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Yeni genel nüfus
say›m› formlar›
göçmenlerin
bilgilerine
ulaflmay› hedefliyor
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Britanya Halk
Meclisi 3. Ola¤an
Kongresini yapt›

‹flçi
Partisi’nin oylar›
yükselifle geçti

Christmas da
krizden
nasibini ald›

sayfa 15’te

sayfa 6’da

sayfa 16’da

Devam› sayfa 8’de

Muhabbet ve sevgi
türküleri
‘S›la Gecesi’nde
yank›lanacak 

sayfa 18’de

Londra’da yaflayan, Elbistanl› Kürt k›z›
Iflk›n Has, ödev olarak haz›rlad›¤› bir
yaz› nedeniyle Queen Mary Üniversitesi
taraf›ndan ödüllendirildi. NASA’n›n
genç beyinleri keflfetmek amac›yla dü-
zenledi¤i Cassini Projesi kapsam›nda
Mount Grace School’da okuyan Iflk›n
Has’a 16-18 yafl grubu aras›nda, en iyi
araflt›rmac› ve gözlemci ödülü verildi.
15 Aral›k Pazartesi günü ödülünü parla-
mentoda düzenlenen bir törenle Millet-
vekili Richard Garriott’un elinden alan
Has, küçük yafltan beri kanserle ilgili
araflt›rmalar yapan bir doktor olmay› he-
defledi¤ini belirtti. Iflk›n Has, bu ödül
ile birlikte NASA için çal›flabilecek bir
bilim kad›n› olmay› da düflünmeye bafl-
lad›¤›n› aktard›. Has, “Ufkumu geniflle-
ten bu araflt›rman›n ayn› zamanda gele-
ce¤ime yön verece¤i akl›m›n ucundan
geçmezdi. Bu yar›flmay› kazanm›fl ol-

mak kendime güvenimin art-
mas›na neden oldu. Art›k
yapabilir miyim düflünce-
si beynimde yok diye-
bilirim. Art›k yapar›m
diye düflünmeye bafl-
lad›m” diyerek, bu
tür yar›flmalar›n
gençlerin önünü
açt›¤›n› ve teflvik
etti¤ini vurgulad›.
Kahramanmarafl-El-
bistan’dan göç ede-
rek ‹ngiltere’ye ge-
len Has ailesinin ilk
çocu¤u olan Iflk›n
Has, baflar›s›n›n al-
t›ndaki en büyük et-
keni ailesi olarak
gösteriyor. 

Ekonomi
darald›kça Sterlin
de¤er kaybediyor 

Haringey
Belediyesi
esnaf›n
sorunlar›na
çözüm yollar›
ar›yor

sayfa 14’te

sayfa 4’te

NASA’NIN GENÇ
BEYN‹ IfiKIN HAS Iflk›n Has

Mount Grace
School’da

okuyor
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K
onuyla
i l g i l i
o l a r ak
y a z › l ›
b i r
aç›kla-
ma ya-

pan Angel Organizas-
yon,  24 Ocak’ta Lon-
dra’da düzenlenecek
konserle ilgili çal›flma-
lar›n tamamland›¤›n› ve
gece biletlerinin Lon-
dra’n›n çeflitli bölgele-
rinde 7 merkezde flat›fl›
sunuldu¤unu bildirdi.
Aç›klamada, biletlerin
konser gününe kadar
sat›fl merkezlerinde 15
pound, konser gecesi
ise kap›da 20 sterlinde
sat›laca¤› ifade edildi.
Biletlerin, Kervan Sof-
ras›, Tottenham Kitape-
vi, Cafe Z Bar, Evin Ca-
fe, Mega Press Kitapevi
ve  K›br›s Türk Cemi-
yeti’nden temin edile-
ce¤i kaydedildi. 
Aç›klamada konsere
tüm müzikseverlerin
davetli oldu¤u ifade
edilerek, “Perdesiz gi-
tar›n ünlü ustas› Erkan
O¤ur ve ‹smail Hakk›
Demircio¤lu  24
Ocak’ta Union Cha-

pel’da muhteflem bir
konsere imza atacaklar.
Bu güzel gecede, etnik
ve yerel ezgilerimizin
iki ustas›n›, Londra’da
dinleyici kitlesiyle bu-
luflturman›n gurunu ya-
flayaca¤›z” denildi. 
Aç›klamada, iki sanat-
ç›n›n son olarak
ABD’nin New York
kentinde ve ‹srail’da
muhteflem konserlerde
de sahne ald›¤› belirti-
lerek, “Sanatç›lar›m›z,
Londra’da yaflayan tüm
müzikseverler için,
geçmiflten bugüne en
özel ezgilerini seslendi-
recekler” ifadelerine
yer verildi. Aç›klama-
da, konser ile ilgili da-
ha fazla bilginin
0 7 9 0 7 5 0 8 1 2 5 ,
07949536708 nolu tele-
fonlardan al›nabilece¤i
kaydedildi. 

ERKAN O⁄UR 
K‹MD‹R?
1954 Ankara do¤umlu
olan sanatç›, 1976'dan
beri perdesiz gitar çal›-
yor. ‹stanbul Devlet
Konservatuar› Klasik
Türk Sanat Müzi¤i bö-
lümünden mezun oldu.

Yeni seslerin gelifltiril-
mesine ilgi duydu. Ay-
n› zamanda ud, tanbur,
ba¤lama, cümbüfl ve
keman gibi geleneksel
çalg›lar› da baflar›yla
çalmakta. Do¤u Ana-
dolu'nun folk müzi¤i
ve Afl›k Veysel gibi
ozanlar›n flark›lar›yla
büyüyen sanatç›,
1960'larda Jimi Hen-
drix'i dinledi ve bu, ye-
ni bir müzikal deneyi-
min bafllang›c› oldu.
Perdesiz elektirkli gita-
r›n pasajlar› üzerinde
kayma ve çeyrek tonla-
r›n çal›nmas›na olanak
tan›d›. Bunun Türki-
ye'de kabul edilmesi 5
y›ldan uzun zaman al-
d›. 1980'lerin sonunda
ünlü sanatç›lar onu
keflfetmeye bafllad›.
1988'den bu yana onun
yer almad›¤› bir stüdyo
prodüksiyonundan söz
etmek neredeyse im-
kans›z hale gelmifltir.

DEM‹RC‹O⁄LU 
K‹MD‹R
‹smail Hakk› Demirci-
o¤lu, 1957’de y›l›nda
Rize Pazar’da do¤du.
Müzi¤e küçük yafllarda
ilgi duymaya bafllad›.
‹lk ve ortaö¤renimini
Pazar’da tamamlad›.
Daha sonra ‹TÜ Türk
Müzi¤i Devlet Konser-
vatuar› Temel Bilimler
bölümünü bitirdi. Ba¤-
lamada bas gitara dek
çeflitli enstrümanlar›
çalan Demircio¤lu, ön-
ce Ruhi Ayangil Türk
Müzi¤i Orkestras›nda
daha sonra Ruhi Su
Dostlar Korosunda bas
gitarist olarak çal›flt›.
Bu dönemde 2 albüm
haz›rlad›. 1998’den
sonra Erkan O¤ur’la
çal›flmaya bafllad›. Bu-
güne dek birçok albüm
haz›rlad›. Ayr›ca Türki-
ye’nin çeflitli yerlerinde
ve Türkiye d›fl›nda bir-
çok konser verdi.

Erkan O¤ur ve ‹smail Hakk› Demircio¤lu’nun 24 Ocak’ta
Londra’da verece¤i konserin biletleri sat›fla sunuldu.

En çok kazanan
Jolie ve Smith

n Hollywood’un en çok ka-
zanan y›ld›zlar› belli oldu.
Kad›n oyuncular aras›nda,
son 3 filminde 35 milyon
dolar kazanan Angelina Joli-
e listenin tepesinde. Will
Smith ise erkek oyuncular
s›ralamas›nda 25 milyon do-
larla bafl› çekiyor. Hollywo-
od Reporter dergisinin resmi
rakamlara dayanarak haz›r-
lad›¤› listeye göre, bu y›l ka-
d›n oyuncular aras›nda en
çok kazanan isim Angelina
Jolie oldu. Listenin ikincisi
“Duplicity” filminden ald›¤›
15 milyon dolarla Julia Ro-
berts oldu. Geçen senenin
birincisi Reese Witherspoon
14 milyon dolarla üçüncü s›-
rada yer ald›. En çok kaza-
nan erkek oyuncular s›rala-
mas›ndaysa, “Hancock” ve
“I am legend” filmleriyle
ününe ün katan Will Smith
birinci oldu. Smith iki film-
den tam 25 milyon dolar ka-
zand›. ‹kincili¤iyse, y›ll›k 20
milyon dolar kazançla Brad
Pitt ve Johnny Depp paylafl-
t›.

Kültür
sanat
dünyas›

n ‹ngiltere'de yap›lan bir
araflt›rmaya göre, erkekle-
rin yar›s› ve kad›nlar›n üç-
te biri arkadafllar›n› etkile-
mek için okuduklar› hak-
k›nda yalan söylüyor. Oku-
ma Y›l› adl› kampanya çer-
çevesinde bin 500 kifli üze-
rinde yap›lan araflt›rmaya
göre erkekler entelektüel
ya da romantik gözükmek
için okuduklar› hakk›nda
yalana baflvuruyor. Araflt›r-
maya göre erkekler haber
sitelerini, William Shakes-
peare ya da flark› sözlerini
okuyan kad›nlardan etkile-
niyor. Kad›nlar da Güney
Afrika'n›n eski cumhurbafl-
kanlar›ndan Nelson Man-
dela'n›n yaflam›n› ya da
Shakespeare okuyan er-
keklerden etkileniyor.
Araflt›rmaya kat›lan erkek-
lerin yüzde 44'ü ve kad›n-
lar›n yüzde 33'ü arkadaflla-
r›n› etkilemek için oku-
duklar› hakk›nda yalan
söylüyor. Gençler aras›nda
bu oran yüzde 74'e kadar
ç›k›yor.

2008 Nobel 
ödülleri 

sahiplerine verildi

Oscar’›n en güçlü

aday› Kate Winslet
n Kate Winslet 2009 y›l›na
h›zl› giriyor. Ünlü ‹ngiliz
oyuncu, iki filmde üstlendi¤i
rollerle Oscar heykelci¤inin
en büyük adaylar›ndan. Da-
ha önce 5 kez Oscar’› rakip-
lerine kapt›ran Winslet, bu
kez dönem filmleriyle be-
yazperdeye geliyor. Daha
önce 5 kez Oscar’a aday
olan Winslet, iki filmiyle bir-
den Oscar’a aday. Oyuncu
bu konuda, “Ödül istemek
çok insani bir fley de¤il mi?
Bazen kazanan olmak...” di-
yor. 5 kez Oscar’a aday oldu
ama hep kaybetti. ‹ngiliz
oyuncu Kate Winslet, bu
kez fleytan›n baca¤›n› k›rabi-
lece¤ini söylüyor. Winslet,
“Geçen gün biri, en çok
aday gösterilip kaybeden ol-
mak istemezsin, de¤il mi?
diye sordu. Ben de tabi-
i ki istemem dedim. Bu deh-
flet verici. Ödülü düflünmek
heyecan veriyor bana.” de-
di.

n  Ünlü oyuncu Salma Ha-
yek’in Frida Kahlo’nun ha-
yat›n› canland›rmas›n›n ar-
d›ndan flimdi de Antonio
Banderas ‹spanyol ressam
Salvador Dali’yi beyazper-
deye tafl›yacak. ‹ngiliz yö-
netmen Simon West’in Sal-
vador Dali ile ilgili çekece-
¤i filmde ‹spanyol ressam›
oynamas› için Banderas’a
teklifte bulundu¤u aç›klan-
d›. Banderas, ilk teklifi ald›-
¤›nda kabul etmekten çe-
kindi¤ini belirterek, “Sami-
mi olarak söylemek gere-
kirse kendimi Dali gibi gö-
remiyorum ama West bir
deneme çekimi yapmam›z›
teklif edip makyajl› bir hal-
de beni kamera karfl›s›na
geçirince ben bile flafl›rd›m”
dedi. 1904-1989 y›llar› ara-
s›nda yaflayan sürrealist
ressam Salvador Dali hak-
k›nda yaz›lan çok fleyi oku-
du¤unu da kaydeden Ban-
deras, Dali’nin filmiyle ilgi-
li kesin karar›n 2 hafta için-
de verilece¤ini ifade etti.

Erkan O¤ur

‹smail Hakk› 
Demircio¤lu
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Haringey’in yeni belediye
lideri Claire Kober...

‘Baby P’nin
ölümünün
a r d › n d a n
y o ¤ u n
elefltir i ler

alan ve istifa etmek zo-
runda kalan Haringey
eski belediye lideri Ge-
orge Meehan’dan bofla-
lan Belediye Liderli¤i
görevine Belediye
Meclis Üyesi Calire Ko-
ber seçildi. Belediye
ayr›ca Belediye Meclis
Üyesi Lorna Reith’› da
çocuklar ve gençlerden
sorumlu kabine üyesi
olarak atad›. 9 Aral›k
Sal› günü gerçekleflen
belediye meclis toplan-
t›s›nda yap›lan seçim

sonras›nda 21 oya kar-
fl›l›k 30 oy alarak lider
olan Claire Kober, Tel-
graf’a yapt›¤› aç›klama-
da her zaman halk›n
hizmetinde olacaklar›-
n› söyledi. 

“BABY P’N‹N
ÖLÜMÜ ‹HMALLER
Z‹NC‹R‹NDEN
KAYNAKLI”
Yap›lan toplant›da 17
ayl›k bebek ‘Baby
P’nin devletin kontrol
ve korumas› alt›nda ol-
mas›na ra¤men annesi
ve annesinin sevgilisi
taraf›ndan omurgas›n›n
k›r›larak öldürülmesi
olay›n›n ihmaller zinci-

rinden kaynakl›
oldu¤u üzerin-
de tart›flmalar
yap›ld›. Ulu-
sal ve yerel
bas›n›n bele-
diyeyi suçlad›-
¤› da belertile-
rek, konuyla ba¤-
lant›l› baz› uygulama-
larda köklü de¤iflimle-
rin yap›lmas› gerekti¤i-
nin alt› çizildi. 
Belediye meclis üyele-
rinin konuyla ilgili
kendilerine özelefltiri
sunduklar› tart›flma
sonras›nda, duygusal
davran›lmamas› gerek-
ti¤i dile getirildi. Bu tür
durumlarda kanunlar

çerçevesinde ha-
reket etmeleri
g e r e k t i ¤ i n i
belirten baz›
belediye yet-
kilileri, ko-

nuyla ilgili ra-
porlar tamam-

lanmadan konuflma-
n›n yersiz oldu¤unu
söylediler. Bu hafta sa-
dece bu konu ile ilgili
bir toplant› gerçekleflti-
recekleri bilgisini de
aktaran belediye yetki-
lileri, anne ve sevgilisi
kadar ö¤retmenlerin
de bu durumdan so-
rumlu oldu¤unu, böyle
bir durumla karfl›lafl›-
l›nca ö¤retmenlerin de

yetkililere bilgi aktar-
malar› gerekti¤ini ifade
ettiler.
KOBER: “AC‹L
ÖNCEL‹⁄‹M
ÇOCUKLARIN
GÜVENL‹K ‹Ç‹NDE
BÜYÜMELER‹”
Konuyla ilgili olarak
Telgraf’a konuflan yeni
belediye lideri Kober,
acil önceli¤inin çocuk-
lar›n güvenlik içinde
büyümeleri ve e¤itim-
lerinin sa¤lanmas› için
Haringey’in her yerin-
de sa¤lam düzenleme-
ler yapmak oldu¤unu
söyledi. Kober, “Harin-
gey sakinlerinin güve-
nini yeniden kazanmak

için ne tür de¤ifliklikle-
rin gerekli oldu¤u ko-
nusunda incelemeler
yapaca¤›m” dedi.  
Çocuklar ve Gençler-
den sorumlu Kabine
Üyeli¤ine getirilen Lor-
na Reith ise çocuklar›n
tüm sorumlulu¤unu
alacaklar›n›n sözünü
vererek “‹lk f›rsatta hü-
kemetin Çocuk Direk-
törlü¤ü ile görüfle¤im.
Haringey’de çocuklar›
korumak için nelerin
yap›lmas› gerekti¤i ko-
nusunda bu kurumla ifl
birli¤i ha-
linde ol-
m a l › y › z ”
dedi.

Claire Kober Haringey beledi-
yesi liderlerli¤ine getirildi.

Haringey Belediyesi yeni liderini seçti. Geçti¤imiz haftalarda 17 ayl›k bebek ‘Baby P’nin
annesi ve annesinin sevgilisi taraf›ndan öldürülmesinin ard›ndan istifa eden George Mee-
han’›n yerine yine ayn› partiden Claire Kober getirildi. Belediye liderli¤ine Kober seçilir-
ken Lorna Reith de Çocuklardan ve Gençlerden Sorumlu Kabine üyeli¤ine atand›.
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Geçti¤imiz
haf ta la rda
gazetemiz-
de Harin-

gey esnaf›-
n›n sorunlar›na genifl
yer ay›rm›flt›k. Bu so-
runlar›n çözümü nokta-
s›nda belediye yetkilile-
rinin herhangi bir çal›fl-
mas› var m› diye Harin-
gey Belediyesi yetkilile-
rine sorular sorduk. Ye-
rel halk›n ve esnaf›n
muzdarip olduklar› park
sorunu, çöp sorunu ve
rate (stopaj) rakamlar›-

n›n afla¤› çekilmesine
iliflkin çal›flmalar yapt›k-
lar› bilgisini aktaran be-
lediye yetkilileri Dilek
Do¤ufl ve Brian Haley,
y›lbafl› sonras›nda bir
toplant› düzenlemeyi
planlad›klar›n› ve bu
toplant›ya flikayeti olan
herkesi beklediklerini
söylediler. 

TOPLANTIYA
SORUNU OLAN
ESNAFLARI
BEKL‹YORUZ
Haringey Belediye Mec-
lis Üyesi Brian Haley,
asl›nda bu sorunlar›n

belediyeye tafl›nmas›
noktas›nda y›llar önce
“Haringey Counciller”
çat›s› alt›nda Green La-
nes Strateji Grubunu
kurduklar›n› belirterek,
bu grubun bafl›nda Nil-
gün Canver’in bulundu-
¤unu aktard›. Dönem
dönem kendilerine ileti-
len sorunlar› tart›flt›klar›-
n› da belirten Haley, bu
güne kadar bire bir ken-
disine tek bir kiflinin fli-
kayet için geldi¤ini ve
bu çerçevede sorunun
çözümüne iliflkin çal›fl-
malara girifltiklerini ak-
tard›. Bu tür çal›flmalar›

strateji grubu ile birlikte
yürütmeleri gerekti¤ini
belirten Haley, bu nok-
tada y›lbafl› sonras›nda
bir toplant› ayarlamay›
planlad›klar›n›, toplant›-
n›n bas›na aç›k yap›la-
ca¤›n›, flikayeti olan her
bir esnaf› bu toplant›ya
beklediklerini söyledi. 

ESNAF ‹Ç‹N
PARK ÜCRETLER‹

‹N‹YOR MU?
Kendilerine gelen flika-
yet konular› hakk›nda
da flu an baz› araflt›rma-
lar yapt›klar›n› belirten
Belediye Meclis Üyeleri

Dilek Do¤ufl ve Brian
Haley, bu çerçevede es-
naf ve halk›n lehine çö-
züm bulabilme giriflim-
lerinde bulunduklar›n›
aktard›lar. Haringey’de
en büyük sorun olarak
görülen park sorunu
için k›sa süreli¤ine park
edilebilme alanlar›n› ya-
ratt›klar›n› aktaran Brain
Haley, “K›sa bir süre
için park etme sistemini
gelifltirdik. Bu hem bize
kazand›r›yor hem de
müflteri bundan kazanç-
l› ç›k›yor. Çünkü bu
alanlarda saatlerce park
etme durumu yok. 1-2
saat kal›p gidilebilecek
flekilde ayarland› bura-
lar. ‹flyeri sahiplerine
özel gösterilen park
alanlar› var. Bu park

alanlar› için ödenen ra-
kamlar›n yüksekli¤in-
den flikayet eden bir ki-
fli direk gelip benimle
görüfltü. Ben de bu çer-
çevede baz› araflt›rmalar
yapt›m. Esnaf›n bu eko-
nomik krizde s›rt›na
ekstra bir yük eklemek
istemiyoruz. O nedenle
bu park ücretlerinin in-
dirilebilmesi için çal›fl-
malar yürütüyoruz” diye
konufltu. 

ÇÖP SORUNUNA DA
ÇÖZÜM YOLDA
Do¤ufl ve Haley çöp so-
rununa iliflkin ise, esna-
f›n çok fazla ceza ödedi-
¤ini gördüklerini ‘Bu-
nun alt›nda hangi ne-
denler olabilir’ sorusu
üzerinde durduklar›n›
aktararak, bunun için de
bir çözüm gelifltirdikleri-
ni ifade ettiler. Do¤ufl ve
Haley, y›lbafl› sonras›n-
da Haringey, Seven Sis-
ters ve White Hart La-
ne’de metal çöp alanlar›
oluflturacaklar›n› ve bu-
ralara esnaf›n belli saat
dilimlerinde çöplerini
atmalar›n› isteyecekleri-
ni de sözlerine eklediler.
Dilek Do¤ufl ve Brain
Haley bu uygulama ile
ödenen çöp cezalar›n›
düflürmeyi
hedefledik-
lerini dile
getirdiler.

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)

Haringey esnaf›n›n sorunlar›na çözüm bulmak için ça-
l›flmalar›n› h›zland›ran Haringey Belediyesi, y›lbafl› son-
ras›nda bir toplant› yapmay› planl›yor. Esnaf temsilcile-
rinden çok, flikayeti olan her bir esnaf› bu toplant›ya
beklediklerini belirten belediye yetkilileri, çözümleri
esnafla birlikte gelifltirebileceklerinin alt›n› çizdiler. 

Haringey Belediye Meclis Üyeleri Dilek Do¤ufl ve Brian Haley, esnaf›n sorunlar›na çözüm

bulabilmek için y›lbafl› sonras›nda bir toplant› yapmay› planlad›klar›n› söyledi.

Haringey Belediyesi
esnaf›n sorunlar›na
çözüm yollar› ar›yor

“Esnaf›n bu
ekonomik
krizde s›rt›na ekstra
bir yük eklemek
istemiyoruz.
O nedenle park
ücretlerinin
indirilebilmesi için
çal›flmalar
yürütüyoruz”

Suzan Dogan
Telgraf Gazetesi
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Yeni genel nüfus say›m›
formlar› göçmenlerin
bilgilerine ulaflmay› hedefliyor 

5

B
ritanya ’da
2011’de ya-
p › l m a s ›
p lan lanan
genel nüfus

say›m› formlar›nda
göçmenler hakk›nda
daha ayr›nt›l› bilgiler
elde etmeyi amaçla-
yan ayr›nt›l› sorulara
yer verilece¤i belirtil-
di.
Yeni sorular›n göç-
men nüfusun hareke-
ti, oturum durumu ve
gelece¤e iliflkin plan-
lar› üzerinde yo¤unla-
flaca¤› ve hükümetin
afl›r› göçmen ak›fl›n›
kontrol alt›na almak
konusundaki tutumu-
nun haz›rlanan yeni

nüfus say›m› tasar›s›-
na yans›d›¤› belirtili-
yor.
Halen geçerli olan ge-
nel say›m formlar›nda
genel nüfus, vatan-
dafll›k, ulusal kimlik
ve ‹ngilizce konuflma
düzeyini belirlemeye
yarayan sorular yer
al›yor. Yeni tasar›da
bu tür konularda daha
çok soru sorulaca¤›
dile getiriliyor.

GÖÇMENLER
HAKKINDA DAHA
AYRINTILI B‹LG‹-
LER
Göçmenler hakk›nda
daha ayr›nt›l› bilgi al-
mak amac› ile insanla-

ra ne zaman Britan-
ya’ya geldikleri ve ne
kadar süre ile kalmay›
planlad›klar› gibi so-
rular sorulacak. Bu
amaçla ço¤u formun
doldurulmak üzere
Britanyal›lar›n adres-
lerine postaland›¤›
kaydediliyor. 
Say›mlardan Sorumlu
‹statistik Yetkilileri
2001 y›l›nda yap›lan
say›malardaki yeter-
sizliklerden dolay› al-
d›klar› elefltirileri,
planlanan yeni sistem
ile telafi edebileceke-
lerini ve yaflanan so-
runlar› gidereceklerini
belirtiyorlar.

TOPLUMUN
TALEPLER‹ TESP‹T
ED‹LMEYE
ÇALIfiILACAK
Tart›fl›lmaya aç›lan ye-
ni düzenlemeye göre
2011 y›l›nda yap›lacak
say›mlarda ‹ngiltere
ve Wales için de ay-
r›nt›l› bilgiler elde
edilmesi hedefliyor. 
Bu bilgilerin Parle-
mento’nun onay›ndan
da geçece¤i kaydedil-
di. Bakanl›k taraf›n-
dan yap›lan aç›klama-
da yetkililerin güveni-
lir istatistiklere ihtiyaç
duyduklar› ve bunun-
la toplumdan ne tür
taleplerin geldi¤ini
görmeyi ve ona göre

uygun kararlara git-
meyi hedefledikleri
belirtildi. Gelecek nü-
fus say›m›nda ilk defa
insanlara vatandafll›k
durumlar›, ulusal kim-
likleri ve Britanya’ya
girifl tarihleri sorula-
cak.

K‹fi‹LERE
ANAD‹LLER‹
SORULACAK
‹nsanlar›n ana dilleri-
nin de sorulaca¤›
formlarda, Britanyal›-
lar›n ‹ngilizce düzeyi
de belirlenmeye çal›-
fl›lacak. E¤er kifli bafl-
ka biri ile birlikte kal›-
yorsa bu kiflinin de-
taylar› istenecek.

‹statistik Kurumu yet-
kilileri yapt›klar› aç›k-
lamada yeni formlar›
ulusal hassasiyetleri
göz önünde bulundu-
rarak haz›rlad›klar›n›
ve sorular›n yan›tlar›-
n›n kimseyi zorlama-
yaca¤›n› ifade ettiler. 
Aç›klamda, insanlar
hakk›nda çok bilgi
toplaman›n s›k› bir sü-
reç biçiminde ele al›-
naca¤› ve bunlar›n
büyük bir gizlilik için-
de saklanaca¤› belir-
tildi. Yeni nüfus say›-
m› için formlar›n
%95’inin posta yoluy-
la, %5’lik k›sm›n›n ise
elden teslim edilece¤i
kaydedildi.

Britanya’da 7 mart 2011’de yap›lmas› planlanan genel nüfus say›m›nda göçmenler hakk›nda

daha ayr›nt›l› bilgiler elde edilmesini amaçlayan detayl› sorular sorulaca¤› bildirildi.
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M
erkez Ban-
kas› sterli-
nin di¤er
para birim-
leri karfl›-

s›nda büyük bir düflüfl
gösterdi¤ini ve son 28
y›l›n en düflük seviyesi-
ne geriledi¤ini aç›klad›. 
Uzmanlar, sterlinin bu
rekor düflüfl kayb›n› kay-
g› verici bulurken, Bri-
tanya para birimindeki
bu büyük de¤er kayb›-
n›n ekonominin sa¤l›k
durumu hakk›ndaki kay-
g›lar› daha da artt›rd›¤›n›
belirttiler. 
Bu arada Avrupa'da tatil
yapan Britanyal› tatilcile-
ri de uyaran uzmanlar,

sterlinin avro karfl›s›nda-
ki rekor gerilemesi so-
nucunda halen 100 ster-
line 110 avro sat›n al›na-
bildi¤ini, ancak gidiflat›n
çok yak›nda bire-bir
oran›na oturaca¤›na ifla-
ret ettiler. 
Bu durumda Britanyal›
tatilcilerin Avrupa ülke-
lerindeki tatillerinin ma-
liyetinin de geçmifle gö-
re müthifl bir yükselifl
gösterece¤i uyar›s› ya-
p›ld›. 

SON 28 YILIN EN
BÜYÜK DE⁄ER KAYBI
‹ngiltere Merkez Banka-
s›, sterlinin di¤er para
birimleri karfl›s›ndaki

de¤erinin 1980'den bu
yana istatistiki olarak tu-
tulmaya baflland›¤›n› ha-
t›rlat›rken, son 28 y›ld›r
söz konusu para birimi-
nin hiç bu kadar de¤er
yitirmedi¤ine dikkati
çekti. 
Ekonomi uzmanlar› ise
sterlinin en son 1970'li
y›llar›n ortalar›nda ülke
iflasla karfl› karfl›ya ka-
l›p, Uluslararas› Para Fo-
nu'na acil yard›m baflvu-
rusu yapt›¤›nda bu ka-
dar de¤er kaybetti¤ini
hat›rlatt›. 
Uzmanlar sterlindeki dü-
flüflün tüketici için bir fe-
laketin iflareti oldu¤una
da iflaret ederken, bu-

nun petrolden noel a¤a-
c›na kadar pek çok ürü-
nün pahal› kalmas›na
yol açt›¤›n› belirtiyor.
Britanyal› turistlerin Av-
rupa'daki durumlar›n›n
da zorlaflaca¤›n› kayde-
den uzmanlar, bir y›l ön-
ce bir ö¤le yeme¤i için
Paris'te 34 sterlin öde-
yen Britanyal› turistlerin,
bugün ayn› yemek için
42 sterlin ödemek duru-
munda kalaca¤› uyar›-
s›nda bulunuyor. 
Uzmanlar sterlindeki bu
rekor düflüflün bir tek
Britanyal› ihracatç›lar ve
‹ngiltere'de para harca-
yan turistler aç›s›ndan
avantaj sa¤layaca¤›n›, bu

sayede ihracat-
ta ve turistlerin
‹ngiltere'ye b›raka-
caklar› gelirde bir art›fl
kaydedilebilece¤ini de
belirtiyor. 

EKONOM‹ 3 AYDA
YÜZDE 1 DARALDI
Öte yandan Ulusal Eko-
nomi ve Sosyal Araflt›r-
ma Enstitüsüne (NIESR)
göre, Ekim ay›nda sona
eren üç ayda yüzde 0.8
daralan ‹ngiltere ekono-
misi Eylül ve Kas›m ara-
s›nda da yüzde 1 küçül-
dü. Enstitü, bu verilerin
ard›ndan y›l›n son çey-
re¤inde ekonomik daral-
man›n yüzde 1’den fazla

olaca-
¤›n› tahmin

ediyor. NIESR, ‹ngilte-
re’nin son çeyrek büyü-
mesine iliflkin rakamlar›
Ocak ay›nda aç›klaya-
cak. Durgunlu¤un daha
önceki tahminlere göre
daha fazla derinleflmesi
olas›l›¤› bulundu¤unu
belirten enstitü, hükü-
metin ald›¤› teflvik ön-
lemlerine ra¤men, üreti-
min gelecek y›l›n sonun-
da beklenenden daha
h›zl› düflmesi riskiyle
karfl› karfl›ya oldu¤u
uyar›s›nda bulundu.

Sterlin di¤er para birimleri karfl›s›nda son 28 y›l›n en düflük seviyesine inerken,

y›l›n son çeyre¤inde ekonomik daralman›n yüzde 1’den fazla olaca¤› belirtildi.

Ekonomi darald›kça Sterlin
de¤er kaybediyor...

Bütün 
halkımızın 

kurban bayramını 
kutlar, barıfl, salık
ve mutluluk dolu
nice bayramlar

dileriz 
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B
undan 30 y›l önce
birçok ayd›n, ileri-
ci, devrimci, de-
mokrat ve Alevi-

nin katledilmesine neden
olan Marafl Katliam›, Lon-
dra’da düzenlenen bir dizi
etkinlik ile an›lacak. 
24 Aral›k Çarflamba akflam›
17:30-23:00 saatleri aras›n-
da Müzik Dügün Salonu,
449 Kingsland Road, Lon-
don, E8 4AU adresinde
gerçekleflecek etkinlik kap-
sam›nda, “Marafl Katliam›-
n›n Toplumsal Etkileri ve
Günümüz Alevilerinin So-
runlar›” konulu bir panel
ile Ozan Emekçi ve Ozan
Figani’nin sunaca¤› müzik
dinletisi yap›lacak. 
‹ngiltere Alevi Enstitüsü
Komitesi ve Cemevi Alter-
natif Yönetim Adaylar› ta-
raf›ndan düzenlenen anma
etkinli¤i kapsam›nda yap›-
lan aç›klamada, “Daha ön-

ce Sivas, Elaz›¤ ve Malat-
ya'da provas› yap›lan CIA-
M‹T ve ülkücü MHP iflbirli-
¤iyle gerçeklefltirilen Marafl
Katliam›'nda yaflam›n› yiti-
ren tüm ilerici ve ayd›n
canlar›m›z› hep birlikte an-
mak, geç de olsa boynu-
muzun borcudur” denildi. 

KATL‹AM B‹LANÇOSU
B‹N‹N ÜZER‹NDE
Britanya’da yaflayan Kürt
ve Türk vatandafllar›n, bu
olaylar sonras›nda yerini
yurdunu terk etmek duru-
munda kald›¤›na dikkat çe-
kilen aç›klamada, o katlia-
m›n gerçek katillerinin Tür-
kiye’de önemli mevkilerde
bulundu¤una, ifladam› s›-
fatlar›yla yaflamlar›na de-
vam ettiklerine iflaret edil-
di. Türkiye devletinin bu
katilleri ödüllendirir nitelik-
te tav›rlar sergiledi¤ine de
vurgu yap›lan aç›klamada,

“Bir yandan Ecevit hükü-
metini düflürmeyi, öte yan-
dan o dönemde yaflanan
ekonomik ve siyasal buh-
ran›n yükünü sola ve sol-
culara y›kmay› amaçlayan
bu gerici- faflist zihniyet
provakasyon planlar›n›
Marafl katliam› ile taçland›r-
m›flt›r. Marafl olaylar›na ta-
n›kl›k edenlerin ve olay›
bizatihi yaflayanlar›n ver-
dikleri bilgilere göre katle-
dilenlerin say›s› binin üze-
rinde olmas›na ra¤men res-
mi kay›tlar ölü say›s›n› 111
olarak aç›klam›fl, olay›n
ciddiyetini ve katliam›n
vahfletini dünya kamuoyu
nezdinde azaltmaya çal›fl-
m›flt›r” denildi. 

DEM‹RELDEN
SA⁄CILARA SAVUNMA
Marafl katliam›n› anma et-
kinli¤ini düzenleyen komi-
tenin yapt›¤› aç›klamada

Marafl’tan sürgün edilen
halk›n yaflad›klar› ise flu
sözlerle aktar›ld› “Marafl'ta
yaflayan Aleviler ya inanç
de¤iflikli¤ine veya Ma-
rafl'tan sürgüne zorlanm›fl-
lard›r. O dönemin muhale-
fet lideri Süleyman Demirel
‘Bana sa¤c›lar cinayet iflli-
yor dedirtemezsiniz’ diye-
rek katilleri savunmufl ve
devlet olaylardan solcular›
sorumlu tutmufltur. Ma-
rafl'ta katliamlara, k›y›mlara
maruz kalm›fl olan Aleviler,
ilerici devrimciler olay›n fa-
illeriymifl gibi sorgulanm›fl,
cezaevlerine at›lm›fl ve en
a¤›r iflkencelere maruz kal-
m›fllard›r. Tüm bu yaflanan-
lar ne yaz›k ki katliamdan
26 y›l sonra Bülent Ece-
vit'in arflivinden ‘Mit Rapo-
ru’ olarak ç›km›fl, dönemin
Baflbakan› Ecevit 26 y›l bo-
yunca sessiz kalmay› tercih
etmifl ve gere¤ini yerine

getirmemifltir.”
Anadolu'nun çok kültürlü,
çok dilli, çok inançl› moza-
i¤inin h›zla tahrip edildi¤i-
nin de belirtildi¤i aç›klama-
da, “Geçmiflten ders ç›ka-
r›p, gelece¤e daha emin
ad›mlarla yürüyebilmek
için hat›rlanmas› her dö-
nem zorunlu olan Marafl
Katliam›'n› unutmayaca¤›-
m›z› ve unutturmayaca¤›-
m›z› birkez daha siz de¤er-
li dostlar›m›zla hep beraber
hayk›rmak istiyoruz” denil-
di.

SORUMLULARA
NE OLDU
Adana, Kahramanmarafl,
Gaziantep, Ad›yaman, Ha-
tay ‹lleri S›k›yönetim Aske-
ri Komutanl›¤› 1. Nolu As-
keri Mahkemesi’nin gerek-
çeli karar›na göre; 804 kifli
hakk›nda dava aç›ld›. Bu
san›klardan 29’u ölüm ce-

zas›na, 7’si müebbet hapse;
7’si 15-24 y›l aras›nda, 29’u
10-15 y›l, 259’u da 5-10 y›l
aras›nda, 26’s› ise 1-5 y›l
aras›nda hapis cezas›na
çarpt›r›ld›. 379 kifli dava-
dan beraat ederken 68 kifli
firarda oldu¤u, veya dava
s›ras›nda ölmüfl oldu¤u
için davadan düfltü. Öte
yandan ölüm ve müebbet
hapis cezalar› d›fl›ndakilere
1/6 oran›nda ceza-
i indirim uyguland› ve ce-
zalar› azalt›ld›. Ard›ndan
mahkemenin karar› Yarg›-
tayca bozuldu. Yeni yarg›-
lama sonucunda da idam
cezalar› uygulanmad›. Kan-
l› Marafl dosyas› sessizce
kapat›lm›fl oldu.

7

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¤renci vizlerine baflvurular

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

• Süresiz oturum için baflvurular

• Vatandafll›k baflvurular›

• Vize süresini aflanlar için düzenlemeler

• Çal›flma vizesi

• Yüksek nitelikli göçmenlik vizesi ( HSMP)

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

• Britanya'ya girifl vizeleri

• ‹tiraz davalar› 

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

• Evlilik Vizeleri

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

Marafl katliam› 30’ncu y›l›nda Londra’da düzenlenen bir dizi etkinlik ile an›lacak. “Marafl katliam›n› anmak
boynumuzun borcu” diyen ‹ngiltere Alevi Enstitüsü Komitesi ve Cemevi Alternatif Yönetim Adaylar›

taraf›ndan düzenlenen anma etkinli¤i, panel ile bafllay›p müzik dinletisi ile devam edecek.

Londra’da Marafl katliam› anmas›
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L
ondra’da yaflayan
Marafl-Elbistanl›
17 yafl›ndaki Kürt
k›z› Iflk›n Has,
Queen Mary Üni-

versitesi taraf›ndan ödül-
lendirildi. Amerikan Ulu-
sal Havac›l›k ve Uzay Da-
iresi (NASA)’n›n genç be-
yinleri keflfetmek amac›y-
la düzenledi¤i Cassini
Projesi kapsam›nda Iflk›n
Has’a 16-18 yafl grubu
aras›nda en iyi araflt›rmac›
ve gözlemci ödülü verildi.

ÖDÜLÜNÜ
PARLAMENTODA
DÜZENLENEN B‹R
TÖRENLE ALDI
15 Aral›k Pazartesi günü
ödülünü parlamentoda
Milletvekili Richard Garri-
ott’un elinden alan Has,
gelece¤e dair planlar›nda
ufak de¤ifliklikler yapabi-
lece¤ini söyledi. Küçük
yafltan beri kanserle ilgili
araflt›rmalar yapan bir
doktor olmay› hedefledi-
¤ini belirten kolej ö¤ren-
cisi Iflk›n Has, bu ödül ile
birlikte NASA için çal›fla-
bilecek bir bilim kad›n›
olmay› da düflünmeye
bafllad›¤›n› aktard›. 
Bu araflt›rmay› yar›flmaya
kat›lmak için haz›rlamad›-

¤›n›, ö¤retmeninin ders
konusu diye verdi¤i bir
ödev oldu¤unu düflündü-
¤ünü belirten Has, “Be-
nim yar›flma ile ilgili bil-
gim yoktu. Bu araflt›rmay›
ö¤retmenimizin bizden is-
tedi¤i bir ödev konusu
olarak düflündüm ve yaz-
d›m. Kendisine verdik-
ten k›sa bir süre son-
ra yaz›y› NASA’n›n
düzenledi¤i bu
yar›flmaya gön-
dermek iste-
di¤ini söy-
l e y e n

ö¤retmenim, k›sa bir süre
sonra da yar›flmay› kazan-
d›¤›m› belirten bir mail at-
t› bana” diye konufltu. 

HAS, “EN BÜYÜK
fiANSIM A‹LEM”

Kahramanma-
r a fl - E l b i s -
t a n ’ d a n

göç ede-
rek ‹n-

gilte-
re’ye
gelen
H a s
ailesi-

nin ilk çocu¤u olan Iflk›n
Has, baflar›s›n›n alt›ndaki
en büyük etkeni ailesi
olarak gösteriyor. Okuma-
s› konusunda anne ve ba-
bas›ndan büyük destek al-
d›¤›n› belirten Has, ‹ngil-
tere’deki birçok aile gibi
parçalanm›fl bir aile yap›-
s›na sahip olsayd› belki
de bu baflar›y› elde ede-

meyece¤ini vurguluyor. 
En büyük flans›n›n ailesi
oldu¤unu her cümlesinde
aktarmaya çal›flan Has,
“Annem ve babam flu an
10 yafl›nda olan kardeflim
ve benim gelece¤imiz için
büyük çabalar sarf ettiler.
Güzel bir aile ortam›nda
yetiflmemize ve dersleri-
mize yo¤unlaflmam›za
yard›mc› oldular. Parça-
lanm›fl bir aile yap›s›nda
bunlar› yapman›n imkan›

yok diye
düflünüyo-
rum. Özellik-
le ‹ngilte-
re’de zor koflullarda ya-
flam savafl› veren ailemin,
buradaki Türkiyeli birçok
aile gibi yozlaflman›n içe-
risine dahil olmadan ken-
dilerini ve çocuklar›n› ko-
ruyan bir yap›yla bize sa-

r›lmalar› ve yol gösterici
olmalar› en büyük flans›m
diye sürekli düflünmü-
flümdür” dedi.

YARIfiMALAR
GENÇLER‹ TEfiV‹K
ED‹YOR
Güneflin etraf›ndaki do-
kuz gezegenden biri olan
Satürn ile ilgili yap›lan bir
araflt›rmay› konu alan ya-
r›flma, genç beyinlerin ge-
zegenleri ne kadar tan›d›-

¤›n› ve
bu geze-

genlerle ilgili
yap›lan arafl-

t›rmalar› ne kadar incele-
dikleriyle ilgili bir ön ça-
l›flma niteli¤i tafl›yor. 
‹leriki y›llarda yap›lacak
araflt›rmalarda etkili olabi-
lecek bilgilere de genç
beyinler sayesinde ulafl-
may› hedefleyen NASA,
bu yar›flmada Satürn’ün
çevresinde tespit edilen
üç ay› inceleyen satellite
yani uydular›n, bu geze-
geni daha iyi tan›mak için
hangi ay›n incelenmesinin
do¤ru olaca¤›n› sorgulu-
yor. Konuyla ilgili yapt›¤›
araflt›rmalar çerçevesinde
yazd›¤› yaz›y› sözlü olarak
da parlamentoda düzenle-
nen bir konferansta aktar-
mas› istenen Iflk›n Has,
“Ufkumu geniflleten bu
araflt›rman›n ayn› zaman-
da gelece¤ime yön vere-
ce¤i akl›m›n ucundan
geçmezdi. Bu yar›flmay›
kazanm›fl olmak kendime
güvenimin artmas›na ne-
den oldu. Art›k yapabilir
miyim düflüncesi beynim-
de yok diyebilirim. Art›k
yapar›m diye düflünmeye
bafllad›m” diyerek, bu tür
yar›flmalar›n gençlerin
önünü açt›¤›n› ve teflvik
etti¤ini vurgulad›

Londra’da yaflayan, Elbistanl› Kürt k›z› Iflk›n Has, ödev olarak haz›rlad›¤› bir yaz› nede-
niyle Queen Mary Üniversitesi taraf›ndan ödüllendirildi. NASA’n›n genç beyinleri kefl-
fetmek amac›yla düzenledi¤i Cassini Projesi kapsam›nda Mount Grace School’da oku-
yan Iflk›n Has’a 16-18 yafl grubu aras›nda, en iyi araflt›rmac› ve gözlemci ödülü verildi. 

Iflk›n Has, NASA’n›n genç beyinleri
keflfetmek amac›yla düzenledi¤i

Cassini Projesi kapsam›nda 16-18 yafl
grubu aras›nda, en iyi araflt›rmac› ve

gözlemci ödülünü
ald›.

“Ufkumu geniflleten bu araflt›rman›n
ayn› zamanda gelece¤ime yön verece¤i

akl›m›n ucundan geçmezdi. Bu
yar›flmay› kazanm›fl olmak kendime

güvenimin artmas›na neden oldu. Art›k
yapabilir miyim düflüncesi beynimde
yok diyebilirim. Art›k yapar›m diye

düflünmeye bafllad›m” 

Kahramanmarafl-Elbistan’dan göç ederek ‹ngiltere’ye gelen Has ailesinin
ilk çocu¤u olan Iflk›n Has, baflar›s›n›n alt›ndaki en büyük etkenin ailesi ol-

du¤unu belirtiyor.

Suzan Dogan
Telgraf Gazetesi

NASA’n›n genç
beyni Iflk›n Has
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‹
flçi Partisi Milletve-
kili Siobhain McDo-
nagh taraf›ndan ve-
rilen Christmas ye-
me¤ine ‹ngiltere’de

faaliyet yürüten Kürt ku-
rumlar›n›n temsilcileri de
kat›ld›. Eski Spor Bakan›
Hon Richard Caborn’un
da haz›r bulundu¤u ye-
mek, Merton Hockey
Clup’da verildi. ‹flçi Parti-
si Mitcham ve Morden ör-
gütünün ev sahipli¤inde
verilen Chiristmas yeme-
¤ine çok say›da davetli
kat›ld›. 10 Aral›k Çarflam-
ba akflam› verilen yemek
bölgenin en büyük futbol
klubü olan Merton Hoc-
key Clup’da yap›ld›. 
Milletvekili Siobhain
McDonagh taraf›ndan dü-
zenlenen yeme¤e yine ‹fl-
çi Partili milletvekili ve
eski Spor Bakan› Hon
Richard Caborn da özel

misafir olarak kat›ld›.

KÜRT KURUMLARININ
TEMS‹LC‹LER‹ DE
KATILDI
Çok say›da toplum tem-
silcisinin davetli oldu¤u
Chiristmas yeme¤ine
KNK (Kürdistan Ulusal
Kongresi) temsilcisi Akif
Wan, Fed-Bir (Britanya
Kürt Dernekleri Federas-
younu) Baflkan› Arzu Pefl-
men ve Halkevi Direktö-
rü ‹brahim Do¤ufl da ka-
t›ld›. Çeflitli içkilerin ik-
ram edildi¤i resepsiyonda
davetliler ikili görüflme ve
tan›flma olana¤› buldular. 
Milletvekili Siobhain
McDonagh ile eski bakan
Hon Richard Caborn ma-
salar› tek tek gezerek
misfirleri selamlad› ve
birlikte foto¤raflar çekti-
ler. Geç saatlere kadar sü-
ren Chiristmas yeme¤ine

son dakikalara kadar yo-
¤un ilgi oldu¤u gözlendi. 

HON R‹CHARD
CABORN K‹MD‹R?
Hon Richard Caborn yak-
lafl›k on y›l Spor Bakanl›-
¤› yapt›. Ama komuoyu
onu daha çok Nelson
Mandela için yürütülen
özgürlük kampanyas›n-
daki yo¤un çabalar›yla ta-
n›yor. Uzun y›llar bu
kampanyan›n öncülü¤ü-
nü yapan Caborn, 1988
y›l›nda Nelson Mande-
la’n›n 70. do¤um günü
nedeniyle ülkenin en bü-
yük stadyumu olan
Wembley’de dev bir kon-
ser organize etmiflti. Ca-
born 2012 y›l›nda  Lon-
dra’da yap›lacak olan
Olimpiyatlar›n da organi-
zatörlerindendir ve bu y›l
Çin’de yap›lan olimpiyat-
larda ‹ngiltere’yi temsilen

kat›lan sporcular›n bir
çok madalya almas›nda

da pay› oldu¤u belirtili-
yor. Caborn, halen Ama-

tör Boksörler Derne¤i’nin
baflkanl›¤›n› yürütüyor.

‹flçi Partisi Milletvekili Siobhain McDonagh taraf›ndan verilen Christmas yeme¤ine ‹ngiltere’de faaliyet yürüten Kürt kurumlar›n›n

temsilcileri de kat›ld›. Eski Spor Bakan› Hon Richard Caborn’un da haz›r bulundu¤u yemek, Merton Hockey Clup’da verildi.

‹flçi Partililer Christmas yeme¤inde bulufltu 

Yeme¤e kat›lan davetliler birlikte foto¤raf çektirdi. 
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“Üç maymun” filmi
14’ncü Londra Türk Film
Festivali kapsam›nda Rio
Sinemas›’nda 11 Aral›k
Perflembe günü kapal›
gifle oynad›. Nuri Bilge
Ceylan’›n 61’nci Cannes
Film Festivali’nde ‘En ‹yi
Yönetmen’ ödülünü ald›-
¤› filmi izlemek için, si-
neman›n önünde kuy-
rukta bekleyen sinema-
severler, “karaborsa bilet
var” cümlesini duymak
için film bafllayana kadar
kap›da beklediler. Bileti-
ni al›p koltu¤una yerle-
flen ve kendini flansl› his-
sedenler ise ara veril-
meksizin 109 dakika bo-
yunca pür dikkat filmi
izlediler. 

ORGAN‹ZATÖRE 
MESAJ
Organizatörlü¤ünü Vedi-
de Kaymak’›n yapt›¤›,

Bal›k Arts, Levenes Avu-
katl›k Bürosu, Dem Me-
dia, Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›, Pegasus Ha-
vayollar›, ‹stanbul 2010
Avrupa Kültür Baflkenti
Organizasyonu, Kavakl›-
dere fiaraplar› ve Be-
ko’nun sponsorlu¤unu
üstlendi¤i ve sinemase-
verler taraf›ndan film
festivalinin en önemli
filmlerinden biri olarak
tabir edilen “Üç May-
mun” filminin tekrar gös-

terilmesi istendi. Bilet
bulamayarak sineman›n
kap›s›ndan dönmek zo-
runda kalan ve organiza-
törlere filmi tekrar oynat-
malar› noktas›nda talep-
te bulunacaklar›n› belir-
ten sinemaseverler, fil-
min en k›sa zamanda
tekrar gösterilmesi ge-
rekti¤ini söylediler. 

FOTO⁄RAF 
KARELER‹YLE SÜSLÜ
B‹R F‹LM

Filmin tan›t›m yaz›lar›n-
da “Küçük zaaflar›n bü-
yük yalanlara dönüflerek
parçalad›¤› bir ailenin,
gerçe¤i örtbas ederek
herfleye ra¤men birarada
kalma çabas›. Alt›ndan
kalkamayaca¤› ac›lara ya
da sorumluluklara ma-
ruz kalmamak ad›na ger-
çe¤i bilmek istememek,
onu görmemek, duyma-
mak, hakk›nda konufl-
mamak ya da günümüz
tabiriyle ‘üç maymun’u
oynamak, onun varoldu-
¤u gerçe¤ini ortadan
kald›r›r m›?” cümleleri
kullan›l›yor. Bu cümle-
lerden çok daha fazlas›-
n› izleyenlere yaflatan
film, ayn› zamanda Yö-
netmen Nuri Bilge Cey-
lan’›n foto¤raf bilgisini
de en iyi flekilde yorum-
lamaya çal›flt›¤›n› ortaya
koyuyor.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’›n 61’nci Cannes Film Festivali’nde ‘En ‹yi Yönetmen’ ödülünü ald›¤› “Üç Maymun”
filmi 14’ncü Londra Türk Film Festivali kapsam›nda gösterildi¤i Rio Sinemas›’nda kapal› gifle oynad›. 

Üç Maymun Londra’da kapal› gifle

“Üç maymun” filmi 14’ncü Londra Türk Film Festivali kapsam›nda 
Rio Sinemas›’nda 11 Aral›k Perflembe günü kapal› gifle oynad›.

Nuri Bilge Ceylan’›n “Üç maymun” adl› filmi 61’nci Cannes Film
Festivali’nde ‘En ‹yi Yönetmen’ ödülünü alm›flt›.
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H
ü k ü m e t
t a r a f › n -
dan geç-
t i ¤ i m i z
hafta ya-
y›nlanan

bir rapora göre polisin
pilot bölge olarak ele al-
d›¤› alanlarda b›çakla ifl-
lenen suçlarda gözle gö-
rülür düflüfller oldu.
‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›n-
dan alt› ay önce bafllat›-
lan b›çak suçlar›yla mü-
cadele kampanyas› çer-
çevesinde oluflturulan
özel ekiplerin flu ana
kadar 105 bin gencin
üzerinde arama yapt›¤›
bildirildi. 
Raporda geçti¤imiz Ha-
ziran ay›nda her 30
gençten birinde b›çak
bulundu¤u belirtilirken,
Ekim ay›nda bu oran›n
her 65 kifliden bire düfl-
tü¤ü kaydedildi. 
Yine hükümet taraf›n-

dan aç›klanan rakamlara
göre ciddi yaralanmalar
ve ölümlerde de %17’lik
bir düflüfl yafland›. 

“ORTA VE UZUN 
VADEDE TEDB‹RLER
ALMALIYIZ”
Muhafazakar Parti Göl-
ge ‹fliflleri Bakan› Domi-
nic Grieve, “B›çak suçla-
r›nda düflüfllerin olmas›
sevindirici bir geliflme-
dir çünkü polis teflkilat›
sokaklarda çal›flmalar
yürüttü. Hükümetin bu-
nu çok say›da insan öl-
meden ve yaralanmadan
önce yapmas› gereki-
yordu. Ancak k›sa dö-
nemde al›nan sonuçlar
k›sa dönemde kal›r biz
orta ve uzun vadede
tedbirlere gitmeliyiz ve
tüm sokaklarda polis
denetimi olmal›d›r. B›-
çak suçlar›na yönelik
yeni yasalar da tart›flma-

ya aç›lmal›d›r” dedi.
Hükümet politikalar›n›
elefltiren Gölge Bakan
Dominic Grieve, yaln›z
b›çak suçlar› de¤il di¤er
a¤›r suçlara karfl› da ted-
bir al›nmas› gerekti¤ini,
uyuflturucu kullan›m›,
iflsizlik ve ailelerin par-
çalanmas›n›n da önemli

sorunlar oldu¤unu ifade
ederek, bunlar›n hükü-
met taraf›ndan 11 y›ldan
fazla bir süredir ciddi
olarak ele al›nmad›¤›n›
kaydetti.

‹fiÇ‹ PART‹L‹ 
M‹LLETVEK‹L‹ KE‹TH
VAZ HÜKÜMET‹ 

ELEfiT‹RM‹fiT‹
Geçti¤imiz ay ‹flçi Partisi
milletvekili ve Meclis ‹fl
‹flleri Komisyonu Baflka-
n› Keith Vaz hükümeti
b›çakla ifllenen suçlara
karfl› etkili mücadele et-
medi¤i için elefltirmifl ve
hükümetin yasalar çer-
çevesinde ve planl› ola-

rak çal›flmad›¤›n› söyle-
miflti. 
Haziran ay›nda ‹çiflleri
Bakanl›¤› b›çaklara karfl›
bir mücadele program›
benimsemifl ve harekete
geçmiflti. Bunun sonu-
cunda flüpheli gördükle-
ri kiflileri durduran po-
lisler üst aramalar›nda
2200’den fazla b›çak ele
geçirmifl ve b›çak tafl›-
yan bu kiflileri mahke-
meye sevk etmiflti. 
Polis taraf›ndan tehlikeli
olarak de¤erlendirilen
Londra, Essex, Lancashi-
re, Nottinghamshire, So-
uth Wales ve Thames
Valley bölgelerinde b›-
çak suçlar›na karfl› son
aylarda etkili operas-
yonlar yap›ld›¤› belirtili-
yor.
Bu y›l 23’ü Londra’da ol-
mak üzere toplam 34
genç b›çakl› sald›r› so-
nucu yaflam›n› yitirdi.

Ülkede ciddi bir soruna dönüflen b›çak suçlar›nda önemli oranda düflüfl yafland›¤› belirtildi. Polisin
b›çak suçlar›na karfl› son aylarda ülke genelinde etkili operasyonlar yapt›¤› ifade ediliyor.

B›çakla ifllenen suçlar azalmaya bafllad›

B›çak karfl›t› kampanyalar hükümetin daha ciddi tedbirler almas›nda etkili oldu.
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T
ürkiye’deki 22
cezaevine 19
Aral›k 2000 ta-
rihinde düzen-
lenen ve 28

devrimcinin yaflam›n› yi-
tirdi¤i operasyonun 8. y›l
dönümünde Londra’da
çok say›da sivil toplum
örgütünün destek verdi¤i
bir protesto gösterisi dü-
zenlenecek. 
Aralar›nda DEKOP ‹ngil-
tere, UPOTUDAK,
ÖTDK, YAfiANACAK
DÜNYA, DESTUDAK ve
DEVR‹MC‹ HAREKET gi-
bi oluflumlar›n bulundu-

¤u baz› kurulufllar, bir
bas›n bildirisi yay›nlaya-
rak protesto gösterisine
destek ve kat›l›m ça¤r›-
s›nda bulundu. 
“8. Y›l›nda 19 Aral›k Kat-
liam›n› ve Direniflini
Unutmad›k Unutturma-
yaca¤›z!” bafll›¤›yla ya-
y›nlanan bildiride yer
alan baz› ifadeler flöyle:  
“19 Aral›k 2000 tarihinde
Faflist diktatörlü¤ün 22
cezaevine birden düzen-
ledi¤i operasyonun ve
katliam›n 8. y›l›nday›z.
Bugüne kadar cezaevle-
rinde bir çok katliam ger-
çeklefltirildi, ancak 19
Aral›k katliam› benzeri
olmayan vahflilikte yap›l-
d›; özel komando birlik-
leri 8385 askerin kullan›l-
d›¤› ve bunun sonucun-
da 28 devrimcinin katle-
dildi¤i, yüzlerce tutsa¤›n
yaralanmas›yla sonuçlan-
d›. Bu kapsaml› katliam
sonras› F tiplerine zorla

konulan Devrimci ve Ko-
munist tutsaklardan
122’si, bu tecrit ve teslim
olmalara karfl› bafllat›lan
ölüm orucu eylemi süre-
cinde içerde ve d›flarda
yaflam›n› yitirdi.
F tiplerine zorla konulan
politik tutsaklar 8 y›ld›r
ayn› kararl›l›kla, her türlü
bask› ve teslim almalara
karfl› direnifli sürdürüyor-

lar.
Türkiye ve Kürdistan ce-
zaevlerinde sorunu 1980
askeri faflist darbesiyle
birlikte kanayan toplum-
sal bir yara olarak devam
etmektedir. Faflist Türk
Devleti cezaevlerinde
sistematik olarak iflkence
ve bask›lara devam et-
mektedir...
...Bu gün ülkemiz ceza-

evlerinde yaflanan ve ya-
flanmaya devam eden
katliam ve iflkencelerin,
birinci dereceden sorum-
lular›, Emperyalist ve Ka-
pitalist sistemin kendisi-
dir. Günümüz dünyas›n-
da yaflanan, kendi yap›-
sal krizlerinin bedelerini-
de, biz sömürülen ve ezi-
lenlere ödemek için ifl-
galleri, ya¤malar› ve sos-

yal hak gasplar›n› yay-
g›nlaflt›rarak sald›rganl›k-
lar›na devam etmektedir-
ler.
8. y›l›nda 19 aral›k katli-
am›n› bir kez daha lanet-
ledi¤imiz bugün ayn› za-
manda yaflanan direniflin
y›ldönümü olmas› vesile-
siyle, tüm politik tutsak-
lar›n direniflini selaml›yo-
ruz...”

12

19 Aral›k 2000 tarihinde Türkiye’deki 22 cezaevine düzenlenen ve 28 devrimcinin yaflam›n› yitirdi¤i operasyonun 8. y›l›nda Londra’da
bir protesto gösterisi düzenlenecek. 20 Aral›k Cumartesi günü saat 14.00’da Woodgreen Kütüphanesinin önünde yap›lacak olan

protesto gösterisine çok say›da kiflinin kat›lmas› bekleniyor.

“19 Aral›k Katliam›” Londra’da protesto edilecek

Sivas katilleri Almanya’da yarg›lanacak m›?
Almanya Adalet Bakanl›¤›, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Genel Sekreteri Ali Ertan Toprak’›n, ‘Sivas
Katilleri Almanya’da yarg›lans›n’ önerisini görüflmek üzere AABF Hukuk heyetini 6 Ocak’ta Berlin’e davet etti.

A
dalet Bakan› Brigitte
Zypries ile görüflen
AABF Genel Sekreteri
Ali Ertan Toprak, ‘Al-
manya’da yaflayan Sivas

Katilleri Alman adli makamlar› ta-
raf›ndan yarg› önüne getirilsin’ is-
te¤inde bulunmufltu. Toprak’›n bu
teklifi üzerine Adalet Bakanl›¤› yet-
kilileri, 6 Ocak’ta konuyu görüfl-

mek üzere gündemlerine ald›lar.
Sözkonusu teklifi görüflülmeye de-
¤er buldu¤unu daha önce de dile
getiren Adalet Bakan› Brigitte
Zypries, uzman hukukçular›n dos-
yay› yeniden inceleyeceklerini söy-
ledi. Almanya’da 2002 y›l›nda yü-
rürlü¤e giren Alman Ceza Kanu-
nu’nun 129 b Maddesi’nin, ‘insanl›-
¤a karfl› suç ifllemifl örgütlü olu-

flumlar›n’ yarg›lanabilmesine im-
kân sa¤l›yor. Sertlefltirilen Anti-Te-
rör yasalar› gere¤i insanl›¤a karfl›
ifllenen suçlarda san›¤›n örgüte üye
olup olmamas›na bak›lmadan, yar-
d›m ve yatakl›k, destek ve reklam
da terör eylemi olarak nitelendiri-
lirken, “Terör tan›m›’ yeniden yap›-
larak, her türlü suç terör kapsam›n-
da incelenebiliyor. 
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Y
›llar önce
Londra’daki
eksikli¤i his-
sederek kita-
pevi projesini

yaflama geçiren kitapevi
yetkilileri, bugün vazge-
çilemeyen u¤rak yerlerin
bafl›nda gelen bir mekan
yaratt›lar. 
Ozan, Olcay, Genco üç-
lüsünün yapt›klar› müzik
anlay›fl›n›n da eklenme-
siyle Cuma ve Cumartesi
günleri, kaliteli bir me-
kanda, kaliteli müzik
dinlemenin tad›na var›l-
maya baflland›. 
Londra’da uzun y›llar›n›
geçirmek insanlar› za-
man zaman aray›fllara iti-
yor. Bu aray›fllarda güzel
olan› bulman›n ve onu
elinden b›rakmak iste-
memenin ruhsal çat›flma-

s› içinde bazen yanl›fllar›
da do¤ru olarak görme
durumu ortaya ç›kabili-
yor. Kültürünü, duygu ve
ruhsal bütünlüklerini
dostlar›yla paylaflmak is-
teyenlerin her daim ek-

sikli¤ini hissettikleri bir
mekan aray›fl›ndan yola
ç›k›larak oluflturulan Ki-
tapevi fikri, bugün vaz-
geçilemeyen kültür bu-
luflmalar›n›n yafland›¤›
bir mekan haline geldi. 

Kitaplar›n içinde, gündüz
ifl toplant›lar› ve arkadafl
sohbetleri yapmak, ak-
flamlar› da dost buluflma-
lar›n›n gerçekleflti¤i ve
konser tad›nda müzik
dinlemek isteyenlerin

u¤rak yeri haline gelen
Kitapevi, hiçbir yerde
bulunamayacak güzellik-
lerin yafland›¤› bir mekan
oldu. Sabah 09:00’dan
gece geç saatlere kadar
aç›k olan mekanda, ye-
mekli ifl toplant›lar›, aile
toplant›lar›, arkadafl top-
lant›lar›n›n yan› s›ra özel
günlerin kutland›¤› her
türlü seviyeli buluflmalar
yap›l›yor.

OZAN, OLCAY VE
GENCO ÜÇLÜSÜ
Türk, Kürt ve K›br›sl›
Türklerin yan› s›ra ‹ngi-
lizlerin de u¤rak yeri ha-
line gelen mekanda, kali-
teli müzik dinlemek de
art›k mümkün. Ozan
Toprak’›n Cuma günleri,
yine Ozan Toprak, Olcay
Bay›r ve Genco Özkan’›n

ise Grup Beyhude olarak
Cumartesi günleri sahne
ald›klar› Kitapevi’nde,
usta ellerden ç›kan t›n›lar
ve e¤itimli sesleri konser
havas›nda dinlemek
mümkün. Bu genç yete-
neklerin buluflarak mü-
zik ziyafeti yapt›klar› tek
mekan olan Kitapevi Ca-
fe-Restoran’›n menüsün-
de yer alan yemek çeflit-
leri ise damak tad›ndan
ödün vermeyenlerin vaz-
geçemedi¤i yemek çeflit-
leri. 
Gündüzleri so¤uk içe-
cekler, çay ve kahvenin
eksik olmad›¤›, akflamla-
r› ise sadece alkollü içe-
ceklerin sunumunun ya-
p›ld›¤› mekan olan Kita-
pevi, zaman zaman po-
püler olmufl sanatç›lara
da ev sahipli¤i yap›yor.

Londra’da kalitenin bulufltu¤u, hofl sohbet ortamlar›n›n yap›ld›¤› tek mekan olarak tan›mlanan Kitapevi, Ozan, Olcay,
Genco üçlüsünün Grup Beyhude olarak ufak konserler verdikleri mekan olarak da tan›nmaya bafllad›. 

Kalite ve müzi¤in bulufltu¤u mekan Kitapevi

S
on günlerde PDS
(Parcel Delivery
Service) adl› bir
firman›n insanla-
r›n adresine

Christmas kart› göndere-
rek, posta paketlerinin
b u l u n d u ¤ u n u ,
09066611911 numaral›
telefonu aramalar›
gerekti¤ini söyle-
dikleri, bu numa-
ray› arayanlar-
dan 15 sterlin
telefon paras›
ald›klar› belir-
tildi. 
Bu posta sah-
tekarl›¤› konu-
sunda halk›
uyaran Ticaret
Standartlar› Of-
fisi (The Tra-
ding Standards
Office) yetkilile-
ri PDS (Parcel
Delivery Service)
adl› firman›n te-
lefonlar›n›n aran-
mamas› gerekti¤i-
ni belirttiler.
Ticaret Standartlar›

Offisi taraf›ndan polis
teflkilat›na gönderilen
bilgiye göre, PDS (Parcel
Delivery Service) ad›nda-
ki bir flirket bir çok adre-
se Christmas kart› gönde-
riyor ve insanlardan pa-
ketlerini almalar› için
09066611911 numaral›

telefonu aramalar› isteni-
yor. 
Bu numaray› arayanlar
kasete al›nm›fl bir konufl-
ma ile karfl›lafl›yor ve
otomatik olarak telefon
faturalar›na 15 sterlin ek
konuflma masraf› yaz›l›-
yor.

‹
ngiltere’nin en büyük süpermarke-
ti Tesco, rakibi Wooyworths’un se-
zon sonu indirimine gitmesinin ar-
d›ndan birçok üründe fiyatlar›n›
yüzde 50 indirdi¤ini aç›klad›. 

Tesco direktörü Richard Brasher, müflte-
rilerin Christmas öncesinde fiyatlar›n da-
ha afla¤› inece¤ini düflünmeleri nedeniy-
le harcamalar›n› ertelediklerini belirtti. 
Brasher, “Müflterilerimiz Christmas har-
camalar›n› kelepir fiyatlar için bekletti¤i-

ni söylüyor, bu indirimi yaparak müflte-
rilerimizi bekletmemeyi tercih ediyoruz”
dedi. 
Rekabete kat›lan di¤er flirketlerden
House of Fraser yüzde 50 indirim,
Marks & Spencer ise önce bir günlük
yüzde 20, ard›ndan da yüzde 30’a varan
indirim yapt›. ICM isimli flirketin araflt›r-
mas› ana caddelerde al›flverifl yapanlar›n
say›s›n›n geçen y›l ayn› döneme göre
yüzde 6.2 azald›¤›n› ortaya koydu.

Parcel Delivery Service (PDS) adl› bir firman›n insanlar›n adresine kart göndererek, posta

paketlerinin bulundu¤unu söyledi¤i ve bu yolla sahtekarl›k yapt›¤› ortaya ç›kt›.

Britanya’da ekonomik krizle düflen tüketimi canland›rmak için firmalar
Christmas indirimlerini erkene ald›. Ülkenin en büyük süpermarketlerinden
TESCO, rakibi Woolworths’un sezon sonu indirim hamlesini “1000 ürün yar›

fiyat›na” kampanyas›yla cevaplad›.

Sahte posta paketi
kartlar›na dikkat!

TESCO’dan “1000 ürün yar›
fiyat›na” kampanyas›

Ozan Toprak, Olcay Bay›r ve Genco Özkan’›n Grup Beyhude olarak Cumartesi günleri
sahne ald›klar› Kitapevinde, konuklara konser tad›nda müzikler dinletiliyor.
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H
alk Konse-
yi’nin 3.
O l a ¤ a n
K o n g r e s i
14 Aral›k

Pazar günü Kürt Top-
lum Merkezi’nde (KCC)
yap›ld›. 
Yaklafl›k 400 kiflinin ka-
t›ld›¤› kongre bir daki-
kal›k sayg› duruflu ile
bafllad›. Sayg› duruflu-
nun ard›ndan divan se-
çimine geçildi. Erdal
Botan, Havin Munzur
ve Harun Yeter oy ço-
¤unlu¤u ile divana se-
çildiler. 
Aç›l›fl konuflmas›na geç-
meden önce 20 y›l› afl-
k›n bir süredir Kürt hal-
k›n›n özgürlük davas›na
hizmet eden ve emek
harcayanlara birer pla-
ket sunuldu. Üzerinde
kiflinin ad› ve “Özgürlük
için harcad›¤›n emekler
için sana sunulur” yaz›l›
plaketler divan taraf›n-
dan verildi. Kongrede
bulunamayanlar›n pla-
ketleri yak›nlar› taraf›n-
dan al›nd›. Kongrede
plaket alanlardan Hal-
kevi yönetim kurulu
üyesi Nazif Bostanc›
yapt›¤› k›sa konuflmada
“Benim için en büyük
ödül budur” dedi. Duy-
gusal anlar›n yafland›¤›
ödül töreninin ard›ndan

oturuma geçildi.   

“KÜRTLER‹N SOSYAL
YAPILARI DE⁄‹fiT‹”
Kongrenin aç›l›fl konufl-
mas›n› yapan Erdal Bo-
tan, son y›llarda çok sa-
y›da farkl› örgütlenme-
ye gittiklerini ve bunla-
r›n ço¤u kifli taraf›ndan
bilinmedi¤ini söyleye-
rek “çünkü son y›llarda
ciddi bir örgütlenme
modeli aray›fl› vard›”
dedi. 
Botan, Diaspora kavra-
m›na aç›kl›k getirerek
eskiden bu kavram›n
yanl›fl ele al›nd›¤›n›, bu
nedenle yanl›fl sonuçla-
ra neden oldu¤unu, an-
cak flimdi yurtd›fl›nda
yaflayan Kütlerin önem-
li oranda yaflad›klar› ül-
kelerde yerleflik bir sis-
teme geçtiklerini, bu

nedenle de diaspora
kavram› içinde ele al›-
nabileceklerini ve bu
posizyonlar› ile Kürt
Özgürlük Mücadelesine
katk›lar sa¤lamalar› ge-
rekti¤ini söyledi. 
Avrupa’da yaflayan
Kürtlerin sosyal yap›la-
r›n›n da de¤iflti¤ini söy-
leyen Botan ”yeni bir
kuflak var art›k ve bun-
lar›n yaflam tarzlar› ve
sorunlar› da farkl›d›r”
dedi.
Kongreye sunulan bir
y›ll›k faaliyet raporunu
Baflkan Ali Poyraz oku-
du. Bir y›ll›k faaliyetleri
içeren raporda elefltiri-
lerin yan› s›ra yap›lan
faaliyetlerin listesi de
verildi. 
Rapor üzerinden geliflti-
rilen tart›flmalar sonun-
da baz› ekler yap›larak

rapor kongre taraf›ndan
kabul edildi. 

“DEMOKRAT‹K
KONFEDERAL‹ZM
‹LKELER‹NE GÖRE
ÖRGÜTLENMEK”
Tüzükte yap›lmas› plan-
lanan de¤iflikliklerin
onaylanmas› için tüzük
ile ilgili gündeme geçil-
di. Britanya Halk Kon-
seyi olarak üç y›ldan
beri faaliyet gösteren
kuruluflun ad› Britanya
Halk Meclisi olarak de-
¤ifltirilerek tüzük hük-
mü haline getirildi. 
Britanya Halk Meclisi
son de¤iflikliklerle ka-
bul edilen yeni tüzü-
¤ünde amac›n› flöyle ta-
n›ml›yor:
“Britanya’da yaflayan
Kürt halk›n›n Demokra-
tik Konfederalizm esas›-
na uygun olarak dilini
ve kültürel de¤erlerini
korumak, demokratik
Kürt ulusal bilincini ya-
ratmak, dayan›flma ve
yard›mlaflma ruhunu
gelifltirip birbirlerine
destek sunmak amac›y-
la tüm Kürtleri ça¤dafl
ve demokratik bir dü-
flünce, anlay›fl ve felsefe
etraf›nda özgür bir top-
lum düzeyine ç›kart-
mak, Demokratik Kon-
federalizm ilkesine göre
örgütleyip idari bir güç
haline getirmek, bulun-
du¤u ülkede katfl›laflt›¤›
sosyal, kültürel, bürok-
ratik, ekonomik, dil vb
sorunlar› çözmek, de¤i-
flik halklar, kültürel
gruplar, az›nl›klar, inanç
ve hümaniter kesimlerle
birlik ve dayan›flmada
bulunmak” 
Tüzükteki de¤iflikli¤in
ard›ndan seçimlere ge-
çildi. Dört baflkan ada-
y›n›n oldu¤u seçimde
eski baflkan Ali Poyraz
oy ço¤unlu¤u ile yeni-
den baflkanl›¤a seçildi. 
Kongre çoflkulu alk›fllar
ve sloganlarla sona erdi.

Britanya’da yaflayan Kürtlerin önemli kurulufllar›ndan olan Halk Konseyi
gerçeklefltirdi¤i 3. Ola¤an kongresinde tüzük de¤iflikli¤ine giderek Halk
Meclisi ismini benimsedi. Kongrede baflkanl›¤a Ali Poyraz yeniden seçildi.

Geçti¤imiz haftalarda baflka
bir avukatl›k flirketinde, dava-
s› olan ve  bana gelerek tavsi-
ye isteyen bir müvekkile, ken-
disinin avukatl›k flirketinden
gönderilen bir mektupta özet-
lenen ilginç bir olaya tan›k ol-
dum ve bunu sizinle paylafl-
mak istedim. Merak edenler
için belirteyim, olay›n taraflar›
yabanc› kifliler, yani Türkiyeli
de¤iller. Olay›n özeti k›saca
flöyle: Bir trafik kazas›na kar›-
flan davac› sürücü, bir avukat-
l›k flirketine tazminat talebi ile
baflvurur. Davac› kifliler ‹ngi-
lizce bilmemektedirler ve her
defas›nda avukatlar› ile tercü-
man arac›l›¤›yla görüflmekte-
dirler. 

Kaza s›ras›nda arabas›nda 3
yolcu oldu¤unu iddia eden
sürücü ile birlikte arabadaki
yolculardan biri de tazminat
talebinde bulunur. Baflvuru
sürecinde davac› sürücü avu-
kat›na vermifl oldu¤u ilk ifade-
sinde hangi yolcunun ön ta-
rafta hangi yolcular›n arka ta-
rafta oturdu¤unu söyler. An-
cak davan›n ileriki aflamalar›n-
da davac› sürücü, gönderildi¤i
doktora bu kez yolcular›n yer-
lerini farkl› flekilde tarif eder
ve kazadan sonra arabas› sü-
rülemedi¤i için, olay yerinden
bir arkadafl›n›n arabas› ile ay-
r›ld›¤›n› beyan eder. Halbuki
avukat›na kaza yerinden oto-
büs ile ayr›ld›¤›n› söylemifltir. 

Arabadaki yolcu avukat›na ka-
za s›ras›nda Manchester’dan
Londra’ya döndüklerini ifade
eder ve kazan›n akflam saatle-
rinde oldu¤unu söyler. Ancak
davac› sürücü muayene oldu-
¤u doktora verdi¤i ifade de
Londra’dan Manchester’a do¤-
ru bir partiye gittikleri bir s›ra-
da kazan›n oldu¤unu ve kaza-
n›n sabah saatlerinde oldu¤u-
nu ifade eder. Davac› yolcu,
avukat›na, kaza sonras›nda
polisin ça¤›r›ld›¤›n› ve kaza
yerine geldi¤ini beyan eder.
Ancak davac› sürücü polisin
hiç bir flekilde olay yerine gel-
medi¤ini söylemifltir avukat›-
na. 

‹flin özeti, davac›lar, davan›n
her aflamas›nda, avukatlar›na
ve doktorlar›na  3 sayfa dolu-
su özetlenen çeliflkili bilgileri
verirler. Davac› sürücü kazaya
kar›flan öteki yolculara ulafla-
mad›¤›n› ve onlardan ifade
al›nmas›n›n imkans›z oldu¤u-
nu  avukat›na beyan eder. Da-
vada sorumluluk karfl› taraf›n
sigortas› taraf›ndan kabul edil-
mez ve bir anlaflmaya var›la-
maz. 

Her nas›lsa bu davaya bakan
avukatl›k flirketi davay› sonun-

da mahkemeye tafl›r!  Mahke-
me günü, davac› sürücü, ha-
kim huzurunda ve  kendi avu-
kat›n›n flaflk›nl›¤› ile hakime,
kazaya kar›flan öteki tan›k yol-
culara  ulaflabilece¤ini beyan
eder. Oysa  daha önce dava-
n›n bütün aflamalar›nda avu-
kat›na bu yolcularla hiç bir il-
gisinin olmad›¤›n› ve kazadan
sonra bunlar› görmedi¤ini be-
yan etmifltir. E¤er avukat›na
bu bilgileri daha önce vermifl
olsa idi, avukat› bu tan›klar›n
ifadelerine baflvurabilse idi,
dava mahkemeye tafl›r›lmaya-
cak olabilirdi, dolay›s›yla
mahkeme aflamas›na kadar
yap›lan bir çok masraftan ka-
ç›n›labilinirdi. Duruflma tan›k-
lar›n ça¤›r›l›p dinlenmesi için
ertelenir. Dava böylesi karma-
kar›fl›k bir duruma geldi¤inde,
avukat›n›n müvekkile yazd›¤›
mektupta, avukat müvekkili
daha fazla “no win no fee”
(ücretsiz davaya bakmak) flek-
liyle davay› finanse edemeye-
ce¤ini dolay›s›yla e¤er müvek-
kil davaya devam etmek isti-
yorsa, avukata avukatl›k ücre-
ti ödemesini talep etmektedir.
Bunun yan›s›ra davac›lar da-
val› taraf› gereksiz yere mah-
kemeye götürdükleri için, da-
val› taraf›n mahkeme masraf-
lar›n› da ödemeye mahkum
edilmektedir. Bütün bu traji
komik hikayenin sonunda
ma¤dur oldu¤unu iddia eden
davac› can havliyle avukat›n-
dan gelen bu mektubu getirip
benden yasal tavsiye istemek-
tedir. 

Böyle bir davan›n sonucunda
ma¤dura verebilece¤im en iyi
öneri; öncelikle e¤er ‹ngilizce
bilmiyorsan›z dilini anlayabil-
di¤iniz bir avukatl›k bürosunu
tercih ediniz.

* Davan›n hiçbir aflamas›nda
avukat›n›za gerçek d›fl› olan
bir fleyi söylemeyiniz ve hangi
aflamada olursa olsun avukat›-
n›zla yanl›fl anlafl›lma  ya da
farkl› bir flekilde verdi¤iniz
bilgiyi do¤rulay›n›z.

* Fazla tazminat al›r›m hesa-
b›yla hiçbir flekilde arabadaki
yolcular›n say›s›n› abartmay›-
n›z ve yolcular›n say›s›n› de-
¤ifltirmeyiniz. 

* Kaza nas›l olduysa ve kaza
sonras›nda yolculu¤unuzu na-
s›l tamamlad›ysan›z, bunu
aç›k ve net bir flekilde ifadeni-
zi de¤ifltirmeden avukat›n›za
bildiriniz.

* Kaza öncesi yolculu¤unuzun
nedenini ve arabadaki yolcu-
larla olan iliflkilerinizi sürücü
olan iliflkilerinizi aç›k ve ger-
çek bir flekilde ortaya dökü-
nüz.

* Unutmay›n›z ki bir davada
sizin güvenilirli¤iniz sars›ld›¤›
zaman ya da davan›z›n asl›nda
sahte oldu¤u ortaya ç›kt›¤›n-
da, sonraki aflamalarda u¤ra-
yabilece¤iniz gerçek kazalar-
da, ne kadar ma¤dur olursan›z
olun,  dava açma flans›n›z ya
da davada baflar›l› olma flans›-
n›z çok büyük ölçüde azala-
cakt›r.

syaman@levenes.co.uk

Sefaret Yaman
Direct number: 020 8826 1313

Tazminat
Davan›z› Nas›l

Kaybedersiniz?

Britanya Halk Meclisi 3.
Ola¤an Kongresini yapt›
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B
a fl b a k a n
Brown'›n eko-
nomi politika-
lar›na ve ülkeyi
dünyay› etkile-

yen mali krizden koruya-
ca¤›na duyulan güven ‹flçi
Partisi'nin oylar›n›n sade-
ce son bir ayda yüzde 4
artmas›n› sa¤lad›. 
Muhafazakar Parti ile oy
fark› bir puana kadar geri-
leyen ‹flçi Partisi'nin dü-
flük gelir gruplar› aras›nda
yeniden büyük destek al-
maya bafllad›¤› belirtiliyor.
ComRes Araflt›rma Kuru-
mu'nun yapt›¤› son anke-
tin sonuçlar›, Muhafazakar
Parti'nin muhtemel bir se-
çimde alaca¤› oyun oran›-
n› yüzde 37 olarak göste-

rirken, ‹flçi Partisi oylar›-
n›n yüzde 36'ya kadar
yükseldi¤ini gösteriyor. 
Birkaç ay öncesine kadar
yüzde 20'lere kadar geri-
leyen ve Muhafazakarlar›n
11 puan gerisine düflen ‹fl-
çi Partisi'nin oylar›nda son
bir ayda meydana gelen
art›fl oran› yüzde 4’ü geçi-
yor.  Araflt›rmac›lar, parti-
nin oy oran›n›n özellikle
düflük gelir gruplar› ara-
s›nda büyük art›fl kaydet-
ti¤ini, bunun da Baflbakan
Brown'›n ekonomi politi-
kalar›na ve ülkeyi dünya-
y› etkileyen mali krizden

koruyaca¤›na duyulan gü-
vene ba¤l› oldu¤unu be-
lirtiyor.

HALK
MUHAFAZAKARLARA
GÜVENM‹YOR
Araflt›rmaya göre Muhafa-
zakar Parti ise son bir ay-
da 6 puan birden kaybet-
ti. Uzmanlar, bu oy kayb›-
n›n da tamamen ekono-
mik sebeplere ba¤l› oldu-
¤unu, halk›n Muhafaza-
karlar›n ekonomi progra-
m›na güvenemedi¤ini, ör-
ne¤in 10 seçmenden 6's›-
n›n, Muhafazakar Parti'nin
iktidara gelmesi halinde
vergileri azaltaca¤›na dair
verdi¤i söze inanmad›¤›n›
belirtiyor.

‹
sveç Kurdiska Kvinnor
för Integration (Kürt
Kad›nlar›n›n Topluma
Entegrasyonu Derne-

¤i) Baflkan› Fadime Düz-
gün, yine dernek yönetici-
si Ya¤mur Sütçü ve UNG
Kurd Goteborg (Young
Kurds Goteborg Derne¤i)
gençlik sorumlusu Eda
Düzgün’ün kat›ld›¤› görüfl-
melere Britanya ROJ Kad›n
Meclisi sözcüsü Suna Köse
de efllik etti. Bu görüflme-

lerin ilk dura¤›, Kürtler de
dahil olmak üzere birçok
etnik gruptan kad›nlara
servis sa¤layan The NIA
Project isimli ‹ngiliz kad›n
kurumu oldu.  Ev sahipli-
¤ini Dr. Marianna Tortel’in
yapt›¤› görüflme, yap›lan
çal›flmalar›n karfl›l›kl› akta-
r›lmas› ve fikir al›flverifli ile
sürdü. Ayr›ca  ‹sveç Kur-
diska Kvinnor för Integra-
tion (Kürt Kad›nlar›n›n
Topluma Entegrasyonu)

Dernek Baflkan› Fadime
Düzgün, The NIA Project
yetkililerini, çeflitli konu
bafll›klar› kapsam›nda
2007’de bafllatt›klar› ve bu
y›l da baflar›yla gerçeklefl-
tirdikleri y›ll›k konferansla-
r›n›n önümüzdeki y›l yap›-
lacak olan›na davet etti. 
Karfll›kl› dosyalar›n sunul-
du¤u görüflme, ortak çal›fl-
malar›n yap›lmas› konu-
sunda destek sözü ile son
buldu.

Birkaç ay öncesine kadar yüzde 20'lere kadar gerileyen ve
Muhafazakar Parti'nin 11 puan gerisine düflen ‹flçi Parti-
si'nin oylar›, yeniden art›fla geçti ve ana muhalefet Muha-
fazakar Parti ile oy fark› bir puana kadar geriledi. 

Kürt kad›nlar› baflta olmak üzere tüm kad›nlar› kapsayan ve ‹sveç Hükümetinin deste¤i ile
Londra’da bir dizi görüflme yapan Kurdiska Kvinnor för Integration (Kürt Kad›nlar›n›n Topluma
Entegrasyonu Derne¤i), Britanya ROJ Kad›n Derne¤i yetkilileriyle biraraya geldi. Kardefl organ-
isazyon olan Britanya ROJ Kad›n Derne¤i ile aktif görüflme ve fikir al›flveriflinde bulunan dernek
yetkilileri, ‹ngiliz kad›n kurumlar›yla da ortak görüflmeler gerçeklefltirdiler.

‹flçi Partisi’nin oylar›
yükselifle geçti...

ROJ Kad›n ortak çal›flmalar için kollar› s›vad›
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C
hristmas, geçen
y›llara oranla
daha sönük ge-
çece¤e benzi-
yor. Global öl-

çekte yaflanan ekonomik
kriz nedeniyle al›flverifl
oranlar›nda yaflanan düflüfl,
kutlamalara da yans›yaca-
¤a benziyor.  Britanyal›la-
r›n yaklafl›k iki ay önce ha-
z›rl›klar›na bafllad›klar›
Christmas döneminde al›fl-
verifl merkezleri dolup ta-
flarken, Aral›k ay› içerisin-
de yap›lan al›flverifllerde
ise di¤er dönemlere oranla
5-10 kat art›fl sa¤lan›rd›. Bu
y›l bu oranlarda önemli öl-
çüde düflüfller yafland›¤›n›
belirten esnaf, vatandaflla-
r›n son ana kadar al›flverifl
yapmaktan çekindi¤ini,
alacaklar› hediyeleri daha
bir düflünerek ald›klar›n›
gözlemlediklerini belirtti-
ler. Ma¤azalar özel indi-
rimler uygulamaya Aral›k
ay› bafl›nda bafllad›lar ama
buna ra¤men sat›fllar›nda
geçen y›llardaki gibi hare-
ketlilik gözlenmedi¤i vur-
gululan›yor.

CH‹R‹STMAS
HAZIRLIKLARI BU YIL
ARALIK ORTALARINA
KADAR SARKTI
Britanya geneline yans›yan
bu olumsuz geliflme ›fl›k-
land›rma sistemlerine de
yans›d›. Geçmifl y›llarda
Aral›k ay› bafl›nda baflla-
nan ›fl›kland›rma sistemle-
ri, bu y›l yaklafl›k iki hafta
gecikmeli olarak yap›lma-
ya baflland›. Önceki y›llar-
da özellikle esnaf›n vitrin-
lerini iki ay öncesinde süs-
leyerek müflterilerine indi-
rim yapmaya bafllad›¤›
Christmas haz›rl›klar›, bu
y›l Aral›k ortalar›na kadar
sarkt›. Özellikle belediye-
lerin a¤açlar›, özel ›fl›klan-
d›rma sistemleriyle süsle-
mesi ve baz› bölgelerde
özel partilerin düzenlen-
mesi gibi etkinlikler, bu y›l
yine Aral›k ay› ortalar›nda

bafllad›. 
Göz dolduran vitrinlerin
sat›fllar› art›rmadaki etkileri
de bu y›l göz ard› edildi gi-
bi görünüyor. Birçok esnaf
bu haz›rl›klar›n da ek bir
maliyet gerektirdi¤ini be-
lirterek, mümkün mertebe
en ucuz maliyetle bu ifli
yapt›rmay› veya kendileri
yapmay› tercih eder duru-
ma geldiklerini belirtiyor-
lar. Christmas dönemi kut-
lama programlar› da bu y›l
geçen y›llar gibi toplu me-
kanlarda kutlanmaktan öte
insanlar evlerine kapana-
rak geçirece¤e benziyor. 

CHR‹STMAS’DA
NELER YAPILIR?
Hristiyanlar için oldukça
önemli bir gün olan Christ-
mas, Hz ‹sa’n›n do¤umu
dolay›s›yla kutlad›klar› özel
bir gündür. Bu günde tüm
okul ve iflyerleri tatile girer.
Katolik kiliseler ‹sa’n›n ölü-
münden iki yüzy›l sonra,
25 Aral›k gününü onun do-
¤um günü olarak belirleyip
kutlamaya bafllam›fllar ve
bu günü geleneklefltirmifl-
lerdir. Günümüzde Kato-
likler, Protestanlar ve ço¤u
Ortodoks kiliseler Christ-
mas’› 25 Aral›kta kutlamak-

tad›r. Baz› Ortodoks kilise-
leri kendilerine özel tak-
vimlerinden dolay› bu gü-
nü 7 Ocak’ta kutlarlar.  
Y›lbafl› günü bütün evlerde
çam a¤açlar›n› ›fl›kla, biblo-
larla ve çeflitli küçük parlak 
toplarla süslemek bir gele-
nek haline gelmifltir. Y›lba-
fl› sabah› Noel baba taraf›n-
dan getirildi¤i söylenen he-
diyeler çam a¤ac›n›n alt›na
konur.
Ço¤u ‹ngiliz y›lbafl› için
haftalar öncesinden evleri-
nin d›fl›n› ›fl›klarla süsler.
Hatta baz› evlerin önünde
›fl›kl› kardan adam, geyik-
leriyle noel baba veya çe-
flitli Christmas figürleri de
görülmektedir. Bu ›fl›kl›
süsler Ocak ay›n›n sonuna
kadar kald›r›lmaz.

KARTLAR DA
ÖNEML‹D‹R
‹lk kez 1846 y›l›nda önem
kazanan Christmas Kart›,
Amerika’da ve Avrupa’da
dostlar, arkadafllar, aile
üyeleri veya sevilen kifliler
aras›ndaki iliflkileri pekifltir-
mek için kullan›lmaktad›r.
Genelde üzerlerinde Noel
baba veya çam a¤ac› bulu-
nan fl›k, parlak kartlar›n ya-
n› s›ra, baz› kifliler kendi
resimlerini, y›lbafl› veya
Christmas kart› olarak gön-
derirler.

Christmas, Britanya’da ve global ölçekte yaflanan ekonomik krizden nasibini
ald›. Al›flveriflten, e¤lence sektörüne kadar birçok alan› derinden vuran kriz,

al›flveriflin geçen y›llara göre düflmesine neden oldu.

Christmas da
krizden nasibini ald›

Hastal›k yard›m› (incapacity
benefit) veya geçim yard›m›
(income support) gibi devlet
yard›mlar› ile geçinen kiflileri
zor günler bekliyor. Devletin
yeni yasa tasar›s›n›n Ocak
2009’da yay›mlanmas› bekleni-
yor. Yeni yasaya göre devlet
yard›mlar›nda köklü de¤iflik-
liklere yol açacak reformlar
bekleniyor. Buna göre ‹ngilte-
re’de devlet yard›m› alan bir
milyondan fazla kiflinin ise ge-
riye dönük ald›klar› devlet yar-
d›mlar› durdurulacak.  

2010’da yasalaflt›r›lmas› hedef-
lenen bu yeni reformlar›n ar-
kas›nda yatan neden, kiflilerin
yaflamlar›n›n tamam›n› devlet
yard›m›na ba¤lamalar›n›n önü-
ne geçmektir. Devlet istatistik-
lerine göre flu anki ailelerde
ebeveyn ve çocuklar› son iki
jenerasyonda devletten ald›kla-
r› yard›mlarla hayatlar›n› ba¤la-
m›fl vaziyette ve çal›flmay› dü-
flünmemektedirler. Devlet ge-
tirdi¤i yeni reformlar ile bu du-
rumda köklü de¤ifliklikler yap-
mak istiyor. Tabiki reformlar›n
devlete ekonomik getirisi de
olacak. Mevcut durumda her
y›l insanlara yaklafl›k £20 tril-
yon civar›nda yard›m paras›
vermektedir. Yeni reformlarla
hedeflenen, bu miktar›n en az
y›ll›k 5 trilyon düflürülmesidir.
Bunun hedefine ulaflmas› için,
devlet 2015’e kadar hastal›k
yard›m› alan kiflilerden en az 1
milyon kiflinin tekrar ifle dön-
melerini sa¤lamay› planl›yor.
Yasa tasar›s›na göre hastal›k
yard›m› ve gelir yard›m› almak-
ta olan örne¤in yaln›z çocu¤u-
nu büyüten anne veya babalar
bundan sonra pozitif bir flekil-
de ifl bulma giriflimlerinde bu-
lunmalar› gerekmektedir. ‹flsiz-
lik yard›m› alan kifliler ise e¤er
iki y›l boyunca hala ifl bulama-
m›fllarsa bütün gün süren bir ifl
aktivitesinde full-time görev
alacaklar. Ki ifl al›flkanl›klar›n›
gelifltirip çal›flabilecekleri hal-
de yeteneklerini gelifltirip tek-
rar ifl hayat›na geri dönebilsin-
ler. Yani sanki her sabah ifle gi-
der gibi bu kifliler aktivitelere
kat›lmak zorunda kalacaklar-
d›r. Henüz bir yafl›nda olan ço-
cuklu ebeveynler ise mevcut
durumda oldu¤u gibi yard›m
almaya devam edebilecekler-
dir.    

E¤er kiflinin ciddi flekilde bir
sakatl›¤› varsa, bu kifliler yasa-
dan muaf tutularak devlet yar-
d›mlar›n› almaya devam ede-
cekler. Fakat durumu çok cid-
di say›lmayan kiflilerin ifle geri
dönebilmelerini sa¤layacak ak-
tivite veya kurslarda yer alma-
y› reddetmeleri durumunda, al-

d›klar› devlet yard›mlar›nda
kesilme yap›laca¤› aktar›l›yor.
Bunlardan içki veya çok borç
sorunu olanlar›n ise bir kursa
kay›t olup tedavi görmelerinin
sa¤lan›p veya bildikleri ifl üze-
rine bir kursa gidip yetenekle-
rini gelifltirmeleri sa¤lanacakt›r.
Hastal›k yard›mlar› ile ilgili k›-
sa vadedeki hedef “hastal›k
yard›m›” konseptini tümüyle
kald›r›p yerine insanlara “çal›fl-
ma ve destek” ad› alt›nda yar-
d›m sa¤lamak. Bu yeni çal›flma
ve destek yard›m› ile insanlara
çal›flabilirliklerini ölçmek için
sa¤l›k taramas›ndan geçirile-
cekler. Bu kategoride olan afl›-
r› hastal›k/sakatl›ktan dolay›
çal›flamayacak olanlar yeni ça-
l›flma ve destek yard›m›na tabi
tutulup ald›klar› yard›m mikta-
r› artt›r›lacakt›r. Devlet bu kifli-
lerin ald›klar› yard›mlarda haf-
tal›k 17.60 pound art›fl yap›la-
ca¤›n› belirtiyor. 

E¤er devlet yard›m› alan bu ki-
fliler, ifl bulup çal›flmay› redde-
derler veya ifl bulma çabas›nda
bulunmazlarsa, örne¤in ifl top-
lant›lar›na gitmeyerek veya ifle
haz›rl›k kurslar›na kat›lmaya-
rak yeni sisteme adapta olma-
ya çal›flmazlarsa cezalara çarp-
t›r›lacaklar. Bu cezalar yard›m-
lar›n›n durdurulmas› veya ke-
sinti yap›lmas› gibi cezalar ola-
rak uygulanacak. ‹flsizlik yard›-
m› alan kifliler, £60.50 olan bir
haftal›k yard›mlar›ndan olabilir
ve hastal›k yard›mlar›n›n yeni
versiyonu olan çal›flma ve des-
tek yard›mlar›ndan önce hafta-
l›k £12 sonra da £24. Çocuklu
olan kifliler ise para cezas› ile
cezaland›r›lmak yerine zaman
aç›s›ndan cezaland›r›labilecek-
lerdir. Yani ald›klar› yard›m›n
karfl›l›¤›nda ifl bulma aktivitele-
rine çok daha s›k kat›lma gibi.  

Yeni önergeye göre her insan
kategorisinin kendine özgü de-
¤iflik koflullar› ve ifllemleri ola-
cakt›r. Örne¤in kifli iflsizlik yar-
d›m› veya hastal›k yard›m› ala-
bilmesi için geçmifl iki y›l içeri-
sinde en az 26 haftal›k bir ver-
gi ödemifl olmas› gerekmekte-
dir. Yard›m alan iki eflli aileler-
den her ikisinin de ifl bulmala-
r› talep edilecektir. Mevcut du-
rumda sadece baba ifl bulmak-
la yükümlü olup anne ise evde
çocu¤una bakabilecek. Yeni
sistem alt›nda tek ebeveynlerin
ise çocuklar› ancak 7 yafl›na
gelmisfle ifl bulmak zorunda-
d›rlar. Fakat tek ebeveynler ço-
cuklar› üç yafl›na geldi¤i andan
itibaren ifl bulabilmeleri için
çaba göstermeleri gerekmekte,
örne¤in yukar›da da bahsetti-
¤im gibi kurs ve aktivitelere
kat›larak. Ayn› zamanda hasta-
l›k yard›m› alan kiflilerin ifl bul-
ma çabalar›n› kan›tlamalar› ge-
rekecektir.

HUKUK PENCERES‹

eli_has@yahoo.co.uk

Ali Has

Yard›m
Alanlar› Zor

Günler
Bekliyor
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G
urbette s›la öz-
lemi çeken ve
k ü l t ü r ü n ü
unutmamak,

yabanc› bir ülkede yoz-
laflmadan yeni yetiflen
nesillere türkü kültürü-
nü aktarmak isteyen ki-
flilerin bir araya geldi¤i
S›la Gecesi 20 Aral›k Cu-
martesi günü yap›lacak. 
Zazaca yapt›¤› müzikle
ad›ndan söz ettiren Y›l-
maz Çelik ve türkülere
gönül vermifl, onlar› se-
sine tafl›m›fl olan Hüse-
yin Karakufl’un sanatç›

olarak kat›lacaklar› ge-
ceye tüm türkü dostlar›
bekleniyor. Sürpriz sa-
natç›lar›n da yer alaca¤›
geceyi Atefl Organizas-
yon gerçeklefltiriyor. Bu
güne kadar yap›lmam›fl
olan› yapmay› hedefle-
diklerini belirten Atefl
Organizasyon yetkilileri
Halil Erden ve Do¤an
Kuflkaya, Zazaca, Kürtçe
ve Türkçe seslendirile-
cek türküleri nezih bir
ortamda halkla bulufltur-
mak istediklerini söyle-
diler. 

Kuzey Londra Toplum
Merkezi’nde saat
21:00’de bafllayacak or-
ganizasyonun yemekli
oldu¤unu da belirten
Do¤an Kuflkaya, biletle-
rin 25 sterlin oldu¤unu
aktararak, gecede ko-
nuklara, kar›fl›k so¤uk
meze, ana yemek, alkol-
süz içecek, meyve ve çe-
rezin bulundu¤u s›n›rs›z
yemek sunumu gerçek-
lefltireceklerini söyledi.
Bu geceyi düzenlerken
her fleyi en ince ayr›nt›-
s›na kadar düflünmeye

çal›flt›klar›n› aktaran
Kuflkaya, “Geceden
maddi kazanç elde et-
meyi düflünmüyoruz. Sa-
dece masraflar› ç›karma-
m›z bize yetecektir. Bu
geceyi düzenlerken
önemli olan›n ruhlara hi-
tap eden türkülerimizi,
muhabbet ve sevgi ile
buluflturup yeni yetiflen
nesle aktarmaya çal›fl-
makt›” dedi. 

YAfiARKEN
UNUTMAK
‹STEM‹YORUZ

Yabanc› olduklar› bir ül-
kede yaflam mücadelesi-
ne kap›larak çocuklar›n›
yetifltirirken kendi kültü-
rünü unutan bir yap›ya
büründüklerini de sözle-
rine ekleyen Kuflkaya,
“Çocuklar›m›z ve kültü-
rümüz bizim yaflam kay-
na¤›m›z. Birini yaflarken,
yaflatmaya çal›fl›rken di-
¤erini unutuyoruz. Oy-
saki bizler bunu yapmak
istemiyoruz” diye ko-
nufltu. 
Kuflkaya, ilkini gerçek-
lefltirdikleri bu organi-

zasyonda baflar› elde
edip, insanlara ruhsal
bütünlük yaflatt›klar›na
inand›klar› zaman orga-
nizasyonu ülke geneline
yaymay› düflünecekleri-
ni belirtti. Türkiyeli top-
lumun yayg›n olarak ya-
flad›klar› bölgeleri tespit
edip, oralarda da farkl›
sanatç›larla ama ayn›
konseptte bu etkinli¤i
yapmay› planlad›klar›n›
dile getiren Kuflkaya,
“Biz güzellikleri insanla-
r›m›zla buluflturmak isti-
yoruz” dedi.

Muhabbet ve
sevgi türküleri
‘S›la Gecesi’nde
yank›lanacak

‘Türküler kültürümüz’ fliar›ndan yola ç›k›larak düzenlenen S›la Gece-
si’ne tüm Türkiyeliler davetli. Y›lmaz Çelik ve Hüseyin Karakufl’un

yorumlar›yla muhabbet ve sevginin buluflaca¤› bir gece olarak orga-
nizasyonu gerçekleflen etkinlik, 20 Aral›k Cumartesi günü yap›lacak. 

Atefl Organizasyon yetkilileri
Halil Erden ve Do¤an Kuflkaya,

Zazaca, Kürtçe ve Türkçe
seslendirilecek türküleri nezih bir
ortamda halkla buluflturmak iste-

diklerini söylediler.
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E
rgenekon dava-
s›nda 23. durufl-
ma yap›ld›. Du-
ruflmada örgütün
üst düzey yöneti-

cisi olmak iddias›yla yarg›-
lanan emekli Tu¤general
Veli Küçük, savunma yapt›.
Yapt›¤› her fleyin devlet gö-
revi oldu¤unu ve hayat› bo-
yunca hiçbir yasad›¤› ifle
bulaflmad›¤›n› savunan Kü-
çük, Jandarma ‹stihbarat
Gruplar Komutan› oldu¤u
dönemin ›srarla J‹TAM ola-
rak lanse edildi¤ini, J‹TEM
diye bir fleyin olamad›¤›n›
iddia etti. Küçük, "Emekli
olduktan sonra bana ev bi-
le vermediler. Emlakç›ya
gittim ev anlaflmas› yapt›m
ama ertesi gün iptal etti. Ar-
kas›nda 4 korumayla gezen
Veli Küçük'e kimse ev ver-
medi" dedi.
Eski ‹stanbul Valisi Erol Ça-
k›r ile birlikte özel güvenlik

flirketi kurdu¤unu anlatan
Küçük, "Do¤uda görev
yapt›¤›m süre içerisin de
eflimle köy köy dolaflarak
PKK'nin Kürt olmad›¤›n›,
Do¤u sorunu denen fleyin
Ermeni oldu¤unu anlatt›m.
Burada Türk ve Kürt kar-
deflli¤i konusunda etkinlik-
lerde yapt›¤›m konuflmalar-
da Buruki aflireti lideri Kin-
ya Kartal'›n kardefllikle ilgi-
li sözlerini konuflmalar›m›n
bafl›na koydum" diye iddia
etti.

YASADIfiI ‹fiLERE
KARIfiMAMIfi! 
Son 8 y›l içerisinde Do¤u
Türkistan Derne¤inin etkin-
likleri ile Türk Ortodoks
Patrikhanesi'nin etkinlikle-
rine kat›ld›¤›n› ve hiçbir ya-
sa d›fl› parti dernek veya
örgüte üye olmad›¤›n› sa-
vunan Küçük, yasa d›fl› ifl-
lere kar›flmad›¤›n› ileri sür-

dü.‹ddianamede kendisi
hakk›nda Kocaeli bölgesin-
de yaflana failli meçhul ci-
nayetlere iliflkin yöneltilen
iddialar› yan›tlayan Küçük
"Kocaeli'nde faili meçhuller
var diyorlar. Buras› benim
bölgemdi bunlar› araflt›rma-
n›z için mahkemenize di-
lekçe verdim. Böyle olaylar
yok. Ben görevimi yapar›m
böyle bir fley olursa araflt›r›r
ortaya ç›kar›m" diye iddia
etti.
Yazar Murat Belge’ye Ziver-
bey Köflkü'nde iflkence
yapt›¤› iddialar›n› da yan›t-
layan Küçük, "Ben o dö-
nemde 1972'de fi›rnak Jan-
darma Komutan›yd›m. O
zaman fi›rnak'›n yolu, tele-
fonu elektri¤i yoktu ben
nas›l orada olabilirim. E¤er
bu do¤ruysa o zaman ‹lhan
Selçuk da orta¤›md›r. Çün-
kü o da orada sorgulan›-
yordu" dedi.

J‹TEM D‹YE
B‹R fiEY YOKMUfi!
J‹TEM iddialar› hakk›nda
konuflan Küçük, "J‹TEM di-
ye bir fley yok. Jandarma
Genel Komutanl›¤› ‹stihba-
rat Gruplar Komutanl›¤›
görev yapt›m. Ancak ›srarla
J‹TEM diye lanse ediyorlar.
Bu ifadeler benim flahs›m
ve Türk ordusunu y›pratma
amaçl›d›r" diye savundu.
Tuncay Güney'in MKE'den
4 buçuk milyon dolar alaca-
¤› oldu¤u sözlerini de ya-
lanlayan Küçük, Güney'le
ilgili flunlar› söyledi: "Emek-
li bir albayla bana geldi. Ak-
flam gazetesinde çal›flt›¤›n›
söyledi. Ümit O¤uztan ile
birlikte dergi ç›kartaca¤›n›
söyledi. Kocaeli ve Gire-
sun'da görev yapt›¤›m za-
man bana gelip istihbarati
bilgiler veriyordu. Ancak
getirdi¤i bilgiler doyurucu
olmuyordu. Benimle irtibat›

koparmamak için gelip gidi-
yordu. Tuncay Güney ad›n›
kullanarak çeflitli yerlerde
sahtecilik yapt›. Bunu tespit
etti¤im için benden uzaklafl-
t›. Emekli olduktan sonra
bana cip getirdi. Bana al›n-
d›¤›n› söyledi. Ben de k›z-
d›m ve kovdum onu, alsay-
d›m operasyon daha önce
bafllard›."
Susurluk komisyonu taraf›n-
dan ça¤r›lmad›¤› için ifade
vermeye gitmedi¤ini savu-
nan Küçük savunmas›nda
devamla flunlar› söyledi:
"Sami Hofltan ile Mustafa
Birgül arac›¤› ile 1994'de ta-
n›flt›¤›n› ve kendisinin yurt
d›fl›nda 'terör' örgütlerinin
hedefi oldu¤unu duydum.
Ali Yasak ile 7-8 y›l önce bir
lokantada tesadüfen tan›fl-
t›m. Zekeriya Öztürk ile bir
konferansta tan›flt›m. Güler
Kömürcü ile Amerika'da bir
konferansta tan›flt›m. Servi

Erenol ve Kemal Kerinç-
siz'le 2006'da Beyaz›t'ta ya-
p›lan Kemal Bey anmas›nda
tan›flt›m. Muzaffer Tekin ile
Galatasaray Meydan›'nda
orduya destek için yap›lan
bir eylemde tan›flt›m. Fikri
Karada¤ ile 1993'te A¤r›'da
görevdeyken operasyonlara
takviye amac›yla geldi¤inde
tan›flt›m. Tan›d›¤›m ö¤renci-
lere burs ve yurt iflleri için
görüfltüm. Do¤u Perinçek'in
yapt›¤› çal›flmalar› ise bas›n-
da takip ediyordum.
2006'da yap›lan K›br›s mi-
tinginde karfl›laflt›m. Cum-
hurbaflkanl›¤› Ordu gibi ku-
rumlara gönderdi¤i yaz›lar›
bana da göndermesini iste-
dim. O da gönderiyordu.
Ancak gönderdi¤i yaz›larda
suç teflkil eden bir fleyler
yoktu ve gelen yaz›larda arz
ederim sayg›lar›mla fleklin-
de ifadeler yer ald›¤› yalan-
d›r."

Federal Kürdistan Bölge
Baflkan› Mesut Barzani ile
görüflme gerçeklefltirilen
DTP Eflbaflkanlar› Ahmet
Türk ve Emine Ayna, D›fl
‹liflkilerden Sorumlu Eflbafl-
kan Yard›mc›s› ve ‹stanbul
Milletvekili Sebahat Tuncel,
Siirt Milletvekili Osman Öz-
çelik ve Sur eski Belediye
Baflkan› Abdullah Demir-
bafl'tan oluflan DTP heyeti,

Irak Cumhurbaflkan› Celal
Talabani ile de görüflme
gerçeklefltirdi. Bafln kentin-
de bulunan Genel Sekre-
terlikte bas›na kapal› ger-
çekleflen görüflme yaklafl›k
1 saat 45 dakika sürdü. Gö-
rüflmede Kürt sorunun di-
yalog yoluyla çözülmesi
gerekti¤i, operasyonlar›n
çözüm olmad›¤› belirtildi.
Kürt sorunun geldi¤i nokta

ve Irak ile Türkiye'deki du-
rumun da ele al›nd›¤› gö-
rüflmede, sorunun diyalog
ve bar›flç›l yöntemlerle ger-
çekleflmesi gerekti¤i belir-
tildi. DTP Eflbaflkan› Ahmet
Türk, bas›nda Celal Talaba-
ni'nin seçimlerde AKP'yi
destekledi¤i yönündeki
aç›klamalara iliflkin de¤er-
lendirmelerin oldu¤unu
belirterek, "Kesinlikle böyle
bir de¤erlendirmesi yok.
Türkiye'de seçimlerde her-
hangi bir fleye kar›flmaya-
caklar›n› ifade ettiler.
DTP'ye de baflar›lar diledi-
ler" dedi. 1 saat 45 dakika
süren görüflmenin ard›n-
dan DTP'li heyetle birlikte
yemek yenildi. 

Yerel seçimlerde Kürt
oylar›n› almak için
yoksullara bedava

kömür da¤›t›mdan sonra
AKP, TRT’ye fiivan Perver’i
ç›karmak için kollar› s›vad›. 
AKP’li Milletvekilleri fiivan
Perver için TRT’ye teklif
götürürken, baz› Güney
Kürdistanl› sanatç›larla da
görüflmeler yapt›klar› ö¤re-
nildi. Öte yandan TRT’nin
Kürtçe yay›nlar için Fran-
sa’n›n baflkenti Paris’te Kürt
Enstitüsü yöneticisi Kendal
Nezan’la da görüfltü¤ü ö¤-
renildi. AKP uzun y›llard›r
Kürtçe televizyonu yerel
seçimlere denk getirerek

Kürtçe yay›n› seçim kozu
olarak kullan›yor.

fi‹VAN PERWER’DEN
AÇIKLAMA
fiivan Perwer Bas›n ve
Halkla ‹liflkiler Bürosu ise
yapt›¤› aç›klamada, fiivan’›n
TRT Kürtçe kanal›n aç›l›fl›-
na kat›lmayaca¤›n› bildirdi.

Aç›klamada “E¤er Sivan
Perwer vatan›na geri döne-
cekse, tek vesile sadece
halk› ile buluflmak olacakt›r
ve bu konuda bütün Kürt
kamuoyu bilgilendirilecek-
tir. Kürtçe yay›n yapan bü-
tün kanallar -ki bunun için-
de TRT Kürt kanal› da  da-

hildir- fiivan Perwer'in mü-
zik kliplerini, konserlerini
sanatç›n›n telif haklar›n›
korumak suretiyle yay›nla-
yabilir. E¤er TRT Kürt ka-
nal› fiivan Perwer'in ‘Kíne
Em’, ‘Halepçe’, ‘Peflmerge’
veya ‘Kürdistan’ kelimesi-
nin geçti¤i flark›lar›n› yay›n-
layabiliyorsa bu noktada fii-
van'›n tarihi misyonu ile il-
gili hiçbir problem göremi-
yoruz” denildi.  Aç›klama
fiivan Perwer’in hiçbir za-
man halk›na s›rt›n› dönme-
yece¤i ve Kürt hareketine
karfl›tl›k temelinde bir po-
zisyonu olmayaca¤› ifade
edildi.

Ergenekoncu emekli
general: “Yapt›¤›m her
fley devlet görevi”

DTP'li heyet Talabani ile görüfltü

Ergenekon davas›nda savunma yapan emekli Tu¤general Veli Küçük, J‹TEM diye bir oluflumun ol-
mad›¤›n› iddia etti. Yapt›¤› her fleyin devlet görevi oldu¤unu söyleyen Küçük, kendisi hakk›nda Ko-

caeli bölgesinde yaflana failli meçhul cinayetlere iliflkin yöneltilen iddialar› reddetti. 

DTP Eflbaflkanlar› Ahmet Türk ve Emine Ayna'n›n aralar›nda bulundu¤u heyet,
Irak Cumhurbaflkan› Celal Talabani ile görüflme gerçeklefltirdi. Görüflmede Kürt

sorunun bar›flç›l yöntemlerle çözümü üzerine görüfl al›fl veriflinde bulunuldu.

TRT’nin Kürtçe kanal›n›n aç›l›fl›n›
fiivan Perwer mi yapacak?
AKP’li vekiller, 1 Ocak’ta yay›na bafllayacak TRT’nin Kürtçe
kanal›n›n aç›l›fl töreni için fiivan Perver’in ça¤r›lmas›n› tek-
lif etti. AKP’liler Perwer’le iliflkiye geçerken, TRT yönetimi-
nin yap›lan teklife olumlu bakt›¤› ileri sürüldü.
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E
urostat verilerine
göre AB'de nüfus,
2008 y›l›nda bin-
de 4,4 oran›nda

artt›. Bunun binde 1,1'i
do¤umlarla, binde 3,3'ü
ise d›flardan göçlerle
meydana geldi. AB nüfu-
sunda, 2008'de toplam
art›fl 2,2 milyon oldu.
Eurostat, en yüksek do-
¤um oranlar›n›n ‹rlanda
(binde 18,1), ‹ngiltere
(binde 13),Fransa (binde
12,9), Estonya (binde
12,2), ‹sveç (binde 11,9)

ve Danimarka'da (binde
11.8) kaydedildi¤ini bil-
dirdi.
En düflük do¤um oranla-
r› ise Almanya (binde
8,3), Malta ve Avusturya
(binde 9,2), Bulgaristan
(binde 9,4), ‹talya ve Por-
tekiz'de (binde 9,6) göz-
lemlendi.
AB ülkelerinde, 2008 y›-
l›nda 4,8 milyon kiflinin
öldü¤ü, en yüksek ölüm
oran›n›n Bulgaristan'da
(binde 14,2), en düflük
oran›n ise K›br›s Rum ke-

siminde (binde 6,6) kay-
dedildi¤i belirtildi.
AB nüfus art›fl›n›n dörtte
üçünün d›fl göçlerden
kaynakland›¤›n› belirten
Eurostat, en fazla göç
alanlar›n ‹rlanda, Sloven-
ya, Lüksemburg, K›br›s
Rum kesimi ve ‹spanya
oldu¤unu bildirdi.
Do¤um ve göçlerle bir-
likte en fazla nüfus art›fl›
kaydeden üyelerin bafl›n-
da ‹rlanda (binde 26,1),
Lüksemburg (binde
16,2), K›br›s (binde 15,5),
Slovenya (binde 13,5) ve
‹spanya (binde 12,5) ge-
lirken, nüfusu azalan ül-
kelerin bafl›n› da Bulga-
ristan (binde 5), Litvanya
(binde 4,8) ve Letonya
(binde 4,3) çekiyor. Eu-
rostat belgelerinde Türki-
ye'nin nüfusu 70 milyon
586 bin olarak gösterili-
yor.
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Avrupa Birli¤i istatistik kurumu Eurostat, 27 AB üyesinin toplam
nüfusunun 1 Ocak 2009'da 499,7 milyon olaca¤›n› aç›klad›.

Avrupa Birli¤i
nüfusu yar›m milyar

P
orto kentinde
düzenlenen et-
kinlikte, arala-
r›nda kad›nla-
r›n ve çocukla-

r›n da oldu¤u binlerce
kifli, so¤uk havaya ve
ya¤mura ald›rmadan so-
kaklarda flark›lar söyle-
yip dans ederek geç va-
kitlere kadar yürüyüflle-
rini sürdürdü. 
Yürüyüflün organizatör-
lerinden Vitor Ferreira,

Noel’in s›cakl›¤›n› bunu
her zaman yaflayama-
yanlara aktarmak için
böyle bir ifle girifltiklerini
söyledi. Ferreira, yürü-
yüfle kat›lan bütün Noel
Baba’lar›n, Porto’da yar-
d›ma muhtaç çocuklara
hediye al›nmas› için 1’er
Avro ba¤›fllad›klar›n›
kaydetti.
Yürüyüfl için 17 bin 400
kiflinin kay›t yapt›rd›¤›n›
belirten Ferreira, kötü

hava koflullar› nedeniyle
kat›l›mc›lar›n say›s›n›n
14 bin 200 civar›nda ol-
du¤unu söyledi.
Organizatörler, bu yürü-
yüflle dünya rekorunu
k›rd›klar›n› belirtiyor. 
Guinness Rekorlar›’n›n
web sitesine göre, dün-
yan›n en kalabal›k “Noel
Baba” yürüyüflü geçen
y›l 12 bin 965 kiflinin ka-
t›l›m›yla Kuzey ‹rlan-
da’da düzenlendi.

I
rak’›n baflkenti Ba¤-
dat’ta ABD Baflkan›
Georges W. Bush’a
bir bas›n toplant›s›

s›ras›nda ayakkab›s›n›
f›rlatan gazeteciyi savun-
mak için ise 200 avuka-
t›n ücretsiz yard›m etme-
ye haz›r oldu¤u bildiril-
di.
Amman’da bulunan Halil
Dulayim isimli avukat
AFP’ye yapt›¤› aç›klama-
da, “fiu aflamada 200
Irakl› gazeteci, ama ayn›
zamanda aralar›nda
Amerikal›lar›n bulundu-
¤u di¤er avukatlar da üc-
retsiz olarak gazeteciyi
savunmak istediklerini
belirtti” dedi.
Avukat Dulayimi, “Pazar
günü bu adam› savun-
maya karar verdim. Sa-
vunmas› için bir ekip
kurmak amac›yla Arap
baro dernekleri ile iliflki
kuruyorum”  diye belirt-
ti.
29 yafl›ndaki El Bagdadi-

ya isimli televizyonun
muhabiri Muntazar El
Zaidi, Ba¤dat’ta Pazar
günü yap›lan bas›n top-
lant›s› s›ras›nda Bush’a
ayakkab›lar›n› f›rlatarak
“Köpek” dedi¤i için gö-
zalt›na al›nd›. Gazeteci
toplant› salonundan ç›-
kar›l›rken Bush’a yönelik
olarak “Siz binlerce Irak-
l›n›n ölümünden sorum-

lusunuz” diye ba¤›rm›flt›.
Avukat Dulayimi, gaze-
teci El Zaidi’nin derhal
serbest b›rak›lmas› ge-
rekti¤ini belirtti. Irak hü-
kümeti ise gazetecinin
davran›fl›n› “utanç verici”
olarak de¤erlendirdi.
Irakl› bir di¤er avukat
Tar›k Harp’a göre gaze-
teci en az 2 y›l hapis ce-
zas› alabilir.
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Aral›k
C u m a
g ü n ü
i ç i n
öngö-

rülen grev nedeniyle
milyonlarca tebrik kart›
ve hediye paketinin tes-
limat›n›n gecikece¤i, y›-
¤›lman›n kargaflaya ne-
den olaca¤› ve postada
çok say›da mektup ve
kutunun kaybolaca¤›
endiflesi bulunuyor.  
Cuma günü için öngö-
rülen grev nedeniyle
milyonlarca tebrik kart›
ve hediye paketinin tes-
limat›n›n gecikece¤i, y›-
¤›lman›n kargaflaya ne-
den olaca¤› ve postada
çok say›da mektup ve
kutunun kaybolaca¤›
endiflesi bulunuyor.
Bas›n ve halk, posta ifl-
letmesi çal›flanlar›n›n
ba¤l› bulundu¤u ‹leti-
flim Sektörü Çal›flanlar›
Sendikas›’n›n bu tarih-

teki grev karar›n› elefl-
tirdi.
Grevin, internet üzerin-
den Noel hediyesi sat›n
alanlar›n paketlerinin
adrese ulaflmas›nda da
büyük aksakl›klar yara-
tabilece¤i, pek çok kifli-
nin Noel hediyesini an-
cak Noel’den sonra ve-
rebilece¤i belirtiliyor.
‹ngiltere’de posta servi-
si Noel döneminde
günde 120 milyon zarf
ve kutu tafl›yor. Bu ra-

kam di¤er zamanlarda
ise 79 milyonda kal›yor.
‹nternet üzerinden sat›fl
yapan sadece tek bir si-
teden geçen y›l Noel
döneminde ›smarlanan
hediyelerin say›s›n›n bir
günde 950 bin civar›n-
da oldu¤u belirtiliyor. 
Bu y›l Noel döneminde
internet üzerinden ya-
p›lacak sat›fllar›n bede-
linin 13,6 milyar sterli-
ne ulaflaca¤› tahmin
ediliyor.

Portekiz’de, Noel Baba (Santa Claus) kostümleri giymifl binlerce insan,
“en kalabal›k Noel Baba yürüyüflü” rekorunu k›rd› ve ba¤›fl toplad›.

Ba¤dat’ta gerçekleflen bir bas›n toplant›s›nda, ABD Baflkan› Geor-
ge W. Bush’a ayakkab›lar›n› f›rlatan 29 yafl›ndaki gazeteci Munta-
zar El Zeydi, dünya gündemine oturdu. Olay›n ard›ndan hemen
Irak Baflbakan› Nuri El Maliki’nin korumalar› taraf›ndan gözalt›na
al›nan genç gazetecinin sorgusu, hala devam ediyor. Postac›lar, tebrik kartlar› ve hediye paketlerinin gönderiminin art-

t›¤› Christmas döneminde 24 saatlik grev yapacak.

14 bin 200
kifli Noel

Baba
k›yafetiyle

yürüdü

200 avukat Bush’a ayakkab› atan
gazeteciyi savunmaya haz›r

Postac›lar grev yapacak
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Google, 2008 y›l›nda her gün arama motoruna girilen 
milyonlarca sorguya dayanarak derlenen ‹nternet Zeitgeist’ini
(Almanca’da zaman›n ruhu anlam›na gelen kelime) aç›klad›.

G
oogle’›n
s ü r e k l i
güncelle-
di¤i Go-
ogle Ze-
i t g e i s t

listesinin 2008 y›l› so-
nuçlar› aç›kland›. Liste-
de en h›zl› yükselifle ge-
çenler kategorisinde bi-
rinci s›ray› “Sarah Palin”
ald›. ‹kinci s›rada “Bei-
jing 2008”, üçüncü s›ra-
da ise “Facebook login”
sorgusu yer ald›.  
Listenin yer ald›¤› site-
deki verilere göre, 2008
y›l›nda dünya çap›nda
yap›lan sorgularda en
h›zl› yükselifli s›ras›yla
“Sarah Palin”, “Beijing
2008”, “Facebook login”,
“tuenti”, “Heath Ledger”,
“Obama”, “Nasza Klasa”,

“wer kennt wen”, “Euro
2008” ve “Jonas Brot-
hers” sorgular› elde etti.
Google, Zeitgeist 2008

sonuçlar›yla birlikte ya-
y›nevleriyle iflbirli¤i ya-
parak hizmete sundu¤u
internet kütüphanesine

magazin dergileri de ek-
ledi¤ini bildirdi.
Google’›n yapt›¤› aç›kla-
mada, ABD’de yay›mla-
nan magazin dergileri-
nin milyonlarca sayfas›-
n›n dijital ortama aktar›l-
maya baflland›¤› belirti-
lerek, flimdilik spor der-
gileri Men’s Health, Ba-
seball Digest ve Run-
ner’s World’ün bir mil-
yondan fazla sayfas›n›n
say›sal hale getirildi¤i,
yak›nda baflka birçok
derginin de internet kü-
tüphanesine eklenece¤i
kaydedildi.
Taranarak renkli bir bi-
çimde dijital ortama ak-
tar›lan bu dergilere, on-
line kütüphane ”Google
Book Search” üzerinden
ulafl›labilece¤i belirtildi.
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‹
skandinav kökenli
ABD’li mucit Dr.
Douglas C. Engel-
bart taraf›ndan bil-
gisayar›n al›fl›lm›-
fl›n d›fl›nda kullan›-

labilece¤ini göstermek
amac›yla gelifltirilen ilk
fare, 9 Aral›k 1968 tari-
hinde tan›t›lm›flt›. 30 Ha-
ziran 1925 do¤umlu mu-
citin 40 y›l› aflk›n vizyo-
nu, günümüz bilgisayar-
lar›n›n vazgeçilmezi hali-
ne geldi.  
Tahtadan yap›lm›fl olan
ilk farenin tek dü¤mesi
vard›. ‹ki farkl› tekerlek
ile koordinat düzlemin-
deki hareketleri alg›layan
cihaza “fare” ismi, arka
taraf›ndan uzanan kablo-
nun kuyru¤a benzemesi
nedeniyle verilmiflti. Gü-
nümüzde farelerin kablo-
lar›, ilk örne¤inin aksine
cihaz›n arkas›nda de¤il
önünde bulunuyor. Fare-

nin babas› Douglas En-
gelbart, ilk fikri 1960 y›-
l›nda ortaya atm›flt›. Ekra-
n›n bir koordinat düzlemi
olarak kullan›larak girifl
alanlar› içinde dolaflmay›

kolaylaflt ›rabilece¤ini
söyleyen Engelbart, bu fi-
kirle 1964 y›l›na gelindi-
¤inde California’da bulu-

nan Stanford Araflt›rma
Enstitü’nde ilk prototipi
gelifltiren ekibi yönetti. 
Prototip 1968 tarihinde
San Fransisco’da düzen-
lenen Fall Joint Compu-

ter Conference’da 90 da-
kikal›k bir gösteriyle “gö-
rüntü cihazlar› için x-y
konum gösterici” olarak

tan›t›ld›.Ancak, ürünün
ticari amaçla kullan›lmas›
için 80’lere kadar bekle-
mek gerekti. Fareyle do-
nat›lm›fl ilk ticari ürün,
1981 y›l›nda Xerox Star
oldu. 1984 y›l›nda tekno-
lojiyi sat›n alan Apple
Computers, ”1984, Geor-
ge Orwell’in 1984’ü gibi
olmayacak” slogan›yla o
y›l içinde piyasaya sürdü-
¤ü “Apple Macintosh” ile
farenin popüler olmas›n›
sa¤lad›.
Apple’›n bir girifl arac›
olarak kullanmaya baflla-
d›¤› günden beri, fareler
bilgisayarlar›n vazgeçil-
mez bir parças› oldu. Fa-
reden al›nan ilhamla çok-
lu dokunma hissedebilen
iz yüzeyleri (track pad),
dokunmatik arayüzler, iz
toplar› (track ball), ve
Nintendo Wii’de kullan›-
lan jiroskopik iz takip bi-
rimleri gelifltirildi.

Hareket etti¤i alan› bir koordinat sistemi olarak tan›mlay›p imlecin ekran üzerinde X-Y
pozisyonlama yöntemiyle hareket ettiren ilk bilgisayar faresi geçen hafta 40 yafl›na girdi.

Google’da, 2008’in en 
çok aranan› “Sarah Palin”

■ Avustralyal› bir gökbilim-
ci Hz ‹sa’n›n do¤umunu
müjdeledi¤ine inan›lan y›ld›-
z›n Aral›k de¤il, Haziranda
ortaya ç›kt›¤›n›, dolay›s›yla
Hz ‹sa’n›n 25 Aral›k de¤il,
17 Haziranda do¤du¤unu
ileri sürdü. The Times gaze-
tesinin haberine göre, Avus-
tralya’n›n New South Wales
(Yeni Güney Galler) bölge-
sindeki Port Macquarie Göz-
lemevi’nden emekli ö¤retim
üyesi ve flu anda Sky and
Space (Gök ve Uzay) dergi-
sinin haber editörü olan Da-
ve Reneke, karmafl›k bilgisa-
yar yaz›l›mlar› sayesinde 2
bin y›l önce Beytüllahim
üzerindeki gökyüzünün ge-
ce haritas›n› ç›kard›klar›n›
belirtti. Araflt›rmalar›n›n Hz
‹sa’n›n do¤umunun 25 Ara-
l›k de¤il, 17 Haziran oldu¤u-
nu ortaya koydu¤unu kay-
deden Reneke, “‹sa’dan ön-
ce 2 y›l›nda Venüs ve Jüpiter
birbirlerine çok yaklaflt› ve
gece gökyüzünde çok par-
lak bir ›fl›k olufltu” dedi.

■ ‹ngiltere’de paleontolog-
lar›n ortaya ç›kard›¤› bir
kafatas›n›n içinde en az 2
bin y›ll›k oldu¤u tahmin
edilen insan beyni bulun-
du. Ülkenin kuzeyindeki
York kenti yak›nlar›nda
M.Ö. 300 y›l›ndan kalma
bir kaz› alan›nda çal›flan
Rachel Cubitt adl› paleon-
tolo¤un buldu¤u beynin,
Demir Ça¤›’ndan kald›¤›
tahmin ediliyor. Kafatas›n›n
dini bir törende kullan›ld›-
¤›n› düflündüklerini belir-
ten paleontologlar, en az 2
bin y›ll›k oldu¤u san›lan
beynin, çok iyi korundu¤u-
nu söylediler. Paleontolog
Rachel Cubitt, kafatas›n›
buldu¤unda içinde bir fle-
yin hareket etti¤ini hissetti-
¤ini, sonra sar› bir madde
gördü¤ünü belirtti ve “Bu,
bana beyin dokular›n›n ha-
yatta kalmas›yla ilgili üni-
versitede gördü¤üm dersi
hat›rlatt›” dedi. York hasta-
nesinde taramadan geçiri-
len kafatas›ndaki beynin
incelenebilecek durumda
oldu¤u kaydedildi.

Bilim

Dünyas›ndan

Bilim
Teknolojisi

Dünyas›ndan
k›sa haberler

“Hz. ‹sa Aral›k’ta
de¤il Haziran’da

do¤du”

2 bin y›ll›k insan
beyni bulundu

■ Amerikal›lar›n bafl›n› çek-
ti¤i uluslararas› bir bilim ada-
m› ekibi, ilk kez Dünya ka-
bu¤unu flekillendiren bir je-
olojik olay› kaydetti. Ameri-
kan bas›n›na göre, Purdue
Üniversitesi’nden Profesör
Eric Calais baflkanl›¤›ndaki
araflt›rmac›lar, birbirinden ay-
r›lan ve yüzeye do¤ru erimifl
kayalar› püskürten iki Afrika
tektonik plakas›n›n hareketi-
ni ölçtüler. “Bent hareketi”
verdikleri bu yeryüzü kabu¤u
hareketini ilk kez ölçümleye-
rek kaydeden bilim adamlar›,
bu jeolojik olay sonucu iki
plaka aras›nda en az 10 km
uzunlu¤unda ve 1,5 metre
geniflli¤inde bir magma du-
var› olufltu¤unu belirttiler. Bu
tip bent hareketlerinin ince
okyanus kabu¤unda daha
önce olufltuklar› bilinirken,
bilim adamlar› ilk yeryüzü
kabu¤unun bu ince tabaka-
s›ndaki jeolojik hareketi do¤-
rudan gözlemleme ve rakam-

■ Amerikan Havac›l›k ve
Uzay Kurumu (NASA), yö-
rüngedeki uzay teleskobu
Hubble’›n uzak bir gezegen-
de karbondioksit ve karbon-
monoksit tespit etti¤ini ve
bunun dünyad›fl› yaflam›n
keflfi için ilk ad›m olabilece-
¤ini bildirdi. NASA’dan yap›-
lan yaz›l› aç›klamada, Hubb-
le’›n Dünya’dan 63 ›fl›k y›l›
uzakta ve Jüpiter büyüklü-
¤ündeki dev gezegende
CO2 buldu¤u belirtilerek,
“Dünya’ya benzer bir geze-
gende yaflam oldu¤unu gös-
terebilecek organik bileflen-
lerin bulunmas›n›n, bir gün
gezegenimizin d›fl›nda da
yaflam›n bulundu¤unun ilk
kan›t› olabilir” denildi.
Hubble Uzay Teleskobu Bi-
lim Enstitüsü’nden Ray Vil-
lard, yaflam›n oluflmas›na
izin vermeyecek flekilde çok
›s›ya sahip s›v› ve gaz halin-
deki “HD 189733b” ad›n›
verdikleri bu gezegende ya-
flam izi tespit edemedikleri-
ni belirtirken, “Ama bu ge-
zegen, yaflam›n varl›¤›n›n
biyolojik izini oluflturabile-
cek bir kimyasal olufluma
sahip” diye konufltu.

Bilim

Dünyas›ndan

Bilim
Teknolojisi

Dünyas›ndan
k›sa haberler
K›talar›n hareketi
ilk kez kaydedildi

63 ›fl›k y›l›
uzakl›kta CO2 ve

CO keflfedildi
Bilgisayar faresi 40 yafl›nda
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Londra’da gösterimi yap›lan ve devrimcilerle dalga geçerek sayg›nl›klar›n› gözden düflürmeye çal›flan
“Muro” filmi G‹K-DER (Göçmen ‹flçiler Kültür Derne¤i) üyeleri taraf›ndan protesto edildi. 

Cem Y›lmaz’›n son filmi AROG’un Londra’daki ilk gösteri-
minde sinema kapatan Dem Media Grup yöneticileri, filmi
ilk olarak çal›flanlar›n›n izlemesini istedi.

G
‹K-DER üyeleri
Lee Waley’deki
Odeon sinema-
s›n›n önünde
protestolar›n›

gerçeklefltirdi. “Muro, kont-
rgerilla karakteridir”, “Kont-
rgerilla filmlerine son”, “Ya-
flas›n halklar›n kardeflli¤i”,
“Muro filmi gösterimden
kald›r›ls›n” dövizleriyle sine-
ma önüne giden G‹K-DER
üyeleri, burada filmle ilgili
aç›klamalar›n› da¤›tt›lar, fil-
mi izlemek üzere gelenleri
film ve protesto hakk›nda
bilgilendirdiler. Protestoda
da¤›t›lan “Devrimcilerle dal-
ga geçmeye izin vermeyece-
¤iz” bafll›kl› G‹K-DER bildiri-
sinde, filmin devrimcileri
gözden düflürme amac› tafl›-
d›¤› anlat›ld›. “Komedi ad›
alt›nda lümpen kültürün
tüm afla¤›l›k esprilerine yer
veren “Muro”, kontrgerilla
devletinin devrimcileri, sos-
yalistleri, komünistleri, Kürt
Yurtseverlerini afla¤›layarak
gözden düflürme kampan-
yas›n›n bir parças›d›r” denil-

di. 
Bildiride, “Onlar›n dalga
geçtikleri devrimciler, tüm
dünyada oldu¤u gibi Türki-
ye ve Kürdistan’da iflçi ve
emekçileri savunmak ama-
c›yla günlerce iflkencede
kald›lar fakat ser verip s›r
vermediler. ‹flkenceciler
önünde boyun e¤mediler,
iflkencecileri kendi zindan-
lar›nda yenilgiye u¤ratt›lar”
ifadelerine yer verildi. 
“Bu film, sizin ailelerinizle,
dostlar›n›zla, sizinle dalga
geçiyor, sizin de¤erlerinize
sald›r›yorlar. Unutmay›n, ço-
¤unlu¤unuz Kürt kökenli ve
yine ço¤unlu¤unuzun ailesi
ilticac›. ‹lticac› çünkü ailele-
riniz, devlete karfl› mücade-
le verdi¤i, devrimcileri ve
Kürt yurtseverlerini destek-
ledi¤i için bask› gördü, ifl-
kence gördü, cezaevlerinde
yatt›” denilerek, filmi boykot
ça¤r›s› yap›ld›.

“BASKI YASALARINA
HAYIR” KAMPANYASI
G‹K-DER, 7 Aral›k Pazar gü-

nü lokalinde gerçeklefltirdi¤i
Aral›k ay› kahvalt›s›nda, üye
ve dostlar›yla “Bask› yasala-
r›na Hay›r” kampanyas›n›
tart›flt›. 8 May›s’ta bitecek

olan kampanyan›n nedenle-
ri, yürütülüfl biçimi, kam-
panya boyunca kullan›lacak
materyaller ve etkinlikler
hakk›nda bilgi verildi. kam-

panya için böylelikle, Bri-
tanya’da kampanya yürütü-
cülerinden olan G‹K-DER
kendi bünyesinde kampan-
yay› bafllatm›fl oldu. 

Komedyen, oyuncu, kari-
katürist, senarist ve yönet-
men s›fatlar›yla tan›d›¤›m›z
ve canl› performans› ile
7’den 70’e herkese e¤len-
celi dakikalar yaflatan Cem
Y›lmaz’›n son filmi
AROG’un Londra’daki ilk
gösteriminde Dem Media
Grup sinema kapatt›. 
10 Aral›k Çarflamba günü
Londra’da Lea Valley Ode-
on sinemas›nda gösterime
giren film, stand-upc› Cem
Y›lmaz’›n Türkiye’de gün-
dem yaratan birçok konu-
yu dalga içerikli elefltirel
boyutuyla ele almas›n› an-
lat›yor. Dem Media Grup
yöneticileri, filmin ilk ola-
rak çal›flanlar› taraf›ndan
izlenmesini istedi. 
Gündem yaratan ve yara-
tacak her türlü etkinli¤i
medya çal›flanlar› olarak

ilk takip etmeleri gerekti¤i-
ni belirten yöneticiler, sos-
yalleflme aç›s›ndan da bu
tür etkinlikleri organize et-
meye devam edeceklerini
belirttiler. Bu kapsamda 17
Aral›kta The Beautiful
Club 108’de gerçekleflecek
olan Dem Chiristhemas
Partisi’nde de çal›flanlar›-
n›n gönüllerince e¤lenme-
lerini sa¤layacaklar›n› be-
lirten kurum yöneticileri,
çal›flanlar›n›n motivasyo-
nunun kendileri için
önemli oldu¤unu söyledi-
ler. Yüzü gülmeyen ele-
man›n ortaya ç›kard›¤›
eme¤e duygu katamayaca-
¤›n› aktaran yöneticiler, iz-
leyici ve dinleyenleri etki-
leyen programlar› yapabil-
mek için motivasyonunun
önemli oldu¤una dikkat
çektiler. 

23

Gik-Der’den Muro filmine protesto

Dem Media çal›flanlar›
için sinema kapatt›...

Düzeltme: Gazetemizin 9 Aral›k 2008 tarihli say›s›nda, sayfa
33’te yay›nlanan reklamda ‹MECE’nin iki yeni pozisyon için
verdi¤i ifl ilan› yerine yanl›fll›k sonucu kurumun eski bir ilan› ya-
y›nlanm›flt›r. Bu hatadan dolay› okuyucular›m›zdan ve ‹MECE
yetkililerinden özür diliyoruz. Telgraf Gazetesi 
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Baflbakan Gordon Brown, Britanyal› yetkililerin soruflturduklar› en ciddi terör sald›r›s› planlar›n›n

dörtte üçünün Pakistan ba¤lant›s› oldu¤unu söyledi. Hindistan ziyaretinden sonra Pakistan'a geçen

Baflbakan Brown, ülkesinin Pakistan'a terörle mücadele için yard›mda bulunaca¤›n› aç›klad›.

G
eçti¤ i -
m i z
h a f t a
P a k i s -
tan'› zi-
y a r e t
e d e n
Baflba-

kan Gordon Brown, ülke-
sinin Pakistan'a terörle
mücadele için yard›mda
bulunaca¤›n› aç›klad›. 

Brown, Pakistan Devlet
Baflkan› As›f Ali Zerdari
ile yapt›¤› ortak bas›n
toplant›s›nda, demokra-
siyi güçlendirmek ve
afl›r›l›kç›l›kla mücadele
için 6 milyon sterlinlik
yard›mda bulunacakla-
r›n› bildirdi. Baflbakan

Gordon Brown, bölge
gezisinde önce Afganis-
tan'› ard›ndan da Hin-
distan'› ziyaret etti.
Brown Yeni Delhi'de
Hindistan Baflbakan›
Manmohan Singh ile de
terörle mücadele konu-
sunu görüfltü. 
Hindistan, Mumba-
i kentinde düzenlenen
terörist sald›r›lar nede-
niyle Pakistan'da faali-
yet gösteren Leflker-i
Tayyibe adl› radikal
dinci örgütü suçluyor. 
Hindistan Pakistan hü-
kümetinden bu gruba
karfl› operasyonlar dü-
zenlemesini istiyor. 

Brown da Hindistan'da
yapt›¤› aç›klamada "sal-
d›r›dan Leflker-i Tayyibe
grubunun sorumlu ol-
du¤unu biliyoruz" dedi. 
Hindistan yetkililerine
göre, Mumba-

i sald›r›s›n› düzenleyen
10 militan ile sald›r›y›
planlayanlar Pakistanl›
oldu¤u gibi, e¤itim
kamplar› Pakistan'da ve
sald›r›n›n finansman› da
Pakistan'dan yap›ld›. 

M
erkezi Ra-
ma l l ah ’ t a
bulunan Fi-
listin Siya-
set ve Arafl-

t›rma Merkezinin kamuo-
yu yoklamas›, Gazze’de
yaflayanlar›n yüzde
74’ünün ‹srail ile ateflke-
sin uzat›lmas›na destek
verdi¤ini gösterdi. Filis-
tinlilerin yüzde 23’ü ise
‹srail ile Hamas aras›nda-
ki ateflkesin yenilenmesi-
ne karfl› ç›kt›.  Araflt›rma-
ya göre, Filistinlilerin ço-
¤unlu¤u yasal olarak gö-
rev süresi 9 Ocakta dola-

cak Devlet Baflkan› Mah-
mud Abbas’›n bu tarihte
görevden ayr›lmas›n› isti-
yor. Filistinlilerin yüzde
64’ü bu yönde görüfl bil-
dirirken, yüzde 24’ü Ab-
bas’›n görev süresinin bir
y›l daha uzat›lmas›na
destek veriyor.
Abbas ise seçim yasas›n-
daki bir hükümden hare-
ketle, görevinin genel se-
çimlerin yap›laca¤› 2010
y›l›na kadar devam ede-
ce¤ini belirtiyor.
Kamuoyu yoklamas›n›n
ortaya koydu¤u bir di¤er
önemli sonuç, Filistinlile-

rin dörtte üçünün, Hamas
ile birlik görüflmelerinin
baflar›s›z olmas› duru-
munda erken seçime gi-
dilmesi yönündeki Ab-
bas’›n ça¤r›s›n› destekle-
mesi oldu. Bu ça¤r›, Filis-
tinlilerin yüzde 73’ünden
destek ald›. Bütün Filis-
tinli gruplar›n onay›yla
bugün bir seçim yap›lma-
s› durumunda, Hamas’›n
oylar›n yüzde 28’ini ala-
ca¤› varsay›m› yap›ld›. Bu
oran, y›l›n üçüncü çeyre-
¤indeki kamuoyu yokla-
mas›nda yüzde 29 olarak
ortaya ç›km›flt›. El Fetih’in

alaca¤› oy oran› ise bir
önceki yüzde 43’ten yüz-
de 42’ye geriledi. Gazze
fieridi’nde Hamas’a des-
tek yüzde 32, El Fetih’e
destek de yüzde 46 ola-
rak ortaya ç›kt›. Bat› fieri-
a’da ise Hamas’›n deste¤i
yüzde 25, El Fetih’in des-
te¤i yüzde 39 oldu.
Filistin’de baflkanl›k se-
çimlerinin bugün yap›l-
mas› halinde, El Fetih’in
aday› olarak Abbas’›n
yüzde 48, Hamas’›n aday›
olarak da Gazze fieri-
di’ndeki fiili yönetimin
Baflbakan› ‹smail Hani-
ye’nin yüzde 38 oy alaca-
¤› sonucu ç›kt›. Önceki
kamuoyu yoklamas›nda
Abbas için yüzde 53, Ha-
niye için yüzde 39 oy
oran› ç›km›flt›. Böylece,
Abbas ile Haniye’nin po-
pülaritesi aras›ndaki fark
da bir önceki dönemdeki
14 puandan 10 puana in-
mifl oldu.
Kamuoyu yoklamas›,
Gazze fieridi ve Bat› fieri-
a’da 1270 Filistinli aras›n-
da, 3-5 Aral›k tarihlerin-
de, yüz yüze görüflülerek
yap›ld›.

Filistin’de yap›lan bir kamuoyu yoklamas›, Gazze fieridi’nde yaflayanlar›n yüzde 40 ile
Bat› fieria’da yaflayanlar›n yüzde 25’inin ülkelerini terk etmek istedi¤ini ortaya koydu.

Brown’ndan Pakistan'a terörle
mücadele için yard›m sözü...

Gazze’liler göç etmek istiyor

Obama’dan ‘‹slam
imaj›’ ata¤›

Dünya’dan
k›sa k›sa
haberler

Dünya’dan
k›sa k›sa
haberler

n ABD’nin yeni baflkan›
Obama, ülkesinin ‹slam
dünyas›ndaki imaj›n› düzelt-
mek için harekete geçecek.
Yeni baflkan “Barack Hüse-
yin Obama” ad›yla yemin
edecek. ABD baflkanl›¤›na
seçilen Barack Obama, Los
Angeles Times ve Chicago
Tribune gazetelerine verdi¤i
demeçte, Baflkan Bush dö-
neminde ABD’nin müslü-
man ülkelerde bozulan ima-
j›n›n düzelmesi için giriflim-
ler yapaca¤›n› aç›klad›. Kam-
panyas› s›ras›nda, baflkanl›¤›
döneminde bir ‹slam ülke-
sinde müslümanlara hitaben
önemli bir konuflma yapaca-
¤› sözünü veren Obama, bu
sözünü tutaca¤›n› belirtti.
Ancak Obama, bu ülkenin
hangisi olaca¤›na ve gezinin
ne zaman gercekleflebilece-
¤ine yönelik bir iflaret ver-
medi. Baz› uzmanlar bu ül-
kenin Endonezya oldu¤unu
belirtiyor. Obama, baflkanl›¤›
s›ras›nda ABD’nin bir yan-
dan terörizme karfl› mücade-
le ederken, di¤er yandan ül-
kelerle karfl›l›kl› sayg› ve or-
takl›¤a dayal› bir iliflki gelifl-
tirmeye çal›flaca¤›n› belirtti.

BM ‹klim Konferans›
baflar›s›zl›kla sonuçland›

n Polonya’n›n Poznan ken-
tinde 2 hafta süren Birleflmifl
Milletler (BM) ‹klim konfe-
rans› sona erdi. Konferans’ta
dünyan›n ›s›nmas›yla müca-
delede ciddi bir ilerleme
kaydedilemezken, Kyoto
protokolünün devam› ola-
cak, gelecek y›l Danimar-
ka’n›n Kopenhagen kentin-
de düzenlenecek zirve önce-
si görüflmelerin devam et-
mesine karar› verildi. BM ik-
lim bürosu UNFCCC baflkan›
Yvo de Boer, konferans so-
nucunda yapt›¤› aç›klamada
“bugünden sonra ifller ciddi-
dir” diyerek, Kopenhagen’de
düzenlenecek zirvede lider-
lerin yeni iklim anlaflmas›na
varmalar›n›n zorunlu oldu-
¤unu kaydetti. Gelecek y›l
Kopenhagen zirvesinde,
2012 y›l›nda sona erecek
olan, sera gazlar› sal›m›n›n
düflürülmesine iliflkin Kyoto
protokolünün yerine geçe-
cek yeni bir iklim anlaflmas›
yap›lmas› gerekiyor. Konfe-
ransa kat›lan bat› ülke tem-
silcileri konferans›n ‘umut
verici’ oldu¤unu söylerken,
çevre örgütleri hayal k›r›kl›-
¤›na u¤rad›klar›n› belirttiler.Rus ekonomisi de

resesyon sürecine girdi

n Amerikan merkezli baflla-
yan finans krizi nedeniyle ‹s-
veç, ‹ngiltere, Almanya’dan
sonra Rusya’da resesyon dö-
nemine girdi. Rus haber
ajanslar› Ekonomi Bakan
Yard›mc›s› Andrey Kle-
pach'›n ekonomik büyüme-
nin resmen durdu¤u yönün-
deki aç›klamalar›n› acil kodu
ile verdi. Klepach yapt›¤› de-
¤erlendirmede kas›m ay› ve-
rilerinin henüz al›nmad›¤›n›,
ancak ekim ay› verilerine
göre ekonomik resesyon'un
bafllad›¤›n› söyledi. Kle-
pach'a göre Rusya iki çeyrek
daha ekonomik geriye gidifl-
le karfl› karfl›ya kalacak.
2008 y›l› için yüzde 7,3'ten
6,8'e çekilen yeni büyüme
hedefinin de gerçekleflmesi-
nin zor oldu¤una iflaret eden
ekonomi bakan yard›mc›s›,
"Rusya'da resesyon bafllad›.
Endiflem odur ki bu geriye
gidifl iki çeyrek daha devam
edebilir" dedi. Rusya Baflba-
kan› Vladimir Putin'in sözcü-
sü Dmitri Peskov ise "fiu an
Rusya'da ekonomik reses-
yon yok. Yak›n gelecekte de
beklenmiyor. Sadece ekono-
mik büyüme h›z›nda düflüfl-
ten bahsedebiliriz" dedi.

Af Örgütü: “Hem ordu
hem isyanc›lar tecavüzü
silah olarak kullan›yor”

n Uluslararas› Af Örgütü,
Kongo’da hem ordu, hem de
isyanc›lar›n, kad›n ve genç
k›zlara tecavüzü silah olarak
kulland›klar›n› aç›klad›. Mer-
kezi Londra'da bulunan ör-
gütten yap›lan aç›klamada,
her iki taraf›n tecavüzüne u¤-
rayan kad›n ve genç k›zlar›n
ço¤unun, muhalif etnik grup-
lardan olduklar›n› kaydetti.
Ordu ve isyanc›lar›n tecavüz-
leri durdurma veya cezalan-
d›rmamas›, suça sistematik
olarak göz yumuldu¤u fikrini
verdi¤i belirtildi. Af Örgü-
tü'nün Kuzey Kivu bölgesin-
deki araflt›rmalar›na dayanan
raporunda da, ülkenin do¤u-
sundaki BM bar›fl gücüne, te-
cavüz ve öldürme dahil ol-
mak üzere sivilleri savafl suç-
lar›ndan daha iyi korunmas›
istendi. Raporda, çok say›da
sivilin, isyanc› lider General
Laurent Nkunda'ya ba¤l› güç-
ler taraf›ndan öldürüldü¤ü
belirtilirken, Goma kenti ya-
k›n›ndaki kamplarda bar›nan
zorunlu göç ma¤durlar›n›n
askerlerin tecavüz ve ya¤ma
sald›r›lar›na u¤rad›klar›na yer
verildi.
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K›br›s Rum Yönetimi’nin eski lideri Tasos Papadopulos 74 yafl›nda hayat›n› kaybetti.

A
kci¤er kanseri
tedavisi gö-
ren Tasos Pa-
p a d o p u l o s
yaflam›n› yi-

tirdi. Papadopulos, solu-
num yetmezli¤i flikaye-
tiyle 22 Kas›m’dan bu
yana yo¤un bak›mda tu-
tuluyordu.

TASOS
PAPADOPULOS
K‹MD‹R?
Tasos Papadopulos, 7
Ocak 1934’de do¤du. 16
fiubat 2003’te yap›lan
baflkanl›k seçimini kaza-
narak, K›br›s Rum yöne-
timinin 5. lideri olan Pa-
padopulos, bu görevini
fiubat 2008’e kadar sür-
dürdü.
Papadopulos, Lon-
dra’daki Gray’s Inn Bar-
rister-at-law okulunda
hukuk e¤itimi gördü.
Ada’ya 20 yafl›nda geri

döndü ve EOKA’n›n, ‹n-
giliz sömürge idaresine
karfl› mücadelesinin si-
yasi sorumlular›ndan ol-
du.
Papadopulos, fiubat
1959’da Zürih Anlaflma-
s›’n›n imzalanmas› için
Londra konferans› top-
land›¤›nda, tavsiyelerini
almak üzere Makarios
taraf›ndan Londra’ya ça-
¤›rd›¤› kifliler aras›nda
yer ald›.
Zürih anlaflmas›n›n im-

zalanmas›ndan sonra ku-
rulan geçici hükümette
Makarios taraf›ndan, ye-
ni devletin iç güvenli¤i
ve örgütlenmesi sorum-
luluklar›n› da bar›nd›ran
‹çiflleri Bakanl›¤›’na
atand›.
16 A¤ustos 1960’da K›b-
r›s Cumhuriyeti kuruldu-
¤unda Makarios taraf›n-
dan Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› gö-
revine getirildi.
Papadopulos, “ba¤›ms›z-
l›k için geçifl dönemin-
de”, Rum taraf›n›n 4 kifli-
lik komisyonunda yer al-
d›, K›br›s Cumhuriyeti
Anayasas› görüflmelerini
yapt› ve haz›rlad›. Sa¤-
l›k, Tar›m ve Maliye ba-
kanl›klar› da yapt›. Tem-
muz 1970’te bakanl›ktan
ayr›larak, Glafkos Kleri-
des’le birlikte merkez
sa¤ görüfllü Birleflik Par-
ti’yi kurarak, milletvekili

seçildi. 15 Temmuz
1974’te Makarios’a karfl›
giriflilen darbede tutuk-
land›.
1976’da yeniden millet-
vekili seçildi ve 1981’de
Birleflik K›br›s partisini
kurdu. Bu parti 1988’de
merkez Demokratik Par-
ti’yle (D‹KO) birleflti ve
1991’de bu partinin ilk
milletvekili seçildi,
1996’da da ayn› partiden
milletvekili oldu. Ekim
2000’de, eski Rum lider
Spiros Kiprianu’nun ölü-
münden sonra, Rum
meclisindeki üçüncü bü-
yük siyasi güç olan D‹-
KO Baflkanl›¤›’na seçildi.
fiubat 2008’deki Rum
baflkanl›k seçimini birin-
ci turda kaybeden Papa-
dopulos, baflkanl›k göre-
vini, seçimi ikinci turda
kazanan AKEL Genel
Sekreteri Dimitiris Hris-
tofyas’a devretmiflti.

‹ngiltere’de K›br›s sorunu-
nun bar›flç›l yollarla çözül-
mesi için faaliyet yürüten
lobi grubu Cypriots 4
Cyprus, yay›nlad›¤› bir ba-
s›n aç›klamas›yla K›br›s’ta
devam eden müzakerelere
tam destek verdi¤ini duyur-
du. 
C4C’nin aç›klamas›nda K›b-
r›sl› liderlerin çabalar›n›n
adan›n yeniden birlefltiril-
mesi için umut verici oldu-
¤u kaydedilirken, müzake-
relerin uzun sürmesiyle il-
gili olarak da “sab›rl› olun-
mal›” ça¤r›s›nda bulunuldu. 
Aç›klamada, “bar›fl asla ko-
lay olmayacakt›r. K›br›sl›la-
r›n birleflik, özgür ve tüm
K›br›sl›lara insan haklar›n›n
verilmesi konusundaki ha-
yali her zaman engellerle
karfl›laflacakt›r” dendi. 

Kuzey ‹rlanda’daki bar›fl
sürecine gönderme yap›lan
aç›klamada, “herfleye ra¤-
men adadaki insanlar asla
bar›fl umudunu kaybetme-
mifllerdir. Kuzey ‹rlanda’da
yap›lan müzakerelerde de
zaman zaman inifller ve ç›-
k›fllar olmufltur. Ama so-
nuçta bir uzlaflmaya var›l-
m›flt›r” görüfllerine yer ve-
rildi.  ‹ngiltere’de faaliyet
yürüten C4C, de¤iflik dil-
den, kültürden, dinden ge-
len 1500’e yak›n üyeye sa-
hip. C4C K›br›s’ta adan›n
yeniden birleflmesi ve K›b-
r›s sorununun bar›flç›l yol-
larla çözülmesi için müca-
dele yürütüyor. 

AB vatandafll›¤›nda
Türkiyeliler

birinci s›rada...
2006’da tüm dünyada 735 bin kifli AB vatandafll›¤›na

geçti. Birincilik 64 bin kifliyle Türkiyelilerde. 

A
B’nin resmi is-
tatistik kurumu
Eurostat, 2006
y›l›nda en çok
AB vatandafll›-

¤›na geçenlerin Türkiyeli-
ler oldu¤unu duyurdu. 
Eurostat’›n verilerine gö-
re, 2006’da 735 bin kifli
AB vatandafll›¤›na geçer-
ken Türkkiyeliler 64 binle
ilk s›ray› ald›. AB vatan-
dafll›¤›na geçifllerde Tür-
kiye vatandafllar›n› 48
binle Fasl›lar, 23 binle
Irakl›lar, 21 binle Ekvator-
lular ve 20 binle S›rplar
izledi. 
Türkiyeliler AB üyeleri
aras›nda Almanya, Avus-
turya ve Danimarka’da ilk
s›ray›, Belçika ve Hollan-
da’da Fasl›lar›n ard›ndan

ikinci s›ray› ve ‹sveç’te
Irakl› ve Finlilerin ard›n-
dan üçüncü s›ray›, Fransa,
Polonya ve Romanya’da
ise 4’üncü s›ray› ald›. 
2006’da AB vatandafl›
olan 64 bin Türkiyelinin
33 bin 388 ile yar›dan faz-
las› Alman vatandafll›¤›na
geçerken 7 bin 542’si

Avusturya, 6 bin 274’ü
Fransa, 3 bin 407’si Hol-
landa, 3 bin 204’ü Belçi-
ka, 2 bin 921’i ‹sveç, bin
125’i Danimarka, 36’s› Po-
lonya ve 2’si Romanya va-
tandafll›¤›na kabul edildi.
Geri kalanlar›n da di¤er
ülkelerden vatandafll›k al-
d›¤› belirtildi.

Eski Rum lider Tasos
Papadopulos yaflam›n› yitirdi

C4C’den K›br›s’taki
müzakerelere
destek aç›klamas› 
‹ngiltere’de faaliyet yürüten lobi grubu Cypriots 4

Cyprus (C4C) bir bas›n aç›klamas› yay›nlayarak K›b-

r›s’ta devam eden müzakerelere tam destek verdi. 
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A
raflt›rmaya gö-
re, sigarada bu-
lunan toksinler,
üremeyle ilgili
hormon faali-

yetlerini etkileyerek, ka-
d›nlar›n bünyelerinde kal›-
c› hasara yol açabiliyor.
New York'ta bulunan Roc-
hester Üniversitesinin ö¤-
retim üyesi Luke Peppone
ve Roswell Park Kanser
Enstitüsünde görevli Dr.
Kenneth Piazza'n›n öncü-
lü¤ünde yap›lan, 4 bin
800 kad›n›n durumunun
incelendi¤i çal›flmada, si-
gara içen ya da pasif içici
olan kad›nlara, hamilelik-

lerinin detaylar›, hamile
kalma giriflimleri ve yap-
t›klar› düflüklerle ilgili so-
rular soruldu. Sonuçlar›
"Tobacco Control" dergi-
sinde yer alan çal›flmada,
denek kad›nlar›n yüzde
11'inin hamile kalmakta
zorland›¤›, üçte birinin ise
en az bir düflük yapt›¤›
belirlendi. Araflt›rmaya gö-
re, ebeveynleri sigara içen
kad›nlar, sigaras›z ortamda
büyüyen kad›nlara göre
yüzde 26 oran›nda daha
zor hamile kal›yor ve dü-
flük yapma oranlar› da söz
konusu kad›nlara k›yasla
yüzde 39 daha fazla.

Fazla öpüflmek menenjit
riskini do¤uruyor...

Sa¤l›ktan
k›sa k›sa
haberler

Sa¤l›ktan
k›sa k›sa
haberler

E
rkeklerin kad›n-
s›laflmas›n›n en
önemli nedeni
çevre kirlili¤i ve
hayat›n her ala-

n›na giren kimyasallar.
Kimyasallar, üremeyi etki-
liyor, erkeklerin çocuk sa-
hibi olma kapasitesini dü-
flürüyor.  Chemtrust Vak-
f›’n›n 250’den fazla bilim-
sel araflt›rmay› derledi¤i

çal›flmaya göre, çevre kir-
lili¤i ve son y›llarda haya-
t›n her alan›na giren kim-
yasallar, erkekleri giderek
daha kad›ns› bir hale geti-
riyor. Araflt›rmada, omur-
gal› hayvanlar›n her temel
s›n›f›ndaki erkek türleri-
nin çevredeki kimyasal-
lardan etkilendi¤i, birçok
omurgal› türünün erkek-
lerinde feminen özellikler

yayg›n flekilde görüldü¤ü
ortaya ç›kt›. G›da ambala-
j›, kozmetikler, bebek
pudralar›, mobilya ve
elektrikli eflyalar gibi bir-
çok ürün bu kimyasallar›
içeriyor. Kanada, Rusya
ve ‹talya’da bu tür kimya-
sallarla yo¤un biçimde
kirlenen bölgelerde yafla-
yan topluluklarda erkek-
lerden 2 kat fazla k›z ço-

cu¤u do¤du¤u gözlendi.
Amerika Birleflik Devlet-
leri ile Japonya’da ise k›z
bebek say›s› erkek be-
bekleri 250 bin geçti. Ay-
r›ca 20 ülkede, erkeklerin
sperm say›s›n›n son 50 y›l
içinde önemli ölçüde düfl-
tü¤ü de belirlendi. Bilim
adamlar›, yetkilileri, çevre
kirlili¤iyle mücadelede
acil önlem almaya ça¤›rd›.

■ Farkl› efllerle çok fazla
öpüflmek, gençlerde beyin
iltihab› riskini dörde katl›-
yor. National Centre for Im-
munisation Research and
Surveillance kurumu bilim
adamlar›n›n araflt›rmas›na
göre dudak duda¤a öpüflme
ile öldürücü olabilen me-
ningokoklar bulaflabiliyor.
Araflt›rmaya kat›lan 144
genç, iki hafta içinde birçok
kifliyle öpüflmüfltü. Araflt›r-
may› yöneten bilim adam›
Robert Booy , British Medi-
cal Journal dergisindeki ya-
z›s›nda, gençleri bu davra-
n›fllar›n› de¤ifltirmeleri ko-
nusunda uyar›yor. Bilim
adam›n›n aç›klamas›na göre
bakterilerle temastan sonra
di¤er faktörler de hastal›¤›n
geliflmesinde etkili olabil-
mekte. Meningitis Trust ku-
rumundan Philip Kirby de,
son araflt›rman›n ö¤rencile-
rin neden menenjit riski ta-
fl›yan ikinci büyük grup ol-
du¤unu kan›tlad›¤›n› bildir-
di. Genel olarak nüfusun %
10’unda bulunan bu bakteri,
okul ça¤›ndaki çocuklarda,
sosyal yak›nlaflma yüzün-
den % 30’a ç›kabilmekte.

Vitamin, kanser
riskini azaltm›yor

■ C veya E vitaminlerinin,
baflta prostat olmak üzere
kanser hastal›¤›na yakalanma
olas›l›¤›n› azaltmad›¤› bildiril-
di. ABD’de yap›lan ve sonuç-
lar› American Medical Associ-
ation dergisinde yay›mlanan
iki büyük araflt›rma, söz konu-
su vitaminleri alanlarda kanse-
re yakalanma oran›nda azal-
ma olmad›¤›n› gösterdi. Tek-
sas Üniversitesi ve Cleveland
Lerner Klini¤i T›p Fakülte-
si’nin yapt›¤› ilk araflt›rma çer-
çevesinde, 35 bin 533 sa¤l›kl›
erkek 4 gruba ayr›ld›, her biri-
ne ayr› ayr›, selenyum minera-
li, E vitamini, her ikisi veya
placebo verildi. Araflt›rma s›ra-
s›nda kat›l›mc›lar›n 7 y›l sürey-
le izlenmesi planlan›rken, so-
nuçlar›n fazlas›yla umut k›r›c›
olmas› nedeniyle deneyin er-
ken sonland›r›ld›¤› belirtildi.
Araflt›rmac›lar, 4 ayr› gruptaki
erkeklerde prostat kanserine
yakalananlar›n say›s›nda ista-
tistik olarak herhangi bir fark-
l›l›k gözlenmedi¤ini söyledi-
ler. Her grupta 5 y›l içinde
prostat kanseri teflhisi koyu-
lanlar›n oran›n›n yüzde 4 ila 5
oldu¤u kaydedildi.

■ Fransa'n›n Lille kentindeki
Pasteur Enstitüsü'nden Phi-
lippe Froguel'in, Londra'daki
‹mparatorluk Koleji'nden Da-
nimarkal› ve Finlandiyal› bi-
lim adamlar›yla yapt›¤› arafl-
t›rma, vücudun biyolojik sa-
atini düzenleyen melatonin
hormonunun ba¤land›¤›, al›-
c› MT2'yi üreten gendeki
anormalliklerin kandaki fle-
ker oran›n› yükseltti¤ini ve
tip 2 diyabete yakalanma ris-
kini yüzde 20'ye kadar artt›r-
t›¤›n› gösterdi. Anormallikle-
rin afl›r› kiloya da neden ola-
bilece¤ini belirten Froguel,
"kötü uykunun, fazla kilo al›-
m›na davetiye ç›kard›¤›n›,
hatta hastalar›n fleker hastal›-
¤›n›n ortaya ç›kmas›ndan ön-
ce çöktü¤ünü" ifade etti. Bi-
lim adamlar›, melatonin'in ro-
lüyle ilgili araflt›rma sonucu-
nun fleker hastal›¤› ve dep-
resyon aras›ndaki ba¤lant›ya
da ›fl›k tuttu¤unu, araflt›rma-
n›n bu kronik hastal›klara ya-
kalananlar›n daha iyi tedavi
edilebilmesine katk›da bulu-
nabilece¤ini belirtti. 23 bin
kiflinin kat›ld›¤› araflt›rma,
"Nature Genetics" dergisinde
yay›mland›. Hormon salg›la-
r›n›n 24 saatlik ritmler halin-
de düzenlenmesi, "biyolojik
saat" olarak adland›r›l›yor. 

Biyolojik saatin fleker
hastal›¤›yla ilgisi saptand›

‹ngiltere’de yap›lan bir araflt›rma erkek cinsinin zay›flad›¤›n› hatta
geçmifle göre daha kad›ns› özellikler tafl›d›¤›n› ortaya koydu.

ABD'de yap›lan bir araflt›rma, çocuklu¤unda ya da gençli¤inde pasif içici olan kad›nlar›n k›s›rl›k

sorunu yaflama ya da düflük yapma ihtimallerinin oldukça yüksek oldu¤unu ortaya koydu.

Tasimelteon, uyku

bozuklu¤una iyi geliyor

Kimyasallar erkekleri
kad›ns›laflt›r›yor...

"Pasif sigara içicili¤i k›s›rl›¤a yol açabilir" 

■ Amerikal› ve Avustralyal›
araflt›rmac›lar, Tasimelteon
ilac›n›n vardiyal› çal›flanlar
ve uzak uçak yolculuklar›n›n
ard›ndan jet lag (jet çarp›t)
olanlar›n uyku bozukluklar›-
na iyi gelebilece¤ini tespit
ettiler. ‹ngiliz t›p dergisi The
Lancet’te yay›mlanan araflt›r-
maya göre, Tasimelteon, be-
yindeki melatonin al›c›lar›n›
uyar›yor. Avustralya’daki
Shantha Rajaratnam of Mo-
nash Üniversitesi Psikoloji,
Psikiyatri ve Psikolojik T›p
Fakültesinden yap›lan aç›k-
lamada, bu alanda yap›lan
araflt›rmalarda Tasimelte-
on’un insan›n biyolojik saati-
nin iyi kurulmufl bir iflareti
olan vücuttaki melatonin se-
viyesi ritmini etkili bir flekil-
de de¤ifltirebildi¤ini göster-
di¤i belirtildi. Monash Üni-
versitesi, ABD’nin Boston
kentindeki Brigham ve Ka-
d›n Do¤um Hastanesi ile
Harvard T›p Fakültesi ve
Vanda Farmasötik Merkezi
taraf›ndan yap›lan araflt›rma,
Tasimelteon’un uyku saati 5
saat öne al›nd›¤›nda hasta-
n›n uyuyabilme ve uykuda
kalabilmesini daha olanakl›
k›ld›¤›n› gösteriyor.

S
tockholm'de ba-
s›n toplant›s›nda
konuflan profe-
sör Luc Montag-
nier, AIDS afl›s›-

n›n ne zaman haz›r ola-
ca¤›n› söylemenin asl›n-
da zor oldu¤unu belirt-
tikten sonra, "Belki 4-5
sene sonra tedavi edici
afl› gelifltirilmifl olur" de-
di. 
Profesör, bunu "fazla

iyimser" bulan gazeteci-
lerin sorusu üzerine,
"Ama arkam›zda 10 y›ll›k
birikim var. Asl›nda teda-
vi amaçl› afl› gelifltirmek,
önleyici afl›dan daha ko-
lay..." diye konufltu.
Montagnier, "Bu çok kar-
mafl›k bir hastal›k. Ba¤›-
fl›kl›k sisteminin niçin
çöktü¤ünü izaha çal›fl›-
yoruz" ifadesini kulland›.
Meslektafl› Barre-Sinoussi

de, önleyici afl› konusun-
da tarih vermenin imkan-
s›z oldu¤unu söyledi.
‹ki Frans›z araflt›rmac›,
dünyada 25 milyon kifli-
nin ölümüne yol açan
HIV virüsünü 1984 y›l›n-
da keflfettikleri için bu y›l
Nobel ödülünü kazan-
m›flt›. ‹kili, ödüllerini çar-
flamba günü Stock-
holm'de düzenlenen tö-
renle ald›.

Bu y›l Nobel t›p ödülünü Françoise Barre-Sinoussi ile paylaflan Frans›z Profesör
Luc Montagnier, AIDS'i tedavi edici afl›n›n 4-5 y›la kadar haz›r olabilece¤ini söyledi.

"4-5 y›la kadar tedavi
edici AIDS afl›s› gelebilir"
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H
eyeta DTP`ê
ya ji Hevse-
rokê Partiyê
Ahmet Turk û
Emîne Ayna,

Parlamenterê DTP`ê Os-
man Ozçelîk, Endamê
PM`ya DTP`ê Abdullah De-
mîrbafl, Berpirsyarê Têki-
liyên Derve yê DTP`ê û
Parlamentera Stenbolê Sa-
bahat Tuncel pêk tê ku bi
armanca hind hevdîtinan

çûbû Herêma Kurdistana
Federal yekemîn hevdîtina
xwe bi Serokê Herêma Kur-
distanê Mesûd Barzanî re
kir.

BARZANÎ HEYET
PÊfiWAZÎ K‹R 
Heyeta DTP`ê li Biryar-
geha Barzanî ya li Sela-
hedîn Mesîf ji hêla Se-
rokê Herêma Kurdistanê
Mesûd Barzanî ve hate

pêflwazîkirin. Hate zanîn
ku di hevdîtinê de Cîgirê
Serokê Parlamentoya
Herêma Federal a Kur-
distanê Kemal Kerkûkî,
Wezîrê Karên Hundir Ke-
rîm Sîncarî, Serokê Dîwa-
na Serokatiya Herêmê
Dr. Fuat Huseyîn, Ber-
pirsyarê Asayîfla Gifltî Sî-
dad Barzanî jî befldarî ci-
vînê bûn.

`ÊDÎ KURD
fiERÊ HEV NAK‹N` 
Hate zanîn ku di hevdî-
tinê de pirsgirêkên
herêmê hatin nîqaflkirin.
Hate daxuyandin ku li
ser têkilî pêflvebirina bi
Herêma Kurdistanê re,
çareseriya pirsirêka kurd
a li Tirkiyeyê ya bi riyên
demokratîk, vederkirina
çareseriya flîdetê ya li
hemberî pirsgirêka kurd
hemfikîrî derketiye holê.
Her wiha hate zanîn ku
nêrîna, "Bila êdî tu kes ji

pevçûna nav kurdan
hêvîdar nebe û lewre
kurd êdî di nav xwe de
fler nakin" ji hevdîtinê
derketiye.

L‹ D‹JÎ ÊRÎfiAN
NERAZÎBÛN 
Her wiha hate ragihan-
din ku mijareke din a gi-
rîng jî bombardimankiri-

na Herêma Federal a
Kurdistanê bû. Hate za-
nîn ku di civînê de hate
diyarkirin ku gelê
herêmê, gund û xweza ji
van bombardimanan zi-
rarê dibîne û ev tiflt hatin
gotin: "Heta niha gelek
sivîlan zirar dîtiye. Ji ber
vê yekê ev bombardi-
man nayên qebûlkirin.

Gelê kurd bi salan e di
bin zordariyeke mezin
de ye. Ji ber vê zordariyê
êflên mezin kiflandine. Ji
bo çareseriya pirsgirêkan
lazim e zimanek kurdan
ê hevpar hebe. Êdî kes
nikare kurdan bi hev bi-
de kufltin û li gorî dax-
wazên xwe bîne hember
hev." 

Heyeta DTP`ê ku bi armanca hind hevdîtinan çûbû Herêma Federal a Kurdistanê bi Mesûd Barzanî
re 2 saet û nîvê hevdîtin pêk anî. Di civînê de hate xwestin ku gelê kurd bibe xwediyê zimanekî

hevpar û wiha hate gotin: "Êdî kurd li hemberî hev li gorî daxwazên hêzên din fler nakin."

“B›la kes hêvî neke, Kurd flerê hev nak›n”

fi
aredar Baydemîr îro çû rêxisti-
na bajêr ya DTP'a Amedê û ji
bo pêflberendakiya flaredariya
Amedê serî li Komîsyona Hil-

bijartinê ya partiyê da.  Serokwezîr
Recep Tayyip Erdogan ku gotibû,
"Emê Amedê bigirin", Baydemîr bi
gotina, "Amed kelehe, kele têk naçe"
bikar anî bû. Tê gotin ku DTP'ê dê
teqez Baydemîr wekî berendamê fia-
redariya Bajarê Mezin a Amedê nîflan
bide.

Osman Baydemir serî li DTP'ê da
fiaredarê Bajarê Mezin ê Amedê Osman Baydemîr ji bo

pêflberendamiya flaredariyê serî li DTP'ê da.

R
ojnameya fierqul Eswat li gel Se-
rokê parlamentoya Kurdistanê
Ednan Muftî hevpeyvînek çê kir.
Muftî, di vê hevpeyvînê de, li

ser peywendiyên Hewlêr û Bexdayê di-
yar kir ku pêwîst e gotûbêj bi flêfafane
bên kirin û divê bi riya medyayê ve
axaftinên hevdu neyên redkirin. Di der-
barê asta parlamentoya Kurdistanê de,
Muftî got: ”Di salên bihurî de ji ber na-
kokiyên navbera her du partiyan wek
pêwîst kar nehatiye kirin, lê di sê salên
bihurî de her çende hêj mane jî, me pir
kar kirine” Muftî, balê kifland ser pirs-
girêkên navbera Bexda û herêma Kur-
distanê û rola medyayê ya di vî warî de
û got: ”Pêwîflte ku pirsgirêkên di navbe-
ra Hewlêr û Bexdayê de, di çarçoveya

fermî de bên niqafl kirin, ne tenê bi riya
ragihandinê.”
Muftî got: ”Em nabêjin xeletiyên me tu-
ne ne, lê girîngtirîn tiflt ew e ku di Iraqa
nû de kes nikare bi takrewane biryaran
bide.”
Serokê parlamentoyê diyar kir, pêwîste
hemû mesele bi flêwir bên çareserkirin
û got: ”Malikî kesekî xebatkar û hev-
peymanê kurd e. Lê pêwîst e di birya-
ran de gotûbêj bike û biflêwire.”
Muftî li ser pirsgirêka Kerkûkê jî da za-
nîn ku hemû belgename amaje bi kur-
distanîbûna Kerkûkê dikin û bi hezaran
kurdên ku ji wî bajarî hatine koçberki-
rin, hê jî venegeriyane.”
Muftî îdiayên ku kurdên welatên din
anîne li Kerkûkê bicîh kirine, red kir.

Muftî:
Malikî hewla
guhertinê nade
Serokê Parlamentoya Kurdistanê Ednan Muftî: “Pêwîste ku
pirsgirêkên di navbera Hewlêr û Bexdayê de, di çarçoveya fer-
mî de bên niqaflkirin kirin, ne tenê bi riya ragihandinê.”

L› efxan›stanê 4 înglîz hat›n kuflt›n 

Lieyaleta Hel-
mand a Afganis-
tanê li dijî

hêzên NATO’yê du bû-
yer pêk hatin û li gorî
agahiyên ku hatin bi-
destxistin di van bûye-
ran de 4 leflkerên îngî-

lîz hatine kufltin. 
Li ser mijarê Wezareta
Parastinê ya Îngilîstanê
daxuyanî da. Di daxu-
yaniyê de hat îlankirin
ku  4 leflkerên înglîz li
eyaleta Helmanda Af-
ganistanê di du bû-

yerên cûda de hatine
kufltin. Li gorî agahiya
hat dayîn di dema
dewriyeyê de bombe-
yek teqiya û 3 leflkerên
din jî bi teqîna dema
operasyonê de hatine
kufltin.
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T
uncay Gu-
neyê ku li ser
navê MIT-ê di
nav Ergene-
konê de de-

meka dirêj kar kir û piflt
re jî bi îfade û belgeyên
xwe bû mezintirîn çav-
kaniya Doza Ergene-
konê, nuha ji ber xeze-
ba Ergenekonê ji Tirki-
yeyê bazdaye, wekî mil-
tecî li Kanadayê dimîne,
herî dawîn îfflaatên gi-
ring ên nuh ji rojname-
ya Yenî fiafakê re kirin.
Tuncay Guney eflkere
kir ku rojnameya Hurri-
yetê rojnamevanekî
xwe yê bi navê Tolga
Tanifl flandiye nik wî,
pereyekî gellek mezin
teklîf kiriye ku ew li ser
rojnameya Hurriyetê û
xwediyê wê Aydin Do-
ganî îfflaatan neke, xe-
ber nede. Tolga Tanifl jê
re gotiye; ”Tu yê di se-

ranserê jiyana xwe de
qet astengiya pereyan
nebînî, bes di heqê
Grûba Doganî de (Do-
gan Hlding) xeber me-
de”.
Li ser daxwaza rojname-
vanê Hurriyetê, Tuncay
Guney û Tolga Tanifl di
30-ê meha derbasbûyî
de li Kanadayê hatin ba
hev, diyalogeka bi vî
awayî di navbera wan
de derbas bû:
Tanifl: Hurriyetê ez flan-
dim. Teklîfeka me ji bo
te heye.
Guney: Kerem bike, ez
guhdarî dikim.
Tanifl: Ev teklîfek e ku
tu yê di seranserê jiyana
xwe de careka din nebî-
nî. Heta tu bijî tu yê re-
het bikî, tuyê tenga-
siyên aborî nebînî. Tenê
di heqê Grûba Dogan
de emaxive, tifltekî efl-
kere meke. Divê tu vê

teklîfê binirxînî, firsen-
deka wiha careka din
dernakeve pêfliya te.
Tuncay Guney îdîa dike
ku wî ev teklîfa Taniflî
red kiriye li ser wê, Ta-
niflî wiha gotiye: Binêre
AKP û Teyyibî li hem-
berî (Aydin) Doganî
xwe ranegirtin, tu yê
çawa li ber xwe bidî.
Guney: Ev rast e, ekê
bixwazin wî dikin dest-
hilat. Lê ez vê teklîfa we
ya pereyan, vê komplo-
ya we qebûl nakim. Li
vî welatî ê serê min
têxe belyayê. Ev teklîfa
we lîstikek e, komplo
ye.
Tanifl: Yani tu qebûl na-
kî?
Guney: Na.
Tanifl: Tu yê bibî gu-
manbar bi vê rewflê.
Guney: Min  rêz li her
awe biryar(a dadgehê)
heye.

ROJNAMEVANEKÎ
NAVDAR PERPIRSÊ
ERGENEKONÊ YE JÎ
Di îfflaata xwe de ya ji
bo rojnameya Yeni fia-
fakê Tuncay Guney ge-
lek agahiyên nuh ên gi-
ring jî dan: Wî got rojna-
mevanekî gelek giring ê
ku di rojnameyeka me-
zin a rojane a Tirkiyeyê
de kar dike berpirsê Er-
genekonê ye jî. 
Guney got: Dema di bu-
yera Susurlukê de oto-
mobîla mafiya-siyasîyan
û dewleta kûr li kamyo-
nekê ket û mudurê polî-
san Huseyin Kocadag,
Abdullah Çatli û Gonca
Us mirin, parlamenterê
Urfayê Edip Sedat Bu-
cak birîndar bû, ew roj-
namevan li berpirsê Er-
genekonê, demzrênerê
JITEM-ê tuxgeneral Veli
Kuçuk geriya û Veli Ku-
çuk navê kufltî û birîn-

daran da da ew manflet
bike. Piflt re yê rojnam-
van pirsî got ”Ma ez
navê Abdullah Çatli jî
binivîsim?” Tuxgeneral
Kuçuk got hinekî rawes-
te, min ji Sami Hofltan
(mafiyayekî îranî ku li
gel Ergenekonê jî kar
dikir) xwest ku ew wî
çanteyê li gel Çatli ji
trumbêla qezakirî derxe.
Tuncay Guney eflkere
kir ku merivên yek ji se-
rokên Mafiyayê ê bi
navê Dirêj Ali (Ali Ya-
sak) ew çente anîn dan
Veli Kuçuk.

SAMI HOfiTANÎ
MEHMET AGAR
XELAS KIR
Tuncay Guney her wiha
got: esas biryar bû Meh-
met Agar (serokê gifltî
yê berê yê Polisê Tirki-
yeyê, wezîrê hundur ê
dema Çillerê, piflt re se-
rokê DYP-ê -partiya tan-
su Çillerê) jî li gel Çatli
wan bi otomobîlê biçe,
lê serokê Mafiyayê yê
îranî Sami Hofltan agahî
danê, ew hiflyar kir, li
ser vê Agarî ji wan re
got ”hun biçin ez ê piflt
re bêm”.

Tuncay Guney eflkere kir ku rojnameya Hurriyetê pereyekî gellek mezin teklîf kiriye
ku ew li ser rojnameya Hurriyetê û xwediyê wê Aydin Doganî îfflaatan neke.

’Rojnameya Hurriyetê pere
teklîf kir da ez hiflbim’ 
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H
unermend Ferhat Tunç di
albuma xwe ya bi navê ‘Bi
agirê hatin cerbiandin’,
(Ateflte S›nand›k) de ji bo
strana ‘Biko’ klîbê çêbike.

Xebatên çêkirina klîbê yên anîmasyonê
didome. Di klîbê de zimanê belgefîlmê
hakim bibe. Klîbê bi teknîka anîmas-
yonê ya 2D û 3D ve wêneyên qetlîama
Dêrsimê ya 38’an bê zindîkirin. 
Hunermend Ferhat Tunç ji bo klîbê
rojên pêfliya me xilas bike wiha got: “Ev
xebata klîbê dê di nîqaflên rojevê dûrtir
bibe. Di klîbê de roja me ber bi paflerojê
rêwîtiyekê pêk bê. Wekî çareserî dixwa-
zin ku em bi bîr bikin. Em jî dibêjin em
bi bîr nakin wekî agirekî di dilê me de
diflewite. Trajediya bav û kalê me yek jî
em ê bi wê riyê pêflkêfl bikin. Li gorî me
ev trajedî çiqas zindî û nêzîk bê girtin
em ê bikaribin ke hesabê kesên ku zilm

kiriye bipirsin. Bêguman bi klîbekê em
nikarin her tifltî vebêjin. Bi rastî gelek
kesên bêjin ku ji bo wê gotina klîp ne
rast e. Navê wê çi dibe bila bibe bi mu-
zîk, helbest û bi dîmenan ve qetlîm ca-
reke din bi bîr xistin û dê bi wê riyê bi-
gihêje girseyên berfireh.”

Hunermend Ferhat Tunç dê bi kiflandina klîba qetlîma Dêrsimê ya 1937 û 38 ve

qetlîamê bîne rojevê. Klîp dê ceribandinên nû bi kar bîne û bo klîbê teknîkên kom-

pûtirê bên bikaranîn. Wisa tê hêvîkirin ku klîb dê dengekî xurt derxe.

Li 
bajarên Kurdistanê raye-
darên dewletê yên mîna
walî, qeymaqam di çarço-
veya hilbijartinên herêmî

de mîna serokên rêxistinên AKP’ê dixe-
bitin. Hikûmet jî di çarçoveya vê hevka-
riyê de bi navê, ‘misogerkirina ewlekari-
ya sindoqan’ hin sererastkirinên nû tîne
rojevê. AKP wê mijarên ku pêwist bibî-
ne bi riya qanûnan sererast bike, hin se-
rerastkirin jî di ser Saziya Bilind a Hilbi-
jartinê re wê werin kirin.
Yekkirina sindoqan. Di nava sererastki-
rinên werin pêkanîn de, yekkirina sin-
doqên biçûk heye. Bi hinceta, ‘Ji ber pa-
rastina sindoqên biçûk hejmara polîs û
cendirmayan têrê nake û misogerkirina
ewlekariyê zehmet dibe’ tê xwestin sin-
doqên navendî werin danîn. Bi vê yekê
jî derfeta mudaxelekirina hêzên ewleka-
riyê û rayedarên dewletê ya sindoqan
hêsan dibe. 
Ev amadekarî û hewldanên AKP’ê hin
neliretiyên hilibijartinan ên demên borî
tîne rojevê. Di hilbijartinên borî de li ge-
lek herêman pisûlayên dengan di çopan
de hatibûn dîtin. Dîsa hilbijartina

1999’an de namzetê HADEP’ê tevî ku
flaredariya bajarê mezin a Mêrsînê bi
dest xistibû jî bi mudaxeleya dewletê ev
yek hate astengkirin. Ev yek di îdiana-
meya Ergenekonê de jî bi belgeyan ha-
tibû pifltrastkirin. Di klasora 442’an a
pêvek a doza Ergenekonê de Sedat Pe-
ker ê lîderê rêxistina sûc, di axaftina
xwe ya bi kesê bi navê Sefer re ku di
11’ê tebaxê 2003’an de dibêje HADEP’ê
flaredariya Mêrsînê bi dest xist lê ev yek
hate astengkirin.

Lîstika sindoqan a AKP`ê 
AKP’a ku bi desteka dewletê li bajarên Kurdistanê amadekariya hilbi-

jartinên herêmî dike, niha jî ketiye nava planên dek û dolabên ser sin-
doqan û dixwaze bi vê yekê flaredariyan bi dest bixe.

Ji Ferhat Tunç
`Dêrsim 38`...
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A
wusturya pifltî
ku Tirkiyeyê
sozên dabû pêk
neanîn ji proje-
ya Heskîfê veki-

fliya û dê pifltgiriya krêdiyê
nede bendava Ilisûyê. We-
zîrê Karên Derve yê Awus-
turyayê Bakani Mîchael
Spîndelegger, li ser mijarê
agahî da. Di agahiyê de got
ku Saziya Garatiya Îxracatê
ya Awusturyayê ji Projeya
Ilisûyê vedikifle. Wezîrê
Awusturyayê destnîflan kir
ku Tirkiyeyê sozên dane û
flertên ku hatine gotin yek jî
pêk neaniye û li ser vê jî
ew ji bo vê projeyê pere
nadin û jê vedikiflin.  Ber-
devkekî Saziya Garantiya
Îxraçata Awusturyayê jî da-
xuyanî da televîzyona dew-
letê ORF’ê. Di vê daxuya-
niyê de jî hat diyarkirin ku
Tirkiyeyê flertên ku hatine
diyarkirin pêk neaniye.
Însiyatîfa Dijberî Bendava
Ilisûyê ya Almanyayê jî da

zanîn ku ew biryara Awus-
turyayê di cih de dibînin û
ji hikûmeta Almanyayê jî
dixwazin ku bi helwesteke
zelal biryara xwe aflkera bi-
kin û ji projeyê vekiflin. Pifl-
tî ku Awusturyayê biryara
xwe diyar kir û ji projeyê
destê xwe kifland Koordî-
natorê Kampanyayê Heîke
Drîlîsh jî daxuyanî da. Di
dayuyaniyê de hat gotin ku
heke Almanya di pifltgiriya
krêdiyê de israr bike dê
wek hevkarê binpêkirina
mafên mirovan yê li Tirki-
yeyê jî bê qebûlkirin.   

AW‹R Z‹V‹RÎN
ALMANYA Û SWÎSREYÊ 
Bendava Ilisûyê ligel Heskî-
fa dîrokî herêmeke berfireh
di bin avê de dihêle. Ji bo
lêkirina vê bendavê jî Al-
manya, Awusturya û Swîsrê
garantiya krêdiyê dabûn. Lê
beriya ku ev krêdî bên da-
yîn van her sê welatan 153
flert danîn ber Tirkiyeyê.

Hat gotin ku Tirkiye di nav
60 rojan de van flertan ku
pêk bîne dê ew jî krêdiyê
bidin. Dema ku hat diyarki-
rin hefteya borî tije bû û
Tirkiyeyê tu flertek jî pêk
neanî. Hewldana Berdewa-

ma Jiyana Heskîfê nameyek
ji hikûmeta Almanya,
Awusturya û Swîsreyê re
fland. Di nameyê de hat
xwestin ku krêdî bê birîn.
Tirkiye beriya ku abîde û
berhemên dûmahîkên dîro-

ka 11 hezar salan a herêmê
rizgar bike dest bi lêkirina
bendavê kir. Lê dihat xwes-
tin ku Tirkiye beriya ku
dest bi lêkirina bendavê bi-
ke divê van abîde û ber-
hemên dîrokî ji cihên wan

biguhêze. Pifltî ku ev ji
cihên wan bihatana ve-
guhêztin divê Tirkiyeyê
dest bi lêkirina bendavê bi-
kira. Bi vî awayî jî armanca
Tirkiyeyê derket holê. Gelê
kurd jî fikara xwe dianî zi-
man û digot: “Armanca Tir-
kiyeyê ne bendav e. Tirkiye
ji bo ku dîroka kurd binav
bike van bendavan lê dike.
Lêkirina bendavan jî di çar-
çoveya tunekirina kurdan
de beflek e. Hemû rêxis-
tinên kurd bi yek dengî
bang dikir ku kes krêdî ne-
de lêkirina Bendava Ilisûyê
û bendava Ilisûyê wek pro-
jeya qirkirina dîroka kurd
destnîflan dikir.” Dema ku
Almanya, Awusturya û
Swîsreyê dabû Tirkiyeyê
roja 8’ê kanûna 2008’an qe-
diya. Niha jî çav li Almanya
û Swîsreyê ne ku ew jî wek
Awusturyayê destê xwe ji
vê projeyê vekiflînin û piflt-
giriya pereyan nedin proje-
ya bendava Ilisûyê.

Awusturya ku yek ji welatên fînansorê Bendava Ilisuyê ya ku wê bajarê dîrokî Heskîfê di bin avê de
bihêle, aflkera kir ku wê desteka xwe ya krêdiyê kifland. Pifltî biryara hikûmeta Awusturyayê niha hemû

awir zîvirîn ser Almanya û Swîsrê ku ew jî di fînansê de   cih digirin.

Aw›sturya j› ›l›sûyê vek›fl›ya

Li
Yunanîs tanê,
xwepê fl anên
ku pifltî kufltina
ciwanê  15 salî

yê bi navê Aleksis Grigor-
poulos destpêkirin, hê jî
berbedam in. Di roja hefl-
temîn a xwepêsanan de,

fleva çûyî  di navbera
xwepêsander û polîsan
de pevçûn qewimî û di
encamê de 70 kes birîn-
dar bûn. Xwepêflanderên
ku piranîya wan ji xwen-
devanan pêk tê, huku-
metê ji kufltina wî ciwanî

berpirsiyar dibînin û
dibêjin gere hukumet îsti-
fa bike. Di encama xwe-
peflanên heta niha de, di
serî de li Atînayê û gelek
deverên din bi sedan du-
kan û wesayîd hatin flewi-
tandin. 

Di roja hefltemîn a xwepêflanan de, di encama xwepêflanên fleva çûyî de,
70 kes birîndar bûn. Xwepêflander dibêjin gere hukumet îstifa bike. P

arlamentera Kurdis-
tanê Suzan fiîhabê
ragihand, di vê da-
wiyê de tundûtujiya

li dijî jinan zêde bûye û tenê
di mehekê de 100 jin hatine
kufltin û 166 jin jî gilîname
dane. Vê yekê hikûmeta
Herêma Kurdistanê dilteng
kiriye. Parlamentera Kurdis-
tanê Suzan fiîhabê di daxu-
yaniyekê de aflkere kir, ku li
gor lêkolîneke din di 6 me-
han de 300 jin hatine kufltin,
ew tawan jî bi tometa na-
musparêziyê bûne û
got:"Herî dawîn jî li navçeya
Pencwênê, ji ber ku evîn-
darê keçekê ji wê re telefo-
neke mobîl kiriye, ji aliyê bi-
ra û pismamê xwe ve hatiye
kufltin. Lê her du tawanbar jî
hatin destgîrkirin û dê bên
dadgehkirin."

fiîhabê amaje bi wê yekê kir,
piraniya diyardeya kufltina
jinan di nav nexwendeva-
nan de tê dîtin. Piraniya
jinên ku tên kufltin di navbe-
ra 13-40 salî de ne.
fiîhabê da zanîn hejmareke
pir keç jî bi destê diyardeya
paflketî ya sunetkirinê de di-
nalin û got:"Îstatîstîkeke fer-
mî di destê me de tune ye lê
li gor lêkolînan, ji %40-ê
keçên Herêma Kurdistanê

hatine sunnetkirin."
Parlamentera kurd got tun-
dûtujiya li dijî jinan ne tenê
li Herêma Kurdistanê, belku
di bajarên naverast û baflûrê
Iraqê de jî jin ji ber tundûtu-
jiya malbatî û grubên radîkal
dinalin.  li dijî jinan ne tenê
li Herêma Kurdistanê, belku
di bajarên naverast û baflûrê
Iraqê de jî jin ji ber tundûtu-
jiya malbatî û grubên radîkal
dinalin. 

Kurdistan: Di mehekê de
100 jin hatin kufltin...
Parlamentera Kurdistanê Suzan fiîhabê ragihand ku di vê dawiyê de tundû-

tujiya li dijî jinan zêde bûye û tenê di mehekê de 100 jin hatine kufltin.

Li Belçîkayê 14 elqaîdeyî hatin girtin 

Li
Belçîkayê, li ba-
jarên Bruksel û
Luikê  di enca-
ma operasyo-

nekê de 14 elkqaîdeyî ha-
tin girtin. Li gora ragihan-
dina polîsê Belçîkî yek ji

van 14 elqaîdeyîyan ji bo
êrîflêke xwekuj amade bû-
ye û bi vê operasyonê rê li
ber êrîfleke xwekuj hatîye
girtin. Herweha polîs ka-
seta vîdeoyê ya wî elqa-
îdeyî yê ku xwe ji bo êrî-

fleke xwekuj amade kirîye
jî bidest xist û li çapeme-
nîyê belav kir. Di vê ka-
setê de ev elqaîdeyî  sûn-
da tolhildanê û mirinê dix-
we û xatir ji hevjîn û za-
rokên xwe dixwaze.

Polîsê Belçîkî bi vê operasyonê rê li ber êrîfleke xwekuj girt. Li gora agahiyan,
yek ji van 14 elqaîdeyîyan amade bûye da ku êrîflêke xwekuj pêk bîne.

Atîna: fierê polîs
û xwepêflanderan
berdewam e 
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EZD kongreya xwe a
damezrandinê li dar dixe

Îranê çûna wê qedexe k›r

Roja 24-25-ê vê mehê de , li bajarê Bielefeld/ Elmanyayê, li dora 30 sazî, mal û
komel û zêdetir ji 300 rewflenbîr, dunav û kesayetiyên êzîdiyan ê bên cem hev.

Parêzvana Mafê Mirovan a Îranê parêzer Nesrîn Sutudeh layiqî xelata rêxistina
civaka sîvîl a Îtalyayê hat dîtin lê ji hêla rayedaran ve çûyîna wê hate qedexekirin. 

Seher Dilovan:
Min dixwest bibim

Meryemxan 
Hunermend Seher Dilovan bersiva 20 pirsan da û dibê-
je: Min dixwest bibim Merxemxan. Vane pirs û bersiv:

Peyva ku herî zêde hûn jê hez dikin?
Gotina "Dayê" ya zorakên min.

Peyva ku hûn nefretê dikin?
Peyva 'Çênabe' an jî 'ka emê binêrin'.

Çi we dixwe nav heyecanê?
Pêflniyaza kareke nû.

Çi dikare heyecana we bikuje?
Fêmnebûn, yan jî îftîra.

Dengê ku herî zêde hûn jê hez dikin?
Dengê flewata êzingên di kuçikê de.

Dengê ku hûn jê nefretê dikin?
Dengê matkabê.

We dixwest kîjan karî nekin?
Karê rakirina cenazeyan.

We dixwest bibin xwedî kîjan jîrekiya xwezayî?
Min dixwest bibim xwedî jîrekiya lêdana hemû

enstrumanên muzîkê.

Hûn hûn nebana, we dixwest bibin kê?
Min dixwest bibim Meryemxan.

We dixwest li ku derê bijîn?
Li Dêrsimê, li kêleka Çemê Mûnzûrê.

Qisûra we ya herî girîng çi ye?
Lezgîn û bêsebriya min.

Xuya we ya herî xirab ku kêfê dide we çi ye?
Li hemberî neheqiya di cih de mudexele kirina min û

flikandina dilê mirovan.

Lehengê/a we kî ye?
Che Guevara.

Çêra ku herî zêde hûn dikin?
Bêfleref, alçax.

Niha haletî ruhiyeya we çawa ye?
Wekî kulîlkeke li ber vebûnê li benda biharê.

Kîjan diruflt felsefeya jiyana we nîflan dide?
Xwarin hindik, serê bê êfl.

Xeyala we ya dilfladiyê çi ye?
Rojên ku mirov bêmetirsiya pêflerojê bijîn.

Bi ya we vegotina xemgîniyê çi ye?
Windakirina hezkiriyên min.

We dixwest çawa bimirin?
Bêyî ji taqetê bikevim, di xewê de.

Hûn birin û herin cenetê, we dixwest Xwedê li
ber derî ji we re çi bibêje?

We peywira xwe ya însanî anî cih. Derbasî be.

Li
jêr duruflma “Êzîdî xwe-
diyên xwe ne...rêya xwedî-
tiya êzîdiyan di yekîtiya
wan re derbas dibe”, dê di

roja 24-25-ê vê mehê de , li bajarê Bi-
elefeld/ Elmanyayê, li dora 30 sazî,
mal û komel û zêdetir ji 300 rewflen-
bîr,  dunav û kesayetiyên êzîdiyan
werin cem hev,  kongreyeke mezin a
ji bo kêfle, pirs û pirsgirêkên êzîdiyan
tê lidarxistin. Komîta amdakar, pifltî li
dora 8 mehan ji civînên berdewam,
gengefle û danûstandinan, gihîflte wê
encamê, ku êzîdî  jî, mîna hemî
xelkên Xwedê, dikarin wek hev nefi-
kirin, xwedannerînên cihêreng bin,
lêbelê di heman katê de,  dikarin we-
rin cem hev; hizir û boçûnên xwe
pêflkêflî hev bikin; bi hev re yekîtiya
xwe saz bikin û bi hev re jî bibin

xwediyên pêflî û dawî yên bir-
yara xwe.
Biryar hate dayîn, ku kon-
greyeke wisa berfereh, da
bikaribe niwênerayetiya
pirraniya êzîdiyên Elman-
yayê (ligel hindek
mêvanên derve) bike, were
lidarxistinê. Wek navê rêxistinê
“EZD” hatiye pêflinyazkirinê.
Komîta amadekar, pafl qonaxeke dirêj
ji danûstnadinan, gihiflte wê biryarê,
ku navê saziya çavlirê bibe
“EZD”(Ezidische Zentralrat in Deutsc-
hland/Civaka Bilind a Êzîdiyan li El-
manyayê). 
“EZD“ jî, wek kurtasiya navê saziya
hêvîkirî, li gorî navê wê yê elmanî,
wek pêflinyaz hate qebûlkirin da ku
ew(EZD) ligel helûmercên Elmanyayê

û qanûnên wê ku pirraniya
êzîdiyên Diyasporayê lê
dijîn, bigunce. Mdekar
radigihînin ku ev nav,
tenê pêflinyaz e. Hin
navên din jî, dikarin ji

hêla delegeyan ve werin
pêflinyazkirin û paflê kon-

gre dê biryara dawî li ser na-
vekî ji wan navên pêflinyazkirî, bi-

de. Ev kongre, dê li seranserî herdu
rojên xwe, gengefle û danûstandinên
berfereh, li ser rewfla êzîdiyên derve û
hundir, ji gelek hêlan û pencereyan
ve bike, daku di serencama dawî de,
niwênerayetiyeke êzîdiyan a xwedan-
biryar û bixwebawer li jêr navê sazi-
yeke yekgirtî  ku biflê bi fêrmî bibe
muxateb ji bo daxwaz, hêvî û bîr û
boçûnên wan, were damezrandinê.

N
esrîn Sutudeh diyar kir ku li
balafirgehê mohra derketinê
li pasaporta wê nexistine.
Sutudeh wiha pê de çû. “

Pifltre bangî min kirin û du kesên ku
ji bo hikûmetê diflixulîn pasaporta

min ji destê min girtin.”  Sutudeh dest-
nîflan kir ku ev yek ne li gorî zagonan
e û nerazîbûn nîflan da. Sutudeh anî
ziman ku der barê derketina wê ya
derve de tu biryara qedexeyê jê re ne-
çûye. Parêzvana mafên mirovan Nes-

rîn Sutudeh endama Navenda
Parêzvanên Mafên Mirovan e. Serokê
wê jî Parêzerê Xelata Nobelê fiîrîn
Ebadî ye. Sutudeh li Îranê ji bo wek-
heviya jin û mêran tevli kampanyaya
“Milyonek Îmze” bûbû. 

Fîlmên kurdî diçin Keralayê
Fîlmên kurdî dê befldarî festîvala fîlman a Keralayê bibin. Festîval
di navbera 12-19'ê mehê li dar dikeve.

13
'emîn Festîvala Fîlman a
Navneteweyî ya Kerala-
ya Hindistanê 12'ê vê
mehê dest pê dike û he-

ta 19'ê mehê dê li dar be. Di festîvalê
d¤e "Nîvê Heyvê", "Çûyîn" û "Pena-
ber" jî hene.
Di festîvalê de di bin beflên Pêflbaziya
Navneteweyî, Sînemaya Hindistanê,
Belgefîlm, Kurtefîlm, Sînemaya Cî-
hanê de bi sedan fîlm dê bêne nîflan-
dayîn.
Di befla Pêflbaziya Navneteweyî de
fîlmê Huseyîn Karabey "Gitmek (Çû-
yîn)" ku li ser hezkirina keçikek tirk û
mêrek kurd e, dîsa fîlmê Reis Çelik
"Multeci" (Penaber) ku li ser penabe-
rekî kurd bi navê fiivan e dê bikevin
pêflbaziyê û bêne nîflandayîn.
Idrissa Oedugao (Burkino Faso), Luci-
a Murat (Brezîlya),  Sameera Makh-

malbaf (Îran), Jabbar Patel (Hindis-
tan), Sitora Alieva (Rusya) ku en-
damên juriya Pêflbaziya Navneteweyî
ne dê 14 fîlm^ne vê beflê binirxînin û
xelatan belav bikin.
Di befla belgefîlman de "Maradona"ya
derhêner Emir Kusturica, “Loving Ma-
radona”ya derhêner Javier Martin Vaz-
puez, ji Tirkiyeyê “Lilit'in Kizkardeflle-
ri” ya Emine Çelekî, ji Îranê "Rough
Cut" ê  Firouzeh Khosrovani hin bel-
gefîlmên ku derdikevin pêfl in.
Di befla ji sînemaya dinyayê de jî
fîlmê derhêner Behmen Qubadî "Nîvê
Heyvê", "Uç maymun" ê Nuri Bilge
Ceylan jî têde gelek fîlmên navdar he-
ne. Fîlmên derhênerên navdar Kim Ki
Duk, Michael Heneke, Ingmar Berg-
man, Vincent Parannoud, Marjane
Satrapi dê derkevin pêflberî temafleva-
nan.

Her wiha fîlmên Fernando Birri,
Amos Gita-
i û ‹drissa Ouedraogu jî dê bêne nî-
flandayîn. 
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14. Londra Türk Film
Festivali’nin broflürünü
bir marketten ekmek
al›rken farkettim. Evde
aç›p incelerken “Havar”
dikkatimi çekti. Batman
/ Hasankeyf’te geçiyor-
mufl hikaye. “Havar” ne
demekti düflündüm?
Türkçe’de böyle bir ke-
lime yok bildi¤im kada-
r›yla. Anadili Kürtçe
olan biri olarak Kürt-
çe’de de böyle bir keli-
menin olmad›¤›n› ad›m
gibi biliyorum. ‹ncele-
yin hiç bir Kürtçe söz-
lük böyle bir kelimeyi
vermez. Varsa “hawar”
var; Türkçe imdat,
Arapça medet ve ‹ngi-
lizce help anlam›na ge-
len…‹yi ama; o da “W”
ile yaz›l›r. 

Acaba nas›l bir filmdi?
Gerçekten bölgedeki

“Namus” olgusuna de-
¤inebilmifl miydi? Kürt
kad›n›n›n yaflad›¤› bu
“Namus Belas›”na bir
“hawar” olabilmifl miy-
di? Küçük de olsa bir-
kaç anlaml› mesajla su
serpebilecek miydi içi-
mize? Böyle birkaç soru
geldi geçti ve izlemeye
karar verdim filmi.

Sinemada yerimi ald›m.
Heyecanla bekliyorum.
Film bafllad›. Mekan
Hasankeyf…O da ne:
40 – 45 yafllar›ndaki yö-
resel giyimli Kürt anas›
k›z›na Türkçe k›z›yor,
ba¤›r›p ça¤›r›yor. 

Mümkün de¤il!!! O yafl-
taki bir bölge kad›n›
kendi dilinde k›zm›yor,
tepki göstermiyorsa,
hatta o dilde küfür et-
miyorsa; o dilin yaflad›-
¤›ndan bahsetmek
mümkün de¤ildir. Peki

amaç ne idi filmde? Za-
ten oyuncu diye konan
zavall› kad›n belli ki
Türkçe bilmiyor, çok
aç›k bir flekilde a¤z›n›
oynat›yor. Daha kötüsü
oyuncular›n tümü kötü,
bozuk ama ille de
Türkçe konuflturulmufl-
tu. Bu tam bir facia idi.

Sanki baflka bir mesaj
vard› orada. 12 Eylül’ün
karanl›k günlerinde Di-
yarbak›r zindan›n›n du-
varlar›nda yaz›lan
“Türkçe konufl, çok ko-
nufl” gibi, “ Türkçe ko-
nufl, bozuk konufl; ama
ille Türkçe konufl“ tü-
ründen bir mesaj... 

Daha önce Batman ve
Hasankeyf’te birkaç kez
bulunmufl biri olarak
insanlar›n günlük ya-
flamlar›nda; hele hele
kendi aralar›nda Türkçe
konufltuklar›n› hiç gör-

medim. Gören varsa
beni bu konuda ayd›n-
lats›n... 

Sonra köyde “Havar”›n
d›fl›nda hiç iyi Kürt
yoktu. O da zaten köy-
deki di¤er kötü, geri
kalm›fl, dedikodu ya-
pan, kendi kavmini
sevmeyen, vicdans›z,
sevgisiz – ruhsuz Kürt-
ler taraf›ndan namusu-
nu lekeledi¤i için öldü-
rülecekti. 

Tanr›m dedim; farkl› bir
halktan olsam: “Ne ka-
dar kötü insanlarm›fl bu
Kürtler, ne lanetli bir
kavimmifl” diye düflü-
nece¤im. Filmdeki ka-
d›nlar, erkekler, çocuk-
lar, gençler…herkes
kötü, herkes geri(!)

Yine film biterken po-
püler bir Kürt sanatç›
olan Aynur Do¤an’dan

Zazaca bir parça eklen-
mifl, güya “Havar”›n
duygular› hissettirilme-
ye, onunla duygusal bir
hava kat›lmaya çal›fl›l-
m›fl. Bu k›sm› da bir fa-
cia idi. 

De¤il Batman – Hasan-
keyf’te, civarlar›nda bile
kimse Zazaca konufl-
maz. Bir bölgeyi iflliyor-
sun, fakat onun kafa-
s›ndan, ruhundan ge-
çenleri aktaram›yorsun,
ya da hiç alakas› olma-
yan biçimiyle ortaya
koyuyorsun. 

Maalesef tüm bu göz-
lemlerim filmde as›l ifl-
lenmesi gereken “Na-
mus” anlay›fl›n›n önüne
geçmiflti. Yine Türkiye
Turizm ve Kültür Ba-
kanl›¤›'n›n destekledi¤i
di¤er bir film olan Befl
Vakit’te de yer yer izle-
yiciye sunulan cami,

namaz k›lma görüntüle-
ri ile  as›l  amaç ne idi
gerçekten merak ediyo-
rum?

Kürt Kad›n Hareketi’nin
bu y›l “25 Kas›m Kad›-
na Karfl› fiiddet Gü-
nü”nde, “Namûsa me
azadîya meye” (Namu-
sumuz Özgürlü¤ümüz-
dür) slogan›yla start›n›
verdi¤i, toplumun “Na-
mus” kavram›na bak›fl
aç›s›ndaki yanl›fll›¤›
topluma kabul ettirme-
yi ve bunu aflmas›n› he-
defleyen bir y›ll›k kam-
panya Türkiye, Kürdis-
tan ve Avrupa baflta ol-
mak üzere bir çok yer-
de gündemlefltirirken
“Havar”›n ne kadar
amac›ndan ve hatta
özünden uzak oldu¤u-
nu söylemeye gerek var
m›?

Ayten Bagok

HAWAR!!!
TELGRAF FORUM
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* Zeytinya¤› lekesini ç›ka-
r›rken bir lokma ekmek içi
yuvarlan›p lekenin üzerin-
de gezdirilmelidir.

* Taze ceviz lekesini elden
ç›karmak için, eller önce
bir iki dakika kadar sirke-
ye bat›r›lm›fl bir pamukla
ovulur. Sonra da so¤uk
suyla ovulur ve y›kan›r.

* Çay ve kahve lekelerini
karbonatla silerek ç›karta-
bilirsiniz.

* Bira lekesini ç›karmak
için sabunlu suya biraz
amonyak kar›flt›r›n ve le-
kelenin üzerine sürün.

* E¤er örtünüze meyve su-
yu döküldüyse hemen tuz
serpin, ilk y›kamada ç›ka-
cakt›r.

* Yumurta lekesini ç›kar-
mak için önce so¤uk suda
bekletmeli sonra ›l›k sa-
bunlu suda y›kamal›s›n›z.

* Masa üzerindeki pancar
lekesini ç›karmak için bir
ekmek parças›n› suyla ›s-
lat›n, düz bir yüzeye yer-

lefltirin ve örtünün lekeli
k›sm›n› ekmek parças›n›n
üzerine koyun ve yine ›s-
lat›lm›fl bir ekmek parças›-
n› üzerine yerlefltirin. Ek-
mekler lekeyi emecektir.

* fiarap lekesini ç›karmak
için, oksijenli suyla tam-
pon yap›n ya da lekenin
üzerini örtecek flekilde tuz
serpin ve bir süre bekle-
tin, daha sonra y›kay›n.

* Teflon tavan›zda oluflan
lekeleri temizlemek için
bir bardak suya iki çorba
kafl›¤› karbonat ve yar›m
su barda¤› sirke kar›flt›r›n.
Bunu  tavan›z›n içine dö-
kün, 10 dakika kaynat›n.

* Masan›z›n üzerine dam-
layan mumlar› ç›karmak
için nalburdan alaca¤›n›z
boya inceltici¤i lekenin
üzerine döküp 5 dakika
bekleyin sonra nemli bir
bezle inceltici¤i silin.

* Mutfak eflyalar›n›n üze-
rindeki etiket izlerini yok
etmek için, üzerlerine mo-
bilya cilas› serpip yumu-
flak bir bezle silin.

PRAT‹K B‹LG‹LER

Eti iri kuflbafl› fleklinde
do¤ray›n. So¤anlar› so-
yup ince ince k›y›n. Do-
mateslerin kabuklar›n›
soyup küp fleklinde
do¤ray›n. Tavada tere-
ya¤›n› eritin. So¤anlar›
ilave edip pembeleflin-
ceye kadar orta ateflte
kavurun. K›rm›z› pulbi-
ber ve sirke ekleyip ka-
r›flt›r›n. Eti tavaya ilave
edip kar›flt›r›n. Defne
yapraklar›, mercanköflk
ve kimyonu ekleyin. Sa-
r›msak difllerini soyup
bütün olarak yeme¤e
ilave edin. Et suyu ve
tuzu ekleyip rengi de¤i-

flinceye kadar kavurun.
Do¤ranm›fl domatesi ila-
ve edip kapa¤› kapal›
olarak a¤›r ateflte 1.5-2
saat piflirin. Suyunu
çektikçe kaynar et suyu
ilave edebilirsiniz. Gu-
lafl pifltikten sonra sa-
r›msak difllerini içinden
ç›kar›n. S›cak olarak
servis yap›n.

800 gr Dana Kuflbafl›, 4 So¤an, 80 gr Tereya¤› veya
Margarin, 1 Çay Kafl›¤› K›rm›z› Pulbiber, 1 Çorba Kafl›¤›

Sirke, 4-5 Difl Sarm›sak, 2 Defne Yapra¤›, 4 Olgun
Domates, 1 Su Barda¤› Et Suyu, 1 Tutam Mercanköflk,

1 Tutam Kimyon, Tuz

Malzemeler

Haz›rlan›fl›

Baharatl› Gulafl 

Bu y›l›n moda çantalar›
Birkin, Emmy, Edith, Lariat, Speedy... Hepsi de birer çanta modeli ismi. Peki

hangisi bu y›l en gözde? ‹flte sezonun çantalar› hakk›nda bilmeniz gerekenler...

Türkye as›ll› modac›
Erdem Moral›o¤lu'na ödül

‹
ngiltere Moda Kuru-
lu'nun bu y›lki "Fashi-
on Forward" ödülleri
Türkiye as›ll› Britanya-
l› modac› Erdem Mo-

ral›o¤lu, Christopher Kane
ve Marios Schwab aras›nda
paylaflt›r›ld›. Türkiyeli baba
ve ‹ngiliz annenin çocu¤u
olarak Kanada’da do¤up
büyüyen Erdem Moral›o¤lu,
Toronto’daki Ryerson Üni-
versitesi’ndeki moda e¤iti-
minin ard›ndan  Vivienne
Westwood’un yan›nda staj-
yer olarak ifle bafllad›. Dah
asonra Diane von Fursten-
berg'le çal›flt›. 2005'te ise
kendi markas› "Erdem"i pi-
yasaya sundu. Ard›ndan, ‹n-
giltere’deki Royal Aca-
demy’de moda üzerine
mast›r yapan yetekli tasa-
r›mc›, 2005’te de önemli bir
moda ödülü olan British

Fashion Fringe’i kazand›.
"Moda ba¤›ml›s›" olarak ad-
land›r›lan Moral›o¤lu'nun
müflterileri aras›nda Keira
Knightley gibi isimler yer
al›yor. Henüz 28 yafl›ndaki
genç modac› daha çok fe-
minen çizgileri tercih edi-
yor. Erdem, sundu¤u kolek-
siyondaki dikifl ve kal›p us-
tal›¤›yla “haute couture” ta-
sar›mc›lar›na benzetiliyor.
Daily Telegraph'a "Kendini
‹ngiliz oldu¤u kadar Türk
de hissetti¤ini" söyleyen
Moral›o¤lu saçlar›n› acelesi
oldu¤u zamanlarda Hack-
ney'deki bir Türk berberin-
de kestiriyor. Erkeklerin tak›
kullanmas›na karfl› oldu¤u-
nu da ifade eden Erdem
Moral›o¤lu'nun gitmeyi en
sevdi¤i restoran da New
York'ta Anadolu yemekleri
yapan "Moustache".

D
erisinden ruga-
n›na, el çanta-
s›ndan büyük
hobo modeline

kadar çantalar, kad›nlar›n
vazgeçilmez aksesuar›. Se-
zonun moda yaklafl›m›n›
vurgulayan çantalar, gide-
rek moda endüstrisinde
daha da önem kazan›yor.
Kad›nlar bu gözde ve hit
modellere sahip olabil-
mek için birbirleriyle yar›-
fl›yor. Kim hangi markay›
ve modeli sat›n alm›fl, bu
özellikle moda tutkunlar›
aras›nda büyük merak
uyand›r›yor. 'Klasikler' bir
yana, her sezon çanta
trendleri de modayla bir-
likte de¤iflim gösteriyor.
Üstelik tasar›m çanta fiyat-
lar› da dudak uçuklatan
cinsten. Neredeyse bir
otomobil fiyat›na sat›lan
çantalar bile var! Son y›l-
larda art›k bir aksesuar-
dan çok statü göstergesi
de olan çanta evli ya da
bekâr,  ifl ya da ev kad›n›
ay›rt etmeksizin herkeste
ayn› duyguyu uyand›r›yor:
"Bu benim olmal›!" Ama
binlerce sterlin ödemeyi

göze alman›z da bu çanta-
lara sahip olmak için yet-
miyor. Bekleme listesine
ad›n›z› yazd›r›p, gerisini
flansa b›rakmak zorunda-
s›n›z. Örne¤in Hermes'in
Birkin modeli için bekle-
me listelerinin dört y›la
uzad›¤›n› hat›rlatmakta
yarar var... Ama Hermes
sahibi olanlar buna de¤di-
¤ini söylüyor. Ne de olsa
bir 'klasik' sat›n alm›fl olu-

yorsunuz. Ne modas› ge-
çiyor, ne eskiyor... Y›llar
geçse bile cazibesinden
hiçbir fley kaybetmeden
kullan›labiliyor. E¤er büt-
çenizi zorlay›p her y›l s›-
n›rl› say›da üretilen tasa-
r›m bir çantaya sahip ol-
mak istiyorsan›z, iyice dü-
flünün. Binlerce sterlini bir
sezon kullanabilece¤iniz
çok trendy bir çanta yeri-
ne, klasik ve her daim

gözde olan bir modele ya-
t›r›n. 

NEDEN BU KADAR PA-
HALI?
Tasar›m çantalar›n neden
bu kadar pahal› oldu¤u
tart›fl›la dursun, Marie
Claire dergisi son say›s›n-
da Salvatore Ferraga-
mo'nun 1.550 dolar de¤e-
rindeki çantas›n›n detayla-
r›n› göstererek bunu çok
iyi anlatm›fl: 
- Kullan›m say›s›n› test
edin: ‹çine koydu¤unuz
eflyalar›n fazlal›¤› ya da ki-
losu fark etmez; iyi kalite-
deki çantada y›pranma
yaflanmaz. - Malzemelerin
hepsi birinci s›n›f: Çanta-
n›n kendisi deri oldu¤u
gibi kimi çantalarda iç as-
tar› da deri olur. Ayr›ca to-
ka gibi metal aksesuarlar-
da da kararma olmaz. Fer-
muarlar da birinci s›n›ft›r. 
- Hafif olur: ‹yi bir tasar›m
çanta hafif olur. Böylece
ekstra bir yük hissetmezsi-
niz. 
- Orijinal mi, de¤il mi? Ta-
sar›m çantas›nda seri nu-
maras› içinde bellidir.
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K›br›sl›l›k, Mehmet Hasgüler,
Agora Kitapl›¤›

Mehmet Hasgüler’in K›br›s
üzerine kaleme ald›¤› “K›b-
r›sl›l›k” adl› kitab› Agora Ki-
tapl›¤› arac›l›¤›yla okurla bu-
lufltu. Hasgüler K›br›s soru-
nunu kimlik sorununun öte-
sinde ele alarak flu tespitler-
de bulunuyor: "K›br›s sorunu
kimlik sorunuyla s›n›rl› de-
¤ildir; kald› ki, nas›l kimlik
sadece kimlikten ibaret de¤il-
se K›br›s da sadece K›br›s de-
¤ildir: Biraz Ortado¤u,
biraz Ak-

deniz, biraz Lübnan, biraz Fi-
listin, biraz Avrupa, biraz as-
keri üs, biraz garnizon, biraz
iflgal, biraz Helenizm, biraz
Bizans, biraz Osmanl›, biraz
H›ristiyanl›k, biraz Müslü-
manl›k, biraz Türkçülük ve
biraz da her fley demektir.
K›br›sl›l›k ise bütün bunlar›
toplayan, ama ayn› zamanda
bunlar›n hepsinin ötesine ge-
çen, üstelik s›n›rlar› fazla da
belirgin olmayan bir durumu
ifade eder. Onun için, büyük
güçler ve hükümetler aras›
müzakerelerde gündeme ge-
len ve pazarl›k konusu edilen
sorunlar›n çok d›fl›nda bir
K›br›s'›n bulundu¤unu ve
K›br›sl›l›¤›n da böylesi bir
çok renkli temel üzerine yük-
seldi¤ini unutmamak gere-
kir..." 

"Bizim ‹çin Oyna", Mehmet
Ali Gökaçt›, ‹letiflim Yay.

Her vesileyle “siyaset bulafl-
t›rmayal›m” antlar› verilse
de, futbol politikan›n kay›t-
s›z kalamad›¤› bir toplum-
sal olgu. Kitlelerin sempati-

sini avlaman›n, onlara  “me-
saj vermenin” en popüler
mecralar›ndan biri… Türki-
ye’de de futbol ortam› hep
politik geliflmelerle iç içe bi-
çimlendi. Genel olarak do¤-
rudan devletin güdümü ve
genel politik iklimin belirle-
yicili¤i alt›nda… Ayr›ca par-
tilerin, siyasetçilerin veya si-
yasi nüfuz peflinde koflanla-
r›n müdahaleleriyle…  Her
dönemin politik koflullar›
futbol ortam›na yans›r. Önce,
ulus-devlet ve millet inflaas›
döneminin gerekleri... Ard›n-

dan, Tek-Parti döneminin bu
ele avuca s›¤maz spora nizam
verme çabalar› ve bu otoriter
yönetimin perde arkas›nda
farkl› dünya görüfllerinin ve
hiziplerin mücadelesi… DP
döneminde kulüplerin ikti-
dar himayesi aray›fl›… 

1960-80 döneminin politik
kutuplaflma koflullar›n›n ve
sosyo-ekonomik geliflmenin
beraberinde getirdi¤i görece
“ço¤ulcu” yap›… 1980 askerî
rejimiyle beraber, neoliberal
dönüflümün ve global kapita-
lizme eklemlenmenin etkile-
ri; özellikle milliyet-
çilik ba¤lam›nda
futbolun siyasi kul-
lan›m›n›n yo¤un-
laflmas› ve endüs-
triyel futbol… Bü-
tün bu dönemler
boyunca kulüp
yöneticilerinin
gözlerinin de
hep siyasi ve
ekonomik güç
odaklar›nda ol-
du¤unu, onla-
r›n himayesi-
ni arad›klar›-

n› görüyoruz.

Hayali Diller, Marina Yaguel-
lo, Çeviren: Necmettin Kâmil
Sevil, YKY  

‹nsano¤lunun konufltu¤u ilk
dili bulma hayalleri, düflün-
cenin kat›fl›ks›z anlat›m› ola-
cak kusursuz bir dilin ütopik
yarat›m›, gelece¤in toplumla-
r›n›n konuflaca¤› evrensel dil-
ler, felsefi dil, yapay diller,
glossolalialar ve dünyad›fl›
bir zamanda ve uzamda ko-
nuflulan diller. Ve bu hayalin

peflinde dil manyaklar›:
N i c o l a s
M a r r ,
H é l é n e
Smith, J. R.
R. Tolkien,
George Or-
well... Marina
Yaguello Haya-
li Diller’de ede-
biyattan sine-
maya, oyundan
inanca dek uza-
nan bir labirentte
dil yarat›c›l›¤›n›n
izlerini sürüyor.

‹flte kitaptan bir bölüm: 

“Her yarat›m ortak düfl gücü-
ne ba¤l›d›r. Dolay›s›yla, her
fleyden önce hayali dillerin
söylencesel kaynaklar›n› ko-
numland›rmak, söylenceyi
ütopyayla, uykudaki düflle
uyan›kken görülen düflü bir-
lefltiren ba¤› kesinlemek ye-
rinde olur; kitab›n ilk k›sm›-
n›n konusu da bu olacakt›r.
Ça¤›n düflünceleri göz önün-
de bulundurulmadan bir bi-
reyin düflüncesi üstüne yarg›-
da bulunulamayaca¤› için,
ikinci k›s›mda okuru dilbilim
düflüncesinin tarihi üstüne
h›zland›r›lm›fl bir yolculu¤a
ç›kar›yorum; bu yolculuk,
XVI. yüzy›ldan XX. yüzy›la
kurgu yaz›n› içinde dillerin
yarat›m› ile s›n›rlanm›flt›r.
Kald› ki, eylem içinde dilbi-
limsel fantazmay› aç›klamak
için iki örnek durum seçtim:
Nicolas Marr ve Helene
Smith’in durumlar›n›. Onlar
bu kitab›n üçüncü k›sm›nda
yer alacaklar. Son k›s›mda
da, do¤al dillerin savunulma-
s› ve örneklendirilmesine ça-
l›flaca¤›m.”

yeni ç›kan kitaplar
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KEM
HAIRDRESSER

& BARBER 
Bütün Saç Kesimi ve bak›m›

Yap›l›r. Çok ugun fiyata
servislerimizden yararlana

bilirsiniz
Contact: 07724 376 600

Spor bölümünde 

tak›m›m›zda oynayacak 

iyi kaleci aran›yor.

Tel : 07961 05 45 54

Kasapl›ktan anlayan veya
kasapl›k yapabilen ele-
manlara ihtiyaç vard›r.

Kalacak yer verilir.

Tel :020 85 73 2208

079 62 36 9642

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 Kebab Van’› Sat›l›k Cafe Shop 
Londra’ya  50 ml mesafede
yeri ile sabit Kebap Van’›

sat›l›kt›r

Takin ; 1300- 1400
Çal›flma saatleri 

16 00 – 24 00 aras›

TLF: 078 9444 2425

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

Sat›l›k Pound Shop
Güzel bir yerde olan

ve ifl yapama potansiyeli yüksek olan
Pound Plus Store satılıktır .

Tel : 02083  403  444- 07975 773 020

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

Bütün restaurantlar, coffes shop ve off- licencelara  

meyve, sebze  deliverisi yap›l›r.
Tel : 07786 474 449

We are providing vegetable and fruit delivery service 
to all coffee shops, restaurants and off licences.

Tel: 07786 474 449

Güney Delivery

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

Tel : 07971875988

Double Kiral›k Oda

sadece evli

çiftelere verilir

Tel : 07935 621 524

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

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

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

Tel : 079 64 48 44 50

Sat›l›k Restorant

Sat›l›k Villa Arsas›

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

güzel yer.

Fiyatı: £15500

Tlf: 078 90 17 7181

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

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

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

elverifllidir.

Tel : 07765523642
07853616033
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Galatasaray
Ankara'da cofltu: 1 – 3
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Fenerbahçe ligde 'devam': 2-0

T
urkcell Süper
Lig'de 15. hafta-
n›n son maç›nda
F e n e r b a h ç e
evinde Antalyas-

por'u 2-0 ma¤lup etti. Sar›-
lacivertliler, her iki yar›da
buldu¤u gollerle 3 puan
alarak, zirve yar›fl›n› sür-
dürdü.
Sar›-lacivertli ekip seyircisi
önünde golü erken buldu.

11. dakikada kullan›lan
köfle vuruflunda Güiza ka-
fa ile topu a¤lara göndere-
rek Fenerbahçe'yi 1-0 öne
geçirdi. Golden sonra da
Kaz›m, Güiza ve Alex'le
fark› art›rma flanslar› yaka-
layan ev sahibi ekip, raki-
bine de 18. dakikada Dji-
ehoua'n›n ceza sahas› için-
deki vuruflu d›fl›nda pozis-
yon vermedi. Antalyas-

por'da Volkan Arslan 43.
dakikada ikinci sar› kart›n›
görerek tak›m›n› 10 kifli
b›rakt›.
Eksik kalan Antalyaspor
ikinci yar›n›n bafl›nda ma-
ç›n en net pozisyonunu
yakalad›. 53. dakikada Dji-
ehoua, topu bofl kale yeri-
ne auta atarak, tak›m›n›
mutlak bir golden etti. 64.
dakikada da Fenerbahçe
ad›na Lugano'nun kafa vu-
ruflu direkten dönerken,
Uruguayl› savunma oyun-
cusu 1 dakika sonra tak›-
m›n› rahatlatan golü atma-
y› baflard›. Kalan dakika-
larda baflka gol olmay›nca
Fenerbahçe 2-0'l›k skorla
3 puan› alan taraf oldu.
Sahas›ndaki 7. galibiyetini
elde eden Fenerbahçe,
puan›n› 29'a ç›kararak, 4.
s›radaki yerini korudu.

Turkcell Süper Lig'de 15.
haftan›n aç›l›fl maç›nda Ga-
latasaray, deplasmanda
Gençlerbirli¤i'ni 3-1 yendi.
Ev sahibi Gençlerbirli¤i ilk
dakikalarda Galatasaray'a
göre daha atak görünür-
ken, sar›-k›rm›z›l› ekip ise
maça temkinli bafllad›.
Gençlerbirli¤i arad›¤› golü
26. dakikada Burhan Efler
ile, Meira'n›n hatas› sonucu
buldu. Golden sonra rakip
kaleye daha s›k gitmeye
bafllayan Galatasaray, 2 da-
kika sonra beraberli¤i son
haftalar›n formda futbolcu-
su Lincoln ile sa¤lad›.
39. dakikada Lincoln'ün
çok güzel pas›n› bir di¤er
formda futbolcu Baros af-
fetmedi ve sar›-k›rm›z›l›
ekibin galibiyet golüne im-

za att›. Galatasaray ilk yar›-
n›n sonlar›na do¤ru 42. da-
ikkada Arda ile üçüncü go-
lü att› ve devre 3-1 sar›-k›r-
m›z›l› ekibin üstünlü¤ü ile
sona erdi. ‹kinci yar›n›n
özellikle ilk 15 dakikas›nda
Galatasaray daha etkili
olurken, Gençlerbirli¤i bu
dakikalarda oyunu genelde

kendi sahas›nda kabul etti.
60. dakikadan sonra Gala-
tasaray kalesine daha s›k
gitmeye bafllayan ev sahibi
Gençlerbirli¤i, buldu¤u po-
zisyonlardan yararlanama-
y›nca ilk yar›da at›lan goller
sonucu maç 3-1 Galatasa-
ray'›n üstünlü¤ü ile sona
erdi.

Avrupa kupalar›na veda eden Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'in 15.
haftas›nda Antalyaspor'u 2-0 yendi. Sar›-lacivertliler, Güiza ve Luga-

no'nun golleriyle bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazand›.
Turkcell Süper Lig'de 15. haftan›n ilk maç›nda Ankara'da Galatasaray,

ilk yar›da buldu¤u gollerle Gençlerbirli¤i'ni 3-1 ma¤lup etti.

Befliktafl nefes ald›: 1-0 Sivas 84 gün sonra lider

T
urkcell Süper Lig'de art arda Fe-
nerbahçe ve Ankaraspor yenil-
gileriyle s›k›nt›l› günler geçiren
Befliktafl, 3 puan hasretine An-
karagücü karfl›s›nda son verdi.

15. haftada a¤›rlad›¤› baflkent temsilcisini
ilk yar›da Holsoko'nun kaydetti¤i golle 1-
0 ma¤lup ederek, Trabzonspor'un puan
kaybetti¤i haftay› iyi de¤erlendirdi.
‹nönü Stad›'ndaki maç›n bafl›nda etkili
kontrataklar gelifltiren konuk Ankaragücü
Murat ve Gökhan'la pozisyonlar üretti.
Holosko ve Nobre'nin etkili oyunuyla
dengeyi sa¤layan Befliktafl, Slovak golcü-
sünün 25. dakikadaki vurufluyla 1-0 öne
geçti.
Golden sonra rahatlayan ve her hatt›yla

rakibinin üzerine giden siyah-beyazl›lar,
devrenin son 10 dakikas›nda üst üste net
pozisyonlar üretmesine karfl›n fark› aça-
mad›.
‹kinci yar›da da oyunun hakimi olan Be-
fliktafl, Nobre ve Cisse ve Holosko ile f›r-
satlar kaç›r›rken, 83. dakikada da Ankara-
gücü'nden Gökhan Emreciksin'in ceza
sahas› içinden vuruflu direkten döndü.
Kalan dakikalarda sonuç de¤iflmedi ve
Befliktafl Ankaragücü'nü 1-0 ma¤lup etti.
Bu sonuçla 3 hafta sonra hanesine 3 pua-
n› yazd›ran Befliktafl, 28 puanla zirve taki-
bini sürdürdü. Sahas›ndaki 8. maç›nda 6.
galibiyetini alarak önümüzdeki hafta oy-
nanacak Galatasaray derbisi öncesi de
moral kazand›.

T
urkcell Süper
Lig'in 15. hafta-
s›nda Hacette-
pe'yi a¤›rlayan Si-
vasspor, rakibini

2-1 ma¤lup ederek 3 pua-
n›n sahibi oldu. K›rm›z›-be-
yazl›lar, Trabzonspor'un da
Bursaspor'a yenilmesiyle
16. haftada ligin yeni lideri
oldu. Maça daha atak baflla-
yan Sivasspor, Tum, Balili,
Mehmet Y›ld›z, Mohammed
ve Musa Ayd›n gibi etkili
isimleriyle rakip kalede gol

arad›. Konuk ekip Hacette-
pe ise Zoko ve Sandro ile
Sivasspor kalesinde etkili
olmaya çal›flt›. Ev sahibi
ekipten Tum'un 13. dakika-
daki golüne konuk ekip 43.
dakikada Sandro'nun pe-
nalt› golüyle cevap verince

soyunma odas›na 1-1'lik
eflitlikle girildi. ‹kinci yar›da
oyunu karfl› alana y›kan ev
sahibi ekip, arad›¤› gole ise
87. dakikada yine Herve
Tum'la ulaflt› ve zor da olsa
3 puan almay› baflard›. Bu
sezon sahas›nda oynad›¤›
8. maçta 7. galibiyetini alan
Sivasspor, flampiyonluk ya-
r›fl›ndaki iddias›n› sürdür-
dü. Son 5 maçta 4. kere sa-
hadan galip ayr›lan 'Yi¤ido-
lar', 31 puanla ve averajla li-
derli¤e yükseldi.

Ligde son 2 maç›n› kaybeden Befliktafl, 15. haftada ‹nönü'de
Ankaragücü'nü Holosko'nun tek golüyle 1-0 yendi.

Turkcell Süper Lig’de sahas›nda Hacettepe’yi yenerek puan›n› 31’e ç›karan ve Trab-
zonspor’un Bursaspor’a yenilmesi üzerine, averajla liderlik koltu¤una oturan Si-
vasspor, böylece liderlik koltu¤unu 84 gün sonra tekrar eline geçirmeyi baflard›.

Trabzon koltu¤u b›rakt›: 2-1

Turkcell Süper Lig'in 15.
haftas›nda zorlu Bursa
deplasman›na ç›kan lider
Trabzonspor, 2-1'lik yenil-
giyle liderlikten indi.
Karfl›laflman›n ilk yar›s›nda
Bursaspor daha etkili bir
oyun sergiledi. Savunma
blo¤unu önde tutarak raki-
binin orta alanda pas yap-
mas›n› engellemeye çal›-
flan yeflil-beyazl› tak›m, sa¤

kanattan Veli, sol kanattan
da Melo ve Gökhan Güleç
ile ataklar gelifltirmeye ça-
l›flt›. Maça rakibine oranla
daha fazla konsantre oldu-
¤u gözlenen Bursaspor,
arad›¤› gole 35. dakikada
Gökhan Güleç ile ulaflt›.
‹kinci yar›ya topa daha çok
sahip olarak bafllayan
Trabzonspor, uzaktan flut-
larla gol arad›. Bursaspor

kontrataklarda Mustafa
Sarp ve Romashchenko ile
f›rsatlar yakalarken, oyunu
rakip 18'e y›kan Trabzons-
por 79'da Umut Bulut'la
beraberli¤i yakalad›. Kalan
dakikalarda her iki tak›m›n
da çabalar› uzatma anlar›n-
da Bursaspor ad›na sonuç
verdi ve oyuna sonradan
giren Sercan Y›ld›r›m, ev
sahibi tak›m› 2-1'lik galibi-

Trabzonspor, 15. hafta karfl›laflmas›nda Bursaspor'a deplasmanda 2-1
ma¤lup oldu. Bordo-mavililer uzatma anlar›nda yedikleri golle bu sezon

ikinci yenilgisini ald› ve liderli¤i Sivasspor'a kapt›rd›.
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36
p u a n l ›
Chelsea 18
p u a n l ›
k omflu su

West Ham United'› der-
bide konuk etti. Stam-
ford Bridge'deki müca-
delede Yorkshire Bölge-
si hakemlerinden Mike
Riley düdük çald›. 
Chelsea savunmas›n›n
elle müdahale itirazlar›-
na kulak asmayan ve
hakemden de düdük
gelmeyince oyuna de-
vam eden Noble topu
Bellamy'ye aktard›, Galli
oyuncu 33. dakikada
Hammers'›n derbide
skor avantaj›n› yakala-
mas›n› sa¤lad›. Daha ön-
ce Ada'da Arsenal,
Manchester City ve Bol-
ton Wanderers formalar›
da giyen Frans›z süper
y›ld›z Nicolas Anelka
derbinin 51. dakikas›nda

skora denge getirerek
Premier League kariyeri-
nin 100. golünü kaydet-
mifl oldu, baflar›l› oyun-
cu bu sezon kaydetti¤i
gol say›s›n› da 14'e ç›-
kard›. West Ham altyap›-
s›nda yetiflen ve Chelse-
a'ye transfer oldu¤u dö-
nemde iki tak›m aras›n-
da ciddi sürtüflmelere
sebep olan Lampard 88.

dakikada rakip ceza ala-
n› içinde yerde kald› an-
cak hakem pozisyonu
devam ettirdi. Derbide
1-1'lik skorla beraberli¤e
raz› olan Maviler liderlik
f›rsat›n› teperken 17.
haftada puan kaybeden
flampiyonluk adaylar› Li-
verpool, Manchester
United ve Arsenal'in ara-
s›na kat›ld›.

Premier League'de 19
puanla 12. s›rada bulu-
nan Middlesbrough 17.
haftan›n aç›l›fl maç›nda
29 puanl› 4. Arsenal'i ko-
nuk etti. Riverside Sta-
d›'ndaki zorlu mücade-
lede Northamptonshire
Bölgesi hakemlerinden
Peter Walton düdük çal-
d›. 
Ev sahibi Middlesbro-
ugh'da menajer Gareth
Southgate en önemli si-
lah› olarak de¤erlendiri-
len Tuncay fianl›'y› Arse-
nal karfl›s›nda da ilk
11'de sahaya sürdü. 
Arsenal'in hafta içinde
Estadio do Dragao'da
oynad›¤› ve 2-0 kaybe-
derek fiampiyonlar Ligi
G Grubu'ndan ikinci s›-

rada ç›kt›¤› FC Porto ma-
ç›nda dinlendirilen Fab-
regas-Adebayor ikilisi
Riverside'da 17. dakika-
da sahneye ç›kt›. ‹lk bö-
lümde peflpefle korner-
ler kullanan ev sahibi
karfl›s›nda kazand›¤› ilk
köfle vuruflunu Fabre-
gas'la kullanan Gunners
Adebayor'la golü bula-
rak öne geçmeyi baflar-
d›. 
Arsene Wenger taraf›n-
dan keflfedilen, ancak
Arsenal'de yeterince for-
ma flans› bulamay›nca
tak›mdan ayr›lmaya ka-
rar veren ve 2007/08 Se-
zonu bafl›nda Middles-
brough'ya gelen Frans›z
Aliadiere 29. dakikada
mücadeleye denge geti-

ren isim oldu, asisti ya-
pansa sa¤ kanattan sert
ortas›yla Tuncay'd›. 
‹lk yar›daki karfl›l›kl› gol-
ler 90 dakikan›n skoru-
nu da tayin ederken ta-
raflar birer puana raz›
oldular.
Boro bu skorun ard›n-
dan ligde puan›n› 20 ya-
parken flampiyonluk ya-
r›fl›nda bir önemli yara
daha alan Arsenal 30
puana yükseldi.

Chelsea de bir puana raz› oldu
fiampiyonluk yar›fl›ndaki rakipleri Liverpool, Manchester United ve Arsenal'in
ikifler puan kaybettikleri 17. haftada West Ham United'› konuk eden Chelsea 1
puana raz› oldu ve liderlik f›rsat›n› tepti. Mavilere beraberli¤i getiren Frans›z Ni-
colas Anelka Premier League kariyerindeki 100. golünü kaydetti.

Boro ve Arsenal
yeniflemedi...
Middlesbrough ve Arsenal aras›nda Riverside Stad›'nda oynanan 17. hafta mü-
cadelesinden galibiyet ç›kmad›. Taraflar›n ilk yar›daki karfl›l›kl› gollerle birer
puana raz› olduklar› karfl›laflmada yapt›¤› asistle ön plana ç›kan Tuncay kaza-
n›lan puanda pay sahibi olmay› baflard›.

S
on 2 sezonun
Premier League
flampiyonu. 1
maç› eksik 31
puanl› Manches-

ter United 17. hafta mü-
cadelesinde Londra'da
18 puanl› Tottenham'a
konuk oldu. White Hart
Lane'deki zorlu mücade-
lede Wirral Bölgesi ha-
kemlerinden Mike Dean
düdük çald›. 
Gol sesinin ç›kmad›¤› 90
dakikan›n ard›ndan
Manchester United pu-

an›n› 32 yapt› ve lider Li-
verpool'un Hull City kar-
fl›s›nda 2 puan kaybetti-
¤i haftada f›rsat tepmifl
oldu. Sezon bafl›nda ya-
flad›¤› s›k›nt›l› günleri
geride b›rakmak ve lig-
de t›rman›fla geçmek is-
teyen ev sahibi Totten-
ham ise puan›n› 19 yap-
t›.  Sezon bafl›nda Tot-
tenham'dan Manchester
United'a gelen Bulgar
Berbatov da ilk kez eski
stadyumunu ziyaret et-
mifl oldu.

Tottenham ManU’dan
1 puan kopard›...
Son haftalarda iyi bir performans yakalayan Tottenham Hotspur ve
Manchester United aras›nda White Hart Lane'de oynanan 17. hafta mücade-
lesinden gol sesi ç›kmad›, K›rm›z› fieytanlar lider Liverpool'un Hull City
karfl›s›nda 2 puan kaybetti¤i haftada f›rsat tepmifl oldu.

Daily Mail gazetesi,
"Tuncay, nas›l halk›n
sevgilisi haline geldi"
bafll›¤›n› kulland›¤› yaz›-
da, Türkiyeli futbolcu-
nun, futbol kariyeri ve
özel hayat›yla ilgili bilgi-
lere yer verdi. 
Futbolcunun, henüz 26
yafl›ndayken Türkiye'de
bir "efsane" haline geldi-
¤ini ve bir anda Chelse-
a'nin transfer listesine
girdi¤ini yazan gazete,
Middlesbrough'nun, "çi-
çek açan" y›ld›z›n› sat-
mamakta kararl› oldu¤u-
nu belirtti. 
Haberin giriflinde, "Fe-
nerbahçe'den Middles-
brough'ya 18 ay önce
bedelsiz gelen ve teknik
direktör Gareth Southga-
te taraf›ndan 16 milyon
sterlin de¤er biçilen
Tuncay fianl› kimdir?" di-
ye soran gazete, daha
sonra futbolcunun Tür-
kiye'deki hayat›, çocuk-
lu¤u ve aç›klamalar›na
iliflkin bilgi verdi. 
Tuncay'›n, "Türkiye'de
yaflad›¤›m yerle Middles-

brough kenti aras›nda
benzerlikler var. Midd-
lesbrough'da fakir semt-
ler oldu¤unu biliyorum.
Ben de fakir bir çocuk-
tum ve zengin bir hayat
yaflamad›m. ‹nsanlar›n,
hayatlar›n› sürdürebil-
mek için gerçekten çok
çal›flt›¤› bir yerdeki aile-
den gelmek nedir biliyo-
rum. Herkesin bir kaç›fla
ihtiyac› vard›r ve futbol
bunu sa¤l›yor" fleklinde-
ki aç›klamas›n› ön plana
ç›karan gazete, futbolcu-
nun, ilk kez 15 yafl›n-
dayken amatör bir tek-
nik direktör taraf›ndan
keflfedildi¤ini, Fener-

bahçe'ye gelmesinin ar-
d›ndan ise taraftarlar›n
sevgilisi haline geldi¤ini
yazd›. 
Gazete, "Ailem futbolcu
olmam› istemiyordu.
Okula devam etmemi ve
sayg›n bir mesle¤imin
olmas›n› istiyordu. Be-
nim için en iyisini isti-
yorlard›. Okuluna giden
normal bir çocuktum.
Futbol, okulda ve so-
kakta oynad›¤›m bir
oyundan ibaretti. Her
fley bir tesadüfle bafllad›"
diye konuflan Tuncay'›n,
Türkiye'deki popülarite-
sinden vazgeçerek, rü-
yas›n› gerçeklefltirmek
için ‹ngiltere'ye geldi¤ini
belirtti. 
Tuncay'›n, Türkiye'de
oldu¤u gibi Middlesbro-
ugh'da da herkesin sev-
gilisi oldu¤una iflaret
eden gazete, gülümse-
mesi yüzünden eksik ol-
mayan futbolcunun, ge-
rek taraftarlar, gerekse
tüm kulüp çal›flanlar› ta-
raf›ndan sevildi¤ini kay-
detti.

Boro'nun çiçek açan
y›ld›z›: Tuncay...
Premier League'de iyi bir sezon geçiren Tuncay fianl›, ad›n›n, Chelsea ile
an›lmas›n›n ard›ndan ‹ngiltere spor bas›n›n›n gündemine oturdu. Milli futbolcu
hakk›nda övgü dolu sözlere yer veren Daily Mail gazetesi, Middlesbrough'nun
çiçek açan y›ld›z›n› satmamakta kararl› oldu¤unu belirtti.
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Kemerleri S›karsak
Diktatör bir akflam meyhaneden içeri girer. Tezgahtara yakla-
fl›r. Hafif içkili bir sarhoflun yan›na çöker. Oradan buradan
konuflurlarken sorar:
-Böyle hergün içmek için ne kadar kazan›yorsun?
Sarhofl: -Günde 2 bin lira.
-Peki kemerleri biraz s›kal›m diye ücretleri azalt›p, koflullar›
a¤›rlaflt›rsak, ne kadar kazan›rs›n?
Sarhofl: - 4 bin lira.
-Peki biraz daha s›karsak kemerleri?
-O zaman 5 bin liraya para demem.
Diktatör k›zar: -Bu ne biçim ifl. Köküne kadar s›karsak?
-O zaman muhakkak 10 bin lira kazan›r›m.
Diktatör flafl›rm›flt›r. Adam›n ne ifl yapt›¤›n› çok merak edip
sorar:
-fieytan m›s›n, nesin, ne ifl yap›yorsun?
-Mezarc›y›m!

K›tl›k m› var?
‹ngiliz Kral›, vergileri çok da a¤›rlaflt›rd›¤› bir dönemde, gizli
bir yolculuk yapmak zorunda kalm›fl. Elinden geldi¤ince k›-
l›k de¤ifltirmifl ve yolculu¤un ilk gecesinde bir handa kalm›fl.
Sabah kahvalt›s›nda 3 yumurtal› bir omlet yedikten sonra, üc-
retin ne kadar oldu¤unu sormufl. Hanc›:

-"15 alt›n!" demifl. Kral afallam›fl, çünkü bu para büyük bir
paraym›fl:
-O ne yahu? Yumurta k›tl›¤› m› var bu yörede?
Daha geceden kral› tan›m›fl olan hanc›, gülümseyerek cevap
vermifl:
-Yok efendim, yumurta k›tl›¤› yok da, adam gibi kral k›tl›¤›
var.
Allah flimdi ne yap›yor?
Bir gün yolda yaya giden bir bektaflinin önüne bir atl› ç›kar: 
- "Baba" der, "bir müflkülüm var. Beni ayd›nlat›r m›s›n?" Bek-
tafli yan›t verir:
- Elimden gelen bir fleyse, hay hay o¤lum! 
- fiunu ö¤renmek istiyorum: fiu anda Allah ne yap›yor? 
Sualin münasebetsizli¤ine içerleyen dervifl, hiç belli etmez: 
- Yan›t veririm ama bir flartla, sen o attan in, ben bineyim. 
- Neden? 
- Böyle yüksek bir suale yüksekten yan›t vermek gerekir de
ondan!
Adam attan inmifl, Bektafli binmifl. Adam: 
- "Hadi" demifl "söyle bakal›m. Allah flimdi ne yap›yor?" Bek-
tafli: 
- "Ne yapacak" demifl, "at› senin gibi bir budalan›n elinden
al›p, benim gibi bir ak›ll›ya veriyor". Ve çalakamç› uzaklafl-
m›fl. 

Önümüzdeki hafta ve devam›ndaki birkaç gün içerisinde, seyahate ç›kacak
Koç’lar›n dikkatli olmas›nda fayda var. Çifte rezervasyon, yolda oluflabilecek
teknik sorunlar v.b ulafl›m sorunlar›na karfl› tedbirli olmak yararl› olabilir.
Yak›nlar›n›z›n sorunlar› veya sa¤l›k problemleri nedeniyle de yorulman›z ge-
rekebilir.

KOÇ - 21 Mart - 20 Nisan

Önümüzdeki iki hafta boyunca, arkadafllar›n›zla ya da arkadafllar›n›z› görmek
için yak›n veya uzak seyahatlere ç›kabilir, ifl ve e¤lenceyi birlefltirerek yeni
çevrelere girebilirsiniz. ‹flyerinizde üst pozisyondaki kiflilerle iliflkiler için
olumlu dönemdesiniz. 

BO⁄A - 21 Nisan - 21 May›s 

Bu hafta kendinizi stres alt›nda hissedebilir, gergin kifliler, gerilimli atmosfer-
ler veya gergin iliflkiler nedeniyle zor dakikalar yaflayabilirsiniz. Sizin veya
aile üyesi kiflilerin sa¤l›k sorunlar› tatilinizin bir k›sm›nda bu konulara zaman
ay›rman›z› gerektirebilir. 

‹K‹ZLER - 22 May›s - 21 Haziran

Birkaç gün içerisinde, çevrenizdeki kiflilerin gerilimli halleri nedeniyle kendi-
nizi gergin ortamlar›n içerisinde bulabilirsiniz. Ani ve beklenmedik olaylar ne-
deniyle flafl›rabilir, tatili baflkalar›na yard›m ederek geçirebilirsiniz. Sa¤l›¤›n›-
za da dikkat edin!  

YENGEÇ - 22 Haziran - 23 Temmuz

Bu hafta ve devam›ndaki birkaç günlük süreç içerisinde aflk hayat›n›z›, sos-
yal yaflam›n›z› veya özel iliflkilerinizi kapsayan konularda gergin aç›lar›n et-
kisi alt›ndas›n›z. Maddi konularda gereksiz harcamalar yapabilir ve ödeme
s›k›nt›lar› yaflayabilirsiniz. 

ASLAN - 24 Temmuz - 23 A¤ustos

Önümüzdeki hafta iflinizi veya kariyerinizi ilgilendiren konularda ani ve bek-
lenmedik haberler alabilirsiniz. Haks›zl›¤a u¤ram›fl hissine kap›l›rsan›z, sü-
reç içerisinde bu durumun sizi daha güzel yerlere tafl›yabilecek f›rsatlar bul-
man›z› sa¤layaca¤›n› unutmay›n! 

BAfiAK - 24 A¤ustos - 23 Eylül

Birkaç gün içerisinde, resmi iliflki içerisinde oldu¤unuz kifliler, medyayla il-
gili bir proje, yak›n akrabalar›n›zla ilgili (sa¤l›klar› da dahil) önemli konu-
larda baz› beklenmedik geliflmeler yaflayabilir, kendinizi ifade etmek de
zorlanabilirsiniz.  

TERAZ‹ - 24 Eylül - 23 Ekim 

Bu hafta maddi konularda beklenmedik geliflmeler yaflayabilirsiniz. Yük-
sek mebla¤larda harcamalar yapabilir, bekledi¤iniz ödemenin yap›lmad›-
¤›n› ya da kredinin ç›kmad›¤›n› ö¤renerek üzülebilirsiniz. Maddi konular-
da olaylar› her aç›dan gözlemlemekte ve hesaplamakta fayda var. 

AKREP - 24 Ekim - 22 Kas›m  

Birkaç gün içerisinde, (anne baban›z dahil)otorite pozisyonundaki kifliler-
le iliflkileriniz y›l›n en gergin döneminde olabilir. Sert cümlelere ya da ac›-
mas›z yaklafl›mlara maruz kalabilirsiniz. Bu durum ortadan kalkt›ktan
sonra kendinizi iyi hissedeceksiniz, üzülmeyin.  

YAY - 23 Kas›m - 22 Aral›k

Önümüzdeki hafta ve devam›ndaki birkaç gün içerisinde, seyahate ç›-
kacaklar›n biletlerini, vizelerini, rezervasyonlar›n› ve arabalar›n› iki ke-
re kontrol etmesinde fayda var, yolculuklar esnas›nda aksilikler yafla-
nabilir.

O⁄LAK - 23 Aral›k - 20 Ocak

Bu hafta maddi konularda s›k›fl›kl›k yaflayabilir, yüksek mebla¤l› har-
camalar yapabilir veya maddi aç›dan bekledi¤iniz deste¤i göremedi¤i-
niz için hayal k›r›kl›¤› yaflayabilirsiniz. Size yak›n kiflilerin hareketlerin-
deki umut k›ran tav›rlar sizi flafl›rtabilir.

KOVA - 21 Ocak - 19 fiubat 

Önümüzdeki hafta, ailenizi, sevdi¤iniz kiflileri, evinizi veya yaflad›¤›n›z
yeri ilgilendiren haberler alabilirsiniz. Çevrenizdeki kifliler size ihtiyaç
duyabilirler veya iflte sizden çok fazla fley beklenebilir. Sevdiklerinizin
sa¤l›¤› da dikkat gerektiren konular aras›nda olabilir. 

BALIK - 20 fiubat - 20 Mart 

BBUURRÇÇLLAARR
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