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Levenes’ten
floförlere
ehliyet uyar›s›

‹ngiltere 
sokaklar›nda 
bir içimlik kokain 
1 sterline kadar 
düfltü

Banka 
operasyonlar›
Britanya’y› borç
bata¤›na saplad›

sayfa 15’te
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sayfa 25’te

Y
aklafl›k 6
y›ld›r ‹ngil-
tere’de ya-
flayan ve
2005 y›l›nda

terörist oldu¤u iddi-
as›yla gözalt›na al›nd›k-
tan k›sa bir süre sonra
serbest b›rak›lan ‹bra-
him Yalç›n, gözalt› sü-
resince gördü¤ü kötü
muamele sonras›nda
k›smi felç geçirdi. Gör-
dü¤ü uzun tedaviler
sonras›nda MS hastal›¤›
teflhisi konulan Yalç›n,
flu anda tekerlekli san-
dalyeye ba¤l›, bak›ma
muhtaç bir yaflam sürü-
yor. 2003 y›l›nda Türki-

ye’den siyasi mülteci
olarak ‹ngiltere’ye ge-
len ve 2005 y›l›nda ça-
l›flt›¤› kebap dükkan›n-
da, 7 ve 21 Temmuz
2005'te Londra metro
istasyonlar›na yap›lan
bombal› sald›r›lar›n ar-
d›ndan gözalt›na al›n›p
sorgulanan ‹brahim
Yalç›n, polisin kendisi-
ne yapt›¤› kötü mu-
amele sonras›nda MS
hastal›¤›n›n ortaya ç›k-
t›¤›n› söyledi. “2005 ya-
z› hayat›m›n karard›¤›
yaz oldu” diyerek yafla-
d›klar›n› anlatan ‹bra-
him Yalç›n, sa¤l›kl› bir
insan oldu¤unu, 2002

y›l›nda Türkiye’den al-
d›¤› sa¤l›k raporu ile
bunu kan›tlayabilece¤i-
ni söylüyor. Yalç›n,
“2005 y›l›nda Londra
metrosuna yap›lan te-
rörist sald›r›dan habe-
rim dahi yoktu. O gece
gelip bizi arkadafllar›m-
la birlikte çal›flt›¤›m›z
kebepç› dükkan›nda
gözalt›na ald›lar. Bu sü-
re zarf›nda bizi aç b›-
rakt›lar. Beton zeminde
ç›plak halde uyumam›-
za neden oldular. O
günün ard›ndan bede-
nimi hissedemez hale
gelmifltim.” dedi.   
Devam› sayfa 3’te

Ocalan: “Êdî
bila xwîn
neyê rijandin” 

Faik Bulut: 
“Türkiye’de Kürtler 
ne yafl›yorsa 
‹srail’de de 
Filistinliler onu
yafl›yor”

sayfa 5’te

sayfa 18’de

FoodArt 
büyümeye
devam ediyor

sayfa 9’da

Exeter 
Üniversitesi’nde
“Kürtler ve
Kürdistan” 
konferans›

sayfa 16’da

Gözalt›na al›nd›ktan 
sonra sa¤l›¤›n› kaybetti

SEÇ‹M PLATFORMU YEN‹DEN ÇALIfiMALARINA BAfiLIYOR

                      

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



M
oris Farhi,
RenkArt Sanat
Me r k e z i ' n i n
dü z en l ed i ¤ i

bir söylefliye kat›l›yor. 28
fiubat Cumartesi günü sa-
at 18.00’da RenkArt'da
düzenlenecek söyleflide
usta yazar, kendisini, ya-
zarl›k serüvenini ve bu
uzun yolculukta yaflad›k-
lar›n› dinleyicilerle payla-
flacak.
1954 y›l›ndan beri Lon-
dra'da yaflayan yazar,
söyleflide tiyatro ile bafl-
lad›¤› kariyerine  yazarl›k
ile devam eden ve kitap-

lar›nda iflledi¤i konularda
uluslarlaras› aç›dan bü-
yük ses getiren eserlerini
anlatacak.

MOR‹S FARH‹ 
K‹MD‹R?
1935 y›l›nda Ankara'da
do¤du. Yahudi kökenli
bir aileden gelen Farhi;
kendini Türk Yahudi'si
olarak tan›mlamaktad›r.
1954'te Amerikan Kole-
jinden mezun oldu. Lon-
dra'da Royal Academi'de
okudu. Yazmaya
1960'larda bafllad›. Tele-
vizyon oyunun yan›s›ra

k›sa hikâyeler ve fliirler
de yazd›. 1972'de ilk ro-
man› "The Pleasure of
Your Death" yay›mland›.
‹kinci roman› olan ünlü
"The Last of Days"i yaz-
d›ktan sonra, televizyon
için yazmay› b›rakt›. Ya-
banda Yolculuk, 1989 y›-
l›nda yay›mland›. ‹ngiliz

PEN derne¤inin bir üyesi
olarak da çal›flan Moris
Farhi 1988'den bu yana
da, cezaevindeki yazar-
larla ilgili olarak çal›fl›yor.
Çeflitli konferanslara,
toplant›lara kat›lan Farhi;
Avrupa, Afrika ve Kuzey
ve Güney Amerika'ya
uzun gezilerde bulundu. 
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Eurovision’da 

“We Don’t Wanna

Put-in” diyecekler

Kültür
sanat
dünyas›

‘Slumdog

Millionaire’

Hintlileri k›zd›r›yor

n Bat›l› ülkelerde be¤enilen
ve birçok ödül kazanmas›n›n
yan› s›ra Oscar ödüllerini de
toplayan “Slumdog Millionai-
re”, Hintli seyirci kitlesini sine-
maya çekmek bir yana, ülke-
nin sefaletini gözler önüne
serdi¤i için öfke uyand›r›yor.
The Hindu gazetesinde “Küre-
sel bir pazar için oryantalizm”
bafll›kl› yaz›s›nda yap›mc› K.
Hariharan, “Slumdog Milli-
onaire, Hindistan hakk›nda
hayal edilmifl en ucuz ve en
gerçeklikten uzak bir film ola-
rak alg›lanmal›d›r” diyor. Hari-
haran, yaz›s›nda ayr›ca, “Küre-
sel mali krizin a¤›rl›¤› alt›nda
ezilmifl Bat›l› seyircilerin ço¤u
için Hindistan’›n en i¤renç yü-
zü hakk›ndaki bu peri masal›,
bir tür e¤lence boflal›m› olma-
l›” ifadesini kullan›yor. Filme
esin kayna¤› olan Q&A adl›
roman›n yazar› Vikras Swarup
ise, tersine, “Bu, beklenenin
aksine varofllardan ç›kabilen
bir kahraman›n zafer hikayesi”
savunmas›n› yap›yor.

Kültür
sanat
dünyas›

n  Gürcistan, Moskova’da ma-
y›s ay›nda yap›lacak 54. Euro-
vision flark› yar›flmas›na, Rus-
ya’ya gönderme yapan “imal›”
bir flark›yla kat›lacak. Gürcis-
tan devlet televizyonu 1TV’nin
geçen hafta düzenledi¤i yar›fl-
mada, “Stepane and 3 Girls”
adl› grup “Put-In Disco” adl›
flark›lar›yla di¤er 9 yar›flmac›y›
geride b›rakarak birinci oldu.
‹zleyicilerin oylar› ve son ola-
rak jürinin karar›yla birinci se-
çilen ‹ngilizce sözlü flark›,
Rusya Baflbakan› Vladimir Pu-
tin’e gönderme yapan imal›
sözleriyle dikkat çekiyor. Ya-
r›flmadan önce yap›lan tan›-
t›mlarda, yüksek tempolu bir
dans flark›s› olan “Put-in Dis-
co”nun, birinci olmay› baflar›r-
sa Gürcistan’›n Moskova’ya
iletmek istedi¤i mesajlar› içer-
di¤i belirtiliyordu. fiark›n›n na-
karat k›sm›nda geçen “We
Don’t Wanna Put-in” sözleri,
“Putin’i istemiyoruz” anlam›na
da geliyor. Gürcistan, Eurovi-
sion fiark› Yar›flmas›na ilk kez
2007’de kat›lm›flt›. 

Tolkien severlere
May›s müjdesi 

Klasik müzi¤in dev
ödülü Placido
Domingo’nun

n Klasik müzik alan›nda,
‹sveçli soprano Birgit Nils-
son an›s›na bu y›l ilk kez
verilen 1 milyon dolarl›k
ödülü, ‹spanyol tenor Placi-
do Domingo ald›. Ünlü
sopranonun kurdu¤u Nils-
son Vakf›ndan yap›lan aç›k-
lamaya göre ödül sahibini,
2005’teki ölümünden önce
bizzat Nilsson belirledi.
Domingo ismini 1990’larda
belirleyen Nilsson, bir kaç
y›l sonra Nilsson Vakf›n›n
baflkan› Rubert Reisch’e,
belirledi¤i ismin yer ald›¤›
bir mektup verdi, mektu-
bun da, ölümünden 3 y›l
sonra aç›lmas›n› istedi. Re-
isch yapt›¤› aç›klamada,
Birgit Nilsson’›n, “opera ve
konser dünyas›n›n rakipsiz,
gelmifl geçmifl en büyük sa-
natç›lar›n› onurland›rmak
istedi¤ini” söyledi. Nilsson,
Domingo ile çeflitli vesile-
lerle, birlikte sahneye ç›k-
m›flt›. Ödül töreni, ‹sveç’in
baflkenti Stockholm’deki ‹s-
veç Kraliyet Opera salo-
nunda bu y›l içinde yap›la-
cak.

n  ‘Hobbit’ ve ‘Yüzüklerin
Efendisi’ kitaplar›n›n yazar›
Tolkien’in ilk dönem çal›fl-
malar›na ait kitab› baharda
bas›lacak. J.R.R. Tolkien’in,
hakk›nda çok fley bilinme-
yen, yazarl›¤›n›n ilk döne-
mine ait bir kitab›n›n ilkba-
harda bas›laca¤› bildirildi. 
Tolkien’in, "Hobbit" ve
"Yüzüklerin Efendisi" üçle-
mesini yazmadan önce ka-
leme ald›¤› "The Legend of
Sigurd and Gudrun" (Si-
gurd ve Gudrun’un Efsane-
si) adl› kitap, eski Norse
mitolojisinde geçen epik
öykülerin manzum tarzda
kaleme al›nmas›yla olufl-
mufl. Houghton Mifflin
Harcourt Yay›nevi’nden
may›s ay›nda piyasaya ç›-
kacak olan kitapta, Tolki-
en’in girifl yaz›s› ile o¤lu-
nun notlar› da yer alacak.
Kitab›n 1920’li ve 1930’lu
y›llarda, J.R.R. Tolkien Ox-
ford Üniversitesi’nde ders
verirken yaz›ld›¤› belirtildi.
Tolkien, 1973 y›l›nda öl-
müfltü.

Duffy üç ödülle Brits’te zafer kazand›
Galli flark›c› Duffy, Brit ödüllerinde en iyi Britanya albümü ödülünün de dahil oldu¤u
üç ödül birden kazanarak geceye damgas›n› vurdu.

B
ritanya Fonogra-
fik Endüstrisi ta-
raf›ndan her y›l
pop müzik da-

l›nda verilen ve ‹ngilte-
re’nin Grammy’si gibi

görülen Brit Ödülleri, ge-
çen hafta düzenlenen tö-
renle sahiplerini buldu. 
1960’l› y›llar›n pop tar-
z›ndaki sesi ve Brigitte
Bardot modeli saçlar› ile
24 yafl›ndaki flark›c› Brit
ödüllerini sildi süpürdü.
Duffy en iyi albüm ödü-
lünün yan›nda, en iyi
Br›tanyal› kad›n flark›c›
ve en iyi ç›k›fl yapan Bri-
tanyal› flark›c› ödüllerini
de kazanan Duffy ödül
konuflmas›nda, ald›¤› so-
nucun befl y›ll›k bir çal›fl-
man›n sonucu oldu¤unu
söyledi. Ald›¤› ödüller,
Duffy’nin ‹ngiltere’de ge-
çen sene 1 milyon 700
bin satan Rockferry adl›
ilk albümü ile dikkat çe-

kici bir ç›k›fl yakalamas›-
n› da vurguluyor.
Elbow en iyi topluluk
ödülünü kazan›rken,
Girls Aloud da en iyi
single ödülünü kazand›.
En iyi erkek flark›c› ödü-
lünün sahibi ise Paul
Weller oldu. ABD’li rock
grubu Kings of Leon da
en iyi uluslararas› grup
ve en iyi uluslararas› al-
büm dal›nda iki ödül ka-
zand›. BBC Radyo 2 din-
leyicileri taraf›ndan belir-
lenen en iyi ‹ngiliz canl›
performans› ödülü ise
heavy metal grubu Iron
Maiden’›n oldu. 
En iyi uluslararas› erkek
flark›c› ödülü de Kanye
West’in oldu. Duffy ve

Black Kids’in albümleri-
nin yap›mc›s› Bernard
Butler, y›l›n prodüktörü
ödülünü ald›. Florence
and the Machine grubu
da elefltirmenlerin seçimi
ödülünün sahibi oldu.
80’li y›llar›n ünlü grubu
Pet Shop Boys, “üstün
katk›” ödülünün sahibi
olurken gecenin kapan›-
fl›nda “Go west”, “West
End girls” ve “Always on
my mind” parçalar›ndan
oluflan bir potpuri ses-
lendirdi. 
Pet Shop Boys’a sahnede
ABD listelerinde bir nu-
marada yer alan Lady
Gaga ve The Killers gru-
bunun solisti Brandon
Flowers efllik etti.

Londra'da yaflayan yazar Moris Farhi,
RenkArt Sanat Merkezi'nin düzenledi¤i
söylefliye konuflmac› olarak kat›lacak.

RenkArt'ta 
Moris Farhi 
söyleflisi 

Moris Farhi
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2005y›l›nda terö-
rist oldu¤u

iddias›yla Londra’da gö-
zalt›na al›nan ‹brahim
Yalç›n, gözalt› süresince
gördü¤ü kötü muamele
sonras›nda k›smi felç ge-
çirdi. Gördü¤ü uzun te-
daviler sonras›nda MS
hastal›¤› teflhisi konulan
Yalç›n, flu anda tekerlekli
sandalyeye ba¤l› yafl›yor.
2003 y›l›nda Türkiye’den
siyasi mülteci olarak ‹n-
giltere’ye gelen ve 2005
y›l›nda çal›flt›¤› kebap
dükkan›nda, El-Kaide'nin
7 ve 21 Temmuz 2005'te
Londra metro istasyonla-
r›na yapt›¤› bombal› sal-
d›r›lar›n›n ard›ndan gö-
zalt›na al›n›p sorgulanan
4 Türkiyeli gençten biri
olan ‹brahim Yalç›n, poli-
sin kendisine yapt›¤› kötü
muamele sonras›nda MS
hastal›¤›n›n ortaya ç›kt›¤›-
n› söyledi. “2005 yaz› ha-
yat›m›n karard›¤› yaz ol-
du” diyerek yaflad›klar›n›
anlatan ‹brahim Yalç›n,
Türkiye’de oto tamircili¤i
yapt›¤›n› ve bu ülkeye
gelmeden önce cheak-
up’tan geçti¤ini aktard›. 

“SA⁄LIKLI B‹R 
‹NSANKEN BU 
DURUMA DÜfiTÜM”
Sa¤l›kl› bir insan oldu¤u-
nu bu anlamda 2002 y›-
l›nda Türkiye’den ald›¤›
sa¤l›k raporu ile bunu ka-
n›tlayabilece¤ini anlatan
Yalç›n, “2005 y›l›nda Lon-
dra metrosuna yap›lan te-
rörist sald›r›dan haberim
dahi yoktu. O gece gelip
bizi arkadafllar›mla birlik-
te çal›flt›¤›m›z kebepç›
dükkan›nda gözalt›na al-
d›lar. Hidayet Derya, ‹s-

lam Tat, Bar›fl Bafle¤mez
ve beni gözalt›na ald›ktan
sonra iki gün sorgulad›-
lar. Bu süre zarf›nda bizi
aç b›rakt›lar. Beton ze-
minde ç›plak halde uyu-
mam›za neden oldular. O
günün ard›ndan bedeni-
mi hissedemez hale gel-
mifltim. Aya¤a kalkam›-
yor, yürüyemiyordum.
Zorla yürütmeye çal›flt›lar.
Suçsuz oldu¤umuz anla-
fl›l›nca da serbest b›rakt›-
lar. Di¤er arkadafllar›n bu
ülkedeki statüleri yasal
oldu¤u için b›rak›ld›ktan
sonra normal yaflamlar›na
dönebildiler. Ama ben si-
yasi iltica baflvurusu yap-
m›flt›m ve bir sonuç ala-
mad›¤›m için bekleme-
deydim. Bu nedenden
dolay› da serbest b›rak›l›r
b›rak›lmaz göçmen polisi
taraf›ndan gözalt›na al›n-
d›m. Kampa gönderildim.
Orada da yaklafl›k 15 gün
sa¤l›ks›z koflullarda kal-
mak zorunda kald›m.
Oradan ç›kt›ktan sonra
da hastane hastane gez-
meye bafllad›m. Çünkü
polis merkezinde yaflad›-
¤›m olumsuz koflullar be-
denimde derin izler b›-
rakm›flt›” dedi. 

‹fi‹N‹, Efi‹N‹ VE 
SA⁄LI⁄INI Y‹T‹RD‹
Tüm bu yaflananlardan
sonra sa¤l›¤›n›n ve psiko-
lojisinin alt-üst oldu¤unu
anlatan Yalç›n, hastanede
yaklafl›k 1 ay tedavi gör-
dü¤ünü söyledi. Tedavi
gördü¤ü sürede annesi-
nin de Kahramanma-
rafl’tan gelerek kendisinin
bak›m›na yard›mc› oldu-
¤unu belirten Yalç›n, evli
ve bir k›z çocu¤u oldu¤u-
nu, bu olaydan sonra efli-
nin de kendisini terk etti-

¤ini dile getirdi. fiimdi tek
dile¤inin k›z›n› görmek
ve onunla birlikte bir ya-
flam sürmek oldu¤unu
ifade eden ‹brahim Yal-
ç›n, ‹çiflleri Bakanl›¤›
aleyhine dava açt›¤›n› da
anlatt›. “Yaflad›klar›m ne-
deniyle iflimden, eflim-
den, çocu¤umdan ve en
önemlisi de sa¤l›¤›mdan
oldum. Bana terörist mu-
amelesi yaparak, bugün
bu halde olmama neden
olan görevlilerin cezalar›-
n› çekmelerini istiyorum.
Ve benim insanca bir ya-
flam sürmem için gereke-
nin yap›lmas›n›, y›llard›r
süren siyasi s›¤›nma tale-
bimin kabul edilerek,
oturum hakk›m›n veril-
mesini istiyorum” diye
konuflan Yalç›n, talepleri-
nin insani hak çerçeve-
sinde yap›lmas› zor olan
fleyler olmad›¤›n›n alt›n›
çizerek, bunlar›n gerçek-
leflmesi noktas›nda son
olarak kraliçeye mektup
yazaca¤›n› sözlerine ekle-
di. 

A‹LES‹ DE 
SIKINTILAR 
YAfiIYOR
‹brahim Yalç›n kendisinin
düfltü¤ü bu durum nede-
niyle ailesinin de y›llard›r
s›k›nt›lar çekti¤ini söyle-
di. Annesi Menekfle Yal-
ç›n’›n kendisinin bak›m›
için sürekli ‹ngiltere’ye
turist vizesi ile gelip git-
mek durumunda kald›¤›-
n› dile getiren Yalç›n, ba-
bas› Mehmet Yalç›n’›n da
Türkiye’deki emeklilik
paras›n› kendisinin hasta-
l›¤› için kulland›¤›n› ve 59
yafl›nda paraya ihtiyaçlar›
oldu¤u için çal›flmak du-
rumunda kald›¤›n› aktar-
d›.
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Yaklafl›k 6 y›ld›r ‹ngiltere’de yaflayan ve 2005 y›l›nda terörist oldu¤u

iddias›yla gözalt›na al›nd›ktan k›sa bir süre sonra serbest b›rak›lan ‹brahim

Yalç›n, gözalt› süresince gördü¤ü kötü muamele sonras›nda k›smi felç geçir-

di. Gördü¤ü uzun tedaviler sonras›nda MS hastal›¤› teflhisi konulan Yalç›n,

flu anda tekerlekli sandalyeye ba¤l›, bak›ma muhtaç bir yaflam sürüyor. 

‹brahim Yalç›n, 2005 y›l›nda gözalt›na al›nd›ktan sonra k›smi felç geçirdi.

Gözalt›na al›nd›ktan
sonra sa¤l›¤›n› kaybetti

Suzan Do¤an
Telgraf Gazetesi
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Ö
nümüzdeki Ma-
y›s ay›nda yap›la-
cak olan Avrupa
Parlementosu se-

çimlerinde do¤ru adaylar›
destekle-
mek ve
›rkç›

adaylara karfl› kampanya
bafllatmak için Seçim Plat-
formu yeniden oluflturula-
cak. 
17 Mart’ta ‹flçi Partisi ‹sling-
ton Milletvekili Emily
Thornberry’nin ev sahipli-
¤inde ve Halkevi Direktörü
‹brahim Do¤ufl’un da kat›la-
ca¤› bir resepsiyon ile Se-
çim Platformu tart›flmaya
aç›lacak ve nelerin yap›la-
bilece¤i üzerinde kat›l›mc›-
lar görüfl al›fl veriflinde bulu-
nacak. 
Avam Kamaras› Jubile Ro-
om’da 17 Mart Sal› günü sa-

at 18;30 ile 20;30 ara-
s›nda yap›lacak

olan resepsiyo-
na çok say›da
Kürt, Türk ve
K›br›sl› Türk
t o p l u m
temsilcileri-
nin kat›lma-

s› bekleniyor.
Resepsiyona çok say›da mil-
letvekili ve Avrupa Parle-
mentosu milletvekilinin de
kat›laca¤› al›nan bilgiler ara-
s›nda. Resepsiyonda Kürt,
Türk ve K›br›sl› toplumlarlar
ile milletvekilleri aras›nda
Avrupa Parlementosu se-
çimlerinin gelece¤i üzerine
yo¤un tart›flma yapmalar›
bekleniyor.    
May›s ay›nda yap›lacak olan
Avrupa Parlamentosu se-
çimlerinde Kürt, Türk ve
K›br›sl› toplumlar›n neler
yapmas› gerekti¤i konusun-
da önceki Seçim Platfor-
munda yer alm›fl olanlara
sorduk. Seçim platfor-
mu’nun yeniden canland›r›l-
mas›yla ilgili olarak görüflü-
ne bafl vurdu¤umuz toplum
temsilcileri platformun öne-
mine dikkat çektiler.

Niyazi Enver 
(K›br›s Türk Toplum Mer-
kezi):
“Seçim Platformunu yeni-
den canland›rma fikri yerin-
de bir düflüncedir. Geçti¤i-
miz y›llarda benzer bir çal›fl-
ma yap›lm›flt›. Bu yönlü ça-
l›flmalar için her türlü deste-
¤i sunar›m çünkü iyi bir ça-
l›flmad›r. Britanya’da yafla-
yan etnik topluluklar olarak
daha etkili olmal›y›z. Lon-
dra’da Türkçe olarak ç›kan
gazeteler bu konuda çal›fl›r
ve konuyu gündeme getirir-
lerse iyi olur. Tüm gazeteler
Seçim Platformunu günde-
minde tutarsa seçimlerde
daha etkili oluruz.”

Özcan Gökçek 
(Süleymaniye Camii):
“Bu tür platformlar› destekli-
yoruz. Sürekli yap›lmas› ve
toplumlar›m›z›n duyarl› k›-

l›nmas› aç›s›ndan önemlidir.
‹nsanlar›m›z›n bu tür plat-
formlara destek olmas› gere-
kiyor. Herkes oyunu kulla-
n›rken duyarl› olmal› ve ki-
me oy verece¤ini bilerek
kullanmal› ve Milliyetçi
adaylara oy vermemeye
dikkat etmeliyiz.” 

Ali Pekin 
(Dersimliler Kültür ve
Dayan›flma Derne¤i):
“Son y›llarda Avrupa’da bir
miliyetçi dalga ve yabanc›
düflmanl›¤› gelifliyor. Bat›
Avrupa ülkelerinden sonra
Britanya’da da bafl göster-
meye bafllad›. Geçen gün-
lerde tan›k oldu¤umuz gibi
petrol iflçileri yabanc› iflçile-
re ifl verilmemesi için grev
yapt› ve bu çok büyük bir
destek gördü. ‘Britanya’daki
‹fller Britanya’l›lara’ slogan›
ile yabanc› düflmanl›¤› kö-
rüklendi. Kapitalizmin yafla-
d›¤› sorunlar yabanc›lara fa-
tura edilmek isteniyor ve
bizler buna karfl› duyarl›
olmal›y›z. Demokratik
kitle örgütleri ve yerel
dernekler bu konular-
da neler yapabilecek-
lerini gündemlerine ala-
rak tart›flmal›lar. Biz
Dersimliler Kültür ve Da-
yan›flma Derne¤i olarak
önümüzdeki günlerde bu
konuya iliflkin bir toplan-
t› yapaca¤›z ve baflta

BNP olmak üzere milleyetçi
adaylara oy verilmemesini
ve yabanc›lara daha yak›n
demokrat adaylar› destekle-
mek için görüfl al›fl veriflinde
bulunaca¤›z.” 

Ali Dermi rci 
(Haringey Belediye 
Meclis Üyesi):
“Bu konuda yap›lmas› gere-
ken en önemli ifl toplumlar›-
m›z›n seçim kütüklerine
isimlerini yazd›rmalar›d›r.
Bunu yapmadan demokra-
tik haklar›n› kullanmam›fl
olurlar. E¤er bizim toplum-
lar bunu yapmazlarsa kendi
temsil haklar›n› baflkalar›na
vermifl oluyorlar. Bizim top-
lumlar genelde ‘Bir oy bir
fley de¤il’ diye düflünür ve
oy kullanmazlar. Bu ülkede
bir oy ile bir parti iktidara
gelir ya da düfler. Haringey,
Hackney ve Enfiled’de
Türkçe konuflan toplumdan
seçilmifl Belediye Meclis
Üyeleri var ve seçimler ko-
nusunda bunlardan destek
al›nabilinir. Seçim Platformu
bu anlamda çok önemlidir.
Halk›m›z›n buna katk› sun-
mas› laz›m. Herkes kendi
yak›nlar›n› ve çevresini oy
kullanmas› için için teflvik
etmelidir.” 
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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)

Seçim Platformu yeniden 
çal›flmalar›na bafll›yor

Geçti¤imiz y›llarda yap›lan seçimlerde oldukça etkili olan, Kürt ve Türk toplumlar›n temsilcilerinden oluflan Seçim Platformu

yeniden aktif hale geliyor. Önümüzdeki May›s ay›nda yap›lacak olan Avrupa Parlementosu seçimlerinde ›rkç› BNP (British

National Party) adaylar›n›n kazanmamas› için Seçim Plarformu seferberlik bafllatacak. 

Halkevi Direktörü ‹brahim Do¤ufl

Haringey Belediye Meclis

Üyesi Ali Dermirci

‹flçi Partisi ‹slington Milletvekili Emily Thornberry
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L
evenes Avukatl›k
Firmas›’n›n ortakla-
r›ndan ve kaza da-
valar› uzman› Avu-
kat fiadiye Arslan,

foto¤rafl› ehliyeti olan kiflile-
ri uyard›. 10 y›l önce al›nan
foto¤rafl› ehliyetlerin geçer-
lilik süresinin dolmas› nede-
niyle yenileme yap›lmas›
gerekti¤ini belirten Arslan,
“E¤er ehliyetiniz 10 y›l önce
al›nm›flsa zaman afl›m›na
u¤ram›flt›r ve ehliyetin yeni-
lenmesi gerekmektedir” de-
di. Ehliyetlerin ön taraf›nda
resmin hemen üstünde 4B
diye bir k›s›m oldu¤unu ha-
t›rlatan Avukat fiadiye Ars-
lan, bu k›sm›n ehliyetin ne
zamana kadar geçerli oldu-
¤unu gösterdi¤ini söyledi.
Zaman afl›m› tarihinin ya-
n›nda aç›klama olmad›¤›n›
belirten Arslan, bu zaman
afl›m› tarihinin ehliyetin ar-
kas›nda aç›kland›¤›n› söyle-
yerek flöyle devam etti: “‹n-

gilizcesi çok iyi olanlar için
bile bu durum kar›fl›kl›k ya-
rat›yor. fiu ana kadar ehliye-
tini yenilemeyen 175 bin ci-
var›nda kifli oldu¤u yetkili
merciler taraf›ndan aç›klan›-
yor. Tabii bu rakam›n içeri-
sinde ölüm ve iptal edilen
ehliyetler de var. Yaln›z, 10
y›l› geçen ve yenilenmeyen
ehliyetler tam bilinmemekle
birlikte bu rakam›n önemli
bir bölümünü oluflturuyor.
Birçok kifli olay› anlamad›k-
lar› ve kar›fl›kl›k oldu¤u için
olay›n ciddiyetinin fark›nda
de¤il“ dedi.

S‹GORTANIZ GEÇERS‹Z
OLAB‹L‹R

Foto¤rafl› ehliyetlerin her 10
y›lda bir de¤ifltirilmesi tale-
binin fioförler Cemiyeti
(DVLA) taraf›ndan yap›ld›¤›-
n› ve gerekçesinin, 10 y›lda
kiflilerin yüzünün de¤iflmesi
oldu¤unu gösterdi¤ini ifade

eden Arslan flöyle konufltu:
“fioförler Cemiyeti ehliyetin
de¤iflmesi için 17.50 sterlin
istiyor. E¤er bu para verilip
ehliyet zaman›nda de¤ifltiril-
mezse polis floförleri dava
edebiliyor ve arabalardaki
sigortalar geçersiz olabiliyor.
Bu yüzden herkesin ehliye-
tini kontrol edip geçerlilik
tarihine dikkat etmesi gere-
kir. Bu durum sadece resim-
li ehliyetler için geçerlidir.
Bu yüzden e¤er fioförler Ce-
miyeti’nden gelen hat›rlatma
mektuplar› varsa bunun iyi-
ce okunmas› gerekiyor.”
Adres de¤ifliklikleri konusu-
nun da çok önemli oldu¤u-
na dikkatleri çeken Arslan,
fioförler Cemiyeti’nden gele-
bilecek bu tür uyar› mek-
tuplar›n›n eski adreslere de
gitmifl olabilece¤ini, o ne-
denle mutlaka bu mektupla-
r›n gelip gelmedi¤inin eski
adreslerden de kontrol edil-
mesi gerekti¤ini söyledi. 

TÜRK‹YE EHL‹YETLER‹

Bu arada di¤er önemli bir
konunun Türkiye’den al›-
nan ehliyetler oldu¤unu
da sözlerine ekleyen Ars-
lan, Türkiye ehliyetlerinin
geçerlilik süresinin 1 y›l ol-
du¤unu aktard›. 
Arslan toplumumuzda bu-
nu bilmeyenlerin çok ol-
du¤unu ve ehliyeti sürekli
kullananlar oldu¤unu ifa-
de etti. Bu ehliyetleri sü-
rekli kullanan ve bundan
dolay› ceza al›p sigortas›
geçerli olmayan kifliler ol-
du¤unu da kendi tecrübe-
lerinden edindi¤ini dile
getiren Arslan, Türkiye eh-
liyetlerinin 1 y›ll›k süre
zarf›nda buradaki fioförler
Cemiyeti (DVLA)’a baflvu-
rarak ‹ngiliz acemi ehliyeti
almalar› gerekti¤ini ve bu-
nun daha sonra tam ehli-
yete çevrilmesi gerekti¤ini
vurgulad›.

5

n Levenes’ten floförlere ehliyet uyar›s›
Levenes Avukatl›k Firmas› yetkilileri foto¤rafl› ehliyeti olan floförleri uyararak, 10 y›l önce ehliyet alanlar›n ehliyetlerini yenilemeleri gerekti¤ini
söyledi. Aksi taktirde polisin floförleri dava etme hakk› oldu¤unu belirten yetkililer, araçtaki sigortalar›n da geçersiz say›labilece¤ini söylediler. 

Kaza davalar› uzman› Avukat fiadiye Arslan.
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G
ik-Der geç-
ti¤imiz hafta
Dr. ‹brahim
O k ç u o ¤ -
lu’nun ko-

nuflmac› olarak kat›ld›¤›
bir panele ev sahipl¤i
yapt›. Dünyada yaflanan
kriz nedeni ile iflsizler
ordusu ortaya ç›kt›¤›n›
belirten Okçuo¤lu, kapi-
talizmin t›kanmas›ndan
dolay› yaln›zca iflçilerin
de¤il burjuvazin›n de
yeniden Marx’› ele ald›-
¤›n› ve “Acaba do¤ru mu
demiflti” diye tart›flt›kla-
r›n› aktard›. 
Britanya’da oldu¤u gibi
di¤er ülkelerde de çok
say›da insan›n iflsiz kal-
d›¤›n› ve bunun büyük
bir iflsizler ordusu olufl-
turdu¤unu ifade eden
Okçuo¤lu, “Krizin fatu-
ras› bu kesime ç›kar›l›-

yor” dedi.
Dünyan›n yaflad›¤› bir
çok sorunun temelinde
baz› güçlerin hakimiyet-
lerini geniflletmekten
kaynakland›¤›n› ve bu-
nun da baz› ülkeler ara-
s›nda rekabete neden ol-
du¤unu kaydeden Ok-
çuo¤lu, “ABD Avrasya
stratejisi ile dünya haki-
miyeti kurmak istiyor.
BOP (Büyük Ortado¤u
Projesi) gibi projeler
Dünya’ya hakim olmak
için oluflturuldular. ABD
kendi amac›na ulaflmak
için AB’yi (Avrupa Birli-
¤i) kendi ç›kar› için kul-
lan›rken geliflip kendine
rakip olabilecek ülkele-
rin geliflimini de engelli-
yor” dedi.
Ekonomik kriz nedeni
ile AB ülkeleri ve di¤er
ülkelerin kurtarma plan-

lar› aç›klad›klar›n› ve
bunlar›n di¤erlerini dü-
flünmeden sadece milli
sermayelerini kurtarmak
istediklerini, bunun da
milli duygular›n güçlen-
mesine neden oldu¤unu
belirten Okçuo¤lu, bu
e¤ilimin iflçilere de sos-
yal haklar›n k›st›lanmas›,
yüksek vergiler, yabanc›
düflmanl›¤› olarak yans›-
d›¤›n› söyledi.   

“KR‹Z ABD’DEN 
ÇIKTI”
Kapitalizmin yap›s› ne-
deni ile her 8 ila 10 y›l
aras›nda farkl› nedenler-
le ve farkl› yerlerden
bafllayarak yap›sal krize
girdi¤ini dile getiren Ok-
çuo¤lu, “Bu kez kriz em-
peryalizmin merkezi
olan ABD’de patlak ver-
di ve bu kriz önceden

biliniyordu. ABD’deki
birikmifl sermaye daha
çok kar yapmak isteyin-
ce emlak alan›na yönel-
di ve herkese kredi ver-
diler, ‘Kredi al ev sahibi
ol’ slogan› ile herkesi
teflvik ettiler. Krediler
geri dönmeyince de pefl
pefle dev flirkteler batt›
ve kriz böyle bafllad›”
dedi.

“MAL‹ KR‹Z SANAY‹
KR‹Z‹NE DÖNÜfiTÜ”

Hesaps›z verilen kredile-
rin geri dönmemesi yal-
n›zca kredi veren banka-
lar› de¤il, çok genifl bir
alanda t›kanmaya yol
açt›¤›n› ve giderek glo-
bal krize dönüfltü¤ünü,
bu nedenle de sanayici-
lerin kredi alamad›klar›-
n› belirten Okçuo¤lu, bu

aflamada mali krizin sa-
nayi krizine dönüfltü¤ü-
nü söyledi. 
Üretim fazlas› nedeni ile
üretimin durduruldu¤u
ya da azalt›ld›¤›, bunun
da iflsizli¤e neden oldu-
¤unu belirten Dr. Okçu-
o¤lu, borsalar› ise kapi-
talizmin kumar oynad›¤›
bir alan olarak tan›mla-
d›. 
Kapitalistler için krizden
ç›kman›n iki yolu oldu-
¤unu belirten Okçuo¤lu,
bunlardan birincisini ifl
gücünü eskisinden daha
çok sömürmek oldu¤u-
nu, ikincisinin ise dünya
pazarlar›n› ele geçirmek
oldu¤unu ifade etti. 
Okçuo¤lu çözün için
üçüncü bir yol olarak
kapitalist sistemin tama-
men ortadan kald›r›lmas›
gerekti¤ini söyledi.
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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

Dr. ‹brahim Okçuo¤lu: “Kriz nedeniyle
dünyada iflsizler ordusu olufltu”

Gik-Der (Göçmen ‹flçiler Kültür Derne¤i) taraf›ndan 22 fiubat Pazar günü Naz›m Hikmet Marksist Bilimler Akademisi ö¤retim
üyesi Dr. ‹brahim Okçuo¤lu’nun konuflmac› olarak kat›ld›¤› “Kapitalizm Kriz, Sosyalizm Çözüm” konulu bir panel düzenlendi. 

Naz›m Hikmet Marksist
Bilimler Akademisi
ö¤retim üyesi Dr. ‹brahim
Okçuo¤lu (sol baflta)
dünyadaki ekonomik
krizin faturas›n›n
emekçilere 
ç›kar›ld›¤›n› 
söyledi.
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H
er sorunun bir
çözümü vard›r
ilkesinden yola
ç›karak, mahke-

me yoluna gitmeden çözü-
lebilecek sorunlara çözüm
önerileri gelifltiren Centre
for Justice, 17 fiubat Sal›
günü Telgraf Gazetesi’ni
ziyaret etti. 
Centre for Justice çal›flanla-
r›, bugüne kadar ‹ngilte-

re’de yaflayan halklara hiz-
met çerçevesinde sürdür-
dükleri çal›flmalar›n› genifl-
letme düflüncelerini anlat-
t›lar. 
Gazetemizin çal›flanlar› ile
yaklafl›k 2 saatlik görüflme
yapan Centre for Justice
Direktörü Anthony Hurn-
dall, günlük yaflamda çö-
zülmesi muhtemel sorun-
lar›n dahi mahkemelere

kadar gidebildi¤ini, asl›nda
bunun bilmemekten kay-
nakl› oldu¤unu söyledi. 
Bu tip sorunlara dil bilme-
mekten kaynakl› Türkiyeli-
ler’in de dahil oldu¤unun
alt›n› çizen Hurndall, “Ga-
zeteniz arac›l›¤› ile Türki-
yelilere yard›mc› olabilece-
¤imizi iletmek istiyoruz.
Çok büyük paralar harca-
n›p, kaybedilen zaman›n

önüne geçebilece¤imizi bi-
liyoruz” dedi. 
Verdikleri hizmetin içeri¤i
konusunda detayl› bir ko-
nuflma yapan Hurndall,
“Centre for Justice bir çok
sorunuzu, ifl anlaflmazl›kla-
r›, aile sorunlar›n›z›, ifl yeri
ile ilgili sorunlar›, yerel hü-
kümetle olan problemleri-
nizi, bankalarla ve ev sa-
hiplerinizle olan sorunlar›-
n›z› mahkemeye götürme-

den daha kolay, daha ucuz
ve h›zl› bir flekilde çözüm-
ler gelifltiriyor” diye konufl-
tu. 
Londra’da faaliyet yürüten
kurulufl, kifliler veya ku-
rumlar aras›ndaki uyufl-
mazl›klar› mahkemeye git-
meden çözmeye çal›fl›yor. 
Avukatlar taraf›ndan kuru-
lan Centre for Justice, yasal
olarak yapt›r›m gücü olan
bir kurulufl olarak hizmet

veriyor.
Mahkelerdeki zaman kay-
b›, masraflar ve formalite-
lerden uzak ifllemlerinin
k›sa sürede yap›lmas›n› ta-
lep edenlere yönelik çal›fl-
malar›n› flekillendiren ku-
rulufla herkes baflvuru ya-
pabiliyor. Konuyla ilgili da-
ha fazla bilgi almak iste-
yenler www.centreforjusti-
ce.org web sitesine baka-
bilirler. 
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Demir yolu tafl›ma-
c›l›¤› gözlemcisi
taraf›ndan haz›r-

lanan raporda, hüküme-
tin 2014 y›l›na kadar tren
biletlerine enflasyonun
üzerinde zam yapma ka-
rar›n›n gözden geçiril-
mesi ve mutlaka de¤iflti-
rilmesi gerekti¤i belirtil-
di. Aksi takdirde ortaya
ç›kacak fiyatlar›n zaten

var olan haks›zl›¤›
art›raca¤› kaydedil-
di.  
Raporda yer veri-
len karfl›laflt›rmaya göre,
40 kilometreye kadar
yolculuklar için sat›lan
y›ll›k biletin fiyat› ‹ngilte-
re’de 1.860 sterlin, Fran-
sa’da 990, Almanya’da
944, ‹spanya’da 788, ‹tal-
ya’da ise 444 sterlin.

Britanyal›lar›n günlük gi-
difl-dönüfl biletleri için
de en yüksek ücreti öde-
di¤i belirtildi.
Fiyatlar›n kas›m ay›na ait
oldu¤una, ondan sonra
yüzde 6 oran›nda zam
yap›ld›¤›na iflaret edildi.

A‹HM'de dava açan
bu kiflilerden 6 Ce-
zayirli, bir Ürdün-

lü, bir Tunuslu ve bir Fi-
listinli, 11 Eylül sald›r›la-
r›ndan sonra ‹ngiltere'de
ç›kar›lan terörle mücade-
le yasas› çerçevesinde El
Kaide ile ba¤lant›lar› ol-
du¤u flüphesiyle tutuk-
lanm›fl ve yüksek güven-
likli cezaevlerinde tutul-
mufltu. Söz konusu kifli-
lerden Ürdünlü imam
Ebu Katada'n›n ise ‹ngil-
tere'nin en yüksek mah-
kemesi Lordlar Kamaras›-
n›n "ülkesine geri gönde-

rilebilece¤ine" hükmet-
mesinden sonra ‹ngilte-
re'den s›n›r d›fl› edilmesi
bekleniyordu. Mahkeme,
‹ngiltere aleyhinde dava
açan bir Frans›z ve bir
Fasl›'n›n da, k›sa süre tu-
tulduklar› ve ülkelerine
geri gönderilme taleple-
rinden sonra serbest b›ra-
k›ld›klar› gerekçesiyle fli-
kayetlerini kabul etmedi. 
Bu kiflilere tazminat öde-
mek zorunda kalacak ‹n-
giltere ise hakk›ndaki
suçlamalar› kabul etmi-
yor. 
Mahkeme, söz konusu

kiflilerin yasalara ayk›r›
flekilde al›konduklar›na
karar verirken, insanl›k
d›fl› muamele gördükleri
iddialar›nda ‹ngiltere'yi
suçsuz buldu. Daily Mail
gazetesi, aralar›nda ''Ra-
dikal ‹mam'' diye adlan-
d›r›lan Ebu Katada'n›n da
bulundu¤u 11 terör zan-
l›s›n›n ‹ngiltere hakk›n-
daki flikayetlerinden so-
nuç almalar› halinde ‹çifl-
leri Bakanl›¤›nda tazmi-
nat kazanacaklar›n› ve
bu paran›n da vergi mü-
kelleflerinin cebinden ç›-
kaca¤›n› belirtmiflti.

Mahkemeye gitmeden de 
sorunlara çözüm bulunuyor

A‹HM, ‹ngiltere'yi suçlu buldu

‹ngiltere’de tren biletlerinin, di¤er Avrupa ülkele-

rine göre çok daha pahal› oldu¤u belirlendi.

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi (A‹HM), ‹ngiltere'yi, El Kaide örgütüyle ba¤lant›lar›
olduklar› flüphesiyle 9 kifliyi yasalara ayk›r› flekilde al›koymaktan suçlu buldu. Bu
kifliler, keyfi ve haklar›nda hiçbir suçlamada bulunulmadan tutulduklar› ve insanl›k
d›fl› muamele gördükleri gerekçesiyle ‹ngiltere'yi A‹HM'e flikayet etmiflti. 

Mahkemeye gitmeden çözülebilecek sorunlara çözüm önerileri
gelifltiren Centre for Justice kuruluflunun yetkilileri, 17 fiubat
Sal› günü Telgraf gazetesini ziyaret etti. Özellikle Türkiyeliler’e

yönelik hizmet birimi oluflturma düflüncesinde olduklar›n›
belirten Centre of Justice yetkilileri, talepler çerçevesinde

düflüncelerini yaflama geçirmeye çal›flacaklar›n› söylediler. 

Avrupa’n›n en pahal› tren 
biletleri ‹ngiltere’de

Centre for Justice kuruluflundan yetkililer çal›flmalar› hakk›nda Türkiyelileri bilgilendirmek
amac›yla Telgraf Gazetesi’ni ziyaret ettiler.
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Y
aklafl›k üç
y›ll›k geçmifle
sahip dört or-
takl› g›da da-
¤›t›m firmas›

FoodArt, büyüme hede-
finde yeniliklerle ürün
gam›n› geniflleterek
müflteri portföyüne yeni-
lerini ekliyor. G›da sek-
töründe uzun süren tec-
rübe ve deneyimleri
kendi firmalar›nda bir-
lefltirme karar› ald›ktan
sonra FoodArt firmas›n›
kuran Emrah fiahbaz,
S›tk› fiahbaz, Ozan Ya-
d›rg› ve Erdal Karada¤,
Polonya ürünleri ile bafl-
lad›klar› da¤›t›m iflini,
zamanla geniflleterek
Türk ürünlerini de ürün
gam›na ekledi.

SERANIN ANA 
DA⁄ITIM F‹RMASI OLDU

Son olarak Sera marka
ürünlerin ‹ngiltere ana da-
¤›t›m firmas› olduklar›n›
belirten FoodArt Genel
Müdürü Emrah fiahbaz,
Almanya baflta olmak üze-
re Avrupa’n›n birçok ülke-
sinde da¤›t›m› gerçekleflen
Sera marka ürünlerin kali-
te, damak tad› ve fiyat ola-
rak uygun ürünler oldu¤u-
nun alt›n› çizdi. fiahbaz,
üretimi Türkiye’de yap›lan
Sera ürünlerini kendi liste-
lerine eklemek için bir di-
zi görüflmeler yapt›klar›n›
ve sonras›nda yapt›klar›
anlaflma ile Sera ürünleri-
nin ‹ngiltere geneline da-
¤›t›m›n› ald›klar›n› söyledi.

Sera ürünlerin en fazla tur-
flu çeflitlerinin tüketiminin
‹ngiltere’de yayg›n oldu-
¤unu sözlerine ekleyen
fiahbaz, üzüm yapra¤›,
közlenmifl biber gibi ürün-
lerin de tüketiciler taraf›n-
dan yo¤un flekilde tüketil-
di¤ini aktard›. 

MÜfiTER‹ PORTFÖYÜ
GEN‹fiL‹YOR

fiahbaz, firmalar›n›n bugü-
ne kadar 2000’in üzerinde
ürün denedi¤ini, 1000 çe-
flit ürünün da¤›t›m›n› yap-
ma karar› ald›klar›n›,
1500’e yak›n market ile ça-

l›flt›klar›n› ama sabit olarak
flu an 800 markete da¤›t›m
gerçeklefltirdiklerini vur-
gulad›. Büyüme hedefleri-
ni, her y›l yapt›klar› y›ll›k
de¤erlendirme toplant›la-
r›nda ald›klar› kararlar› uy-
gulayarak belirlediklerini
aktaran fiahbaz, “100 mar-
ket 150 ürünle ifle baflla-
d›k. Bugün bu rakam› 800
market ve 1000 çeflit ürü-
ne ç›karm›fl bulunuyoruz.
Bu y›l krizin herkes gibi
bizi de etkileyece¤ini dü-
flünüyoruz. Ama ald›¤›m›z
kriz tedbirleri ile bundan
da karl› ç›kman›n yollar›n›
uyguluyoruz. 2007-2008
y›llar› bizim için çok iyi
geçti 2009 y›l›nda da mev-
cut ç›tay› yükselterek ra-
kamlar› ikiye katlamay›

hedefledik” dedi. 
fiahbaz Türkiye merkezli
ürünlerin da¤›t›m›n›n yan›
s›ra Polonya ürünlerinin
de da¤›t›m›n› yapmaya de-
vam edeceklerini, Akdeniz
ve Ortado¤u mutfa¤›na da
el atmay› düflündüklerini
sözlerine ekledi. 
FoodArt ürün gam›nda et,
süt, meyve suyu, kuruye-
mifl, kuru g›da içerikli Su-
perfish, Profi, Frubex,
Tymbark, Lowicz, Soko-
low, Jutrzenka, Agrico,
Pudliszki, Hochland, Ami-
no, Winiary, Mlekpol,
Costa, Pamapol, Kubus,
Smoothies, Dairy, Lactima,
Kupiec,Lowicz, Jamar,
Zlotoklos, Goplana, Vifon,
Appetita, Mlekpol gibi
ürünler yer al›yor.FoodArt Genel Müdürü Emrah fiahbaz

FoodArt büyümeye devam ediyor

Pasha Clinic 
Haringey flube 

menejeri fienay 
Mercan Tuncer

Yaklafl›k üç y›ll›k geçmifle sahip g›da da¤›t›m firmas› FoodArt, her geçen gün ürün gam›n› geniflleterek yeni müflterileri portföy liste-

sine ekliyor. Bu güne kadar yaklafl›k 2000 ürün deneyerek 1000 çeflit üründe karar k›lan ve 1500’e yak›n market ile çal›flt›ktan sonra

800 markete sürekli da¤›t›m gerçeklefltiren firma, Türkiye merkezli Sera markas›n›n da ‹ngiltere da¤›t›m›n› ald›. 
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A
ydan Smith
M u h a s e b e
Bürosu 16
fiubat’ta hiz-
mete girdi.

Bas›n›n yo¤un ilgi gös-
terdi¤i aç›l›fl töreninde
deneyimli muhasebeci
Ersin Asutay bir konufl-
ma yapt›. Büronun aç›l›-
fl›nda eme¤i geçenlere
teflekkür eden Asutay,
“Halihaz›rda ve potansi-
yel müflterilerimize en
iyi muhasebe hizmeti
sunmaya kararl›y›z” de-
di. 

DENEY‹ML‹ MAL‹
MÜfiAV‹R VE
MUHASEBEC‹
Ersin Asutay 8 y›ll›k de-
neyime sahip ve dene-
yim kazand›¤› bu süre
içinde Türkçe konuflan
toplumlarla çal›flt›¤› gibi
yabanc› firmalarda da
çal›fl›yor. Tecrübe konu-
sunda kendine güvenen
Asutay, Türkçe konuflan
toplumlara kendi dille-
rinden hizmet verme f›r-
sat› yakalam›fl olmaktan
mutlu oldu¤unu belirti-
yor. 

“ANKARA 
ANLAfiMASINDA
TÜM SÜREÇLER‹
TAK‹P ED‹YORUZ”
Ankara Anlaflmas› ko-
nusunda tüm süreçleri
takip ettiklerini ve bu-
nun için yeteri kadar
deneyime sahip olduk-
lar›n› dile getiren Asu-
tay, “Biz iflyeri aç›l›fl› ya-
p›yoruz, ö¤renci ya da
turist vizesi ile gelenler
Ankara Anlaflmas›na
baflvurmak isteyince on-
lar›n ifl planlar›n› ç›kar›-
yoruz ve tüm süreci ta-
kip ediyoruz, gerekirse

avukatl›k ifllerine de
yard›mc› oluyoruz” de-
di. 
fiirket kayd›, KDV, Def-
ter Tutma, Payroll, An-
kara Anlaflmas› Hesap-
lar›, ‹fl Plan›, Kiflisel Ver-
giler, Vergi Planlamas›,
fiah›s Hesaplar›, fiirket
Hesaplar›, fiahfli ve fiir-
ket Vergisi ve Ortakl›k
Anlaflmas› gibi konular-
da hizmet veren Aydan
Smith Muhasebe Bürosu
avukat bulma ve banka-
lardan borçlanma konu-
lar›na kadar genifl bir
alanda faaliyet yürütü-
yor.  

“KÜÇÜK 
‹fiLETMELER 
ZORLANIYOR”
Küçük marketlerin bü-
yük risk alt›nda oldu¤u-
na dikkat çeken Aydan
Smith Muhasebe Bürosu
iflletmecisi Yeminli Mali
Müflavir Ersin Asutay,
“Büyük ve orta ölçekli
marketler küçük mar-
ketleri zorluyor. Kendi
mallar›n› üreten büyük
firmalar daha avantajl›
durumdalar” dedi. 
Sterlin’›n Euroya karfl›
de¤er kaybetmesinin de
küçük iflletmeleri zorla-
yaca¤›n› belirten Asu-
tay, toptanc›lar›n Bat›
Avrupa’dan mal ald›kla-
r›n› ancak Euro’nun de-
¤er kazanmas›ndan do-
lay› pahal›ya mal oldu-
¤unu ve bunun da kü-
çük marketleri fazlas›yla
etkiledi¤ini söyledi. 
Aydan Smith Muhasebe
Bürosu 4 Edgecot Gro-
ve N15 5HD adresinde
hizmet veriyor. Büro-
nun telefon numaralar›
ise flöyle: 020 3240
0011, 07855 027 821.

10

‹ngiltere’de büyük flirketler pefl pefle kap›lar›na kilit vururken Türkiyeliler

yeni ifl yerleri ile piyasada daha çok yer almaya bafllad›. Yeminli Mali

Müflavir ve Serbest Muhasebeci Ersin Asutay yönetimindeki

Aydan Smith Muhasebe Bürosu 16 fiubat’ta hizmete girdi. Yeminli Mali Müflavir Ersin Asutay.

Aydan Smith 
Muhasebe Bürosu 
hizmete girdi
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SOASÜniversi-
t e s i n d e

(School of Oriental and
African Studies) “Kürt-
ler, Az›nl›klar›n Ortado-
¤u’daki Konumu ve Su-
riye” bafll›¤› alt›nda19
fiubat’ta düzenlenen se-
minere ortado¤u uzma-
n› Dr. Rebwar Fatah
(Kurdish Media) ve Exe-
ter Üniversitesi doktora
ö¤rencisi Mohammed
Ali konuflmac› olarak
kat›ld›lar. 

Seminerde söz alan
doktora ö¤rencisi Mo-
hammed Ali, Ortado-
¤u’daki az›nl›klar›n du-
rumlar› ve milliyetçili¤i
konu alan sunumunu
slayt gösterisi eflli¤inde
yapt›. 

ÇOK ULUSLU YAPIDAN
ULUS-DEVLETE
Mohammed Ali, 1919 y›l›n-
dan sonra Ortado¤u kavra-
m›n›n gündeme getirildi¤i-
ni ve bu kavram›n bölge-
nin iç dinamiklerinden de-
¤il, Bat›l› güçlerin ç›karlar›
nedeniyle hakim k›l›nd›¤›n›
söyledi. Ali, günümüzde
yaflanan bir çok sorunun
temelinin de bölge d›fl›
güçlerin bölgeye müdaha-
lesinin yatt›¤›na dikkat çek-
ti.
Ünlü sosyolog Antony
Smith’in görüfllerine at›fta
bulunarak yurttafll›k ba¤›n-
dan kaynakl› milliyetçili-
¤in, bölge ve edinilen or-
tak bir kültür etraf›nda fle-
killendi¤ini ve bunun daha
çok Bat› ülkelerinde görül-
dü¤ünü belirten Ali, Do¤u

ülkelerinde ise etnik milli-
yetçili¤in etnik arka plan-
dan kaynakland›¤›n› ve bu-
nun da etnik nedenli çat›fl-
malara yol açt›¤›n› söyledi. 

SUR‹YE’DE ALEV‹ 
AZINLIK YÖNET‹M‹
Mohammed Ali’nin sunu-
mundan sonra söz alan Dr.
Rebwar Fatah ise, “Suri-
ye’deki Kürtlerin Durumu,
Arap Olmayan Etnik Ve Di-
ni Az›nl›k Gruplar›” bafll›kl›
sunumunu yapt›.Suriye’de
yaflayan Kürtlerin nüfusla-
r›n›n artt›¤›n› haz›rlad›¤› bir
tablo ile aç›klayan Fatah,
1961 y›l›nda çok az olan
Kürt nüfusun her y›l büyük
bir art›fl sa¤layarak günü-
müze kadar sürekli artt›¤›n›
anlatt›. Suriye’de bir Alevi
az›nl›k yönetimi oldu¤unu

ve bu nedenle de Alevi
az›nl›¤›n bürokrasi ve or-
duda çok daha güçlü bir
duruma geldi¤ini anlatan
Fatah, bunun temel nede-
nini de 1970 y›l›ndan 2000
y›l›na kadar tart›flmas›z tek
lider olan Haf›z Esad’›n po-
litikalar›na ba¤lad›. Fatah,
Haf›z Esad’›n ölümünden
sonra iktidar› ele alan O¤ul
Beflar Esad döneminde ise
Kürt politikas›n›n de¤iflti¤i-
ni, ama Alevilerin hala güç

olmaya devam etti¤ini kay-
detti. 

“ARAP 
M‹LL‹YETÇ‹L‹⁄‹ 
ETK‹L‹”
Günümüzde bile 1960’l›
y›llarda kabul edilen ana-
yasa maddeleri ile az›nl›k
haklar›n›n belirlendi¤ini ve
bunlar›n çok geri bir düze-
yi ifade etti¤ini belirten Fa-
tah, Suriye anayasas›nda
tamamen Arap milleyetçili-

¤inin hakim oldu¤unu söy-
ledi. Vatandafll›¤› tan›mla-
yan anayasan›n 43. madde-
sinde bile üç kez Arap ke-
limesinin geçti¤ine dikkat
çeken Dr Fatah, “spor ve
kültürel yaflam› düzenle-
yen maddeler tamamen
Arap milliyetçili¤i hakimi-
yetinde haz›rlanm›flt›r” de-
di. Seminer izleyicilerin so-
rular› ve panelistlerin ce-
vaplar›n›n ard›ndan sona
erdi.

‹ngiltere’de okuyan Kürt ö¤rencileri ve farkl› üniversitelerde görev

yapan akademisyenleri çat›s› alt›nda toplayan KSSO (Kurdish Studies

and Students Organisation) geçti¤imiz hafta düzenledi¤i bir seminer-

le Ortado¤u’daki az›nl›klar ve Kürtlerin konumunu masaya yat›rd›. 

Kürt ö¤renci ve akademisyenler Ortado¤u’yu tart›flt›

Seminere ortado¤u uzman› Dr. Rebwar Fatah ve Exeter Üniversitesi doktora ö¤rencisi Mohammed

Ali konuflmac› olarak kat›ld›lar.
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T
op Residential
Emlak Bürosu
Wood Gre-
en’de hizmete
girdi. ‹fladam›

Mustafa Topkaya yöne-
timinde aç›lan Top Resi-
dential Emlak Bürosu
kiralamadan al›m-sat›m
ifllerine kadar birçok
alanda hizmet vermeyi
hedefliyor.
Büronun aç›l›fl›nda Tel-
graf’a konuflan ifladam›
Mustafa Topkaya, son
10 y›ld›r emlak alan›nda
bir çok çal›flma yapt›¤›-
n›, bugünden itibaren
ise bu iflin perakende
taraf›na el at›klar›n› be-
lirterek art›k kiralama-
al›m-sat›m gibi alanlar-
da da hizmet verecekle-
rini söyledi. 

“P‹YASADAK‹ 
F‹YATLAR EV 
ALMAK ‹STEYENLERE
‹Y‹ FIRSATLAR 
SUNUYOR”
1984 y›l›ndan beri Kuzey
Londra’da yaflad›¤›n› ve
Türkiyeli toplumun bü-
yük bir bölümünün bu
bölgede yaflad›¤›n› belir-
ten Topkaya, kriz orta-
m›nda böyle bir giriflim-

de bulunduklar›n›, an-
cak emlak piyasas›n›n
al›c›lar aç›s›ndan flu an-
da ciddi f›rsatlar yaratt›-
¤›n› kaydetti. Yaflanan
ekonomik krizin berabe-
rinde faizleri ve geçen
y›llara nazaran ev fiyatla-
r›n›  düflürdü¤ünü belir-
ten Topkaya, al›c›lar›n
bundan faydalanmas›
gerekti¤ini ve düzenli
bir geliri olanlara bu dö-
nemde ev almalar›n›
önerdi¤ini ifade etti. 

“BEN‹M ‹fi‹M BEN‹
TEMS‹L EDER”

“Benim iflim beni temsil
eder” diyen ifladam› Top-
kaya bugünden sonra da
bunun böyle olaca¤›n› be-
lirterek ifl anlay›fl›n›n dü-
rüstlük, aç›kl›k ve çok ça-
l›flma oldu¤unu belirtti. 
‹nsanlar›n ilk zamanlar
memleketlerine yat›r›m
yaparken bu anlay›fl›n gü-
nümüzde art›k de¤iflti¤ini
ve buraya yönelik yat›r›m-

da bulunduklar›n› belirten
Topkaya, emlak alan›nda
Türkiyeli toplumun kendi
dillerinde hizmetin öne-
mine de¤inerek, “Türkiye-
li toplumumuzun art›k
kendi dillerinde hizmet
veren bir emlak bürolar›-
n›n bulundu¤unu bilmele-
rini istiyoruz” dedi.

AÇILIfiA YO⁄UN ‹LG‹
John Bays and Co avukat-
l›k bürosundan avukat
John Bays büronun aç›l›fl
kurdelas›n› keserken, aç›-
l›flta Harringey belediye-
sinden yetkililer, Hackney
belediye meclis üyesi De-
niz Oguzkanl›-
i de¤iflik sektörlerden ifl
adamlar›, Levenes avukat-
l›k bürosundan avukatlar
ve bir çok davetli haz›r
bulundu. Aç›l›flta davetli-
lere yiyecek ve içecek ik-
ram› yap›ld›.  Top Resi-
dential emlak bürosuna
ulaflmak için 0208 881
3609 nolu telefondan ya
da bizzat 207 Wood Gre-
en High Road üzerinde
bulunan ofisi ziyaret
edebilirsiniz.

Kozmetik amaçl› yap›lan
lazer uygulamalar› dünya-
da ve ‹ngiltere’de giderek
yayg›nlaflan bir tedavi yön-
temidir. Son dönemlerde
“Which” ad›ndak› bir orga-
nizasyonun yapt›¤› araflt›r-
maya göre, ‹ngiltere’de
milyonlarca kad›n kendile-
rini bekleyen risklerden
habersiz bir flekilde lazer
tedavisi almaktad›r. Bu te-
daviyi alan insanlar›n ço¤u
lazer tedavisinin berabe-
rinde tafl›d›¤› risklerden
habersizdirler. Yukar›dak›
organizasyonun verilerine
göre, ‹ngiltere’de lazer te-
davisi gören kad›nlar›n
%74’ü, do¤al ya da solar-
yum yoluyla yap›lan
bronzlaflman›n, lazer teda-
visi döneminde ortaya ç›-
kabilece¤i risklerden ha-
bersizdirler. Yine lazer te-
davisi alan insanlar›n yar›-
ya yak›n›, lazer tedavisi-
nin, diyabet, kalp hastal›k-
lar›, enfeksiyonel hastal›k-
lar ve bir çok cilt hastal›k-
lar› tafl›yan kifliler için teh-
likeli oldu¤undan ve bu
tür rahats›zl›klar› olan in-
sanlar›n lazer tedavisini al-
mamalar› gerekti¤inden
habersizdirler. Yanl›fl yön-
temler ve deneyimsiz kifli-
lerce yap›lan lazer uygula-
mas›n›n sonucunda binler-
ce insan, kal›c› ve ciddi cilt
yan›klar› ve cilt lekeleriyle
karfl› karfl›ya kalmaktad›r.
Yukar›daki organizasyon-
da çal›flan uzmanlar›n ra-
porlar›na göre, kozmetik
tedaviyi gören insanlar›n
3/2’sine yak›n bir k›sm›
kendilerine bu tedaviyi uy-
gulayan insanlar›n uzman
olup olmad›klar›ndan bile
habersizdirler. 

Resmi verilere göre her y›l
‹ngiltere’de, 3,400 insan
yanl›fl ya da hatal› lazer te-
davileri sonucunda kal›c›
cilt yanmalar› ve lekeleriy-
le sa¤l›k kurumlar›na bafl
vurmaktad›rlar. ‹flin endifle
verici boyutu ise, lazer te-
davisi veren kifli ya da ku-
rumlar›n tam e¤itimden
geçirilmemesi ve bir dene-
time tabi tutulmamalar›d›r.
Lazer tedavisi veren yerle-
rin standartlar›n› denetle-
yen herhangi bir kurum
bulunmamaktad›r ve bu

tedaviyi gören tüketicileri
koruyan bir sistem de bu-
lunmamaktad›r. Ancak yu-
kar›da belirtti¤im Which
ad›ndaki organizasyon bu
tedaviyi görmeyi düflünen
insanlara durumlar›na ya
da konumlar›na elveriflli
tavsiyelerde bulunmakta-
d›r. Kendilerinin web site
adresi  www.which.co.uk 

E¤er lazer tedavisi almay›
düflünüyorsan›z, tedaviyi
alaca¤›n›z yerin uzman ve
e¤itimli insanlardan olufl-
tu¤una emin olmal›s›n›z.
Lazer tedavisinden önce,
sizi ilk muayeneden geçi-
recek kiflilerin uzman ve
profesyonel olmalar›na
dikkat etmeniz gerekmek-
tedir. Size sorulan sorulara
tam ve do¤ru cevap ver-
meli ve tedaviye bafllama-
dan önce imzalad›¤›n›z
sözleflmeyi tam ve do¤ru
anlaman›z gerekmektedir.
Herhangi bir yan etki gö-
rüldü¤ünde hiç bekleme-
den bir sa¤l›k birimine
baflvurmal›s›n›z. E¤er lazer
tedavisi neticesinde farkl›
sa¤l›k problemleriniz do¤-
muflsa ve bu, size tedavi
sa¤layan merkezin sizi ek-
sik ya da hatal› bilgilendir-
mesi sonucunda oluflmufl-
sa ya da size tedaviyi uy-
gulayan kiflinin yetersiz ve
deneyimsiz olmas›ndan
kaynaklan›yorsa bu du-
rumda size tedaviyi uygu-
layan merkeze karfl› dava
açma hakk›n›z vard›r. Bu
tür durumlarda dava açma
hakk›n›z, lazer tedavisini
yapt›rd›¤›n›z tarihten itiba-
ren 3 y›ld›r. E¤er tazminat
davas› açmak gibi bir niye-
tiniz varsa bu durumda si-
ze tedaviyi uygulayan kifli
ya da kurumlar›n isimlerini
tedavi tarihlerini ve yanl›fl
lazerin uyguland›¤› bölüm-
lerin foto¤raflar›n› çekme-
niz gerekmektedir. Hiç ge-
cikmeden bir sa¤l›k kuru-
muna baflvurmal› ve soru-
nunuza neden olan lazer
tedavisinin  detaylar›n› an-
latmal›s›n›z. Bu tür dava-
larda baflar›l› olabilmeniz
için, bir sa¤l›k kurumun-
dan, mevcut sa¤l›k soru-
nunuzun lazer tedavisin-
den kaynakl› oldu¤unu
gösterir bir sa¤l›k raporu
alman›z gerekir. Yine al›-
nan raporda size uygula-
nan lazerin eksik ya da ha-
tal›  kullan›mla uyguland›-
¤›n› ispatlaman›z gerek-
mektedir.

syaman@levenes.co.uk

Sefaret Yaman
Direct number: 020 8826 1313

Lazer
Tedavisi Ve
Beraberinde

Getirdi¤i
Riskler

Emlak alan›nda hizmet verecek olan Top Residential Kuzey Londra’n›n ifllek bölgelerinin
bafl›nda gelen Wood Green’de özel davetlilerin haz›r bulundu¤u bir kokteyl ile kap›lar›n›
müflterilerine açt›. Uzun y›llard›r ‹ngiltere’de yaflayan ve yapt›¤› ciddi yat›r›mlarla dikkat çeken
ifladam› Mustafa Topkaya yönetiminde aç›lan Top Residential Emlak Bürosu kiralamadan
al›m-sat›m ifllerine kadar birçok alanda hizmet verecek.

Ev almak isteyenlerin yeni adresi:

Top ResidentialTop Residential

Aç›l›fla yo¤un ilgi oldu¤u gözlendi.

Top Residential emlak bürosu Wood Green’de hizmet veriyor.
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B
irleflmifl Millet-
ler’in uyuflturucu
gözlem kuruluflu
Uluslararas› Nar-

kotik Kontrol Kurulu, ya-
y›nlad›¤› bir raporla ‹ngil-
tere’nin kokain trafi¤inin
en büyük geçifl yollar›n-
dan birine dönüflmeye
bafllad›¤› uyar›s›nda bulu-

nurken, ‹çiflleri Bakanl›-
¤›’n›n geçti¤imiz haftalar-
da yay›nlad›¤› rakamlar
‹ngiltere’de bir içimlik ko-
kainin sokaklardaki sat›fl›-
n›n 1 sterline kadar düfltü-
¤ünü gösteriyor. 

KOKA‹N 
KULLANIMININ EN
YÜKSEK OLDU⁄U 
AVRUPA ÜLKES‹ 
‹NG‹LTERE 
Sokaklarda sat›lan kokai-
nin fiyat›n›n on y›l öncesi-
ne göre yar› fiyat›na düfl-
tü¤ünü belirten ‹çiflleri Ba-
kanl›¤› kaynaklar›, ‹ngilte-
re’de art›k bir içimlik ko-
kainin 1 sterline sat›ld›¤›na
dikkat çekiyorlar. 
Geçti¤imiz Kas›m ay›nda
Avrupa Uyuflturucu ve
Uyuflturucu Ba¤›ml›l›¤›n›
Gözleme Merkezi’nin (Eu-

ropean Monitoring Centre
for Drugs and Drug Ad-
diction) yay›nlad›¤› bir ra-
porda ise Avrupa ülkeleri
aras›nda son befl y›lda ko-
kain kullan›m›n›n en yük-
sek oldu¤u ülkenin ‹ngil-
tere oldu¤u ortaya ç›km›fl-
t›. 

KULLANICILAR 
KOKA‹NE ÇOK KOLAY
ULAfiIYOR
Birleflmifl Milletler Ulusla-
raras› Narkotik Kontrol
Kurulu raporunda Do¤u
Avrupa’da dramatik bir fle-
kilde artan kokain sat›fl ve
trafi¤inin, ‹ngiltere’deki
kokain fiyat›n›n çok düflük
seviyelere inmesine neden
oldu¤u ve kullan›c›lar›n
kokaini sokaklarda çok
daha kolay bir flekilde edi-
nebildikleri kaydediliyor. 

Raporda ayr›ca uyuflturu-
cu kaçakç›lar›n›n eskiden
Afganistan ve merkez As-
ya’dan tafl›nan kokaini
Balkanlar üzerinden Avru-
pa’ya soktu¤u, ancak son
dönemde uyuflturucunun
Avrupa’ya do¤rudan da
sokulabildi¤i vurgulan›yor.

KOKA‹N KARTELLER‹
ÜRET‹MLER‹N‹ 
ARTIRDI
Birleflmifl Milletler Ulusla-
raras› Narkotik Kontrol
Kurulu Baflkan› Hamid
Ghodse, kokain fiyatlar›-
n›n bu kadar düflük fiyat-
lara sat›lmas›n›n tehlikesi-
ne dikkat çekerek, bunun
kokain içimini tüm dünya-
da yayg›nlaflt›raca¤› uyar›-
s›nda bulundu. 
Hamid Ghodse, fiyatlar›n
özellikle Avrupa’da çok

ucuzlad›¤›n›, Güney Ame-
rika ülkeleri Kolombiya,
Peru ve Bolivya’da kokain
kartellerinin üretimlerini
çok yüksek miktarlara ç›-
kard›klar›n›, bunun da ko-
kainin çok kolay ve ucuz
elde edilebilmesine neden
oldu¤unu dile getirdi.
Hamid Ghodse, uyuflturu-
cu kaçakç›lar›n›n, uyufltu-
rucu ile mücadelede zay›f
kalan ülkeleri hedefledi¤i-
ni belirterek, uyuflturucu-
nun bu kadar rahat gire-
bildi¤i her ülkede hem fi-
yatlar›n h›zla düflece¤ini
hem de kulan›c›lar›n say›-
s›nda ürkütücü bir art›fl
meydana gelece¤ine dik-
kat çekti.

BR‹AN PADD‹CK 
“SORUN TOPLUMSAL
PROJELERLE 

ÇÖZÜLÜR”
‹ngiltere ‹çiflleri Bakanl›¤›
kaynaklar› ise ‹ngiltere’de
uyuflturucu fiyatlar›n›n
düflmesinin tek nedeninin
sadece ülkeye yasad›fl›
yollardan sokulan uyufltu-
rucu miktar›ndaki art›flla
aç›klanamayaca¤›n› söy-
lerken, eski Emniyet Mü-
dürü ve geçti¤imiz y›l›n
May›s ay›nda yap›lan yerel
seçimlerde Liberal De-
mokrat Parti’nin Londra
Büyükflehir Belediye Bafl-
kan aday› Brian Paddick,
uyuflturucu sa¤lay›c›lar›n›n
önüne geçmekle piyasada
oluflan uyuflturucu talebi-
nin tümüyle düflürüleme-
yece¤ini, uyuflturucunun
zararlar›na yönelik ciddi
toplumsal projelerin h›zla
hayata geçirilmesi gerekti-
¤ini belirtti.

‹ngiltere sokaklar›nda bir içimlik
kokain 1 sterline kadar düfltü

Ahmet Atafl
Telgraf Gazetesi

‹ngiltere’nin dünya kokain trafi¤inin yeni yol kavflaklar›ndan birine dönüfltü¤ü bildirilirken, Balkan ülkelerinden ‹ngiltere’ye yasad›fl›
yollarla sokulan büyük miktarlardaki kakainden dolay› ‹ngiltere sokaklar›nda bir içimlik kokainin bir sterline kadar düfltü¤ü bildirildi.
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Geçen hafta bafllam›fl
oldu¤um “Avrupa Hu-
kuku ve Göçmenlik
Haklar›” konulu yaz›ma
bu hafta da devam edi-
yorum. Yaz›mda Avru-
pa Birli¤i ülkeleri ara-
s›nda göçmenlik kural-
lar› üzerine konuflmak
istemifltim. 

Yaz›n›n ilk bölümünde
genel olarak Avrupa
hukuku çerçevesinde
göçmelik haklar›n›z ko-
nusunu ifllemifltik. 

Bu hafta Avrupa Birli¤i
vatandafllar›na ba¤l›, ör-
ne¤in eflleri ve yak›n ai-
le üyelerinin bu çerçe-
vedeki haklar› ile de-
vam etmek istiyorum.

Avrupa Birli¤i veya Av-
rupa Ekonomik Birli¤i
vatandafllar›n›n eflleri,
21 yafl›n›n alt›ndaki ço-
cuklar, hala maddi ba-
k›mdan velilerine ba¤l›
olan kifliler ve ba¤›ml›
yak›nlar› -nene ve de-
deler gibi- Avrupa Birli-
¤ine ba¤l› olan ülkeler-
de serbest dolafl›m hak-
k›na sahiptirler. 

Serbest dolafl›m hakk›
sayesinde, istedikleri
ülkelere girifl ve orada
bar›nma haklar› bulun-
maktad›r. Fakat bar›n-
ma hakk› Avrupa huku-
ku çerçevesinde baz›
koflullar do¤rultusunda
kulan›labiliyor.

Bu söz konusu girifl ve
bar›nma hakk› aile üye-
sinin veya yak›n›n han-
gi uyruklu olurlarsa ol-
sunlar kullanabilecekle-
ri bir hakt›r. 

Ancak, Avrupa Birli-
¤i’ne üye ülkeler aile ve
yak›nlara vize flart› uy-
gulama hakk›na sahip-
tirler ve baz› ülke va-
tandafllar›na vize uygu-
lanmas› (ki bunu ‹ngil-
tere kulanmakta). 

Ancak, ulusal vizelerin
aksine, bu söz konusu
vizeler (ki EEA aile izni

olarak bilinirler) ücret-
sizdirler.

Genel bir kural olarak,
Avrupa Ekonomik Birli-
¤i vatandafl› olmayan
veya kendi konumlar›n-
dan dolay› aile veya ya-
k›nlar›n›n göç edilen ül-
kedeki haklar›, ba¤l› ol-
duklar› kiflinin söz ko-
nusu ülkeyi terk edene
kadar devam eder. 

Yani hem Avrupa huku-
ku hem de, bulunduk-
lar› ülkenin hukuku al-
t›nda edindikleri haklar,
ba¤l› olduklar› kifli ya-
flam›n› o ülkede sürdür-
meyi durdurdu¤u vakit
geçerlilikleri sona erer. 

E¤er aile veya yak›nlar›
Avrupa Ekonomik Birli-
¤i ülkelerinden göç et-
mifl olanlar›n çocuklar›
bulunduklar› ülkede
anne ve babalar› geri
gitseler bile e¤itimleri-
ne devam etme hakk›na
sahiplerdir.

E¤er aile veya yak›n bi-
rey, Avrupa Ekonomik
Birli¤i vatandafl› ile bo-
flanma sonucu ayr›lmak
zorunda kal›rsa aile ve-
ya bireyin haklar› bo-
flanma karar› mahkeme
taraf›ndan tamamen
onaylanana kadar sürer. 

Yani söz konusu kiflile-
rin haklar› sadece bo-
flanma davas› açarak
sona ermez. 

Geçen haftada yazd›-
¤›m gibi e¤er boflanan
efl, ülkede en az iki se-
ne çal›flm›fl olup da
emekliye ayr›lm›fl ise o
halde bu boflanma ku-
ral› onun aile üyelerini
kapsamaz. 

Ayn› zamanda aile veya
yak›nlar›n haklar› Avru-
pa Ekonomik Birli¤i va-
tandafl›n›n ölümünden
sonra devam edebilme-
si için kiflinin ölümü ya
çal›flma esnas›nda ge-
çirdi¤i bir ifl kazas› so-
nucunda ölmüfl olmal›.

HUKUK PENCERES‹

eli_has@yahoo.co.uk

Ali Has

Avupa

Hukuku ve

Göçmenlik

Haklar› – 2

‹ngiltere’deki Exeter Üni-
versitesi Befleri Bilimler
Bölümü bünyesinde ça-
l›flmalar yürüten Kürt
Araflt›rmalar› Merkezi
(Centre For Kurdish Stu-
dies) 2-3 Nisan tarihleri
aras›nda  “Kürtler ve
Kürdistan: Tarih, Politi-
ka, Kültür” (The Kurds
and Kurdistan: History,
Politics, Culture) bafll›kl›
uluslararas› bir konfe-
rans düzenliyor.
Paris Üniversitesi’nden
siyaset sosyolo¤u Dr.
Hamit Bozarslan ve To-
ronto Üniversitesi’nden
Amir Hassanpour’›n da
birer sunum yapacaklar›
konferansa Avrupa, Or-
tado¤u ve Amerika’da
Kürtler konusunda çal›fl-
malar yapan çok say›da
araflt›rmac› ve akademis-
yenin kat›laca¤› bildiril-
di. ‹ki gün boyunca Kürt
tarihi ve sosyal yap›s›
üzerine farkl› bafll›klarda
oturum ve seminerlerin
düzenlenece¤i konferan-
s›n temel panel bafll›klar›
ise flöyle s›raland›: Ça¤-
dafl Irak, Din, Ulusöteci-
lik, Dil ve Edebiyat, Cin-
siyet ve fiiddet.

KONFERANS 
KÜRTLER 
KONUSUNDA 
YAfiANAN 
AKADEM‹K 
EKS‹KL‹⁄‹ 
G‹DERMEY‹ 
HEDEFL‹YOR
Konferans›n amac›n›n
Kürtler ve Kürdistan hak-

k›nda yap›lan çal›flmalar›
bilimsel ve metodolojik

bir zeminde de¤erlendir-
mek ve bu alanda biri-
kim yaratmak oldu¤u be-
lirtilirken, konferans›n
Kürt tarih ve toplumuna
bak›fl konusunda yafla-
nan akademik eksiklik
ve boflluklar› doldurmay›
hedefledi¤i dile getirildi. 
Bu konferans› sürekli ha-
le getirmeyi amaçlad›kla-

r›n› kaydeden Kürt Arafl-
t›rmalar› Merkezi yetkili-

leri 21. yüzy›l›n bafl›nda
medya ve uluslararas›
toplumun temel ilgi
odaklar›ndan biri haline
gelen Kürtler ve Kürdis-
tan konusundaki bilimsel
araflt›rmalar›n eksikli¤ine
dikkat çektiler. 

EXETER 
ÜN‹VERS‹TES‹ KÜRT
ARAfiTIRMALARI
MERKEZ‹ ÜÇ YIL 
ÖNCE KURULDU
2006 y›l›nda Exeter Üni-
versitesi Befleri Bilimer
Bölümü bünyesinde ku-
rulan Kürt Araflt›rmalar›
Merkezi (Centre For Kur-
dish Studies) Dil, Tarih,
Edebiyat, Sosyal ve Poli-
tik Bilimler, Din, Cinsiyet
ve Göçmenlik alanlar›n-
da bilimsel çal›flmalar
yürütüyor. Kürtçe’nin So-
rani ve Kurmanci lehçe-
lerinin e¤itimini de veren
merkezin, Kürtler ve Or-
tado¤u konular›nda mas-
t›r ve doktora programla-
r› bulunuyor. Üç y›l önce
kurulan Kürt Araflt›rma-
lar› Merkezi hem Irak
Kürdistan’›ndaki üniver-
siteler hem de Irak Kür-
distan Bölgesel Hüküme-
ti taraf›ndan destekleni-
yor.

Exeter Üniversitesi’nde “Kürtler 
ve Kürdistan” konferans›

‹ngiltere’nin Exeter Üniversitesi “Kürtler ve Kürdistan: Tarih, Politika,
Kültür” (The Kurds and Kurdistan: History, Politics, Culture) bafll›kl›
uluslararas› konferansa ev sahipli¤i yapacak. 2-3 Nisan tarihleri
aras›nda yap›lacak konferansa Avrupa, Ortado¤u ve Amerika’dan
çok say›da akademisyen ve araflt›rmac›n›n kat›laca¤› bildirildi.

P
akistan’da ‹n-
giltere ve Pa-
kistan istihba-
rat yetkilileri-
nin birlikte

sistematik olarak iflken-
ce yapt›klar› bildirildi.
HRW’nin haz›rlad›¤› ve
gelecek ay yay›mlana-
cak rapora göre Pakis-
tan’da ‘terör zanl›s›’ ol-
duklar› gerekçesiyle ifl-
kence gören en az 10
Britanya vatandafl› sap-
tand›. 

Observer gazetesinin
haberine göre, Pakis-
tan’da yürütülen arafl-
t›rman›n bafl›ndaki Ali
Dayan Hasan, Pakis-
tanl› sivil ve askeri is-
tihbarat yetkililerinin,
terör zanl›lar›na iflken-
ce konusunda Britanya
gizli servisleri MI5 ve
MI6’n›n kendileriyle ifl-
birli¤i yapt›¤›n› do¤ru-
lad›klar›n› söyledi. Ha-
san, y›llar süren ve çok
say›da ‹ngiliz yetkilinin

kat›ld›¤› operasyonla-
r›n söz konusu oldu¤u-
nu vurgulad›. 
Raporda, baflkent Lon-
dra’da t›p ö¤renimi gö-
ren ve 2005 Tem-

muz’unda Pakistan’da
gözalt›na al›nan bir ki-
fliyle, Hizbüt-Tahrir ör-
gütünü destekledikleri
gerekçesiyle gözalt›na
al›nan bir grup ‹ngilte-
re vatandafl›n›n da ifl-
kence gördükleri belir-
tiliyor. 
Suçlamalar›n hedefin-
deki D›fliflleri Bakan›
David Miliband, ‹ngiliz
yetkililerin iflkence
olaylar›na kar›flmad›-
¤›nda ›srar ediyor. 

HRW: ‹ngiliz istihbaratç›lar› iflkence yap›yor
‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü (HRW) taraf›ndan haz›rlanan bir rapora göre, Pakistan ve
Britanya istihbaratç›lar›, y›llard›r sistematik bir flekilde ‹slamc› militanlara iflkence yap›yor. 

Ahmet Atafl
Telgraf Gazetesi
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En güzel türküler eflli¤inde ve hofl bir ortamda lezzetli 
yemeklerle bir geceniz olsun istiyorsan›z 
Ezgi Türkü Bar arad›¤›n›z tek mekand›r.

Anadolu’nun her yöresinden derlenmifl türküler ile memleket 
hasretini gidermek istiyorsan›z arad›¤›n›z yer Ezgi Türkü Bar’d›r.

Ezgi Türkü Bar Restaurant çok özel günlerinizde dostane ortam› ve
kaliteli servisi ile size hizmet vermekten büyük mutluluk duyar. 

En özel günleriniz olan dü¤ün, 
niflan ve sünnetlerde an›lar›n›z 

Ezgi Türkü Bar’da kal›c›laflacakt›r. 

Ezgi Türkü Bar hayallerinizle 
gerçe¤in bulufltu¤u yerin ad›d›r. 
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‹srail’in Filistin üzerin-
den yapt›¤› politikay›
nas›l de¤erlendiri-
yorsunuz? 
-‹srail hiçbir zaman hak-
l› de¤ildir. Ben bireysel
olarak Filistin halk›n›n
yan›nday›m. Biz isyanla-
r›n çocuklar›y›z. Türki-
ye’de Kürtler ne yafl›-
yorsa ‹srail’de de Filis-
tinliler onu yafl›yor. Ay-
r›ca ‹srail Kürtlerin düfl-
man›d›r. ABD kendi
Kürdünü yaratmaya ça-
l›fl›yor. Kölelefltirilmifl
Kürt istiyor. 

Türkiye Ortado¤u’da 
yap›lanlara karfl› nas›l
bir tav›r ortaya koymal›
sizce?

-Türkiye ABD’nin ve
bat›n›n önceliklerine
göre hareket ediyor.
ABD’nin öncelikleri ile
Türkiye’nin öncelikleri
ayn› de¤il. Bundan do-
lay› da Bat›’n›n öncelik-
lerine göre hareket et-
mesi do¤ru de¤ildir.
Türkiye, ülkesindeki in-
sanlar›n ç›karlar› için
harekete geçmifl de¤il.
Türkiye’nin öncelikleri
içerisinde El Kaide diye
bir fley yok. Olmamal›
da. Ayr›ca Türkiye’nin
ikili antlaflmalardan
kurtulmas› laz›m ve
Türkiye bugüne kadar
arabuluculuk yaparak
hiçbir sorunu çözme-
mifltir. Yani arabulucu-
luk olay›n› da ortadan
kald›rmas› gerekmekte-
dir. 

Türkiye’nin d›fliflleri dip-
lomat kadrosu 800 kifli-
dir. Her ne meseleye ba-
karsan›z bak›n uzman
kadrosu yoktur Türki-
ye’nin. Dosyalara hakim
olan kadrosu yoktur.

Büyük ülkeler aras›nda-
ki sorunlar mekik diplo-
masisi ile çözülür ama
mekik diplomasisi bir
ekip iflidir. Her konu
için yetifltirdi¤iniz 10-15
kiflilik uzman diplomat
ekibiniz olur. Onlarla gi-
dersiniz sorunlar› ele
al›r çözüm önerilerini
ortaya koyar zaman›n›z›
sadece ona verirsiniz.
Türkiye’nin böyle ekip-
leri maalesef yok. Türki-
ye’nin buna ay›racak
bütçesi de yok. Herfley-
den önce ba¤›ms›z bir
politika izlemelidir.
ABD’nin a¤z› ile konu-
flan bir hükümet olmak-
tan ç›kmas› gerekir. 

Peki Ortado¤u’dan ko-
nuyu açm›flken Büyük
Ortado¤u Projesi’ni na-
s›l 
de¤erlendiriyorsunuz?
ABD bu çerçevede neler
yapacakt›r sizce? 

-Obama’n›n gelifliyle
Büyük Ortado¤u Projesi
çökmüfltür. Bush’un
ayakkab›y› yemesiyle
BOP çökmüfltür. Oba-
ma’n›n iktidara gelmesi
Filistin’i çözecek anla-
m›na gelmiyor. ABD za-
ten dünya genelindeki
hükümranl›¤›n› giderek
kaybetmeye bafllam›flt›r.
Çünkü güçlü olan eko-
nomik durumunu gide-
rek yitirmektedir. Ticari
yap›s›, sanayisi giderek
çöküfle geçiyor. ABD flu
aflamada sadece askeri
anlamda güçlüdür. Ve
Ortado¤u’da uygulad›¤›
güç sadece askeri an-
lamda bir güç politika-
s›d›r. Türkiye’nin Orta-
do¤u meselelerine bu-
laflmas› hele hele bu
acemili¤iyle Türkiye’yi
tipik bir Ortado¤u ülke-
si haline getirecektir. O
nedenle at›lan ad›mla-

r›n daha mant›kl› ad›m-
lar olmas› gerekti¤ini
düflünüyorum. Kas›m-
paflal› delikanl› havalar›
sorunlara yüzeysel bir
bak›fl aç›s›yla yaklafl-
mak anlam›na gelmek-
tedir. Bu da ülke ç›kar-
lar› için do¤ru de¤ildir. 

Türkiye hükümeti Kürt
meselesine nas›l bak›-
yor? Nas›l bir politika
öngörüyor? 

-Türkiye için Kürt me-
selesi hala büyük bir
sorun. Tarikatç›l›kla
ABD politikas› ile bu
sorun çözülmeye çal›fl›-
l›yor. Bu çok tehlikeli-
dir. Kürt meselesinin
Türkiye’de çözülmeme-
si uzun vadede Türki-
ye’nin bafl›n› çok a¤r›ta-
cakt›r. 

AKP yerel seçimlerde
Kürt meselesini ön pla-
na ç›kararak do¤uda ve
güneydo¤uda bir baflar›
elde etmeye çal›flmakta-

d›r. Bu baflar›y› elde et-
se bile uzun vadede
AKP için bir y›k›m zafe-
rinin elde edilmifl olaca-
¤›n› düflünüyorum. Ka-
zanmasa da AKP içeri-
sinde ciddi sorunlar ya-
flanacak. AKP bir cema-
at taraf›ndan yönetiliyor.
Baflta Tayyip Erdo¤an
görünse de böyle bir
fley yok. AKP, Amerika
ve liberal neo cemaatç›
bir yönetim taraf›ndan
yönetiliyor. Fethullahç›-
lar taraf›ndan yönetili-
yor. Kendileri iktidarda
de¤il ama fikirleri ikti-
darda. 

Türkiye’de ‹slami bir 
sistem ifllemeye bafllad›.
Özellikle Kürt 
bölgelerinde izlenen 
politika konusunda ne 
düflünüyorsunuz? Kürt-
ler aç›s›ndan neler yafla-
nacak?

-DTP’li yetkililere seçim

öncesinde önerilerde
bulundum. Buraya bir
tak›m projelerle gitmek
zorundas›n›z. Kürt kim-
li¤inin yeniden inflas›n›
gerektiren alt yap› çal›fl-
malar› yapmal›s›n›z de-
mifltim. Karfl›n›zda özel-
likle milli bir cephe
vard›r. Kürt meselesi
karfl›s›nda herkes AKP’li
olacakt›r o bölgede.
Kaymakam›, valisi, em-
niyeti herkes. Nitekim
bu durum bir gazetede
yaz›lm›flt›. Bunlar›n
hepsi Kürtlerin karfl›s›-
na bir tak›mm›fl gibi ç›-
kacakt›r. AKP burada
alt yap› çal›flmas› yapa-
rak güçlü olmam›flt›r.
Burada onlar›n kendile-
rine güvenleri bölgede-
ki halk›n sa¤duyusudur. 
Kürtlerin burada seçimi
kaybetmesi Kürtleri da-
ha uslu hale getirmeye-
cektir. Tersine Kürtleri
daha dirençli hale geti-
recektir. Zaman içerisin-
de AKP’ye daha fazla
yüklenen, daha fazla di-
renen bir ak›m haline
getirir. Uzun vadede bir
huzur ve istikrardan zi-
yade huzursuzluk ön
plana ç›kacakt›r diye
düflünüyorum. 

Abdullah Öcalan’a 
yaflat›lan tecrit durumu
hakk›nda ne 
düflünüyorsunuz? 

Kürt meselesi herkesin
oldu¤u kadar bizim de
sorunumuzdur. Ama
malesef Kürt siyasi ha-
reketinin bu konudaki
çözüm önerileri ya Av-
rupa’da ya da Kandil
aç›s›ndan formüle edili-
yor ve sonra halka su-
nuluyor. Sonra da Kürt
ayd›nlar›na ça¤r›da bu-
lunuyor bunu destekle-
yin diye. Bunda kon-
sept hatas› var diye dü-
flünüyorum. Bir ayd›n›n

bu tür fleyleri destekle-
mesi için ayd›n›n fikri-
nin al›nmas› gerekir.
Halk›n bir katk›s›n›n ol-
mas› laz›m. Türk ayd›-
n›n›n da fikrinin al›n-
mas› gerekir. Öncü ve
dost gruplar, ayd›nlar
bu yol haritas›nda ken-
dilerini bulurlarsa sahip
ç›karlar. Tepeden inme
bir mant›kla soruna çö-
züm bulmaya çal›flma-
n›n çözümü olmaz.
Diplomasi yaparken
sert bir dil kullan›lmaz.
Do¤ru kelimelerle do¤-
ru bir yol haritas›, çö-
züme yaklaflmada etkili
olacakt›r diye düflünü-
yorum. Arka kanallar›
kullanarak ve mümkün
oldu¤unca sessiz diplo-
masi yaparak mümkün
oldu¤unca lobi çal›flma-
s› yaparak Abdullah
Öcalan’›n ç›k›fl› sa¤lana-
bilir.  

-Son kitap çal›flmalar›-
n›z konusunda bilgi ve-
rebilir misiniz?

Son çal›flmam ‹slamc›
örgütler üzerine. Bunu
18 sene önce yazm›flt›m
dört bask› yapm›flt›. Fa-
kat 10 sene önce yay›-
nevinin baz› hatalar›
nedeniyle tekrar bask›s›
yap›lmad›. Onlar› derle-
dim. Bu 10 senelik süre
zarf›nda ‹slami yap›da
da de¤iflimler yafland›.
Bunlar› da güncelleye-
rek bir çal›flma ortaya
ç›kard›m. As›l kaynakla-
r›na ulaflt›m. Bu kez bu
kitab› üç ciltlik kaynak
halinde gelifltirdim. “Or-
tado¤u da ‹slamc› Ör-
gütler” ad›yla. Fas’tan
M›s›r’a, M›s›r’dan Irak’a,
Irak’tan Afganistan’a
Pakistan’a kadar bir çe-
flit ansiklopedik bir ça-
l›flma. 18 senelik çal›fl-
man›n ürünü. Yaklafl›k
1 ay içerisinde piyasaya
ç›kacak.

Ortado¤u konusunda uzman araflt›rmac›-yazar Faik Bulut, 21 fiubat Cumartesi günü
Londra Toplum Merkezi’nde bir panele kat›ld›. “Filistin ve Ortado¤u” konulu panel son-

ras›nda röportaj yapt›¤›m›z yazar Bulut, Türkiye’nin Kürt politikas›, AKP’nin siyasal
yönelimleri ve yaklaflan yerel seçimler konusunda önemli aç›klamalarda bulundu.

Araflt›rmac›-yazar Faik Bulut:

“Türkiye’de Kürtler ne yafl›yorsa
‹srail’de de Filistinliler onu yafl›yor”

Araflt›rmac›-yazar 
Faik Bulut

Suzan Do¤an
Telgraf Gazetesi
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‹
ngiltere’de enflasyon
son befl ayd›r h›zl› bir
flekilde düflmeye de-
vam ediyor. 

Geçti¤imiz hafta aç›klanan
resmi rakamlara göre petrol
fiyatlar›nda yaflanan düflüfl
ve piyasalaradaki durgun-
luk Aral›k ay›ndaki enflas-
yon oran›n› yüzde 3.1’den
yüzde 3’e kadar düflürdü. 
Geçti¤imiz Eylül ay›nda
yüzde 5.2’ye kadar t›rma-
nan enflasyon piyasalarda
yaflanan durgunluktan do-
lay› yüzde 3’e kadar düfltü.

1960’TAN BU YANA EN
DÜfiÜK RAKAM
Bu rakam›n 1960 y›l›ndan
bu yana en düflük enflas-
yon rakam› oldu¤unu belir-
ten uzmanlar, yaflanan dü-

flüflün gerçekte beklenenin
çok alt›nda oldu¤una dik-
kat çekiyorlar. 
‹ngiltere’de Aral›k ay›nda
Katma De¤er Vergisi’ninin
(VAT) yüzde 17.5’ten yüzde
15’e düflürülmesinin de enf-
lasyon rakamlar›n›n afla¤›
inmesinde etkili oldu¤unu
dile getiren uzmanlar, enf-
lasyonun negatife, yani s›f›-

r›n alt›na inebilece¤ine dik-
kat çekerek, deflasyon teh-
likesine vurgu yap›yorlar.  
Öte yandan uzmanlar ‹ngil-
tere Merkez Bankas›’n›n pi-
yasadaki durgunlu¤u afl-
mak ve deflayonla baflede-
bilmek için Mart ay›na do¤-
ru faiz oranlar›n› yüzde
0.5’e kadar afla¤› çekebile-
ce¤ini belirtiyorlar.

‹ngiltere’de 
otomobiller

yar› 
yar›ya 

ucuzlad›
‹ngiltere’de otomobilde yüzy›l›n indirimi yaflan›yor. Baz› aile otomobili mod-

ellerinin fiyatlar› yüzde 50’ye varan oranda ucuzlad›.

F
iyatlar›n bu ka-
dar düflmesine
talebin azalma-
s›n›n yol açt›¤›-

n› belirten uzmanlar,
ülkede otomobil al-
mak için bundan daha
ideal bir dönemin,
“Great Depression”
ad›yla an›lan 1930’lar-
da bütün dünyay› et-
kisi alt›na alan ekono-
mik krizden bu yana,
yak›n tarihte hiç ya-
flanmad›¤›n› hat›rlatt›.  
Otomobil sat›c›lar›n›n
stok fazlalar›n› erit-

mek için büyük indi-
rimler önerdiklerini,
baz› popüler model-
lerde bu indirimin lis-
te fiyat›n›n yüzde
50’sine varan oranlar-
da olabildi¤ine iflaret
eden uzmanlar, bunun
da binlerce sterlinle
ifade edilen indirimler
anlam›na geldi¤ini
kaydetti.
Otomobil üreticileri-
nin iflçi ç›kartmaya ve
üretimi s›n›rland›rma-
ya bafllad›klar›na da
dikkati çeken uzman-

lar, “bu nedenle oto-
mobil almay› düflü-
nenler için bu balay›
dönemi çabuk sona
erebilir. Bu yönde bir
düflüncesi olanlar›n
h›zl› davranmas› ge-
rek” dedi.
Ancak bir baflka ke-
sim ise otomotiv sek-
törünün onlarca y›ld›r
ilk kez bu kadar kötü
duruma düfltü¤ünü,
bu nedenle de indi-
rimli sat›fllar›n 18 aya
kadar uzayabilece¤ini
savunuyor.

Son 49 y›l›n en 
düflük enflasyonu
Son y›llar›n en a¤›r eknomik krizini yaflayan ‹ngiltere’de enflasyon düflmeye devam 

ediyor. Geçti¤imiz hafta aç›klanan resmi rakamlara göre Tüketici Endeksi Aral›k ay›ndaki

yüzde 3.1’den yüzde 3’e kadar düfltü. Uzmanlar enflasyonun gerilemeye bafllamas›n›n en

büyük nedeni olarak petrol ve enerji fiyatlar›n›n düflmesini gösteriyorlar.

Kurdish Advice Centre
(KOMKAR) 

‹ngilizce Matematik ve Fen Bilimleri

Dersleri bafllam›flt›r. 

6-16 yafl grubundaki ö¤rencilere verilecek olan

dersler, Selver Pelin Özbek ve Menekfle Koz

yönetiminde verilecektir. 

Çarflamba 15:30 - 17:30 aras›nda Pazar günü ise

12:30 – 14:30 saatleri aras›nda gerçekleflecek

derslere kat›l›m›n yo¤unlu¤una ba¤l› olarak ek

saatler belirlenecektir. 

Adres: St Mary’s Community Centre, Birkbeck

Road, Hornsey, London N8 7PF

Email: info@kurdishadvicentre.org.uk

Selver Pelin Özbek: 07935 302 753

Tel: 020 8347 8657
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MI5'›n eski
baflkan ›
D e m a

Stella, hükümetin insanla-
r›n özel hayatlar›na mü-
dahelede bulundu¤unu
söyledi.
Dame Stella'n›n aç›klama-
lar›, ‹çiflleri Bakanl›¤›'n›n
polis ve güvenlik güçleri-
ne daha fazla yetki vere-
rek gözetimi art›rmaya
yönelik plan› yay›nlaya-

ca¤› zamana denk gelme-
si dikkat çekti. 
‹nsanlar› korkutarak bu
sorunun çözülemeyece¤i-
ni belirten Stella, "Ben
emekli oldu¤umdan beri
hükümetin baz› kararlar›-
na karfl› olmam nedeniyle
daha fazla özgür hissedi-
yorum kendimi. Özellikle
de insanlar›n özel hayat›-
na müdahale eden yasa-
lara karfl› ç›kt›¤›m zaman.

E¤er hükümet bu tür ya-
salar› geçirmek için insan-
lar› korkutmaya çal›fl›yor-
sa, bilinmelidir ki bu çok
büyük bir risktir. Bu, in-
sanlara korku ve polis
devleti psikolojisi alt›nda

yaflad›¤› hissini verir" diye
konufltu. 
Dema Stella'n›n aç›klama-
lar›na ‹çiflleri Bakanl›-
¤›'ndan cevap gecikmedi.
‹çiflleri Bakanl›¤› (Home
Office), gözetim için al›-

nan tüm önlemlerin oran-
t›l› ve yerinde olaca¤›
aç›klamas›n› yapt›. 
‹çiflleri Bakanl›¤›'ndan is-
mini vermek istemeyen
bir yetkili, bas›na konuyla
ilgili flunlar› söyledi: "Hü-

kümet flu konuda çok
aç›k; E¤er gerekiyorsa ve
yerindeyse bu tür uygula-
malar yerine getiririlir.
Bunun halk›n güvenli¤i
için daha iyi oldu¤unu
düflünüyoruz" 

Savunma Bakanl›¤› ra-
kamlar›na göre, ge-
çen 10 y›lda ‹ngilte-

re'de 800 ordu mensubu,
otomobil kazas›ndan elek-
trik çarpmas›na kadar çe-
flitli kazalar sonucunda ya-
flam›n› yitirdi. 
Savunma Bakanl›¤›na ait
bir iç yaz›flma belgesine
göre askeri personel ara-
s›nda, askeri tesislerde
"sa¤l›k ve güvenlik" kural-
lar›n›n uygulanmas›nda
endifle yaratacak kadar
ciddi ihmaller bulunuyor. 
Bakanl›¤›n ortaya ç›kan
tablo karfl›s›nda güvenlik
standard›n›n yükseltilebil-
mesi için bir yasa ç›kart-
maya ve "önlenmesi
mümkün ölümlerde kusu-
ru bulunanlar hakk›nda
dava aç›lmas›n›" mümkün
hale getirmeye haz›rland›-
¤› bildirildi. 
Bu konuda 2007 y›l›nda
ç›kart›lan "kurumsal cina-
yet ve ölüme sebebiyet"
yasas›n›n Savunma Bakan-
l›¤›na güvenlik ve sa¤l›k
konular›nda tan›d›¤› "do-
kunulmazl›¤›n" da kald›r›l-
mas›na haz›rlan›ld›¤›, böy-

lece bakanl›k yöneticileri-
nin di¤er kamu kuruluflla-
r› ve özel sektör yönetici-
leri gibi, emirlerindekilerin
ihmal sonucu ölümünden
sorumlu tutulaca¤› da be-
lirtildi. Savunma Bakanl›-
¤›na göre 2007 y›l›nda 201
askeri görevli hayat›n›
kaybetti. Bunlardan
73'ünün ölümü, savafl ko-
flullar›n›n da içinde bulun-
du¤u "çat›flma ve fliddet
sonucu ölüm" olarak bildi-
rilirken, 80 ölümün kaza-
lardan kaynakland›¤›,
bunlar›n 50'sinin de kara
ulafl›m› s›ras›nda meydana
geldi¤i ifade edildi. 
Di¤er ölümlerin sebepleri
aras›nda a¤›r e¤itim s›ra-
s›nda meydana gelen bo-
¤ulma, paraflüt aç›lmamas›
gibi nedenler bulunuyor. 

‹ç ‹stihbarat Servisi MI5'›n eski baflkan› Dema Stella, hükümetin insanlar›n özel hayatlar›na müdahelede bulundu¤unu

belirterek, "Hükümet yetkilileri yeni yasalar› yürürlükten geçirmek için insanlar› korkutma politikas› izliyor" dedi.

‹ngiltere'de silahl› kuvvetlerde ölümlerin üçte
birine kazalar›n yol açt›¤› aç›kland›. Bu
kazalar›n, güvenlik kurallar›n›n gerekti¤i flekilde
uygulanamamas› ya da bu kurallara uyulma-
mas›ndan kaynakland›¤› belirtildi. 

Britanyal› askerler
savafltan çok 
kazada ölüyor

size çok uygun fiyata, çok özel atmosfer sunuyoruz... 

Dü¤ün • Niflan • Konferans ve toplant› • Do¤um
Günü partileri • Tüm özel partileriniz için 

Platinum Hall
Hayallerinizin ötesinde gerçek 
atmosferin ve dekorasyonlarla özel 
günleriniz için kaç›n›lmaz bir ortam.
Misafirlerinizin unutmayacag› bir flenlik
ortamla özel günlerinizi kutlayabilirsiniz 

268 West Green Road, Tottenham London N17 3QR
Tel: 020 8881 6363  •  E-mail: info@rangebar.com

Silver Hall 
Bütün etkinlikleriniz rahatl›kla 

birlikte yapabileceginiz ve 
yemekleriniz gümüfl

tabakada servis yap›ld›g›
unutamayacag›n›z bir atmosfer.

‘Hükümet korku toplumu yarat›yor’
MI5'›n eski baflkan›:
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1990y›l›ndan bu
yana Britan-

ya’da yaflayan 22 yafl›nda-
ki Afflin’li genç Ufuk Gök-
kaya bir süredir yapt›¤› k›-
sa metrajl› filmlerinden
sonra ciddi bir proje ile
uzun mertajl› bir filmin
çekimlerine bafllad›. 
Genç sinemac› Ufuk, si-
nema merak›n›n film iz-
lerken geliflti¤ini söylü-
yor. Arkadafllar› ile birlik-
te sinemaya giderken
sinemay› sevdi¤ini ve
ilgisinin geliflti¤ini
belirten Ufuk Gök-
kaya’ya göre sine-
mac›l›k bir meslek-
ten çok bir zevktir.
18 yafl›nda iken k›sa
metrajl› bir film çekti¤i-
ni, bunun Youtube’de ya-
y›nland›¤›n› ve çok fazla
ilgi gördü¤ünü belirten
Ufuk, bunun kendisini
daha da motive etti¤ini ve
k›sa süre sonra yeni bir
k›sa metrajl› film çekti¤ini
söylüyor. 
Üniversite e¤itimini ta-
mamlad›ktan sonra Reva-
lation Films adl› bir flirket-
te staj yapan Ufuk Gökka-
ya burada deneyimlar ka-
zand›¤› gibi bir çok kifli
ile tan›flma f›rsat› da bulu-

yor. 
“THE BOYS WHO 
SAVED THE WORLD”
ADLI K‹TABI 
F‹LMLEfiT‹RECEK
‹ngiliz yazar Sam Mills ta-
raf›ndan yaz›lan The Boys
who Saved the World
(Dünyay› Kurtaran Ço-

cuklar) adl› kitab› filmlefl-
tirmek isteyen Ufuk Gök-
kaya, kitab›n yazar› Sam
Mills ile de tan›flma f›rsat›
yakal›yor. Kitab›n yazar›
hiç bir ücret talep etme-
den kitab›n filmlefltirilme-
sine onay veriyor. Çekimi
bafllat›lan film devlet ve

var olan dinlerin daralt›c›-
l›¤›ndan kurtulmak iste-
yen 16 yafl›nda 6 kiflinin
aray›fllar›n› konu al›yor.
Yeni bir din yeni bir dün-
ya ve yaflam tarz› aray›flla-
r› s›ras›nda yaflananlar›
konu alan filmde rol alan
25 kiflilik film ekibinin ta-
mam› ücretsiz ve gönüllü
olarak çal›fl›yor. 
Film çal›flmalar›n› daha iyi
sürdürmek için küçük bir
Produksiyon firmas› da
kuran genç ekip kurduk-
lar› firmaya kendi felsefe-
lerini özetleyen Because
We Can (Çünkü Biz Yapa-
biliriz) ad›n› vermifller. 
Ufuk Gökkaya bu y›l ya-
p›lacak olan Britanya Kürt
Film Festivaline The Mot-
her Subtance (Ana Mad-
de) ve Then and Now
(Sonra ve fiimdi) adl› k›sa
metrajl› iki film ile kat›la-
cak. 
Önümüzdeki May›s ay›n-
da tamamlanmas› bekle-
nen filmin çekim aflama-
s›nda da izlenebilece¤ini
ve bunun için kendi site-
lerinden takip edilmesini
isteyen genç sinemac›,
bunun için www.tbw-
stw.com link adresini ver-
di.

A
merikan Film
A k a d e m i s i
Ödü l le r i ' n in
81.'sinde Os-
carlar'›n ço¤u

Slumdog Millionaire'e gitti.
Danny Boyle’a En ‹yi Yö-
netmen ödülünü kazand›-
ran “Slumdog Millionaire”,

En ‹yi Film, En ‹yi Uyarla-
ma Senaryo, En ‹yi Görün-
tü Yönetmeni, En ‹yi Ses
Miksaj›, En ‹yi Kurgu, En
‹yi Müzik ve En ‹yi Orjinal
fiark› dallar›nda da oscar
ald›.
En çok ödül toplamas›
beklenen filmlerden “The

Curious Case of Benjamin
Button” ise En ‹yi Sanat
Yönetmeni, En iyi makyaj,
En ‹yi Görsel Efekt dal›nda
Oscar sahibi oldu. 
En ‹yi Kad›n Oyuncu ödü-
lünü “The Reader” filmin-
deki rolüyle Kate Winslet
al›rken En ‹yi Erkek oyun-

cu ödülü, “Milk” filminde-
ki rolüyle Sean Penn’in ol-
du. 
En ‹yi Özgün Senaryo
ödülü de yine “Milk” filmi-
nin senaristi Dustin Lance
Black’e Oscar kazand›rd›. 
En ‹yi Yard›mc› Kad›n
Oyuncu ödülünü, “Vicky

Cristina Barcelona” filmin-
deki rolüyle Penelope
Cruz; En ‹yi Yard›mc› Er-
kek Oyuncu ödülünü ise
“Batman: The Dark
Knight” filmindeki rolüyle
geçen y›l hayat›n› kaybe-
den genç oyuncu Heath
Ledger ald›. Ödülü Ledger

ad›na annesi, babas› ve
k›z kardefli ald›.
Sinema elefltirmenleri 8
ödül birden 'Slumdog Mil-
lionaire' gitmesini elefltire-
rek, akademinin 'The Cu-
rious Case of Benjamin
Button'a haks›zl›k yapt›¤›-
n› belirttiler.
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Genç sinemac›
Ufuk Gökkaya’dan
uzun metrajl› film

Oscar'da ödüller Mumbay’a gitti

Britanya’da yaflayan Kürt ve Türk gençler her gün yeni bir
baflar›ya imza atarak örnek olmaya devam ediyorlar.
Geçti¤imiz aylarda sinemac›l›k dal›nda iki ödülü birden alan Ali
Haydar Genç’ten sonra arkadafl› Ufuk Gökkaya da kendisinin
yaratt›¤› imkanlarla uzun metrajl› bir filmin çekimine bafllad›.

S
osyal konut hak-
k›n›n belediyeler
taraf›ndan flirket-
lefltirilerek kar
mant›¤› güden

projeler aras›nda yer al-
mas›n› protesto etmek
için bir miting düzenlene-
cek.
Sosyal konutlar› koruma
çat›s› alt›nda kurulan De-
fend Council Housing ad-
l› örgüt 25 fiubat’ta parla-
mento önünde düzenle-
yece¤i mitinge tüm Lon-
dra’da yaflayanlar› davet
etti. En temel ihtiyaçlar›n
bafl›nda gelen konut hak-
k›n›n insanlar›n elinden
al›narak ticarilefltirilmesi-
ne karfl› yetkililere ça¤r›da
bulunacak olan örgüt,
krizle mücadele eden
yoksulun s›rt›na bir kam-
bur daha eklenmemesi ta-

lebinde bulunacak. De-
fend Council Housing
yetkililerinin bas›na da¤›t-
t›¤› broflürlerde, “En temel
ihtiyaç ve hakk›m›z olan
konut, e¤itim ve sa¤l›k
hakk› her geçen gün s›n›r-
land›r›l›yor. Yoksullar›n
yaflad›¤› bölgelerde iflsiz-
lik her geçen gün artar-
ken, paras›z e¤itim, konut
ve sa¤l›k hakk› ad›m ad›m
ortadan kald›r›lmak isteni-
yor. Haringey ve Hackney
bölgesinde okullar›n özel-
lefltirilmesine devam edili-
yor. Bir çok hastane özel
flirketlerin denetiminde.
Belediye evlerinin ezici
ço¤unlu¤u ya özel flirket-
lerin kar yata¤› evler hali-
ne dönüfltürüldü ya da
belediyeler taraf›ndan
özel flirket mant›¤›yla iflle-
tiliyor. Örne¤in Haringey

Belediyesi’nde kirac›lar
yüzde 6.1 oran›nda kira
zamm›na maruz kalmak-
talar ve yafll›lar›n kald›¤›
evlerde kiralar yüzde 18
ile yüzde 20 aras›nda yük-
selmifl bulunmakta. Bu
haks›z ve adaletsiz gelifl-
meleri protesto etmek ve
sosyal konutlar›m›z› koru-
mak için düzenledi¤imiz
mitinge duyarl› olan her
insan›n kat›lmas›n› bekli-
yoruz” diye yaz›ld›. Mitin-
ge kat›lmak isteyen Türki-
yelilerin 25 fiubat Çarflam-
ba günü saat 17:00’da
Londra Toplum Merkezi
önünde buluflaca¤› belir-
tildi. Saat 18:00’da parla-
mento önünde toplana-
cak olan grup burada
yaklafl›k iki saat boyunca
taleplerini yetkililere du-
yurmaya çal›flacak.

Sosyal konutlardaki
adaletsizlik için

mitinge düzenlenecek
En temel ihtiyaçlar›n bafl›nda gelen konut hakk›n›n

belediyeler taraf›ndan flirketlefltirilerek kar mant›¤› güden
projeler aras›nda yer almas›n› protesto etmek için bir mit-

ing düzenleniyor. 25 fiubat Çarflamba günü Parlamento
önünde toplanacak eylemciler, insani yaflam haklar›n›n

ellerinden al›nmamas› için taleplerini hayk›racaklar. 

Hindistan'›n Mumbay kentindeki yoksullar›n yaflam ve mücadelelerini dile getiren Slumdog Millionaire 8 dalda
Oscar ald›. En ‹yi Yard›mc› Erkek Oyuncu Ödülü ise geçti¤imiz y›l hayat›n› kaybeden Heath Ledger'›n oldu.

Genç sinemac› 
Ufuk Gökkaya

             

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



L
ondra’da ba¤la-
ma e¤itmenli¤i
alan›nda bir ilki
baflararak tek
e¤itmenle bir dö-

nemde 150 kiflilik ö¤renci
ordusu yaratan Hasret
Saz Okulu, kuruluflunun
üçüncü y›l›nda verdi¤i
konser ile dinleyenleri
büyüledi. 
Ö¤rencilerin bir y›ll›k sü-
re zarf›nda ald›klar› e¤iti-
mi büyük bir alanda aile-
lerine konser havas›nda
dinletme düflüncesinden
yola ç›k›larak yap›lan et-
kinlik, büyük be¤eni top-
lad›. 21 fiubat Cumartesi
günü Selby Centre’da
gerçekleflen konser yak-
lafl›k 6 saat sürdü.

SEYFETT‹N ÇEK‹:
“DERS VERMEY‹ B‹R
‹fi OLARAK 
GÖRMÜYORUM”
Hasret Saz Okulu e¤itme-
ni Seyfettin Çeki konser
öncesinde yapt›¤› konufl-
mada ö¤rencilerinin her
birinin kendisi için çok
de¤erli oldu¤unu, onlara
ba¤lama e¤itimi verirken
dünyan›n en mutlu insan›
oldu¤unu söyledi. Ders
vermeyi bir ifl olarak gör-
medi¤ini belirten Çeki,
“Dünyan›n en güzel duy-
gular›n› yafl›yorum flu an.
Y›llard›r ö¤rencilerim
oluyor ve onlar› konser-
lerde dinliyorum. Ama
bugün bu sahnede yakla-

fl›k 150 ö¤rencimin per-
formans›n› izleyip dinle-
yeceksiniz. Ben onlar›n
içinde olan ba¤lama ve
kültürlerine sahip ç›kma
duygusuna sadece katk›
sundum. Bu konser ile
onlar›n yaflamlar›nda çok

daha etkin insanlar ola-
caklar›n› görmek bana
ayr› bir haz yaflatacak.
Bugün burada onlar›n ça-
l›flmalar›n› dinleyeceksi-
niz. Ben ise konser son-
ras›nda onlarla tek yürek
olman›n mutlulu¤unu ya-

flayaca¤›m” dedi. 

BÜYÜK B‹R KÜLTÜR
SANAT MERKEZ‹
OLUfiTURMAYI 
HEDEFL‹YOR
7-53 yafl grubu aras›nda
ö¤rencileri olan Hasret

Saz Okulu, 11 ayr› s›n›f›n
haz›rlad›¤› minik konser-
lerle konuklar›n kulakla-
r›n›n pas›n› sildi. Tek s›n›f
ve tek e¤itmenle 2006 y›-
l›nda kurduklar› Hasret
Saz Okulu’nda 12 ö¤renci
ile derslere bafllayan Çe-
ki, bugün bu say›y› 11 ay-
r› grup ile 150 ö¤renciye
ç›karmay› baflard›. ‹leriki
y›llarda büyük bir kültür
sanat merkezi oluflturma
düflüncesinde olan Sey-
fettin Çeki, Londra’da çok
de¤erli müzisyenlerin bu-
lundu¤unu, onlarla birlik-
te bu sanat merkezinde
bir fleyler yapacak olma
düflüncesinin kendisini
çok heyecanland›rd›¤›n›
söylüyor.
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Kuruluflunun üçüncü y›l›nda verdi¤i büyük konser ile ö¤rencilerin kendilerine olan güvenini art›ran ve yaflamlar›nda daha

da baflar›l› olmalar›na katk› sa¤layan Hasret Saz Okulu, gelecek y›la daha bir moral depolayarak girdi. E¤itmen ve

müzisyen Seyfettin Çeki’nin 150 kiflilik ba¤lama ekibiyle ile dinleyicilerin karfl›s›na ç›kmas›, konseri izleyenleri de flafl›rtt›. 

150 kiflilik ba¤lama 
ekibinin konseri büyüledi
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Popüler sosyal a¤ sitesi, birkaç hafta önce de¤ifltirdi¤i kullan›m flartlar›n› geri çekti.

Google Earth'le çal›flan bir uygulama 
olan Google Ocean'da yap›lan bir 
araflt›rmada kay›p k›ta Atlantis'in 
oldu¤u varsay›lan yerler incelendi ve
ilginç bir bulguya ulafl›ld›.

K
ullan›c › l a r ›n
e k l e d i k l e r i
içeriklerin si-
teden silinse

bile Facebook’un bu
içerikleri kullanabilece-
¤ini belirten yeni kulla-
n›m koflullar› afl›r› tepki
çekince, flirketin kuru-
cu yöneticisi Mark Zuc-
kerberg yeni kullan›m
flartlar›n›n geri çekildi-
¤ini duyurdu.  
Zuckerberg’in resmi
Facebook blogunda
yapt›¤› duyuruda fir-
man›n kullan›m koflul-
lar› bildirisinde iki haf-
ta önce yapm›fl oldu¤u
de¤ifliklikten ötürü bir
çok soru sorulmas› ne-
deniyle firman›n en
son güncellemeyi geri
çekti¤i belirtildi.
16 fiubat’ta yürürlü¤e
giren yeni kullan›m ko-
flullar›, Facebook profi-
line sahip olan bir kul-
lan›c›n›n tüm içeri¤ini
silip hesab›n›n kapat›l-
mas› durumunda içeri-
¤in siteye oturum aç-
m›fl kullan›c›lar ve ka-
muya aç›k profil sayfa-
lar›nda listelenmeyece-
¤ini, Google gibi arama
motorlar›nca buluna-

mayaca¤›n› ve bu saye-
de kimse taraf›ndan
görüntülenemeyece¤ini
ancak, silinen bu bilgi-
lerin Facebook taraf›n-
dan saklanaca¤›n›, ge-
rekti¤i zaman da kulla-
n›labilece¤ini belirti-
yordu.
Bu de¤ifliklik, Facebo-
ok’un kullan›c› bilgile-
rini gelir elde etmek
amac›yla, pazarlama ve
reklam flirketlerine sa-
tabilece¤i konusunda
spekülasyonlar› da be-
raberinde getirmiflti. 
Facebook, sisteme en-
tegre reklam motoru
üzerinden reklamve-
renlere kifliye özel rek-
lam gösterme olana¤›
tan›yor. Ancak bu rek-
lamlar sitede dolaflan,
kullan›c›s› aktif olan ki-
flilere gösteriliyordu.
Facebook’un reklam
program›, kullan›c›lar›n
profillerinde belirttikle-
ri bilgiler ve ilgi alanla-
r› baz al›narak, reklam-
verene hedeflenmifl kit-
leye reklam verme ola-
na¤› tan›yor. Bu servis
yaln›zca Facebook üze-
rinde kullan›labiliyor
ve hedef kitlenin kifli-

sel bilgileri paylafl›lm›-
yor.
Geri çekilen kullan›m
koflullar› ise hesab›n›
silip giden kullan›c›la-
r›n bilgilerinin de rek-
lam motoru üzerinden
ku l lan › l ab i lmes in in
önünü aç›yordu. Kulla-
n›c›lar, kiflisel e-posta
hesaplar›na veya anl›k

iletiflim profillerine is-
tenmeyen e-postalar›n
gönderilebilece¤i fik-
rinden rahats›z olup
Facebook yönetimine
karfl› büyük çapl› bir
protesto bafllatm›fllard›.
Facebook geçti¤imiz
hafta bafl›nda 175 mil-
yon aktif kullan›c› say›-
s›na ulaflm›flt›.

TheD a i l y
T e l e g -
raph ga-

zetesinde yer alan habe-
re göre Kanarya Adalar›
yak›nlar›nda Bat› Afrika
sahiline 620 mil uzakl›k-
ta bir nokta kay›p k›ta
Atlantis oldu¤u san›lan
harabelerin izine rast-
land›. 
Google Ocean'da tespit
edilen ve insan eliyle
yap›lm›fl kusursuz bir
dikdörtgene benzeyen

"gizemli" flekillerin At-
lantis olabilece¤i tahmin
ediliyor. 
Galler bölgesinde oldu-
¤u tespit edilen dikdört-
genin bir mühendis ta-
raf›ndan belirlendi¤i bil-
diriliyor. 
4 kilometre derinlikte
olan dikdörtgen yap›,
mimari çizimleri and›-
ran bir harita fleklinde
ve birbirini direkt ke-
sen, rahatl›kla görülebi-
len çizgilere sahip.

En fliddetli gama ›fl›n›
patlamas› gözlendi

Bilim
Teknolojisi
Dünyas›ndan
k›sa haberler

Bilim
Teknolojisi

Dünyas›ndan
k›sa haberler

n Amerikan Havac›l›k ve
Uzay Ajans›’n›n (NASA) ge-
çen y›l 11 Haziran’da uzaya
gönderdi¤i, “Fermi” telesko-
bu, evrende daha önce gö-
rülmemifl fliddette bir gama
›fl›n› patlamas›n› tespit etti.
Ünlü bilim dergisi Science’ta
yay›mlanan yaz›da, astrofi-
zikçilerin hesaplamalar›na
göre, Karina tak›m y›ld›z›nda
geçen y›l eylül ay›nda mey-
dana gelen bu patlaman›n,
ayn› anda meydana gelen
yaklafl›k 9 bin süpernova
patlamas›na eflde¤er oldu¤u
belirtildi. GRB 080916C ad›
verilen patlamada aç›¤a ç›-
kan maddenin hemen he-
men ›fl›k h›z›nda oldu¤u bil-
dirildi. Kaynaktan do¤an en
ekstrem ›fl›nlar›n, görülebilir
›fl›ktan 30 milyar kez daha
fazla enerji iletti¤i kaydedil-
di. Patlama, yaklafl›k 12.2
milyar ›fl›k y›l› mesafede
meydana geldi.

Uzaydan Dünya’ya
dönen sivrisinek 

canland›

n Uzayda bir y›ldan fazla ka-
lan sivrisinek larvas› Dün-
ya’da tekrar canland›. Geze-
genler aras› uzun süreli yol-
culuklar s›ras›nda uzay›n bit-
kiler ve canl›lar üzerinde
oluflabilecek etkilerini ince-
leyen bilim adamlar›, bu
araflt›rmalar› sonucunda Afri-
ka sivrisine¤inin uzayda can-
l› kalabildi¤ini saptad›. No-
vosti ajans›n›n haberine gö-
re, Rusya T›bbi ve Biyolojik
Araflt›rmalar Enstitüsü bilim
adamlar›, Japon meslektaflla-
r›yla birlikte “Mars’a ‹nsan
Yolculu¤u” projesi çerçeve-
sinde yapt›klar› araflt›rmalar-
da, biyolojik nesnelerin
uzayda yaflama olas›l›klar›n›
inceledi. Rusya Bilimler Aka-
demisi Baflkan Yard›mc›s›
Anatoli Grigorev, Afrika siv-
risine¤inin larvas›n›n, uzay
istasyonunun d›fl kaplama-
s›nda bir buçuk y›l, beslen-
meden ve eksi 150 derece ile
art› 60 derece aras›ndaki
yüksek s›cakl›k de¤iflimlerin-
den etkilenmeden canl› kal-
may› baflard›¤›n› belirtti

Elektrik üreten 
amortisör

n ABD’nin prestijli üniversi-
telerinden Massachusetts
Instute of Technology (MIT)
ö¤rencileri, yoldaki çukur
ve tümseklerden elektrik
üreten etkili bir amortisör
icat etti. Gelifltirdikleri amor-
tisörün flu an otomobillerde
kullan›lan amortisörlerden
daha yumuflak bir seyahat
olana¤› sa¤lad›¤›n› belirten
MIT ö¤rencileri, bulufllar›n›n
Amerikan ordusu ve baz›
kamyon üreticilerinin ilgisi
çekti¤ini kaydetti. Buluflu
yapan ö¤rencilerin sözcüsü
Shakeel Avadhany, icat et-
tikleri sistemin, tüm araçla-
r›n yak›t ihtiyac›n›n yüzde
10’unu karfl›layabilece¤ini
belirtti. Ö¤rencilerin amorti-
sör prototipi “GenShock”,
bir jeneratöre ba¤l› türbini
çal›flt›ran bir hidrolik sistem
kullan›yor. Konvansiyonel
amortisörlerden daha yumu-
flak bir yolculuk sa¤layan
sistem, bataryalar› flarj ede-
cek veya elektrik donan›m›-
n› çal›flt›racak elektrik üreti-
yor. Standart bir Amerikan
karayolunda, bir kamyona
tak›lacak 6 amortisör siste-
minin ortalama 1 kilowatt
elektrik üretebilece¤ini orta-
ya ç›karan MIT ö¤rencileri,
testlerinde bunun büyük bir
TIR’›n elektrik gereksinimini
karfl›layabilece¤ini fark etti.

Cepte bu y›l›n modas›
‘yeflil’

n Telefon üreticileri ‘tasar-
ruflu ve çevreye duyarl›’
ürün gelifltirme konusunda
ciddi yar›flta. Dünya GSM
Kogresi’nde stantlar› kulla-
n›lm›fl çelik, pet flifle ve las-
tikle gelifltirilen modeller
süslüyor. Dünyan›n önde
gelen cep telefonu opera-
törleri ve üreticilerinin k›-
yas›ya rekabetine sahne
olan GSM Kongresi 2009’a,
global ›s›nma ve global
krizle birlikte ön plana ç›-
kan tasarruflu ve çevreye
duyarl› telefonlar damgas›-
n› vurdu. Nokia, Motorola,
Sony Ericsson, Samsung,
LG gibi üreticilerin yan› s›-
ra Çinli ZTE de bu alanda
gelifltirdi¤i ürünlerle ziya-
retçilerin karfl›s›na ç›k›yor.
Telefonlar›n üretiminde
otomobil lasti¤i, kullan›l-
m›fl çelik, organik mater-
yaller veya kâ¤›t gibi geri
dönüflümlü malzemelerin
kullan›lmas› dikkat çeki-
yor. Telefon flarj oldu¤un-
da ‘bip’ sesiyle uyar› veren
cihaz üretimine a¤›rl›k ve-
ren Nokia, ›fl›k alg›lay›c›
sistem ve di¤er özellikler
sayesinde az enerji kullan›-
m›n›n önünü aç›yor.

Facebook geri ad›m att›.

Google Ocean Atlantis'i buldu

Geri çekilen kullan›m koflullar› hesab›n› silip giden kullan›c›lar›n

bilgilerinin de reklam motoru üzerinden kullan›labilmesinin

önünü aç›yordu. 
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U
lusal ‹statistik
O f i s i ' n i n
(ONS) resmi
aç›klamalar›,
son banka

kurtarma operasyonlar›-
n›n, borçlar›n bir anda
yüzde 147 oran›nda artma-
s›na yol açt›¤›n› ve her Bri-
tanya vatandafl›n› 33 bin
sterlin borçlu hale getirdi-
¤ini ortaya koydu.
ONS aç›klamalar›nda, söz
konusu borcun, ülkenin
1954 y›l›ndan bu yana kar-
fl› karfl›ya kald›¤› en büyük
borç oldu¤u ve geliflmifl
ülkeler aras›nda bu kadar
borçlu bir ülkenin daha
bulunmad›¤›na da dikkat
çekildi. RBS ve Lloyds ban-
kalar›n›n bir bölümlerinin
devletlefltirilerek kurtar›l-
malar› operasyonunun, var
olan borca 1 ile 1,5 trilyon
sterlin aras›nda borç ekle-
mesiyle bu dev borcun

olufltu¤una da dikkati çe-
ken istatistik verilerini de-
¤erlendiren bas›n ise, orta-
ya ç›kan tablonun hükü-
metin imaj› üzerinde bü-
yük bir tahribat yaratabile-
ce¤i iddialar›na yer verdi.
Borcun bu kadar büyüme-
sinde kamu borçlanmas›n-
daki h›zl› yükselifl ve vergi
gelirlerindeki düflüflün de
önemli yer tuttu¤una iflaret
eden uzmanlar ise, geçen
y›l›n Nisan ay›yla Ocak
2009 aras›nda kamunun
67.2 milyar sterlin borçlan-
d›¤›n›, derinleflen resesyo-
nun ise sadece geçen ay
birey ve iflyerlerinin öde-
dikleri vergilerde 7 milyar
sterlinlik bir düflüfl meyda-
na getirdi¤ini belirtti.
Bütün bunlar›n hükümetin
bütçesinde kocaman bir
kara delik oluflmas›na yol
açt›¤› de¤erlendirmesinde
de bulunan uzmanlar, Mer-

kez Bankas› Baflkan Yar-
d›mc›s› Sir John Gieve'in
de, ortada, ekonomide 10
y›l boyunca afla¤› do¤ru
inen bir grafi¤in yaflanma-
s›na iliflkin ciddi bir risk
bulundu¤una dair uyar›s›-
n›n önemine de dikkat
çekti. Uzmanlara göre büt-
çenin dengesini yeniden
bulabilmesi için kamu har-
camalar›n›n önümüzdeki
dönemde en az yüzde 10
oran›nda azalt›lmas› ve bü-
yük vergilerin konmas› ge-
rekecek. 2014 y›l› için ka-
mu harcamalar›ndan yap›l-
mas› gereken tasarrufun
en az 60 milyar sterlin ol-
mas› gerekti¤ini belirten
uzmanlar, 2020 y›l›nda da
100 milyar sterlin tasarruf
edilmesi gerekebilece¤ine
iflaret etti.

OTOMOT‹V 
SEKTÖRÜNDE 100 B‹N

‹fiÇ‹ ‹fiS‹Z 
KALAB‹L‹R?
Öte yandan, ad› aç›klan-
mayan bir otomobil üreti-
cisinin ‹ngiltere'deki fabri-
kalar›n› kapatmay› planla-
d›¤›, bunun gerçekleflmesi
halinde 100 bin iflçinin ifl-
siz kalmas› ihtimalinin
gündeme geldi¤i öne sü-
rüldü. Maliye Bakan› Alas-
tair Darling'in bu durumu
önlemek için Unite sendi-
kas›n›n yetkilileri ve söz
konusu otomobil üreticile-
riyle görüflmeler gerçeklefl-
tirdi¤i belirtildi.
Geçen ay otomotiv sektö-
rüne yap›lan 2,3 milyar
sterlin tutar›ndaki yard›m-
lar›n da sektörün içine gir-
di¤i s›k›fl›kl›¤› gidermeye
yetmedi¤i ve sendikalar›n
otomobil üreticilerine yar-
d›m olarak hükümet tara-
f›ndan 13 milyar sterlinlik
ikinci bir paketin haz›rlan-

mas› gerekti¤ini söyledi¤i
belirtiliyor. Sendika liderle-
ri, böyle bir yard›mla sek-
törün hiç de¤ilse iflçi gider-
lerinin karfl›lanabilece¤ini
ve böylece onbinlerce iflçi-
nin iflsiz kalmas›n›n önle-
nebilece¤ini belirtiyor.

ÜCRETLERE SON 18 YI-
LIN EN DÜfiÜK ZAMMI
Bu arada, ‹ngiltere'de eko-
nomik aç›dan kötüye gidi-
flin bir baflka iflareti olarak,
bu y›l çal›flanlar›n, yak›n
tarihin en düflük maafl
zamlar›n› alacaklar› tahmi-
ni gösterildi.
Merkez bankas› taraf›ndan
yap›lan tahminde, bu y›l
çal›flanlar›n alacaklar› zam-
lar›n en fazla yüzde 1,9
oran›nda kalaca¤› belirtil-
di. Bu oran›n da son 18 y›-
l›n en düflük maafl zamm›

oran› olaca¤› kaydedildi.
Yap›lan bir araflt›rma ise,
‹ngiltere'de özel sektörde-
ki firmalar›n üçte birinden
fazlas›n›n bu y›l çal›flanlar›-
na hiç zam yapmamay›
planlad›¤›n› ortaya koydu.
Ekonomik kötü gidiflin bir
baflka göstergesi olarak or-
taya ç›kan bir baflka veri
de ocak ay›nda onaylanan
mortgage kredilerinin son
8 y›l›n en düflük seviyesine
gerilemesi ve geçen y›la
göre yüzde 52 oran›nda
düflüfl göstermesi oldu.
Ocak 2009'da onaylanan
ve müflterinin kullan›m›na
sunulan ev kredilerinin
toplam miktar›n›n 12,4 mil-
yar sterlin oldu¤u, bu raka-
m›n bir önceki y›l›n ayn›
ay›nda ise 26 milyar sterlin
olarak gerçekleflti¤i hat›rla-
t›ld›.

O
rtaya ç›kar›-
lan bir arfliv
b e l g e s i n e
göre Hitler,
askerlerinin

kente girerek Golden Mi-
le adl› bölgesinden mer-
keze yürümelerini ve Na-
zi bayra¤›n› Blackpool
Kulesi’nin tepesine dik-
tiklerini hayal etti. Belge-
ye göre, Führer’in iflgal
planlar› Lancashire bölge-
sinde yer alan bu kenti
kendisi için karargah ve
bir "huzur adas›" haline
getirmeyi içeriyordu. 
York merkezli bir yay›ne-
vinin sahibi olan Michael
Cole taraf›ndan Alman-

ya’daki bir askeri üste or-
taya ç›kar›lan belgelerin
Kraliyet Hava kuvvetleri-
ne ait bir fabrikan›n da
bulundu¤u bölgenin, Hit-

ler’in hangi düflüncesi se-
bebiyle hava sald›r›lar›n-
dan zarar görmeden kur-
tuldu¤unu aç›kça ortaya
koydu¤u belirtiliyor.

U
luslararas› Af
Örgütü, 38
sayfal›k rapo-
runda hem
‹srail hem

Hamas’›n sivilleri hedef
ald›¤›na dair, ellerinde
kan›tlar oldu¤unu bildir-
di. Her iki taraf› savafl su-

çu ifllemekle itham eden
Af Örgütü, baflta ABD ol-
mak üzere 20’den fazla
ülkenin, ‹srail’e silah ve
mühimmat satt›¤›na dik-
kat çekti. Örgüt, ‹srail’in
ald›¤› bu silahlarla siville-
ri hedef seçti¤ine dikkat
çekerek, bu ülkelerden

‹srail’e silah sat›fllar›n›
durdurmalar›n› istedi. Ha-
mas ve di¤er Filistinli ör-
gütlere de silah sat›fl›n›n
durdurulmas› ça¤r›s›nda
bulunan Af Örgütü, BM
Güvenlik Konseyi’nden
tüm taraflara ambargo
uygulamas›n› da istedi.

Banka operasyonlar› Britanya’y› 
borç bata¤›na saplad›...

Hitler tatil yapaca¤›m
diye Blackpool kentini

bombalatmam›fl...

Af Örgütü: “‹srail’e silah satmay›n”

Britanya’n›n son banka kurtarma operasyonlar›yla birlikte borca 
batt›¤›, ülkenin toplam borcunun 2 trilyon sterline ulaflt›¤› aç›kland›.

Uluslararas› Af Örgütü, haz›rlad›¤› son raporunda
‹srail’i sivilleri hedef almakla suçlayarak, bu ülkeye
silah sat›fllar›n›n durdurulmas› ça¤r›s›nda bulundu.

AIDS'e neden
olan HIV'in

bulaflmas›n› engelleyecek
bir jel üzerinde çal›fl›ld›¤›
bildirildi. Hükümetin,
belli bir aflamaya getiri-
len bu çal›flma için 90
milyon sterlinlik fon ay›r-
d›¤› kaydedildi. HIV'in
bulaflmas›n› engellemeyi
amaçlayan araflt›rmay›,

Londra'daki dünyaca ün-
lü Imperial College ve St
George's üniversitelerine
ve T›p Araflt›rmalar› Kon-
seyine mensup bilim
adamlar›n›n ortaklafla yü-
rüttü¤ü belirtildi. Araflt›r-
maya, hükümetin yan› s›-
ra Bill&Melinda Gates
Vakf›'n›n maddi destek
sa¤lad›¤› ifade edildi.

Destek kararlar›n›n, jelin
ilk denemelerinde olum-
lu sonuç al›nmas›ndan
sonra verildi¤i aç›kland›.
Gelifltirilmekte olan jelin
kad›nlar taraf›ndan kulla-
n›laca¤› ifade ediliyor. Je-
lin, HIV'in bulaflma riski-
ni en az üçte bir oran›n-
da azaltmas› öngörülü-
yor. 

H‹V'in bulaflmas›n› engelleyecek 
jel üzerinde çal›fl›l›yor...
‹ngiltere'de bilim adamlar›n›n, AIDS'e neden olan HIV'in
bulaflmas›n› engelleyecek bir jel üzerinde çal›flt›¤› bildirildi.

Adolf Hitler’in ‹kinci Dünya Savafl› y›llar›nda Blackpool
kentini çok be¤endi¤i ve savafltan sonra burada "hofl

vakit geçirme" planlar› yapt›¤› için, bu kenti hava
sald›r›lar›nda hedeflerin d›fl›nda tuttu¤u öne sürüldü.
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Sigara zengin-yoksul
ay›rt etmiyor

Sa¤l›ktan
k›sa k›sa
haberler

Sa¤l›ktan
k›sa k›sa
haberler

D
aily Mail
gazetesinin
h a b e r i n e
göre, bilim
a d a m l a r ›

gelifltirdikleri ilac›n özel-
likle kötü olaylar›n ar-
d›ndan ortaya ç›kabilen
“travma sonras› stres bo-
zuklu¤u”nun tedavisin-
de olumlu etki yaratabi-
lece¤ini düflünüyor.  
Hollandal› bilim adam-
lar›, kötü an›lar›n genel-
likle kalp hastalar›nda
kullan›lan “beta bloke
edici” ilaçlarla silinebil-
di¤ini öne sürüyor. Hay-
vanlar üzerinde yap›lan
denemelerde, ilac›n be-
yindeki kötü an›lar›n
canlanma mekanizmas›-
na müdahale edebildi¤i

görüldü. ‹laç daha sonra
60 kad›n ve erkek de-
nek üzerinde denenir-
ken, bu kiflilere gösteri-
len foto¤raflarla önce
haf›zalar›nda rahats›zl›k
verici an›lar oluflturuldu,
sonra da bu an›lar›n ay-
n› foto¤raflar gösterile-
rek canland›r›lmas›na
çal›fl›ld›.
Deneklerin bir bölümü-
ne ilac›n kulland›r›ld›¤›-
n›, di¤er gruba ise pla-
cebo verildi¤ini belirten
uzmanlar, ilac› kullanan
grubun korku uyand›ran
foto¤raflar karfl›s›nda az
tepki verdi¤ini, di¤er
grubun tepkilerinin ise
daha güçlü oldu¤unu
belirtti.
Bir gün sonra ilaç kul-

land›r›lan deneklerin ila-
c›n etkisinden ç›kmala-
r›ndan sonra ayn› teste
tekrar tabi tutulduklar›,
yine ilac› kullanan gru-
bun, placebo kullanana
göre çok daha zay›f tep-
ki verdi¤i tespit edildi.
Bilim adamlar›, bu test-
ler sonucunda ilac›n kö-
tü ve ürkütücü an›lar›
silmekte etkili oldu¤u
sonucuna vard›. Bilim
adamlar›na göre ilaç kö-
tü an›n›n yeniden can-
lanmas›n› önlüyor ve
beynin bu an›y› tekrarla-
mas›n›n önüne geçiyor.
Britanyal› uzmanlar ise
ilac›n ‹ngiltere’de büyük
bir etik tart›flmas›na yol
açaca¤›na iflaret ediyor.
Uzmanlara göre, pek

çok kesim,
insan› insan

yapan›n yaflad›¤›
ac›lar oldu¤unu

ileri sürerek, ilaca
etik aç›dan karfl› ç›ka-

cak. Uzmanlar, ilac›n ay-
r›ca, insanlar›n hatalar›n-
dan ders alma imkan›n›
da ellerinden alaca¤›na
iflaret ediyor ve bunun
da zararl› psikolojik et-
kilerini hat›rlat›yor. St.
George’s Üniversitesi
T›p Eti¤i Bölümü ö¤re-
tim üyelerinden Dr. Da-
niel Sokol, “Kötü an›lar›
haf›zadan kaz›mak bir
si¤ili ya da et benini yok
etmeye benzemez. Bu,
insan› an›lar›ndan kopa-
rarak, kiflili¤ini de¤ifltirir.
Baz› durumlarda faydas›
dokunabilir, ama genel-
de an›lar› silmenin fla-
h›slar, toplum ve insan-
l›k üzerindeki y›k›c› et-
kilerinin iyi hesaplan-
mas› gerekir” dedi.

■ Sigaran›n, maddi duru-
mu ne olursa olsun, bü-
tün insanlar için ölüme
yol açan bir etken oldu¤u
bildirildi. Bilim adamlar›
‹skoçya’n›n iki kentinden,
1972-1976’da seçtikleri
45-64 yafl›ndaki 15 bin ki-
fliyi gelir durumlar› ve
sosyal statülerine göre
gruplara ay›rd›. Kat›l›mc›-
lar kad›n-erkek, sigara
kullanan, sigaray› b›rakan
ve hiç sigara içmeyenler
olarak da s›n›fland›r›ld›.
28 y›l sonra ölüm oranla-
r›n› inceleyen bilim adam-
lar›, hiç sigara içmeyen,
geliri iyi olan kad›nlar›n
araflt›rma süresince hayat-
ta kalma oran›n› yüzde
65, erkeklerinkini yüzde
53 olarak hesapland›. Si-
gara içen zengin kad›nlar-
da yaflama oran› yüzde
40, fakirlerde yüzde 35
iken, zengin erkeklerde
bu oran yüzde 25, fakir-
lerde yüzde 18 olarak be-
lirlendi. Bilim adamlar›,
yaflama flans›n›n, zengin
ya da fakir tüm sigara
içenlerde, hiç sigara içme-
yen fakirlerinkinden çok
daha az oldu¤unu vurgu-
lad›. 

Bir kadeh alkol bile
kanser riskini

art›r›yor

■ Az içildi¤inde yararl› ol-
du¤u belirtilse de, yeni bir
araflt›rma, her gün düzenli
olarak içildi¤inde bir ka-
deh alkolün bile kanser
riskini art›rd›¤›n› ortaya
koydu. Fransa’da yay›mla-
nan Le Figaro gazetesinin
internet sitesinde yay›mla-
nan araflt›rmaya göre,vü-
cutta kanser yap›c› mole-
küle dönüflen alkolün,
a¤›z, bo¤az, kal›n barsak,
rektum, meme, karaci¤er,
yemek borusu ve g›rtlak
kanseri riskini yüzde 168’e
kadar art›rabildi¤i ortaya
ç›kt›. Fransa Ulusal Kanser
Enstitüsünden Dominique
Maraninchi ve Fransa Halk
Sa¤l›¤› Genel Müdürü Di-
dier Houssin, günde bir
kadehin a¤›z, bo¤az ve
g›rtlak kanseri riskini yüz-
de 168, yemek borusu
kanseri riskini yüzde 28,
meme kanseri riskini yüz-
de 10 ve kal›n barsak-rek-
tum kanseri riskini yüzde 9
art›rabilece¤ine dikkati
çektiler.

■ Uzmanlar, hayat›n her
an›nda kiflinin karfl›s›na ç›-
kabilen strese karfl› “kendi
kendine konuflmak, flark›
söylemek, ba¤›rmak, yast›¤›
yumruklamak ya da havaya
tekmeler savurmak” gibi il-
ginç yöntemler öneriyor.
Psikolog Göksu Göktafl, ki-
flinin ruh haliyle ilgili olan
stresin, kontrol edilmedi¤in-
de birçok biyolojik rahats›z-
l›klar› da beraberinde getir-
di¤ini bildirdi. Göktafl, maça
giden erkeklerin evlerine
döndüklerinde her zaman-
kinden daha rahat görün-
düklerinin aile fertleri tara-
f›ndan fark edilebildi¤ine
dikkati çekerek, “Bunun ne-
deni maç s›ras›nda ba¤›r›p,
bir süreli¤ine de olsa sorun-
lardan uzaklaflmad›r. Bu ne-
denle, çevrenizde kimsenin
olmad›¤›na emin oldu¤u-
nuzda kendi kendinize ko-
nuflun, ba¤›r›n, flark› söyle-
yin. Kendi kendine konufl-
mak hakk›ndaki olumsuz
yarg›lar› da bir tarafa b›ra-
k›n. Sizin ruh sa¤l›¤›n›z bafl-
kalar›n›n ne düflünece¤in-
den daha önemlidir” dedi.

Stresle bafla ç›kmak
için ba¤›r›n,

flark› söyleyin

Asya-Pasifik’te
erkekler aras›nda

HIV art›yor

■ Asya-Pasifik bölgesinde
eflcinsel ve biseksüel erkek-
ler aras›nda, korunmas›z
cinsel iliflkiler yüzünden
HIV tafl›yanlar›n say›s›n›n
artt›¤› vurguland›. Hong
Kong’da geçen hafta yap›-
lan bir HIV/AIDS semineri-
ne kat›lan uzmanlar, art›flta
eflcinsel iliflki gibi belirli cin-
sel davran›fllara karfl› uygu-
lanan ayr›mc› yasalar›n da
etkisi oldu¤unu belirterek,
bu yasalar›n, bu tür cinsel
iliflkilerde bulunan insanla-
r›n hastal›klar›n önlenmesi
için gerekli bilgilere kolayca
ulaflabilmesi için kald›r›lma-
s› gerekti¤ini söyledi. Dün-
ya Sa¤l›k Örgütü (WHO)
bölgesel HIV/AIDS dan›fl-
man› Massimo Ghidinelli,
düzenledi¤i bas›n toplant›-
s›nda, “Korunmas›z erkek
erke¤e cinsel iliflkiler, Asya-
Pasifik bölgesinde HIV’in
yay›lmas›n› yine art›r›yor.
E¤er birlikte acil önlemler
almazsak, durum daha da
kötüye gidecek, hatta duru-
mun kontrolden ç›kma ihti-
mali bile var” dedi.

Örgü örmek bunamay› geciktiriyor

BBC’ n i n
inter-
n e t

sitesindeki habere göre
Minnesota’daki Mayo
Clinic hastanesinden
araflt›rmac›lar, hobilerin
bunama bafllang›c›n›
geciktirdi¤ini, ancak te-
levizyon karfl›s›nda va-
kit geçirmenin haf›za
kayb› gibi sorunlar ya-
ratt›¤›n› belirledi.  
Araflt›rmada, 70 ila 89
yafllar›nda, hat›rlama
sorunu yaflayan yakla-
fl›k 200 kifli, bu sorunu
yaflamayan bir grupla
karfl›laflt›r›ld›. Araflt›r-
mac›lar, kat›l›mc›lara
son bir y›l içinde gün-
lük faaliyetleri ve 50 ile

65 yafl aras›nda zihinsel
olarak ne kadar aktif
olduklar› hakk›nda so-
rular sordu.
Orta yaflta okuyan,
oyun oynayan veya di-
kifl dikmek, örgü ör-
mek gibi el sanat› ile
u¤raflanlarda haf›za

kayb› riskinin yüzde 40
oran›nda azald›¤› belir-
lendi. ‹lerleyen yafllar-
da ise ayn› faaliyetlerin
bu riski yüzde 30 ila
yüzde 50 oran›nda
azaltt›¤› sonucuna var›l-
d›.
Araflt›rmada ayr›ca gün-

de 7 saatten az televiz-
yon seyredenlerin, ek-
ran karfl›s›nda daha faz-
la oturanlardan yüzde
50 oran›nda daha az
haf›za kayb›na u¤rad›¤›
sonucuna var›ld›.
Alzheimer Derne¤i yet-
kilisi Sarah Day ise ge-
lecek 10 y›lda bir mil-
yon insan›n bunama
yaflayaca¤›n›, dolay›s›y-
la bunamay› önlemenin
yollar›n› bulman›n çok
önemli oldu¤una dik-
kati çekti. Day, “Beyni-
nize egzersiz yapt›rmak
için yap-boz yapmak,
bulmaca çözmek, hatta
yeni bir dil ö¤renmek
e¤lenceli olabilir” diye
konufltu.

Hollanda’n›n Amsterdam Üniversitesi’nden bilim
adamlar›, insan haf›zas›ndaki ac› ve korku veren, kötü

an›lar› silen bir ilaç gelifltirdi¤ini aç›klad›.

ABD’de yap›lan bir araflt›rma, örgü örmek, kitap okumak gibi hobilerin bunamay› geciktire-
bilece¤ini ortaya koydu. Televizyon seyretmek ise haf›za kayb›na neden oluyor...

Kötü an›lar› 
silen ilaç
gelifltirildi
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O
calan destnî_an
kir, ku PKK tes-
lîm nabe û ew
dizane, ka

PKK`ê çawa li ber xwe bi-
de. Rêberê Gelê Kurd Ab-
dullah Ocalan diyar kir,
ku tevgera azadî û de-
mokrasiyê ji berê 10 qat
zêdetir xurt e û wiha axi-
vî: "Ez naxwazim ciwanên
kurd û tirk bimirin, dix-
wazim pê_î li van mirinan
bigirim. Ji bo têkûzkirina
yekitî û yekparebûnê, her
tim vê nêrîna xwe dest-
nî_an dikim. Bi diyaloge-
ke siyasî ya watedar ev
pirsgirêk dikare çareser
bibe. Ez ji vê hikûmeta
AKP`ê ti_tekî fêm nakim.
Di dewsa ku ji bo Gaz-
zeyê 40 teqle bavêje, bila
Gazzeya xwe bibîne. Di

_ûna ku ji bo Gazzeyê
her roj bi Sûriyeyê yan jî
deverên din re diaxive, bi
Amed û Êlihê  re biaxive.
Bi mirovên hatin hilbijar-
tin û  _aredaran re biaxi-
ve."

'BI DTP'Ê RE 
BIKEVIN DIYALOGÊ'
Ocalan diyar kir, ku ya
divê bê kirin diyaloga si-
yasî ye û destnî_an kir, ku
ji bo çareseriya pirsgirêka
kurd ew nabêje divê te-
qez werin û bi wî re diya-
logê bikin. Ocalan ragi-
hand, ku pêwîst e rêya di-
yalog bê vekirin û raye-
darên dewleta Tirkiyeyê
dikarin bi DTP û _areda-
ran re hevdîtinê li dar bi-
xin.

'KURDISTANA BIÇÛK
NABE ÇARE'
Ocalan anî ziman, ku ev
hêz bi vî rengî Tirkiye di
destê xwe de dîl digire û
axaftina xwe weha de-
wam kir: "Dixwazin li
Ba_ûr Kurdistaneke Biçuk
ava bikin û kurdên li par-
çeyên din tune bihesibî-
nin. Gelo ev gengaz e? Ji
ber vê yekê dixwazin me
tune bikin. Di dîrokê de,
Napolyon birin girava St.
Helen`ê, trajîk bû. Ez jî
anîn Îmraliyê. Hîn jî li vê
derê me. Dixwazin bi
pi_tgiriya hin tarîqat û ci-
vatên li nava AKP`ê û bi
desteka hêzên Ba_ûr me
tune bikin û hin rêxistinên
din ên kurd mûxatab bigi-
rin. Em dixwazin di nava
_ert û mercên maqûl de,

pirsgirêk di nava sînorên
yekitiya demokratîk de ça-
reser bibe."

3 QONAXÊN JI BO 
AfiTÎ Û ÇARESERIYÊ
Rêberê Gelê Kurd Abdul-
lah Ocalan da xuyakirin,
ku eger di vî warî de gav
bên avêtin, wê pê_î li ça-
reseriyê vebe. Ocalan
destnî_an kir, ku ew alî-
girê a_tî û biratiya di nav-
bera gelan de ye û heta
hilbijartinê ev pê_niyara
çareseriyê ya ji 3 qonaxan
kir: "Di qonaxa yekemîn
de, her du alî dikarin agir-
bestê îlan bikin. Ev agir-
best dikare ne-fermî be,
di pratîkê de dikare bi cih
bê. Di qonaxa duyemîn
de jî dikarin li ser destûre-
ke bingehîn a sivîl a de-
mokratîk li hev bikin.
Konferansa destûra bin-
gehîn a demokratîk dika-
re pêk bê. Li Anatoliyayê
gelek çand hene, ku dijîn.
Vê gavê ev erdnîgar vegu-

herandine çolê. Di qona-
xa sêyemîn de, Komîsyo-
na Lêkolînkirina Rastiyan
dikare bê sazkirin. Ev ko-
mîsyon dikare lêkolînên
pêwîst bike, li rastiyan bi-
kole û feydê bide çarese-
riya pirsgirêkê."
Ocalan da zanîn, ku heke

ew _ertên ji bo diyalog û
a_tiyên pêk bên, wê
demê dê rê li ber çarese-
riyê vebe. Ocalan diyar
kir, ku pê_niyara wî ev e
û ew hêvî dike, ku her
kes ji bo çareserî û a_tiyê
hewldana pêwîst nî_an
bide.
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Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan, di  hevdîtina xwe ya vê heftê ya bi parêzerên xwe re de, bûyerên di rojevê de nirxandin û ji bo çareseriyê
projeyek ji 3 qonaxan  pêflniyar kir. Ocalan da zanîn ku ji bûyerên bi biharê re biqewim ew berpirsyar nîn e û  bi bîr xist, ku heke dewleta tirk

her roj bi vî rengî di ser PKK`ê de bombeyan bibarîne, dê ev tevger jî ji bo xwe biparêze heta dawiyê  li ber xwe bide.

“Êdî bila xwîn neyê rijandin” 

KCK’ ê
d a
z a -

nîn ku zimanê dayikê
ji bo hemû gelan girîng
e û bi bîr xist ku nete-
weyên ku bûn xwedî
dewlet, ji bilî zimanê
xwe yê fermî, zimanên
din ên di nava xwe de
qedexe kiriye û
bangî dewletên
Tirkiye, Sûriye û
Îranê kir ku ji bo
afltiya civakî divê
zimanê kurd di
qanûnan de qe-
bûl bikin û wekî
zimanê fermî bi-
pejirînin. 

ÎNKARA KURDÎ 
DIDOME
Di daxuyaniyê de hate
diyarkirin ku roja 21’ê
Sibatê ji aliyê UNES-
CO’yê ve wekî Roja Zi-
manê Dayikê hatiye
îlankirin û wiha hate

gotin: “Di sedsala
21’an de êdî hemû mi-
rovahî gihifltiye vê ras-
tiyê ku qedexekirina
zimanê dayikê, sûcekî
mirovahiyê ye. Lê belê
hê jî weke qedexekiri-
na gelek zimanên din,
qedexekirina zimanê
kurdî jî didome. Ji bilî

baflûrê Kurdistanê, hê
jî zimanê kurdî  nebû-
ye zimanekî hîndeka-
riyê. Ji ber vê jî  xetere-
ya helandina zimanê
kurdî didome.”
Di daxuyaniyê de hate
gotin ku AKP di warê

ziman de durûtiyeke
mezin dike û wiha ha-
te gotin: “Dewleta Tirk
û AKP ji aliyekî ve ji bo
hilbijartinên herêmî bi
ser keve û pêfliya
pêngava zimanê kurdî
bigire TRT6’ê vedikin,
ji aliyekî ve jî kesên bi
kurdî diaxivin digire,

dîsa hin navên
kurdî ji ber hin
tîpên kurdî qede-
xe dike” 
KCK’ê da zanîn
ku dewleta Îranê
her çiqasî di za-
gonên xwe de zi-
manê kurdî qede-
xe nekiribe jî, lê

pêfliya fermîkirina zi-
manê kurdî venekiriye
û wiha behsa Sûriyeyê
jî kir: “Jixwe li gorî za-
gonên Sûriyeyê kurd
fermî nayên pejiran-
din. Loma zimanê kur-
dî jî fermî nayê pejiran-
din.”

K
ovara The Eco-
nomîst ve-
dibêje ku hê jî
xetere û mezi-

niya krîza asanayiyê
nayê dîtin. Li Çînê bi he-
zaran fabrîka hatin gir-
tin. Li Ewropaya Rojhilat
sanayî têk çûye. Li Bre-
zîlya, Malezya û Tirkiye
jî heman rewfl heye. Ev
ji ber krîza fînansê der-
ketiye holê. Hêza ban-
dora krîza fînansê par

derket holê û ji bo vê
gelek tedbîr hatin girtin
û ji bo pêflîlêgirtinê jî
paketên alîkariyê hatin
amadekirin. Lê krîza sa-
nayiyê bi taybetî a îma-
latê hê jî nehatiye dîtin
û famkirin. Lê hêla vê
ya girîng ev e ku di çar-
çoveya neteweyî de ev
tê dîtin. 
Kovar diyar dike ku ji
hikûmetên ku pergala
fînansê rizgar kirin tê

xwestin ku pergala sa-
nayiyê jî rizgar bike. Lê
analîst pifltgiriyeke tay-
bet rast nabîne û wiha
dibêje: "Ka dê hikûmet
çawan zanibe kîjan flîr-
ketê rizgar bike. Biryara
li ser vê herî zêde kirî-
ger destnîflan dikin. He-
ke pifltgiriya peran ji bo
flîrketên nasîn bê kirin
dê bêedaletî be û bi
xwe re israfeke mezin jî
derxe holê."

Komîteya Ziman û Perwedeya Kurdî ya KCK’ê ‘Roja Zimanê Dayikê

ya Cîhanê’ li hemû gelên bindest û gelê kurd pîroz kir. 

KCK`ê roja ziman pîroz kir

The Economîst:

sanayiya 
tirkiyeyê 
têk diçe 

Kovara The Economist diyar dike ku krîza fînansê bi xwe re krîza

sanayiyê jî derxistiye holê.  
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R
ojnameya Christian
Science Monitor ya
Amerîkayê li ser
mijarê nûçeyek we-

fland. Nûçe bi navê ‘vekiflî-
na bi ser Xabûrê re’ hat da-
yîn. Navê çavkaniyên aga-
hiyê nehatine dayîn. Lê tê
gotin ku rayedarên Wezare-
ta Parastina Amerîkayê li
ser vekiflîna leflkerên wan
yên li Iraqê nîqafl kirine. Di
vê nîqaflê de ewlehî, dem û
lêçûn wek pîvan hatine gir-
tin. Di vê çarçoveyê de ro-
taya herî balkêfl ya vekiflînê
di ser Tirkiyeyê re hatiye
destnîflankirin.  Çavkaniyên
ku navê wan nehatiye di-
yarkirin desnîflan dikin ku

“hê tu biryarek li ser masê
nîn e.” Ji bo vekiflînê bi he-
zaran wesayîtên mezin yên
artêfla DYA’yê, ji bilî wesa-
yîtên Humvee herî kêm 120
hezar konteynir divê ji
Iraqê vikiflin. Ji bo vê jî ligel
rotaya Tirkiyeyê, Kuweyt û
Urdun jî di nav vebijêrkan
de hene. Li gorî agahiyan ji
niha ve ji bo ku vekiflîn pêk
bê herî kêm hezar wesayît
di nav bêdengiyê de di
derê Xabûrê re madeyên
alavên avakiriyê, sotemenî,
madeyên nekîmyasal, zad û
xwerek derbesî Iraqê bûne. 
Tê gotin ku heke îkmal di
ser Xabûrê re pêk bê ji bo
Amerîkayê Herêma Federal

a Kurdistanê dê hêsantir be
û li gorî Kuweyt û Urdunê
dê ne bineyartî be. Di nû-
çeyê de tê gotin ku riya Xa-
bûrê “ji du xetan pêk tê, pir
dixebite û tije toz e”. Ev jî
têkiliya nav Tirkiye û Ame-
rîkayê ya nû nîflan dide.
Nûçe bal dikiflîne ser hel-
westa Tirkiyeyê û wiha pê
de diçe: “Rayedarên Tirki-
yeyê gotine ku vekiflîn bi
ser Xabûrê re pêk bê dê ri-
ya Xabûrê mezin bikin û
kapasîteya wê ya veguhes-
tinê zêde bikin. 
Nûçe bi îmzeya Gordon Lu-
bold hatiye dayîn û mijara
Qirxizistanê jî vedibêje. Tê
gotin ku Baregeha Manas a

Qirxizistanê pifltî ku ji destê
Amerîkayê hat standin
Amerîka der barê operas-
yonên Afganistanê de ten-
gasiyê dijî. Di vê mijarê de
jî tê xwestin ku bi Tirkiyeyê
ev tengasî bê dagirtin. Ame-
rîkayê sewqiyat û operas-
yonên xwe yên li Afganis-
tanê zêde kirin û hewl dide
ku bi hezaran leflker jî bi-
flînê. Wek ku dixuye dê Tir-
kiye bibe herêma manev-
rayên Amerîkayê. NEW
YORK
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Kovar ji bo vê, dî-
menên ku bi
operatorên pey-

ka GeoEye û DigitalG-
lobe bi dest xistî wek
çavkanî nîflan dide. Tê
gotin ku ev dîmen û
wêne jî nîflan didin ku
Sûriye hewl dide dez-
geyên kîmyewî ji nûve
lê dike. Li gorî kovarê
di sala 2005’an de li
bakurojavayê Sûriyê
depoyek mezin ya
kîmyewî heye. Tê go-
tin ku kuleyên sarki-
rinê filîtreyên sofîstîke
û cihên Îmalat û depo-
kirinê hatine lêkirin.
Navê herêmê jî wek El
Safîr tê diyarkirin. Li
gorî texmînan ev ji bo
fuzeyên Scud yên ku-
mikên kîmyasal li wan
tê barkirin hatiye ama-
dekirin.  Kovar dide
zanîn ku hilberîna
çekên kîmyewî Isarîlê
tehdît dike û di pêfle-
rojê de di nav her du
aliyan de neyartiyê kur
bike. Kovar bi bîr tîne
ku Israîlê di sala
2007’an de êrîfl bir ser
tesîsa nukleerî ya Sûri-
yeyê û wiha didomîne:
“Sûriye ev deh sala ku
xwedî çekên kîmyewî
ye. Lê dîmen û
wêneyên bi riya
peykên esmanî hatin
kifltandin aflkera kir ku

pergala çekan nû kirî.”
Analistek di koara JIR’ê
de vedibêje ku guman
dihat kirin Sûriyeyê
bera flerê Iraqê ji Iraqê
çekên kîmyewî kirîne
û xebatên El Sefîrê par
jî dihat kirin. Edîtorê
JIR’ê Christian LeMiere
disnîflan dike ku Sûriye
dixwaze bi vê teknîka
kîmyewî di flerêkî
pêkan ya navbera wê
û Israîlê de wek hêzek
xurtkirinê bikar bîne.
LeMiere dide zanîn ku
divê demê de hesabe
Isarîlê ya êrîflê li ser vê
nîn e lê xebatên Sûri-
yeyê dê bibe sedemê
rakirina tansiyona
herêmê. Di wêneyan
de dertê holê ku Sûri-
ye bi çekên moder yên
ji Rûsyayê kirî El Safirê
diparêze. Ev jî nîflan
dide ku Sûriye girîngi-
yek zêde dide El Sa-
firê. Sûriye teknîka
nukleer û çekên kîm-
yewî ji Koreya Bakûr
dikirire. LONDON

Artêfla Amerîkayê xwe amade dike ku ji Iraqê leflkerên xwe
vekêfle. Di nîqaflên vekiflînê de derket ku cihê herî ewle Xabûr e. 

Rojnameya Jane’s Intelligence Review (JIR)
ya Înglistanê li ser çekên kîmyewî ya
Sûriyeyê ji nûve dest bi hilberînê kirî. 

Sûriye çekên kîmyewî

takviye d›ke 

Wezîrê Karên Derve yê Almanyayê Frank-Walter Steînmeîer pifltî ku bi rayedarên Herêma

Federal a Kurdistanê re hevdîtin kir li Hewlêrê balyozxaneya Almanyayê vekir. 

Serkeftiya hilbijartina Îsraîlê û wezîra karê derva Tzipî
Livnî di cwaniya xwe de ajana MOSSAD-ê bû ye û
wazîfeyeên wê yên taybet hebû ne.

Livnî ajana 
MOSSAD-ê bû ye 

Wezîrê Karên Derve
yê Almanyayê
Steînmeîer li Iraq

û Herêma Federal a
Kurdistanê li ser vekirina
balyozxaneyê hevdîtin pêk
anîn. Di merasîma vekirinê

de Serokwezîrê Herêma
Federal a Kurdistanê
Nêçîrvan Barzanî axaftin kir
û di axaftinê de got ku
Kurdistan deriyê ketina nav
Iraqê ye. Barzanî bang kir
ku flîrketên alman bên

Kurdistanê û razemeniyê
bikin. Wezîrê Almanyayê
Steînmeîer jî pesnê ewle-
hiya li bajarên kurdan da û
xwest ku flîrketên wan
werin û li vir razameniyê
bikin.

Wezîra karê derva
ya Îsraîlê û serokê
Kdîmayê Tzi-

pî/50) Livnî di hevpeyvînek
xwe ya sala 1995 daye lê
wê demê belavkirina wê ji
aliyê ordûyê ve hatiye qe-

dexekirin, dibêje ew di ci-
waniya xwe de ajana MOS-
SAD-ê bû ye û di nava wê
de hin wazîfeyên wê yên
taybet hebû ne.
Livnî dibêje wazîfeyek wê
taybey tesbîtkirina filistî-

niyên befldarî êrîfla sala
1972 ya Munihê bû ye û

yek din ji di sala 1982 flerê
lUbananê bû ye.

DYA leflkerên xwe d› 
dya`yê re ved›kêfle

L› Hewlêrê balyozxaneya
Almanyayê 
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S
erokwezîrê Dewleta
Tirk Recep Tayyîp
Erdogan li Amedê
xîtabî girseyeke ji 5

hezar kesî pêk tê kir. Er-
dogan di mitîngê de îdia
kir ku ew cudakariyê di
navbera herêman de na-
kin û wiha pê de çû: “Sê
krîterên me hene: Yek ji
wan edalet, a din hiqûq û
ya din jî xizmet e. Em cu-
dakariyê nakin. Ji bo
pêkhatina van krîteran em
dixebitin.”
Erdogan di axaftina xwe
de flîara DTP’ê ku yeke-
mîn car ji devê Leyla Za-
nayê hatibû bihîstin bi kar
anî û got: “Em efendiyê
we nîn in, em xizmetkarên
we ne.” Pifltî civîna Kon-
greya Civaka Demokratîk
ku bihara borî pêk hatibû
di encamnameya wê de ev
flîar hatibû ragihandin. 
Erdogan li Amedê ji bilî
gotinên gulover der çare-
seriya pirsgirêka kurd de

qet tifltek negot û li zilma
polîsan li hemberî gelê
kurd xwedî derket. Erdo-
gan got; ‘hêzên ewlehiyê
hêzên AKP’ê nîn in.
Hêzên ewlehiyê yên Ko-
mara Tirkiyeyê ne.’ Erdo-
gan li dewsa ku ji ber zilm
û zordariya li ser gelê kurd
hatiye meflandin tifltekî
bêje lêxwedîderketina li
polîsan tercîh kir. 

DÎMENA 12’Ê ÎLONÊ
AKP ji bo mitînga li
Amedê anî ji navçe û ba-
jarên herêmê bi wesayîtan
alîgirên xwe anîn navenda
bajar. Berî hatina Erdogan
li tevahiya bajar tedbîrên
polîsiye yên berfireh hatin
girtin. 
Atmosfera duh li Amedê
rojên darbeya 12’ê Îlonê bi
bîr xist. Ji amediyan zêde-
tir, tîmên taybet, polîs û
komandoyên cendirme
hebûn.
AKP ji bo pirsgirêka girse-

bûn û befldariyê çareser
bike, bi wesayîtan ji nav-
çeyên Amedê û bajarên
din ên nêzî Amedê bi we-
sayîtan alîgirên xwe anîn
navenda Amedê. Ligel ku
qedexe ye jî AKP`î bi ser-
wîsên xwendekaran alî-
girên xwe birin qada mi-
tîngê. Midûriyeta Polîsan a
Amedê jî li tevahiya bajar
tedbîrên polîsiye yên ber-
fireh girtin. Li navçeyên
Baglar, Kayapinar û Kola-
na Emekê bi sedan polîs
hatin bi cih kirin. Li ser gu-
zergaha Kuruçeflme, riya
balafirgehê û Pira Alîpi-
narê jî bi sedan polîs, li gel
wesayîtên zirhî hatin cih
kirin. Li bajar jî hemû ku-
çe ji hêla polîsan ve hatine
girtin. 

D‹KANÊN L‹ 
SER R‹YA ERDOGAN
VENEBÛN
Li Amedê li tevahiya bajar
bi armanca flermezarkirina

hatina Erdogan a Amedê
dikan nehatin vekirin. Be-
flek dikanan li ser banga
koma navê, "Înîsiyatîfa
Gel a Demokratîk" li xwe
kirî, hatin vekirin. Lê di-
kanên li ser guzergaha Er-
dogan qet venebûn. Li ba-
jar ku bi hezaran polîs ha-
tin bi cih kirin, 17 kes ha-
tin binçavkirin.
Bi boneya mitînga AKP`ê
ya bi befldariya Serokwe-
zîr Recep T. Erdogan li
Qada Îstasyonê pêk tê, li
bajar hewayê rageflî zêde
dibe. Li tevahiya bajar he-
ta seat 11.00`an dikan ha-
tine vekirin. Pifltî banga-
waziya koma navê "Înîsi-
yatîfa Demokratîk a Gel" li
xwe kirî, beflek dikanan
hate vekirin. Lê cardin jî
dikanên li ser guzergaha
Erdogan bi tevahî girtîn e.
Esnafan diyar kirin ku bi
armanca flermezarkirina
Erdogan dê dikanên xwe
venekin.

Mitînga AKP`ê ya li Qada Îstasyonê ya Amedê fiyasko derket. Ligel hemû hewldanan gelê
Amedê eleqe nîflanî mitîngê neda. Erdogan ligel wezîr û parlamenterên xwe derket ser dikê û
got, ‘sê krîterên me yên esasî hene: Edalet, Hiqûq û Xizmet.’ Erdogan  bêyî ku qala pirsgirêka

kurd bike, pesnên hikûmeta xwe dan û got: “Hikûmeta AKP’ê serkeftî ye.”

Erdogan li Amedê xwedî li polîsan derket

R
ayedarên Amerî-
kayê jî pifltî girti-
na Manasê pesnê
Tirkiyeyê dan û ji

bo vekirina baregehê Tir-
kiyeyê destnîflan kirin. Li
ser vê Generalê teqawid
yê Amerîkayê Myers got
ku Amerîka û NATO’yê ji
Tirkiyeyê pir sûd wergirti-
ye û wiha pê de çû: “Divê
baregeha hewayî ya Încîr-
lîkê berfireh bibe.”
Serfermandarê Gifltî yê
berê yê Amerîkayê Gene-
ral Richard Myers di civî-
na NATO’yê ya li Polon-
yayê axivî. Di axaftinê de
li ser navê Amerîkayê ji
endamên NATO’yê alîkarî
xwest û got: “Bi biryara
Qirxizistanê ya ji bo girti-
na baregeha Manasê  ne
tenê pirsgirêka Amerî-
kayê ligel Amerîkayê
pirsgirêka endamên NA-
TO’yê ye.

BI TIRKIYEYÊ RE 
DIAXIVIN 
Myers bal kifland ser ba-
regeha Manasa li Qirxizis-
tanê û got: “Manas ji ber
ku nêzî Afganistanê bû
pir baregeheke stratejîk
bû û pêwîstiya heyî ya
flerê li Afganistanê diber-
sivand. Lê pifltî ku ev hat
girtin ji bo baregeheke nû
li Tirkiyeyê bê vekirin dê
hemû pifltgiriyên alterna-
tîf bidin Tirkiyeyê.” Myers
diyar kir ku dê ji bo vê
Wezîrê Parastina Amerî-
kayê Robert Gates û Tir-
kiyeyê de hevdîtin pêk
bên. 

NEYARIYA KURDAN
DIKE
Myers ji bo Afganistanê
got ku net tenê pirs-
girêka Amerîkayê ye;
destnîflan kir ku Afganis-
tan pirsgirêka hemû mu-

tefîkên di nav NATO’yê
de cih digirin e. 
Myers ji bo ku Tirkiye
destûr bide û ev baregeh
li Tirkiyeyê bê lêkirin
wek bertîl jî dilê Tirki-
yeyê xwefl kir û li dijî
PKK’ê dest bi ziman-
dirêjiyê jî kir. Myers PKK
wek rêxistineke neyar
nîflan da û got ne tenê ji
bo Tirkiyeyê ji bo Amerî-
kayê jî xetereyeke mezin
e. Pifltî vê pifltgiriya
Amerîkayê ya ji bo Tirki-
yeyê li du hev rêz kirin.
Hevkariya Amerîka, Tir-
kiye û Iraqê jî derxist
pêfl û sozê xurtkirina vê
da. 
Li gorî generalê teqawit
dê bi vî awayî li dijî
PKK’ê bi ser bikevin.
Mayrs ji bo êrîflên li dijî
PKK’ê xurtkirina îstîkrara
Iraqê wek xaleke muhîm
danî holê. Myers dixwa-

ze bi îstîkrara Iraqê li di-
jî kurdan raweste û piflt-
giriya Tirkiyeyê bike. 
Generalê Teqawid Myers
di pêflkêflkirina pesnê
Tirkiyeyê de got ku
artêfla tirk li Bosna, So-
malî û Afganistanê ligel
wan û NATO’yê cih girti-
ye û niha jî li kendava
Adenê ligel hêzên wan
tevdigere. 

ÇIMA PESINDAN?
Ji ber ku di vê axaftinê
de pir zêde pesnê Tirki-
yeyê hat dayîn der-
dorên siyasî ev wek
îroniyek destnîflan
kirin û gotin dema
ku Amerîka
bixwaze hin
tifltan bi Tirki-
yeyê bide qe-
bûlkirin dest
bi dayîna
pesnan di-

ke û Tirkiyeyê dinepixî-
ne. 
Li gorî agahiyên ku hatin
bidestxistin Amerîka dix-
waze ku li Trabzonê
wek alternatîfa Manasê
bixe dewrê û li vir bare-
geha leflkerî veke. Bilî vê
firekirina ba-
regeha Încî-
lîkê jî tê flî-
rovekirin. 
Her ku
T i r k i y e
w e k

baregeheke leflkerî ya
Amerîkayê dertê pêfl li
herêmê Rûsya jî ditengi-
je û nerazîbûna wê zêde
dibe. Amadekarî tê kirin
ku di demên pêfl de
artêfla Amerîkayê ya li
Iraqê di ser Tirkiyeyê re
bê vekiflandin û pirtirê
wan leflkeran ji bare-
gehên hewayî yên Tir-
kiyeyê sewqî Afganis-
tanê bên kirin. 
VARfiOVA 

Pifltî ku li Qafqasyayê bergeha leflkerî ya dawî ya Amerîkayê Qirxizistanê girt roj li Tirkiyeyê hilhat da ku cihê baregehê bide Amerîkayê. 

Tirkiye rê dide baregehên nû
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NESCO-yê rapor-
ta xwe ya di der-
barê zimanên cî-
hanê de roja

pêncflemê li Parîsê bi dax-
wuyaniyekê eflkere kir. 
Wê rewfla nexfleya zi-
manên cîhanê jî çêkir û li
gor vê nexfleyê zimanên
cîhanê di kategoriyên
wek; ‘bêewle’, ‘xeter’, ‘xe-
tera ciddî’, ‘krîtîk’ û ‘mirî’
de nirxand.
UNESCOyê bal kifland ser
xetera têkçûna 2500 zi-
manên cihanê. 
Saziya Perwerdehî, Zanistî

û Ferhengî ya Rêxistiya
Navnetewî (UNESCO) ya li
New Yorkê xuya kir ku îro
li cîhanê zêdetirê 6 hezar
zimanên zindî tên axaftin
hene. Nêzî 200 ziman di
dirêjiya 3 nivflên derbasbû-
yî de teqrîben ji nav çûne
û nêzî 2300 zimanên din jî
di bin xetera jinavçûnê de
ne. Li gor raporta UNES-
COyê, li cîhanê nêzî 200
ziman mane ku ji alî
kêmtirê 10 kesan ve tên
axaftin. Herwiha 178 zi-
manên din jî hene ku ji alî
10 heta 50 kesan ve tên

axaftin. Di raporta UNES-
COyê de tê diyarkirin ku
nêzî  ji sêya yekê zimanên
cihanê di nav gelên Afrî-
qayê de tê axaftin. Li gor
pêflbîniyan ji sedî 10ê van
zimanan heta 100 salên
din ê ji nav herin. Li gor
wê raportê welatên Hîn-
dîstan, Amerîka, Brezîlya,
Endonezya û Meksîka pir-
zimanî ne, lê gelek ji zi-
manên ku li van welatan
hene li ber xetera têkçûnê
ne. Li gor rapora UNE-
SOyê ji 2500 zimanên di
bin xeterê de, 18 li Tirki-
yayê ne. Zaravayê zazakî
ya Kurdî jî di nav lîsteya zi-
manên di xeterê de hatiye
hejmartin. Li gor nexfleya
UNESCOyê zimanên ku li
Tirkiyê di bin xeterê de ne
ev in: Abaza, Ahbazî, Adî-
ge, Gagavûz, Pontûsî, Yû-
naniya Qapadokî, Lazî,
Hemflînî, Romanî, Sûretî,
Ermenîi, Kabar-Çerkesî,
Kurdî (Zazakîi), Hervetîinî,
Ubihî, Turoyoyî, Milahso-

yî, Judezmo (Ladîno-Hub-
rî). Ji van zimanan; Yûna-
niya Qapadokî, Milahsoyî
û Ubihî di nav kategoriya
zimanên mirî de cîh digrin.
Zimanê Ubîhî di sala
1992an de pifltî axêverê
dawîn Tevfik Esenç mir, ji
holê rabû. Herwiha li Tir-
kiyê zimanên Abazayî,
Hemflînî, Lazî, Pontûsî
(Yûnanî), Romanî, Sûretî
(Süryanice) û Ermenî jî di
xeterê de ne. L‹ Türkiyê
axêverên Sûretî nemane,
yên ku vî zimanî diaxivin
koç kirine. Gagavûzî û La-
dino ya zarava Hubrî û Tu-
royo jî di xeterê de ne. Tû-
royo li herema Mîdyadê ji
alî Suryaniyan ve tê bikara-
nîn. Di sala 2008an de
axëverên vî zimanî li ruyê
cîhanê qasî 50 hezar kes tê
texmînkirin. 
Zimanê Hervetî di katego-
riya ‘krîtîk’ de cîh digre û
Abhazî, Adîge, Kabar-Çer-
kesî û Zazakî jî di katego-
riya zimanên ‘bêewle’ de

cîh digrin. Herwiha li gor
rapora UNESCOyê li Kur-
distanê jî 11 ziman li ber
têkçûnê ne. Li aliyê din Zi-
manên Milahsoyî ku li Ba-
kurê Kurdistanê li navçeya
Licê li Gundê Qamifllo di-
hat axaftin piflti ku ‹brahim
Hanna di sala 1995an de
mir,  ji hole rabû. Hanna ji
Rojavayê Kurdistanê koçê
Licê kiribû. Milahsoyî yek
ji devokên Aramî ye. 

Li gor UNESCOyê li Kur-
distanê zimanên Turoyo
ya zaravayê Asûrî/Suryanî
û Zazakî û Hawramî ya
Kurdî di bin xetera mirinê
de ne. Li gor lîste ya
UNESCOyê li Kurdistan’ê
Zimanê Milahsoyî jî miriye
û ziman û zaravên wek
Halawlayî, Lîflanayî, Dîda-
nî, Hertewînî, Denî, Sûretî,
Kilîtî jî li ber xetera
têkçûnê ne.

Wektê zanîn
Tv -yên
e r e b

rêzefîlmên tirk bi dublaja
erebî rojana diweflînin.
Nuha jî Abu-Dhuba-
i TV rêza fîlma " Kurtlar va-
disi" her roj diweflîne û di
nava rojê de jî dubare di-
ke.
Kurtlar vadisi li Tirkiyeyê
gelek rexne girtibû ku di
fîlm de heqaret û biçûkxis-

tin lê kurdan tê kirin.
Di fîlm de heqaret û biçûk-
xistin li serok û kurdên ba-
flûr jî tê kirin. Li gelek
malên kurdên baflûr ev Tv-
yên erebî ku rêzefilmê di-
weflînin jî derdikevin.
Berdevkê wezîrê Kulturî
yê hukumeta Kurdistanê
Taman fiakir got " Me bi ri-
ya balyozxaneya Îraqê a li
Dhubaiyê  ji Abu Dhuba-
i Tv-ê daxwaz kir ku ev

fîlm ji weflanê rakin. Di
fîlm de serokên kurd bi-
çûk tên xistin. Daxwaza

me ya fermî gihaflt Abu
Dhubaîyê lê hîn jî bersiva
me ne hatiye dayîn. 

30

Yek ji romanên
xwediyê Xelata
Nobelê ya

Wêjeyê Orhan Pamuk
jî "Kar" (Berf) e. fiano-
geha Bajêr a Freiburga
Almanyayê ji 'Kar'ê lîs-
tikek amade kir û lîs-
tik di 23-24'ê vê mehe
li Stenbolê, li fianoge-
ha Haltun Taner a li
Kadikoyê bilîze.Li gor
daxuyaniya fianogeha
Bajarê Mezin a Sten-
bolê derhêneriya lîs-
tinê Sandra STrunz ki-
riye û lîstik niha li
Stenbolê dê derkeve
pêflberî temaflevanan.
Di lîstikê de nivîskare-
kî ku li Frankfurtê dijî
ji bo li ser mijareke si-

yasî lêkolînê bike diçe
Qersê, ji ber pir barîna
berfê li bajêr dîl dimî-
ne û dibe flahidên
pevçûnên gikrî yên li
bavêr.
Piflti lîstikê dê bi der-
hêner û lîstikvanan re
sohbeteke pêk bê.

fianogeha Bajêr a Freiburga Almanyayê ji
romana Orhan Pamuk lîstikek amade kir û
niha dê bilîze.

Hukumeta Kurdistanê daxwaza resmî ji TV-yên ereb

ên ku rêzefîlma "Kurtlar vadisî" diweflînin kir da ku ev

fîlm ji weflanê bê rakirin.

'Berf'a Orhan Pamuk

derdikeve ser dikê 

UNESCO:

Li Kurdistanê 11 ziman li ber mirinê ne 

Kurdan ji tv-yên ereb xwest ´Kurtlar vadisi´ neweflînin 

Turoyoya zaravayê Asûrî/Suryanî, Zazakî û Hawramî, Halawlayî, Lîflanayî, Dîdanî, Hertewînî, Denî, Sûretî, Kilîtî jî li ber xetera têkçûnê ne.
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Andy Warhol’un klasik-
leflmifl Monroe portre-
sini an›msatan ve flu

an Londra’daki Urban Art
Sale’de bulunan Moss re-
simlerine 150.000 Sterlin de-
¤er biçiliyor. Bask›lar s›n›rl›
say›da; alt› farkl› renk for-
mat›ndaki çal›flmadan sade-
ce 20 adet bas›ld›. Eserlerin
aç›k art›rmaya ç›kar›laca¤›
Urban Art Sale yetkilileri,
Banksy’nin eserlerinden ço-

¤unun tek  tek sat›ld›¤›n› ve
ay sonunda art›rmaya ç›kar›-
lacaklar›n bu gruptan geriye
kalan birkaç tanesi oldu¤u-

nu ifade ettiler. Sanatç›n›n
di¤er çal›flmas› Nola Pink’in
ise 24 flubatta sat›fla sunul-
mas› planlan›yor.

Ünlü grafiti sanatç›s› Banksy’nin yapt›¤› alt› Kate Moss portresi, flubat
ay›n›n sonunda Londra’daki Urban Art Sale’de aç›k art›rmaya ç›kacak.

Banksy’nin modeli de Moss

e 
Son nefesine bahse girdiler

Big Brother program›n›n kanser hastas› y›ld›z› Jade Goody’nin ölüm tarihi üzerine bahis
oynan›yor. Rahim a¤z› kanserine yakaland›¤›n› ve en fazla iki ay içinde ölece¤ini aç›klayan 28

yafl›ndaki Goody’nin son nefesini hangi gün ve saatte verece¤i internetteki 
bir sitede ödüllü yar›flma konusu oldu.

kanserine yakaland›¤›n›
ö¤renen ve bir y›ld›r teda-
vi gören Goody’nin dok-
torlar›, art›k umutlar› kal-
mad›¤›n› belirtmiflti.

2002’de Big
B r o t h e r

yar›flmas›yla flöhrete
kavuflan ve daha son-
ra kansere yakalan›p
sekiz hafta ömrü kal-
d›¤› aç›klanan Jade
Goody’nin ölece¤i
an› bilene son model
bir telefon verece¤ini
aç›klayan site tepki
topluyor. 
Doktorlar Goody’nin
rahim a¤z› kanserine
yakaland›¤›n› ve te-
davilere cevap alama-
d›klar› için en fazla
iki ay içinde ölece¤i-
ni aç›klam›flt›. Bun-
dan sonra kurulan bir
internet sitesi Goody
üzerinden bir bahis
bafllatt›. Sitede genç
kad›n›n ölece¤i günü

ve saati tahmin ede-
rek elektronik posta
adreslerini b›rakan
kiflilerden do¤ru bi-
len I-Phone 3-G tele-
fon kazanacak.
Goody’nin ölüm an›-
n›n da televizyonda
yay›nlanaca¤› aç›k-
land›. Ancak flimdi
bunun ne kadar etik
olup olmad›¤› tart›fl›-
l›yor. 28 yafl›ndaki
Goody’nin son günle-
rinin medya taraf›n-
dan takibe al›nmas›y-
la bafllayan tart›flma-
lar son kararla alev-
lendi.

ÜLKEN‹N KONUSU
OLMUfiTU
Yar›flmadaki s›ra d›fl›
davran›fllar› ve Irak’›n

devrik lideri Saddam
Hüseyin’i boksör, ün-
lü dedekif Sherlock
Holmes’ü de tuvaleti
icat eden kifli zanne-
den Goody’nin yar›fl-
madan ç›kar›lmas› is-
tenmifl ancak o finale
kadar kalm›flt›. 
Ünlü sunucu Jeff Bra-
zier ile yar›flmadan
sonra birlikte olmaya
bafllayan Goody su-
nucudan iki erkek
çocu¤u sahibi olmufl-
tu. 
Ünü giderek artan
genç kad›n kendi te-
levizyon program›n›
sunmaya bafllam›fl
hatta kendi parfümü-
nü piyasaya sürmüfl-
tü. 
Geçen y›l rahim a¤z›
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• Lavaboyu temizlerken
tuzla bast›rarak silince
hem iyi temizler hem de
kokular› giderir. 

• Uzunca bir süre kulla-
n›lmayan eski çaydanl›k-
lar›n kötü kokusunu gi-
dermek için içine bir par-
ça kesme fleker koyun. 

• Pilav›n›z› tekrar ›s›t›rken
bir kab›n içine su koyup
bu kab›n üzerine pilav
tenceresi koyularak ›s›t›l›r-
sa pilav taneli kal›r tazeli-
¤ini muhafaza eder. 

• Patates piflirirken suyu-
na bir kafl›k sirke konursa
hem rengi sar› kal›r hem
de daha lezzetli olur. 

• Hal›n›n rengini canlan-
d›rmak için en son suyu-
na sirke konur. 

• Çizik zeytin ya¤ ve li-
monla servis esilirse daha
lezzetli olur. 

• Sütü oca¤a koymadan
tencere so¤uk suyla çalka-
lan›rsa süt kaynarken dibi-
ne yap›flmaz. 

• Bulafl›k suyunuza bir
kafl›k sirke katmakla bula-
fl›klar›n›z›n daha kolay ve
temiz y›kand›¤›n› göre-
ceksiniz. 

• Renkli gömlekler y›kan-
madan önce iki saat sirke-
li suda b›rak›l›rsa renkleri
canl› olur. 

• Yo¤urdu suland›rmak
için tahta kafl›kla üstten al-
mak gerekir. 

• Elbiselerin fermuarlar›
y›kan›rken bozuluyorsa
makineye atmadan önce
kapat›l›r. 

• Kap›lar›n›z veya çekme-
celeriniz bir müddet sonra
kapanmalar› zorlafl›r. Ka-
p›n›z›n, çekmecenizin sür-
ten k›sm›na vazelin sürün. 

• Bafl a¤r›s› için: Kahve
çekirde¤ine limon suyu s›-
k›n yavafl yavafl yiyin.
(Birkaç tane) 

• fiarap fliselerinin manta-
r›n› tekrar flifleye geçirmek
için: Mantar› kaynar su-
yun içine at›n.

PRAT‹K B‹LG‹LER

Ispanaklar› bol suyla bir-
kaç kere y›kay›n. Yap-
raklar›n› dallar›ndan ay›-
r›n. Bir tencerede, bir
miktar tuzlu suyu
kaynat›n. Ispa-
naklar›n yaprak-
lar›n› kaynayan
suya at›p, 4-5 da-
kika kadar piflirerek
yumuflat›n. Delikli kep-
çeyle ç›kar›n. Bir süzge-
cin içine koyarak fazla
suyunu salmas›n› bekle-
yin. Küçük bir tencereye
bir çay barda¤› s›v› ya¤›
koyun. ‹çine unu ilave

edin. Sürekli kar›flt›rarak
un pembeleflinceye ka-
dar kavurun. Süt ve su-
yu ilave edin. Bu kar›-

fl›m koyu muhal-
lebi k›vam›na
gelince içine
› spanak la r ›

ekleyin. 1 da-
kika kadar birlik-

te kavurduktan sonra
ateflten al›n. Üzerine sar-
m›sakl› yo¤urt yay›n.
Salçay› tereya¤›yle bir-
likte biraz piflirin. Yeme-
¤in üzerine sosu gezdi-
rip, servis yap›n.

1 Kg Ispanak, 1 Çay Barda¤› S›v›ya¤
3 Çorba Kafl›¤› Un, 2 Çay Barda¤› Süt

1/2 Çay Barda¤› Su, Tuz
Yo¤urt ve Sarm›sak, 1 Çorba Kafl›¤› Salça

1 Çorba Kafl›¤› Tereya¤›

Malzemeler

Borani (6 Kiflilik)  

Moda dünyas›na
yeni at›lan tasa-
r›mc› Henry Hol-

land, kendi markas›
House of Holland için
moda ikonlar›n› ç›plak
olarak karikatürize etti¤i
t-shirtleri üretti. 
‹ngiliz tasar›mc› Henry
Holland, moda sahnesi-
ne 80’ler temal› sloganl›
ve uzun t-shirtlerle gir-
miflti. En yak›n arkadafl›
Agyness Deyn’in de des-
tekleriyle tan›nan yeni
nesil modac›lardan oldu.

Kendi markas› House of
Holland için tasarlad›¤› t-

shirtler ile flu anda yine
gündemde olan tasar›m-

c›, yeni t-shirtlerini en
yak›n arkadafl› Agyness
Deyn ile tan›tt›.
Moda dünyas›n›n ikon
karakterlerinin ç›plak
halde ilüstrasyonlar›n›
yapan Holland’›n tasa-
r›mlar› birkaç ay içinde
ma¤azalarda yerini ala-
cak.
Holland’›n ç›plak tasvir
etti¤i ikonlar aras›nda,
John Galliano, Daphne
Guinness, Anna Piaggi,
Agyness Deyn ve Alber
Elbaz da bulunuyor.

Calvin Klein kült
parfümlerini “We
are one” sloganla-

r›yla bezeli bir halde sa-
tacak. Birçok dilde bu
slogan› kullanan marka-
n›n bu limitli ürününü
alanlar ayr›ca mini bir

hoparlöre sahip olacak-
lar. Müzi¤in evrensel li-
san oldu¤unun alt›n›
sloganl› fliflelerin alt›na
yerlefltirdi¤i minik ho-
parlörle anlatan CK'in
bu promosyonu tutula-
cak gibi görünüyor. 

Promosyon
hem fonksi-
yonel bir
ürün vaad
ederken, ko-
leksiyoner bir ürün de
vermifl oluyor. 100 ml'-
lik fliflelerle sat›lacak

parfüm gelecek aydan
itibaren ma¤azalarda
bulunabilecek. 

Kült oyuncak Barbi-
e’yi yeniden günde-
me getirmek ve ko-

ca suratl› rakiplerini ekar-
te etmek amac›yla podyu-
ma ç›kart›lan canl› Barbi-
e’ler lüks tasar›mc›lar›n
kreasopnlar›n› sundular. 
1950’lerden ilham alan
Barbie, Mattel firmas›n›n

pembe logolu kült bebe¤i.
Koca gözleri, zarif yüzü,
sar› saçlar› ve düzgün vü-
cut hatlar›yla her küçük
k›z›n sahip olmak istedi¤i
bebek. Calvin Klein, Ale-
xander Wang, Diane Von
Furstenberg, Michael Kors
gibi tasar›mc›lar›n katk›la-
r›yla podyumda sal›nan

gerçek Barbie’ler, bebek-
lerin 50. yaflgünü için ora-
dayd›lar. K›z çocuklar›n›
adeta giysi ve modayla ta-

n›flt›ran iyi giyimli Barbi-
e’nin bu ilk Moda Haftas›
deneyiminde Ken bebek
de onu yaln›z b›rakmad›.

Calvin Klein’›n minimalist fliflede sunulan efsanevi
parfümleri One ve Be bir sürprizle sat›lacak. 

Bir dönem k›z çocuklar›n sahip olmak istedi¤i vücut

ölçüleri ve hatlar›na sahip plastik sar›fl›n, New York

Moda Haftas› kapsam›nda defile sundu.

Henry Holland moda dünyas›n›n önemli karekterlerini t-shirt üzerine ç›plak çizdi. Holland’›n
ç›plak tasvir etti¤i ikonlar aras›nda, John Galliano, Daphne Guinness, Anna Piaggi, Agyness
Deyn ve Alber Elbaz da bulunuyor.

Henry Holland’tan 
ç›plak moda dünyas›

Parfüm fliflesinden
müzi¤e yolculuk

Plastik bebek Barbie podyumda

Haz›rlan›fl›
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Deniz Kandiyoti, Cariyeler
Bac›lar Yurttafllar, Metis
Yay.  
Türkiye’de Kad›n Araflt›r-
malar›'nda son y›llarda kufl-
kusuz çok yol al›nd›. Ancak
bu araflt›rmalar›n toplum-
bilim çal›flmalar›na getire-
bilece¤i elefltirel bak›fl› gö-
zard› eden zihniyetin afl›l-
d›¤› söylenemez.
Deniz Kandiyoti'nin
1975-1995 y›llar› aras›n-
da yazd›¤› yaz›lardan
seçmeleri içeren Cariye-
ler, Bac›lar, Yurttafllar
bu alanda çok önemli aç›-
l›mlar getiriyor. K›rsal/kent-
sel dönüflümün cinsiyet rol-
lerine etkisi; Kemalist femi-
nizmin anlam›; cinsiyet rol-
lerinin milliyetçilik, devlet
ve ‹slam ba¤lam›nda sorgu-
lanmas›; erkek kimlikleri-
nin toplumda iktidar ve ege-
menli¤in kurumsallaflma-
s›yla ba¤lant›s›; ataerkilli-
¤in kad›nlar›n yan› s›ra er-
kekler üzerindeki bask›c›l›-
¤›; "kad›n" terimi yerine

öneri-
len "toplumsal cinsi-
yet" kavram›n›n olanaklar›;
bu kavram›n "modernlik"
anlay›fllar› çerçevesinde ir-
delenmesi gibi pek çok ko-
nuyu tart›flmaya aç›yor.
Cariyeler, Bac›lar, Yurttafllar
Kad›n Araflt›rmalar› alan›n-
da çal›flma yapanlar›n yan›
s›ra, Türkiye'deki de¤iflen
dinamikleri kavramaya çal›-
flan okurlar›n da ilgisini çok
çekecek de¤erli bir kaynak. 

Erendiz Atasü, Bir Yafldö-
nümü Rüyas›, Everest Yay.
Edebiyat› yaflam›n sorgu-
lanma alanlar›ndan biri
olarak gören Erendiz Ata-
sü, yap›tlar›nda yak›n geç-
miflle, yak›n geçmiflin bilin-
çalt›m›z› dokuyan izlekle-
riyle ve cinselli¤imizin top-
lumsal belirlenmiflli¤iyle
tart›flan bir yazar. Ata-
sü'nün en önemli yap›tlar›n-
dan biri olan Bir Yafldönü-
mü Rüyas› da konusunu ya-
k›n tarihin
kad›nl›k im-
g e l e r i n d e n
al›yor.
Klasik edebi-
yat›m›z›n en
etkin kitapla-
r›ndan biri
olan Çal›ku-
flu'na yapt›¤›
göndermeler
arac › l ›¤ ›y la
kad›na daya-
t›lan rolleri
ve bu roller-
den kurtulufl

çabas›n› sorgulayan Atasü,
Feride ve Kâmuran iliflkisi-
ni de yeniden kurarken, ya-
k›n tarihimizin erkek imge-
siyle de hesaplafl›yor.
Bîr Yafldönümü Rüyas›, za-
man zaman yolu yan›lg›lar
ve yan›lsamalardan geçse de
kad›n›n kendini aray›fl öy-
külerinden biri...
“Çok k›sa bir an... Çocuk,
yaratma cesareti ve ›st›rap
aras›ndaki ba¤dan söz eder-
ken... gövdesine çok yak›n

ama kad›nl›-
¤›na uzak
bir ada ka-
dar mesafeli
bu k›n›ndan
çekilmifl in-
ce k›l›ç genç
adama, b›-
çak saplan-
mas›n› and›-
ran bîr çe-
kim duy-
mufltu, öyle
genç ve öyle
d o k u n u l -
mazd›...” 

Yata¤an; Hesaplafl-
ma, A. Ni-
jad Sirel,
G e n d a fl
Yay.
Bir hayat›n
kahraman›
di¤er hayat›n
katili midir?
Cevaplar çe-
flitli olabilir
ama fluras› ke-
sin ki, kahra-
manlar iyi niyet-
li, cesur, yaln›z,
s›radan insanlar-
d›r ta ki koflullar
onlar› ortaya ç›ka-
rana kadar. Ortaya ç›kt›klar›
zaman da yine iyi niyetli, ce-
sur ve yaln›z olurlar. Sadece
s›radan de¤illerdir art›k. Yar-
g›lanmalar› ise tarihin derin-
liklerinde gerçekleflir. Kendi-
lerini savunma haklar› nadi-
ren olur. Katiller iyi niyetli ve
cesur de¤ildir. Farklar› budur. 
Koflullar insanlar›n hayat›n›
etkiler mi? Yoksa insan m›
kendi koflullar›n› belirler?

Belki de ikisi bir-
den. Nedensiz
kaza bile olma-
d›¤›na göre? 
Bunlara kafa
yorarken bir-
den sizi yafla-
ma ba¤layan
her fleyin
yok oluver-
di¤ini düflü-
nün. Sev-
diklerini-
zin de.
Hem de
çok kal-

leflçe. Birileri
sizi de yok etmeye çal›fl›yor.
Tek bir insandan bütün siste-
me kadar çürümüfllü¤ü fark
ediverin birden. Bu sistemin
bir parças›yd›n›z önceden.
Üstelik siz göreviniz gere¤i
bir öldürme makinesi olarak,
özenle yetifltirildiniz ayn› sis-
tem taraf›ndan. Eskiden göre-
vinizdi, flimdi bildi¤iniz tek
ifl. Katil olmamaya çal›fl-
mak ne zor? Hem de kufl
avlar gibi adam öldürerek.  

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

Y›ld›z Teknik Üniversitesi mezunu mesle¤inde 13
y›ll›k  deneyimi olan ö¤retmenden, ilkö¤retim
ça¤›ndaki çocuklar›n›za Türkçe ve Matematik

dersleri verilir. Ev ödevlerinde yard›mc› olunur.

Tel : 0750 221 52 09 

ÖZEL DERS VER‹L‹R 

20 y›ll›k Lease'i olan gelifltirilmeye çok musait, üzerinde 6
odas› olan, kiras› ve rate'i odalardan dolay›  bedavaya gelen

restaurant sat›l›kt›r.  Takings:  £3.500-4.000

(delivery yoktur).

Daha fazla bilgi için 02072491528 veya 07833726609'u
aray›n›z.  (çiddi al›c›lar›n aramas› rica olunur)

Stoke Newington
Church Street'te Sat›l›k Restoran

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 

birimlerine yak›n, kuruyemifl, kurutulmufl meyve, çikolata ve 
confectionary ürünleri satan dükkan, Londra d›fl›na tafl›nma 
nedeniyle sat›l›kt›r. Dükkan gelifltirilebilinir bir durumdad›r. 

Ciddi al›c›lar aras›n lütfen. 
Haftal›k Business Rate:£30

Lease 20 yillik • Yillik kira £5500 • Satis fiyati: £18000
M: 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

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 

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 Cafe shop 

‹yi bir yerde olan cafe shop 

ister bofl dükkan ister cafe shop
olarak sat›l›kt›r. Her ifle çok

uygundur ve park 

sorunu yoktur . 

Kira ve Rates £9,430

Lease : 7 y›l ve önü aç›k 

Tel : 02088093845 –
07960672258

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

SATILIK RESTAURANT
Yeni dekore edilmifl Enfield’de ana cadde

üzerinde bulunan gelifltirilmeye müsait bal›k
restoran› özel nedenlerden dolay› sat›l›kt›r.

Taking: 1200-1500 • Lease: 15 y›l – önu ac›k

Tel: 0208 804 50 05

Mob: 0777 227 61 89

Eleman aran›yor 

Ofiste çal›flacak ingilizce ve
türkçe  bilen elemana ihtiyac

vard›r.

Tecrübe gerekmemektedir.
Cv’nizi

ali@claimforaccident.com
yollayabilirsiniz .

Tel : Ali : 07886 446 751

Kiral›k Oda

Edmonton ’da kiral›k

odalar bulunmakta ve

bütün faturalar kiraya

dahildir.

Tel : 07903082296

One Pound  Shop Sat›l›k 

Çok güzel bölgede

bulunan haz›r çal›flan

pound and plus  dükkan›

sat›l›kt›r. 

Tel: 02083403444

Mob : 07975773023

HOLBORN'da ifllek caddede Sat›l›k CAFE

Holborn tren istasyonu ile Russell Square Tren istasyonu aras›nda,
üzerinde 2.000 kiflinin çal›flt›¤›  ofis, karfl›s›nda 4, 500 kiflilik otel ve

yan›nda 2,000 ö¤rencili üniversite bulunan yo¤un bir cadde
uzerinde bulunan 3 ayd›r aç›lm›fl, full yeni dekorlu, cafe ortaklar›n

anlaflmazl›¤›ndan dolay› sat›l›kt›r. 

Ciddi al›c›lar›n aramas› rica olunur.

Tel; 07792 177 101 no'dan Ismail beyi ile görüsebilirsiniz. 

Sat›l›k Araba 

BMW 840 CI ,  1995 low
mile age ,  full    BMW
servis geçirmifl , çok iyi

durumda olan araba özel
nedenlerden dolay› sat›l›kt›r 

Tel : 07737257501

Holloway Road

Islington'da bayan için
kiral›k oda.

TEL: 07932383437

Manor House Train Stationa 5
dakika  mesafede,   

k›z ö¤renciye uygun  ve talebe
için kiral›k oda bulunmakta . 

Tel : 0776  50 88  215 

Door Supervision  4 gün  30 saat 
Close Protection  150 saat 

CCTV  Controller  4 gün  30 saat 
Yukardaki alanlarda güvenlik kursalar› verilmekte ve

bu kursalar› bitirenlere diploma verilecektir.
Web:dnisecrurity.co.uk    

Tel :  02082456559 veya 07961728888

DNI  SECURITY LTD.

We organized wedding, parties, 
concert and other activities 

Please call us for more information 

Tel: 07784686462
Email: kubilaydengiz@hotmail.com

Dengiz Entertainment Services

Sat›l›k Cafe Shop

Bournemouth’ta
bulunan ve iyi ifl
yapan cafe shop

sat›l›kt›r. 

Tel : 07807837484

PROFESSIONAL COOKING SERVICE

Provided for your special 

occasions from the world class

chep britdays anniversaries 

wedding parties special cocktails 

private occasions please contact 

mr. Tacim Yetis for quotations on

078 7836 0195

F‹L‹Z CAR‹NG
Child care, hygienic home &

office cleaning, English &
Turkish kitchen cooking

needs, please call us.

Çocuk bak›m›, hijyenik ev &
iflyeri temizli¤i, ‹ngiliz & Türk
yemek yap›m› ihtiyaçlar›n›z

için lütfen bizi aray›n›z.
Tel:  07925151967

THE ANATOLIAN LONDON LTD.
FOOD PACKAGING

For all your food packaging needs, please call us.
Sweets, nuts, confectionary, pulses, etc.

Any size, any quantity.

GIDA PAKETLEME
Her türlü g›da paketleme ihtiyac›n›z için bizi aray›n›z.

fiekerleme, çerez, bakliyat vs. Her ebatta ve her say›da servis yap›l›r.
Tel: 07960 300 347
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S
on haftalarda üst
üste puan kay›p-
lar› yaflayan flam-
piyonluk adayla-
r›ndan Galatasa-

ray, ligde kalma mücade-
lesi veren Kocaelispor'a,
Taner Gülleri'nin 4 golle
y›ld›zlaflt›¤› maçta evinde
5-2 ma¤lup oldu.
Ali Sami Yen Stad›n'daki
maç›n 15. dakikas›nda
Mehmet Topal'›n uzak
mesafeden att›¤› golle 1-0
öne geçen Galatasaray,
24. dakikada Taner'in go-
lüne engel olamad›. Lin-
coln ve Nonda ile yakala-
d›¤› pozisyonlar› de¤er-
lendiremeyen ve savun-
mas›nda aç›klar veren sar-
k›rm›z›l›lar, 35. dakikada
bu kez Murat Hac›o¤-
lu'nun golüyle soyunma
odas›na 2-1 yenik indi.
‹kinci yar›ya Arda ve Ba-

r›fl'› oyuna alarak bafllayan
ev sahibi ekipte, 51. daki-
kada Lincoln'ün mutlak
pozisyonunu Serdar Kul-
bilge'nin sakatlanmas› ne-
deniyle oyuna giren K›l›-
çarslan kurtard›. Artan kar
ya¤›fl›na ra¤men ataklar›n›
s›klaflt›ran Galatasaray, 64.
dakikada yakaland›¤›
kontratakta Taner'in ikinci

golüyle 3-1 yenik duruma
düfltü.
Bu bölümden sonra Ar-
da'n›n önderli¤inde rakip
kaleye yüklenen Galatasa-
ray, 73. dakikada Lincoln
ile fark› 1'e indirirken, 84.
dakikada kazan›lan penal-
t›da Baros'un vuruflu kale-
cide kald›. Servet'in sakat-
lanmas›yla son bölümleri
10 kifli oynayan sar›-k›r-
m›z›l›lar, 88'de gecenin
y›ld›z› Taner'in 'hat-
trick'iyle 4-2 geriye düfltü.
Maç›n skorunu yine Taner
uzatma anlar›nda belirledi
ve Galatasaray bu sezon
sahas›ndaki ilk yenilgisini
5-2'lik skorla ald›. Son 4
maçta 3. kez sahadan
ma¤lup ayr›lan sar›-k›rm›-
z›l›lar, flampiyonluk yar›-
fl›nda lider Sivasspor'un 8
puan gerisinde 37 puanla
haftay› 5. s›rada kapatt›.

T
urkcell Süper
Lig'in lideri Si-
vasspor, ken-
di saha ve se-
yircisi önünde

7. dakikada Kamanan'›n
att›¤› golle Eskiflehirs-
por'u 1-0 ma¤lup ede-
rek Trabzonspor'la ara-
s›ndaki fark› 3'e ç›kard›.
Maça ev sahibi Sivass-
por h›zl› bafllad› ve 7.
dakikada Sezer Badur
ile 1-0 öne geçti. Golü
yedikten sonra deplas-
man tak›m› Eskiflehirs-
por, zaman zaman
önemli pozisyonlar bul-
mas›na ra¤men bunlar-
dan faydalanamay›nca
ilk devre 1-0 ev sahibi
tak›m›n üstünlü¤ü ile
sona erdi.
‹kinci yar›da Sivasspor
daha temkinli oynar-
ken, Eskiflehirspor ise
beraberlik golü için ra-

kip kalede kontraatak-
larla gol arad›.
Ev sahibi Sivasspor,
sonradan oyuna dahil
olan Balili ile iki önem-
li pozisyondan yararla-
namazken, Eskiflehirs-
por'da ise hücum hat-
t›nda Anderson'un yal-
n›z kald›¤› görüldü.
Kalan dakikalarda bafl-
ka gol olmay›nca maç›
1-0 kazanan Sivaspor,
21. hafta sonunda da li-
derli¤ini sürdürmeyi ba-
flard›.

Maç›n ard›ndan Sivass-
porlu futbolcular ve ta-
raftarlar büyük sevinç
yaflad›. Tak›m› tribünle-
re ça¤›rarak alk›fllayan
Sivassporlu taraftarlar,
''‹flte taraftar, iflte flampi-
yon'' tezahüratlar› yapt›.
Eskiflehirsporlu futbol-
cular ve teknik heyet
ise maç›n bitifl düdü¤ü-
nün ard›ndan orta ha-
kem Süleyman Abay'a
itirazda bulundu. ‹tiraz-
lar sonucu Eskiflehirs-
porlu Engin, Abay tara-
f›ndan sar› kartla ceza-
land›r›ld›. Sivassporlu
futbolcu Faruk Bayar'›
tribünlere ça¤›ran Eski-
flehirsporlu taraftarlar,
Bayar'› alk›fllad›. Bayar
da onlara formas›n› he-
diye etti. Bu sonuçla Si-
vaspor puan›n› 45'e
yükseltirken, Eskiflehirs-
por ise 24 puanda kald›.

S
ivasspor ile zirveyi
paylaflan Trabzons-
por, Turkcell Süper
Lig'in 21. haftas›nda
Denizlispor'u Hüse-

yin Avni Aker Stad›'nda
a¤›rlad›. 
Alt s›ralardan kurtulma mü-
cadelesi veren Denizlispor,
15. dakikada Angelov'un ka-
fa vurufluyla topu filelere
göndermesiyle deplasmanda
1-0 öne geçti. Gökhan Ünal
ile yakalad›¤› pozisyonlar›
de¤erlendiremeyen Trab-
zonspor, soyunma odas›na da
1-0 geride gitti. Kendi saha-

s›ndan h›zl› ç›karak rakip ka-
lede pozisyon arayan Deniz-
lispor, Trabzonspor'un yapt›-
¤› hatalar› iyi de¤erlendirdi
ve 60. dakikada Bangoura ile
fark› 2'ye ç›kard›. Kalan sü-
rede Gökhan Ünal ile rakip
kalede önemli pozisyonlar
yakalayan bordo-mavililer,
skoru de¤ifltirmeyi baflara-
mad› ve karfl›laflma da Deniz-
lispor'un 2-0 üstünlü¤üyle
bitti. Bu sezon kendi saha-
s›nda ilk kez ma¤lup olan
Trabzonspor, 42 puanda ka-
larak flampiyonluk yar›fl›nda
çok önemli 3 puan b›rakt›.

T
urkcell Süper Lig'in
21. haftan›n ilk ma-
ç›nda, Gaziantep
Kamil Ocak Sta-

d›'nda Befliktafl, ikinci yar›-
da att›¤› gollerle Gazian-
tepspor'u 3-0 ma¤lup etti.
Gaziantepspor, maça h›zl›
bafllad› ve golcü futbolcu
Beto ile rakip kalede gol
aray›fl›na girdi, ancak bu
ataklardan sonuç alamad›.
Befliktafl ise Nobre ve Bo-
bo ile Gaziantepspor kale-
sinde gol bulmaya çal›flt›,
ancak bu ataklardan sonuç
alamad›. Özellikle ilk yar›-
n›n son dakikalar›nda Ga-
ziantepspor, Beto'nun aya-
¤›ndan çok önemli bir gol
pozisyonundan yararlana-
mad›. ‹kinci yar›ya Beflik-
tafl çok h›zl› bafllad› ve 48.
dakikada Tello'nun kullan-
d›¤› köfle vuruflunda topa

çok iyi yükselen Nobre ile
siyah-beyazl› ekip 1-0 öne
geçti. Bu golün 3 dakika
sonras›nda Tello'nun ceza
sahas› d›fl›ndan att›¤› golle
fark› ikiye ç›karan Beflik-
tafl, biraz daha rahatlad›.
Befliktafl, 87. dakikada ilk
golün sahibi Nobre ile
üçüncü golü buldu ve ka-
lan dakikalarda baflka gol
olmay›nca maç Befliktafl'›n
3-0 üstünlü¤ü ile sona erdi.
Bu sonuçla Befliktafl puan›-
n› 39'a yükseltirken, Gazi-
antepspor da 30 puanda
kalm›fl oldu.

Son 4 maçta 8 puan b›rakan Galatasaray, ligin 21. haftas›nda 
da bu sezon sahas›ndaki ilk yenilgisini a¤›r bir skorla ald›. 

Sar›-k›rm›z›l›lar, ligin dibindeki Kocaelispor'a Ali Sami Yen'de 
5-2 yenilerek, lider Sivasspor'un 8 puan gerisine düfltü.

Turkcell Süper Lig'de lider Sivaspor, kendi sahas›nda
Eskiflehirspor'u Kamanan'›n golüyle 1-0 ma¤lup ederek
takipçisi Trabzonspor ile aras›ndaki fark› 3 puana ç›kard›.

Trabzonspor, Turkcell Süper Lig'in 21.
haftas›nda Denizlispor'a sahas›nda 2-0 yenildi.

Yeflil-siyahl›lar›n gollerini Angelov ve Bangoura
kaydederken, Trabzonspor flampiyonluk

yar›fl›nda çok önemli 3 puan kaybetti. 

Galatasaray komada: 2-5

Denizlispor Trabzon'u 
sarst›: 0-2

Turkcell Süper Lig'de 21. haftan›n
aç›l›fl maç›nda Befliktafl, deplasmanda
Gaziantepspor'u ikinci yar›da Nobre
(2) ve Tello'nun att›¤› gollerle 3-0'l›k

skorla geçmeyi baflard›.

Befliktafl ikinci
yar›da aç›ld›: 0-3

Sivasspor doludizgin: 1-0

T
urkcell Süper
Lig'in 21. haf-
tas›nda Genç-
lerbirli¤i ile
Fene rbahçe ,

Ankara 19 May›s Sta-
d›'nda karfl› karfl›ya gel-
di. Ev sahibi Gençlerbir-
li¤i, Jedinak'›n att›¤› gol-
le sahadan 1-0 galip ay-
r›ld›.
Karfl›laflmaya iyi baflla-
yan ev sahibi ekip, 14.
dakikada golü buldu. Je-
dinak'›n kulland›¤› ser-
best vuruaflta Deivid'e
çarpan top kaleci Vol-
kan'› yan›ltt› ve a¤lara
gitti. 
‹lk yar›y› 1-0 önde kapa-
tan Gençlerbirli¤i, ikinci
yar›da net f›rsatlardan
yararlanamad›. Vasat fut-
bolunu sürdüren Fener-
bahçe, kalesinde önemli
tehlikeler yaflarken,
ikinci yar›dan gol sesi

ç›kmay›nca ev sahibi
ekip sahadan 1-0 galip
ayr›ld›.
Fenerbahçe bu sonuçla
zirve yar›fl›nda büyük
bir yara al›rken, Genç-
lerbirli¤i alt s›ralardan
kurtulma yolunda çok
önemli 3 puan›n sahibi
oldu.
Öte yandan sar›-lacivert-
li tak›mda sar› kart ceza-
l›s› durumuna düflen Ro-
berto Carlos ile Colin
Kaz›m, gelecek haftaki
Sivasspor maç›nda for-
ma giyemeyecekler.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'in
21. haftas›nda Gençlerbirli¤i'ne 

deplasmanda 1-0 yenildi.

Fenerbahçe'de
hüsran: 1-0 
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K
upa maç-
lar› A
grubunda
t o p l a m
iki maç
oynan› r -

ken C grubunda ise bir
maç oynand›. A gru-
bunda Genç At›l›m ile
Demircilik aras›nda oy-
nan maç Genç At›l›m’›n
3-0’l›k galibiyeti ile so-

nuçlan›rken, Demircilik
Spor puans›z olarak
gruptaki mücadelesine
devam ediyor. 
Ayn› gruptaki di¤er
karfl›laflma Göksun
Spor ile Bozcader Fc
aras›nda oynand›. Çe-
kiflmeli geçen maçta ta-
raflar yeniflemeyerek
sahadan 0-0 beraberlik-
le ayr›ld›lar.

C grubunda oynanan
tek maçta ise Shiqipon-
ja Dynamics Fc’yi 3-
2’lik bir skorlar yene-
rek sahadan eli bofl
gönderdi.

C‹VAN FC VARLIK
GÖSTEREMED‹
Birlik Spor ile Ciwan Fc
aras›nda oynanan erte-
leme karfl›laflmas›nda

Ciwan Fc sahada varl›k
gösteremeyerek puan-
lar› Birlik Spor’a kapt›r-
d›. Maç 4-2 Birlik
Spor’un galibiyeti ile
sona erdi.

TOHUM FC ‹LE 
S‹VAS SPOR B‹RER
PUANA RAZI OLDU
2.ligde ise iki erteleme
karfl›laflmas› yafland›.

Tohum Fc ile Sivas
Spor aras›nda yaflanan
mücadele çekiflmeli
geçti. Taraflar karfl›l›kl›
ataklarlar birbirine üs-
tünlük sa¤layamad›lar
ve maç 1-1 gibi bir
skorlar sona erdi.

VELEC‹KU ÇOSTU
Ligin yeni tak›m› olan
Veleciku dolu dizgin

yoluna devam ediyor.
Oynad›¤› tüm maçlarda
sahadan galip ayr›lma-
s›n› bilen Veleciku bu
hafta adete cofltu. Raki-
bi Halkevi Fc pek var-
l›k göstermezken, maç
6-2’lik bir skorlar Vele-
ciku lehine sonuçland›.
TKFF önümüzdeki haf-
ta da lig heyacan› ile
devam edecek.

TAKIMLAR 0 G B M A Y P

1.ANADOLU GENÇ. 10 7 1 2 35 19 22

2.SHIQIPONJA FC 10 6 3 1 35 21 21

3.BiRLiK SPOR            10 7 0 3 38 27 21

4.GENÇL‹⁄‹N SES‹ 10 6 2 2 32 20 20

5.CIWAN FC             10 3 2 5 31 32 11

6.DYNAMICS FC 10 2 2 6 25 41 8

7.DAY-MER FC 10 2 1 7 24 43 7

8.KARAKOCAN-FC 10 1 1 8 21 41 4

TKFF 1. L‹G PUAN DURUMU
TAKIMLAR 0 G B M A Y P

1.BOZCADER FC 11 6 3 2 32 23 21

2.NURHAK SK            10 6 2 2 26 19 20

3.TOHUM FC            11 4 5 2 35 25 17

4.HALKEV‹ FC             9 5 2 2 27 21 17

5.S‹VAS SPOR            11 4 2 5 25 28 14

6.DEM‹RC‹L‹K FC 11 4 1 6 38 37 13

7.T‹LK‹LER FC            11 3 2 6 26 37 11

8.FC VELECIKU 3 3 0 0 16 5 9

9.GENÇ ATILIM 10 2 2 6 18 28 8

10.GÖKSUN SPOR 11 2 1 8 24 43 7

TKFF 2. L‹G PUAN DURUMU

A Grubu
Genç At›l›m  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Demircilik  . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Göksun Spor  . . . . . . . . . . . . . . . . .0 Bozcader Fc  . . . . . . . . . . . . . . . .0

Tohum Fc - Bay 
C Grubu

Dynamics Fc  . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Shiqiponja Fc  . . . . . . . . . . . . . . .3

1.Lig

Birlik spor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Ciwan Fc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

2. Lig

Tohum Fc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Sivas Spor  . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Halkevi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 FC Veleciku  . . . . . . . . . . . . . . . .6

TKFF’de bu hafta ertelenen lig maçlar› ve kupa maçlar›n›n heyacan› yaflanad›. 3 kupa maç› ve 
3 lig maç›n›n oynand›¤› maçlarlarda iki bereberlik yaflan›rken 4 tak›m ise sahadan galip ayr›ld›.

TKFF Liginde erteleme maçlar› oynand›

TKFF KUPA MAÇLARI SKORLARI L‹GDE ERTELEME MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR: 

1.Lig

Anadolu Gençlik  . . . . . . . . . . . . . . Day-Mer Fc  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Shiqiponja Fc  . . . . . . . . . . . . . . . . Birlik Spor  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ciwan Fc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gençli¤in Sesi  . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Lig
Tohum Fc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demircilik Fc  . . . . . . . . . . . . . . . .
Bozcader FC . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halkevi Azadi  . . . . . . . . . . . . . . . .
Genç At›l›m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Göksün Spor  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nurhak Spor  . . . . . . . . . . . . . . . . . Sivas Spor  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkiler Fc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FC Veleciku  . . . . . . . . . . . . . . . . .

TKFF’DE BU HAFTAK‹ L‹G MAÇLARI PROGRAM:

Genç At›l›m Demircilik Spor’u 3-0 yendi. Shiqiponja Dynamics Fc’yi 3-2’lik bir skorlar geçti.
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Acemi Okçu
Bir filozof k›rda tek bafl›na giderken uzaktan acemi ve cahil
bir okçu görür. Acemi okuçu oku hedefe niflanl›yor ama hep
karavana at›yor. Filozof oka hedef olmaktan korktu¤u için gi-
dip okçunun hedefine oturur ve okçuya flunu söyler:
- Buradan daha emin bir yer olamaz. Çünkü okun hedefini
bulmayaca¤›ndan eminim!"

fiemsiye 
Deliler hastanesinde bir deli di¤erine sormufl:
-Neden flemsiyeyle dufl al›yorsun?
Di¤er deli cevap vermifl:
-Havlumu almay› unutmuflum da...

Hocan›n fialvar›
Hoca, Timur’un askerlerinin yan›ndan geçerken askerlerin
niflanc› komutan› taraf›ndan ça¤r›l›r: 
- Hocam flu a¤aca yaslan›n da askerlerimin hünerlerini size
gösteriyim, der ve
askerlere emir verir: 
- Rahat, 
- Haz›r oll, 
- Atefl, 
Hocan›n kavu¤una tam 10 ok gelmifl kavuk delik deflik ol-

mufltur. Komutan: 
-Hocam askerlere söyleyim de size yeni bir kavuk getirsinler. 
-Komutan›m izin verin bir adet de flalvar als›nlar. 
-Hocam biz sizin flalvar›n›za birfley yapmad›k ki, ne oldu ha-
y›rd›r? 
-Yok can›m ben biliyorum, onun da kavuk gibi giyilecek ha-
li kalmad›.
Genç deve
Genç deve annesine sormufl:
-"Anne niye bizim ayaklar›m›z bu kadar büyük?"
Anne cevap vermifl:
-"Çölde kuma batmamak için."
Genç deve tekrar sormufl:
-"Peki kirpiklerimiz niye bu kadar gür?
Anne tekrar cevap vermifl:
-"Çölde kum f›rt›nalar›nda kum kaçmas›n diye."
Merak› yat›flmam›fl olan genç deve bir soru daha sorar:
-"Peki bizim niye hörgüçlerimiz var?"
Anne deve sab›rla yan›tlam›fl :
-"Çölde çok uzun süre susuz idare edebilmek için suyu hör-
güçlerimizde depolar›z."
Sonunda dayanamayan genç deve tekrar sormufl:
-"Peki biz Ankara Devlet Hayvanat Bahçesinde ne halt yiyo-
ruz?"

Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyor ve h›rslar›n›z›n esiri oluyorsunuz.
Planlad›¤›n›z iflleri bir an önce yaflama geçirmek istiyorsan›z, güçlü bir ifl birli¤ine
ihtiyac›n›z olacak. Kan ba¤› oldu¤unuz kiflilerden özel destek almak isteyeceksiniz.

KOÇ - 21 Mart - 20 Nisan

‹flinizle ilgili at›l›mlar›n›z›n baz› engellere tak›lmas› söz konusu olabilir. Yapaca¤›n›z
çal›flmalar›n olumlu sonuçlar›n› daha sonra görebileceksiniz. Zaman›n›z› daha sis-
tematik kullan›rsan›z, enerji al›fl veriflleriniz olumlu geliflecek.

BO⁄A - 21 Nisan - 21 May›s 

Uzun süredir yapmay› planlad›¤›n›z ifller konusunda yeni yap›lanmalar içine girebi-
lirsiniz. Zihinsel aktiviteniz ve ifllek zekan›z sayesinde bir tak›m engelleri aflacaks›-
n›z.Bu hafta görüflece¤iniz kiflilerin baz›lar›n›n düflünce tarzlar›, sizinle ayn› olabilir.

‹K‹ZLER - 22 May›s - 21 Haziran

Sürekli de¤iflim yafl›yorsunuz. Bal›k’ta ilerleyen Uranüs’ün etkileri yüzünden
kafan›z bir hayli kar›flabilir. Bulundu¤unuz ortamda içinize kapan›k bir tablo
çizmemeli ve kiflisel hobilerinize yer vermeli, sosyal ortamlarda bulunmal›s›n›z.

YENGEÇ - 22 Haziran - 23 Temmuz

Bu hafta kendinize zaman ay›rmal› ve yapacaklar›n›z konusunda kesin bir plan
dahilinde çal›flmalar üretmelisiniz. Her iflin belli bir sistemi var ve sizin aceleci
tav›rlar›n›z yüzünden istenmeyen gecikmeler yafl›yor olman›z sadece sizin hatan›z. 

ASLAN - 24 Temmuz - 23 A¤ustos

Maddi konularda istedi¤iniz ba¤lant›lar› gerçeklefltirmek için sosyal statünüzü kullan-
abilirsiniz. Bu hafta Merkür ve Ay, kariyer ve toplumsal baflar›n›za destek Güncel
olaylar› s›k› takip ediyor ve de¤iflen durumlara k›sa sürede uyum gösteriyorsunuz.

BAfiAK - 24 A¤ustos - 23 Eylül

Bu hafta, olaylara duygusal yaklafl›yorsunuz. Çevrenizdeki kiflilerin
anlams›zl›klar›na k›z›yor, ve baz› konular› kafan›zda fazla irdeliyor-
sunuz. 

TERAZ‹ - 24 Eylül - 23 Ekim 

Ay çevre iliflkilerinizde yo¤un bir tempo içinde olaca¤›n›z› vurgularken
yetenekleriniz konusunda kendinizi s›nayabilece¤iniz aktiviteler içinde
bulacaks›n›z. 

AKREP - 24 Ekim - 22 Kas›m  

Ay, bilinçalt›n›z› etkiliyor. Duygusal karmaflalara da neden oluyor. ‹çsel
karars›zl›klar›n›z yüzünden yarat›c›l›¤›n›z› engelleyecek ve kendinizi istemedi¤iniz
halde k›s›tlayabilirsiniz. 

YAY - 23 Kas›m - 22 Aral›k

‹fl birli¤i içinde oldu¤unuz kiflilerle yeni aç›l›mlar söz konusu olacak.
Arkadafllar›n›zla paylaflman›z gereken önemli konularda bireysel davran›fllar
sergileyebilir, fark›nda olmadan onlar› üzebilirsiniz. 

O⁄LAK - 23 Aral›k - 20 Ocak

S›k› bir disiplin içinde yürüttü¤ünüz ifllerinizi; sonuçland›rmak ad›na gösterdi¤i-
niz çaba olumlu sonuçlanacak. ‹steklerinizdeki art›fl, motivasyon gücünüzü etki-
lerken, duygusal iliflkilerinizde istenmeyen kar›fl›kl›¤a neden olabilir. 

KOVA - 21 Ocak - 19 fiubat 

Çevrenizle güçlü bir iletiflim içindesiniz. Ay’›n  olumlu deste¤i sayesinde, ken-
dinizi enerjik ve h›rsl› hissetmeniz, küçük hatalar neden olabilir. Sakin davra-
n›rsan›z kazanacaks›n›z. 

BALIK - 20 fiubat - 20 Mart 

BBUURRÇÇLLAARR
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