de
kullanm›flt›. fiimdi pod-

yumlarda bu modelin
daha çok kullan›ld›¤›n›
görüyoruz. Bora Aksu
par›ldayan çoraplar› bu
k›fl için yorumlad›. Arzu
Kaprol 2008 k›fl› için yi-
ne minik tafllarla çorap-
lar› dekore etmiflti. Ço-
raplar› önemli bir akse-
suar arac› olarak gören
Christian Lacroix ise
farkl› ifllemeleri kullan-
d›.
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* Ya¤l› flifleleri temizle-
mek için önce y›kamak
gerekir. Sonra durula-
nan fliflenin içine sodal›
su koyarak sallamaya
bafllan›r. Befl dakika ka-
dar sallanan flifle çalkala-
n›p bu sefer içine kahve
telvesi ilave edilir. Bir
süre de bu flekilde salla-
nan flifle k›sa zaman
sonra ya¤lardan tama-
men temizlenmifl duru-
ma gelecektir. 

* Çaydanl›¤›n›z›n içinde
biriken kireç tortusunu
temizlemek için, 15 da-
kika kadar içinde sirke
kaynat›n.

* Sürahinizin dibi kir tut-
mufl ise, içine bir avuç
tuz ile sirke koyup çal-
kalay›n›z, tertemiz ola-
cakt›r. 

* Piflirirken tencerenin
dibi mi tuttu? Bir gece
tuzlu suda bekletin, ten-
cere  daha kolay temiz-
lenecektir.

* Bak›r kaplar›n›z› par-
latmak için bir bezi sirke
ile hafifçe ›slat›p, bak›r›
ovun. 

* Evde ortaya ç›kan ka-
r›ncalar› yok etmek için
kahve telvesi kullanma-
n›z iyi sonuç verecektir. 

* Bulafl›k suyunuza bir
kafl›k sirke katmakla bu-
lafl›klar›n›z›n daha kolay
ve güzel y›kand›¤›n› gö-
receksiniz.

* Paslanmaz çelikten
tencereler zamanla par-
lakl›¤›n› kaybedebilir.
Biraz sirkeyi atefle ko-
yup ›s›t›n. Sonra yumu-
flak bir bezi bu ›l›k sirke-
ye bat›rarak iyice ovun.
Ama sonra da iyice du-
rulay›n. Bir fanila parça-
s›yla  parlat›rsan›z, çelik
tencereniz p›r›l p›r›l
olur.

* Teflon tavalar, tencere-
ler çok kullan›lmaktan
ötürü zamanla sarar›r.
Bunu önlemek için za-
man zaman, içine su, bi-
raz da çamafl›r suyu
koyduktan sonra ateflin
üstünde kaynat›n. ‹ndi-
rince de önce s›cak,
sonra da so¤uk suyla
iyice durulay›n. Teflonu-
nuzun sar› rengi  kaybo-
lacakt›r. 

PRAT‹K B‹LG‹LER

Kabaklar› y›kay›p, çok
az suyla diri kalacak fle-
kilde hafllay›n. Keskin
bir b›çak ya da patates
soyucu yard›m› ile ince
ince do¤ray›p, teflon ta-
vada 2 dakika kadar pi-
flirin. Ya¤lanm›fl yuvar-
lak bir kal›ba kabak di-
limlerini dekoratif bir
flekilde dizin. Üzerine
mervanköflk, kaflar pey-
niri rendesi ve kalan ka-
bak dilimlerini dizin.
Malzemeler bitene ka-
dar bu ifllemi tekrarla-
y›n. Her s›rada çok az
tuz serpin. Yumurtalar›
genifl bir kasede bir tu-

tam tuz ilavesiyle ç›rp›n
ve kabaklar›n üzerine
dökün. Önceden ›s›t›l-
m›fl 180 dereceli f›r›nda
25 dakika piflirin. Dilim-
leyip, s›cak olarak servis
yap›n.  

6-7 Adet kabak, 4 Adet yumurta 
1 Çorba kafl›¤› mercanköflk, 

1 Su barda¤› kaflar peyniri rendesi 
1 Çorba kafl›¤› teeya¤›, Tuz

Malzemeler

Haz›rlan›fl›

F›r›nda Kabakl› Omlet 

Çoraplar bu k›fl par›ldayacak
Çoraplar› art›k "ince" gibi tek bir s›fatla anlatmaktan çok uzakta oldu¤umuz
zamanday›z. Yeni modeller çorap kavram›n› ihtiyaçtan öteye tafl›yor. 

Yay›n kalitesinde kozmetik üretildi
High definition TV’ler ç›k›nca TV y›ld›zlar› pani¤e
kap›lm›flt›. Yay›n›n netli¤i yüzdeki tüm kusurlar› 
ortaya ç›kart›yordu. Bir firma bu problemi gidermek
için flimdi yeni bir kozmetik koleksiyonu yaratt›. 

E
kran önünde ol-
mak zor. TV kifliye
yaklafl›k 5 kilo ka-
t›yor, high definiti-

on yay›n da tüm kusurlar›
gösteriyor. TV ekran›na
ç›kmak, bak›ml› ve güzel
gözükmek nosyonlar›n›n
ötesinde bir itina istiyor.
Çünkü normal kilolu in-

sanlar bile TV ekran›nda
olduklar›ndan kilolu görü-
nebiliyor. Yeni teknoloji
high definition yay›nlar da
özellikle yüzlerdeki kusur-
lar› belirginlefltirmede us-
ta. Ancak özellikle
ABD’de yayg›nlaflan kali-
teli yay›nlar bir kozmetik
firmas›na bu konu için pa-

zarlama f›rsat› getir-
mifl. Cargo isimli
kozmetik firmas›
“High definition ma-
ke-up blue ray” adl›
ürün gam› ile yüksek
çözünürlükteki yay›n-
lara haz›r. Blue-ray ko-
leksiyonu 2009 A¤us-
tos’ta piyasada olacak.

Vivienne Tam HP’leri giydirdi
2009 ‹lkbahar/Yaz defilesinde
Vivienne Tam, podyuma yeni
k›yafetleriyle HP’leri de ç›kartt›.
Laptoplar yeni çantalar gibi tan›t›ld›. 

C
ep telefonla-
r›n›n renk-
lendi¤ine fla-
hit olmufl-
ken bu sefer

de laptoplar›n süslen-
di¤ini görüyoruz. Vivi-
enne Tam ile HP iflbir-

li¤inde gerçeklefltirilen
bu tasar›mda, laptopun
k›rm›z› arka yüzeyi çi-
çek deseniyle bezeli. 
Laptop bu haliyle di-
züstü bilgisayardan zi-
yade bir çantay› and›r›-
yor. 2009 bafl›nda piya-

Hayden Panettiere’den burçlu çantalar
Heroes dizisinin “kendini iyilefltirebilme özelli¤i”
olan kahraman› Claire (Hayden Panettiere),
Dooney&Bourke için çanta koleksiyonu haz›rlad›. 

D
izi y›ld›zlar›-
n›n bir süre-
dir markala-
ra koleksi-
yon haz›rla-

malar›na aflina olduk. Da-
ha önce Mischa Barton ve

Rachel Bilson’dan da ör-
nekleri görmüfltük. 
Hayden Panettiere’in
Dooney&Bourke için ha-
z›rlad›¤› koleksiyonda el
çantalar› (clutch) dikkat
çekiyor. Ünlü oyuncu ak-

sesuar olarak kendi bur-
cu olan aslan› alt›n suyu-
na bat›r›lm›fl flekliyle kul-
lanm›fl. Rengarenk inek
derisinden olan çantala-
r›n fiyatlar› 160 sterlin ci-
var›nda olacak. 
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Genesis, Murat Belge, ‹letiflim
Yay.

Edebiyat tarihi içerisinde yer
alan “tarihî roman”, baflka türlü
söylersek “Büyük Ulusal Anlat›”,
Türkiye edebiyat tarihi içinde et-
kili bir tür olarak biçimlenmifltir.
Bunun bafll›ca nedeni, impara-
torlu¤un çöküfl/çözülüfl sürecin-
de intelligentsia’n›n yaflad›¤› re-
aksiyoner ruh halidir. Bu ruh ha-
li “Bosna’n›n ilhak›... Trablus-
garb, Balkan facias› ve Dünya Sa-
vafl›, yenilgi...” ile beslenirken,
karfl›m›za “93’ten beri yo¤unla-
flan kasvetli atmosferi dayan›l-
maz bir kâbusa dönüfltüren bir
süreç” ç›kar. Osman-
l› kimli¤inin z›mnî
olarak tükenifli, ha-
yat› bir flekilde de-
vam ettirmenin,
ona sar›lman›n bir
yolu olarak Türk
kimli¤inin öne ç›-
kart›lmas›; dilin,
Türkçe’nin ente-
lektüel tart›flmala-
r›n konusu olarak
ele al›nmas›, yafla-

n›lan “kayb›” telafi etmeye yöne-
lik çabalard›r. Bu telafi çabalar›
“millî bir tarih” ihtiyac›n› zorun-
lu k›lar. Geçmifl, “tarih” olarak
icat ve infla edilirken, o “tarih”in
popüler bir anlat› biçiminde te-
davüle sokulmas› da gerekli olur. 

Edebiyat, hem “Büyük Ulusal
Anlat›”n›n kurgusunu, biçimini,
ahengini gelifltirme hem de po-
püler al›c›lar›na ulaflt›¤›nda, iflle-
vini lay›k›yla yerine getirebilmek
için hamaset edebiyat›ndan bol
bol yararlanm›fl, daha do¤rusu,
bunun yeterli bir gelene¤i bulun-
mad›¤› için, kendileri büyük öl-
çüde yaratm›fllard›r. Murat Bel-
ge, Genesis’te edebiyat›n bu “vit-

rini”ni ele al›rken, milli-
yetçi, muhafazakâr, ‹s-
lâmc› yazarlar›n “Türk
tarihî roman›”n› nas›l
tefrifl ettiklerini inceli-
yor. 

Paris '68: Bir Devrim De-
nemesi, H›fz› Topuz, Ago-
ra Kitapl›¤› 

"68 May›s'› Paris bahar›nda do-
¤açlama ve baflar›s›z, ama kans›z
ve güleryüzlü bir devrim dene-
mesiydi." Paris'te patlak veren ve
dalga dalga bütün dünyaya yay›-
lan '68'in o çalkant›l› günlerinde
Paris'te bulunan H›fz› Topuz, bu
kitab›nda kendi yaflad›klar› ve
gözlemlerinden de yola ç›karak
bir '68' panoramas› sunuyor oku-
ra; Meksika'dan Vietnam'a,
ABD'den Çekoslavakya'ya, ‹tal-
ya'dan Türkiye'ye sars›nt›lar›
yeryüzünün her taraf›nda hisse-
dilen 'baflkald›r› atefli'nin arka
plan›n› ve
sonras›n› an-
lat›yor. Niha-
yet bugünden
geriye bakt›¤›-
m›zda da, dev-
rim efsanevi li-
deri Chon-Ben-
dit gibi dönek-
lere ra¤men
'68'in, otuz y›l
içinde ayn› ka-
rarl›l›kla müca-
dele eden Alain
Krivine örne¤in-
deki gibi, geriye

nas›l bir 'devrime cesaret etme'
miras› b›rakt›¤›na iflaret ediyor... 

Etkilenme Endiflesi, Harold Blo-
om, Çeviren: Ferit Burak Aydar,
Metis Yay.

Edebiyat teorisi alan›n›n en çok
tart›fl›lan, al›nt› yap›lan klasik
eserlerinden biri daha uzun bir
aradan sonra Türkçede. Bloom
Etkilenme Endiflesi'nde esasen
Romantik flairler üzerinden, sa-
natç› birey ile selefleri aras›nda-

ki "Ödipal" denebilecek
iliflki hakk›nda, "bir flai-
rin baflka bir flairin do¤-
mas›na nas›l yard›m etti-
¤i" hakk›nda gayet öz-
gün ve çok
tart›fl›lm›fl
bir teori
ge l i fl t i r i -
yor. 

"Gerçek fliir
tarihi, flairle-
rin flair s›fat›yla
baflka flairler yü-
zünden nas›l ›st›-
rap çektiklerinin

hikâyesidir, t›pk› gerçek bir bi-
yografinin kiflinin kendi ailesi
yüzünden (...) çekti¤i ›st›rab›n
tarihi olmas› gibi." 

fiairlerin bu ›st›rap ve endifleyle
yarat›c› biçimde bafl edebilmek
için gelifltirdi¤i stratejileri, Kita-
b› Mukaddes'ten, Lucretius'tan,
Aziz Pavlus'tan, Sokrates öncesi
düflünürlerden, Blake'ten ödünç
ald›¤› terimler ve mitolojik ö¤e-
lerle, yar› mitolojik-yar› teorik
son derece kendine özgü bir dil-
le anlatan bu kitap zorlu ama ke-
yifli bir okuma maceras› vaat edi-
yor.

yeni ç›kan kitaplar
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Euston` deki cafede full
time ya da part time

çal›flacak bayan elaman
aran›yor.

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

mas› rica olunur.
Tel : 077 95 14 8875

020 73 83 2888

New Barnet bölgesinde
bulunan sandewich barda
çal›flacak, bayan elemana

ihtiyac vard›r .  

Tel : 07876 060 960

Ofiste ve pazarlamada
çal›flabilecek bayan

elemana ihtiyaç vard›r .

Tel : 07944 044 165

Sat›l›kt›r Süpermarket 

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

Hackney Clapton bölgesindedir.

Kira: £11.000

Rate: £900

Fiyat: £45.000

Tel: 078 28 08 1222

ELEMAN ARANIYOR
St. Albans  bölgesinde bulunan Kebab

takeway’de çalıflacak tercübeli elemana
ihtiyac vardır. Dolgun ücret 

ve kalacak yer verilir.

Tel : 07954321205

KEM
HAIRDRESSER

& BARBER 
Bütün Saç Kesimi ve bak›m›

Yap›l›r. Çok ugun fiyata
servislerimizden yararlana

bilirsiniz
Contact: 07724 376 600

PROFESSIONAL COOKING SERVICE

Provided for your special 

occasions from the world class

chep britdays anniversaries 

wedding parties special cocktails 

private occasions please contact 

mr. Tacim Yetis for quotations on

078 7836 0195

Spor bölümünde 

tak›m›m›zda oynayacak 

iyi kaleci aran›yor.

Tel : 07961 05 45 54

Güney Londra’da
Restoranda Çal›flacak

Bulafl›kc› Aran›yor

Tel :07772 474 602

Alt›l›k dualit marka toster, panini   ve

valentine chips makinesi sat›l›kt›r .

Tel : 07886 973 022

Sat›l›k  Cafe Shop Malzemeleri

• Özel ‹ngilizce dersleri 
• Okul ödevlerinizde yard›m 

• Okulla ilgi her konuda destek 

Daha fazla bili için bizi aray›n

Tel : 0777 643 4258

Hafta Sonu Özel Ders Verilir

Sat›l›k Sandewich
ve Cafe Shop

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

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

Kiras›: £25,000
Rate: £1,600 y›ll›k

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

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

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

Detayl› bilgi için lütfen afla¤›daki numaradan

Hüseyin bey ile irtibat kurunuz.

Tel: 079 3265 8632

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

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

Rate: 800
Fiyat›: 79 000

Takin:  3700-4100  /  Tel: 077822547411
07916362557

Saat 3’ten sonra aranmas› rica olunur.

Sat›l›k Coffe

Essex Road üzerinde 
A3 ve alkol lisans› ile bahçesi

olan caffe sat›l›kt›r
Lease: 8 y›l

Kira: £12.000
Rate: £2.300 

Fiyat: £ 90.000

TEL: 020 7226 7546

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

SATILIK DÜKKAN

Kaleci
Aran›yor
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Tel: 079 61 82 54 56 

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

Berber salonunda bütün araç
ve gereçler vard›r Adres :

Marsh Hill Road, Homerton
High Street (near Homerton

Hospital) Hackney

SATILIK COFFEE
SHOP

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

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

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

Tottenham, Bruce Grove
üzerinde temiz ve tam

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

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

cuttur.
Tel : 078 46 92 59 98

Edmonton bölgesinde
uygun fiyata kiral›k

odalar bulunmaktad›r. 

Tel : 079 03 08 22 96

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

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

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

Sat›l›k Kebap
ve Pizza Shop

Tel: 07878388569

Sat›l›k
Sandwich Bar 

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

sat›l›kt›r
Taking :£2.200- £2.300

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

02076135333
(Lütfen Saat 16.00’dan

sonra aray›n›z)

Sat›l›k Cafe Restaurant 

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

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

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

Sat›l›k Kebap ve
Pizza dükkan›

Kent bölgesinde bulunan  ifl
yapama potansiyeli yüksek olan

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

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

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

(Haydar Bey)  

Sat›l›k Pizza & Kebab

SE14 New Cross böl-
gesinde bulunan Pizza

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

kira: £9000, rate: £1.100

Taking: £3000-£3500

Tel 07754 084 211

Sat›l›k Dükkan

Enfield bölgesinde ana
cadde üzerinde bulunan

bofl dükkan sat›l›kt›r.

Lease: 12 y›l 

Rates: £2800

Y›ll›k kiras›: £11.000

Mob: 07853 804 742

Sat›l›k Off – Licence

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

gelen   yeni off-lincece
sat›l›kt›r.

Taking : 5,000 -5,500

Fiyat :45,000

Tel :079 55 38 75 87

Sat›l›k Kebap Shop

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

Taking : £2,500

Kiras› :£12,900 y›ll›k

Lease: 6 y›l (önü aç›k) 

Rate: £4.000 y›l›k

Fiyat›: £49,000

Tel : 078 94 64 9690

Sat›l›k Cafe Shop

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

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

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

Ciddi olan al›c›lar aras›n 

Tel : 078 52 38 8369

Sat›l›k Bal›k
Restaurant› Sat›l›k Cafe Shop 

Yeni dekore edilmifl ve ifl
yapma potansiyeli olan

balık restaurantı satılıktır.

Tel : 07772276189
02088045005 

Sat›l›k Cafe Shop

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

Tel : 078 94 56 0582

Sat›l›k Off – Lincence
and Mini Market

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

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

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

pass da konulabilinir. 

Tel : 079 50 50 70 66

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

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

We are proving excellent
service to our customers.

You can call us anytime and
any days 

Tel: 075 33 375 517

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

shopu sat›l›kt›r. 

Rate ve Kiras› : £6,000

Lease: 5 y›l ve önü aç›k 

Sat›l›k kebap-burger
van›

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

yersizlikten dolay›
sat›l›kt›r. 

Fiyat: £4000
Tlf: 078 33 91 0191

Enfield'e 10 dakika uzakl›ktaki Cuffley

bölgesinde çal›flacak tecrübeli Cafe flefi
aranmaktad›r.

Tel: 07904503081 (Bektafl)

Eleman Aran›yor 

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

Tel : 07971875988

Double Kiral›k Oda

sadece evli

çiftelere verilir

Tel : 07935 621 524

Piano
fian (Ses ve fiarkı söyleme teknikleri)

Solfej (Nota ve fiarkı söyleme teknikleri)
Diksion (Güzel ve do¤ru konuflma teknikleri)

Tel: 077 65 34 51 38 

ÖZEL DERS VER‹L‹R

Sat›l›k Villa Arsas›

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

güzel yer.

Fiyatı: £15500

Tlf: 078 90 17 7181

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

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

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

elverifllidir.

Tel : 07765523642
07853616033
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Fenerbahçe yar›fl› b›rakmad›

F
e n e r b a h ç e ,
Turkcell Süper
Lig'in 13. hafta-
s›nda Befliktafl'›
2-1 ma¤lup etti.

Fenerbahçe'nin gollerini
11. dakikada Selçuk fia-
hin ve 27. dakikada Güi-
za atarken, konuk Beflik-
tafl'›n tek golü 21. daki-
kada Nobre'den geldi.
Karfl›laflmaya iki tak›m
da tempolu bafllarken,
Befliktafl hücumlar›na
karfl›n ilk golü Fenerbah-
çe buldu. Ev sahibi ekip
11. dakikada köfle at›fl›n-
dan gelen topta Sel-
çuk'un kafa golüyle 1-0
öne geçti. 
Özellikle sol tarafta Ek-
rem ile etkili ataklar ge-
lifltiren Befliktafl, 21. da-
kikada eflitli¤i yakalad›.
Rüfltü'nün uzun topunda
sol tarafta topla buluflan
Ekrem, yerden bir pasla
Nobre'yi gördü. Nob-
re'nin yerden vuruflunda

top a¤lara gitti ve skor 1-
1'e geldi. Orta alan mü-
cadelesi fleklinde giden
karfl›laflmada bu kez Fe-
nerbahçe, uzun bir topla
2-1 öne geçti. 27. dakika-
da Kaleci Volkan'›n uzun
vuruflunda top Befliktafl
savunmas›n›n arkas›na
sarkarken, Güiza afl›rtma
bir vuruflla Rüfltü'yü
ma¤lup etti ve Fenerbah-
çe 2-1'lik üstünlü¤ü ya-
kalad›. 
Befliktafl'ta Cisse 41. da-
kikada ikinci sar› karttan

k›rm›z› kart görerek
oyun d›fl›nda kald›.
Karfl›laflman›n ikinci yar›-
s›nda oyunda tempo dü-
flerken, Fenerbahçe za-
man zaman kanatlardan
etkili ataklar gelifltirdi
ancak fark› art›ramad›. 
Son bölümlerde rakip
kaleye daha s›k giden
Befliktafl'›n çabalar› da
sonucu de¤ifltirmeyince
ev sahibi Fenerbahçe sa-
hadan 2-1 galip ayr›larak
ligin 13. haftas›n› 3 pu-
anla kapatt›.

L
igde Ankaraspor beraberli¤i ve
UEFA Kupas›'nda Metalist yenilgi-
siyle sars›lan Galatasaray, Turkcell
Süper Lig'de 13. haftan›n kapan›fl
maç›nda Hacettepe'yi 3-1 yenerek

moral buldu.
Ali Sami Yen Stad›'ndaki maça etkili baflla-
yan Galatasaray ilk 15 dakikada lincoln ile
2 net f›rsattan yararlanamad›. Oyunda den-
geyi sa¤layan konuk Hacettepe, gelifltirdi¤i
h›zl› kontrataklardan birinde 33. dakikada
Sandro ile öne geçmeyi baflard›.
Golden 2 dakika sonra baflkent temsilcisin-
de Tozo, hakem Süleyman Abay taraf›ndan
ikinci sar› kartla oyun d›fl› b›rak›ld›. Devre-
nin skorunu 45. dakikada kaleci Recep'in
hatas›n› iyi de¤erlendiren Galatasarayl› Mi-
lan Baros belirledi: 1-1.
10 kifli kalan Hacettepe, devrenin bafl›nda
Zoko ile net bir pozisyonu daha kaç›r›r-
ken, siyahi oyuncunun 56. dakikada kendi
ceza sahas› içinde topa elle müdahale etti-
¤i gerekçesiyle, hakem penalt› noktas›n›
gösterdi. Ancak Süleyman Abay bu pozis-
yonda sar› kart› Teli'ye gösterirken, topun
bafl›na geçen Galatasaray'›n Çek y›ld›z›, ta-
k›m›n› öne geçirdi: 2-1.
Eksik rakibi karfl›s›nda skor avantaj›n› da
eline geçirince rahatlayan sar›-k›rm›z›l›lar-
da gecenin y›ld›z› Milan Baros, 72'de bir
kez daha sahne al›p skoru 3-1 yapt›. Ha-
cettepe'den Admir Teli, 56'da yanl›fl gördü-
¤ü kart›n bu kez 76. dakikada ikinci sar›

kartla k›rm›z› karta dönüflmesiyle oyun d›-
fl› kal›rken, kalan bölümde skor tabelas›
de¤iflmedi.
Ligde zirve yar›fl›nda önündeki rakiplerden
Befliktafl ve Trabzonspor'un puan kaybetti-
¤i haftay› iyi de¤erlendiren Galatasaray sa-
has›nda oynad›¤› 7. maçta 6. kez galip ay-
r›ld›. Puan›n› 24'e ç›karan sar›-k›rm›z›l›lar,
13. haftay› 4. s›rada kapatt›.

Turkcell Süper Lig'de oynanan derbi maçta Fenerbahçe,
sahas›nda a¤›rlad›¤› Befliktafl'› 2-1'le geçti. Sar›-lacivertli tak›m
bu sonuçla puan›n› 23'e yükselterek liderle aras›ndaki fark› 5'e

indirirken, Befliktafl 25 puanda kald›.

Galatasaray, 13. haftan›n son maç›nda Milan Baros'la güldü. Hacettepe karfl›s›nda
geriye düflen sar›-k›rm›z›l›lar, 9 kifli kalan rakibini Çek y›ld›z›n›n 3 golüyle geçti.

Derbiler Arsenal ve United’›n

P
remier Lig’de
derbi haftas›
geride kald›.
M a n c h e s t e r
derbisinde Uni-

ted City’i Rooney’nin 42.
dakikadaki golüyle ma¤-

lup etti ve puan›n› 28’e
ç›kard›. K›rm›z›-fleytan-
larda Cristiano Ronaldo
68. dakikada k›rm›z› kart
gördü.

BAfiKENT DERB‹S‹

ARSENAL’‹N
Baflkent derbisinde Chel-
sea ve Arsenal karfl›laflt›.
Stamford Bridge’teki ran-
devuda Arsenal averajla
liderlik koltu¤unda otu-
ran Chelsea’yi 2-1 devir-
meyi baflard›. Maviler 30.
dakikada Djourou’nun
kendi kalesine att›¤› gol-
le öne geçti. 
Arsenal’in Hollandal› y›l-
d›z› Robin van Persie
ikinci yar›da sahneye ç›-
karak Chelsea’yi y›kan
isim oldu. 
Van Persie 59 ve 62. da-
kikalarda Cech’i ma¤lup
etti ve Arsenal haftay› 3
puanla kapatt›.

PREMIER L‹G’DE
15. HAFTA
SONUÇLARI fiÖYLE:
Aston Villa-Fulham: 0 - 0
Middlesbrough-Newcast-
le United: 0 - 0
Stoke City-Hull City: 1 - 1
Sunderland-Bolton Wan-

derers: 1 - 4
Wigan Athletic-West
Bromwich Albion: 2 - 1

Manchester City-Manc-
hester United: 0 - 1
Portsmouth-Blackburn

Rovers: 3 - 2
Tottenham-Everton: 0 - 1
Chelsea-Arsenal: 1 - 2

Premier Lig’de Arsenal Chelsea’yi Robin van Persie’i imzal› gollerle yenerken, Manchester derbisinde United City’i 1-0’la geçti.
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T
KFF ligle-
rinde bu
hafta oyna-
nan fede-
rasyon ku-
pas› maçla-

r› bol gollü karfl›laflma-
lara sahne oldu. Dört
grup fleklinde oynanan
kupa maçlar›nda zorlu
bir mücadele yafland›.

BOZCADER’DEN
FARKLI GAL‹B‹YET
‹ki karfl›laflman›n ya-
fland›¤› A grubunda
Bozcader Fc rakibi
Göksün Spor’u 7-3 ye-
nerek, seyircilere gol
ziyafeti yaflatt›. Ayn›
grupta Genç At›l›m ra-
kibi Demircilik karfl›-
s›nda 3-1’lik skorla ga-

lip ayr›lmas›n› bildi. 

C‹WAN SPOR
KARAKOÇAN’I
3-0 YEND‹
B grubunda ise hafta-
n›n tek beraberli¤i var-
d›. Sivas Spor Tilkiler
Fc ile yeniflemedi. 2-2
biten maçtan iki tak›m
da birer puanla ayr›ld›.

Ayn› grupta yer alan Ci-
wan Spor rakibi Kara-
koçan’› 3-0 yenerek
grubundaki liderli¤ini
sürdürdü. 

C GRUBUNDA
3-1’L‹K MAÇLAR
C Grubunda yer alan
Halkevi Fc ise güçlü ra-
kibi Dynamics karfl›s›n-

da 3-1’lik bir skorla sa-
hadan yenik ayr›ld›. 
C grubunun di¤er ma-
ç›nda Day-Mer Fc raki-
bi Shqiponja’y› 3-1 ye-
nerek grup liderli¤ine
oturdu. 

GENÇL‹⁄‹N
SES‹ COfiTU
D grubunda haftan›n

en farkl› galibiyeti ya-
fland›. Gençli¤in Sesi
Birlik Spor karfl›s›nda
9-2’lik bir skorla ayr›la-
rak haftaya damgas›n›
vuran tak›mlardan ol-
du. Anadolu Gençlik
Nurhak Spor karfl›s›nda
hiç zorlanmadan  6-4
lik bir sonuçla kupada-
ki iddias›n› güçlendirdi.

TAKIMLAR 0 G B M A Y P

1. Tohum Fc 2 2 0 0 7 3 6

2. Göksun Spor 3 1 1 1 11 11 4

3. Genç At›l›m 3 1 1 1 5 5 4

4. Bozcader Fc 2 1 0 1 9 7 3

5. Demircilik FC 2 0 0 2 4 10 0

A GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR 0 G B M A Y P

1. Ciwan Fc 3 3 0 0 8 2 9

2. Karakoçan 3 1 1 1 6 7 4

3. Sivas Spor 3 0 2 1 3 4 2

4. Tilkiler Fc 3 0 1 2 7 11 1

B GRUBU PUAN DURUMU

TKFF FEDERASYON KUPASI MAÇ SONUÇLARI
A Grubu

Genç At›l›m . . . . . . . . . . .3 Demircilik  . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Göksun Spor  . . . . . . . . . .3 Bozcader Fc  . . . . . . . . . . . . . . .7

Tohum Fc  . . . . . . . . . . . . Bay

B Grubu

Sivas Spor . . . . . . . . . . . .2 Tilkiler Fc  . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Ciwan Spor  . . . . . . . . . . .3 Karakoçan Fc  . . . . . . . . . . . . . .0

C Grubu

Dynamics Fc  . . . . . . . . . .3 Halkevi FC . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Day-mer Fc  . . . . . . . . . . .3 Shqiponja Fc  . . . . . . . . . . . . . .1 

D Grubu

Gençli¤in Sesi  . . . . . . . . .9 Birlik Spor  . . . . . . . . . . . . . . . .2

Anadolu Gençlik  . . . . . . .6 Nurhak Spor . . . . . . . . . . . . . . .4

TKFF federasyon kupas› zorlu
maçlara sahne oluyor...

TKFF liglerinde bu hafta federasyon kupas› maçlar› oynand›. Dört grup
fleklinde oynanan kupa maçlar›nda zorlu bir mücadele yaflan›rken,

D grubunda Gençli¤in Sesi Birlik Spor’u 9-2 yenerek haftaya damgas›n› vurdu.
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Yeni Ö¤rendim 

Bir adam bir komflusunu mahkemeye vermifl. 

Hakim sorar:  Bu adam› niye mahkemeye verdin? 

Adam hemen cevap verir 

-Bana su ayg›r› dedi. Ne zaman diye sorar hakim Adama. 

-1 y›l önce der, adam. 

Hakim: 

-Peki niye flimdi mahkemeye verdin diye sorar. Adam: 

-Su ayg›r›n›n ne oldu¤unu bu gün ö¤rendim. 

Kör Adam

Gözleri görmeyen, bekar ve fakir Kayserilinin yan›na bir

cin ç›kagelmifl. 

-Benden sadece bir fley dile yerine getirece¤im demifl. 

Kayserili düflünmüfl, gözlerini mi istesin, zenginlik mi

istesin, evlenmek mi istesin.

Sonunda cin'e flunu söylemifl: 

'O¤lumu alt›nlar›m› sayarken görmek istiyorum ve

yan›mda mutlaka kar›m da olsun.'

Mum Atefliyle Piflen Yemek

Bir gün Nasreddin Hoca ve arkadafllar› iddiaya
tutuflmufllar. E¤er Hoca karanl›k ve so¤uk bir gecede, saba-
ha kadar köy meydan›nda bekleyebilirse arkadafllar› ona
güzel bir ziyafet çekecekmifl. fiayet bunu beceremezse o
arkadafllar›na ziyafet çekecek. Kararlaflt›r›lan gün Hoca
meydan›n ortas›nda, sabaha kadar tir, tir titreyerek bekle-
mifl. Sonra yan›na gelenlere : 

- Tamam demifl. ‹ddiay› kazand›m. 

- Ne oldu ne yapt›n demifller. 

- Bekledim sabaha kadar demifl. 

- Hay›r demifller. Sen uzaktaki bir mum ›fl›¤› ile ›s›nm›fls›n.
‹ddiay› kaybettin! Ziyafetimizi haz›rla. Hoca çaresiz kabul
etmifl. Ziyafet vakti kocaman bir kazan›n alt›na minicik bir
mum koymufl. Güya yemek piflirecek. 

- Ne yap›yorsun? demifller. Hoca k›s, k›s gülerek cevap
vermifl : 

- Bu mum s›ca¤›yla size yemek piflirece¤im arkadafllar.
Uzaktaki bir mum ›fl›¤›yla ben nas›l ›s›nd›ysam, bu kazan-
daki yemek de öyle piflecek!...

Bu hafta kafan› kar›flt›ran olaylar, çözmesi zor sorunlar ve soru iflaretleri ile
meflgul olabilirsin. Ancak paranoyalar›n› bir kenara b›rak›rsan her fleyin yol-
una girmesi kolaylaflabilir. Kendini kapal› bir labirentin içinde hissede-
bilirsin. Sana ç›k›fl yolunu gösterecek kifli ise bir aile büyü¤ün olabilir.

KOÇ - 21 Mart - 20 Nisan

Dolu dizgin geçen son birkaç günden sonra sakin bir hafta geçirmek vücudu-

na da, ruhuna da çok iyi gelecek. Vaktini uzun zamand›r ilgilenemedi¤in hobi-

lerine ay›rabilirsin. Bu konuda yak›n bir arkadafl›n da sana destek olabilir. 

BO⁄A - 21 Nisan - 21 May›s 

Geçen haftan›n s›k›c›l›¤›ndan yak›nmay› art›k b›rak! Hemen en yak›n arka-
dafl›na bir k›sa mesaj at. En fl›k k›yafetlerinizi seçin, haz›rlan›n ve kendinizi
d›flar› at›n. Merkür’ün muhteflem sürprizleri seni orada bir yerlerde bekliyor.
Gidip onlar› bulursan dolu dizgin bir hafta geçirece¤ine flüphe yok.

‹K‹ZLER - 22 May›s - 21 Haziran

Kesin olan flu ki bu haftay› yeniliklerle dolu geçireceksin. Mesela hafta
bafl›nda yepyeni bir arkadafl grubuna gireceksin. Tesadüfler eseri
tan›flaca¤›n bu insanlar sana yeni ufuklar sunabilir. Hafta ortas›na do¤ru
biraz dekorasyon de¤iflikli¤i yapabilirsin. Aflk hayat›nda da bir yenili¤in
zaman› geldi! 

YENGEÇ - 22 Haziran - 23 Temmuz

Bu hafta seni tutkulu bir aflk bekliyor. Üstelik hayat›na girecek bu yeni kiflinin
karakteri de k›rm›z› gibi deli dolu! Heyecan, adrenalin ve ç›lg›nl›klara haz›r ol.
Bu yeni aflk sana bu zamana kadar yaflamad›klar›n› yaflatacak. 

ASLAN - 24 Temmuz - 23 A¤ustos

Ailelerin kurallar›, yasaklar›, ters uçlardaki fikirleri bazen s›k›c› olabiliyor.
Tüm bu z›tlaflmalara ra¤men onlar bizi en çok seven, bize en çok de¤er veren
insanlard›r. Bu yüzden gereksiz gibi görünse de onlar›n önerilerine kulak
kabartmakta fayda var. Aynen bu hafta ailenin sana verece¤i ö¤üt gibi. 

BAfiAK - 24 A¤ustos - 23 Eylül

Düzgün giden bir iliflkin var, tamam. Ama ya aflk? Kurdu¤un düzenin
bozulmas›ndan korkuyorsan bir iliflkide aflk, sevgi olmad›ktan sonra düzen
dedi¤in fleyin içi bombofltur. Bu hafta, tüm bunlar üzerine kafa yoraca¤›n
ve yeni kararlar alaca¤›n günler seni bekliyor.

TERAZ‹ - 24 Eylül - 23 Ekim 

Bu hafta ortas›nda arkadafllar›ndan alaca¤›n daveti de¤erlendirebilirsin.
Onlarla vakit geçirmek sana çok iyi gelecektir. Üstelik tan›flaca¤›n yeni
biri ile hayat›nda yavafl ama önemli bir de¤iflim süreci bafllayabilir.

AKREP - 24 Ekim - 22 Kas›m  

Yedi¤ine, içti¤ine, giydi¤ine dikkat et! Havalar›n sert aç›lar› peflinde ola-
cak! Haftaya gribal enfeksiyon, ya¤l› g›dalardan uzak durunuz. Hafta
sonu program›na sadece sevgilini de¤il, aileni de katt›¤›n› bilmek onlar›n
kalplerini yumuflatacakt›r. Bu aralar doktora gitmen gerekebilir.

YAY - 23 Kas›m - 22 Aral›k

Dostunun senin iyili¤in için sarf edece¤i sözler gururunu incitmesin.
Kararlar›n› elefltirmek için de¤il, daha mutlu olman için böyle
konufltu¤unu unutma. Hafta sonu evinde düzenleyece¤in buluflmaya
onu da ça¤›r›rsan aran›zdaki buzlar eriyecektir.

O⁄LAK - 23 Aral›k - 20 Ocak

Bu haftan›n sihirli kelimesi bu: Aflk! K›fl›n geliflini kalbinde her
zamankinden daha fazla hissedecek, hayat›n ne kadar güzel oldu¤unu
düflünecek, kendi kendine ne kadar flansl› biri oldu¤unu tekrarlaya-
caks›n. Hepsi aflk›n marifeti! Uzun zamand›r yan›p tutufltu¤un kifli
sonunda gönül kap›s›n› aralayacak. 

KOVA - 21 Ocak - 19 fiubat 

Sevgiline el bebek, gül bebek davranman, onunla ilgilenmen çok güzel…
Ama biraz da arkadafllar›nla ilgilenmen gerekmiyor mu? Haftalard›r sana
yapt›klar› davetlerden birini bu hafta da tekrarlayabilirler. Hafta ortas›
gerçekleflecek bir organizasyona senin de gelmeni isteyebilirler. 

BALIK - 20 fiubat - 20 Mart 

BBUURRÇÇLLAARR
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