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‹
ngiltere’de göç-
men topluma ge-
nifl bir alanda
hizmet veren
Kürt ve Türk
dernek ve ku-

rumlar›n faaliyetleri kri-

zin ve buna ba¤l› olarak
‘funding’lerin daralt›l-
mas›yla k›s›tlanmaya
bafllad›. Kriz nedeniyle
‘funding’ler daralt›l›p,
toplum merkezlerinin
hizmetleri k›s›tlan›rken,

yine krizden dolay› in-
sanlar›n bu kurumlar-
dan iflsizlik, ev sorunu,
psikolojik sorunlar ne-
deniyle yard›m alma ih-
tiyac› art›yor. ‘Funding’
sistemindeki k›s›tlama-
lar, kurumlar›n yapt›kla-
r›, dan›flmanl›k hizmet-
lerini, hafta sonu çocuk-
lar için e¤itimlerini, ye-
tiflkinler için ESOL kurs-
lar›n›, el sanatlar›, genç-
lerin çeteleflme ve uyufl-
turucu kullanmalar›n›
önlemek amac›yla kül-

tür ve sanat alan›nda
yap›lan; ba¤lama, tiyat-
ro, halkoyunlar› ve çe-
flitli spor etkinliklerini
daha zor yap›l›r hale
getirecek. Londra’da fa-
aliyet yürüten Kürt ve

Türk dernek ve sivil
toplum kurulufllar›n›n
yetkilileri, funding’lerin
k›s›tlanmas› nedeniyle
hizmetlerinde azalma
olabilece¤i uyar›s›nda
bulunuyorlar. Sayfa 19’da

10 sal kêm dît
45 sal xwest

2009 y›l›nda
iflsiz say›s›nda
patlama
yaflanacak

sayfa 7’de

sayfa 3’te

YARDIM ‹HT‹YACI
ARTARKEN ‘FUND‹NG’LER

AZALTILIYOR...

Day-Mer Baflkan› Ahmet Sezgin Halkevi Baflkan› Mustafa Topkaya ‹MECE Yöneticilerinden Akgül Baylav Gik-Der Sekreteri Hac› Özdemir
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2008 y›l›n›n en ‘hatal›’
filmleri listesi yay›nland›
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H
ollywood’un
en ünlü yö-
netmeni Ste-
ven Spielberg
kamera arka-

s›na geçti. 100 milyon do-
lardan fazla bir bütçe ay-
r›ld›. Harison Ford tekrar
flapkas›n› bafl›na geçirdi.
Tüm bunlar Indiana Jo-
nes’›n son maceras› olan
Krital Kafatas› Krall›¤›’na
giflede baflar› getirdi belki
ama filmi y›l›n en hatal›
filmi olmaktan al›koyama-
d›.  

INDIANA
JONES Z‹RVEDE
‹nternet sitesi moviemista-
kes.com, sinemasever
okurlar›ndan, filmlerdeki
mant›k ve kamera hatala-
r›na dair bilgi ve uyar›lar›
derleyerek 2008’in en ha-
tal› filmlerini bir liste ha-
linde yay›nlad›. Listenin
tepesinde yer alan Kristal
Kafatas› Krall›¤›nda tam
67 hata saptanm›fl.
1957 y›l›nda geçen filmde,
bu tarihe uymayan pek
çok detay var. Bunlardan
biri filmde Indiana Jones
ve o¤lunun kulland›¤›
Harley Davidson motosik-
let; dikkatli gözler moto-
sikletin modelinin
2000’lerden sonra oldu¤u-
nu farketti. 
Filmin bir sahnesinde aç›-
lan ve Orta Amerika ülke-
lerinin yer ald›¤› haritada
Belize de bulunuyor. Bu-
gün Belize adl› bir ülke
var ama bu ülkenin ad›

1973’e kadar ‹ngiliz Hon-
duras› (British Houndu-
ras) idi. 
Kristal Kafatas› Krall›-
¤›’nda, sahnelerin sürekli-
li¤inde de farkedilen hata-
lar var. Bir sahnede Harri-
son Ford k›vr›lm›fl bir
gömlekle perdede görü-
nüyor ancak sahnenin de-
vam›nda gömle¤i düz ola-
rak üzerinde bulunuyor. 

KARA fiÖVALYE ‹K‹NC‹
Hatal› filmler listesinin
ikinci s›ras›nda yine bü-
yük bütçeli bir devam fil-
mi yer al›yor; Batman -
Kara fiövalye… 
46 hatan›n saptand›¤›
filmde, Joker ayn› sahne-
de iki farkl› saç stili ile
perdede görünüyor. Bir
baflka sahnenin devam›n-

da Joker’in silah tuttu¤u el
de¤iflmifl. 
ABBA müzikali Mamma
Mia’da saptanan hata say›-
s› Kara fiövalye’dekilerden
sadece bir tane daha az.
Bu da, tarihte en çok
DVD sat›fl› rakam›na ula-
flan Mamma Mia’y›, hata-
lar listesinde üçüncü basa-
ma¤a koyuyor.
Listenin duyuruldu¤u site-
nin baflkan› Jon Sandys
listeye giren filmler hak-
k›nda flunlar› söyledi; “bu
kadar büyük bütçeli film-
lerde bu tür hatalardan
yap›lmayaca¤›n› ya da en
az›ndan hatalar›n bilgisa-
yar yard›m›yla kapat›laca-
¤›n› düflünürsünüz. Ama
hatalar yap›lmaya ve dik-
katli gözler de bunlar›
bulmaya devam ediyor.”

‹nternet sitesi moviemistakes.com’un aç›klad›¤› 2008’in en çok kamera ve mant›k hatalar›
içeren filmleri listesinin bafl›nda son Indiana Jones maceras› Kristal Kafatas› Krall›¤› yer ald›.

2009 Eminem
y›l› olacak

n Müzik piyasas›nda 2009 es-
ki dostlar›n dönüflüne sahne
olacak. Bunlardan biri Emi-
nem. Geçen y›l Coldplay'in
çok satan 45'li¤i Viva La Vi-
da'n›n Joe Satriani'den çal›nt›
oldu¤u iddias›, Cohen klasi¤i
Hallelujah'n›n X-Factor birinci-
si taraf›ndan yorumlanmas›,
Amy Winehouse'un kariyerin-
deki düflüfl, Britney Spears ve
Take That gibi isimlerin geri
dönüflü gibi müzik olaylar›
bolca konuflulmufltu. Geçen
y›l dünyan›n en yaramaz, en
sivri dilli, en yetenekli ve her
daim tart›flmalar yaratan rap'çi-
si Eminem pek konuflulma-
maflt›. Çünkü 2004 y›l›nda
emekli olmufltu. Ama elbette
ki pop müzik sektöründe olup
da emekli statüsüne kavuflmak
çok mümkün de¤il. Uzun bir
aradan ve kendini özlettikten
sonra Eminem, kadim dostu
Dr. Dre ile birlikte beflinci
stüdyo albümü Relapse'i
2009'un bafllar›nda piyasaya
sürüyor. 

Kültür
sanat
dünyas›

n Oscar’l› iki oyuncuyu
ikinci kez buluflturan “Last
Chance Harvey”, ABD’de
16 Ocak’ta gösterime giri-
yor. Joel Hopkins’in yönetti-
¤i filmde Dustin Hoffman,
k›z›n›n dü¤ünü için geldi¤i
Londra’da Emma Thomp-
son’la romantik iliflkiye gi-
ren dul bir adam› oynuyor.
Hayat›n ikinci bahar›nda
aflk baflkad›r. Oscar ödüllü
iki oyuncu Dustin Hoff-
man’la Emma Thompson’›
buluflturan “Last Chance
Harvey”de tam da böyle bir
aflk hikayesi anlat›l›yor. Bir
müzisyeni oynayan ünlü
aktör Dustin Hoffman, tem-
kinli konufluyor. “Bir film
çekerken, korkmal›s›n›z. en
az›ndan ben korkar›m.
Çünkü ço¤u film ifl yap-
maz.” Emma Thompson ise
“Gerçe¤i söylemek gerekir-
se, Dustin’le Londra’da gez-
menin ola¤and›fl› bir yans›-
mas› var. Çünkü o bir efsa-
ne. Londral›lar genelde
duygular›n› çok aç›¤a vur-
mazlar. Ama o kadar çok
“aaa, Dustin Hoffman” di-
yen oldu ki, çok büyük ilgi
vard›” diyor.

“Yes Man”
‹ngiltere'de 1

numara 

Cannes'›n bu
y›lki jüri baflkan›

Huppert
n Cannes Film Festivali jüri-
sine bu y›l, ünlü Frans›z film
y›ld›z› Isabella Huppert bafl-
kanl›k edecek. Cannes Film
Festivali'ne, sinema oyuncu-
lu¤undan, jüriye üyeli¤i ve
törenler bafl yöneticili¤ine
kadar 25 kez çeflitli görevler
üstlenerek kat›lan Huppert, 2
kez de en iyi kad›n oyuncu
ödülünün sahibi oldu. En
son 2001 y›l›nda Avusturyal›
yönetmen Michael Hane-
ke'nin yönetti¤i Piyanist adl›
filmle Cannes film Festiva-
li'nde en iyi kad›n oyuncu
ödülünü alan Huppert, jüri
baflkanl›¤›na getirilmesi dola-
y›s›yla yapt›¤› yaz›l› aç›kla-
mada, "Cannes dünyadaki
tüm yeni fikirlere aç›k bir ka-
p›. Burada imtiyazl› bir izle-
yici olma düflüncesi beni çok
heyecanland›r›yor" dedi. Pefl
pefle ikinci kez bir sinema
sanatç›s›n›n jüri baflkanl›¤›na
getirildi¤i Cannes Festiva-
li'nde, 2008 y›l›nda bu görevi
ünlü film y›ld›z› ve yönet-
men Sean Penn üstlenmiflti.

n  Jim Carrey'nin yeni ko-
medi filmi "Yes man", ‹ngil-
tere'de vizyona h›zl› bir girifl
yapt›. ‹lk haftas›nda 2,3 mil-
yon pound gifle has›lat› ya-
pan "Yes Man" Britanyal› si-
nemaseverlerin yeni favorisi
oldu. Filmde Jim Carrey,
kendi kendine yard›m prog-
ram›na yaz›lan Carl Allen
adl› bir adam› canland›r›yor.
Söz konusu program tek ve
basit bir ilkeye dayan›yor:
Her fleye “evet” demek. ‹lk
baflta, evet gücünü aç›¤a ç›-
karmak Carl’›n hayat›n› ina-
n›lmaz ve beklenmedik bi-
çimlerde de¤ifltiriyor ancak
çok geçmeden hayat›n› son-
suz olas›l›klara açman›n ba-
z› olumsuzluklar› da olabile-
ce¤ini anl›yor. Walt Disney
yap›m› komedi filmi "Bedti-
me Stories" has›lat listesinde
ikinci s›rada yer al›yor.
Adam Sandler'›n oynad›¤›
film 1 buçuk milyon sterlin-
lik gifle has›lat› yapt›. Nicole
Kidman ve Hugh Jackman'l›
"Avustralya" listede üçüncü
s›rada.

L‹STEDEK‹ ‹LK ON F‹LM fiUNLAR:
1 - Indiana Jones ve Kristal kafatas› Krall›¤› - 67 hata

2 - Batman-Kara fiövalye - 46 hata

3 - Mamma Mia! - 45 hata

3 - Twilight - 45 hata

5 - High School Musical 3- 41 hata

6 - Arz›n Merkezine Seyahat - 31 hata

7 - Step Brothers - 24 hata

8 - James Bond-Quantum of Solace - 23 hata

9- Get Smart - 23 hata

10 - Iron Man - 21 hata
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2009 y›l›nda iflsiz say›s›nda
patlama yaflanacak...

E
konomik kri-
zin etkileri-
nin gün geç-
tikçe daha
fazla hissedil-

di¤i Britanya’da uz-
manlar iflsizli¤in 2009
y›l›nda artarak devam
edece¤ini belirtiyorlar.
CIPD (Charteded ‹nsti-
tute Of Personnel and
Development) taraf›n-
dan yay›nlanan son ra-
pora göre yaklafl›k 600
bin kifli iflini kaybetme
riskiyle karfl› karfl›ya. 
Ekim ay›nda aç›klanan
resmi devlet rakamla-
r›nda %6’l›k art›fl göste-
ren iflsizlik oran› h›zla
artmaya devam ediyor.

‘‹fiÇ‹LER MAAfi
ZAMMI ALMADAN
ÇALIfiMAK ZORUN-
DA KALACAK’
Charteded ‹nstitute Of
Personnel and Deve-
lopment (CIPD) tara-
f›nda yap›lan aç›kla-
maya göre iflini kay-
betmekten kurtulacak
olanlar ise maafl zam-
m› alamadan çal›flma-
ya devam etmek zo-
runda kalacaklar. 
Kurum yetkilileri top-
lam iflsizlerin say›s›n›n
kamuoyunda konuflul-
du¤u flekilde 3 milyo-
na ulaflmayaca¤›n›, an-
cak yeni y›l ile Easter
aras›ndaki iflsizlik ora-

n›n›n 1991 y›l›ndan bu
yana görülen en kötü
iflsizlik düzeyi olacaca-
¤›n› belirtiyorlar.
Chartered Institute of
Personnel and Deve-
lopment (CIPD) temsi-
cilerinden Chatles Cot-
ton’a göre ekomomik
durgunlu¤un bafllad›¤›
2008 y›l›n›n ortalar›n-
dan 2009 y›l›n›n sonla-
r›na kadar olan 18 ay-
l›k süre içinde yakla-
fl›k olarak 750 bin kifli
iflini kaybedecek. 
Devletin resmi kurum-
lar› taraf›ndan yay›nla-
nan istatistiklere göre
ülkedeki iflsizler ekim
ay› hesaplamalar›na

göre 1.86 milyona
ulaflt› ve bu rakamlar
1997 y›l›ndan bu yana
en yüksek düzeye ifla-
ret ediyor.

‘2009 ZOR
B‹R YIL OLACAK’
‹ngiltere Ticaret Odas›
(British Chambers of
Commerce) temsilcile-
rinden David Frost flir-
ketlerin hayatta kalma
mücadelesi verdikleri-
ni ve bunun için yo-
¤un bir çal›flma içinde
olduklar›n›, ancak
CIPD taraf›ndan yay›n-
lanan raporda çok
üzücü öngörüler ve
karamsar de¤erlendir-

melerin bulundu¤unu
söyleyerek “Bizi zor
bir y›l›n bekledi¤ini
bilmekte yarar var”
dedi. 
Ekonomi uzmanlar›n-
dan John Philpott ise
geçen sene bu zaman-
larda CIPD’›n 2008 y›-
l›n›n ifl aç›s›ndan son
on y›l›n en kötü y›l›
olaca¤›n› raporlar› ile
aç›klad›¤›n›, ancak o
zaman bu raporun so-
nuçlar›na kuflkuyla
yaklaflt›klar›n› söyledi. 
Ekonomist John Phil-
pott iflçi al›mlar›n›n
duraca¤›na dikkat çe-
kerek, “Geçmifle baka-
rak düflündü¤ümüzde

ifl hayat›ndaki durgun-
luk bu y›l› belki de
son y›llar›n en kötü y›-
l› haline getirecektir.
CIPD’n›n y›ll›k rapo-
rundaki göstergeler
2009 y›l›nda en az 600
bin kiflinin iflini kaybe-
dece¤i aç›kça görüle-
biliyor. Bu ekonomik
durgunlukta flirketler
yeni iflçilerin al›mlar›n›
durdurmakla kalmaya-
caklar› gibi kendi çal›-
flanlar› ile aç›k aç›k
konuflup onlar›n üc-
retlerini ödeyemecek-
lerini ve dolay›s›yla ifl-
lerine son verecekleri-
ni söyleyeceklerdir.”
dedi.

Her batan flirketten sonra yüzlerce kiflinin iflini kaybetti¤i Britanya’da ciddi bir iflsizlik sorunu yaflan›rken yeni
girdi¤imiz y›lda uzmanlar iflsizli¤in artarak devam edece¤ini belirtiyorlar. CIPD (Charteded ‹nstitute Of Personnel
and Development) taraf›ndan yay›nlanan son rapora göre bu y›l içinde yaklafl›k 600 bin kifli iflini kaybedecek. 

‹ngiltere Ticaret Odas› temsilcilerinden David Frost.
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L
ondra’da ‹s-
rail’in Gaz-
ze’ye yapt›¤›
hava sald›r›-
s›n› protesto
etmek için
yap›lan yü-

rüyüfle yaklafl›k 50 bin
kifli kat›ld›. 500 Filistinli-
nin öldürüldü¤ü savafl›n
hemen durdurulmas›
için, Londra’da Embank-
ment’ta toplanan grup,
Thames Nehri’nden
Westminester’a oradan
da Trafalgar Meydan›’na
yürüdü. ‘Savafla Hay›r

Koalisyonu’ taraf›ndan
yürüyüfle gelenlere eski
ayakkab›lar›n› getirmele-
ri duyurusuna uyan pro-
testocular, binden fazla
ayakkab›y› Baflbakan
Gordon Brown’un konu-
tunun bulundu¤u Dow-
ning Street önüne att›lar. 

KÜRT VE TÜRK 
DERNEKLERDEN 
DESTEK
Trafalgar Meydan›’nda
toplanan kalabal›k ko-
nuflmac›lar› dinledi. Mi-
tingin 35’den fazla orga-
nizasyon taraf›ndan des-
teklendi¤i aç›kland›. Yü-

rüyüfle Kürt ve Türk der-
nek ve sivil toplum kur-
lufllar›dan kat›l›m›n yük-
sek oldu¤u gözlendi. 

‹SRA‹L 
KONSOLOSLU⁄U
ÖNÜNDE ÇATIfiMA
‹srail Konsoloslu¤u önü-
nünde protestoya devam
edilece¤i duyurusunun
ard›ndan bir grup yürü-
yerek, bir grup da trenle
alana ulaflt›. 
Yol boyunca slogan atan
göstericilerden bir k›s-
m›n›n Hyde Park tren is-
tasyonu ç›k›fl›nda polisle
tart›flma yaflad›¤› belirtil-

di. Göstericilerden bir
kaç› elektrik direklerine
t›rmanarak tam ‹srail
konsoloslu¤u karfl›s›na
Filistin bayra¤›n› bantla-
d›, ard›ndan konsoloslu-
¤un karfl›s›ndaki evlerin
pencerelerine de Filistin
bayra¤› as›ld›. ‹ngiliz ga-
zetecilerden baz›lar› gö-
rev bafl›ndayken gösteri-
cilerin bir yerlere t›r-
manmalar›na yard›m et-
tikleri gözlendi.  Göste-
riciler demir bariyerleri
kald›rmak isteyince, ba-
riyerler göstericilerle po-
lis aras›nda uçufltu ve ar-
bede yafland›. Ard›ndan
bir grup polisin s›ra ha-
linde protestocular›n
önünde dizilip coplar›n›
ayn› anda havaya kald›r-
mas› gerginli¤i art›rd›.
Kensington Highstreet
tren istasyonundan evi-
ne dönmeye çal›flan,
özellikle Filistinli göste-
ricilere hatta ailelere
karfl› polisin k›flk›rt›c› ta-
v›rlar› tart›flmalara neden
oldu. Göstericilerin 3-5
kifli birarada konuflmas›-
na bile izin vermeyen
polis bir genci zorla gö-

türdü. Olaylarda toplam
13 kiflinin gözalt›na al›n-
d›¤› aç›kland›.

POL‹T‹KACILAR VE
SANATÇILARDAN
TEPK‹
Yürüyüfl öncesi politika-
c›lar ve sanatç›lar tepki-
lerini göstermek için ko-
nuflma yapt›lar. Respect
Baflkan› George Gallo-
way, ‹flçi Partili eski Ba-
kan Clare Short, Lon-
dra'n›n eski Belediye
Baflkan› Ken Livingsto-
ne, ‹flçi Partili Jeremy
Corbyn, Liberal Demok-
rat Partili milletvekili Sa-
rah Tadder'›n bulundu-
¤u politikac›lar ile sanat-
ç›lar ve çeflitli sivil top-
lum kurulufllar›n›n tem-
silcileri konuflmalar yap-
t›. Konuflmalarda talep,
savafl›n biran önce dur-

durulmas› ve ‹ngiltere
ve ABD hükümetlerinin
de hemen müdahale et-
mesi ve Filistin'in ba-
¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanma-
s›na katk›da bulunulma-
s›yd›. 

PROTESTO SÜREKL‹
HALE GET‹R‹LD‹
‹srail’in Filistin’e kara-
dan girmesi nedeniyle
yap›lacak gösterilerin
önümüzdeki günlerde
de devam edece¤i bildi-
rildi. ‘Savafla Hay›r Koa-
lisyonu’ taraf›ndan yap›-
lan duyuruya göre 9
Ocak Cuma gününe ka-
dar her gün saat
5.30’dan 7’ye kadar ‹sra-
il Konsoloslu¤u önünde
eylemlere devam edile-
cek. 10 Ocak Cumartesi
günü ise yine ulusal yü-
rüyüfl yap›lacak.

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)

‹srail’in Gazze’ye yönelik sald›r›lar›na dünyan›n çeflitli ülkelerinden tepkiler artmaya bafllarken Avrupa’daki
birçok büyük baflkentte ‹srail’in sald›r›lar›n› protesto gösterileri düzenlendi. Baflta Londra, Paris, Amsterdam 
ve Atina olmak üzere birçok flehirde düzenlenen yürüyüfllerde onbinlerce kifli “hepimiz Filistinliyiz” dediler.

Londra’da ‹srail sald›r›lar› protesto edildi

Ayflegül ALTIN
Telgraf Gazetesi

Yürüyüfle yaklafl›k 50 bin kifli kat›ld›

Onbinlerce kifli “hepimiz Filistinliyiz” sloganlar› att›

‹srail’in Gazze’ye sald›r›lar›n› proteste etmek için binden fazla ayakkab› Baflbakan 
Gordon Brown’un konunutunun önüne at›ld›.

Protesto yürüyüflüne Londra’da faaliyet yürüten Kürt ve Türk
dernekler de yo¤un kat›l›m gösterdi.
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NHS’in (Ulu-
sal Sa¤-
l›k Servi-

si) son günlerde yaflanan
grip salg›n› karfl›s›nda ye-
tersiz kald›¤› bildirildi. Bin-
lerce ö¤rencinin grip salg›-
n›ndan dolay› bu hafta aç›-
lan okullar›na gidemedi¤i
kaydedildi.
Grip ve so¤uk alg›nl›¤› ne-
deni ile GP’ler (Mahalle
Doktorlar›) afl›r› telefonlar
ve hasta baflvurular› al›yor.
Ülkeyi etkisi alt›na alan grip
salg›n› hemen herkesi etki-
ledi ve bunun sonucunda
GP’lere çok afl›r› talep oldu-
¤u belirtildi. 
Ülke genelinde GP’lerin
%60 daha fazla telefon al-
d›klar› ve bunun Kas›m ay›
boyunca GP’lerce al›nan te-
lefon oran›ndan %26  fazla

oldu¤u bildiriliyor. 
Telefon bask›s› alt›nda olan
GP’ler neredeyse çal›flamaz
duruma geldiler. Her gün
yüzlerce flikayet alan dok-
torlar da soruna çare bul-
makta zorlan›yorlar. 
Ülke genelinde ortalama
olarak GP’lere çeflitli rahat-
s›zl›klar nedeni ile bafl vu-
ranlar›n oran› %25 artarken,
yetkililer bunun çok yüksek
bir oran oldu¤unu söyleye-
rek endiflelerini belirtiyor-
lar. 
Al›nan bilgilere göre söz
konusu baflvurular›n ço¤u
grip flikayeti ile olurken yet-
kililer bunun son befl y›ll›n
en yüksek oran› oldu¤unu
dile getiriyor. GP’lerde biri-
ken yükü azaltmak için uz-
manlar durumu çok a¤›r ol-
mad›kça hastalar›n eczane-

lere bafl vurarak ilaç almala-
r›n› öneriyorlar.

AMBULANS TALEPLER‹
KARfiILANAMIYOR
Ayn› bask›y› ambulans tale-
binde de görmek mümkün.
Yetkililer son günlerde am-
bulans talebi nedeni ile te-
lefon hatlar›n›n zaman za-
man kilitlendi¤ini bildirdi. 
NHS ilk yard›m servisinden
Rick Stern, “Ambulans ser-
visleri ald›¤› afl›r› telefonlar-
dan dolay› bask› alt›ndad›r
bu nedenle sa¤l›kl› hizmet
vermek zor oluyor. Çünkü
ambulansalar için acil has-
talar ve ilk yard›m gerekti-
renler önceliklidir” dedi 

Ö⁄RENC‹LER DAHA ÇOK
ETK‹LEND‹
Grip salg›n› okullar› da vur-

du. Binlerce ö¤renci ve
okul görevlisinin salg›ndan
etkilendi¤i kaydedildi.
Okullar›n yeniden bafllad›¤›
bu hafta çok say›da ö¤ren-
cinin salg›n nedeni ile oku-
la devam edemeyece¤i tah-
min ediliyor. Yetkililer mev-
sim koflullar›na göre
%73’lük bir art›fl›n oldu¤u-
nu söylüyorlar. 
Uzmanlar so¤uk alan veya

grip olanlar›n bol bol s›v›
almalar›n› ve istirahat etme-
lerini öneriyor.

NHS HER YIL 2.1
M‹LYAR STERL‹N‹ BOfi
YERE HARCIYOR
Öte yandan Policy Exchan-
ge taraf›ndan yay›nlanan ra-
pora göre geçmifl y›llarda
sa¤l›k hizmetlerinin daha
iyi olmas› için gelifltirilmifl
projeler ve bir çok önerinin
has›r alt› edildi¤i ortaya ç›k-
t›. Policy Excange raporu-
nun sonuçlar›na göre
NHS’›n her y›l 2.1 milyar
sterlini bofl yere harcad›¤›
anlafl›ld›. 
Raporda 1950 y›l›ndan bu
yana sa¤l›k sektörüdeki ka-
liteli malzeme al›m› ve sa¤-
l›k hizmetlerinin düzeyi ve
sa¤l›k personelinin çal›flma

disiplininin çok az bir de¤i-
flime u¤rad›¤› aç›¤a ç›kt›.
Ülkede sa¤l›k hizmetleri
yaklafl›k 60 y›l önceki kri-
terlere göre yürütülüyor. 
Raporda ayr›ca sa¤l›k hiz-
metlerini gelifltirmesi için
hazineden NHS verilen y›l-
l›k 2.7 milyar sterlinden yal-
n›zca küçük bir miktar olan
153 milyonunun yarat›c› ve
do¤ru kullan›ld›¤› di¤er bü-
yük miktar›n›n ise verimli
kullan›lamad›¤› kaydedildi. 
Policy Exchange Toplum
Sa¤l›¤› Sorumlusu Henry
Featherstone, “NHS’nin ba-
z› bölümleri son 60 y›l bo-
yunca yerlerinde saym›fllar.
E¤er yenilikçi olunsayd›
NHS her y›l 2.1 milyar ster-
lini fazla harcamaz ve bunu
bir yat›r›ma dönüfltürebilir-
di”  dedi.
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GP’ler salg›n
hastal›klar› tedavi
etmekte yetersiz

Sa¤l›k hizmetlerin-
deki yetersizlikler
nedeni ile s›k s›k
elefltirilere hedef

olan NHS  son gün-
lerde yaflanan grip
salg›n› karfl›s›nda
da zor durumda
kald›. Binlerce

ö¤renci salg›ndan
dolay› bu hafta aç›-
lan okullar›na gide-
mezken yap›lan bir

araflt›rman›n so-
nuçlar›na göre ise
NHS’nin her y›l 2.1
milyar sterlini ve-
rimsiz kulland›¤›

ortaya ç›kt›.
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‹
ngiltere’de emlakç›la-
r›n yapt›klar› aç›kla-
maya göre Aral›k
ay›nda ev fiyatlar›n›n
yüzde 2.2 düflerek or-

talama bir ev fiyat›n›n 159
bin 896 sterline geriledi¤i
belirtildi. Halifax’›n yapt›¤›
aç›klamaya göre bu oranla
ev fiyatlar› 2004 y›l›n›n
A¤ustos ay›ndan bu yana
görülmeyen bir düflüfl ya-
flad›. Halifax’›n aç›klama-
s›nda 2008 y›l›nda fiyatlar›n
toplamda % 16.2 düfltü¤ü,
ev kredisi alman›n daha da
zorlaflt›¤› belirtildi. Geçen
Kas›m ay›nda ev kredisi ve-
rilme oran› 740 milyon ster-
lin artmas›na ra¤men bu
oran bir önceki y›l›n Kas›m
ay›na göre verilen ev kredi-
si oran›ndan yüzde 10 da-
ha az.  Bu rakamlar›n ev
piyasas›ndaki düflüflün bü-
yüklü¤ünü gösterdi¤i dile

getirilirken, son verilerin ti-
cari bankalar›n kredi verme
oranlar›n› yükseltmeye zor-
layaca¤› yönünde bask›y›
artt›raca¤› tahmin ediliyor. 

EV KRED‹S‹ BAfiVURU
SAYISI AZALDI
Bank of England’›n onayla-
nan ev kredisi baflvuru sa-
y›s›n›n Kas›m ay›nda 27 bi-
ne düfltü¤ü aç›klan›rken,
bunun son dokuz y›l›n en
düflük seviyesi oldu¤u kay-
dedildi. Bank of England’›n
geçen haftaki aç›klamas›n-
da, ticari bankalar ve kredi
kurulufllar›n›n kiflilere ve
yat›r›mc›lara ev kredisi ve
di¤er kredileri vermeyi
azaltmaya devam etmeyi
planlad›¤› belirtildi. 

FA‹Z ORANALARI
DÜfiÜYOR
Halifax analistleri ise piya-

saya istikrar›n yavafl da ol-
sa geldi¤ini, ancak ev fiyat-
lar›n›n bir süre daha düfl-
meye devam etme ihtimali-
nin yüksek oldu¤unu belir-
tiyor. Halifax flef ekonomis-
ti Martin Ellis’e göre, “Gelir-
lerdeki sürekli bask›n›n ve
para piyasalar›n›n bozul-
mas›n›n ev kredisi al›nabil-
mesi üzerindeki negatif et-
kisinin önümüzdeki aylar-
da piyasa üzerindeki düflüfl
e¤ilimini zorlamas› bekle-
niyor”. 
Ev fiyatlar›n›n 2009’da yüz-
de 15 daha düflece¤ini tah-
min eden uzmanlar, ev pi-
yasas› üzerinde negatif etki
yaratan bir çok etken oldu-
¤unu, devam eden s›k› kre-
di koflullar›, yükselen iflsiz-
lik ve ev fiyatlar›n›n daha
da  fazla düflece¤i beklenti-
sinin bu etkenlerin bafl›nda
geldi¤ini belirtiyorlar.
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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

Ev fiyatlar› 2004 seviyesine düfltü
Emlakç›lar›n yapt›klar› aç›klamalara göre, ev fiyatlar›nda ciddi bir düflüfl yaflan›rken, fiyatlar›n 2004 y›l› A¤ustos ay›n›n
seviyesine indi¤i bildirildi. Halifax flef ekonomisti Martin Ellis’e göre ev fiyatlar› 2009 y›l›nda yüzde 15 daha düflebilir. 
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N
obel Edebiyat
Ödülü sahibi Bri-
tanyal› yazar Ha-
rold Pinter geçti¤i-

miz hafta Londra’da topra¤a
verildi. 25 Aral›k Noel Günü
78 yafl›nda ölen Harold Pin-
ter için ailesi ve 50 arkadafl›
Londra’n›n Kensal Green
Mezarl›¤›nda topland›.  Pin-

ter’in yak›n arkadafl› Michael
Gambon vasiyet gere¤i ce-
naze töreninde Pinter’in “Is-
s›z Topraklar: No Man’s
Land” oyunundan parça
okudu. Pinter üç ay 
önce bu iste¤ini Gambon’a
vasiyet olarak iletmiflti.
Pinter’in yazar efli Lady An-
tonia Fraser, oyun yazar›

Tom Stoppard ile Pinter’›n
yak›nlar› sade törende yan
yana durdu.
Uzun süredir g›rtlak kanse-
riyle mücadele eden sena-
rist, flair, tiyatro yönetmeni
ve aktör Pinter’›n ölümü efli
Antonia Fraser taraf›ndan
aç›klanm›flt›.
Fraser, Pinter ile 33 y›l› aflk›n

süre birlikte yaflaman›n ken-
disi için büyük imtiyaz oldu-
¤unu belirtti ve “Hiçbir za-
man unutulmayacak” dedi.

“P‹NTERESQUE” TARZ
Kendi kufla¤›n›n en etkili
oyun yazar› ve siyasi alanda
da güçlü muhalif sesi olan
Pinter’›n oyunlar›, “Pinteres-
que” ad›yla an›lan kendine
özgü tarz yaratt›.
Pinter, 2005’te Nobel Edebi-
yat Ödülünü ald›¤› törende,
Irak savafl› nedeniyle ABD
Baflkan› George Bush ve ‹n-
giltere Baflbakan› Tony Bla-
ir’i k›nad›. Pinter Kürt halk›-
n›n demokratik mücadelesi-
ne yo¤un destek veren ay-
d›nlar›n bafl›nda geliyordu. 

fiili’de 11 Eylül 1973’de sos-
yalist Devlet Baflkan› Salva-
dor Allende’nin General Pi-
nochet’nin kanl› darbesiyle
devrilmesinden sonra insan
haklar›nda çal›flmalar yürü-
ten Pinter, 1985’te Kürt ve
Türk ayd›nlara destek ama-
c›yla meslektafl› Arthur Mil-
ler’la birlikte Türkiye’ye de
gitti.
Londra’da 10 Ekim 1930 tari-
hinde Yahudi terzinin o¤lu
olarak do¤an Pinter, ‹kinci
Dünya Savafl›’n›n bafllama-
s›ndan sonra terk etti¤i Lon-
dra’ya 12 yafl›nda döndü.
Ö¤rencili¤inde okul tiyatro-
sunda oynayan Pinter, oyun-
culuk yapt›, ilk fliirini
1950’de yazd› ve 1957’de

oyun yazarl›¤›na bafllad›.
Pinter, 32 oyun, bir roman
ve 22 film senaryosu yazd›.
Yazar›n Türkçeye çevrilen
eserleri aras›nda “Bir Tek
Daha”, “Da¤ Dili”, “Oda”,
“Do¤um Günü Partisi”, “Ka-
p›c›”, “Aldatma”, “Gitgel Do-
lap”, “Iss›z Topraklar” bulu-
nuyor.

8

M
a t e m a t i k ,
Fen, ‹ngilizce
Dil ve Edebi-
yat dallar›nda
3 y›ld›r verdi-

¤i dershane e¤itimi ile kitle-
sel baflar›y› yayg›nlaflt›ran
Oxford Academy, e¤itim ve

atölye ça-
l›flmala-
r›yla ar-

t›k ‹n-
gilizce

drama, müzik, bale, mo-
dern ve geleneksel dans
dersleri de vererek, genç
yeteneklerin aç›¤a ç›kmas›
için faaliyet alan›n› geniflle-
tiyor.
Tamam› Konservatuvar ve
E¤itim Fakültesi Müzik E¤i-
timi bölümü mezunu olan
uzman ‹ngiliz ve Türk ö¤-
retmenlerin ders verdi¤i

Oxford Academy
- Müzik ve
Gösteri Sanatla-

r› Okulu'nun
baflkanl›¤›n› Ben-

jamin Regan Wilde, ‹ngi-
lizce Drama bölümünü
Anya Woolliams, Halk
Müzigi ve Ba¤lama bölü-

münü ‹skender Ozan Top-
rak, Bale ve Modern Dans-
lar bölümünü ise Alper
Tunga Tokdemir yönetiyor. 
Okulun baflkan› Ben Regan
Wilde konuyla ilgili olarak
flöyle konufltu: "Derslerin
çok aç›k ve somut bir hede-

fi var. Tüm ö¤rencilerimize
gerçekçi "hedefler" gösteri-
yoruz ve hedefe aflamal› bir
flekilde ulaflmalar›n› sa¤l›yo-
ruz. Bu amaçla, Associaded
Board of Royal Schools of
Music ve Trinity College
London ile iflbirli¤i halinde
ö¤rencilerimize müzik te-
orisi ve uygulamas› dallar›n-
da s›nav haz›rl›¤› veriyoruz.
Özellikle, ilkokul sonras›
s›navla ö¤renci alan baz›
seçkin ortaokullar resmi
grade (derece) sonuçlar›na
ayr› bir önem vermektedir.
Çok yak›n bir gelecekte,
okulumuz bu kurumlar›n
yetkili resmi s›nav merkezi
de olacakt›r."

DRAMA
DERSLER‹
‹NG‹L‹ZCE VER‹L‹YOR
‹ngilizce Drama E¤itim Mü-
dürü Anya Woolliams ise flu
noktaya dikkat çekiyor:
"Drama derslerini özellikle

‹ngilizce dilinde veriyor
oluflumuz, Türkçe konuflan
göçmen toplumuna getirdi-
¤imiz bir yeniliktir. Bugüne
dek birçok kifli ve kurum
drama kurslar›n› Türkçe
sunmufltur ve tiyatroyu ço-
cuklar›m›za sevdirmeyi belli
ölçüde baflarm›flt›r. Ancak,
biz devlet okullar›n›n izledi-
¤i Ulusal E¤itim Müfredat›-
na (National Curriculum)
göre e¤itim veren bir ku-
rum oldu¤umuz için, önce-
li¤imiz gençlerin kendilerini
sahne ortam›nda ‹ngilizce
ifade edebilmelerini sa¤la-
makt›r. Bununla amaçlad›¤›-
m›z, kendi okullar›nda hem
‹ngilizce hem de Drama
derslerindeki bütünleyici
ba¤› görebilmelerini sa¤la-
makt›r. Bir yandan e¤itim
dili olarak ‹ngilizce dersine,
di¤er yandan dili en iyi ifa-
de edebilecekleri ve özgü-
ven duygusunu gelifltiren
bir etkinlik olarak Drama

dersine katk›s› olacak. Oku-
lumuz sadece Türkçe konu-
flan göçmen topluma odak-
l› de¤ildir. Yeni dönemde
çok say›da ‹ngiliz aileden
ö¤renciler de e¤itime baflla-
yacak."

Ö⁄RENC‹LER
OKULDA SAHNE
PERFORMANSLARINI
SUNACAK
Anadolu & Rumeli Müzi¤i
ve Ba¤lama bölümü baflka-
n› ‹skender Ozan Toprak
ise izledikleri ö¤retim meto-
dunda nota e¤itimine a¤›rl›k
verdiklerini vurgularken
flunlar› belirtiyor: "Hem ‹n-
gilizce tiyatro hem de mü-
zik dallar›nda, tüm ö¤renci-
lerimizin mutlaka her dö-
nem en az bir kez kendi
okulumuzda sahne perfor-
mans› sunmalar›n› sa¤l›yo-
ruz. Y›lda bir sefer de Enfi-
eld, Hackney ve Haringey
ilçelerinde halka aç›k kon-

serler ve yar›flmalar düzen-
leyece¤iz. Böylece, ö¤renci-
lerimizin emek verip gelifl-
tirdikleri yeteneklerini sergi-
lemeleri ve kendilerine olan
özgüveni yükseltmeyi he-
defliyoruz."
Haftan›n 7 günü e¤itim ve-
rebilen kurumsal gücü ile
Oxford Academy, çocukla-
r›n›n yeteneklerini gelifltir-
mek isteyen ailelerden bü-
yük ilgi görüyor. Ayr›nt›l›
bilgi almak isteyenler 0208-
8074 316 (Edmonton) veya
0207- 249 4744 (Stoke Ne-
wington) numaral› telefon-
dan Türkçe konuflan e¤itim
dan›flmanlar›na ulaflabilirler.

Oxford Academy Dershanelerinde e¤itim gören yüzlerce ö¤rencinin ve ailelerin yo¤un
istekleri do¤rultusunda kendi bünyesinde kurdu¤u Müzik ve Gösteri Sanatlar› Okulu'nu hizmete açt›.

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Britanyal› yazar Harold Pinter baflkent Londra’da
topra¤a verildi. Cenaze töreninde bir konuflma yapan Pinter’in yazar efli Lady
Antonia Fraser, Pinter ile 33 y›l› aflk›n süre birlikte yaflaman›n kendisi için bü-
yük imtiyaz oldu¤unu belirtti ve “Hiçbir zaman unutulmayacak” dedi.

Oxford Academy Müzik ve Gösteri
Sanatlar› Okulu hizmete girdi...

‘No Man’s Land’›n yazar›
Harold Pinter’a hüzünlü veda 
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A
vam Ka-
m a r a -
s › n d a
DTP ‹s-
t a n b u l
M i l l e t -
v e k i l i

Sebahat Tuncel’in ko-
nuflmac› olarak kat›la-
ca¤› bir halk toplant›s›
yap›laca¤› bildirildi. 15
Ocak Perflembe günü
saat 18.30’da yap›lacak
olan halk toplant›s›na
çok say›da kiflinin kat›l-
mas› bekleniyor. Seba-
hat Tuncel’in Türki-
ye’deki demokratiklefl-
me sürece ve Kürt soru-
nu ile ilgili konuflma

yapmas› bekleniyor.
Tuncel, ayr›ca kapat›l-
ma talebi ile yarg›lama
süreci devam eden De-
mokratik Toplum Partisi
(DTP)  ile ilgili de bilgi-
ler verecek. 

AYNI GÜN B‹R 
RESEPS‹YON DA 
VER‹LECEK
Grand Committee Ro-
om’da yap›lacak Halk
Toplant›s›n› takiben ay-
n› gün saat 20.00’da yi-
ne Avam Kamaras›nda
Jubilee Room’da Kürt
geleneksel yemekleri-
nin de verilece¤i bir re-
cepsiyon Milletvekili
Eric Joyce’›n ev sahipli-
¤inde yap›lacak. 
Resepsiyonda Eric Joyce
ve Sebahat Tuncel Kürt
sorunu ve Türkiye’nin
Avrupa Birli¤i kriterleri-
ne uyum süreci ile ilgili
konuflmalar yap›lacakla-

r› bildirildi. 
15 Ocak’ta yap›lacak
halk toplant›s› ve resep-
siyon D›fl Politika Mer-
kezi (Foreign Policy
Centre), Britanya Kürt
Dernekleri Federasyonu
(Fed-Bir), Kürt Toplum
Merkezi (KCC), Halkevi,
Croydon Kürt Toplum
Merkezi, Roj Kad›n
Meclisi, Heyva Sor, Kür-
distan’a Özgürlük Kam-
panyas› ve Kürdistan
Dayan›flma Komitesince
destekleniyor.   

SEBAHAT TUNCEL’‹N 
‹NG‹LTERE 
TEMASLARI

Sebahat Tuncel 2007
y›l› Aral›k ay›nda diplo-
matik temaslarda bu-
lunmak için baflkent
Londra’ya gelmiflti. 
17 Aral›k 2007 tarihin-
de Liberal Demokrat

Parti Lideri ve milletve-
liki Simon Hughes’›n
ev sahipli¤inde Avam
Kamaras›nda yap›lan
bir toplant›ya konufl-
mac› olarak kat›lan
Tuncel, DTP’nin yerel
yönetimlerin daha da
güçlendirilmesini talep
etti¤ini dile getirmiflti. 
Sabahat Tuncel Tem-
muz 2007’de yap›lan
genel seçimlerde tutuk-
lu oldu¤u cezaevinden
‹stanbul’dan ba¤›ms›z
milletvekili aday› ol-
mufl ve 300 binden faz-
la oy alarak cezaevin-
den parlementoya mil-
letvekili olarak gitmiflti.

DTP ‹stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel Parlementonun Avam Kamaras›nda ‹flçi Partisi Milletvekili Eric Joyce’un ev

sahipli¤inde yap›lacak olan halk toplant›s›na kat›lmak amac› ile Londra’ya geliyor. Halk toplant›s›n› takiben bir 

resepsiyona da kat›lacak olan Sebahat Tuncel Kürt sorunu ve DTP’nin kapat›lmas› sürecine iliflkin bir konuflma yapacak.

DTP Milletvekili Sebahat Tuncel 
Avam Kamaras›nda konuflacak

DTP ‹stanbul Milletvekili
Sebahat Tuncel

‹flçi Partisi Milletvekili 
Eric Joyce
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F
oto¤raf sanatç›-
s› Vehbi Koca
1980’li y›llarda
resim yapmakla
bafllayan mera-

k›n›n zamanla foto¤rafa
dönüfltü¤ünü ve an› ya-
kalaman›n kendisinde
yaratt›¤› heyacan› “An›
k›sa sürede dondurmak
fikri bana inan›lmaz bir
coflku ve heyacan veri-
yordu” sözleri ile ifade
ediyor. Türkiye’de uzun
y›llar foto¤raf çeken Ko-
ca, ‹ngiltere’ye geldikten
sonra foto¤raf çekmenin
foto¤rafç›l›¤›n sadece bir
yan› oldu¤unu keflfede-
rek iflin teorik ve pratik
yan›na da merak sal›yor.  
Westminster Üniversitesi
Foto¤raf ve Multi Media
bölümünü bitiren Vehbi
Koca, 2002 y›l›nda ayn›
üniversitede master
program›n› ikincilik de-
recesi ile tamaml›yor.
Vehbi Koca Türkiye’de
ve yurtd›fl›nda yay›nla-
nan çeflitli dergilere ma-
kaleler de yaz›yor. Ko-
ca’n›n halen Güzellik Sa-
nat› ve Fotoritim dergile-
rinde makaleleri yay›n-
lanmakta.   

SOLO VE
KARMA SERG‹LER
Uzun y›llardan beridir
sürdürdü¤ü çal›flmalar›n›
Türkiye ve çeflitli ülke-
lerde açt›¤› sergilerle sa-
nat severlerin hizmetine
sunan Koca, son sergisi-
nin ise ö¤recinlerinin ça-
l›flmalar›ndan olufltu¤u-
nu ve 13 Eylül 2008 tari-
hinde Renk Art Sanat
Merkezi’nde sergilendi-
¤ini belirtiyor.  
Serginin yerel ve ulusal
anlamda yo¤un ilgi gör-
dü¤ünü belirten Koca,
“Ö¤rencilerimin foto¤raf
coflkular› ve foto¤raf

çekme istekleri bambafl-
ka bir boyut ald›” dedi. 

FOTO⁄RAF ATÖLYES‹
Vehbi Koca deneyimle-
rini paylaflmak amac›
ile 2006 y›l›nda “Vehbi
Koca Foto¤raf Atölye-
si”ni açt›. Bunun Lon-
dra’da bir ilk oldu¤unu
belirten Koca, “Atölye-
nin amac› Londra’da ya-
flayan ve Türkçe konu-
flan toplumun foto¤ra-
f›n bir belge niteli¤i,
iletiflim ve kendini ifade
arac› oldu¤unun bilinci-
ne varmas› ve önemini
kavramas›d›r” diyor. 

Foto¤raf›n e¤lenceli ta-
raf›na da dikkat çeken
Koca bu sanat›n en gü-
zel yan›n›n yafl s›n›rla-
mas›n›n olmamas› oldu-
¤unu ve biraz tutku, bi-
raz romantizmin de bu
iflin olmazsa olmaz› ol-
du¤una dikkat çekiyor. 
Her e¤itim devresinde
on kiflinin kabul edildi-
¤ini ve Atölye’ye kay›t
yapt›rman›n tek flart›n›n
Türkçe konuflabilmek
oldu¤unu belirten Ko-
ca, e¤itim döneminin
10 ö¤renci ile s›n›rlan-
d›r›lmas›n›n nedenini
ise tüm ö¤rencilerin an-

lat›lanlar› daha iyi anla-
yabilmesi olarak aç›kl›-
yor. 
Sekiz haftal›k süre ola-
rak verilen kurslarda
dersler haftada iki saat
ile s›n›rland›r›l›yor. E¤i-
timlerde 40 dakikal›k
teorik anlat›m verildik-
ten sonra pratik çekim-
lere geçiliyor. Derslerde
foto¤raf tarihi, ustalar-
dan örnekler, kompo-
zisyon, çekim teknikle-
ri, foto¤raf makinas›n›n
mekani¤i, belgesel,
portre ve stüdyo foto¤-
rafç›l›¤› gibi alanlarda
bilgiler  veriliyor. 

EKOL VE OKUL
Uzun vadedeki amac›n›n
bir “Ekol ve Okul” yarat-
mak oldu¤unu söyleyen
Koca, “Foto¤raf›n birlefl-
tirici yan›yla ‘bizi’ anlat-
mak ve ortak bir dil
oluflturmay› çok önemsi-
yorum” diyor. Ekol ve
Okul konusunda hayal-
leri oldu¤unu belirten
Koca bunu flu sözleri
aç›kl›yor: 
“Ekol ve Okul hayalim,
son y›llarda kirlenen ve
tek elden yönlendirilen
foto¤raf sanat›n›n, tekel-
leflmeye inat ‘etik ve in-
sani’ boyutunu temel
alan sosyal anlamda bi-
linçli foto¤raf ve foto¤-
rafç›lar yetifltirmektir”
Koca ,“‹nsan sevgisi ve
önyarg›s›zl›k önemlidir.
Irk, dil, din, cinsiyet ve
düflünce farkl›l›klar› ayr›-
m› bizim literatürümüz-
de yer bulamaz” dedi. 
Her türlü foto¤rafa bir
tutku ile yaklaflan Koca,
belgesel foto¤raf ile ya-
rat›c›l›¤›n s›n›rlar›n› zor-
lama f›rsat›n› yakal›yor.
Vehbi Koca yarat›c› fo-
to¤raf konusunda da ça-
l›flmalar›n› sürdürüyor.

28 y›ll›k foto¤rafç›l›k deneyimi olan Vehbi Koca tecrübelerini paylaflmak için atölyesinin kap›lar›n› 4. kez ö¤rencilere
aç›yor. 10 Ocak tar›hinde bafllayacak olan Vehbi Koca Foto¤raf Atölyesi 4. dönem derslerini alacak olan ö¤rencilerin

say›s› 10 kifli ile s›n›rl›. Bir “ekol ve okul” hayalinin oldu¤unu belirten Koca “etik kurallara” da dikkat çekti.

Vehbi Koca Foto¤raf atölyesi ö¤rencileri

‹lkay Atay, Yaln›zl›k, 3. dönem çal›flmas› Güllü Öztafl Tijen Erol, Serüven, ‹skoçya-2008

An› ve tecrübeleri
kal›c›laflt›rman›n bir yolu:

FOTO⁄RAF
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1987 y›l›nda ‹ngiltere’ye gel-
dik. Burada ne ifl yapabiliriz
diye düflündük ve market
ifline el att›k. Türkiyeliler
aras›nda ilk market ifli ya-
pan insanlar aras›nday›z.
Birkaç sene sonra kuyum-
culuk sektörüne el atmaya
karar verdik ve bu ifle baflla-
d›k. Yine Londra’da ilk Tür-
kiyeliler aras›ndaki kuyum-
cu firmas›y›z. Türkiye’den
mücevheratlar› getirip bura-
da sat›fl yapan tek kuyumcu
bizdik. Sonra bu ifle baflka-
lar› da girdi.

‹lk olarak Haringey’de bu
ifle bafllad›k. Zaman içeri-
sinde flubeleflmeye giderek
firmam›z› büyüttük ve bu-
gün firmam›z befl flube ola-
rak faaliyetlerine devam
ediyor. Bu flubelerimiz Ha-
ringey, Wood Green, Tot-
tenham, Stoke Newington,
Hackney. Dört kifli bu ifle
bafllad›k, bugün her flube-
mizde üç ila befl kifli aras›n-
da çal›flan›m›z var. Türki-
ye’de isim yapm›fl firmalar›n
ürünlerini getiriyor burada
sat›yoruz. Kendi imalat›m›z
flu an yok.

Türkiye’deki öne ç›kan
markalar son 10-15 y›lda
büyük geliflmeler kaydetti.
Nerdeyse dünya birincili¤i-
ne oynamaya bafllad›lar. ‹s-
tisnas›z büyük markalar›n
disiplinli çal›flt›klar›n› düflü-
nüyorum. Baz› isimleri ayr›
ayr› de¤erlendirmek gere-
kir. Örnek Zen P›rlanta.
Türkiye’ye p›rlantay› tan›tan
bir firma oldu diye düflünü-
yorum. O sektörü gelifltiren
bir firma olarak öncülük
yapt›. Türkiye’den ç›km›fl
firmalar› da taktir ediyoruz. 

Türkiye’de bu ifl biraz farkl›.
Turist alan bölgelerde yaz
sezonunda faaliyet gösteren
firmalar›n potansiyel müflte-
risi farkl›d›r, Anadolu’nun
al›c›s› farkl›.  Hepsini ayr›
ayr› de¤erlendirmek laz›m.
Çünkü Anadolu’da daha
çok yüksek ayar alt›n, yat›-
r›m amaçl› geleneksel fleyle-
re dayanarak yap›l›yor. Mo-
deller de ona göre daha
farkl› modellerden oluflu-
yor. 22 ayar a¤›rl›kl› çal›fl›l›-
yor. ‹stanbul gibi büyük
kentlerde biraz daha mo-
dern ürünlerin sat›fl› gerçek-
lefliyor. ‹nsanlar›n yaflam fle-
killeri dünya görüflleri de-
¤ifltikçe herfleye yans›yor.
Türkiye’de art›k Avrupa’ya
ayak uydurmaya ve alt›n›
yat›r›m arac› olmaktan ç›ka-
r›p tak› olarak kullanmaya
bafllad›.

Londra’da kozmopolitan bir
yap› var. Her milletten insan

var. Ondan dolay› her çefli-
di bulunduruyoruz. Bizim
ürünlerimiz Avrupal›lar’a da
hitap eden ayn› zamanda
di¤er milletlerden insanlara
da hitap eden ürünler.

Fiyat fark› hiç yok diyebili-
riz. Bizde kazanç sürümden
dolay› oluyor. Türkiye de
çok fazla ticari disiplin yok.
Daha iyi kazanç elde ede-
bilmek için fiyatlar›n üzerin-
de olma zorunlulu¤u var.
Türkiye’de turistik yerlerde
fiyat› çok yüksek tutup tut-
turabildi¤ine satmak diye
bir durum var. Biz bunlara
elbette ki karfl›y›z ama turis-
tik yerlerde yap›lan bu.
Ama burada onu yapmak
imkans›z. Onu yapt›¤›n›z
anda zaten hem müflteri ka-
ç›r›yorsunuz hem de hizmet
anlay›fl›n›zdan ödün vermifl,
imaj sarsm›fl oluyorsunuz. 

Genel anlamda semtine gö-
re de¤ifliyor. Örnek benim
bulundu¤um Wood Green
bölgesinde siyahlar, do¤u
Avrupal› dedi¤imiz kesim
a¤›rl›kl›. Türkiyeliler üçün-
cü, dördüncü veya beflinci
olabiliyor. Geçmiflte Türki-
yeliler potansiyel müflteriydi
o nedenle Türkiyelilerin yo-
¤un oldu¤u bölgeleri tercih
ederek flubelerimizin yerle-
rini belirledik. Öyle olunca

belli bir kesim müflteriniz
zaten oluyor. Biz onun d›-
fl›ndakileri de çekmeye çal›-
fl›yoruz.

Alt›n sektöründe ‹ngiltere
çok s›k› bir yer. D›flar›dan
kaçak ürün getirip burada
iflleme olas›l›¤› çok zor. Bu-
rada öyle bir durumun ola-
ca¤›n› düflünmüyorum.

Bu iflin d›fl›nda düflündü¤ü-
müz ifller var. Gayrimenkul
sektörü ile de u¤rafl›yoruz.
Farkl› projelerimiz var ama
ben o projelerden bahset-
mek istemiyorum ama flunu
söyleyebilirim. Geçmiflte ol-
du¤u gibi öncülük yapaca-
¤›m›z farkl› ifllere el atmaya
çal›fl›yoruz. 2009 sonuna
do¤ru Turizm sektörü ile il-
gili at›l›m yapaca¤›z. 

2008 y›l› bafl›nda bafllayan
kriz soka¤a fazla yans›mad›.
Bir tedirginlik bir bekleme
süresi olarak geçti diyebili-
rim. 2009’un daha s›k›nt›l›
geçece¤ini düflünüyorum.
Biz önlemimizi firma olarak
ald›k. Stoklar›m›z yeterince
var. Birkaç y›l daha piyasa-
larda durgunluk olmas› bizi
çok fazla etkilemeyecek di-
ye düflünüyorum.
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Türkiye’den göç ederek ‹ngiltere’ye yerleflen ve burada ilk market açarak daha sonra ise 1994 y›l›nda kuyumculuk 
sektörüne girerek büyüme kaydeden Erbiller Kuyumculu¤un varolma öyküsünü firman›n sahiplerinden dinledik. 

Londra’da 17 Türkiyeli kuyumcunun oldu¤unu söyleyen Ali Ekber Erbil, 2009 y›l›nda farkl› alanlara el atacaklar›n› belirtti. 

Erbiller yeni
alanlara yat›r›m
yapmay› planl›yor

Londra’da alt›n deni-
lince ilk akla gelen
kuyumcu firmas› Er-

biller Kuyumculuk. Peki
bize firman›z hakk›nda
bilgi verebilir misiniz? Ne
zaman bu ifle bafllad›n›z.
Neler yapt›n›z?

Kendi insanlar›m›z-
dan yola ç›karak
bu soruyu soraca-

¤›m. Çünkü insanlar›m›z
bunu merak ediyordur
veya karfl›laflt›rma yap›-
yordur diye düflünüyo-
rum. Türkiye ile sizin
ürünlerinizde aras›nda
fiyat farklar› var m›? 

‹ngiltere’deki kuyumcu-
luk sektörü ile Türki-
ye’deki sektör aras›n-

daki farklar nelerdir siz-
ce? 

Sizin sektörünüzde
merdivenalt› diye ta-
bir edilen bir grup

var m›? 

Hedefleriniz neler-
dir? 2008 nas›l geçti?

2009 y›l›ndan bek-
lentileriniz nelerdir? 

Buradaki insanlar›n
tercihleri flekil itiba-
riyle nas›l?

Müflteri portföyünüz
kimlerden oluflu-
yor? 

‹lk firman›z› nerede aç-
t›n›z ve bugün kaç flu-
beniz var?

Türkiye’de isim yap-
m›fl firmalar› dün-
yan›n merkezinden

bir firma olarak nas›l gö-
rüyorsunuz? Yapt›klar›
çal›flmalar tatminkar m›
sizce? 
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T
ürk Halk Müzi-
¤i’nin iki usta
ismi Erkan
O¤ur ve ‹smail
Hakk› Demirci-

o¤lu 24 Ocak’ta Lon-
dra’ya geliyor. O¤ur ve
Demircio¤lu Higbury Is-
lington’da bulunan Uni-
on Chapel salonunda
sahne alacak. 
Erkan O¤ur ve ‹smail
Hakk› Demircio¤lu, Ana-
dolu'nun çeflitli yöreleri-
ne ait türküleri kendileri-
ne özgü tarzlar›yla ses-
lendirecekler.  
Ud, tanbur, ba¤lama,
cümbüfl ve keman gibi
geleneksel çalg›lar› bafla-
r›yla çalan O¤ur,  Anado-
lu'nun folk müzi¤i ve

Afl›k Veysel gibi ozanla-
r›n flark›lar›yla büyüdü.
1980’den bu yana ‹smail.
H. Demicio¤lu ile birlikte
halk müzi¤i çal›flmalar›n›
sürdürüyor. ‹kilinin bera-
ber ç›kard›¤› "Gülün Ko-
kusu Vard›" ve "Anadolu
Beflik" adl› iki albümü
bulunuyor. ‹smail H. De-
mircio¤lu’nun Ocak
2004’te ç›kan "Nasibolsa"
adl› solo albümünün ka-
y›tlar›n› da beraber ger-
çeklefltirdiler. 

GU‹TAR PLAYER
DERG‹S‹ ERKAN
O⁄UR’U ÖNERD‹
Dünyan›n en önemli mü-
zik dergilerinden Ameri-
kan “Guitar Player”, geç-

ti¤imiz ay  Halk müzi¤i-
nin baflar›l› ismi Erkan
O¤ur’a iki tam sayfa yer
verdi. 
Barry Clevland imzal› ha-
berde, O¤ur’un müzikle
tan›flma öyküsü ve gö-
rüfllerine yer verildi. Ya-
z›da O¤ur’un 5 yafl›nda
keman ve ba¤lama çal-
maya bafllad›¤›, 1970’te
gitar› eline ald›¤›nda ud,
cümbüfl, kopuz gibi daha
birçok Türk enstrüma-
n›ndan etkilendi¤i belir-
tildi. 
O¤ur’un “Jimi Hendrix’i
radyoda dinlemek benim
için yol ayr›m› oldu.
Onun tonu ve stilinden
etkilenerek gitara baflla-
d›m, müzi¤inde s›n›r ta-

n›mamas›ndan ilham al-
d›m” sözlerine yer veril-
di. Clevland “Kelimeler,
O¤ur’un müzi¤i ve icras›
konusunda ancak ufak
bir ipucu verebilir” dedi
ve sanatç›n›n müzi¤ini
anlayabilmek için  ‘Bir
Ömürlük Misafir’ , ‘Tel-
vin’, ‘The Istanbul Col-
lection’ ve ‘Anadolu Be-
flik’ albümlerini  önerdi.

KONSER‹N B‹LET
SATIfi NOKTALARI 
Kervan Restaurant:  fiube
1: 171 Hertford Road,
Edmonton, N9 7EP Tel :
020 8804 5599. fiube 2:
80 Church Street Lower,
Edmonton, N9 9PB, Tel :
020 8884 4441.

Cafe Z: 58 Stoke Ne-
wington High St, Lon-
don, N16 7PB, Tel: 020
72757523.
Evin Cafe: 115 Kingsland
High Street, Dalston,
London, E8 2PB Tel: 020
7254 5634.
K›br›s Türk Cemiyeti:
34/35 D’Arblay Street,
London W1A 4YL Tel:
020 7437 4940 (Oxford
Circus istasyonundan 5
dakika yürüme mesafe-
sinde).
Tottenham Kitabevi:  410
High Road, Tottenham
N17 9JB Tel: 0208 880
9212.
Mega Press: 106 Green
Lanes, London N16 9EH
Tel: 0207 923 1485.
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24 Ocak’ta Londra’da konser vermeye haz›rlanan O¤ur ve Demircio¤lu konseri için geri say›m bafllad›.

Erkan O¤ur ve ‹smail
Hakk› Demircio¤lu
konserine say›l› günler 
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S
anat yapmak,
müzik yapmak
onun için nefes
almaktan öte
damardan akan

kan gibi. Genç yafl›na
ra¤men gitti¤i yerlerde
içindeki müzik aflk›n›
aktarmaya çal›flan Ozan
Toprak, flimdilerde dün-
ya genelinde isim yapa-
bilecek bir grubun olu-
flumu için u¤rafl veriyor.
Her milletten, her saz-
dan ç›kan t›n›lar›n bir
arada toplanmas›na öna-
yak olman›n mutlulu¤u-
nu yaflamak istedi¤ini
belirten Ozan Toprak,
sanat›n ve sanatç›n›n
Türkiyeliler aras›nda
pek de¤er görmedi¤ini
ise yaflad›¤› olaylardan
örnekler vererek aktar›-
yor. 1977 y›l›nda Ay-
d›n’da do¤an ve yaflam›-
n›n en önemli bölümü-
nü orada geçiren Top-
rak, daha sonra yüksek
lisans e¤itimi nedeniyle
gezmek durumunda kal-
d›¤›n› söylüyor. Önce
Bolu Abant ‹zzet Baysal
Üniversitesi’nde daha
sonra ‹zmir Ege Üniver-
sitesi’nde, yüksek lisans
için ise Almanya’ya gide-
rek müzik an›ndaki e¤i-
timini tamamlayan Top-
rak, Almanya’da kald›¤›
alt› senelik süre zarf›nda
tiyatro oyunlar›na ve ba-
z› belgesel filmlere mü-
zikler yapt›. 
Yaklafl›k alt› ay önce
Londra’ya yerleflmeye
karar vererek efliyle bir-
likte burada oturmaya
bafllayan Toprak, flu an
Kitapevi’nde sahne al-
man›n yan› s›ra Dem
Radyo’da müzik progra-
m› yap›yor, özel bir e¤i-
tim kurumunda ba¤lama

e¤itimi veriyor ve iki ay-
r› grupta ba¤lama, gitar,
yayl› tambur gibi enstrü-
manlar› çal›yor. 

MÜZ‹⁄‹
YÜRE⁄‹NE ‹fiLED‹
Müzi¤i yolda yürürken
çevresinde orkestralar›n
sürekli çald›¤›n› düflüne-
cek kadar yüre¤ine iflle-
mifl bir müzisyen olarak
çal›flmalar›n› sürdüren
Toprak, ekme¤ini de
yapt›¤› müzikten kazan-
mak istiyor. Piyasada
çok yetenekli insanlar›n
oldu¤unu düflünen ve
bu yetenekleri biraraya
getirmenin yolunu arar-
ken kendini Londra’da
buldu¤unu aktaran Top-
rak, hedefine ulaflmak

için ilk ad›m› bir grup
oluflturarak att›¤›n› söy-
lüyor. Toprak, “Birlikte
çal›flt›¤›m arkadafllar›m›n
son derece büyük yete-
nekleri var. Bu yetenek-
leri ortaya ç›karmak için
biraz ekonomi gereki-
yor. Müzisyenler hiçbir
zaman çok büyük para-
lar kazanmaz diye düflü-
nüyorum. Ama bizim bu
ifli baflarabilmemiz için
en az›ndan karn›m›z›
doyurabilmemiz gereki-
yor. Bunu yapabilirsek
hayallerimizi yaflama ge-
çirebiliriz. Ben maddiyat
nedeniyle onlar›n yok
olup gitmesine izin ver-
mek istemiyorum” diyor
ve ekliyor “Eski bir Rus
yazar yeteneklilere yar-
d›m edin yeteneksizler
zaten bir yerlerden bir
fleyler bulup yap›yorlar
demifl.”

G‹ZL‹ UMUDU
‹LE YAfiIYOR
“Çok güzel bir söz var.
Sanat uzundur hayat k›-
sad›r. Sanatla u¤raflan bi-
rinin ömrü hünerlerini
sergilemeye yetmeyebi-
lir. O nedenle benim
tavsiyem yazs›nlar çiz-
sinler bir kenara koy-
sunlar onlar öldükten
sonra varsa iyi bir fley
mutlaka ç›kacakt›r.
Onun d›fl›nda çok fazla
bir fley beklememek ge-
rekiyor benim çok fazla
beklentim yok, ümidim
de yok” derken içindeki
ümitsizli¤i de aktarmaya
çal›flan Ozan Toprak, as-
l›nda içinde bir tohum
gibi saklad›¤› umuduna
sar›lm›fl kuraca¤› ekibin
hayali ile yafl›yor. 

YEN‹ B‹R KARDEfi
TÜRKÜLER M‹
DO⁄UYOR

1964’te kurulan ‹ngiliz
bir gruba dahil olan
Toprak, grubun üyeleri-
nin yafllanmalar›na kar-
fl›n hala müzik yapma
u¤rafl›na hayran kald›¤›-
n› ve bu nedenle k›sa
süre önce onlarla da ça-
l›flmaya bafllad›¤›n› söy-
ledi. Tunav adl› bu gru-
bun en genç üyesinin
kendisi oldu¤unu belir-
ten Toprak, flimdilerde
kendi grubunu kurma
u¤rafl› veriyor. Toprak,
okyanus anlam›na gelen

Oca ad› ile oluflturmaya
çal›flt›¤› ekibin say›s›n›
30 olarak kafas›nda ta-
sarlam›fl. fiu an dokuz
kifli ile ifle bafllad›¤›n›
anlatan Toprak, dünya-
n›n hiçbir yerinde böyle
bir grubun kurulmad›¤›-
n› anlat›yor. Do¤u ve ba-
t› sazlar›n›n uyumunu
ortaya ç›karacak, müzi¤e
farkl›l›k kazand›racak bu
orkestran›n en önemli
özelli¤inin her milletten
insana aç›k olmas›. Ozan
Toprak orkestra üyeleri-

nin iyi niyetli olmas›na
özen gösterdi¤ini belir-
terek, “Londra’da yakla-
fl›k 300 dil konuflulmak-
ta. 300 milletten insan
bulunmakta. Buradaki
bu sentezi yapmak iste-
di¤im projemde kullan-
mak istiyorum. Orkestra
üyelerinin de¤iflik millet-
lerden olmas› bizim için
önemli. flu an ekibimiz-
de ‹ngiliz, ‹talyan, Türk,
Kürt, Japon, ‹ranl›, Ro-
manyal› ve Alman bulu-
nuyor” diyor.

Avrupa’da sanatç› olman›n art› ve eksilerini yaflayarak, dünya genelinde bir ilke imza atan
müzisyen Ozan Toprak, her milletten müzisyenin bulufltu¤u bir ekip kurmaya çal›fl›yor. 30 kifli
olmas› düflünülen grup, flu an 9 kifliden olufluyor. ‹ngiliz, ‹talyan, Türk, Kürt, Japon, ‹ranl›,
Romanyal› ve Alman’lardan oluflan gruba dahil olman›n tek flart› ise iyi niyetli müzisyen olmak. 

Ozan, do¤u ve bat›
sazlar›n›n uyumunu
ortaya ç›karmak istiyor

SUZAN DO⁄AN
Telgraf Gazetesi

Ozan Toprak
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BBCtara-
f › n -
d a n

gerçeklefltirilen bir an-
ketin sonuçlar›, halk›n
yüzde 71'inin olas› bir
referandumda tek Av-
rupa para birimi av-
ro'ya geçilmesine karfl›
oy kullanaca¤›n› ortaya
koydu. 
1000 yetiflkin aras›nda
yap›lan anket, halk›n
sadece yüzde 23'ünün
konunun referanduma
götürülmesi halinde
''evet'' oyu kullanmay›
düflündü¤ünü gösterdi. 
Yüzde 6 oran›ndaki
Britanyal›n›n ''karars›z''
oldu¤unu söyledi¤i
BBC'nin anketinde,

olas› referandumda
''evet'' oyu kullanaca¤›-
n› belirtenlerin yüzde
15'i, sterlinin avro kar-
fl›s›nda u¤rad›¤› son
de¤er kayb›ndan etki-

lendi¤i için ''evet''e
do¤ru kayd›¤›n› belir-
tirken, yüzde 69 ora-
n›ndaki kifli ise sterli-
nin avro karfl›s›nda re-
kor düzeyde de¤er

kaybetmesinin de kara-
r›n› etkilemeyece¤ini
söyledi. 
2000 y›l›n›n Kas›m
ay›nda BBC taraf›ndan
yapt›r›lan ayn› yöndeki
anketin sonuçlar› ise,
halk›n yüzde 71'inin
avroya karfl› oldu¤unu,
avroya geçifli benimse-
yenlerin oran›n›n ise
sadece yüzde 18 oldu-
¤unu ortaya koymufltu.
Ekonomik krizle birlik-
te sterlinin avro karfl›-
s›nda de¤er kaybetmesi
kamuoyunda ‹ngilte-
re’nin de sterlin yerine
avro’ya geçmesi gerek-
ti¤ine yönelik tart›flma-
lar›n yaflanmas›na ne-
den olmufltu. 

Yap›lan bir anketin sonuçlar›, Britanya’da halk›n yüzde 71'inin olas› bir referandumda
tek Avrupa para birimi avro'ya geçilmesine karfl› oy kullanaca¤›n› ortaya koydu. 

Yeni bir y›la yeni kriz-
ler, ekonomik bunal›m-
lar, biraz daha yeni
bafllang›çlarla girdik.
Özellikle ekonomiye
iliflkin gelen haberler
bu y›l›n oldukça zor
geçece¤ini gösteriyor.
Bir yandan resesyon
günden güne etkisini
gösterirken ve insanlar
ifllerini ya da evlerini
kaybederken bir yan-
dan da gelece¤e iliflkin
belirsizlik  gündemde.
Ancak ben bu haftaki
yaz›m› biraz daha so-
mut bir konuya daha
do¤rusu daha somut
bir soruna ay›rmak iste-
dim.

‹statistikler flu ana ka-
dar Kuzey Londra’daki
Haringey bölgesinde
son 21 gün içerisinde
42 kiflinin alkollü araç
kulland›klar› gerekçe-
siyle tutukland›klarr›n›
gösteriyor. Alkollü sü-
rücülerdeki say›n›n art›-
fl›na paralel olarak bu
konudaki yapt›r›mlar
da a¤›rlaflt›r›l›yor. fiu
anki  yasal yapt›r›mlar
flunlard›r:

Alkollü araba sürerken
yakaland›¤›n›zda, ehli-
yetiniz 12 ay süreyle
elinizden al›n›r. Buna
ilaveten 6 aya kadar
hapis cezas›na çarpt›r›-
labilirsiniz ya da 5000’a
kadar para cezas›na
mahkum edilebilirsiniz.
Hapis cezas›na mah-
kum edildi¤iniz zaman,
e¤er bir kamu sektö-
ründe çal›fl›yorsan›z,
iflinizi kaybetme riski-
niz yüksektir. ‹statistik-
ler, trafik suçlar› nede-
niyle cezaevine girenle-
rin %15’inin ifllerini de
kaybettiklerini göster-
mektedir. Tabi-
i ceza ald›¤›n›zda, ceza

siciliniz de oluflur. Öte
yandan cezan›z sona
erdikten sonra,  cezan›-
z›n sona erdi¤i tarihten
itibaren 10 y›l içerisin-
de araba kiralayabilme
flans›n›z çok düflüktür.
Bir trafik suçu sonucu
e¤er ehliyetinize el ko-
nulursa, ceza süresinin
bitiminde, ehliyetinizi
geri ald›¤›n›z zaman, si-
gorta primlerinizde
yüksek bir art›fl olur.

E¤er ald›¤›n›z alkolün
etkisiyle dikkatsiz ara-
ba kullanm›fl ve birileri-
nin ölümüne neden ol-
muflsan›z bu durumda
14 y›la kadar hapis ce-
zas›na çarpt›r›labilir ve
süresiz olarak ehliyeti-
nize el konulabilinir. Ya
da en iyi ihtimalle, en
az 2 y›l süreyle araba
kullanmaktan men edi-
lebilirsiniz.

Alkol al›rken, bilinmesi
gereken fley, yasal ola-
rak her ne kadar belir-
lenmifl minimum dü-
zeyde alkol alabilirse-
niz de, insanlar›n kapa-
sitesi ve alkola karfl›
olan tepkileri farkl› ol-
du¤undan bazen yasal
limitin alt›nda ald›¤›n›z
zaman bile alkol mikta-
r› sizin araba kullan›r-
ken kontrolünüzü kay-
betmenize neden olabi-
lir. Sizin alkola karfl›
olan tepkiniz ya da da-
yan›kl›l›¤›n›z ald›¤›n›z
alkol miktar›na, alkol
çeflidine, kilonuza, ya-
fl›n›za, cinsiyetinize ve
metabolizman›za göre
farkl› tepkiler göstere-
bilir. ‹statistikler bu ül-
kede her y›l 400’den
fazla insan›n alkollü
araba kullan›m› sonucu
kar›flt›¤› trafik kazala-
r›nda öldü¤ünü göster-
mektedir. Bunun yan›n-
da binlerce insan bu
yüzden yaralanmakta
ve sakat kalmaktad›r.
‹flin as›l ilginç taraf› ya-
p›lan bu kadar uyar›la-
ra ve a¤›rlaflt›r›lan ceza-
lara ra¤men bu suç ora-
n›nda gözle görülür bir
düflüfl görülmemekte-
dir.

syaman@levenes.co.uk

Sefaret Yaman
Direct number: 020 8826 1313

‹çkili Araba
Kullan›m›

Britanyal›lar avro’ya
geçmek istemiyor...

K
urucusu oldu¤u ‘Evrim
Teorisi' nedeniyle bilim
tarihinde önemli bir dev-
rimi gerçeklefltiren Char-
les Darwin, 200'üncü do-

¤um y›l› ve ‘Türlerin Kökeni’ adl›
eserinin yay›nlan›fl›n›n 150'nci y›ldö-
nümü nedeniyle, bu y›l birçok et-
kinlik düzenlenece¤i belirtildi. 
Çocuklu¤unda okula pek severek
gitmeyen, t›p ö¤renimini kan gör-
meye dayanamad›¤› için yar›m b›ra-
kan, daha sonra papaz olmaya karar
veren, daha sonra ilgi duydu¤u do-
¤a bilimlerine yönelen ‹ngiliz biyo-
log Charles Darwin, günümüzde bi-
lim ve düflünce dünyas›nda devrim
yaratanlar aras›nda gösterildi. 2009,
‘Darwin y›l›' olarak ilan edilirken y›l
boyunca daha fazla tart›fl›lacak. Dar-
win'in 200’üncü do¤um gününün
yan› s›ra en önemli yap›tlar› aras›n-
da gösterilen ‘Evrim Teorisi'nin aç›k-
land›¤› ‘Türlerin Kökeni'nin yay›m-
lanmas›n›n da 150'inci y›ldönümü
nedeniyle bu y›l boyunca bir tak›m
etkinlikler düzenlenmesine karar
verildi. Günümüzde bile büyük tar-
t›flmalara neden olan Darwin’in,

gençlik y›llar›nda ‹ngiliz keflif gemi-
si ‘Beagle' ile kat›ld›¤› uzun y›llar
süren araflt›rmalar›, özellikle de Gü-
ney Amerika k›y›lar›ndaki Galapa-
gos Adalar›'ndaki gözlemleri ile ‘Ev-
rim Teorisi'nin ilk tasla¤›n› olufltur-
du¤u hat›rlat›ld›. Darwin, teorisini
tam olarak 50 yafl›ndayken, 1959'da
‘Türlerin Kökeni', kitab›nda yay›m-
land›. Darwin bu teoriyle, ‘yeni can-

l›lar›n var olanlardan türeyerek ev-
rimleflti¤ini' ve ‘canl›larda evrimin
do¤al seçme yoluyla gerçekleflti¤ini'
iddia ederken, tüm canl›lar›n bir ya-
rat›c› taraf›ndan yarat›ld›¤›n› savu-
nan ‘Yarat›l›fl Teorisi' ile karfl› karfl›-
ya getirilmesi nedeniyle sert elefltiri-
lerle karfl›laflt›. Alman DW Radyosu,
‘2009 Darwin y›l›' nedeniyle bu y›l
birçok ülkenin yan› s›ra Almanya'da
da etkinlikler düzenlendi¤ini bildir-
di. Dresden kentindeki Hijyen Mü-
zesi', do¤a bilimci Charles Darwin'in
do¤umunun 200’üncü y›l› nedeniyle
12 fiubat’ta 3 gün sürecek ‘Bir E¤it-
men olarak Darwin' bafll›¤›n› tafl›yan
konferans düzenledi. Mart ay› bafl›n-
da ‘Evrim Teorisi' hakk›nda Vati-
kan’da da konferans yap›lmas›na
karar verildi. Almanya’da Darwin
hakk›nda yay›nlanacak yeni kitaplar
da yay›nlanacak. Bunlar aras›nda,
Darwin uzmanlar› taraf›ndan kale-
me al›nan evrim teorisine iliflkin ki-
taplar› ya da hayat› boyunca yakla-
fl›k 7 bin 500 mektup yazan Charles
Darwin’in mektuplar›ndan orijinal
örneklerin yer ald›¤› kitaplar›n da
yer ald›¤› belirtildi.

‘Evrim Teorisi' ile bilim ve düflünce dünyas›nda devrim yaratan Britanyal› biyolog
Charles Darwin 2009 y›l›nda 200’üncü do¤um y›l› nedeniyle pek çok etkinlikle an›lacak.

2009 ‘Darwin y›l›’ olacak
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‹flçi Partisi üyeleri geçen
hafta Somerford Estate
Community Merke-

zi’nde yap›lan toplant›da
Stoke Newington’da otu-
ran Louisa Thomson’u
adaylar› olarak seçti. Stoke
Newington Belediye Bafl-
kan Yard›mc›s› Jamie
Carswel, Tower Hamlets
belediyesinin ev bölü-
münde yeni bir görev üst-
lendi¤i için görevinden is-
tifa etmiflti. Bu nedenle
belediyede oluflan bofllu-
¤a, yap›lacak ara-seçim
için Louisa Thomson geti-
rildi. Ara-seçim ise 29
Ocak tarihinde yap›lacak. 

CARSWELL’‹N
BIRAKTI⁄I YERDEN
DEVAM
Ara-seçim için aday olarak
seçilmesinin ard›ndan Lo-

uisa Thomosn, “yap›lacak
ara seçimde ‹flçi Partisi ye-
rel üyeleri taraf›ndan aday
olarak seçildi¤im için gu-
rur duyuyorum. Ben Sto-
ke Newington’da oturur-
yorum. Burada yaflamay›
seviyorum ve burdaki top-
luma belediye meclisi
üyesi olarak hizmet ver-
mek istiyorum. Bölgeyi
gelifltirmek için Jamie
Carswell’in b›rakt›¤› yer-
den devam etmek istiyo-
rum” dedi.
Görevinden istifa eden
Stoke Newington Beledi-
ye Baflkan Yard›mc›s› Ja-
mie Carswel ise, 
“Bu bölgeyi on y›l temsil
etti¤im için, bu bölgenin
çok çal›flmas› gereken ve
yerli halk›n ihtiyaçlar›n›
savunan belediye encü-
menlerine ihtiyac› oldu¤u-

nu biliyorum. ‹flçi Partisi-
nin yerel üyelerinin Lousi-
a Thomson’u, benim gö-
revimi üstlenmek için seç-
mesi beni çok mutlu etti.
Lousia, Hackney ‹flçi Parti-
si’nin parlayan adaylar›n-
dand›r ve kendini toplum
hizmetlerine adam›flt›r. Bu
bölgede oturmas›ndan
dolay› yerel sorunlar›n bi-
lincindedir.” dedi.

LOU‹SA THOMSON
K‹MD‹R?
Stoke Newington, Farle-
igh Road’da oturan 27 ya-
fl›ndaki Louisa Thomson,
Tyssen Community ilk
okulunda yönetim kurun-
lunda görev yap›yor. Ön-
ceden oturdugu Brown-
swood bölgesinde Police
Community Advisory Pa-
nel’inde de yer alm›flt›r. fiu

anda ‹flçi Partisi’nin Stoke
Newington merkez flube-
sinin sekreterli¤ini yap›-
yor. Ayr›ca Local Govern-
ment Association’in ‹flçi
parti grubuna çal›flan

Thomson bir dönem de
yerel yönetim bakan› John
Healey’ye müflavir olarak
çal›flt›. Thomson bölgede-
ki aktifli¤inin yan› s›ra ge-
nifl  kapsaml› ulusal ve ye-

rel yönetim tecrübesine
sahip. Thomson, kamu
sektörü iflçi sendikas›
UNISON’a ve Londra bi-
siklet sürme kampanyas›-
na da üye.

G
‹K-DER Sinema
Atölyesi Dani-
marka’l› yönet-
men Lars von

Trier’in “Avrupa” adl› filmi-
ni sinemaseverlerle bulufl-

turuyor. Jean-Marc Barr,
Barbara Sukowa, Udo Ki-
er, Ernst-Hugo Järegard’›n
oynad›¤› ve Danimarkal›
yönetmen Lars von Trier’in
üçlemesinin son filmi olan

“Avrupa” adl› film 1991 y›-
l›nda çekildi. Göçmen ‹flçi-
ler Kültür Derne¤i’nde 8
Ocak Peflembe günü gös-
terilecek olan film 112 da-
kika sürüyor.

15

‹flçi Partisi Stoke Newington’da yap›lacak olan ara-seçim için yerli bir aday seçti. Stoke Ne-
wington Belediye Baflkan Yard›mc›s› Jamie Carswel’in istifa etmesi nedeniyle, 29 Ocak tari-
hinde yap›lacak ara-seçim için bölgede oturan Louisa Thomson aday olarak belirlendi.

G‹K-DER Sinema Atölyesi 8 Ocak Perflembe günü Danimarka’l› yönetmen Lars von
Trier’in bir sinema klasi¤i olan “Avrupa” filmini sinemaseverlerle buluflturuyor.

‹flçi Partisi Stoke Newington’da
yap›lacak ara-seçim için aday›n› belirledi

G‹K-DER’de “Avrupa”
filmi gösterilecek
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T
ürk E¤itim Bir-
li¤i (TEB)’de
geçen hafta ya-
p›lan "Alevilik
Nedir, Ne de-

¤ildir ve Alevilerden Kim
Ne ‹stiyor?" bafll›kl› top-
lant› büyük ilgi gördü.
Kimi zaman hararetli tar-
t›flmalara sahne olan top-
lant› Pir Sultan Abdal
Kültür Merkezi’ni temsi-
len ‹ngiltere’de bulunan
Ali R›za Ayd›n’›n sunu-
muyla bafllad›. Ayd›n’›n,
Anadolu Alevili¤i’nin sa-
hip oldu¤u özü de¤iflik
kaynaklara dayanarak
genifl biçimde ortaya
koymas›n›n ard›ndan
toplant›n›n tart›flma bölü-
müne geçildi. 

TARTIfiMADA
TANS‹YON YÜKSEKT‹
Tart›flma bölümünde
Londra Cem Evi aktivist-
leri ile alternatif durufla
sahip olanlar aras›nda
yaflanan tart›flma salon-
daki tansiyonu biraz
yükseltti. Alevili¤in fii-i
bir çizgiye çekilmeye ça-

l›fl›ld›¤›n› ifade eden ve
mevcut Cem evi yöneti-
minin Alevili¤in özüne
ayk›r› uygulamalar içinde
oldu¤unu belirten kimi
konuflmac›lar, bu duru-
flun kendilerini temsil et-
medi¤ini söylediler. Bu-
na karfl›l›k Cem evi akti-
vistleri ise yanl›fllar› dü-
zeltmeye çal›flt›klar›n›,
elefltirileri olanlar›n ku-
rum içinde kalarak yap›-
c› bir çizgide mücadele
etmesi gerekti¤ini belirt-
tiler. 

AS‹M‹LASYONA
KARfiI POL‹T‹KA
Bir konuflmac› Türki-
ye'deki bütün gerici ve
faflist güçlerin Alevilere
dönük politikas› oldu¤u-
nu oysa sosyalizmden,

demokrasiden yana güç-
lerin ise bu konuda net
bir politikaya sahip ol-
mad›¤›n› ifade etti.
TEB'in böylesi bir top-
lant› düzenleyerek bu
eksikli¤i giderme nokta-
s›nda ad›m att›¤› için kut-
layan konuflmac› bu yön-
lü çabalar›n artmas› ge-
rekti¤ini ifade etti.
TEB Yönetim Kurulu
Üyesi bir konuflmac› ise
‹ttihat ve Terakki iktida-
r›ndan beri Anadolu'da
gayri muslim az›nl›¤›n
tasfiyesi, Kürtlerin Türk-
lefltirilmesi, Alevilerin de
Sünnilefltirilmesi politika-
s›n›n güdüldü¤ünü be-
lirtti. Egemenlerin Alevi-
li¤i asimile etme gayreti-
nin, Alevili¤in sahip ol-
du¤u toplumsal muhale-

fete zemin teflkil eden
ilerici yanla alakal› oldu-
¤unu belirterek bu yan›n
korunmas› çabas›n›n
önemine de¤indi. 

‘ALEV‹LER
DEMOKRAS‹
DE⁄ERLER‹N‹N
TAfiIYICISIDIR’
Ali Riza Ayd›n son bö-
lümde, Alevilerin Türki-
ye'de Cumhuriyetin ve
demokrasinin temel de-
¤erlerinin tafl›y›c›s› oldu-
¤unu, bu yan›n ortadan
kald›r›lmas› halinde ül-
kenin Pakistan'a benze-
yece¤ini belirtti. Yazar,
Cem evi ve alternatif ara-
y›fl› içinde olanlar›n tar-
t›flmas›na dönük olarak
da; dostlar aras›nda so-
runlar›n konuflarak, tart›-
flarak halledilmesi gerek-
ti¤inden bahsederken,
mevcut yönetimin kimi
hatal› uygulamalardan
bir an önce vazgeçmesi-
nin ve yine baz› eksiklik-
lerin ise biran önce gide-
rilmesinin önemine de-
¤indi.

TEB’de yap›lan "Alevilik Nedir, Ne de¤ildir ve Alevilerden Kim Ne ‹stiyor?" bafll›kl›
toplant›ya kat›l›m yüksek oldu. Toplant›da Kürtlerin Türklefltirilmesi, Alevilerin de

Sünnilefltirilmesi politikas›na karfl› yap›lmas› gerekenler dile getirildi. 

TEB’de ‘Alevilik’ konusu tart›fl›ld›

F
rans›z film endüstrisi, ‹n-
gilizce filmlerin Frans›zca
dublajlar›nda siyah aktör-
lere rol vermedi¤i için
›rkç›l›ktan mahkum oldu.

Konuyla ilgili aç›lan tahkikat, cas-
ting direktörlerinin, siyah oyuncu-
lar›n belirgin bir aksanlar› oldu¤u
ve beyazlar› seslendiremeyecekle-
ri inanc›yla, siyahlar›n baflvurular›-
n› asla kabul etmedikleri sonucu-
na vard›. Bu sonuç, Frans›z toplu-
mundaki ayr›mc›l›¤› ortadan kal-
d›rmak için siyah aktörlerin sine-
ma ve medyada desteklenmesi ge-
rekit¤i yönündeki görüfllerin daha
yüksek sesle dile getirilmesini sa¤-
lad›. 
Ayr›mc›l›kla Savafl ve Eflitlik için
Yüksek ‹dare (Halde) adl› kurulufl,

tahkikat›n sonucunda Frans›z film
endüstrisinde ayr›mc›l›¤›n çok
yüksek oranda oldu¤u sonucuna
vard›. Beyaz aktörlerin Denzel
Washington ve Morgan Freeman
gibi siyah oyuncular› da seslendi-
rebilecek evrensel bir aksanlar› ol-
du¤una inan›l›rken nadiren beyaz-
lar› seslendirmek üzere seçilen si-
yah aktörlerin önyarg› ve ayr›mc›-
l›¤›n kurban› oldu¤u söyleniyor. 
Tahkikat, Yasmine Modestine adl›
siyah bir oyuncu ve flark›c›n›n The
Times’a yapt›¤› bir aç›klama üzeri-
ne bafllat›lm›flt›. Frans›z dublajs-
tüdyolar› için çal›flan oyuncular›n
yaklafl›k üçte biri siyahlar. Ancak
nadiren önemli roller alabiliyorlar
ve ‘beyaz’lar›n dublajlar›ndan
özenle uzak tutuluyorlar.

‹ngilizce filmlerin
dublaj›nda ›rkç›
uygulama... 

21 Ocak 2009’dan itibaren Ba-
rak Obama yeni ABD baflba-
kan› olarak Bayaz Saray’da
göreve bafllayacak. Hat›rlaya-
ca¤›n›z gibi Obama seçim ma-
nifestosunda Küba’da bulu-
nan Guantanamo Bay tutuklu-
luk kamp›n› kapatma sözü
vermiflti. Obama’n›n bunu
yapmak istemesindeki ana
amaç George. W. Bush ve hü-
kümeti taraf›ndan yarat›lm›fl
olan Amerikan’›n dünya ça-
p›ndaki negatif imaj›na bir de-
¤iflim getirmektir. Amerika’n›n
bu negatif imaj› sadece d›fl-
dünyaya yans›t›lan bir sorun
de¤il ayn› zamanda Amerikan
halk›nada yans›maktad›r. Öyle
görülüyorki Obama seçimler
süresince verdi¤i vaat konu-
sunda ciddi. Çünkü bir çok
gazeteye yapt›¤› aç›klamala-
r›nda gelecek ile ilgili planlar›
aras›nda bu kamp›n kapat›l-
mas› da yer al›yor. Ki flimdi-
den kamp›n kapat›lmas› ko-
nusunda bir tak›m planlar ba-
s›na s›zmaya bafllad› bile. Be-
nim bu yaz›da irdelemek iste-
di¤im konu Guantanamo Bay
kamp›n›n kapat›lmas› Ameri-
ka’n›n imaj›n›n düzeltilmesi
konusunda ne derece etkili
olacakt›r ve sadece bu yeterli
midir? 

Hiç tart›flmas›z Guantanamo
Bay kamp›n›n varl›¤› Ameri-
ka’n›n dünyadaki negatif ima-
j›nda büyük rol oynamaktad›r.
Hatta Guantanamo Bay’›n bir
insan haklar› rezalati olarak
adland›r›lmas› tamamen do¤-
rudur. Aç›ld›¤› 2002 senesin-
den bu yana de¤iflik uyruklu
750 tutukluyu içinde bulun-
makatd›r, ki bu tutuklular›n
bir ço¤u 11 Eylül 2001’de
Amerika’ya yap›lan sald›r› so-
nucunda bafllat›lan “teröre
karfl› savafl” döneminde tutuk-
lanan kiflilerden oluflmaktad›r.
fiu anda Kampta yaklafl›k 250
tutuklu bulunmakta. Bunlar›n
bir ço¤unun suçlar›n›n ne ol-
du¤u belli olmadan tutuklu
bulunmaktad›rlar. 

Guantanamo Bay’›n as›l soru-
nu yasal konumudur. Bu soru-
na bir çözüm söz konusu tu-
tuklular›n Amerikan toprakla-
r›ndan ç›kar›lmas› ve kiflilerin
normal ceza suç kanunu siste-
mi do¤rultusunda di¤er Ame-
rikan vatandafllar› ile efl sevi-
yede yarg›lanmalar›d›r. Fakat
bu olas›l›k savc›lar aç›s›ndan
çok büyük sorunlara yol aça-
bilir, bu sebepten flu anda sa-
dece tart›fl›lan bir öneri olarak
kalm›flt›r.  Bu sorunlar›n bir
kaç tanesi flu anda Guantan-
mo Bay askeri yarg›lamalar›n-
da uygun askeri yöntemleri ile
toplanan delilerin, ki bunlar
bir çok çevre taraf›ndan iflken-

ce olarak de¤erlendirildir, nor-
mal sivil mahkemelerinde de-
lil olarak sunulamamas›d›r.
Ayn› zamanda san›klar›n ken-
dilerine karfl› delil sunan ta-
n›klar ile yüz yüze gelmeleri
söz konusu olacakt›r (ki bu
durum flu anda Guantanamo
Bay’de uygulanan yarg›lama
sisteminde mümkün de¤ildir)
bu da demek oluyorki CIA
ajanlar› ve ihbarc›lar mahke-
mede tan›kl›k yapmak zorun-
da kalacak ve böylelikle de
gizli tutulan bu kiflilerin kim-
likleri ortaya ç›km›fl olacakt›r.
Daha da önemlisi CIA’›n kul-
land›¤› gizli istihbarat teknik-
leri ortaya ç›km›fl olacakt›r. 

‹nsan haklar›, adalet ve adillik
Amerika’n›n di¤er ülkeler üze-
rinde fliddetle vurgulad›¤› ko-
nulard›r, ozellikle de bunu Or-
ta Do¤u ülklerine yönelik
yapm›flt›r. Bu de¤erlerin ko-
runmas› ad›na Amerika teröre
karfl› savafl bafllatm›flt›. Dolay›-
s›yla Guantanamo Bay’›n olu-
flumu asl›nda Amerikan hi-
pokrasisinin bir fiziksel kan›t›-
d›r. Obama bunu bildi¤i için
Guanatanamo Bay kampin›n
kapat›lma yanl›s›d›r. fiimdi ge-
lin benim temel soruma geri
dönelim. Guantanamo Bay’in
kapat›lmas› yeterli midir? Ya
da Amerika’n›n zedelenmifl
imaji sadece bu kamp›n olu-
flumu ile ilgili bir durum mu-
dur. 

Bu sorular›n cevab› aç›kça ha-
y›rd›r! son 10 y›lda Ameri-
ka’n›n tüm dünyaya b›rakaca-
¤› miras› çok belirgindir. Ön-
celikle hiç sonu olmayan “te-
rörizme karfl› savafl” ilan et-
mesi ki bu sadece yüzbinlerce
masum insan›n hayat›na mal
olmad› ayn› zamanda tüm
dünya çap›nda insan haklar›
ve sivil özgürlüklerin giderek
erozyonuna yol açt›. Bununla
beraber dünyay› iki ayr› kutpa
bölmesi örne¤in islami dünya
ve islami olmayan dünya diye,
beraberinde nefret ve ›rkç›l›k
ortam› yaratt›. Son olarak da
Irak’a karfl› bafllatt›¤› illegal
savafl var, ki böylikle de dün-
yada tek uluslararas› huzuru
sa¤lamakla yükümlü olan Bir-
leflmifl Milletler’in rolünü, mis-
yonunu ve kredibilitesini ze-
delemifl oldu. Bunlar bir cel-
sede yeniden düzeltilecek
mevzular de¤ildir özellikle de
Guantanamo Bay’in kapat›l-
mas› bu ay›plar›n ört-pas edil-
mesine yetmeyecektir. Guan-
tanamo Bay’in kapat›lmas› ta-
biki do¤ru gidiflat için at›lan
bir ad›md›r ama kesinlikle
Amerika’n›n sorunlu imaj›n›n
bir tedavisi de¤ildir. Yarat›lm›fl
olan bu imaj›n düzeltilmesi
Obama’n›n enerjisini Ameri-
kan›n d›fl-politikas› konusun-
daki uygulad›¤› çifte-standart-
lar› düzelterek dunyan›n Orta
Dogu’da oldu¤u gibi local so-
runlara as›l çözümlerin gelifl-
tirmesi ile ancak olabilir.

HUKUK PENCERES‹

eli_has@yahoo.co.uk

Ali Has

Guantanamo
Bay’›

Kapatmak
Yeter mi?
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‹
ngiltere'de 1976 y›-
l›ndan bu yana
aral›ks›z hizmet
veren TCCA'n›n
Haringey'deki bi-

nas›nda düzenlenen ye-
me¤e kat›lan Toplum
Merkezi çal›flanlar›,
Cyprus Kitchen taraf›n-
dan haz›rlanan K›br›s
yemeklerinin tad›n› ç›-
kar›rken canl› müzik efl-
li¤inde geç saatlere ka-
dar doyas›ya e¤lenerek,
bir arada bir y›l›n daha
yorgunlu¤unu att›lar.
Yemekte bir konuflma
yapan TCCA Yönetim
Kurulu Baflkan› Türkay
H a d j i - P h i l i p p o u ,
TCCA'in 2009 y›l›nda
topluma verdikleri hiz-
metleri artt›rarak devam
ettirece¤ini söyledi.
Hadji-Philippou, “2008
y›l›nda yaflanan mali
kriz her alanda oldu¤u
gibi vak›f çal›flmalar›
alan›nda da etkisini gös-
terdi. Ancak Toplum
Merkezi olarak halk›-

m›zdan ve çal›flanlar›-
m›zdan ald›¤›m›z des-
tekle bu y›l› da baflar›y-
la tamamlaman›n mutlu-
lu¤u içindeyiz. 2009 y›-
l›nda yeni projelerimizi
de hayata geçirerek,
TCCA'yi lay›k oldu¤u
noktaya getirece¤iz.
Projelerimize ve  çal›fl-
malar›m›za ayn› kararl›-
l›kla devam edece¤iz”
diye konufltu. Yönetim
Kurulu ad›na konuflan
Niyazi Enver ise, “‹ngiliz
otoriteleri art›k Kuzey
Londra'daki K›br›sl›

Türk, Kürt ve Türk varl›-
¤›n› göz ard› etmiyor. 32
y›ll›k bir dernek olan
TCCA, gazetesiyle, di¤er
projeleriyle ve topluma
verdi¤i hizmetlerle Lon-
dra'daki toplumumuzun
yüz ak›d›r ve öyle kala-
cakt›r” diye konufltu.
Yönetim Kurulu Üyesi
Aycan Saraço¤lu da k›sa
bir konuflma yaparak
Toplum Merkezi çal›-
flanlar›n›n yeni y›l›n›
kutlad› ve baflar›lar›n›n
devam›n› diledi.    
1976 y›l›nda bir grup
K›br›sl› Türk taraf›ndan
yaflama geçirilen K›br›s
Türk Toplum Merkezi,
bugün aralar›nda Evde
Bak›m Servisi, Toplum
Postas› gazetesi, dan›fl-
ma servisi, e¤itimde
mentoring projesi, yan-
g›n alarm› projesi, gibi
bir çok proje yürütüyor.
Merkez kapsam›nda
dans ve tiyatro çal›flma-
lar› yap›l›yor, gösteriler
düzenleniyor.

H
aringey’de
b u l u n a n
Kürt Top-
lum Mer-
k e z i ’ nde

düzenlenen yeni y›l
kutlamas› yo¤un ilgi
gördü. Yaklafl›k 600 ki-
flinin kat›ld›¤› etkinlik
coflkulu görüntülere
sahne oldu. 
Baran Deniz müzik

grubunun sahne almas›
ile bafllayan gecede
Britanya Halk Meclisi
Baflkan› Ali Payroz da
k›sa bir konuflma yapt›.
Kat›l›mc›lar›n yeni y›l›-
n› kutlayan Payroz,
2009 y›l› için bar›fl ve
demokrasi temennisin-
de bulundu. Yeni kuru-
lan Ba Müzik Grubu-
nun yaflatt›¤› coflkulu

ve nefleli anlardan son-
ra Talip ve Grubu sah-
ne ald›. Halk oyunlar›
ekibinin de bir gösteri
sundu¤u gecede k›sa
bir skec de sergilendi.
Herkesin heyacanla
bekledi¤i çekilifl ise
halk oyunlar› ekibinin
sahneden ayr›lmas› ile
yap›ld› ve hediyeler sa-
hiplerini buldu. 

K
›rk›srakl›lar
Dayan › flma
Merkezi’nde
buluflan K›r-
k›srakl›lar ye-

ni y›l› gönüllerince e¤le-
nerek karfl›lad›. Yaklafl›k
150 kifli kat›ld›¤› etkinlik-
te yap›lan konuflmalarda
derne¤in genel duru-
muyla ilgili bilgiler veril-
di.
Yap›lan konuflmalardan
sonra ünlü DJ'ler eflli¤in-
de halaylar çekildi, oyun-
lar oynand›. Çocuklar ve
yetiflkinler için yap›lan
dans ve ses yar›flmas›n-
dan sonra hediye paketi

çekiliflleri yap›ld›. Mutlu
birflekilde ayr›lan K›rk›s-

rakl›lar gece saat 10.30'a
kadar e¤lendi.

TCCA 2009'da da proje ve
çal›flmalar›na ayn›
kararl›l›kla devam edecek

Kürt Toplum Merkezi’nde
yeni y›l kutland›...

K›br›s Türk Toplum Merkezi (TCCA) taraf›ndan düzenlenen
'Noel ve Yeni Y›l Yeme¤i'nde dernek çal›flanlar›, üyeleri ve
dostlar› bir araya geldi. Yemekte bir konuflma yapan TCCA
Yönetim Kurulu Baflkan› Türkay Hadji-Philippou, 'TCCA'in
yeni y›la daha da güçlü bir flekilde girdi¤ini' söyledi. 

2008 y›l›n›n son gününde Londra’da yaflayan Kürtler yeni y›l› karfl›-
lamak için Haringey’de bulunan Kürt Toplum Merkezi’nde bir ara-
ya geldiler. 31 Aral›k Çarflamba akflam› saat 18.00’da bafllayan ve
yaklafl›k 600 kiflinin kat›ld›¤› etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. 

T
ürk, Kürt ve
K›br›sl› Türk ka-
d›nlara hizmete
veren Islington

Turkish, Kurdish and
Cypriot Women’s Welfa-
re Group düzenledi¤i
Christmas ve Y›lbafl›
partisiyle ailelerin ço-
cuklar›yla birlikte keyifli
vakit geçirmelerini sa¤-
lad›. Dernek Baflkan›
Gül Koçak düzenledik-

leri Christmas ve Y›lbafl›
etkinli¤iyle  çocuklar›
ve anneleri e¤lendirme-
yi amaçlad›klar›n› ve et-
kinli¤e Family Mosaic
Housing Association ile
Community Safety Unit
yetkililerinin yan› s›ra
çok say›da davetlinin
kat›ld›¤›n› belirtti.
Derne¤in bundan sonra
düzenlenecek etkinlik-
leriye ilgi bilgi almak is-

teyenlerin 079 0574
4756 numaral› telefonu
arayabilecekleri kayde-
dildi. Islington Turkish,
Kurdish and Cypriot
Women’s Welfare Gro-
up göçmenlik, ev dan›fl-
manl›¤›, ESOL baflta ol-
mak üzere birçok alan-
da hizmet veriyor. Der-
nek bu hizmetlerini Çar-
flamba, Perflembe ve
Cuma günleri veriyor.

ITKCW Group’tan
Christmas ve y›lbafl› partisi

KDM'de y›lbafl› flenli¤i
K›rk›srakl›lar Dayan›flma Merkezi düzenledi¤i y›lbafl› etkinli-
¤iyle ‹ngiltere’de yaflayan K›rk›srakl›lar› biraraya getirdi.

TCCA Yönetim Kurulu Baflkan›
Türkay Hadji-Philippou

1987 y›l›ndan beri Londra’da faaliyet yürüten ITKCW
Group ‹slington’da oturan kad›nlara ve çocuklara yönelik

bir Christmas ve Y›lbafl› partisi düzenledi.
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Gik-Der Sekreteri
Hac› Özdemir: 
“Son 1 y›lda gönüllü  dernek-
lere verilen yard›mlar› k›s›tla-
d›lar. ‹lk olarak funding ya da
grand alan büyük kurumlar
var, ikinci olarak da çat› örgüt-
ler var bunlar funding alan,
yer yer de funding veren bü-
yük kurumlar, üçüncüsü ise
tek tek kurumlar. Türkiyeli
dernekler daha çok üçüncü
gruba giriyor. Örne¤in, sa¤l›k
ve sosyal alanda hizmet veren
Siyah ve Etnik Az›nl›klar ‹çin
Çal›flma Grubu’nun fundingle-
ri bile kesilmifl durumda. Böy-
lesi büyük örgütlerin funding-
leri kesilirken bizim gibi kü-
çük örgütlerin fundingleri hay-
li hayli kesilecek. Önceden 50
bin pound bir kuruma verilir-
ken flimdi 50 bin pound 3 ku-
rum aras›nda paylaflt›r›l›yor.
Yaflanacak funding s›k›nt›s›,
belediyelerle kurumlar, ku-
rumlarla toplum aras›ndaki
köprüyü zorlaflt›racak. Art›k,

toplumun daha genifl k›sm›na
hizmet vermek isteyen kurum-
lara funding vermeyi öncelikli
s›raya koyan yerel ve merkezi
hükümetlerin karfl›s›na toplu
halde ç›kmak gerekiyor ki al›-
nacak fundingler al›nabilsin ve
hizmetler eksiksiz verilsin.” 

Derman Direktörü
Alg›n Saydar: 
“Sa¤l›k alan›nda verdi¤imiz
hizmet çok önemli ve bir y›lda
4 bin 632 kifliye hizmet verdik.
Ancak grant bulmak giderek
zorlafl›yor. Nedenleri bizlere
aç›klanm›yor bile. Haringey
flubemizin flu anda faaliyetleri
grant bulunamad›¤› için dur-
duruldu. 6 yere baflvuru yapt›k
hepsinden red cevab› ald›k.
Biryerlerden grant al›rsak Ha-
ringey’de hizmet verece¤iz.
Ancak tüm bu zorlu funding
al›m sistemine flimdi de kriz
eklendi. Kiflisel olarak uzun
dönemde krizin bizim gibi ça-
l›flan her kurumu ve derne¤i
etkileyece¤i kaç›n›lmaz bir
gerçek. Baz› belediyelerin za-
ten paras› ‹zlanda bankas›nda
batt›, devlet kurulufllar›n› etki-
leyen bir kriz var bunlar bizle-
rin yapt›¤› hizmeti etkileyecek.
‹flin baflka bir boyutu da kriz
döneminde insanlar›n yaflad›k-
lar› sorunlar artt›¤› için bizlerin
daha çok hizmet vermesi gere-
kecek. Fundingler azal›rken,
birçok anlamda yard›ma ihti-
yac› olan insan say›s› artacak.” 

Halkevi Baflkan›
Mustafa Topkaya: 
“Bizim kurumumuz toplumun
en alt gelir grubunu oluflturan
tabakas›na hizmet veriyor. Kriz
bizim de üyelerimizin de geli-
rini etkileyecek bu da görev
ve faaliyetlerimize yans›yacak.
Daha çok insan iflsizlik ve ev-
sizlik sorunuyla karfl›laflacak.
Çal›flmalar›n yo¤unlaflmas› ge-
rekecek. Bizim için bu krizin
etkileri ve bizim yapabilecek-
lerimiz noktas› düflündürücü.
Henüz bir grant kesintisi ile
karfl›laflmad›k. Ancak 2009 y›-
l›nda birçok kurumun bütçesi
etkilenecek bu da bizlere ver-
di¤i grantlar› etkileyecek biz
de bundan nasibimizi alaca¤›z.
Biz gönüllü olarak yap›yoruz
çal›flmalar›m›z›, charity alan›na
giriyor. Kriz nedeniyle yard›m
talebi artacak dolay›s›yla hiz-
metin de artmas› gerekiyor.
Geliri ço¤altmayaca¤›m›za gö-
re, geriye toplumda dar gelirli
insanlara yard›m edebilecekle-
re gönüllü çal›flmalar› için ça¤-
r› yapmak kal›yor.” 

IMECE Yöneticilerinden
Akgül Baylav :
“Funding sistemi son 2 y›ld›r
birçok alanda zorlaflt›r›larak
de¤ifltiriliyor. Örne¤in projele-
rin devam›na funding vermi-
yorlar, yeni, çok ihtiyaç olan
bir alan için yap›lan projeye
para veriyorlar. Bizim gibi kü-
çük kurulufllar› d›flarda b›rak›-
l›yorlar.  Paralar daha çok bü-
yük ‘charity’lere veriliyor biz-
ler de onlardan al›yoruz. Art›k
birçok alanda hizmet veren
yerlere para vermek istiyorlar.
Örne¤in, baflar› say›yla orant›-
l›, verdi¤in hizmeti sonuna ka-
dar götürmenle de¤il. Bir ka-
d›nla defalarca görüflebiliyoruz
ve funding al›m›nda bunun bir
önemi yok, bu y›l kaç kad›na
hizmet verdi¤imizi soruyorlar.
Bizim gibi sadece kad›nlara
hizmet verenlere para vermek
istemiyorlar. Böylece küçük
kurulufllar›n biraraya gelmesi-
ni teflvik ediyorlar. Ama herke-
sin yapt›¤› ifl ayr› oluyor ve
birlefltirmek zor. Birlefltirdi¤in

takdirde kendi kimli¤in yok
oluyor. Avrupa Sosyal Fo-
nu’ndan gelen para azal›yor.
Bence bundan sonra ‘fund’ al-
mak daha da zorlaflacak, bele-
diyeler ve büyük ‘charity’ler
zorlanacaklar.” 

Day-Mer Baflkan›
Ahmet Sezgin: 
“Hükümet ‘göçmenlerin ülke
ekonomisine a¤›rl›¤›’ fleklinde-
ki söylemlerini yineliyor. Fatu-
ra tabii ki yine dar gelir grubu-
na, göçmenlere, bizim gibi
toplumsal kurulufllar›n yapt›k-
lar› falliyetlere verilen ‘fun-
ding’leri k›sarak bizlere ödetti-
rilmeye çal›fl›lacak. Genel ola-
rak ‘funding’lerde daralt›lma
oldu¤u do¤ru. K›s›tlamalar
muhakkak olacak, bu da daha
çok toplumun ihtiyaçlar›n›
karfl›lamaya hizmet eden ku-
rumlar› etkileyecek. Biz flu an-
da somut olarak herhangi bir
durumla karfl›laflmad›k. Yap›l-
mas› gereken ihtiyaçlar› iyi be-
lirleyip, bunlar›n üzerinde yo-
¤unlaflmak gerekiyor.”

Ayflegül ALTIN

‹
ngiltere’de yaflanan eko-
nomik krizin etkileri in-
sanlar›n, kurumlar›n, der-
neklerin ve örgütlerin fa-

aliyetlerinde etkisini göster-
meye bafllad›. Ekonomik kri-
zin dolayl› etkilerinden birisi
de topluma hizmet veren ku-
rumlar›n ‘funding’ ya da
‘grant’ denilen yard›m fonlar›-
n›n kesintiye u¤ramas›. 
Londra’da faaliyet yürüten
Kürt ve Türk derneklerin, sivil
toplum kurulufllar›n›n, e¤itim
ve kültür sanat faaliyetleri yü-
rüten her türlü ‘charity’nin
hizmetleri ald›klar› yard›m

funding’lerinin k›s›tlanmas›
nedeniyle etkilenmeye bafllad›
. 

‘FUND‹NG’ ALMA
KR‹TERLER‹
ZORLAfiTIRILDI
Krizden ba¤›ms›z olarak son 2
y›ld›r ‘funding’ sisteminin de-
¤ifltirilmesi, bu sistemden fay-
dalan›lmas›n› zorlaflt›rd›. Bele-
diyelere direk olarak yap›lan
funding baflvuru sistemi de¤ifl-
tirildi. Örne¤in, önceden
Hackney Belediyesi’ne direk
baflvurulurken art›k baflvuru-
lar belediyenin oluflturdu¤u
Hackney Team’e yap›l›yor.
Funding alma kriterleri de de-

¤ifltiriliyor. Belli bir alanda ve-
rilen hizmetler yerine daha
genifl kapsaml›, örne¤in sade-
ce Türkiyeli çocuklar› de¤il de
siyah çocuklar› da kapsamas›
ya da sadece Türkiyeli fliddet
gören kad›nlar› kapsayan kü-
çük küçük derneklerin ayr›
ayr› çal›flmalar› de¤il de toplu
halde yap›lan bir ‘funding’
baflvurusunun flans› daha yük-
sek hale geldi.  Tüm bunlar›n
yan› s›ra dernek ve kurum
yetkilileri funding baflvurusu-
nun bafll› bafl›na çok zaman
istedi¤ini, çok say›da evrak›n
biraraya getirilmesi gerekti¤i-
ni, bazen ‹ngilizce ya da bafl-
vuru sisteminin metodoljisini

bilmemenin getirdi¤i zorluklar
oldu¤unu belirtiyorlar. Tüm
bunlar›n üzerine ekonomik
krizin eklenmesi ‘funding’ sis-
temiyle projeler yapan dernek
ve kurumlar›n alan›n› daralta-
cak gibi görünüyor. Krizin ve
buna ba¤l› olarak ‘funding’le-
rin daralt›lmas›n›n etkisini
görmeye bafllad›klar›n› aç›kla-
yan Gik-Der (Göçmen ‹flçiler
Derne¤i) Sekreteri Hac› Özde-
mir, hafta sonu okullar›ndaki
ö¤renci, s›n›f ve ö¤retmen sa-
y›s›n› art›rmay› düflünürken flu
anda verilen hizmeti düflür-
mek zorunda kald›klar›n›
aç›klad›. Özdemir, Cumartesi
e¤itimlerine kat›lan ö¤renci

say›s›n› art›rmay› düflünürken,
kriz ve dolay›s›yla ‘fun-
ding’lerdeki daraltma nede-
niyle ö¤renci say›s›n› 40’a dü-
flürmek zorunda kald›klar›n›
söyledi. ‘Funding’ sisteminde-
ki k›s›tlamalar, derneklerin ve
kurumlar›n yapt›klar›, dan›fl-
manl›k hizmetlerini, hafta so-
nu çocuklar için e¤itimlerini,
yetiflkinler için ESOL kurslar›-
n›, el sanatlar›, gençlerin çete-
leflme ve uyuflturucu kullan-
malar›n› önlemek amac›yla
kültür ve sanat alan›nda yap›-
lan; ba¤lama, tiyatro, halko-
yunlar› ve çeflitli spor etkinlik-
lerini daha zor yap›l›r hale ge-
tirecek.

Dernek ve kurumlara yard›m fonu k›s›tlamas›: 

Yard›m ihtiyac› artarken ‘funding’ler azalt›l›yor
‹ngiltere’de göçmen topluma genifl bir alanda hizmet veren Kürt ve Türk dernek ve kurumlar›n faaliyetleri krizin ve buna ba¤l›

olarak ‘funding’lerin daralt›lmas›yla k›s›tlanmaya bafllad›. Dernek yetkilileri mali destek k›s›tlamalar›n›n artarak devam
edece¤ini belirtiyorlar. Kriz nedeniyle ‘funding’ler daralt›l›p, toplum merkezlerinin hizmetleri k›s›tlan›rken, yine krizden dolay›

insanlar›n bu kurumlardan iflsizlik, ev sorunu, psikolojik sorunlar nedeniyle yard›m alma ihtiyac› art›yor. 
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S
alford Üniversite-
si bilim adamla-
r›ndan Dr. Tom
Fawcett'in yapt›-
¤› araflt›rmaya

göre, "ileri görüfllü ve
aç›k fikirli" kifliler, iki kat-
l› otobüslerin üst kat›n›n
ön s›ralar›na oturmay›
tercih ediyor. Üst kat›n
ortalar›na oturan yolcu-
lar, genelde genç ve orta
yafll›lardan olufluyor ve
çevreyle fazla ilgilenme-
den ya gazete okuyor ya
da kulakl›kla müzik dinli-
yor. Üst kat›n arka kol-
tuklar›na oturanlar ise Dr.
Fawcett'e göre "asi ruh-
lu". Bu kiflilerin genellik-
le kendi yaflam alanlar›na
girilmesinden hofllanma-
d›¤› için arkalara oturma-
y› tercih etti¤i belirtiliyor. 
"Giriflkenler" ise otobü-
sün alt kat›n›n ön koltuk-
lar›na oturuyor. Bu kifli-
ler, herkesle selamlafl›p,

konuflmay› seviyor ve
otobüse binenleri gör-
mek için ön kap›ya yak›n
oturuyor. Dr. Tom Faw-
cett'e göre alt kat›n orta
bölümünde oturanlar bu-
lunduklar› ortamda genel
hakimiyet kurmaktan
hofllan›yor. Otobüse bi-
ner binmez en arkaya
ilerleyen yolcular ise, ar-
ka tarafta otobüsün yük-
sek koltuklar›nda otur-
may› ve kendilerini
“önemli hissetmeyi se-

ven” kifliler olarak görü-
lüyor. 
Dr. Fawcett, nerede otur-
du¤una ald›rmayan yolcu
tipinin de oldu¤unu be-
lirterek, "Bu tipler, bulun-
duklar› kaba göre flekil
alabileceklerine inand›k-
lar› için otobüste kiflilik-
lerine uygun yer kapmak
gibi bir kayg›lar› yok. Bi-
niyorlar, neresi müsaitse
yolculuklar› boyunca
orada duruyor ya da otu-
ruyorlar” dedi. 
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‹ngiltere'de yap›lan bir araflt›rma, otobüste oturulan
yerin, kiflilikle ilgili ipuçlar› verdi¤ini ortaya ç›kard›.

Otobüste oturdu¤unuz yer 
kiflili¤inizle ilgili ipuçlar› veriyor

M
eral Ece,
b ö y l e
bir ödü-
lü bekle-
medi¤i-
ni, ken-

disine Baflbakan Gordon
Brown taraf›ndan gönde-
rilen bir mektupta bu du-
rumdan haberdar oldu-
¤unu söyledi. Madalyas›-
n› yeni y›l›n ilk 4 ay› için-
de Kraliçe II. Elizabeth'in
ikamet etti¤i Bucking-
ham Palace taraf›ndan
belirlenecek bir tarihte
alaca¤›n› belirten Ece,
mektubu ilk gördü¤ünde
kendisi ve Türk toplumu
ad›na mutluluk duydu¤u-
nu anlatt›. Bu ödülün ül-
kede uzun y›llar hizmet
eden kiflilere verildi¤ini
vurgulayan Ece, "Bu ödül

erkeklere verildi¤inde
'Sir' lakab›n› al›yor, ka-
d›nlara verildi¤inde 'Ma-
dam' s›fat›n› al›yor. Bun-
lar›n da farkl› dereceleri
var. Bana verilen ödül ise
yüksek rütbeli oluyor. O
yüzden ilk duydu¤umda
flafl›rd›m." dedi. 

15 y›ld›r ‹ngiltere'de Libe-
ral Demokrat Parti içinde
çeflitli etnik toplumlara
hizmet verdi¤ini anlatan
Meral Ece, amac›n›n Türk
toplumuna hizmet etme-
nin yan› s›ra ‹ngiltere'de
bulunan etnik kökenli
toplumlar›n siyasete kat›-
l›m›n› da sa¤lamada yar-
d›mc› olmak oldu¤unu
aç›klad›. Kendisinin ayr›-
ca Liberal Parti bünyesin-
de kurulan Radikalizmi
Önleme Birimi'nin de
baflkan› oldu¤unu dile
getiren Ece, bu görevin-
de as›l amac›n›n da ‹ngil-
tere'de kendini toplum-
dan soyutlaflt›r›lm›fl hisse-
den Müslüman gençlerin
radikal gruplara kaymas›-
n› önlemek oldu¤unu
söyledi.

Liberal Demokrat Parti Islington Belediye Meclis
üyesi Meral Ece, Kraliçe II. Elizabeth taraf›ndan

yüksek hizmet ödülüne lay›k görüldü. 

Meral Ece’ye yüksek 
hizmet ödülü...

Liberal Demokrat Parti
Islington Belediye Meclis

üyesi Meral Ece.
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Ünlü teknoloji blogu Techcrunch’›n yazarlar›ndan Michael Arrington’un yapt›¤›
“Facebook zor durumda” yorumlar› kullan›c›lar›n yanl›fl yönlendirilmesine yol aç›yor.

Ulusal Gözlemevi (TUG)’nin gelenekselleflen “Gök Olaylar› Y›ll›¤›”n›n 2009 say›s› yay›nland›.
Her aya ait gezegen konum bilgileri, gökyüzü olaylar› ve gökyüzü haritalar›n›n bulundu¤u bu
faydal› kaynakta 2009 y›l›na özel olarak Astronomi Y›l› konusunda da üç yaz› bulunuyor.

F
acebook'un 24
yafl›ndaki ku-
rucular ›ndan
Mark Zucker-
berg, geçti¤i-

miz haftalarda "fiirketi-
niz krizden etkilendi
mi, paraya ihtiyac›n›z
oldu¤u söyleniyor" flek-
lindeki bir soruya k›sa
bir flekilde "Hay›r" ceva-
b›n› vermiflti. Tech-
Crunch‘›n yazarlar›ndan
Michael Arrington‘un y›l
sonu de¤erlendirmesi
olarak yay›nlad›¤› “Fa-
cebook tahmin edilen-
den h›zl› büyüyor gibi
görünüyor, bu durum
sermaye piyasas›na düfl-
mesine neden olabilir”
bafll›kl› yaz›s›ndan hare-
ketle yap›lan haberler,
gerçe¤i yans›tm›yor.  Si-
likon vadisinin en çok
kazanan flirketlerinden
biri olan Facebook, hal-
ka aç›lmam›fl, özel bir
flirket oldu¤undan; Go-
ogle, Microsoft vb. hal-
ka aç›k flirketlerin yapt›-
¤› gibi finansal bilgisini

aç›klamak zorunda de-
¤il. Olmayan bilgi üze-
rinden yap›lan tahmin-
lerle flirketin finansal
krizden etkilendi¤i, Fa-
cebook’un kurucu orta-
¤› Mark Zuckerberg’in
daha önce bu konuda
sorulan sorulara verdi¤i
“hiçbir problemimiz
yok, iyi yolda ilerliyo-
ruz ve büyümeye de-
vam edece¤iz” cevapla-
r›na ra¤men ortaya sü-

rülen ücretli üyelik sis-
temi kurulaca¤› gibi
tahminler gerçe¤i yan-
s›tm›yor. ‹nternet dün-
yas›n›n içinde olan her-
kes, flimdiye kadar üc-
retsiz olarak kullan›lan
bir servisin ücretli hale
getirilmesi durumunda
kullan›c› kayb›ndan
baflka hiçbir fleyle ödül-
lendirilmesi mümkün
olmad›¤›n› biliyor.
Bilinen gerçek ise, kul-

lan›c›lar›n bafl›ndan beri
ücretsiz olarak kulland›-
¤› ICQ, Windows Live
Messenger, Google
Talk, MySpace vb. sos-
yal paylafl›m uygulama-
lar› hakk›nda sürekli ç›-
kar›lan “paral› olacak”
söylentilerinin, dönem
dönem ortaya ç›kt›¤›
ancak y›llar geçti¤i hal-
de bu servislerin ücret-
siz kullan›m politikalar›-
n›n de¤iflmedi¤i.

“Astronomi, Bilim ve Dün-
ya Astronomi Y›l›”, ”2009
Dünya Astronomi Y›l› Et-
kinlikleri”, “Teleskobu ‹lk
Kim Buldu, ‹lk Kim Kullan-
d›?” bafll›kl› yaz›larla 2009
y›l›n›n astronomi konusun-
daki önemi vurgulan›yor.

2009'UN EN ÖNEML‹
GÖK OLAYI
22 Temmuz’da Günefl tu-
tulmas› yaflanacak. Ay’›n

gölgesi yeryüzüne Hindis-
tan’›n bat›s›nda düflecek.
Gölge, fianghay’da Pasifik
Okyanusu’na ulaflt›¤›nda
tutulma süresi 5 dakika 51
saniyeyi bulacak. 
Tam tutulma süresi Japon-
ya’n›n güneydo¤usunda,
Pasifik Okyanusu’ndaki
tam tutulma merkezinde 6
dakika 39 saniye sürecek.
Tutulma Genel Zaman
(Greenwich Zaman›) ile 21

Temmuz 23:58 de balaya-
cak ve 22 Temmuz
05:12'de sona erecek. Tam-
tutulma 02:35'temeydana
gelecek. Merkür, y›l›n ilk
günleri bat› ufku üzerinde
parl›yor. Gezegen 4
Ocak’ta güneybat› ufkunun
yaklafl›k 15° üzerinde bulu-
nuyor ve Günefl’ten yakla-
fl›k 90 dakika sonra bat›yor.
Merkür, bu tarihten itibaren
gökyüzünde alçalmaya

bafllayacak. Ufkun aç›k ol-
du¤u bir yerde gezegeni
ay›n ortalar›na kadar gör-
mek mümkün. Merkür, 20
Ocak’ta sabah gökyüzüne
geçecek.
Venüs, ay boyunca akflam
gökyüzünde. 14 Ocak’ta en
büyük uzan›ma ulaflt›¤›nda
ufuktan yüksekli¤i yaklafl›k
40°’yi bulacak ve Gü-
nefl’ten neredeyse 4 saat
sonra bat›yor olacak.
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Facebook’çulara müjde:
Facebook paral› olmayacak

Wikipedia
Sun ile güçleniyor

Bilim
Teknolojisi
Dünyas›ndan
k›sa haberler

n Wikimedia, kullan›c› içeri¤i
ile yarat›lan dünyan›n en bü-
yük interaktif ansiklopedisi
Wikipedia’n›n artan ihtiyaçla-
r›n› Sun Microsystems çözüm-
leri ile karfl›layacak. Wikime-
dia, kullan›c› say›s›n› art›rmak
ve h›zla artan zengin içeri¤ini
etkin biçimde saklamak ama-
c›yla multimedia uygulamala-
r›n› güçlendirmek için Sun
Microsystems çözümlerini ter-
cih etti. Sun Fire sunucular› ve
Sun aç›k depolama sistemleri,
dünyan›n fazla trafi¤e sahip
befl büyük internet sitesinden
biri olan Wikipedia’n›n kulla-
n›c›lar›na 100 MB’a kadar içe-
rik yükleme olana¤› sunuyor.
Wikimedia Vakf›, Sun Fire
x4500 ve x4150 sunucular› ile
Sun StorageTek depolama do-
nan›m›n› kullanarak güvenli
ve ölçeklendirilebilir aç›k kay-
nak internet altyap›s› kuruyor.
Bu iflbirli¤i sayesinde Wikime-
dia, her geçen gün artan zen-
gin medya ve video içeri¤ini
saklama ve global kullan›c›
a¤› arac›l›¤›yla yeni Wikipedia
çal›flmalar›n› destekleme ola-
na¤› bulacak.

Linux çekirde¤i
güncellendi

Bilim
Teknolojisi

Dünyas›ndan
k›sa haberler

n Bir süredir güncellenmesi
beklenen aç›k kaynak kodlu
iflletim sistemi Linux’un çekir-
de¤i resmi olarak 2.6.28 sürü-
müne güncellendi. Finlandi-
yal› bilgisayar mühendisi Li-
nus Benedict Torvalds, aç›k
kaynak dünyas›n›n bafllang›c›
say›labilecek Linux çekirde¤i-
ni 1991 y›l›ndan beri büyük
bir toplulukla birlikte gelifltiri-
yor. Linux’un yarat›c›s› ve
yüzlerce gelifltiricinin birlikte
çal›flt›¤› projenin lideri Linus
Torvalds’›n yapt›¤› resmi aç›k-
lamayla duyurulan yeni çekir-
dekte bulunan en büyük ye-
nilikler grafik bellek yönetici-
si ve Ext4 dosya sistemi. Yeni
çekirdekte bulunan GEM In-
tel’in 915 grafik yonga setinde
görüntü ak›fl oran›n› yüzde 50
ve 60’a varan oranlarda artt›r›-
yor. Intel’in gelifltiricileri Keith
Packard ve Eric Anholt tara-
f›ndan gelifltirilen ve Linux çe-
kirde¤ine adapte edilen yeni
bellek yöneticisi, grafik kart›-
na ait kaynaklar›n farkl› uygu-
lamalar taraf›ndan paylafl›la-
bilmesini ve modern grafik ifl-
lemcilerinde bulunan tek tip
olmayan haf›za erifliminin yö-
netilmesini sa¤l›yor.

Bilgisayar›n›
kulland›¤›n kadar öde
n Microsoft, kullan›c›lar›n
kulland›klar› kadar ödeme
yapt›klar› bilgisayar sistemleri
ile ilgili bir patent baflvuru-
sunda bulundu. Microsoft’un
yapt›¤› patent baflvurusu, kul-
lan›c›lar›n ücretsiz olarak sa-
hip olacaklar› bilgisayar sis-
temlerinin kulland›klar› süre
boyunca ücretlendirilmesini
öngörüyor. 21 Haziran
2007’de yap›lan baflvuruyu
geçti¤imiz hafta sonu bas›na
duyuran Microsoft, bir tür bil-
gisayar kiralama yöntemiyle
tüketicilerin ücretsiz ya da
temsili bir ücretle bir bilgisa-
yara sahip olarak, sistemdeki
yaz›l›mlara kulland›klar› ka-
dar ödeme yapmalar›n› öngö-
rüyor. Bilindi¤i üzere, yasal
olarak sat›fl› yap›lan her bilgi-
sayar için kullan›c›lar hem do-
nan›m, hem de sat›n ald›klar›
yaz›l›m için ayr› ayr› ücretlen-
dirmeye tabi tutuluyor. Micro-
soft kullan›c›lar›n ifllemlerini
halletmek için donan›m fiyat-
lar›n›n yaratt›¤› külfeti hafiflet-
meyi amaçl›yor. Microsoft’un
bu giriflimi ilerleyen zaman-
larda kümesel ifllem için gelifl-
tirilecek fiyatland›rma politi-
kalar›n›n belkemi¤ini olufltu-
rabilir.

"Columbia mürettebat›
kurtulamazd›!"

n Amerikan Havac›l›k ve
Uzay Dairesi (NASA), Colum-
bia uzay meki¤inin Dünya'ya
dönüflü s›ras›nda meydana
gelen kazada, 7 kiflilik müret-
tebat›n kurtulmas›n›n olanak-
s›z oldu¤unu bildirdi. NA-
SA'dan yap›lan aç›klamada,
soruflturma ekibinin niha-
i raporunda, uzay arac› tasa-
r›m› ve mürettebat güvenli¤i
konusunda 30 ayr› tavsiyede
bulunuldu¤u belirtilerek, bu
önerilerin mürettebat e¤iti-
minden, yasaklar ve bireysel
güvenlik teçhizat›na, uzay
arac› tasar›m›ndan gelecekte-
ki kaza soruflturmalar›na dek
birçok konuyu kapsad›¤›
kaydedildi. NASA'n›n Colum-
bia raporunda, astronotlar›n
uzay arac› parçalan›rken bi-
linçlerinin yerinde olmad›¤›
ve bu an öncesinde 40 sani-
ye boyunca meki¤in kontro-
lünün kendilerinde bulunma-
d›¤›n› bildikleri belirtildi.
"Modülün parçalanmas›ndan
kurtulmak olanaks›zd›" deni-
len raporda, tüm müretteba-
t›n bas›nçl› k›yafetlerini giy-
dikleri, bir astronotun mi¤fe-
rini, üçünün eldivenini tak-
mad›¤›, bir astronotun da
oturmad›¤› belirlendi.

2009'da
gökyüzünde
neler olacak?

                           

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



23

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



24

‹srail devletinin Filistin’de giriflti¤i katliam tüm dünyan›n gözleri önünde devam
ediyor. Gazze’de ölü say›s› 527’yi geçti, hastanelerde yaral› ve ölü say›s› takip edi-

lemiyor. Kentte 10 gündür elektrik ve su yok, hastaneler de çökmek üzere.

‹
srail’in Gazze’de
bafllatt›¤› kara hare-
kat›nda 50 Filistinli
yaflam›n› yitirdi. Ha-
va harekat›n›n bafl-

lamas›ndan bu yana ya-
flam›n› yitirenlerin say›s›
ise 527’y buldu. ‹srail ha-
va kuvvetleri bir gecede
Gazze fieridi’ndeki 30
hedefi bombalad›.
‹srail askeri sözcüsü Tel
Aviv’den yapt›¤› aç›kla-
mada, “Hava kuvvetleri-
miz gece Gazze fieri-
di’nde 30 hedefe sald›r›
düzenledi” dedi. Sözcü,
“özellikle Cebaliye’de si-
lah depolanan bir cami,
silah gizlenen evler, ro-
ketatar tafl›yan araçlar ve
silahl› kiflilerin hedef
al›nd›¤›n›” iddia etti. ‹s-
rail’e ait bir tank›n Gazze
kentinin do¤usunda açt›-
¤› atefl sonucu 3 Filistinli
çocuk hayat›n› kaybetti.
Hastane yetkilileri, Zey-
tun semtinde meydana
gelen olayda çok say›da
kiflinin de yaraland›¤›n›
belirttiler. Gazze kenti-
nin d›fl›ndaki Beach mül-
teci kamp›na düzenle-
nen sald›r›da ise 7 kiflilik
bir ailenin öldü¤ü belir-
tildi. 
‹srail askeri sözcüsü söz-
cü, kara kuvvetlerinin
de, savafl gemilerinin
bombard›man› eflli¤inde
ilerlemelerini sürdürdü-
¤ünü kaydetti.
Sözcü, operasyonun bafl-
lang›c›ndan bu yana bir
‹srail askerinin öldü¤ü-
nü, üçü a¤›r 45 askerin
yaraland›¤›n› belirtti.
‹srail ordusu Baflsözcüsü
Avi Benayahu da askeri
radyoya yapt›¤› aç›kla-
mada, “güçlerinin öngö-
rüldü¤ü üzere ilerledi¤i-
ni, Hamas’›n çok a¤›r ka-

y›plar verdi¤ini ve bir-
çok ‘yasad›fl› savaflç›n›n’
ele geçirildi¤ini” kaydet-
ti.

fiU ANA KADAR
527 K‹fi‹ ÖLDÜ
‹srail’in Gazze sald›r›la-
r›nda, flu ana kadar en az
527 Filistinlinin öldü¤ü
bildirildi. Ölenlerden
12’si çocuk.Yaral› say›s›
da 2 bin 400. ‹srail'e ait
bir tank›n Gazze kenti-
nin do¤usunda açt›¤›
atefl sonucu 3 Filistinli
çocuk hayat›n› kaybetti. 
‹srail askerleriyle Hamas
militanlar› aras›ndaki ça-
t›flmalar ise Gazze’nin
kuzeyinde yo¤unlaflm›fl
durumda.

GAZZE
‹K‹YE BÖLÜNDÜ
‹srail’in kara birlikleri ve
a¤›r z›rhl›lar› Gazze fieri-
di’nin içlerine girerek,
bölgeyi pratikte ikiye
böldü. Deniz, kara ve
hava bombard›man›yla
desteklenen ‹srail birlik-
leri, Gazze fieridi’nin do-
¤usundan bat›s›na uza-
nan yol boyunca konufl-
land›. 40 kadar ‹srail tan-
k› da Han Yunus mülteci
kamp› ile M›s›r ve Gazze

aras›ndaki Refah geçifl
noktas›na do¤ru yöneldi.
Beyt Hanun bölgesinin
de sar›ld›¤› belirtiliyor. 
Çat›flmalar ve ‹srail güç-
lerinin bölgede konufl-
lanmas› nedeniyle, yara-
l›lara bakmakta zorlanan
hastanelere t›bbi yard›m
sevkiyat›n›n durdu¤u
kaydediliyor.

GAZZE’N‹N DÜNYA
‹LE BA⁄LANTISI
KOPMAK ÜZERE
‹srail ordusunun Gaz-
ze’deki fliddetli bombar-
d›man›, tüm bölgede ha-
yat› felce u¤rat›rken,
elektrik ve su flebekeleri-
nin yan› s›ra telefon hat-
lar› da büyük hasar gör-
dü. Bir haftay› aflk›n sü-
redir bombalanan Gazze
fieridi’nin dünya ile ha-
berleflme ba¤lant›s› kop-
mak üzere... Gazzelilerin
ço¤unun cep telefonlar›
çal›flm›yor, özellikle ku-
zey bölgeleri; Beyt Ha-
nun, Cebaliye ve Beyt
Lahya’da ev telefonlar›-
n›n da yüzde 90’› kesildi.
Telefon flebekelerinde
meydana gelen a¤›r ha-
sar› onarman›n da yo¤un
bombard›man alt›nda
mümkün olmad›¤› belir-
tiliyor.Gazze kentinde
ise ev telefonlar› flimdilik
çal›fl›yor. Ancak burada
da sistem yo¤unlu¤u ve
ar›zalar nedeniyle, ço¤u
cep telefonlar›na ulafl-
mak mümkün olmuyor.

HAYATTAYIZ, BUNA
YAfiAMAK DEN‹RSE!
Cebaliye’den bir Gazzeli,
evlerinde 10 gündür su
ve elektrik olmad›¤›n›
söyledi. Ev telefonlar›n›n
da kesik oldu¤unu belir-

tirken, “Kimse tamiratla
filan u¤raflam›yor” diyen
Gazzeli, “Siz nas›ls›n›z”
sorusuna genelde söyle-
nen ortak yan›tla karfl›l›k
veriyor: “Durum kor-
kunç... fiimdiye kadar
hiç olmad›¤› kadar... Ar-
t›k tarif edemiyo-
rum...Ama biz hayatta-
y›z. Buna yaflamak de-
nirse!” Gazze’nin en bü-
yük hastanesi fiifa’n›n
doktorlar›ndan biri de
son iki gündür ambulans
gelemedi¤i için ifline de
gidemedi¤ini anlatt›.
Ambulansla hastaneye
gitmek bile ço¤u zaman
tehlikeli... Vurulan bir
ambulansta 3 sa¤l›k gö-
revlisi daha hayat›n› kay-
betti. Sa¤l›k görevlileri-
nin, EzZehra bölgesinde
‹srail hücumbotlar›ndan
aç›lan bir ateflte vurulan
bir evde yaral› bir kad›n
ile 4 çocu¤unu hastane-
ye getirmek üzere alma-
ya giderken vuruldu¤u
ö¤renildi.

‹NSAN‹
YARDIMLARIN
GEÇ‹fi‹ DURDURULDU
Gazze fieridi’ne son bir
haftad›r Kerem fialom
geçiflinden sa¤lanan in-
sani yard›mlar›n nakli de
durduruldu. Bu karar›n,
‹srail’in kara sald›r›s›
bafllatmas› nedeniyle Fi-
listinli militanlar›n geçifl
noktalar›na sald›r› dü-
zenleyebilece¤i ihtimali-
ne karfl› al›nd›¤› öne sü-
rüldü.
Gelecek günlerde yap›-
lacak de¤erlendirmeler
do¤rultusunda insani
yard›m naklinin bafllat›-
l›p bafllat›lmamas›na ka-
rar verilecek.

‹srail Filistin halk›na bomba
ya¤d›rmaya devam ediyor

Obama’dan 300
milyar dolarl›k vergi

indirim paketi

Dünya’dan
k›sa k›sa
haberler

Dünya’dan
k›sa k›sa
haberler

n Ocak 20'de görevi devir
alacak ABD'nin yeni Baflkan›
Barak Obama, finans krizi ne-
deniyle zor günler yaflayan
ABD ekonomisini canland›r-
mak için 300 milyar dolar
vergi indiriminde bulunmak
istiyor. ABD ekonomi gazete-
si The Wall Street Journal,
Obama’n›n vergi indirim pla-
n›n› Kongre üyeleri ile tart›fla-
ca¤›n› yazd›. Vergi indirimi,
Obama’n›n ABD ekonomisini
canland›rmak için oluflturdu-
¤u 750 milyar ile 1 trilyon do-
lar aras› yard›m paketinin bir
parças›d›r. Vergi indirim, va-
tandafl ve flirketler için uygu-
lanacak. Bununla birlikte
Obama flirketlerin ek iflçi al-
malar› için kredi vermek isti-
yor. Obama, önlemleri ile
ABD’de bafl gösteren son 60
y›l›n en büyük resesyonu
durdurmay› amaçl›yor. ABD
kongresinde ço¤unlu¤u olufl-
turan Demokratlar, önlem
planlar›n›n, Obama’n›n göre-
ve bafllamas›ndan hemen
sonra, flubat ay› bafl›nda Kon-
gre taraf›ndan onaylanabili-
nece¤ini söylüyor. 

Küba halk›, devrimin
50. y›l›n› kutlad›

n Küba halk›, devrimin 50.
y›l›n› kutlad›. Kutlamalar-
da, ABD kuflatmas›na karfl›
direniflin devam edece¤i
mesaj› verildi. Kutlamala-
r›n merkezi olan Santiago
kentinde yap›lan gösterile-
re yüz binlerce kifli kat›ld›.
Devlet Baflkan› Raul Cas-
tro, Santiago kentinde Kü-
ba lideri Fidel Castro'nun 1
Ocak 1959 tarihinde dikta-
tör Fulgencio Batista hükü-
metinin devrildi¤ini ilan et-
ti¤i balkondan halka ses-
lendi. Kutlamalara, Fidel
Castro rahats›zl›¤› nedeniy-
le kat›lamad›. Raul Castro,
ABD'yi ima ederek "düfl-
man›n" sald›rgan, hain ve
bask›n olmay› sürdürdü¤ü-
nü, gelecek 50 y›lda da bu
mücadelenin devam ede-
ce¤ini belirtti. Raul Castro,
"kimseyi korkutmaya çal›fl-
m›yorum, gerçek bu" diye
konufltu. Raul Castro, Fidel
Castro'nun vazgeçilmez ol-
du¤unu belirterek, eski
konuflmalar›ndan pasajlar
sunarken kitle, “Yaflas›n
Küba, Yaflas›n Devrim, Ya-
flas›n Fidel” sloganlar›n› at-
t›.

Almanya’dan
ekonomik krize karfl›
yeni önlem paketi 

n Avrupa Birli¤i’nin en bü-
yük ekonomisine sahip
olan Almanya, küresel eko-
nomik krizin yaratt›¤› dur-
gunlu¤u aflmak için yeni bir
önlem paketi haz›rl›yor. Al-
manya Baflbakan› Angela
Merkel’in masas›ndaki pa-
kette k›sa vadeli vergi ke-
sintileri ve zor durumda
olan bankalara mali yard›m
yer al›yor. Geçti¤imiz Ka-
s›m ay›nda aç›klanan 31
milyar dolarl›k önlem pake-
tinin ekonomik durgunlu-
¤un önüne geçmemesi üze-
rinde Merkel hükümeti ver-
gi kesintileri ve finans kuru-
lufllar›na mali yard›mlar›
içeren paketi masaya koy-
du. 12 Ocak tarihinde aç›k-
lanmas› beklenen paket ko-
nusunda bu hafta içinde
yo¤un görüflmeler yap›la-
cak. ‹kinci paketin 25 mil-
yar euro civar›nda olmad›
bekleniyor. Almanya’daki
ekonomik durgunlu¤un en
büyük gerekçesi olarak orta
s›n›f›n tüketim al›flkanl›¤›n-
daki de¤ifliklik olarak gös-
teriliyor.

Taliban: “5 binin üzerinde
yabanc› askeri öldürdük” 

n Taliban, Afganistan'da ge-
çen y›l 5 bin 220 yabanc› as-
keri öldürdü¤ünü iddia etti.
Taliban'›n internet sitesinde
yer alan ve Afganistan'daki
savaflta bugüne kadar ölü sa-
y›s›yla ilgili en endifle verici
aç›klama olan bu iddiada,
2008 y›l›nda ülkede 5 bin 220
yabanc› askerin öldürüldü¤ü,
31 uça¤›n düflürüldü¤ü belir-
tildi. ‹ddiada, 2008 y›l›nda
Taliban savaflç›lar›n›n NATO
ve Afgan güçlerine ait 2 bin
818 arac› imha etti¤i, 7 bin
552 Afgan askeri ve polisini
öldürdü¤ü kaydedildi. Tali-
ban'›n verdi¤i yabanc› asker
ölü say›s›n›n, resmi aç›klama-
n›n yaklafl›k 20 kat› oldu¤u
dikkati çekerken, aç›klamada
Taliban sözcüsünün, Afganis-
tan'daki Amerikan ve NATO
güçlerinin gerçek zayiat›n›n,
"düflman taraf›ndan tekrar
tekrar gizlendi¤ini ve düflma-
n›n, para, güç ve yalan yo-
luyla bas›n› kontrol etti¤ini"
söyledi¤i görüldü.
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B
akan Y›ld›r›m,
Ulaflt›rma Bakan-
l›¤›n›n 2008 faali-
yetlerine iliflkin

bas›n toplant›s›nda, Yo-
utube'la ilgili sorular› da
yan›tlad›. ‹nternete yasak
getirme amac› tafl›mad›k-
lar›n› iddas›nda bulunan
Y›ld›r›m, "Amac›m›z, suç-
larla suç oluflmadan mü-
cadele etmek" dedi. Yo-
uTube'un yarg› karar› ge-
re¤ince yasakland›¤›n› be-

lirten Y›ld›r›m, yarg› karar-
lar›na da müdahalenin söz
konusu olmad›¤›n› söyle-
di.Y›ld›r›m, YouTube'un
Türkiye'deki temsilcileriy-
le görüfltü¤ünü belirterek,
"Burada sorun, YouTu-
be'un düzenlemelere ve
kurallara uymakta isteksiz

davranmas›ndan kaynak-
lan›yor. Baflka ülkelerde
yerellefltirme çal›flmalar›n›
yaparken, güvenlik belge-
si al›rken, Türkiye'ye ge-
lince bunlar› yapmaya ya-
naflm›yor. Bu da Türk
mevzuat›na karfl› aç›k bir
ihlaldir" dedi. Türkiye
Baflbakan› Tayip Erdo¤an,
bir süre önce YouTube'ye
dikkat çekerek, "Ben giri-
yorum, siz de girin" de-
miflti.
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ÖDP içinde uzun bir süredir devam eden gerilim çözümlen-
emeyince ÖDP Genel Baflkan› Ufuk Uras parti tüzü¤üne
dayanarak ÖDP'yi 1 ay içinde Ola¤anüstü Genel Kurul'a

götürme karar› ald›. ÖDP Genel Baflkan Yard›mc›s› Tafl ise
ola¤anüstü kongre karar›n›n demokratik olmad›¤›n› söyledi.

Ö
zgürlük ve Da-
yan›flma Partisi
(ÖDP) Genel
Baflkan› ve ‹s-

tanbul Milletvekili Ufuk
Uras, partisinin genel bafl-
kanl›¤›ndan istifa etmedi¤i-
ni belirterek, geçen hafta
yap›lan Parti Meclisi top-
lant›s›nda ola¤anüstü kon-
gre ça¤r›s› yapt›¤›n› bildir-
di. Uras, yapt›¤› yaz›l› aç›k-
lamada, Türkiye solunun
uzun süredir tarihinin en
ciddi krizlerinden birini ya-
flad›¤›n› savunarak, kurucu
genel baflkan› oldu¤u
ÖDP’nin de bu krizden pa-
y›na düfleni ald›¤›n› belirtti.
ÖDP Genel Baflkan› Uras,
krizden ç›k›fl aray›fl› süre-
cinde, özgürlükçü bir sol
anlay›flla toplumda eflitli¤i,
demokrasiyi, bar›fl›, eme-
¤in haklar›n›, farkl› kültür-
lerin bir arada eflit koflul-
larda yaflamas›n› temsil
eden güçlü bir mücadele
ve taraf yaratma çabas›n›
sürdürdüklerini kaydetti.
Partisinin genel baflkanl›-
¤›ndan istifa etmedi¤ini

bildiren Ufuk Uras, aç›kla-
mas›nda flu görüfllere yer
verdi: "Bu sürecin bir par-
ças› olarak partimiz içinde
de uzun süredir var olan
tart›flmalar›n yeni bir afla-
mas›nda, 4 Ocak Pazar gü-
nü yapt›¤›m›z Parti Meclisi
toplant›s›nda, tüzü¤ümü-
zün ilgili maddesine ve de-
legelerden gelen taleplere
dayanarak Ola¤anüstü
Konferans/Kongre ça¤r›s›
yapm›fl bulunuyorum. De-
legelerimiz, demokratik bir
zeminde farkl› görüfller ko-
nusundaki e¤ilimlerini ifa-
de edeceklerdir. Ayr›ca
partimizin çeflitli kurullar›
aras›nda oluflmufl olan gü-
vensizlikleri ortadan kald›-
racak demokratik bir irade
göstereceklerdir. Kurumlar
içi tart›flmalar›n krize dö-
nüfltü¤ü anlarda, demokra-

tik zeminlerin kullan›lmas›
önemli bir ihtiyaca cevap
verir. Bu sürecin sadece
ÖDP için de¤il, Türki-
ye’deki toplumsal muhale-
fete, emek güçlerine, bar›fl,
özgürlük ve demokrasi
mücadelesini sürdürenlere
önemli mesajlar iletmesini
umut ediyoruz." 

ALPER TAfi: 
OLA⁄ANÜSTÜ 
KONGRE KARARI 
DEMOKRAT‹K DE⁄‹L 
ÖDP Genel Baflkan Yar-
d›mc›s› Alper Tafl ise
Uras'›n ald›¤› ola¤anüstü
kongre karar›n›n demokra-
tik olmad›¤›n› savundu.
Tafl, "Eski delegelerle ger-
çeklefltirilecek bir ola¤a-
nüstü kurul hem demokra-
tik olmaz, hem de parti içi
krizi çözemez. Parti Mecli-
si, tüm parti üyelerinin ira-
desini ortaya ç›karacak bir
ola¤an kongre süreci yafla-
t›lmas› konusunda karar
ald›. Parti Meclisi'nin bu
karar› uygulan›rsa t›kan›k-
l›klar afl›l›r" dedi.

2 Temmuz 1993 tarihinde,
33 ayd›n ve sanatç›n›n ya-
k›larak öldürüldü¤ü Mad›-
mak Oteli’nin girifl kat›n-
daki ‹skender Lokantas›,
15 Ocak’a kadar tahliye
edilerek, yerine Kültür Ba-
kanl›¤› Döner Sermaye ‹fl-
letmesi Merkez Müdürlü-
¤ü’nün (DÖS‹M) ma¤azas›
aç›lacak. DÖS‹M ma¤aza-
s›nda hediyelik eflya, el sa-
natlar› ürünleri, kitap ve
çiçek sat›fl› gerçeklefltirile-
cek. Ma¤azan›n bir bölü-
münde ise Sivas Katlia-
m›’nda yak›lan ayd›n ve
sanatç›lar için “an›” köflesi
oluflturulacak ve “Bar›fl,
kardefllik ve dostlukla ac›-
lar›m›z› paylafl›yoruz” ifa-
desinin yaz›ld›¤› bir plaket
as›lacak. 

“TALEPLER‹M‹Z 
SULANDIRILIYOR”
Alevi örgütleri ise, Mad›-
mak Oteli’nin, Sivas Katlia-
m›’n› hat›rlatmas› için bir
“utanç müzesi” haline geti-
rilmesini istiyor. Y›llard›r
mücadele eden Alevi ör-
gütleri, bu konudaki tale-
bini somut bir biçimde

“Mad›mak Oteli, Utanç
Müzesi Olsun” fleklinde
ifade ediyor. Hükümetin
Mad›mak plan›na itiraz
eden Alevi Bektafli Fede-
rasyonu Genel Baflkan› Ali
Balk›z, 9 Kas›m günü An-
kara’da yapt›klar› mitingle
bütün toplumun Alevilerin
taleplerini ö¤rendi¤ini ha-
t›rlatarak, “Hükümet de bu
talepleri duydu. Ancak bu
talepleri karfl›lamak yerine
resmen suland›r›yor” dedi.
Kültür Bakan› Ertu¤rul
Günay’›n Alevi Enstitü-
sü’nün aç›l›fl› s›ras›nda
yapt›¤› “2009 Temmuz’una
kadar oras› müze olacak”
aç›klamas›n› hat›rlatan

Balk›z, “Bu aç›klama iki
hafta kadar önce yap›ld›.
Ancak flimdi de karfl›m›za
böyle bir plan› ç›kart›yor-
lar. Bu Alevilerin talepleri-
ni suland›rmakt›r” diye ko-
nufltu. 

“BU YARAYI 
‹Y‹LEfiT‹RMEK 
DEVLET‹N GÖREV‹”
“Taleplerimizin geçifltiril-
mesini kabul edemeyiz”
diyen ABF Baflkan› Ali
Balk›z, “Mad›mak Oteli bir
bütün olarak, istimlâk edi-
lerek, Kültür Bakanl›¤›’n›n
mülkiyetine geçmelidir.
Oran›n içeri¤inin nas›l dol-
durulaca¤› konusunda da
hem ailelerimiz, hem fede-
rasyonumuz, hem de di¤er
Alevi Bektafli kurulufllar›-
n›n görüflleri al›nmal›d›r”
diye konufltu. ABF Baflka-
n›, Mad›mak için “oras› ka-
nayan bir yara” tan›mla-
mas›n› yaparak, “Orada
yak›nlar›n› kaybeden in-
sanlar›m›z› hiç kand›ra-
mazlar. Oras› kanayan bir
yara. O yaray› sa¤altmak
devletin görevi ve iflidir”
dedi.

AKP iktidar›ndan 'YouTube
yasa¤›' sürecek mesaj›

Türkiye Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, may›s ay›nda
eriflime kapat›lan video-paylafl›m sitesi YouTube'a a¤›r
elefltiriler getirdi. YouTube yetkilileriyle görüfltüklerini

belirten Y›ld›r›m, YouTube'un Türkiye'deki mevzuata ve
kurallara uymakta isteksiz davrand›¤›n› söyledi. 

Nâz›m Hikmet yeniden vatandafll›¤a al›n›yor
Nâz›m Hikmet, 58 y›l önce elinden al›nan Türkiye Cumhuriyeti

vatandafll›¤›n› yeniden kazan›yor. Bakanlar Kurulu, ünlü 
flairin Türk vatandafll›¤›ndan ç›kar›lmas›na iliflkin eski 

karar›n ortadan kald›r›lmas› için yeni bir karar› imzaya açt›.
Bakanlar Kurulu toplant›-
s›ndan aç›klamalar yapan
Hükümet Sözcüsü Cemil
Çiçek, 1951 y›l›nda Nâz›m
Hikmet’in Türk vatandafll›-
¤›ndan ç›kar›ld›¤›n› hat›rlat-
t›. Çiçek, Bakanlar Kuru-
lu’nda imzaya aç›lan karar-
nameyle ünlü flairin yeni-
den Türk vatandafll›¤›na
al›naca¤›n› aç›klad›. Çiçek,
karar› flu sözlerle duyurdu:
“Eski Türk Ceza Kanu-
nu’nun 141 ve 142. madde-
sine göre 25 Temmuz
1951’de Türk vatandafll›-
¤›ndan ç›kar›lm›fl olan Na-
z›m Hikmet’in tekrar Türk
vatandafll›¤›na dönmesine
imkan veren bir Bakanlar
Kurulu karar› bugün imza-

ya aç›lm›fl ve tamamlan-
m›flt›r. Böylece uzunca bir
zamandan beri Türkiye’de
tart›flma konusu olan bu
konu da ümit ediyoruz ki
gündemden düflmüfl ola-
cakt›r. Do¤ru bir ifl yapm›fl
oldu¤umuzu düflünüyoruz.
Esasen Türk vatandafll›¤›n-
dan ç›kar›lmas›n› gerektire-
cek yasa maddeleri geçmifl
dönemlerde ortadan kald›-
r›lm›flt›r. Kald› ki 2002 y›l›

bütün dünyada UNESCO
taraf›ndan Naz›m Hikmet
y›l› ilan edilmifltir. Tüm
dünya edebiyat çevrelerin-
de Naz›m Hikmet takdir
gören, sayg› duyulan bir
isim olmas› asabiyle art›k
gere¤i, anlam› kalmam›fl,
hukuki dayanaklar› kalma-
m›fl bu karar›n da ortadan
kald›r›lmas› gerekmektey-
di. Dolay›s›yla 1951’de al›n-
m›fl olan bu karar, bugün
Bakanlar Kurulu karar›yla
ortadan kald›r›lm›fl bulun-
maktad›r.”Hükümet Sözcü-
sü Çiçek, Naz›m Hikmet’in
mezar›n›n Türkiye’ye geti-
rilmesi konusunda ise aile-
sinin iste¤inin belirleyici
olaca¤›n› söyledi. 

ÖDP ola¤anüstü 
Genel Kurul’a gidiyor

Alevi örgütleri: “Mad›mak oteli
“Utanç Müzesine” dönüfltürülmeli”
AKP hükümeti, 33 ayd›n›n yak›larak öldürüldü¤ü Mad›mak Oteli’nin alt kat›ndaki

et lokantas›n› kapat›yor. Ancak yerine Alevi toplumunun talebi olan “Utanç
Müzesi”ni kurmak yerine turistik ve ticari bir yer haline getiriyor. Hükümetin bu
plan›na itiraz eden Alevi Bektafli Federasyonu Baflkan› Ali Balk›z ise, “Mad›mak

kanayan bir yara. Bu yaray› iyilefltirmek devletin görevi” diyor.
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Eti alkole yat›rmak
kanser riskini azalt›yor

Sa¤l›ktan
k›sa k›sa
haberler

Sa¤l›ktan
k›sa k›sa
haberler

K
anada'n›n Que-
bec kentindeki
Laval üniversite-
sinde yap›lan

araflt›rmaya göre, düflün-
menin yaratt›¤› stres çok
yemeye yol aç›yor. 
Araflt›rmada, 14 ö¤renci-
nin, kendilerine verilen 3
ödevi yerine getirdikten
sonra g›da tüketimleri öl-
çüldü.
Ö¤rencilerden ilk ödev
olarak oturarak rahatla-
malar› istendi. ‹kinci
ödevde bir metni okuma-
lar› ve sonra özetlemeleri
istenen ö¤rencilerden son
ödevlerinde bilgisayarda
haf›za ve dikkat gerekti-
ren testleri yapmalar› is-

tendi.
45 dakika süren her faali-
yetten sonra ö¤renciler
aç›k büfeye davet edildi.
Zihinsel faaliyetlerde da-
ha az enerji harcanmas›na
ra¤men yap›lan ölçümler-
de ö¤rencilerin, okuma
ve özet ç›karmadan sonra
203'ten fazla, bilgisayar
testlerinden sonra da
253'ten fazla kalori ald›k-
lar› tespit edildi. Oturarak
rahatlama ödevindeki ka-
lori al›m›n›n ise di¤erleri-
ne göre az oldu¤u belir-
lendi.
Ödevlerden önce ve son-
ra ve ödev s›ras›nda ö¤-
rencilerden al›nan kan ör-
nekleri de, zihinsel çal›fl-

man›n glikoz ve insülin
seviyelerinde büyük dal-
galanmalara yol açt›¤›n›
ortaya koydu.
Araflt›rman›n bafl yazarla-
r›ndan Jean-Philippe Cha-
put, bu dalgalanmalar›n
zihinsel çal›flma stresinin
ya da glikoz yakma s›ra-

s›ndaki biyolojik adaptas-
yonun sonucu olabilece-
¤ini belirtti. Chaput, vücu-
dun bu dalgalanmalara,
beynin kulland›¤› tek ya-
k›t olan glikoz dengesini
yeniden sa¤lamak ama-
c›yla ac›kmakla tepki ver-
di¤ini kaydetti.

■ Eti piflirmeden önce alkole
yat›rmak, kansere yol açan
kimyasallar›n etkilerini azalt›-
yor. Daily Telegraph gazete-
sinin haberinde, Portekizli bi-
lim adamlar›n›n yapt›¤› bir
araflt›rman›n, k›rm›z› eti piflir-
meden önce birkaç saat alko-
le yat›rarak bekletmenin, k›-
zart›rken ortaya ç›kan kanse-
rojenlerin seviyesini azaltt›¤›-
n› ortaya koydu¤u belirtildi.
Sonuçlar› New Scientist der-
gisinde yay›mlanan araflt›r-
ma, biran›n, kansere yol açan
söz konusu kimyasallar›n se-
viyelerini azaltmada flaraptan
daha etkili oldu¤unu göste-
rirken, biran›n ayr›ca etin pifl-
tikten sonra daha iyi görün-
mesini ve daha lezzetli olma-
s›n› sa¤lad›¤› kaydedildi. Por-
to Üniversitesinde görevli bi-
lim adamlar›, araflt›rma çerçe-
vesinde, k›rm›z› eti k›zartma-
dan önce 6 saat k›rm›z› flarap
ya da biraya yat›rd›, k›zart›l-
d›ktan sonra, marine edilen
k›rm›z› ette kanserli tümörle-
re yol açan heterosiklik
aminlerin seviyelerinde alko-
le yat›r›lmayan ete oranla
yüzde 90 oran›nda azalma
tespit edildi.

Yüksek tansiyonla
ba¤lant›l› bir gen

bulundu
■ ABD’nin Maryland Üniversi-
tesi’nden Dr. Yen-Pe-
i Christy Chang, “STK39” ad›
verilen genin, vücuttaki sod-
yum miktar›n› ayarlayarak
böbre¤in iflleyiflinde rol oyna-
yan bir protein üretti¤ini be-
lirtti. Yüksek tansiyonun çok
karmafl›k bir hastal›k oldu¤u-
nu, hastal›¤a birçok kal›tsal ve
çevresel etken ile yaflam tarz›-
n›n neden olabildi¤ini vurgu-
layan bilim adam›, bu neden-
le bu alandaki çal›flmalar›n de-
vam etmesinin önemli oldu-
¤unu ifade etti. Genin bulun-
mas›n›n yüksek tansiyon teda-
visinde daha etkili yollar›n bu-
lunmas›n›n önünü açt›¤›na da
iflaret edildi. “STK39”un bul-
macan›n sadece önemli bir
parças› oldu¤unu aç›klayan
Dr. Chang, bu genin farkl› var-
yasyonuna sahip kiflilerin, di-
üretiklere (yüksek tansiyon te-
davisine yard›mc› olmak ama-
c›yla idrar at›l›m›n› kolaylaflt›-
ran ve fazlalaflt›ran ilaçlar) ya
da tuz tüketimini azaltarak ya-
flam tarz›nda yap›lan de¤iflikli-
lere nas›l cevap vereceklerini
belirlemek istediklerini kay-
detti.

■ Osteoporoz Hasta Derne¤i
Baflkan› Prof. Dr. Ülkü Aka-
r›rmak, kalsiyum aç›s›ndan
çok zengin olan pekmezin,
osteoporoz (kemik erimesi)
riskini azaltmakta yararl› bir
g›da oldu¤unu söyledi. Aka-
r›rmak, yapt›¤› aç›klamada,
"kemik erimesi" ya da "ke-
mik zay›flamas›" olarak da
bilinen osteoporozun, kemik
miktar›ndaki azalma ve ke-
mik kalitesindeki bozulma
nedeniyle kemiklerin zay›fla-
mas› ve k›r›lmaya çok yatk›n
bir hale gelmesiyle oluflan
bir hastal›k oldu¤unu belirtti.
Osteoporozun dünyada en
yayg›n görülen bir iskelet sis-
temi hastal›¤› oldu¤una, bu
hastal›¤a ba¤l› kemik k›r›kla-
r›n›n giderek önemli bir halk
sa¤l›¤› soruna haline geldi¤i-
ne dikkati çeken Akar›rmak,
"kemiklerin geliflmesinde ve
korunmas›nda beslenmenin
çok önemli rolü var. Uygun
beslenilerek osteoporozdan
korunulabilir" dedi. Akar›r-
mak kalsiyum bak›m›ndan
zengin beslenmenin oste-
oporozdan korunma aç›s›n-
dan çok önemli oldu¤unu
ifade etti.

Kemik erimesine
karfl› pekmez yiyin

Kanada'da yap›lan yeni bir
araflt›rma, fazla düflünmenin
fliflmanlatabilece¤ini ortaya koydu.

Organ reddine karfl›
umut ›fl›¤›

‘Fazla düflünmek
kilo alma nedeni’

■ Kimi kanser türlerinin te-
davisinde kullan›lan borte-
zomid adl› ilac›n, naklin ar-
d›ndan oluflabilecek organ
reddini engellemede etkili
olabilece¤i bildirildi.
ABD’nin Cincinnati hastane-
sinden Steve Woodle ve eki-
bi, böbrek nakli yap›lan ve
organ reddi görülen 6 hasta-
ya bortezomid verdi. ‹lac›n,
organ reddini h›zla durdur-
du¤u, organ›n çal›flmas›n›
iyilefltirdi¤i, antikor üretimi-
ni uzun süreli azaltt›¤› ve en
az 5 ay yeniden reddin mey-
dana gelmesini engelleyebil-
di¤i görüldü. Araflt›rmada
ilac›n yan etkilerinin önce-
den belirlenebildi¤i, ayr›ca
bortezomidin verdi¤i “hasa-
r›n” di¤er kanser ilaçlar›na
göre az oldu¤u belirtildi.
Daha önce yap›lan araflt›r-
malar, (B) lenfositlerin, nak-
ledilen organ›n reddedilme-
sine yol açan antikorlar› üre-
terek organ reddinde önem-
li rol oynad›¤›n› ortaya koy-
mufltu. Woodle ve ekibinin,
bu sonuçlar› do¤rulamak
için 4 klinik araflt›rma yürüt-
tü¤ü belirtildi.

C
alifornia eyaleti-
nin Azusa Pasifik
Üniversitesinden
Brennan Davis,

okullar›, meyve ve sebze-
nin menülerinde daha az
yer ald›¤› bu lokantalar›n
bulundu¤u al›flverifl mer-
kezlerine yürüme mesafe-
sinde olan ö¤rencilerin,
okullar› uzak olan ö¤ren-
cilerle k›yasland›¤›nda,
afl›r› fliflman ve obez olma
ihtimalini yüksek bulduk-
lar›n› söyledi. Araflt›rmala-
r› Amerikan Halk Sa¤l›¤›
dergisinde yay›mlanan
Davis, bu konuda daha
fazla çal›flma yap›lmas›
gerekti¤ini, ancak kendi
araflt›rmalar›nda fast food
lokantalar›n›n okullara
yak›nl›¤›yla obezite ara-
s›nda ba¤lant› kurduklar›-
n› ifade etti. Davis, okul-

lar› fast food lokantalar›
yak›n›nda bulunan ö¤ren-
cilerin vücut kitle endek-
sinin, okullar› uzakta
olanlara göre daha yük-
sek ç›kt›¤›n› kaydetti.
Araflt›rma, California'daki
ortaokul ve lise ö¤rencile-
ri üzerinde yap›ld›. Eyalet
genelindeki ö¤rencilerin
2002-2005 y›llar› aras›nda
a¤›rl›klar› ve yemek bilgi-
leri topland› ve çapraz re-

feransla veriler okullar›n
yak›nlar›ndaki fast food
zincirlerinin verileriyle
karfl›laflt›r›ld›. Araflt›rma-
n›n sonucunda, okullar›n
yak›n›ndaki bu lokantala-
r›n ö¤rencilerin yemek
yeme al›flkanl›¤›n› etkile-
di¤i, ö¤rencilerde afl›r›
fliflmanl›¤a ve obeziteye
yol açt›¤› ortaya ç›kt›. Ca-
lifornia'daki ortaokul ve
liselerden 500 binden faz-

la ö¤rencinin yemek al›fl-
k›nl›klar›n› inceleyen Da-
vis ve arkadafllar›, okulla-
r› fast food lokantalar›n›n
yak›nlar›nda bulunan ö¤-
rencilerin di¤er ö¤rencile-
re göre daha az meyve ve
sebze yedi¤ini, daha fazla
gazl› içecekler tüketti¤ini
belirledi. Araflt›rma, fast
food lokantalar›n›n okul-
lar›n yak›nlar›na küme-
lenme e¤ilimde olduklar›-
n› da gösterdi. Amerikan
gençli¤indeki obezite ora-
n›n›n 1980'lerden bu yana
üç kat artt›¤›, ancak
2000'li y›llar›n bafl›ndan
itibaren art›fl›n durdu¤u
ifade ediliyor.
Washington yönetimi,
Amerikal› çocuklar›n yüz-
de 32'sinin afl›r› fliflman,
yüzde 16's›n›n ise obez
oldu¤unu bildirmiflti.

ABD'de yap›lan bir araflt›rma, okullar› fast food (ayaküstü yiyecek)
lokantalar› yak›nlar›nda olan ö¤rencilerin di¤er okullardaki ö¤rencilere

göre obez olma ihtimalinin daha yüksek oldu¤unu ortaya ç›kard›.

Okul yak›n›ndaki “fast food”lar
ö¤rencileri fliflmanlat›yor
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D
ere di-
yar kir
di de-
ma se-
rokati-
y a
F r a n -

sayê de doza kurd nehat
nîqaflkirin û kirinên Tirki-
yeyê yên antîdemokratîk
jî ji nedîtî ve hatin û wiha
got: 
“Di nav welatên YE’yê de
welatê herî aktîf Fransa
ye. Pifltî ku Fransayê se-
rokatiya demî ya YE’yê
wergirt 46 roj flûnde flerê
Rûsya û Gurcistanê rû da
û demildest Sarkozy li ser
mijarê ket dewrê. Rojek
pifltî flerê Rûsya û Gurcis-
tanê ku leflkerê Rûsyayê
ketin nav Gurcistanê Nî-
colas Sarkozy Serokê Ko-
mîsyona YE’yê Jose Ma-
nuel Barosso jî girt û çû
Rûsya û Gurcistanê. Ji bo
keft û lefta Sarkozy a li
ser mijarê Serokdewletê
Gurcistanê Saakaflvîlî wi-
ha got: “Heke Sarkozy ne
serokê demî yê YE’yê bû-

ya dê artêfla Rûsyayê
Gurcisatanê dagir bikira.” 
Sarkozî ji berê ve endam-
tiya Tirkiyeyê qebûl ne-
dikir. Di dema serokatiya
xwe de jî vê berdewam
kir. Lê wek ku dihat tex-
mînkirin nebû. Sarkozî di
van 6 mehên desthilatiya
xwe de tifltên dixwest jî
bi gifltî pêk anîn. Sarkozî
di axfitina xwe ya dawî
ya li Parlamentoya Ewro-
payê de wiha got: “Ez bo
ku Ewropayê biguherî-
nim hatim. Lê Ewropayê
ez guhertim.” 
Roja 1’ê tîrmehê Fransayê
serokatiya YE’yê wergirt.
Di cejna Fransayê ya 14’ê
tîrmehê de Fransayê ji bo
Derya Spî Konferans li
Parîsê li dar xist. Bi vê
projeyê riyeke cihê nîfla-
nî Tirkiyeyê da lê bi gifltî
ev nayê wateya dijîtiya
endamtiya Tirkiyeyê ya
YE’yê. Wek ku rayedarên
Tirkiyeyê li hêviyê bûn ji
vir encameke neyînî ya ji
bo Tirkiyeyê derneket. Lê
di pêflerojê de ev proje li

dijî Tirkiyeyê dê wekî
kartekê jî bê bikaranîn.
Ligel her tifltî ev dem
hem der barê Fransayê
de û hem jî der barê
YE’yê de neyînî nebihurî.
Di vê demê de derket
holê ku di cîhanê de hê jî
YE aktoreke bingehîn e.
Bi taybetî jî ev girîngî di

navbervaniya flerê Rûsya
û Gurcistanê de jî derket
holê. Ev di dema krîza fî-
nansê ya cîhanê de jî hat
dîtin. Peymana Lîzbonê
hinek bi referandûma
Îrlandayê derb bigire jî di
dema Sarkozî de pers-
pektîfek jî derket holê. Li
ser vê bingehê wisa dixu-

ye ku di sala 2009’an de
xebatên ser Makeqanûna
YE’yê dê bêtir bi pêfl bi-
kev in. Di nîvê sala
2008’an de krîz li ser
krîzê rû da û di vê demê
de rêveberiya Amerîkayê
lewaz bû. Ji ber vê hê
bêtir derfet derketin holê
ku Sarkozî hin kar û

barên ku wî afîfle bikin û
derxe bi pêfl bixe. Li ser
dika cîhane aktoriya pro-
fîla Sarkozî ya siyasî bi vî
awayî biriqî.  Sarkozî di
serî de çû Amerîka, Rûs-
ya û Çînê. Serdana wî ya
Cezayîr, Lîbya, Abu Dabî,
Erebistana Siûdî û herî
dawî Brezîlyayê jî parçe-
yek ji aktîvîteyên wî bû û
prestîja wî gefltir kir. Ev
serdan li ser navê YE’yê
pêk hatin lê destkeftiyên
mezin xist destê Fran-
sayê. Her wiha ligel he-
mû rexneyên heyî wî Se-
rokdewletê Rûsyayê Dî-
mîtrî Medvedev dawet kir
û wî li Parîsê pêflwazî kir.
Ev jî anektodeke balkêfl
yên aktîvîteyên Sarkozy
bû. Sarkozy jî di hemû
konferans û civînan de
vê wek serkeftineke xwe
dianî ziman. Dema krîza
aborî rû da rojeva YE’yê
guherî û li gorî krîzê saz
kir. YE li dijî krîzê hat
xurtkirin. Bi vê destnîflan
kir ku YE ji DYA’yû xurtir
û bi îstîkrartir e.”

Endamê Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê (KNK) Ahmet Dere serokatiya demî ya Yekîtiya
Ewropayê ku Fransayê bi rê ve dibir û di 31’ê kanûna sala 2008’an de bidawî bû nirxand.

D› serdema Fransayê de Kurd hat›n j›bîrk›r›n

D
er heqê Parlamentera
DEP`ê ya berê Leyla Za-
na de demek berê ji aliyê
5`emîn Dadgeha Cezayê
Giran a Amedê ve bi îdi-
aya "Propagandaya rêxis-

tina derzagonî kiriye" 10 sal cezayê girtî-
gehê hate birîn. Dozgerê heman dad-
gehê cezayê li Zana hatiye birîn kêm dît. 
Dozger, îdia kir ku tevî Zana "Endama
rêxistinê ye", divê ji ber 9 axaftinên cu-
da 9 caran ji sûcê "Propagandaya rêxis-
tinê" were cezakirin. Dozgeriyê ji bo vê
yekê serlêdana temyîzê li Dadgeha Bi-
lind kir. Ji bo serlêdana temyîzê bidin
9`emîn Daîreya Ceza ya Dadgeha Bilind
ku dê dosyaya Zana lê bê dîtin, ji Ser-
dozgeriya Komarê ya Dadgeha Bilind re
hate rêkirin. Ji bilî 10 sal cezayê girtî-
gehê yê ji aliyê dozgeriyê ve li gorî xala
314`emîn a TCK`ê bi îdîaya "Sûcê en-
damtiya rêxistinê" hate birîn, dozgeriyê

dîsa xwest ku ji ber 9 axaftinên cuda Za-
na dîsa were darizandin. Ger Dadgeha
Bilind serlêdana ji bo temyîzê xirab bi-
ke, ji bilî 10 sal cezayê girtîgehê wê ji bo
9 axaftinên cuda 45 sal cezayê din jî li
Zana were birîn. AMED

Dozgeriya Komarê ya Amedê ku 10 sal cezayê girtîgehê yê 
ji ber 9 axaftinên cuda ên di nava salekê de li Amed, Êlih,

Çewlik û Parlamentoya Ewropayê kirîn bi îdiaya
"Propagandaya rêxistina derzagonî kiriye` li Leyla Zana

hatiye birîn kêm dît, bi daxwaza 45 sal cezayê din li Zana
were birîn, serlêdana temyîzê li Dadgeha Bilind kir.

10 sal kêm dît 45 sal xwest

K
oma Em Ergenekonê Diflopînin
ji rewflenbîrên wekî Ahmet
Însel, Belma Akçura, Fîkrî Sag-
lar û Hakan Tahmaz pêk tê. Di
malperê de der barê mijarên

wekî kronolojî, pêvajoya dozê, îdianame,
rapor û hewldana derbeyê de agahiyên
berfireh cih digirin. Di malperê de di bin
sernavê ‘Em Kî ne’ de wiha tê gotin: “Em
ferqê naxin navbera doza Ergenekonê,
lêpîrsîna Susurlukê, cinayetên JÎTEM’ê pêk
anîne, flewitandina gundan, îflkence, flewi-
tandina daristanan, hewldanên sekinandina
demokrasiyê û li Tirkiyeyê serketina hiqûq
û edaletê. Ev mijar bi hev re girêdayî ne û
em hemwelatî xwe wekî bîr, flêwirmend û
kesên ku wê diflopînin dibînin. Her wiha di
malperê de pifltî daniflîna dozê agahiyên
derketine holê cih digirin. Di malperê de tê
gotin ku di demeke nêz de der barê JÎTEM,
fiemzînan û bûyerên kiryarnediyar de ra-
por dê bên dayîn. Ji bo mexdurên Ergene-
kon û JÎTEM’ê  girêdanên ‘Mexdur im dika-

rim çi bikim?’ û ‘Ez dixwazim gilî bikim’ cih
digirin. Armanca malperê wiha tê vegotin:
“Mebesta me ne w e ku dozên ku girêdayî
doza Ergenekonê agahî û belgeyên fermî
bi rihetî bên bidestxistin. Em bi riya mal-
perê di warê hiquqî de alîkariyê didin mex-
dûrên dozên wekî Ergenekonê. Em dixwa-
zin di vê pevajoyê de der barê dozê de ni-
vîsên perspektîfî biweflînin û nirxandinên
xwe parve bikin.” Her wiha di malperê de
hevpeyvîna bi Abdulkadîr Aygan re hatiye
kirin ku tê de qala înfazên JÎTEM’ê dihat ki-
rin jî cih bigire.

Koma Em Ergenekonê diflopînin ye li ser navnîfla
www.ergenekonuizliyoruz.net’ê, der barê Susurluk,

fiemzînan, JÎTEM û bûyerên kiryarnediyar de agahiyan
dide. Ji bo ku kesên bixwazin der barê Ergenekonê de

xwedî agahî bibin agahiyên berfireh tên dayîn.

Ji bo Ergenekonê malpera agahiyan
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S
erokê partîya
A t a t u r k ;
CHP-ê Denîz
Baykalê ke-
malîst û ultra
nasyona l î s t

di TV-ya dewletê de  li
hemberî weflana bi
kurdî derket.
Baykal nefreta xwe ya
li hemberî milletê kurd
da der û got; hun nika-
rin perê 70 milyonî ji
bo grûbek etnîkî xerc
bikin. Sibê ê ereb, çer-
kez û hinekên din jî ra-
bin doza televizonê bi-
kin.

Baykal bi ber-
dewamî got;
dewlet ne
mecbûr e bi zi-
manekî etnîkî
weflanê bike,
helwesteka
weha ge-
lek bi-
zerar e.

R
ê x i s t i n a
DTP`ê ya
Colemêrgê ji
bo kiflfkirina
berendamên
meclisa gifltî

ya bajar, meclisa flareda-
riyê û li avahiya bajar
Platforma Hilbijartinê ya
Azad ava kir. Kesên ser-
lêdan kirîn, fiaredarê Ge-
verê M. Salîh Yildiz, fia-
redarê fiemzînanê Hurflît
Tekîn, endamên Komîs-
yona Hilbijartinê Ercan
Sezgîn, Peru Dundar, Fî-
gen Ektî, Nazim Hîkmet
Akflahîn û delege beflda-
rî platformê bûn. Di
platforma bi rêzgirtina ji
bo flehîdên demokrasiyê
destpêkir de Endamê
Komîsyona Hilbijartinê
Ercan Sezgîn axaftinek
kir. 

GIMGIM Û KOP
Endamên Komîsyona
Hilbijartinê ya DTP`ê li
avahiya Rêxistina
DTP`ya Navçeya Gim-
gimê û Kopê bi endam û
nûnerên saziyên sivîl û

civakî re platforma azad
a hilbijartinê li darxistin.
Di platformê de pêflbe-
rendamên flaredariyê,
meclîsa flaredariyê û
meclîsa gifltî ya bajêr,
derketin pêfl platforma
azad û xwe dan nasan-
din. Pifltî berendaman
xwe dan naskirin dest bi
hilbijartinê hate kirin.

PATNOS 
Li navçeya Patnos a Agi-
rî jî li avahiya Rêxistina
DTP`ê ya Navçeyê Plat-
forma Azad a Hilbijartinê
hate lidarxistin. Endamê
komîsyonê, berendamên
flaredariyê, meclîsa bajêr
û endamê flaredariyê
befldarî civînê bûn. 

fiIRNEX
Rêxistina DTP`ê ya fiir-
nexê jî bi heman ar-
mancê Platforma Hilbi-
jartinan a Azad ava kir.
Serokê Rêxistina DTP`ê
ya fiirnexê Halîl Îrmez
balkifland ser tezkereya
fler a Hikûmeta
AKP`ê.Pifltî axaftina

Îrmez, 6 kesên ji bo fla-
redariyê, 10 kesên ji bo
Meclisa Gifltî ya Bajar û
38 kesên ji bo Meclisa
fiaredariyê serlêdan kirîn
xwe dan nasîn. Di enca-
ma hilbijartina hatî kirin
de 3 kes hatin hilbijartin.
Di nav van 3 kesan de
dê navenda gifltî beren-
damekê hilbijêr e. 

SÊRT
Endamê Komîsyona Hil-
bijartinê ya Navendî ya
DTP`ê Prz. Fethî Gumufl
ku tevli Platforma Hilbi-
jartinê ya Azad ya li Nav-

çeya Mirsicê ya Sêrtê bû,
diyar kir ku têkildarî
pêflberendamên serî li
DTP`ê dane de dê
pêflbirkek demokratîk
esas bigirin.
Platforma Hilbijartinê ya
Azad ku li Navçeya Mir-
sicê ya Sêrtê hate dame-
zirandin bi tevlibûna En-
damê PM`ê ya DTP`ê û
Endamê Komîsyona Hil-
bijartinê ya Navendî Prz.
Fethî Gumufl, Aktivîsta
Tevgera Jinê ya Azad û
Demokratîk (DOKH) Nî-
hayet Tafldemîr, Endamê
Komîsyona Hilbijartinê

ya Bajêr Îlhan Oymen,
Serokê Rêxistina DTP`ê
ya Sêrtê Abdurrahman
Taflçi, Serokê Rêxistina
DTP`ê ya Navçeya Mir-
sicê Davût Esmer û ge-
lek kesan pêkhat. 14
kesên ji bo Namzetiya
fiaredariya Mirsicê serlê-
dan pêkanîne, 30 kesên
bo meclîsa flaredariyê û
5 kesên ji bo meclîsa gifl-
tî ya bajêr serlêdan kiri-
ne derketin pêflberî plat-
formê û xwe dan nasan-
din. Pifltî nasandinê hil-
bijartin pêkhat. 

MÊRSÎN
Rêxistina DTP`ê ya
Mêrsînê têkildarî Platfor-
ma Hilbijartinê ya Azad
ku dê bi armanca diyar-
kirina namzetan bê ava-
kirin, li avahiyên DTP`ê
yên li navçeyên Akde-
nîz, Toroslar, Yenîflehîr û
Tarsusê civînên agahî
dayînê hatin pêkanîn.
Civîn bi befldarbûna
rêveberên DTP`ê yên
bajar û navçeyan, Goç-
Der`a Akdenîzê, MKM-

DER, OZYURT-DER, en-
damên Meclîsa Jinê ya
Bajar ya Mêrsînê û bi se-
dan kesan pêk hat. Di
cîvîna bi rêzgirtinê dest
pê kir de der barê dame-
zirandina platforman û
diyarkirina namzetan de
ji gel re agahî hatin da-
yîn. 

ALÎGOR
Li Bajaroka Alîgora Pir-
sûsa Rihayê, Platforma
Hilbijartina Azad hate
avakirin û pêflberenda-
man xwe dan nasîn. Di
Platforma Hilbijartina
Azad a li Salona Konfe-
ransê ya Navenda Çanda
Îmam fiahîn ya fiaredari-
ya Pirsûsê pêk hatî de
pêflberendam jî di nav
de 250 deleqe befldar
bûn. Di platformê de 6
pêflberendamên flareda-
rîtiyê xwe dan nasîn û
projeyên xwe vegotin.
Endamên Komîsyona
Hilbijartinê ya Bajar
Îbrahîm Ayhan û   Vak-
kas Dalkiliç jî befldar
bûn.

Her wiha DTP’ê li gelek bajar û  navçeyan ji bo ku namzetan diyar bike platformên azad li dar xist. 

Ji DTP`ê platformên azad ên gel
28

M
e saleke tijî xirecir
li pey xwe hiflt. Ji
axaftina DTP’yiyan
a li Parlamentoyê
bigirin heta dozên
li kurdî hatine ve-

kirin sala me li pey xwe hifltî ‘mafê
kurdî’ her mijareke kurd û Kurdista-
niyan bû. Di nava wan nîqaflan de
weflanxaneyên kurdî pirtûkên xwe
diweflînin. Di nav weflanxaneyên
kurdî de tenê weflanxaneya Belkî
pirtûkan kurdî tenê diweflîne. We-
flanxaneyên din ji bilî kurdî tirkî jî
pirtûkan diweflînin. 
Wekî salê borî îsal jî herî zêde pir-
tûkên helbestê hatin weflandin. Îsal
19 pirtûkên helbestê, 11 pirtûkên
çîrok û romanê hatin weflandin. Îsal
weflandina 4 pirtûkan balê kifland.
Di wî warî de pêflveçûneke zelal
heye.  
Di weflanxenaya kurdî de noteke

din jî weflanên Avestayê 15 pirtûk,
weflanên Do 14 pirtûk, weflanên Lîs
12 pirtûk weflandin. Di nav pir-
tûkên kurdî de tenê 5 pirtûk bi za-
ravayê zazakî hatin weflandin. No-
teke din jî îsal herî zêde pirtûkên
Hîlmî Akyol hatin weflandin. Akyol
4 pirtûk weflandin.

Di sala 2008’an de nêzî 20 weflanxaneyên kurdî nêzî 100 pirtûk
weflandin. Wekî her sal îsal jî herî zêde pirtûkên helbestê hatin

weflandin. Îsal zêdebûna romanên kurdî balê dikiflîne. 

Par nêzî 100 pirtûkên 
kurdî çap bûn...

Baykalê kemalst li hemberî weflana bi kurdî derket û
got; hûn nikarin perê 70 mily-
onî ji bo kurdan xerc bikin.

“Hun nikarin perê 
dewletê i bo 
kurdan xerc bikin” 
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G
ert Petersen 17 salan
serokatiya  Partiya Gel
a Sosyalîst kir, heta sa-
la 1998’an parlamen-
terî kir, Petersen (81)
li nexweflxaneya Her-
lev ji ber nexwefliya

gurçikan 1’ê çileyê jiyana xwe ji dest da.
Petersen hê 13 salî bû di sala 1940’î de
tevli partiya naziyan a karkerên sosyalîs-
ta nasyonal a Danîmarkayê bû. Di sala
1943 an de tevlî refên berxwedêrên Da-
nîmarkayê bû û di sala 1944’an de hate
girtin û heta ku dagirkeriya almanan a li
ser Danîmarkayê bi dawî bû ew jî ser-
best hate berdan.

D
i çapemeniyê
de hat gotin ku
çi dibe bila bibe
Erdogan divê
hêrsa Israîlê ne-
ke. Di agahiyên
çapemeniyê de
hat gotin ku Er-

dogan li hemberî bûyeran hinek
hestiyar tevdigere û ev jî zirarê dide
qasidiya Erdogan. Erdogan wek Qa-
sidê Serokwezîrê Israîlê derket ser-
dana Rojhilata Navîn û dixwaze na-
va ereban û israîliyan çêbike. 5 roj
beriya êrîfla Israîlê Olmert hatibû
Tirkiyeyê. Bi Erdogan û Gul re hev-
dîtin kir. 5 rojan pifltî êrîflê jî Erdo-
gan ji bo navbeynkarî bike çû serda-
na Sûriye, Urdun, Misirê û divê îro jî
serdana Erebîstana Siûdî bike. 

Li Danîmarkayê ji navên pêfleng ên tevgera 
sosyalîst, serokê berê yê Partiya Gel a Sosyalîst Gert

Petersen li nexweflxaneyê jiyana xwe ji dest da. 

Rêberê sosyalîst 
jiyana xwe ji dest da

A
rtêfla Isra-
îlê hem bi
hêzên he-
wayî û
hem jî ji
k e fl t i y ê n

fler fuze berda Xeta Xe-
zayê û gelek cih hatin
wêrankirin. Li gorî aga-
hiyên ku hatin bidest-
xistin di van êrîflan de
20 cih bûn hedefa fu-
zeyên Israîlê. Di vê
êrîflê de 15 jê mal cami-
ya kampa penaberan a
Cebaliyê bi gifltî hilwe-
fliyan. Li gorî îdiaya Isra-
îlê camî bo ku navenda
Hamasê bûye û wek
depoya çek bi kar tê da-
ye ber fuzeyan. Di
êrîflên mijara gotinê de
2 filistînî hatin kufltin. 
Mîlîtanên Filistînê jî ji
Xeta Xezayê 10 roket
berdan bajarên Israîlê.
Hat gotin ku li bajarê
Aflkelona nêzî sînorê
Xezayê dan û di enca-
ma berdana fuzeyan de
3 israîlî birîndar bûn.
Hat gotin ku rewfla bi-
rîndaran ne xedar e.
Hêzên Israîlê pifltî ku
mîlîtanên filistînî roketa
Girat berdan bajarê Afl-
kelonayê dest bi êrîfla
hewayî kir û cihê ku ro-

ket jê hatibûn berdan
hat bombebarankirin.
Lê nayê zanîn ku ji ber
vê êrîflê tu kes hat kufl-
tin an na. Li gorî da-
neyên ketin dest bi kufl-
tina van her du filistîni-
yan hejmara kufltiyên fi-
listînî bû 414. Di êrîflan
de heta niha hezar û
900 kes jî birîndar bûn.
Serokwezîrê Israîlê
Ehud Olmert çû cihê ku
mîlîtanên filistînî roket
berdabûn. Olmert li wir
daxuyanî da. Di daxu-
yaniyê de Hamas tehdît
kir. Diyar kir ku ev rewfl
wisa nabe û vebirî ku
dê di demeke nêz de ji
bo vê riyeke çareseriyê
bibînin. Riya çareseriya
ku vedigot jî êrîflên he-
wayî û bejahî yên berfi-
reh in. Olmert li ser go-

tina di nav hikûmetê de
nêrîneke hevgirtî nin e
jî derbirî ku tifltekî wisa
nîn e. Serokwezîr, We-
zîrê Karên Derve, We-
zîrên Parastinê de birya-
rek hevgirtî heye û êrîfla
pêk hatî jî wek nîflaneya
nîrîna wekhev ya nav
her sê aliyan rave kir.
Olmert ligel tehdîdan
aflkera kir ku ew nax-
wazin demeke dirêj van
operasyonan bidomînin
û dixwazin di demeke
nêz de dawî li vê bê ji
bo vê jî aramiya cihû-
yan wek mijara sereke
diyar kir. Olmert qaflo
bo zarokan êrîfl dike. Lê
aramiya zarokên filistînî
ji nedîtî ve hat. Di van
êrîflan de gelek sivîl jin
û zarok jî hatin qetilki-
rin.

Israîlê dil nîn e êrîflan rawestîne. Di êrîflên herî dawî
de jî 2 kes hatin kufltin. Di encama êrîfla mîlîtanên

Hamasê yên bi roket de jî 3 israîlî birîndar bûn. 

B
arzanî da
zanîn ku
rayedarên
ereb ên di
nav hikû-
meta na-

vendî ya Iraqê de cih di-
girin dijberiya kurdan
dikin. Barzanî da zanîn
ku rayedarên ereb hewl
didin ku di nav kurd û
ereben de aloziya etnîkî
çêkin. Barzanî der barê
vê mijarê de nameyeke
vekirî ji hikûmeta Bex-
dayê re nivîsand. Di na-
meyê de hat gotin ku
hin kesên xwedî hifl-
mendiya teng a nijadpe-
rest hene. Ev kes ne

tenê di nav derdorên
ereb de cih digirin gelek
ji vana berpirs û nûneri-
ya gel dikin û di nav hi-
kûmeta federal de jî
peywirdar in. 
Barzanî di nameya xwe
de navê van kes û der-
doran aflkera nekir û da
zanîn ku ev kes û der-
dor di nav kurd û ere-
ban de dek û dolabên
nebixêr dirêsin. Hat di-
yarkirin ku di nav sînorê
hikûmeta federal de ji
sedî 20 kurd dijîn û di
nav kurd û ereban de
derd û birînên kevin ve-
din da ku neyartiya nav
aliyan bê kûrkirin. Bar-

zanî di nameyê de bal
kifland ser êfl û azarên
ku kurdan dema Sedam
de kiflandî û wiha pê de
çû: “Vîna gelê kurd a
azad ligel Bexdayê ye û
ji hikûmeta navendî
xwest hê bêtir li gorî
ruhê rastiya jiyanê tevbi-
gere.” Barzanî vebirî ku
di nav aliyan de flirîkati-
yeke hevseng dê hê
zêdetir xizmeta Iraqê bi-
ke. Barzanî hevkariya
kurd û ereban ji bo Iraq
û herêmê wek bingeha
afltî û aramiyê destnîflan
kir. Barzanî ev rê jî wek
riya herî bijarte destnî-
flan kir. HEWLÊR  

Ji Barzanî
bo Erebên 
nijadperest 
hiflyarî 

Serokê Herêma Federal a Kurdistanê Mesûd
Barzanî ji ereban xwest ku ji mafên kurdan ên

siyasî re rêz bigirin û qebûl bikin.

Êrîflên Israîlê ranawest›n

” Çapemeniya Israîlê li ser daxuyaniyên Serokwezîrê
Tirkiyeyê Tayyîp Erdogan rawestiya û ji Erdogan

xwest ku pifltgiriya Israîlê bike. 

‘D›vê Erdogan
destekê b›de ‹sraîlê’
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B› hêv›yên azad›yê
sersal pîroz k›r›n

1'ê mehê TRT 6 dest bi weflana kurdî kir. TRT dê 24 saetan weflanê bike. Ji flevê hin not:

Li hemû deveran kurdan bi flahiyên taybet bi hev re
sala nû pêflwazîkirin. Li Ewropa û bajarên Kurdistanê

bernameyên cur bir cur hatin amadekirin. 

D
i nav hemû
nîqaflan de
TRT 6'ê pifltî
weflana testê
duh êvarê

dest bi weflana xwe ya
normal kir. 
Ji bo vê kokteyleke hate
li dar xistin, Wezîrê
Çandê yê Tirkiyeyê Er-
tugrul Gunay, mebûsê
AKP'ê Mîr Dengîr Firat,
Wezîrê Dewletê Mehmet
fiîmflek jî di nav de gelek
giregir befldarî vebûna
TRT 6'ê bûn. 
Wezîr Gunay got: "Kana-
la bi kurdî gaveke de-
rengmayî ye, lê ji ku derê
zerarê mirov vegere kar
e." Dengîr Firat jî xwest

ku zagon bê guhartin û
di hilbijartinê de jî beren-
dam bi kurdî xeber bidin.
Li ser pirseke ku 'hûn jî
dikarin befldarî televîzyo-
na bi kurdî bibin' Wezîrê
Dewletê Mehmet fiîmflek
got: "Na, yê min kurdiya
min têrê nake." Digel is-
raran jî ji DTP'ê kes befl-
darî flevê nebû. Nûnerê
YNK'ê yê Enqereyê Beh-
rûz Galali kulîlkeke fland
flevê.Mebûsa AKP'ê ya
Wanê Gulflen Orhan jî
befldarî flevê bû û strana
fiivan Perwer "Çavreflam
Were" xwend ku ev kase-
ta Perwer berê hatibû qe-
dexekirin. Serokê YOK'ê
(Lijneya Bilind a Hînde-

kariyê) Prof. Dr. Yusuf
Ziya Ozcan da zanîn ku
dê li du zanîngeha Befla
Ziman û Wêjeya Kurdî bê
vekirin. (Têbiniya Diyar-
nameyê: Par Baroya
Amedê serî li Zanîngeha
Dîcleyê dabû û xwestibû
ku befla Kurdolojiyê bê
vekirin) Di flevê de Rojîn
û Nilufer Akbal konser
pêflkêfl kirin. Peyamên
Serokomar Abdullah Gul
û Serokwezîr R. Tayyip
Erdogan di televîzyonê
de bi dublajê hatin we-
flandin lê bi jêrnivîsa bi
tirkî. Di kanaleke kurdî
de çima jêrnivîsa bi tirkî
ew jî wekî noteke din ha-
te destnîflan kirin.

K
urdên ku li we-
latên Ewropayê
yên wekî Al-
manya û Fran-
sayê dijîn  sala

2009’an di komeleyên xwe
de bi hev re pîroz kirin.
Kurdên ku li paytexta Al-
manyayê Berlînê dijîn ser-
sal bi flahiyekê pîroz kirin.
Di flevê dê axaftinên siyasî
jî hatin kirin. Pifltî axaftinan
ciwan bi taybetî bi stranên
Oremar û Roj Bafl Gerîla re
cofliyan û bi saetan govend
gerandin. 
Li Berlîne bi sedan kurd li
Komeleya Navenda Kurd
hatin ba hev. Ji her qadên
civakî kurd befldarî flahiyê
bûn. Hunurmendan bi
stranên xwe gel cofland. 

SALAKE SERKEFTÎ BÛ
Di flahiyê de siyasetmedarê
kurd Alî Kobanî sersala
Rêberê Gelê Kurd Abdul-
lah Ocalan û ya gelê kurd
pîroz kir. Kobanî di axafti-
na xwe de got ku gerîlayên
kurd di sala 2008’an de li

hemberî Dewleta Tirkiyeyê
îmzeya xwe avêtiye serkef-
tineke mezin. Kobanî wiha
axivî: “Gerîlayên kurd di
sala 2008’an de li Bezelê û
Zapê derbeyeke mezin li
Artêfla Tirk xistiye û têk bi-
riye. Tevgera Azadiyê di
warê leflkerî de serkeftine-
ke cidî bi dest xistiye. Em ê
di sala 2009’an de jî di
warê siyasî de serkeftinê bi
dest bixin. Hemû xebatên
me di vî warî de ne. Ji bo
serkeftinê  gelê me jî çi ji
dest tê divê bike.”

BI STRANAN 
COfiIYAN
Pifltî axaftinan ciwan bi

stranên “Oremar” û “ “Roj
Bafl Gerîla” yên ku ji aliyê
hunermend Bengî Agirî û
Koma Canlarê ve hatin go-
tin cofliyan bi saetan go-
vend gerandin. Her wiha
di flahiyê de hin diyarî jî
hatin belavkirin.  

LI PARÎSÊ 
PÎROZBAHÎ
Kurdên ku li paytexta
Fransayê li Parîsê dijîn li
Navenda Çanda Kurd a
Ahmet Kaya bi bername-
yekê sersal peflwazî kir. Di
destpêka bernameyê de
Feyzî Demîrag sersala he-
mû gelê kurd û Rêberê
Gelê  Kurd Abdullah Oca-
lan pîroz kir. Demîrag got
ku bila sala 2009’an ji bo
kurdan bibe sala afltî û aza-
diyê. Pifltî axaftina vekirinê
koroya zarokan sirûda Ey
Reqîb xwend û pifltre jî
stran gotin. Her wiha di
bernameyê de Koma Kela-
flîn û hozan Axîn jî bi
stranên xwe gel cofland.
BERLÎN / PARÎS

Ji Arjen Arî 'Çil çarin' 
Pirtûkeke din a helbestan a Arjen Arî derket: "Çil 

Çarîn." "Çil Çarîn" bi du alfabeyan hatiye çapkirin.

Î
sal pêflî pirtûkan
helbestan a Arjen
Arî bi navê "fiêrge-
le" ji Weflanên
Avestayê derketi-
bû. Berî ku sal te-

mam bibe niha pirtûkeke
wî ya nû derket pêflberî
xwendevanan: "Çil ça-
rin". Pirtûk ji Weflanên
Enstîtuya Kurdî ya
Amedê derketiye û bi du
alfabeyan, bi alfabeyên
Latîn û Erebî hatiye çap-
kirin. Ev dîwan nivîskarê
malpera me helbestvan
Arjen Arî ji pêflgotineke
dirêj di der barê serbori-
ya çarînê de û 40 + 14 ça-
rînan pêk tê. 
Her çarîneke di pirtûkê
de wekî çavkanî xwe dis-
pêre gotineke/biwêjeke
pêfliyan û wê go-
tiné/biwêjê bi servezêde-
kirinekê didarizîne.
Zimanê Arî yê helbestî,
yê kûrwate xwe di çarî-
nan de nîflan daye û
têrçarîran pêflkêfl dike.
Helbestvan Arî ji bo pir-
tûkê pêflekeke dirêji li ser
çarînê nivîsandiye. Arî
dibêje, "Çarîn, bi navê
xwe yê din rubaî, wekî
flêweyeke fliîra dîwanê,

flêweya  peyv di hev de û
hindik, rista herî qayim û
tebût, ahenga herî lîrî û
neyî, awaza herî lihevker,
hizra herî kûr û berfireh,
têramandina herî bi hifl,
dilînên herî dawerivandî
bi yekahengî bi hev ve
dike û bi  çar ristan dibe
perwazê deriyê dinyaye-
ke hundirîn, ku mirov
her û her dixwaze wê bi-
ke xewletgeha xwe" ye û
van bi ser de lê zêde di-
ke: "Û jixwe; her tiflt we-
ke peyva ewil a ku dini-
qûte beyara dil û pê re
pe rê her bêje weke
gulên berbiro vedibin,
dest pê dike. Her destpêk
encama serencamekê,
pêngava gaveke nû ye.

Mîna rûyê gula berbiro,
rûyê helbestkar jî ber bi
aso û bergehên nû ve ye.
Ev liv û tevger lêgerîna
biservebûn, berbixwe-
veanîn û zevtkirina nûje-
niyê ye." Yek ji taybetiya
pirtûkê jî dualfabebûna
wê ye. Li ser vê çimaya
vê yekê helbestvan Arjen
Arî ji bo me wisa got: "Ji
bo hembêzkirina hel-
bestê, ji bo ku her du alî
bikirin jê sûde." Arî di vî
warî fikra xwe bi van go-
tinan tîne ziman: "Heta
biryara siyasî ji bo yekal-
fabeyê hebe, bi ya min
heta derfet hebe berhem
bi her du alfabeyan bin
dê bafl be û her du alî dê
bikaribin hev binasin."
Arî li ser vê mînakeka "Li
baflûr haya soranan qet ji
edebiya kurmanci nîn e"
û wisa dibêje.: "Dema
berhema Helîm Yûsiv
werdigerînin tîpên erebî
eceb dibînin,  wisa jê hez
dikin. Mînak di Festîvala
Gelawêjê de biraderekî li
ser berhemên Mehmed
Uzun lêkolîn kiribû, befl-
daran bi baldarî guhdarî
dikirin, gelek kêfxwefl
bûbûn."

Notên ji fleva TRT 6'ê
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B
az› temaslar-
da bulunmak
için geçti¤i-
miz hafta
Londra’da bu-

lunan Do¤ubeyaz›t Bele-
diye Baflkan› Mukaddes
Kubilay ile kahvalt›da
buluflan ROJ Kad›n Mec-
lisi üyeleri yerel seçimler
ve DTP’nin kad›n aday-
lar kotas› üzerine görüfl
al›flveriflinde bulundular.
DTP’nin 29 Mart
2009'daki yerel seçimler-
de Tunceli ve Kars illeri
ile 15 ilçede kad›n aday-
lar ile seçime girecekleri-
ni aktaran Do¤ubeyaz›t
Belediye Baflkan› Mu-
kaddes, belirlenen böl-
gelerde kad›n kotas› uy-
guland›¤› için erkek

adaylar›n baflvurular›n›n
kabul edilmeyece¤inin
alt›n› çizdi.
Kubilay, “Seçimlerde en
üst düzeyde kad›n du-
yarl›l›¤› ve çal›flmas› ile
gerekli çabay› göstererek
her türlü gerici anlay›fl›
aflmaya yönelik mücade-

le edilmelidir” dedi
Sanatç› Garip Dost’un da
bulundu¤u ve sohbete
kat›ld›¤› kahvalt›da Ku-
bilay, kad›n›n siyasete
aktif kat›l›m›n› cins öz-
gürlü¤ü ve eflitli¤i aç›s›n-
dan ele alman›n önemi-
ne vurgu yapt›.

KCC 2009 YILBAfiI ÇEK‹L‹fi‹ SONUÇU
HED‹YE KAZANANLARIN L‹STES‹

Kad›nlar Do¤ubeyaz›t Belediye
Baflkan› Mukaddes Kubilay ile
kahvalt›da bulufltu 925 Helin Arslan

LCDTelevizyon

880 Ali Derej 
Laptop

437 Mustafa Yeter
Camasir Makinesi

415 Ali Konca
Supurge Makinasi

1202 Mehmet Aygun
Micro Dalga Firin

1930 Ozgur
Anahtar Takimi Seti

770 Cemal Croydon
Kettle

158 Emin Hoca
Hediye Paketi

949 Dicle Poyraz
Matkap Makinesi

1874 Yusuf
Yemek Saklama kapi

147 Ozkan Kebap
Kadin Sac Makinasi

847 Mecit Heval
Tost Makinasi

1029 Turkan Sahin
Kettle

1869 Gulsen
Bayan Saati

162 Salman 
Bayan Saati

461 Ergun Paso
Bay Saati

151 Urfali 
Bay Parfumu

905 Ali Poyraz
Cep Telefonu

1939 Cihan Beken
Bay Kol Saati

125 Yusuf Aslan
Kadin Sac Makinasi

Haci Urfali
Kitap Seti

919 Sabiha Dogan
Tarti Makinasi

153 Xale Suleyman
Kitap Seti

1846 Haydar Genc
Kitap Seti

148 Ozkan Kebap
Kitap Seti

176 Bektas Yavuz
Kitap Seti

466 Zeki Kayim
Kitap Seti

1820 Ferhat Erol
Kitap Seti

754 Zuhre Yeter
Kitap Seti

1653 Done Subasi
Kitap seti

120 Memet Xalfeti
Kitap Seti

1807 Gulseren Sahin
Kitap Seti

1603 Meryem Gul
Kitap seti

927 Elif  Dereli
Kitap Seti

624 Ali Mus
Kitap Seti

1932 Kemal Eren
Kitap Seti

Do¤ubeyaz›t Belediye Baflkan› Mukaddes Kubilay ile geçti¤imiz hafta
kahvalt›da  buluflan ROJ Kad›n Meclisi üyeleri önümuzdeki yerel se-
çimler ve DTP’nin kad›n adaylar kotas› üzerine sohbet ettiler.

Do¤ubeyaz›t Belediye Baflkan› Mukaddes Kubilay
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KURUMUfi YUFKALARI
NE YAPMALI?
Al›flverifle ç›kt›¤›n›zda bö-
rek yapar›m diye ald›¤›n›z
yufka buzdolab›nda kald›,
hatta biraz da kurudu. He-
men süt ile ›slat›n. Biraz
bekledikten sonra böre¤i-
nizi yaparak f›r›na verin.

M‹LFÖYLER BÖYLE
DAHA LEZZETL‹
Milföy hamuruyla bir fley
haz›rlad›¤›n›z zaman, ha-
muru f›r›na verdikten son-
ra özellikle ilk 5 dakika f›-
r›n›n kapa¤›n› kesinlikle
açmay›n. Hamurun daha
iyi kabard›¤›n› göreceksi-
niz.

EVDE AÇILMAYAN 
KALIN HAMURLAR

Hamuru merdane ile aça-
m›yor ve yoruluyorsan›z,
iflte bir öneri: Bir flifleyi s›-
cak su ile doldurun. Kapa-
¤›n› s›k› kapatarak hamu-
ru açmay› deneyin, kolay
oldu¤unu göreceksiniz.

TANE TANE P‹LAV
YAPMAK ‹Ç‹N
Pilav piflirirken, ocaktan
ald›ktan sonra tencerenin
üzerine kâ¤›t havlu kapa-
t›rsan›z, ka¤›t pilav›n bu-

har›n› çeker. Böylece pi-
rinçler birbirine yap›flmaz
ve hamur olmaz.

SO⁄ANLI YEMEKLER
‹Ç‹N
So¤anl› bir yemek haz›r-
larken, genelde so¤an
ac›ms› bir tat verir ve bun-
dan hofllanmayabilirsiniz.
So¤an›n daha da lezzetli
olmas› için, so¤an› kavu-
rurken içine biraz toz fle-
ker at›n. Böylelikle so¤a-
n›n o ac›ms› tad› yok ola-
cakt›r.

LEZZETL‹ TÜRK 
KAHVES‹N‹N SIRRI
‹çme suyunu fincanla öl-
çerek cezveye koyunuz.
Mümkün oldu¤unca az ki-
flilik yapmaya çal›fl›n. Hat-
ta kifli bafl›na her seferin-
de ayr› ayr› bir fincanl›k
piflirme tercih edilmeli.
Her fincan için iki çay ka-
fl›¤› kahve, iki çay kafl›¤›
fleker ilave ediniz. K›s›k
ateflte kahve ve flekeri iyi-
ce kar›flt›r›n›z. Bir süre
sonra kabaran köpü¤ü
fincanlara pay ediniz. Ka-
lan kahveyi bir tafl›m daha
pifliriniz ve fincanlara ya-
vafl yavafl dökünüz. Kah-
veden önce içilen su, a¤z›
kahve lezzetine haz›rlar.

PRAT‹K B‹LG‹LER

Ceviz ve mantarlar›
robottan geçirin. Do-
mateslerin üzerlerin-
den birer kapak aç›n. 
Domateslerin içini
boflalt›n. Kaflar pey-
niri rendesi, dövül-
müfl sar›msak, kekik,
karabiber, tuz, do¤-
ranm›fl so¤an ve ç›-
kard›¤›n›z domates
içlerini kar›flt›r›n. Ha-
z›rlad›¤›n›z içi doma-
teslerin içine doldu-
run. Üzerlerine 2 çor-
ba kafl›¤› margarini
eflit olarak koyun. ‹ç-

lerini doldurdu¤unuz
domateslerin kapak-
lar›n› kapat›n. 
F›r›n tepsisine dizin.
1 Çay barda¤› su ek-
leyin. Üzerine alü-
minyum folyo örtün.
200 Dereceli f›r›nda
20 dakika piflirin.

1 Su barda¤› dövülmüfl ceviz, 
1 Su barda¤› do¤ranm›fl mantar,

3 Difl sar›msak, 1 Çay kafl›¤› kekik, 1 Çay kafl›¤› karabiber, 
2 Adet so¤an, 6 Adet domates, 2 Çorba kafl›¤› margarin,

1 Su barda¤› kaflar peyniri rendesi, 
1 Çay barda¤› su ve Tuz.

Malzemeler

Haz›rlan›fl›

Cevizli Domates Dolmas›

2008’in en kötü k›yafeti Anna Wintour’a ait
Time dergisine göre 2008’in en kötü k›yafeti Vogue 

dergisinin genel yay›n yönetmeni Anna Wintour’a ait. 

Donatella Versace ‹lkbahar/Yaz
2009 reklamlar› için hiç riske
girmeden en favori yüzleri
ampanyas›nda kulland›.

Gisele ve Kate
Moss Versace
reklamlar›nda

B
u y›l›n ekonomik zorlukla geçece¤i bi-
lindi¤i için markalar›n reklamlar›nda
risksiz seçimler yapaca¤› tahmin edili-
yordu. Versace, dünyaca ünlü iki yüzü
ayn› kampanyada kulland›. Da¤›t›lan ilk
foto¤raflarda bu iki isim yan yana gel-

mezken, kampanyan›n di¤er karelerinde beraber poz
verdikleri düflünülüyor. Versace geçti¤imiz y›llarda
reklamlar›nda Demi Moore, Halle Berry ve Madon-
na’y› farkl› senelerde kullanm›flt›.

2008 moda dünyas› için büyük kay›plarla doluydu. Hem
çok önemli bir efsaneyikaybettik, hem de tasar›m
yaflant›s›na veda eden çok önemli bir tasar›mc› öldü. 

2008’de moda dünyas›n›n kay›plar›

2008önemli ka-
y›plara

sahne oldu. Ölümlerin
d›fl›nda markadan çe-
kilmeler ve kapatmalar
da vard›.
Haziran ay›nda moda-
y› de¤ifltiren efsane
Yves Saint Lauren’i
kaybettik. Daha sonra

en kötü giyinenler lis-
tesini haz›rlayan Mr.
Blacwell öldü. 
Kaybettiklerimizin d›-
fl›nda muhteflem Va-
lentino Garavani’nin
modaya vedas›n› izle-
dik.
Sarah Jessica Parker’›n
da bir kapsül koleksi-

yon haz›rlad›¤› Ameri-
ka’n›n ünlü perakende
zincirlerinden Ste-
ve&Barry’s kapand›.
Geçti¤imiz hafta Bill
Blass iflini kapatt›¤›n›
aç›klad›. 
Krizle beraber kapat-
malar›n say›s›n›n arta-
ca¤› belirtiliyor.

T
ime dergisi
2008’in en
kötü k›ya-
fetini seçti.
2008’in en
kötü k›ya-

feti Vogue dergisinin
genel yay›n yönetmeni
Anna Wintour’a ait. 
Anna Wintour’un Cos-
tume Institute Gala adl›
organizasyona giydi¤i
elbise Karl Lagerfeld
imzal›. 
Costume Institute gala
adl› davette ev sahipli¤i
yapan Anna Winto-
ur’un birincili¤e oturma
sebeplerinden biri de
moda dünyas›n›n kut-
sal kitab› olarak nite-
lendirilen Vogue dergi-

sinin genel yay›n yö-
netmeni olmas›. 

Moda dünyas›n›n ken-
disinden soruldu¤u

dünyada att›¤› her
ad›m, giydi¤i her parça
incelenen Wintour’un
bu seçimi de kendisine
Time dergisi taraf›ndan
verilen en kötü ünva-
n›yla pahal›ya mal ol-
du. 
Bu k›yafetiyle Star Wars
filmindeki Prenses Lei-
a’ya benzetilen Anna
Wintour’un “asla moda
hatas› yapmam” tarz›n-
da demeçleri bulunu-
yor.
En kötüler listesinde
Katie Holmes’un beyaz
tak›m›, Madonna’n›n
yeflil Louis Vuitton elbi-
sesi ve Janet Jackson’›n
sahnede giydi¤i bir
kostüm de bulunuyor.
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Sanatç›: Elefltirmen,
Yalanc›, Katil, Oscar Wil-
de, ‹letiflim Yay.
Oscar Wilde modernist
edebiyat›n Baudelaire ve
Mallarme gibi öncüleriyle
birlikte an›l›r. Ama o yal-
n›zca edebiyat›yla de¤il,
sanat ve edebiyat üzerine
elefltirileriyle de 20. yüzy›l
avangard› üzerinde etkili
olur. Ayr›ca, onun en önde
gelen eseri kuflkusuz haya-
t›d›r. Za-

ten dehas›n› hayat›na
katt›¤›n›, eserlerine ise
sadece yetene¤ini koydu-
¤unu söyler. Bu derleme-
deki yaz›lar›nda, Oscar
Wilde’›n modernist sanat
ve edebiyat düflüncesi ka-
dar, çevresine meydan oku-
yan hayat›n› da izleriz. Ki-
tab›n ilk yaz›s› “Sanatç›
Olarak Elefltirmen”de Wil-
de, bir sanat eserini yo-
rumlaman›n onu üretmek-
ten daha yarat›c› bir etkin-
lik say›lmas› gerekti¤ini ve
elefltirmenin en yetkin sa-
natç› oldu¤unu ileri sürer.
“Kalem ve Zehir”de sana-
t›n ve sanatç›n›n her türlü
ahlakî yarg›dan ba¤›ms›z
oldu¤unu, “Yalan›n Göz-
den Düflüflü”nde ise sana-
t›n do¤ay› ve hayat› de¤il,
hayat›n ve do¤an›n sanat›
taklit etti¤ini savunur; ona
göre gerçekli¤e ba¤l›l›k il-
kesi sanat› adeta zehirler.
Kitaptaki son metni “Sos-
yalizm ve ‹nsan Ru-
hu”nda da Wilde, insanl›-

¤›n
di¤erkâml›k ve ha-

y›rseverlik gibi erdem kis-
vesine bürünmüfl iki s›k›c›
yükten sosyalizm sayesin-
de kurtulabilece¤ini iddia
eder. 

Kardaki Alevler, Ingvar
Ambjörnsen, Çeviren:
Deniz Canefe, Can Yay.  
Art›k heyecan peflinde kofl-
mak istemeyen Pelle ve
Prof can yak›c› bir sorunla
karfl› karfl›ya. Kentin eski

mahallesinde ç›kan bir
yang›n. Duman› üstünde
bir macera. Alevlerin ay-
d›nlatamad›¤› karanl›¤›n
içinde fliddet, keder, gözya-
fl› ve iliflkiler: eflcinsel ilifl-
kiler. Gençleri döverek on-
lar›n e¤ilimlerinin do¤rul-
tulabilece¤ini düflünen iri-
k›y›m, ac›mas›z adamlar.
Çözülmeyi bekleyen kar-
mafl›k dü¤ümler. Derdini
anlat›rken dumanla ha-
berleflmeyi seçen tehlike-
li piroman›n peflinde ge-

çen s›cak geceler. Polis ger-
çek suçlular›n uza¤›nda,
insanlar sansasyon peflin-
deyken kahramanlar›m›z
kendilerini atefl hatt›na at›-
yor. Bu kez karlar, gerçek-
leri gün yüzüne ç›karmak
için eriyor. 

Sineklerin Tanr›s›, William
Golding, Çeviren: Mina
Urgan, ‹fl Bankas› Yay.

Sineklerin Tanr›s› bafllan-
g›çta, ›ss›z bir adaya düflen

çocuklar›n serüvenlerini
anlatan, küçükler için ya-
z›lm›fl bir öykü, R.M. Bal-
lantyne’›n Mercan Ada-
s›’n›n ça¤dafl bir uygulama-
s› san›labilir. Hatta Gol-
ding, kendine özgü buruk
alayc›l›kla, okuyucunun bu
san›s›n› pekifltirmek ister-
cesine, Sineklerin Tanr›-
s›’n›n bafll›ca iki kiflisine
Mercan Adas›’ndaki çocuk-
lardan ald›¤› Ralph ve Jack
adlar›n› verir. Mercan Ada-
s›’nda Ballantyne, oldukça
duygusal ve biraz da bön
bir iyimserlikle, gemileri
batt›ktan sonra Pasifik
Okyanusu’nda ›ss›z bir
adaya s›¤›nan üç ‹ngiliz
gencinin, Büyük Britan-
ya uygarl›¤›n›n olduk-
ça baflar›l› bir küçük
örne¤ini nas›l yeniden
kurduklar›n› anlat›r.
Golding’in Sineklerin
Tanr›s›’nda da bir
mercan adas› ve ‹n-
giliz çocuklar var-
d›r. Ama alt› ile on

iki yafl aras›nda olan bu ço-
cuklar, gelecekteki atom
savafl› s›ras›nda, güvenilir
bir yere götürülmek üzere
bindikleri uçak bir sald›r›-
ya u¤rad›¤› için bu mercan
adas›na düflmüfllerdir. Ve
bu mercan adas›nda olup
bitenler, Ballantyne’›n ro-
man›nda olup bitenlere hiç
mi hiç benzememektedir…

yeni ç›kan kitaplar
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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 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

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

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

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.

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

Green Lanes üzerinde odunlu f›r›n› bulunan
gelifltirilmeye müsait ocakbafl› restaurant

özel nedenlerden dolay› satl›kt›r.

Tel: 07908 619 520 Samet

07949 756 615 ‹brahim

SATLIK RESTAURANT
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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

Waltham Cross EN9  bölgesinde
bulunan yeni dekorlu temiz , dört

yatak odal›, bir oturma odas›  ve üç
banyosu bulunan  müstalil ev

kiral›kt›r.  Evin iki kapal› garaj› ve
genifl bahçesi bulunmakta, ev

mobilyal› veya mobilyas›z 

kiraya verilebilir.

DSS kabul edilir

Tel:  07767380309 

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 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 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 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

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

- Piano
- fian (Ses ve flark› söyleme teknikleri)

- Solfej (Nota ve flark› söyleme teknikleri)
- Diksion (Güzel ve do¤ru konuflma teknikleri)

Tel: 077 65 34 51 38 

ÖZEL DERS VER‹L‹R

Sat›l›k Café shop 

Bournemouth ‘ta bulunan,
güzel yerde olan ve ifl yapma
potansiyeli yüksek olan Cafe

shop sat›l›kt›r.
Taking :  £2,500- £3,000
Lease  : 7 y›l önü aç›k 
Kira : £15 .000 y›ll›k
Rates : £2,000 y›ll›k 

Sat›l›k fiyat› : £80. 000
Tel : 07807837484 
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Ertu¤rul Sa¤lam iddial›

Almanya'n›n en iyisi Ribery

B
ursaspor Tek-
nik Direktörü
Ertu¤rul Sa¤-
lam, ''Taraftar-
lar›m›z›n sev-

gisine, ilgisine lay›k ol-
mak, beklentilerini karfl›-
lamak için bundan sonra
kesinlikle daha fazla çal›-
fl›p, fedakarl›k edip daha
üretken olman›n yollar›n›
arayaca¤›z'' dedi. Sa¤lam,
Özlüce Tesisleri'nde dü-
zenledi¤i bas›n toplant›-
s›nda, futbolcu, teknik
kadro ve yönetim kalitesi
ne kadar iyi olursa olsun,
bu bütünlü¤e taraftarla-
r›n, flehrin ve medyan›n
gücünün de kat›lmamas›
halinde baflar›n›n hayal
olaca¤›n› söyledi.
Övgüde oldu¤u gibi yap›-
lacak elefltirileri de do¤al
karfl›layacaklar›n›, medya-
n›n yap›lan yanl›fllar› düz-
gün bir flekilde kamuoyu-
na ve kendilerine iletme-
sinden rahats›zl›k duyma-

yacaklar›n› belirten Sa¤-
lam, ancak elefltirilerin
yap›c› ve baflar›ya teflvik
edici flekilde yap›lmas›n›
istediklerini bildirdi.
Sa¤lam, baflar›ya ulaflmak
için belli bir sürece ihti-
yaçlar›n›n olaca¤›n›, an-
cak bu süreci yaflarken k›-
sa, orta ve uzun vadeli
hedefler belirlediklerini
dile getirerek, k›sa vade-
de Bursaspor'un Turkcell
Süper Lig ve Fortis Türki-
ye Kupas›'nda yapabile-
ce¤inin en iyisini yapmas›
için çok çal›flacaklar›n›
belirtti. Bir taraftan gün-
lük baflar›lar› yakalamaya
çal›fl›rken, di¤er taraftan
üretimde bulunmak zo-
runda oldu¤unu anlatan

Sa¤lam, ''Bunu açmak ge-
rekirse çal›flt›¤›m›z tüm
tak›mlarda Samsunspor,
Kayserispor ve Beflik-
tafl'ta, altyap›dan birçok
futbolcunun A tak›ma ka-
zand›r›ld›¤›n› görürsünüz.
Bursa'n›n ve Bursas-
por'un da futbolda altya-
p›ya iliflkin çok ciddi bir
potansiyeli oldu¤u bilini-
yor. Biz bu potansiyeli so-
nuna kadar kullan›p hem
A tak›ma hem de Türk
futboluna yeni y›ld›zlar,
yeni futbolcular kazand›r-
man›n telafl›n› yaflayaca-
¤›z. Gelece¤in plan›n›
yapma zorunlulu¤umuz
var. Yani burada birkaç ifli
bir arada yürütme görevi-
miz var. Taraftarlar›m›z›n
sevgisine, ilgisine lay›k
olmak, beklentilerini kar-
fl›lamak için bundan son-
ra kesinlikle daha fazla
çal›fl›p, fedakarl›k edip
daha üretken olman›n
yollar›n› arayaca¤›z'' dedi.

S
on sekiz lig ma-
ç›ndan sadece üç
puan alarak düfl-
me hatt›na giren
Middlesbrough,

kilit oyuncular›ndan hiç-
birini ara transferde sat-
mamak konusunda karar-
l›. The Times gazetesinde
yer alan habere göre Bo-
ro baflkan› Steve Gibson,

Tottenham'›n Stewart
Downing için yapt›¤› alt›
milyon sterlinlik teklifi
'alayc›' buldu¤unu ve mil-
li futbolcunun kesinlikle
sat›l›k olmad›¤›n› söyledi.
Gibson, ad› Chelsea için
geçen Tuncay fianl› ve
Portsmouth'un ilgilendi¤i
Gary O'Neil'›n da tak›mda
kalaca¤›n› aç›klad›.

Downing için yap›lan tek-
lifle ilgili Tottenham ile
görüfltü¤ünü ve bu duru-
mu hiç hofl karfl›lamad›¤›-
n› karfl› tarafa iletti¤ini be-
lirten Stewart Gibson, “A
tak›mdaki hiçbir oyuncu-
muz sat›l›k de¤il, bu du-
rum Tuncay ve Gary
O’Neil için de geçerli” de-
di.

A
lman Birin-
ci Futbol Li-
gi'nde oy-
nayan fut-
b o l c u l a r ,
Bayern Mü-

nih'in Frans›z y›ld›z›
Franck Ribery'yi sezonun
en iyi futbolcusu seçtiler.
Kicker dergisinin gele-
neksel olarak k›fl mevsi-
minde yapt›¤› ankete ka-
t›lan 234 futbolcu, yüzde
54,1 oranla Ribery'yi se-
zonun en iyi futbolcusu
olarak seçerken, TSG
1899 Hoffenheim'da oy-
nayan ve gol krall›¤›nda
lider olan Vedad ‹bise-
vic'i yüzde 23,6 oranla
ikinci, Bayer 04 Leverku-
sen'li Renato Augusto'yu
da yüzde 3,9 oranla
üçüncü seçtiler.
Futbolcular, ''fiimdiye ka-
dar en kazançl› teknik
direktör kim'' sorusuna
ise TSG 1899 Hoffenhe-
im'in teknik direktörü

Ralf Rangnick'i yüzde
50,6 oranla birinci s›rada
gösterirken, Hertha BSC
Berlin'in çal›flt›r›c›s› Luci-
en Favre'yi yüzde 10,3
oranla ikinci, Bayer 04
Leverkusen'in teknik di-
rektörü Bruno Labbadi-
a'y› da yüzde 9,8 oranla
üçüncü seçti.
Sezonun en iyi kalecisi
olarak Bayer 04 Leverku-
sen'in file bekçisi Rene

Adler, yüzde 61,6 oranla
bu kategoride ipi gö¤üs-
lerken, futbolcular, sezo-
nun ilk yar›s›n› lider ta-
mamlayan TSG 1899
Hoffenheim'› sürpriz ya-
pan tak›m olarak, en faz-
la hayal k›r›l›kl›¤› yaratan
tak›mlar olarak da s›ra-
s›yla FC Schalke 04'ü,
Werder Bremen'i ve Bo-
russia Mönchenglad-
bach'› gösterdiler.

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Ertu¤rul Sa¤lam, 3.5
y›ll›k sürede camian›n 45 y›lda yakalayamad›¤›, çok is-

teyip de ulaflamad›¤› baflar›lar için geldi¤ini söyledi.

Alman Kicker dergisinin geleneksel 'y›l›n en iyi futbolcusu anketi'nde

kazanan Bayern Münih'in Frans›z y›ld›z› Franck Ribery oldu.

Güiza en golcü 10. futbolcu

Kupa heyecan› bafll›yor

Middlesbrough:
"Tuncay
sat›l›k de¤il"

F
enerbahçe ' n i n
golcü oyuncusu
Daniel  Gonzales
Güiza, 2008'in en
golcü oyuncular›

aras›nda 10. s›rada yer ald›.
Geçen sezon ‹spanya Li-
gi'nde Real Mallorca forma-
s›yla ''Gol Kral›'' olan Güi-
za, att›¤› 27 golle Uluslara-
ras› Futbol Tarihi ve ‹statis-
tikleri  Federasyonu'nun
(IFFHS) yapt›¤› de¤erlen-
dirmede 2008'in en golcü
10. futbolcusu  oldu.
fiili'nin Colo Colo tak›m›n-
da oynayan Arjantinli Lucas
Barrios, geçen sezon  att›¤›
37 golle birinci s›rada yer
al›rken, Hollandal› futbolcu

Klaas Jan  Huntelaar, geçen
y›l Ajax formas›yla att›¤› 33
gol ile ikinci oldu. Pe-
ru'nun Sporting Cristal Li-

ma tak›m›nda forma giyen
Uruguayl› Miquel  Ximenez
de geçen y›l att›¤› 32 golle
3.'lü¤ü elde etti.

F
ortis Türkiye Kupa-
s›'nda 3. hafta maç-
lar› 6-7-8 Ocak ta-
rihlerinde oynana-

cak. Kupada gruplarda ya-
r›n üç, 7 Ocak Çarflamba
günü dört, 8 Ocak Perflem-
be günü de bir karfl›laflma
yap›lacak.    
Fortis Türkiye Kupas›'nda
3. hafta maçlar›n›n progra-
m› flöyle:

6 OCAK SALI
14.00 Kayserispor-Malat-
yaspor (Adana 5 Ocak)
16.00 Antalyaspor-Trab-
zonspor (Antalya Ata-
türk)
19.00 Befliktafl-Gaziantep
Büyükflehir Belediyespor
(BJK ‹nönü)

7 OCAK ÇARfiAMBA
14.00 Ankaragücü-To-

katspor (Ankara 19 Ma-
y›s) 14.00 Manisaspor-
Konyaspor (Manisa 19
May›s) 14.00 Denizlispor-
Alanyaspor (Denizli Ata-
türk) 20.00 Fenerbahçe-
Bursaspor (Fenerbahçe
fiükrü Saraco¤lu)    

8 OCAK PERfiEMBE
20.00 Altay-Galatasaray
(‹zmir Atatürk)

Fenerbahçe'nin ‹spanyol y›ld›z› Daniel Güiza, geçti¤imiz sezon La
Liga'da att›¤› 27 golle, Futbol Tarihi ve ‹statistikleri Federasyonu'nun

de¤erlendirmesinde, 2008'in en golcü 10. futbolcusu oldu.

Turkcell Süper Lig'e verilen arada gözler Fortis Tükiye Kupas›
mücadelesine çevrildi. Kupada bu hafta içi 8 maç oynanacak.

Premier League kulübü Middlesbrough, baflta Stewart Dow-
ning olmak üzere Tuncay fianl› ve Gary O’Neil gibi transfer-
de ad› geçen oyuncular›n› satmayaca¤›n› aç›klad›.
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FACup 3. Tu-
ru'nda, 1. Ligte
13. s›rada bu-

lunan Southend United'la
berabere kalan Chelsea
90. dakikada yedi¤i golle
tur flans›n› deplasmanda
oynayaca¤› tekrar maç›na
b›rakt›.
‹ngiltere 1. Ligi'nde 30
puanla 13. s›rada bulunan
Southend United, Fede-
rasyon Kupas› (FA Cup)
3. Turu'nda Premier Lig'in
flampiyonluk adaylar›n-
dan Chelsea'ye konuk ol-
du. 
Kalou'nun ilk yar›da kay-
detti¤i gole engel olama-
yan Southend United son
dakikada beraberli¤i ya-
kalayarak ifli kendi saha-
s›nda oynayaca¤› tekrar
maç›na tafl›may› baflard›.

Chelsea Southend
United'a tak›ld›
Federasyon Kupas› (FA Cup) 3. Turu'nda, ‹ngiltere 1. Li-
gi'nde 30 puanla 13. s›rada bulunan Southend United'›
Stamford Bridge'de konuk eden Premier Lig flampiyon-
luk aday› Chelsea 90. dakikada yedi¤i gol sonras› ifli dep-
lasmanda oynayaca¤› tekrar maç›na b›rakt›.

C
h a m p i o n s -
hip'te 33 puan-
la 15. s›rada
b u l u n a n
Plymouth Arg-

yle, ‹ngiltere Federasyon
Kupas› (FA Cup) 3. Tu-
ru'nda Premier Lig ekibi
güçlü Arsenal'e konuk ol-
du.  Güçlü rakibine ilk
yar›da direnen Plymouth

Arsenal'in ikinci devrenin
bafl›nda buldu¤u peflpefle
gollere engel olamay›nca
‹ngiltere Federasyon Ku-
pas›'na (FA Cup) 3. Tu-
ru'da havlu atmak duru-
munda kald›. Rakibini
Londra'dan eli bofl u¤ur-
layan Gunners ise ad›n›
son 32 tak›m aras›na yaz-
d›rd›.

FA
Cup 3. tur
mücadele-
sinde Tot-
t e n h a m

Hotspur, konuk etti¤i Wi-
gan Athletic'i ikinci yar›da
buldu¤u gollerle eledi. 
52. dakikada Campbell'›n
düflürülmesiyle kazan›lan
penalt›y› Pavlyuchenko ile
gole çeviren ev sahibi, 76.

dakikada H›rvat y›ld›z›
Modric'in golüyle rahatla-
d›. Maç›n son anlar›na gi-
rilirken, Wigan Camara ile
umutland›. 88'de Camara
skoru 2-1'e getirdi ancak
uzatmalar oynan›rken
Pavlyuchenko son sözü
söyledi ve Tottenham kar-
fl›laflmay› 3-1 kazanarak
ad›n› üst tura yazd›rd›.

Arsenal
2. yar›da bitirdi

Tottenham
2. yar› bitirdi

FA Cup 3. Turu'nda, Championship'te 33 puanla 15. s›ra-
da bulunan Plymouth Argyle'› Emirates Stad›'nda ko-
nuk eden güçlü Arsenal ikinci yar›daki gollerle ad›n› 4.
Tur'a yazd›rd› ve son 32 tak›m aras›na girmeyi baflard›.

FA Cup 3. tur mücadelesinde Wigan Athletic'i konuk
eden Tottenham Hotspur, ikinci yar›da buldu¤u gollerle
3-1'lik galibiyete uzand› ve tur atlad›.

News of the World Ga-
zetesi; Aston Villa'n›n

baflta Real Madrid olmak
üzere birçok Avrupa devi-
nin transfer gündeminde
olan Ashley Young için
kap›y› 75 milyon Po-
und'dan açaca¤›n› iddia
etti. 2 sezon önce mena-
jer Martin O'Neill'in ›srar›
sonras› 9 milyon Pound
karfl›l›¤›nda Watford'dan

al›nan Young için harca-
nan paran›n çok fazla ol-
du¤u yorumlar› yap›lm›fl-
t›. 
Aston Villa'n›n y›ld›z
oyuncuyla ilgilenen ta-
k›mlar› korkutmak ama-
çal› bu rakam› ortaya att›-
¤› düflünülüyor olsa da,
Real Madrid'in 60 milyon
Avro ödemeye haz›r ol-
du¤u tahmin ediliyor.

Young’›n de¤eri
75 milyon pound
Baflta Real Madrid olmak üzere birçok Avrupa devinin
transfer gündeminde olan Aston Villal› Ashley Young'un
tahmini bonservis bedelinin 75 milyon Pound oldu¤u iddi-
a edildi. Aston Villa baflar›l› kanat oyuncusunu 2 sene önce
9 milyon Pound karfl›l›¤›nda Watford'dan alm›flt›.

Tottenham, Manches-
ter City ve Juven-
tus'un gündeminde

olan Portsmouthlu Jermai-
ne Defoe Sunday Mirror
Gazetesi'ne yapt›¤› aç›kla-
mada ölüm tehditleri ald›-
¤›n› iddia etti. Defoe ölüm
tehditleriyle ilgili olarak
flöyle konufltu: "Telefon
numaram› nereden buldu-
lar bilemiyorum ama bu
tehditler mideme a¤r›lar
girmesine sebep oluyor.
Ailem durumdan çok hu-

zursuz ve rahats›z, konu-
yu yetkililere ilettim.Bura-
da geçirdi¤im süreçte her-
hangi bir sorun hissetme-
dim ama son yaflanan
olaylar beni çok huzursuz
etti. Kulüp mant›kl› bir ra-
kamda anlaflabilirse baflka
tak›mlarla görüflmek isti-
yorum."  26 yafl›ndaki gol-
cü oyuncu için 7.5 milyon
Pound talep eden Port-
smouth yapt›¤› görüflme-
lerde Tottenham'la anlafl-
ma sa¤layamam›flt›.

P
remier Lig'de
45 puanla lider-
lik koltu¤unda
oturan Liverpo-
ol, ‹ngiltere Fe-

derasyon Kupas› (FA
Cup) 3. Turu'nda Cham-
pionship tak›mlar›ndan
Preston North End'e ko-
nuk oldu. ‹ki tak›m 47 y›l
aradan sonra karfl› karfl›-
ya geldi, mücadelede
Martin Atkinson düdük
çald›. 
Son dönemde yaflad›¤›
olaylar sebebiyle s›k›nt›l›
günler geçiren Liverpool
kaptan› Steven Gerrard
ilk 11'de bafllad›¤› müca-
delede topu aya¤›na her
ald›¤›nda Preston tarafta-
r›nca ›sl›kland›. 
Kendisini 1961 y›l›nda
Lig Kupas›'ndan eleyen
Preston North End'a ‹n-
giltere Federasyon Kupa-

s› (FA Cup) 3. Turu'nda
konuk olan Premier Lig
lideri Livepool 47 y›ll›k
hesab› ‹spanyol y›ld›zlar›
Riera ve Torres'in golle-
riyle kapad›. 

Jermaine Defoe: "Ölüm
tehditleri al›yorum!"

Liverpool
]hesab› kapad›!

Tottenham, Manchester City ve Juventus'un günde-
minde olan Portsmouthlu Jermaine Defoe ölüm tehdit-

leri ald›¤›n› iddia etti. Ailesinin de durumdan çok ra-
hats›z oldu¤unu belirten golcü oyuncu konuyu yetkili-

lere aktard›¤›n› ifade etti.

Kendisini 1961 y›l›nda Lig Kupas›'ndan eleyen Preston
North End'a FA Cup 3. Turu'nda konuk olan Premier Lig
lideri Livepool 47 y›ll›k hesab› 2 golle kapad›. Yaflad›¤›
olaylar sebebiyle s›k›nt›l› olan Steven Gerrard 90+3. da-
kikada yapt›¤› asistle moral buldu.

                

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



38

Vasiyet
Bir gün Dursun kasabaya gelmifl, bakm›fl herkes a¤l›yor. Sor-
mufl: “Neden hepiniz a¤l›yosunuz?” diye. 
Muhtar cevaplam›fl: “Temel’in vasiyeti yüzünden!” Dursun
da: “Temel’in vasiyeti neydi?” diye sormufl.
Muhtar: “Temel vasiyetinde beni denize gömün” demiflti. 
Dursun: “‹yi gömseydiniz”, demifl. 
Muhtar: “Gömdük gömmesine de gömene dek baya¤› kifli
kaybettik!” 

Patronluk ‹çin mi Yöneticilik ‹çin mi?
Adam›n biri sabah saat 10’a do¤ru bir elinde, içinde inek pis-
li¤i olan bir tenekeyle kafeye gelmifl: "Bana bir çay.." diye ses-
lenmifl. 
- "fiimdi geliyor efendim.." demifl garson ve çay› getirmifl.
Çay› bir yudumda içmifl adam, alm›fl eline pislik dolu tene-
keyi bafllam›fl kafenin her taraf›na serpmeye ve çekmifl gitmifl.
Ertesi sabah yaklafl›k yine ayn› saatlerde tekrar elinde pislik
dolu tenekeyle gelip yine: "Bana bir çay..!" demesiyle:
- "Hop..! Bir dakika bakal›m.." demifl onu görür görmez tan›-
yan garson.
- "Dünden beri senin pisli¤ini temizlemeye çal›fl›yoruz.. Ne-
den öyle yapt›n ki?.."
- "Merak edilecek bir fley yok.." demifl adam.

- "Üst düzey yöneticilik için haz›rlan›yorum.. Sistem ayn›..
Gel, çay›n› iç, etrafa bok at, millet senin yapt›¤›n› temizleme-
ye çal›fl›rken tüm gün ortadan kaybol..!"

Senden H›zl› Koflsam Yeter

Bir Amerikal› ile Japon safariye ç›km›fllar. Her ikisi de son tek-
nolojik silahlar› da birbirlerine nazire yapmak için yanlar›na
alm›fllar. Derken uzakta bir aslan görünmüfl. Amerikal› lazer
tüfe¤ini do¤rultmufl ve aslana atefl etmifl. Ama karavana. He-
men Japon uydudan yönlendirmeli tüfe¤ini do¤rultup atefl et-
mifl. Fakat o da karavana. Aslan bizimkileri farkedince üzer-
lerine do¤ru gelmeye bafllam›fl. Amerikal› bir yudum viski
içip ac› sonu beklemeye bafllam›fl. Japon hemen botlar›n› ç›-
kar›p spor ayakkab›lar›n› giymeye bafllam›fl. Amerikal› sor-
mufl: -Ne o, aslandan h›zl› m› koflacaks›n? 

-Yoo, senden h›zl› koflsam yeter!  

Maske

Dursun Temel'e sorar:

"Doktorlar ameliyatta niçin maske takarlar?"

Temel bilgiç bir edayla: "Niye olacak...Yanl›fl ameliyat ettik-
leri hasta tan›mas›n diye..." 

Perflembe gününden sonra, maddi aç›dan büyük avantajlar sa¤layabileceksi-
niz. Ancak, afl›r› öz güvenli davran›fllar›n›z bu hafta yapaca¤›n›z görüflmeler-
de karfl› taraf› ürküterek, anlaflmalar›n istedi¤iniz gibi sonuçlanmas›n› engel-
leyebilir. Biraz daha a¤›rbafll› olman›z gerekecek. Çekicili¤iniz ve size gösteri-
len ilgi art›yor.

KOÇ - 21 Mart - 20 Nisan

Maddi kaynaklar›n›z› de¤erlendirirken, baflkalar›na destek olmaya çal›fl›rken
ya da maddi olanaklar›n›z› aç›klarken zorlanabilirsiniz. Bu hafta ataca¤›n›z
maddi ad›mlara dikkat etmelisiniz. ‹fl hayat›n›z istedi¤iniz gibi geliflmese de,
çevrenizde ki ya da ifl iliflkisinde oldu¤unuz kiflilerle yapt›¤›n›z görüflmelerde
rahat hissedeceksiniz. 

BO⁄A - 21 Nisan - 21 May›s 

Geçen haftadan beri ifl hayat›n›zda neler yapmak istedi¤inizi daha net görme-
ye bafllad›n›z. Ancak, çevrenizde bulunan kiflileri hedeflerinize ulaflmak için
yönlendirirken çok fazla özgür ve karfl› taraf› önemsemeden hareket ederse-
niz, iflleriniz istedi¤iniz h›zda gitmeyebilir. Aile fertleriniz kendilerini ihmal
edilmifl hissediyor olabilir bilginize!

‹K‹ZLER - 22 May›s - 21 Haziran

Bu hafta fiziksel enerjiniz oldukça yüksek. Parasal aç›dan ekstra bir flans›n›z
olmasa da, maddi aç›dan sizi yüksek konuma ulaflt›rabilecek senaryolar› ka-
fan›zda flekillendirip, gerekli ba¤lant›lar› yapabilece¤iniz bir dönemdesiniz.
fians oyunlar›nda da flans›n›z art›yor!

YENGEÇ - 22 Haziran - 23 Temmuz

Sa¤l›¤›n›z çok iyi durumda ve enerjiniz çok yüksek. Bu hafta çevrenizdeki ki-
flilere gücünüzü ve otoritenizi göstermek isteyebilirsiniz. Özellikle ay›n 20'sin-
den sonra, bu iste¤iniz size baflar› ve takdiri de beraberinde getirecek. Bir
hafta daha sabredebilirseniz, kariyerinizde hak etti¤iniz yere gelebilirsiniz.

ASLAN - 24 Temmuz - 23 A¤ustos

Sa¤l›k problemleri bu hafta da sürebilir. ‹fl hayat›n›zda ifller istedi¤iniz gibi
gitmeyebilir ya da yapt›¤›n›z iflin sizin için uygun olup olmad›¤›n› sorgulaya-
bilirsiniz. Kariyer ve iflle ilgili konular ön plana ç›kacak gibi görünüyor. Bu
hafta sergileme ihtimaliniz olan bask›c› ve otoriter tav›rlar›n›z çevrenize ve
özel hayat›n›za zarar verebilir!

BAfiAK - 24 A¤ustos - 23 Eylül

Haftaya parasal kazançlarla bafllayacaks›n›z. Ancak iflinizdeki afl›r› yo¤un-
luk ve baz› olumsuz etkiler devam ediyor. ‹flinize daha fazla konsantre ol-
mal›s›n›z. Ayn› zamanda, Perflembe günü bafllay›p May›s'›n ikinci haftas›-
na kadar sürecek romantik etkileri en iyi flekilde de¤erlendirmelisiniz. Gö-
rüntünüzde de¤ifliklik yapmak isteyebilirsiniz. 

TERAZ‹ - 24 Eylül - 23 Ekim 

Maddi aç›dan durgun bir haftada olsan›z bile, iflle ilgili akl›n›z› kullanarak
oluflturaca¤›n›z planlar size yeni ve parlak ifl f›rsatlar› getirecek. Sal› ve
Çarflamba günleri kendinizi gergin hissedebilir, bu gerginli¤inizi çevrenize
yans›tarak iliflkilerinize zarar verebilirsiniz. Hafta sonu, aflk hayat›n›zda
fiziksel paylafl›mlar artabilir.

AKREP - 24 Ekim - 22 Kas›m  

Bu hafta aflk hayat›n›za renk getirecek. ‹fl hayat›n›zda önceki döneme göre hafif
bir yavafllama hissedebilirsiniz. Bu dönemde yar›m kalan ifllerinizi bitirip, eski
müflterilerinizle ilflkilerinizi gelifltirmeniz, size, yeni projelere bafllamaktan daha
fazla yarar getirebilir.

YAY - 23 Kas›m - 22 Aral›k

Otoriter tav›lar›n›zla çevrenizle iliflkilerinizi zorlayabilirsiniz. ‹flte hafta-
sonuna do¤ru herfley istedi¤iniz çizgide gidecek, yeni fleyler ö¤renecek-
siniz. Aile ba¤lar› ifl hayat›n›za yararl› olacak. ‹fl hayat›n›zdaki bu olum-
lu geliflmeler ay›n 28'ine kadar sürebilir ve ani parasal kazançlar elde
edebilirsiniz.

O⁄LAK - 23 Aral›k - 20 Ocak

Bu hafta aflk ve sosyal hayat›n›z hareketli geçecek. Okulda, e¤itimle il-
gili baflka bir yerde, oturdu¤unuz yerde ya da yak›n çevrenizde aflk f›r-
satlar› ile karfl›laflabilirsiniz. Maddi üstünlü¤ünüzü ya da sosyal çevre-
nizin sa¤layaca¤› maddi olanaklar› bask›c› tav›rlarla çevrenize zarar
verecek flekilde kullanmak isteyebilirsiniz.

KOVA - 21 Ocak - 19 fiubat 

Perflembe gününden sonra uzak ya da yak›n aile üyeleri ile iliflkileriniz
yo¤unlaflacak. Evinize yeni eflyalar alabilir, olan eflyalar› tamir ettirebi-
lirsiniz. Evde, e¤lenceli saatler geçireceksiniz. ‹fl hayat›n›z yavafllasa bi-
le, artan sezgileriniz gelece¤e umutla bakman›z› sa¤layacak.

BALIK - 20 fiubat - 20 Mart 

BBUURRÇÇLLAARR
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