Ünlü yönetmen Ça¤an Irmak ile yapt›¤›m›z ropörtaj sayfa 12’de

Say›/Hejmar: 153

Tel: 020 8341 2021

www.telgraf.co.uk
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UÇAK B‹LETLER‹

ERKEN AL PAKET TAT‹LLER £299’DAN
UCUZA AL
BAfiLAYAN F‹YATLARLA
‹STANBUL £49
+tax Almanya
£1 +tax
ANTEP
£119 +tax Hollanda £1 +tax
KAYSER‹ £199 +tax Fransa
£1 +tax
£1 +tax
TRABZON £199 +tax Belçika
ANTALYA £99
+tax Avrupa Ülk. £1 +tax
Newington Road,
ADANA £140 +tax 25 Stoke
London, N16 8BJ
Tel: 020 7249 4449
KIBRIS £125 +tax

Kutlamada bir konuflma yapan
Liberal Demokrat Parti Milletvekili ve Gölge Enerji Bakan› Simon Hughes, Kürtleri Avrupa’n›n en önemli meydan› ve ‹ngiltere politikas›n›n merkezinde
kendi renkleri ile hayk›rmas›ndan dolay› kutlad›. Newroz kutlamar›na davet edilmesinden dolay› tertip komitesine teflekkür
eden Hughes, “Kürtler di¤er
halklar ile eflit olmal› ve onlar da
art›k dünya uluslar ailesinde yer
almal›lar. Kürtler s›n›rl› kültürel
haklara de¤il tüm haklara sahip
olmal›lar. Baflta Türkiye olmak
üzere Ortado¤u ülkeleri Kürtler
ile diyaloga girmedikleri sürece
asla adil olamazlar” dedi.
Devam› sayfa 4-5’te
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Trafalgar Square’de görkemli
Newroz kutlamas›
ondra’da her y›l coflku
ile kutlanan Newroz,
bu y›l Londra’n›n en
önemli meydalar›ndan
Trafalgar Square’de
kutland›. 10 bini aflk›n
kiflinin kat›ld›¤› Newroz kutlamalar›na Londra’l›lar›n yo¤un ilgi gösterdi¤i gözlendi. Newroz
kutlamalar›na Simon Hughes (Liberal Demokrat Parti Millevekili
ve Gölge Enerji Bakan›), Jennette Arnold (Londra Büyükflehir
Belediye Meclisi Üyesi), Baroness Sarah Ludford (Avrupa Parlementosu Milletvekili), Jeremy
Corbyn (‹flçi Partisi Milletvekili)
ve Jean Lambert (Yefliler Partisi
Avrupa Parlementosu Milletvekili) konuflmac› olarak kat›ld›.

telgraf.london@gmail.com

Krizi f›rsata
çevirmeyi bilen
örnek firma:
Holland Bazaar

i.o

17 Mart / Adar 2009 Sal›/Sêflem
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ÇA⁄AN IRMAK: ‘KÜRT SORUNUNU O TOPRA⁄IN ‹NSANI ANLATMALI’

sayfa 9’da

78’liler “Adam
Adam” oyununu
Londral›larla
buluflturuyor
sayfa 10’da

‘Bi ruhê
seferberiyê
bixebitin’ R.29
Britanya’n›n
nüfusu
göçmenlerden
dolay› 72
milyona
ulaflacak
sayfa 15’te

Yetersiz hizmet
küçük firmalar›
muhasebecilerinden
uzaklaflt›r›yor
sayfa 8’de

Gordon Brown
Ayfer Orhan’›
kabul etti
sayfa 20’de

2

Gürcistan
Eurovision'dan
çekildi

rg

Julia Roberts
beyazperdeye
geri döndü

n Amerikal› aktris Julia Roberts, uzun süre ayr› kald›¤›
beyaz perdeye, "Duplicity"
adl› filmle geri döndü. Roberts’›n, baflrollerini Clive
Owen ile paylaflt›¤› filmin galas›, Londra’daki Leicester
Square’de bulunan sinema
salonunda yap›ld›. Salona,
yüzlerce hayran›n›n kuflatt›¤›
k›rm›z› hal›dan geçerek giren
Oscar ödüllü Roberts, filmin
senaryosunun çok iyi oldu¤unu, büyük bir yönetmenle ve
Clive Owen’la tekrar çal›flmaktan büyük mutluluk duydu¤unu söyledi. Robert ile
Owen, 2004 y›l›nda baflar› kazanan "Closer" adl› filmde de
baflrolleri paylaflm›flt›. As›l ad›
Julia Fiona Roberts olan aktris, 18 Ekim 1967’de Georgia
eyaletinde do¤du. Sinemaya
at›lmadan önce mankenlik
yapt›. Kariyerinde 11 kez, People dergisinin "En Güzel 50
Y›ld›z" listesine girdi.
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Galaya, yönetmen Ça¤an Irmak ve filmin baflrol oyuncular›ndan Melis Birkan da kat›ld›.

Panton Street, Lee Valley Holloway Road ve
White leys bölgesinde
bulunan sinemalarda izlenebilecek.

F‹LM ISSIZ B‹R
AfiKI ANLATIYOR
Alper 30’lu yafllarda,
kendi restoran›n›n sahibi iyi bir aflç›d›r. Lüks
yaflamay› seven, iflinde
baflar›l› ama özel yaflant›s›n› düzene koyamam›fl, hayat›n›; yapt›¤›

yemekler, günübirlik
iliflkiler, paral› kad›nlar
üçgeninde yaflayan birisi iken anl›k bir karfl›laflma ile yaflad›klar›n›
anlat›yor. Alper’in hayat› bir gün Beyo¤lu'nun
arka sokaklar›nda, arad›¤› eski plak için bir
kitapç›ya girmesiyle de¤iflir.
Ada, 20’li yafllar›n›n
sonlar›nda, güzel, çocuk kostümleri tasarlay›p diken, Alper'in mo-

w
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n Gürcistan, Rusya'da yap›lacak 54. Eurovision flark› yar›flmas› için seçilen 'We don't
wanna put-in' flark›s›n›n, yar›flma koflullar›na uymad›¤›
gerekçesiyle reddedilmesi
üzerine yar›flmadan çekildi.
Gürcistan'daki organizasyonu üstlenen yay›n kuruluflu,
'Stepane ve 3 Girls' grubu taraf›ndan seslendirilen flark›n›n sözlerinin de¤ifltirilmeyece¤ini ya da baflka bir flark›
seçilmeyece¤ini
kaydetti.
Kültür Bakan› Nikoloz Rurura, Rusya'n›n flark› nedeniyle
Avrupa'ya bask› yapt›¤›n› ve
flark›lar›n›n bu nedenle reddedildi¤ini öne sürdü. fiark›y› seslendiren Stepane ise
flark›lar›n›n politik içerikli ya
da amaçl› olmad›¤›n›, bu nedenle flark›n›n sözlerini de¤ifltirmeyeceklerini söyledi.
Gürcistan'da 18 fiubat'ta düzenlenen elemeye kat›lan
flark›, izleyicilerin ve jürinin
karar›yla birinci seçilmiflti.
fiark›n›n nakarat k›sm›ndaki
'We don't want put-in' sözleri, ayn› zamanda Rusya Baflbakan› Vladimir Putin'e gönderme yaparak 'Putin'i istemiyoruz' anlam›na da geliyordu.

ürkiye’de
üç
milyona yak›n
izleyici ile buluflan Iss›z Adam,
Londra’da da seyircisi
ile bulufltu. 12 mart Perflembe günü Leicester
West End Odeon sinemas›nda yap›lan gala
sonras›nda gösterime
giren filmin, Londra’da
genifl izleyici kitlesine
ulaflmas› bekleniyor.
Dünyaca ünlü oyuncular›n el izlerinin de bulundu¤u Leicester Square'de bulunan West End
Odeon sinemas›nda düzenlenen galaya, yönetmen Ça¤an Irmak, yap›mc› Mustafa O¤uz,
baflrol oyuncular›ndan
Melis Birkan ve kalabal›k davetli toplulu¤u kat›ld›. 13 Mart itibariyle
Avrupa’da gösterime giren film, Almanya,
Avusturya, Fransa, ‹sviçre, Belçika, Hollanda, Danimarka, ‹sveç,
Norveç ve ‹ngiltere'de
yaklafl›k 100 kopyayla
vizyona girdi.
Londra’da Regnum Solicitors’›n sponsorlu¤unda gösterime giren film,
Odeon
Sinemas›’n›n

ku

n ‘Slumdog Millionaire’ filmiyla y›ld›z› parlayan Freida
Pinto, yeni Bond k›z› için yap›lan seçmelere davet edildi.
Pinto’nun flans›n›n yüksek oldu¤u söyleniyor. The Sun
Gazetesi’nin haberine göre,
yeni Bond filminin bafl yap›mc›s› Barbara Broccoli 24
yafl›ndaki Freida Pinto’yu yeni Bond maceras›nda görmeyi
umuyor.
Mumbai do¤umlu Pinto, son Bond
filmi olan Quantum of Solace
için oyuncu seçmeleri devam
ederken ilk kez yap›nc›lar›n
dikkatini çekti. Gazeteye bilgi veren Bond ekibinden bir
sinemac› bir önceki seçmelerde Pinto’nun seçilmemesini flu sözlerle aç›klad›: “Aflka
düflkün bir ajan için o günlerde Pinto çok gençti. Ama art›k olgunlaflm›fl genç bir y›ld›z oldu ve Daniel Craig’le
birlikte çok iyi görünecek.“

Iss›z Adam’›n galas› 12 Mart Perflembe günü Londra’da yap›ld›. Leicester West End Odeon
sinemas›nda yap›lan galaya yönetmen Ça¤an Irmak, yap›mc› Mustafa O¤uz, baflrol
oyuncular›ndan Melis Birkan ve kalabal›k davetli toplulu¤u kat›ld›.
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Yeni Bond k›z›
Mumbai
varofllar›ndan

Kültür
sanat
dünyas›

“
”
seyirci ile bulufltu
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Kültür
sanat
dünyas›

Odeon sinemas›nda yap›lan galaya kalabal›k davetli toplulu¤u kat›ld›.

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

dern yaflam›n›n aksine
çok mütevaz›, hayatta
fazla iniflleri ç›k›fllar› olmayan genç bir kad›nd›r. Bir gün eski bir kitab› bulabilmek için Beyo¤lu'nda dolafl›rken
Alper ile ayn› kitapç›ya
girer. Alper, Ada'n›n güzelli¤inden etkilenir ve
Ada'y› takip etmeye
bafllar. Ada'n›n arad›¤›
kitab›
bulmufltur.
Ada'n›n ifl yerine kadar
devam eden takip, Alper'in tan›flma bahanesiyle
ald›¤›
kitab›
Ada'ya vermesiyle son
bulur.
Ada ve Alper'in yaflamlar›nda ilk defa karfl›laflt›klar› tutkulu aflk›n ilk
sinyalleri bu kitapla
bafllar. Alper kopamad›¤› özgür hayat›n›n içersinde Ada'ya yer açmaya çal›flt›kça, yaflam›n›n
darald›¤›n› fark eder. Ve
yaflam bir kere daha
aflk oyununun perdelerini Ada ve Alper için
açar.

Caravaggio
tablolar›n› foto¤raf
tekni¤iyle çizmifl
n ‹talyan Rönesans ressam›
Caravaggio’nun, foto¤raf makinesinin bulunmas›ndan 200
y›l önce modellerini tuvale
yans›tmak için “foto¤raf” tekni¤i kulland›¤› öne sürüldü.
Floransa’daki Uluslararas›
Stüdyo Sanat Merkezi’nde görevli araflt›rmac› Roberta Lapucci, 16. yüzy›lda yaflayan
ressam›n, fizikçi dostu Giovanni Battista Della Porta’n›n
verdi¤i fikirle modellerini ‘foto¤raflad›¤›n›’ söyledi. Lapucci’nin araflt›rmalar›nda elde
etti¤i sonuca göre, Caravaggio, bir tür “karanl›k oda”da çal›fl›yor ve modellerini tavandaki bir delikten gelen ›fl›kla
ayd›nlat›yordu. Modellerin
görüntüsü bir lens ve ayna
yard›m›yla tuvale yans›t›l›yordu. Caravaggio, karanl›kta
görünen kimyasallar ve minerallerle kar›flt›rd›¤› beyaz kurflunla, tuvale yans›yan görüntünün üzerinden çizim yap›yor, daha sonra da resmi tamaml›yordu. Roberta Lapucci, “›fl›k ve gölge ustas›” ressam›n kulland›¤› bu yöntemin
“foto¤rafç›l›¤›n temeli olan
teknikleri içerdi¤ini” söyledi.
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Türkiyeli firmalar Londra’daki
IFE’09 fuar›nda bulufltu...

SWEETWORLD KR‹Z‹
FIRSAT OLARAK
DE⁄ERLEND‹RMEK
‹ST‹YOR
Eda Ltd. bünyesinde faaliyetlerini sürdürdük-

w
w
w

i.o

rd

lerini anlatan Sweetworld menejeri Serhat
Turhal ise, bu fuara
Eti’nin distribütörü olarak kat›ld›klar›n› ama
genel anlamda di¤er
ürünlerinin de tan›t›m›n› gerçeklefltirdiklerini
söyledi. Turhal, kriz
döneminde böyle bir
giriflimi yapmalar›n›n
cesaret gerektirdi¤ine
dikkat çekerek, krizin
firmalar› korkutmamas›
gerektirdi¤ini, “‹nsan
yaflam› sürdükçe bu tür
dalgalanmalar sürekli
yaflam›m›zda olacakt›r.
Önemli olan bunlardan
ders ç›karmak ve al›nan dersleri yaflam›m›za, firmalar›m›za aktarabilmektir” sözleriyle
anlatt›.

ku

AYTAÇ HAM‹D‹YE
STANDINDA TANITIM YAPTI
Aytaç ‹ngiltere Genel
Müdürü Recep Ercan
konuyla ilgili Hamidiye
sular›n›n ‹ngiltere distribütörü oldu¤unu dile
getirerek, bu firman›n
ve kendi ürünleri olan
Aytaç ürünlerinin yayg›nlaflmas› için fuara
kat›ld›klar›n› söyledi.
Özellikle Hamidiye su-

lar›n›n gün geçtikçe
müflteri portföyünü geniflletti¤ine dikkat çeken Ercan, bu tür fuarlar›n firma tan›t›m›nda
ve ürün tan›t›m›nda
önemli yeri oldu¤unu
söyledi. Hitap ettikleri
kesimi biraz daha geniflletme giriflimlerinde
olduklar›n› dile getiren
Ercan, büyümeye k›sa
vadeli de¤il uzun vadeli bakt›klar›n› aktard›.
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kat›l›m
sa¤lan›rken
Türkiye’den ve ‹ngiltere’den kat›lan firmalar
ciddi ifl ba¤lant›lar› gerçeklefltirme görüflmeleri yapt›klar›n› anlatt›lar.
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lobal
anlamda yaflan a n
ekonomik kriz
birçok firmay› farkl›
aray›fllara itiyor. Bu
krizden minimum zararla ç›kmak veya maksimum kar elde ederek
firmas›n› gelifltirmek isteyen baz› Türkiyeli firmalar, Londra’da düzenlenen IFE’09 The
‹nternational
Food
Drink Event Fuar›’na
kat›ld›lar.
Excel Londra’da gerçekleflen fuara dünyan›n birçok ülkesinden

rg

Türkiyeli firmalar Londra’da düzenlenen IFE’09 The ‹nternational Food Drink Event Fuar›’na kat›larak
‹ngiliz müflteri portföylerini geniflletmeye çal›flt›lar. 15-18 Mart tarihleri aras›nda gerçekleflen fuara
kat›lan firmalar, global krize inat çal›flmalar›n› son h›z devam ettirdiklerini söylediler.

HAYAT SU DA⁄ITIM
ALANINI
GEN‹fiLETMEK
‹ST‹YOR
‹ngiltere’de uzun y›llard›r özellikle Türkiyeli
marketlerde bulunan
Hayat sular›, Danone
firmas› çat›s› alt›nda piyasaya sürülen Akmina
ile birlikte stand açan
firmalar aras›nda idi.
‹ngiltere’de Özdiller’in
distribütörlü¤ünde da¤›t›m› yap›lan Hayat
sular›n›n da¤›t›m alan›n› geniflletmek istediklerini belirten Danone
‹hracat Müdürü Kemal
Sarp Baflan, Avrupa’da
ürünlerine olan talebin
fazla oldu¤unu ve bunu her geçen gün daha
da gelifltirmeye çal›flt›klar›n› anlatt›. ‹hracat
Yöneticisi ‹brahim Kaynak ise fuardan beklentilerinin
müflteri
portföyü
anlam›nda
önemli oldu¤una dikkat çekerek, yabanc›
müflterilerine de bu fuar arac›l›¤› ile ulaflmaya
çal›flt›klar›n› dile getirdi.

GURME’N‹N HEDEF‹
YABANCILAR
Merkezi
Türkiye’de
bulunan ama Avrupa
baflta olmak üzere
dünyan›n birçok ülkesine ihracat yapma giriflimi ile ortaya ç›kan
firma Gurme, yar› kurutulmufl sebzeler ile
Türkiyeli standlar içerisinde en dikkat çeken
standa sahipti. Özellikle yabanc›lar›n ilgisini
çeken bu ürün çeflitlerinin yurt d›fl›ndan yo¤un talep gördü¤ünü
belirten Gurme Genel
Koordinatörü Nejat Tan›k, iç piyasaya ürün
vermediklerinin alt›n›
çiziyor. “Zaten dünya
genelinde yaflanan bir
kriz var ve bu krizi aflman›n yolu yap›lmayan› yaparak di¤er firmalar aras›ndan s›yr›l›p
ç›kmak” diyen Tan›k,
fuarda çok büyük ilgi
gördüklerini ve önemli
ifl ba¤lant›lar› gerçeklefltirdiklerini ifade etti.
Türkiye’den fuara kat›lan bir di¤er firma Ge-

safl oldu. Özellikle helva ve reçellerinin tan›t›m›n› gerçeklefltirerek
d›fl piyasaya aç›lma u¤rafl›nda olan firma D›fl
Ticaret Müdürü Abdullah Kara, ürünlerinin
kalitesinden ödün vermeden üretim yapt›klar›n› söylüyor. Do¤all›¤›n yan›nda baz›
ürünlerde koruyucu
madde kulland›klar›n›n alt›n› çizen Kara,
koruyucu madde kulland›klar›
ürünlerin
üzerine ürünü tan›tan
ve içeri¤indekiler konusunda bilgi veren
küçük notlar yazd›klar›n› söylüyor. Birçok
firman›n bunu yapmad›¤›n› dile getiren Kara, “Biz fleffafl›ktan yanay›z. Kalitemizi de
ürünümüzü tadanlar
anlayacaklard›r” diye
konufltu. Fuarda dikkat
çeken bir di¤er stand
ise “Aga nigi naga nigi”
slogan›yla tan›t›m› gerçeklefltiren Hazelnut
Promotion Group’un
f›nd›klar› idi.
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Trafalgar Square’de

ku

Roj Kad›n Meclisi de yürüyüfle aktif destek verdi.

24 seneden bu yana Londra’da her y›l coflku ile kutlanan Newroz, bu y›l Londra’n›n en önemli meydalar›ndan Trafalgar

Telgraf Gazetesi

B

aflkent Londra’n›n tarihi
meydanlar›ndan Trafalgar

Square’de 14 Mart günü kutlanan Newroz
etkinliklerini
çeflitli
halklardan en az 25
bin kifli izledi. Yabanc›lar taraf›ndan ilgi ile
izlenen Newroz kutla-

w

Genel ‹ngilizce
Kurslar› sadece

(Akademik y›l)

Lütfen yetkililerle görüflün.

‹ngilizce

IELTS / FCE

52 hafta

£90

£180

£270

£340

£430

£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)

için Trafalgar Square bir
gün önceden haz›rland›.
Günün erken saatlerinde
kutlaman›n
yap›laca¤›
meydanda
buluflmaya
bafllayan Kürtler meydan›
doldurdular. Newroz etkinli¤i planland›¤› gibi saat 12.00 ile 18.00 aras›nda
yap›ld›. Kürtçe, Türkçe ve
‹ngilizce olarak yap›lan
konuflmalarda Newroz’un
tarihi ve önemi anlat›ld›.
Sayg› duruflu ile bafllayan
Newroz kutlamar›nda Heme Haci, Grup Çarnava,
Hasan fierif, Sehado ve
Ferhat Tunç sahne ald›lar.
Kingdom of Commagence grubu ise Viyana ‹ngiliz Elçili¤inden vize alamad›klar› için gelemediler. Newroz Kutlamalar›na
konuflmac› olarak Simon

Hughes (Liberal Demokrat Parti Millevekili ve
Gölge Enerji Bakan›), Jennette Arnold (Londra Büyük fiehir Belediye Meclisi Üyesi), Baroness Sarah
Ludford (Avrupa Parlementosu Milletvekili), Jeremy Corbyn (‹flçi Partisi
Milletvekili) ve Jean Lambert (Yefliler Partisi Avrupa Parlementosu Milletvekili) kat›ld›.
“KÜRTLER D‹⁄ER
HALKLARLA Efi‹T
OLMALI”
Newroz kutlamalar›nda
bir konuflma yapan Liberal Demokrat Parti Milletvekili ve Gölge Enerji Bakan› Simon Hughes, Kürtleri Avrupa’n›n en önemli
meydan› ve ‹ngiltere poli-

w

£297

Ücretsiz deneme dersleri
bu reklamla verilmektedir.

4 hafta 12 hafta 24 hafta 42 hafta

w

Bütün kurslarda
%15 indirim

TRAFALGAR
SQUARE
DOLUP TAfiTI
Londra Büyükflehir Belediyesi ve Newroz Komitesi taraf›ndan organize edilen Newroz etkinlikleri

malar›nda Baflbakan
Gordon Brown ve bir
çok milletvekilinin mesajlar›n›n bulundu¤u
Newroz kitapç›klar› da
da¤›t›ld›.
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Hasan Uflak
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Square’de kutland›. 10 bini aflk›n kiflinin kat›ld›¤› Newroz kutlamar›na Londra’l›lar›n yo¤un ilgi gösterdi¤i gözlendi.

Kutlamada bir konuflma yapan Avrupa Parlementosu
Milletvekili Sarah Ludford Kürt toplumuyla dayan›flma
içerisinde olduklar› mesaj›n› verdi.

5

görkemli Newroz kutlamas›
r›nda yap›l›yordu. Son y›llarda çok say›da kiflinin
kat›l›m› ile kutlansa da
Kürt ve Türk toplumunun
kendi aralar›nda yapt›klar›
bir etkinlik olarak kald›.
Son y›llarda bunu aflmak
için yap›lan çal›flmalar
sonuç vermeye bafllad›. Geçen sene Küzey
Londra’n›n en büyük
park› olan Finsbury
Park’ta yap›lan etkinliklere Londra Belediye Baflkan adaylar› konuflmac› olarak kat›lm›fl ve seçilmeleri halinde Newroz Kutlamalar›n›
Trafalgar
Square’e tafl›yacaklar›n›n sözünü vermifllerdi. Londra Belediye
Baflkan› seçilen Muhafazar Partili Boris Johnson sözünü tutarak ‹ngiliz siyasetinin merkezinde Kürtlerin kendilerini ifade etmelerine
olanak sa¤lam›fl oldu.

i.o

rg

w
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panyas› bafllatt›. Newroz
kutlamalar›na kat›l›m› engellemek için Britanya
Türk Dernekleri Federasyonu da kampanya yürütmüfl ancak baflar›l› olamam›flt›. Türk Elçili¤inin yapt›¤› kampanyaya karfl›
Kürtler de Londra Belediye Baflkanl›¤›na e-mail
göndererek teflekkür etme kampanyas› bafllatt›lar. Kürtlere uluslararas›
bir meydanda Newroz’u
kutlama f›rsat› verdi¤i için

Londra Belediyesine teflekkür etmek isteyenler
mayor@london.gov.uk
adresine e-mail atabilirler.

rd

TÜRK ELÇ‹L‹⁄‹NDEN
PROTESTO
Newroz kutlamar›n›n Trafalgar’da yap›lmas›n› engellemek için giriflimlerde
bulunan Londra Türk Elçili¤i baflar›l› olamad›.
Newroz kutlamalar› öncesinden engelleme kampanyas› bafllatan Elçilik,
Newroz’un
Trafalgar
Square’de kutlanmas›na
izin veren Londra Belediye Baflkan› Boris Johnson’a karfl› protesto kam-

Sanatç› Ferhat Tunç Kürtçe ve Türkçe flark›lar›yla dinleyenleri
coflturdu.

NEWROZ
LONDRALILARIN
BAYRAMI OLMA
YOLUNDA
Britanya’da 24 y›ldan bu
yana kutlana gelen Newroz, geçti¤imiz y›llarda
Kürtler ve Türklerin yo¤un yaflad›klar› Küzey
Londra’n›n çeflitli parkla-

ku

hak’a karfl› örsünü kald›rm›fl ve bir ilki gerçeklefltimiflse bugün burada Britanya’da yaflayan Kürtler
olarak önemli bir ilki gerçeklefltirmifl oluyoruz” dedi. Newroz’un özünden
boflalt›lmak istendi¤i ve
basit bir Kürt yeni y›l› biçiminde ele al›nmak istendi¤ine dikkat çeken
Poyraz, Newroz’un Mazlum’lar ve Rahflan’larla
gerçek anlam›na kavufltu¤unu söyledi.
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“BUGÜN BURADA B‹R
‹LK‹ GERÇEKLEfiT‹R‹YORUZ”
Etkinlikte Newroz Komitesi ad›na bir mesaj okuyan Ali Poyraz, “Bugün
burada bir ilki gerçeklefltiriyoruz, burada olmak
bizler için çok önemlidir.
Nas›l ki Kawa zalim De-

Kutlamaya geleneksel giysileriyle kat›lan Kürt gençleri halay
çekip gönüllerince e¤lendiler.

iv
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tikas›n›n merkezinde kendi renkleri ile hayk›rmas›ndan dolay› kutlad›.
Newroz kutlamar›na davet edilmesinden dolay›
tertip komitesine teflekkür
eden Hughes, “Kürtler di¤er halklar ile eflit olmal›
ve onlar da art›k dünya
uluslar ailesinde yer almal›lar. Kürtler s›n›rl› kültürel
haklara de¤il tüm haklara
sahip olmal›lar. Baflta Türkiye olmak üzere Ortado¤u ülkeleri Kürtler ile diyaloga girmedikleri sürece asla adil olamazlar” dedi.
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Çal›flma ve oturum izni
almak için hemen bizi aray›n
• Ankara Anlaflmas›na baflvuru ve vizenin uzat›lmas›
• Ö¤renci vizlerine baflvurular

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

w

• Süresiz oturum için baflvurular
• Vatandafll›k baflvurular›

• Vize süresini aflanlar için düzenlemeler

w

• 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

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
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Yetersiz hizmet küçük firmalar›
muhasebecilerinden uzaklaflt›r›yor

w

w

w

MUHASEBEC‹
ÜCRETLER‹ YÜKSEK
Ankete kat›lanlar›n yüzde 60.5’i ise muhasebeci ücretlerinin yüksekli¤inden dolay› yak›nd›.
Yap›lan araflt›rmaya göre oran düflük olsa dahi
al›nan iyi hizmetten dolay›, iflyerlerinin kar etti¤ini de ortaya koyan
iflletme sahipleri, do¤ru
insanlarla ve kurumlarla çal›flman›n baflar›y›
beraberinde getirdi¤ini
ifade ettiler. Yüzde 9.7
ile s›n›rl› kalan bu görüflteki firma sahipleri,
hedefi büyük olan iflletmelerin önlerini görmelerini sa¤layacak muhasebe ofisleri ile çal›flmalar› gerekti¤ine dikkat
çektiler.
Özellikle muhasebecilerin dikkat etmesi gereken unsurlar› ortaya
koyan araflt›rmaya göre
muhasebeci de¤ifltiren
kiflilerin yüzde 84.2’si-

DEV‹R TEKNOLOJ‹
DEVR‹
Son olarak bu anket ifl
sahiplerinin ço¤unlu¤unun muhasebecileri ile
bilgisayar
üzerinden
görüflmeye raz› olduklar›n› ve ankete kat›lan
yüzde 56.8 ifl sahiplerinin önemli evraklar› email arac›l›¤› ile muhasebecilerine ulaflt›rmak
istedikleri ortaya ç›kt›.
Ankete kat›lan ifl sahip-

i.o

rd

mas halinde olmalar›
gerekti¤i konusunda
bir aray›fl içerisinde olduklar›n› dile getirdiler.

ku

DANIfiMAN DE⁄‹L
MUHASEBEC‹ TERC‹H ED‹L‹YOR
Anket sonuçlar›n›n ortaya ç›kard›¤› bir gerçek ise maalesef özellikle Türkiyeliler aras›nda yayg›n olan bir durumu ortaya koyuyor.
Buna göre ankete kat›lan birçok ifl sahibi,
kendi seçtikleri muhasebeciler ile zorunlu ifl
yapt›klar›n› ve yüzde
60.5 ifl sahiplerinin befl
ile 10 y›l aras›nda kendi
muhasebecileri ile daimi ifl yapt›klar›n› belirttiler. Fakat bu arada ifl
sahiplerinin
yar›dan
fazlas› yani yüzde
51.6’s› muhasebecileri
ile daha iyi iliflkiler içine girmek istediklerini
ve birço¤unun ba¤›ms›z finansal dan›flmanlardan muhasebecilere
dönmek istediklerini
çünkü muhasebecilerin
de ayn› ifli yapabilecekleri kan›s›ndalar. Bu
arada yine ifl sahiplerinin bir bölümü, muhasebecilerinin ortakl›k
görevi yaparak kendileri ile çal›flmalar›n› istediklerini belirttiler.

leri, muhasebecilerinin
kiflisel verimlerini kaybetmeden dijital olarak
müvekkileri ile nas›l te-
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G

nin yeni muhasebecilerini seçerken tavsiye
üzerine ilgili muhasebeciye gittiklerini, ayr›ca yüzde 63.2’sinin ise
muhasebecilerini sayg›nl›klar›na göre seçtiklerini belirttiler.
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eçti¤imiz
günlerde iflletme sahiplerinin muhasebecilerden ald›klar›
hizmet kalitesini ortaya
koyan bir araflt›rmaya
göre, küçük iflletmeler
ald›klar›
hizmetten
memnun olmad›klar›
için kendi ifllerini kendileri yapmaya çal›fl›yorlar.
UK2000 Grubu ile
Clydesdale Bankas›’n›n
ortak yapt›klar› araflt›rma çerçevesinde yap›lan ankete kat›lanlar›n
yüzde 86.8 muhasebecilerinden ald›klar› kötü ve zay›f dan›flmanl›ktan dolay› ifl yerlerini
baflka bir boyuta tafl›d›klar›n› söylediler. Muhasebecilerden memnuniyetsizli¤in ikinci
büyük etkeni ise yüzde
65.8 ile muhasebeciyle
bire bir görüflememek
olarak aktar›ld›.

rg

Geçti¤imiz günlerde UK2000 Grubu ile Clydesdale Bankas›’n›n ortak yapt›klar› araflfltt›rmaya göre,
muhasebecilerinden iyi servis alamayan küçük iflfllletmelerin kendi muhasebelerini kendilerinin tut maya çal›flfltt›¤› ortaya ç›kt›. Küçük iflfllletmelerin asl›nda bu hizmeti uzman›ndan almak istediklerini
ortaya koyan araflfltt›rmaya göre, müflfltterileri muhasebecilerinden daha samimi ve daha anlay›flflll› bir
ü s l u p s e r gi l e m e l e r i n i b e k l i y or .
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Krizi f›rsata çevirmeyi bilen örnek firma:

Suzan Do¤an
Telgraf Gazetesi

enel anlamda
2007 y›l› birinci
ç e y r e k t e
ABD’de bafl gösteren konut sektöründeki
durgunluk ve sonras›nda
tüm dünyay› saran ekonomik krizin etkileri gün geçtikçe art›yor. Hükümetler
piyasalar› rahatlatmak için
kurtarma paketleri aç›kl›yor, mevcutta krizi en derinden yaflayan ülkeler resesyondan kurtulma yollar›n› ar›yorlar. Bu krizleri
de¤erlendirerek karl› ç›k›labilecek noktalarda odaklanan baz› firmalar ise güçlerine güç kat›yor ve büyüme ç›tas›n› gün geçtikçe
art›r›yor. Bu firmalara örnek olarak gösterilebilecek
Holland Bazaar da kriz döneminde kurulan ve geliflimini müflteri odakl› çal›flarak ortaya koyan bir firma
olarak karfl›m›zda duruyor.

ediyoruz. Bu anlamda bugün 40’› aflk›n ülkeden
ürün getiriyor, da¤›t›m›n›
yap›yoruz. Sezona ve genel iklime ba¤l› olarak sürekli bir araflt›rma içerisindeyiz” dedi.

w
w
w

kendi ya¤›yla kavrulmaktan öte gidemezler” diyen
Matur, büyük oynamak
gerekti¤ine iflaret ediyor.
Kendi çal›flt›klar› müflteri
portföyünü “Biz coffe
shop, restaurant, marketler
ve seyyar dedi¤imiz belli
noktalarda dönemsel zamanlarda tezgah açan
müflterilerimiz var. Asda,
Morrisons gibi büyük firmalar da bizim müflterimiz. Onlar›n talepleri çerçevesinde ürün gam›m›z›
geniflletiyor, temin yerleri
içinse sürekli araflt›rmalar
yap›p karl›l›¤› nereden
sa¤layabiliriz onlar› tespit

rd

r›n ne zaman neyi gerektirdi¤ini iyi bilmek. Ben ekonomi uzman› de¤ilim elbette ki. Ama ticaret yap›yorum ve ak›ll› oynamak
zorunday›m. Bilmem
gerekenleri iyi bilmeli,
yapmam gerekenleri
yerinde yapmal›y›m” dedi.

ku

yor. Bu kadar yaflanm›fll›k
içerisinde, do¤ru gözlem
ve tespitleri ortaya koyarak çal›fl›rsan›z bugün bu noktaya
gelebilirsiniz.
Önemli olan
sektörü iyi tan›mak, piyasala-

BÜYÜK
OYNAMAK
GEREK‹R
“Bugün hizmet verdikleri alan› s›n›rl› tutan
f i r m a l a r,

iv
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du¤unu söylüyor. “Önemli
olan do¤ru zaman› kollay›p, do¤ru noktalara odaklanmak” diyen Matur, yaklafl›k 15 ayl›k geçmifle sahip firmalar›n›n bugün iki
ayr› noktada 400’ün üzerinde düzenli servis yapt›¤›
müflterisi bulundu¤unu
anlatt›. Dünya piyasalar›n›n gidiflat› ve bu gidiflata
ba¤l› olarak krizden karl›
ç›kma yöntemlerini aktaran Matur, “Bizim firmam›z›n sektörde bulundu¤u
süre çok k›sa bir zaman diliminden ibaret. Ama bu
sektördeki bizim varl›¤›m›z 12-13 seneye dayan›-

i.o

Global ölçekte yaflanan ekonomik krizi f›rsata çevirerek, bu süreçlerden karl› ç›kma yöntemlerini uygulayan Holland Bazaar, kriz döneminde kurulan ve gün geçtikçe büyüme ç›tas›n› yükselten firma olarak örnek gösteriliyor. Yaklafl›k 15 ayl›k geçmifli olan iflletmenin sahibi Ali Matur,
krizi f›rsata çevirmenin s›rr›n› ak›ll› oynamak ve nakit çal›flmak olarak aç›kl›yor.

Holland Bazaar yöneticisi Ali Matur

.a
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KISA ZAMAN
D‹L‹M‹NDE
BÜYÜK ‹fiLER
Holland Bazaar yöneticisi
Ali Matur, sektörde 12-13
y›ll›k deneyime sahip ol-

“KR‹ZDE NAK‹TLE
ÇALIfiIN”
Krizi f›rsata nas›l çevirdikleri konusunda da püf
noktalar›n› aç›klayan Ali
Matur, “Bunca gözlem ve
tespitimizi kendi firmam›zda daha az kar ve nakit ile
çal›flma olarak uygulad›k.
Kredi ile çal›flmak firmalar›
zarara sokar. Çünkü kredinin kriz dönemlerinde geri
dönüflü zor veya hiç yoktur” dedi.
“Özellikle kriz dönemlerinde iflyeri açmak, yeni giriflimlere soyunmak büyük
risk demektir. Bunu yaparken çok ak›ll› davranmak
gerekir” diyen Matur, bu
flekilde bir fleyler yapmak
isteyen kiflilere ellerindeki
ürünün güçlülü¤ünü iyi
bilmelerini, bu anlamda
bu ürünleri do¤ru noktalara aktarman›n yöntemlerini iyi bilmek gerekti¤ini
sözlerine ekledi.
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B‹ZE YABANCI
OLMAYAN B‹R OYUN
Türkiye’de birçok yazar
taraf›ndan tam not alarak “Mutlaka izlenmesi
gerekenler” listesine al›nan “Adam Adam” oyunu, toplumsal sorunlara
›fl›k tutuyor. Sistemin
yanl›fll›klar›n›n ayd›nlar›
nas›l sahipsiz k›ld›¤›n›
aktar›yor. ‹zleyen her seyirciyi oyunun adeta içine çeken “Adam Adam”
oyunu, toplum içerisinde yaln›zlaflan ve sorun-
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78

lu kiflilikler haline gelen
ayd›nlara sahip ç›k›lmas›n›n alt›n› çizmeye çal›fl›yor.
“Adam Adam” çocuklu¤undan itibaren ifladam›
olmay› istemifl fakat bunun gereklerini yapmayarak daha onurlu bir
yaflam sürmeyi tercih
eden bir ayd›n›n bir flekilde ak›l hastanesine
yat›r›lmas› ve ak›l hastanesinin bahçesinde Rodin’in düflünen adam
heykeliyle dertleflmesi,
bir yandan da kendi f›s›lt›s›yla yani vicdan›yla
çekiflmesini konu al›yor.
Oyunun mekan› hastanenin yar› ayd›nl›k ve
sessiz bahçesi.
Oyunun yazar›, yönetmeni ve oyuncusu olan
Nuri Gökaflan oyunla ilgili “Ben bu oyunda flunu demek istedim. Ey
toplumun insanlar› görün.
Aram›zda bu denli travmaya u¤rat›lm›fl yok sayd›¤›m›z insanlar var.
Böyle yok olan insanlar
var. Bunu görün benim
böyle yitirdi¤im çok arkadafl›m var. Tutunamam›fl ama bunun kabahatlisi kendisi de¤il. Kabahat sistemde. Benim bütün derdim böyle insanlar› görün ve onlar› anlamaya çal›fl›n çünkü çok
önemliler. Çünkü çok
önemli fleyler söylüyorlar. Bunlar ayd›n. Az buz
insan de¤iller” diyor.
Tek kiflilik oyunun yazar›, yönetmeni ve oyuncusu Nuri Gökaflan.
Oyunda eme¤i geçen di¤er isimler ise ›fl›k, dekor, tasar›m Burcu Ayd›nalp, müzik Can Atilla,
dekor realize Kenan
Ürüt, ›fl›k-efekt Bora Balc›.
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’liler ‹ngiltere
Giriflimi, ad›na
yak›fl›r etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Oynand›¤›
2005 y›l›ndan bugüne izleyen herkesi derin düflüncelere dald›ran Nuri
Gökaflan’›n
“Adam
Adam” adl› oyununu
Londra’daki tiyatroseverlerle buluflturacak olan
78’liler ‹ngiltere Giriflimi
ve Londra Toplum Merkezi yetkilileri, oyunun
mutlaka görülmesi gerekti¤ini vurguluyorlar.
Ankara Tiyatro Fabrikas›’n›n sahneye koydu¤u
“Adam Adam” oyunun
öncesinde söylefli de düzenleyecek olan 78’liler
‹ngiltere Giriflimi yetkilileri, 1 May›s’ta saat
18:00’da Londra Toplum
Merkezi’nde düzenleyecekleri söylefliyi Nurettin
Salaz, Y›lmaz Demiralp,
Nuri Gökaflan ile yapacaklar›n› aktard›lar. “Sanat ve politika” konulu
söylefli sonras›nda, yazar
Nurettin Salaz “Kürtmüflüz” adl› kitab›n› imzalayacak. Oyun gösterimi
ise 2-3 May›s tarihlerinde yine Londra Toplum
Merkezi’nde
saat
18:00’da yap›lacak.

rd

78’liler ‹ngiltere Giriflimi, Londra Toplum Merkezi ile birlikte Ankara Tiyatro Fabrikas›’n›n
sahneye koydu¤u “Adam Adam” oyununu Londral›lar ile buluflturuyor. 1-3 May›s tarihleri aras›nda sergilenecek oyun kapsam›nda “Sanat ve politika” konulu bir söylefli ve
yazar Nurettin Salaz’›n “Kürtmüflüz” adl› kitab›n›n imza günü gerçekleflecek.
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78’liler “Adam Adam”
oyununu Londral›larla
buluflturuyor
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Yönetmen Ça¤an Irmak:
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‘Kürt sorununu
o topra¤›n insan› anlatmal›’

1970 y›l›nda ‹zmir’de
do¤dum. Ege Üniversitesi Radyo-TV bölümü
mezunuyum. Bugüne
kadar çeflitli dizi filmler
ve uzun metrajl› filmler
çektim.
Sizin çekti¤iniz filmleri özellikle takip
eden kifliler, Iss›z
Adam’› da izledikten
sonra hemen ufukta
yeni bir dizi var m›
diye düflünüyor? Onlar ad›na biz size soral›m, yak›n zamanda çekmeyi planlad›¤›n›z yeni bir film
var m›?

Mahsun arkadafl›m›z›
baflar›l›
buluyorum.
Çekti¤i film henüz gösterime girmedi¤i için
yorum yapmam›z do¤ru de¤il. Arkadafl›m›za
baflar› dileklerimi iletiyorum. Tahminim bu
kadar konuflulan bir filmin izleyicisinin de çok
olaca¤› yönünde.

w

Üzerinde çal›flt›¤›m bir
film var. Henüz bir fley
söyleyemeyece¤im.
Çok erken oldu¤unu
düflünüyorum çünkü.
Daha senaryosu yeni
bitti. Söyleyeceklerim
en az›ndan biraz daha
kafamda netleflsin ondan sonra konuflaca¤›m. Ama takipçilerimize duyurulur yak›n zamanda bir filmin çekimine bafllayaca¤›m.

Sizin sektörünüzde
son zamanlarda en
çok konuflulan konu
Mahsun
K › rm › z ›gül’ün çekti¤i film oldu. Siz bu film hakk›nda neler söyleyeceksiniz?

w

w

Peki dönemleri iyi takip eden bir yönetmen olarak, son zam a n l a rda bir hayli
üzerinde
durulan
Kürt sorunu üzerine
ne düflündü¤ünüzü
ö¤renebilir miyiz? Bu
konuda bir film yapmay› düflünüyor musunuz?

Peki bu film konusunda konuflmak istemiyorsunuz
ama
en az›ndan konusu
hakk›nda biraz ipuçlar› verebilir misiniz?
Bu filmin konusu Iss›z

Bence bu konuda çok
daha yetkin sinemac›lar
var. En az›ndan o topra¤›, o insanlar› daha
iyi anlayabilen alg›layabilen sinemac›lar›n bu
konuyu daha baflar›l›

Hiçbir zaman “kendinize hayran” bir hikaye
anlatmak istemedik. Sadece paylaflmak, konuflmak istedik.

Di¤er filmlerde oldu¤u
gibi bunda da baflkalar›n›n hikayelerini anlatt›m ve birkaç ad›m geri
çekildim.

Filmin ifllenifl sürecini anlatabilir misiniz?

Peki filmde özelefltiri
mi var. ‹nsanlar›n
kendilerini biraz olsun filmde bulmas›n›
amaç edinerek filmlerinizi ortaya ç›kar›yorsunuz…

ku

Ça¤an Irmak’› biraz
tan›yabilir miyiz?

Adam gibi duygusal
içerikli de¤il. Bu kez
psikolojik gerilim, kara
mizah içerikli bir film
üzerinde çal›flaca¤›z.
Di¤er filmlerimiz gibi
genifl izleyici kitlesine
ulaflaca¤›n› ümit ediyorum.
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Telgraf Gazetesi
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Suzan Do¤an
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Türkiye’de ad›n› ilk ‘Asmal› Konak’ ve 1980 sürecini anlatan ‘Çemberimde Gül Oya’ adl› dizilerle
duydu¤umuz ve sonras›nda uzun metrajl› çekti¤i ‘Mustafa Hakk›nda Herfley’, ‘Babam ve O¤lum’,
‘Ulak’ gibi filmlerin alt›nda imzas›n› gördü¤ümüz Ça¤an Irmak ile son çekti¤i ‘Iss›z Adam’ filmi ve
gelecekteki projelerini Telgraf’a anlatt›. Dönem ve süreç analizlerini iyi yapan bir yönetmen
olarak Irmak, Kürt sorununu o topra¤›n insan›n›n anlatmas› gerekti¤ine iflaret etti.

Yönetmen Ça¤an Irmak

yap›tlarla iflleyebilece¤ini
düflünüyorum.
Herkesin kendi topra¤›
ile ilgili filmler çekmesi
çok güzel bir fley. Bu
konuyu da iflleyen arkadafllar›m›z› en baflta
izleyenler aras›nda olaca¤›m ve onlar› gururla
alk›fllayaca¤›m. Gururla
seyredece¤im. Bu daha
do¤ru gibi geliyor bana.
Yani bu konu üzerine
bir çal›flman›z yok…

Henüz yok. Ama bu tabi ilerde olmayaca¤›
anlam›na gelmiyor. Zamana göre o insanlar› o
topra¤› daha iyi alg›layabilece¤im bir dönem

ve sürecin içerisinden
geçersem yapabilirim.
Iss›z Adam’a gelirsek… Filmin bafllang›ç öyküsünü sizin
a¤z›n›zdan dinleyebilir miyiz?
Son 5-6 y›ld›r hayat, insanlar… Birbirimizi nas›l yaln›z b›rakt›¤›m›zla
ilgili anlatmak istediklerim vard›. Filmin sonras›nda insanlar› konuyla ilgili düflündürecek bir hikaye yazmak
istiyordum. Buradan
hareketle ç›kt› “Iss›z
adam”. Sokaklar ve insanlar bu hikayeyi yazd›rd› bana. Belli bir ç›k›fl noktas› yok yani.

Film çok büyük bir hikayeydi. Sona do¤ru
bir tuhafl›¤a, bir sürprize al›flt›rd›. Biz bu filmi
s›f›rdan infla ettik. Her
fley s›f›rdan yarat›ld›.
Her fley karakterlerin
ruhuna uygun olmas›
için yeni bafltan infla
edildi. Bu filmde maddiyat› boflverin ama
manevi anlamda bizi
hiç yaln›z b›rakmayan
iki insan vard›. Onlar›n
dostlu¤unu hiçbir zaman unutamayaca¤›m.
Mustafa O¤uz ve Gül
O¤uz arkadafllar›m›za
bulundu¤um her platformda teflekkür etmeye, haklar›n› vermeye
çal›fl›yorum. Burada da
sizin arac›l›¤›n›zla bu
minneti yinelemek istiyorum. ‹ki arkadafl›ma
da çok teflekkür ediyorum.
Filmi çektikten sonra
neler düflündünüz?
Birkaç ad›m geriden
durup onlara bakmay›,
onlar› görmeyi ve onlar›n kendilerini anlatmas›n› daha çok seviyorum. O zaman bir yabanc›ya dönüflüyor ve
onlar›n hikayelerini daha iyi anlayabiliyorum.

Bu filmde özelefltiriden
çok elefltiri vard›. ‹nsanlar›n kendilerini sorgularken karfl›lar›ndaki
insanlar› anlamalar›n›
sa¤lamaya
çal›flt›m.
Özellikle metropollerde giderek yaln›zlaflan
insanlar›n kay›plar›n›
irdeledim.
Iss›z Adam filmi çok
çabuk internete düfltü. Neden böyle bir
fley oldu ve bunun
için bir fley yap›yor
musunuz?
Korsanlarla ilgili zaten
yap›lan yap›l›yor. Evet
bizim filmimiz çok çabuk internete düfltü
çünkü çal›flma kopyas›
stüdyodan çal›nd›. Ama
internete düflen film yar›m bir film. Birçok
sahne orada yok. Keflke tamam›n› verseler
de insanlara do¤ru ulaflabilsek. Bu çal›nma
olay› olunca biz de flok
geçirmifltik
aç›kças›.
Ama keflke korsan da
olsa insanlara tam olarak ulaflsayd›k daha
mutlu olurduk.

13

Enver Kannur: “‹nterneti
kullanarak flirketimizi büyütebiliriz”

w
w
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KÜÇÜK ‹fiLETMELER
‹Ç‹N DAHA DA
ÖNEML‹ B‹R ALAN
Bu arada befl iflçiyi geçmeyen en küçük flirketlerin di¤er ifl yerleri ile internet üzerinde sat›fllarda
birbirlerini ticari olarak en
az düzeyde etkileme olas›l›¤› oldu¤unun da bu
araflt›rma ile ortaya ç›kt›¤›n› anlatan Enver Kannur, “‹nternet üzeri sat›fllar, tüketicilerin her geçen
gün daha fazla popülerli¤ini kazand›¤› bir mecra.

¤ini sadece kendisinin
söylemedi¤ini de belirten
Kannur, yap›lan araflt›rmalar›n ve yetkili birimlerden yap›lan aç›klamalar›n bu görüflü destekledi¤ini söyledi. Bu anlamda British Telecom Ticari
‹nternet Baflkan› Mick Hegarty, internet sat›fllar›n›n
2012 y›l›nda 42.4 milyar
sterline ulaflaca¤› aç›klamas›n› yapt›¤›n› da belirten Kannur, “Günümüz
teknoloji ça¤› ve tek bir
t›kla insanlar çok ciddi
paralar kazan›yorlar. Bizler de bu iletiflim araçlar›n› kullanarak flirketimizin
normal büyüme ç›tas›n›
iki misline ç›karabiliriz”
diye konufltu.

i.o

rine önerim. ‹nternetin
getirilerini biran evvel ö¤renip onun üzerinden firmam›z›n geliflimini sa¤lamakt›r” dedi.

Hürkan Sayman Co
yetkilisi Enver Kannur

Bunun nedeni ise internet
üzerinden tüketiciler daha
fazla seçene¤i daha uygun ve daha ucuz fiyata
sat›n alabiliyorlar” diye
konufltu.
Küçük iflletmelerin kendilerini gelifltirmeleri aç›s›ndan bu teknolojinin mutlaka kullan›lmas› gerekti-

ku

WEB SAYFASI
ÜZER‹NDEN SATIfiLAR
SON ‹K‹ YILDA ARTTI
‹lginç olan noktan›n bu
firmalar›n hepsinin internet arac›l›¤› ile kurulmufl
olmalar› oldu¤unu dile
getiren Kannur, “Araflt›rma çerçevesinde 400 tane
ifl yeri ankete kat›lm›fl ve
bu anketin sonucunda bu
ifl yerlerinin üçte ikisinin
kendi internet web sayfalar›ndan müflteri çekebileceklerine inanmad›klar›
ortaya ç›km›fl. Yine bu ankete göre sat›fllar›n web
sayfas› üzerinden yap›ld›-

¤› zaman son iki y›lda
yüzde 20 art›fl sa¤land›¤›,
bu arada küçük firmalar›n
yüzde 13’ünün web sitelerini pazarlama stratejisi
kapsam›na ald›klar› ve sadece bu firmalar›n yüzde
üçünün elektronik posta
arac›l›¤› ile müflterileriyle
temas kurduklar› ortaya
ç›kt›. Buradan anlafl›l›yor
ki insanlar›m›zda bir önyarg› var. ‹fli yapmadan
getirisi olmayaca¤› düflünülüyor. Küreselleflme sürecine ayak uydurup günümüz teknolojilerini kullanarak yaflant›m›z› daha
kolay hale getirebilir ve
flirketlerimizin kazançlar›n› art›rabiliriz. Bu anlamda küçük iflletme sahiple-
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rinden sat›fl veya servis
vermediklerini ortaya ç›kard›¤›n› söyledi.
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ünlük yaflant›m›zda birçok iflimizi
tek bir t›kla
halletti¤imiz
interneti yeteri kadar kullanmad›¤›m›za dikkat çeken Hürkan Sayman Co
yetkilisi Enver Kannur,
küçük firmalar›n yüzde
altm›fl›n›n internet üzerindeki sat›fllardan yaralanmad›klar›n› söyledi. Özellikle kurumsal flirketlerin
genel anlamda birçok ifllerini internet üzerinden
çözdüklerine vurgu yapan
Kannur, British Telecom’un internet sayfas›nda yay›nlanan bir rapora
göre her 10 küçük firmadan alt›s›n›n internet üze-

rg

Hürkan Sayman Co yetkilisi Enver Kannur, di¤er ülkelerde internet üzerinden al›flverifllerin gün geçtikçe art›fl
göstermesine karfl›n ‹ngiltere’de yeteri kadar bu alan›n kullan›lmad›¤›n› söyledi. Kannur, özellikle küçük
iflletmelerin yüzde 60 kadar›n›n sat›fllar›n› art›racaklar› bu mecralar› kullanmalar› gerekti¤ine dikkat çekti.

14
Darling:

Araba
Kiralarken
Dikkat
Etmeniz
Gerekenler

‘Önceli¤imiz finansal kurumlar›n
tekrar borç verir hale gelmesi’

rg

‹ngiltere'nin Brighton kenti yak›nlar›ndaki Horsham kasabas›nda yap›lan G20 Maliye Bakanlar›
toplant›s›nda al›nan kararlar› aç›layan Maliye Bakan› Alastair Darling, ''küresel büyümeyi canland›rmak, borçlanmay› desteklemek ve küresel finansal sistemi güçlendirmek için daha ileri
ad›mlar at›lmas›nda anlaflt›k'' dedi.

syaman@levenes.co.uk

Direct number: 020 8826 1313
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Bir trafik kazas›ndan sonra e¤er hakl› olan siz iseniz ve araban›z sürülemez
bir hale geldiyse araba kiralamak durumunda kalabilirsiniz. Bu hafta, araba
kiralarken dikkat etmeniz
gereken noktalar› ve kira
süresi üzerine bilmeniz
gerekenler üzerine yazmak istedim.

Belfast’ta gözalt›lardan sonra gerginlik
Kuzey ‹rlanda’da bir askeri üsse düzenlenen sald›r›yla ilgisi oldu¤u iddias›yla 3 kiflinin gözalt›na al›nmas›

w

üzerine Lurgan kentinde protesto gösterisi düzenlendi.

w

P

w

olisin verdi¤i bilgiye göre kentin
de¤iflik bölgelerinde
yap›lan
protestolarda polis ile
göstericiler aras›nda çat›flma ç›kt›.
‹rlanda bas›n›, protestolar›n gözalt›na al›nanlar
aras›nda 41 yafl›ndaki
eski Sinn Fein üyesi
Cumhuriyetci
Colin
Duffy’nin bulunmas›ndan dolay› bafllad›¤›n›
yazd›. Colin Duffy, ‹ngiltere yanl›lar› ile bar›fl anlaflmas› çerçevesinde yap›lan iktidar paylafl›m›
anlaflmas›na karfl› ç›karak Sinn Fein’den ayr›lm›flt›.

Belfast’ta geçen hafta yap›lan ev bask›nlar›nda
Colin Duffy’nin yan›s›ra
21 ve 32 yafllar›nda 2 kifli daha gözalt›na al›nm›flt›. Gözalt›na al›nanlar
Belfast yak›nlar›nda bir

‹ngiliz askeri üssüne düzenlenen, 2 askerin ölümü ile 3 kiflinin yaralanmas›yla sonuçlanan eylemle ba¤lant›l› olmakla
suçlan›yor. Askeri üsse
eylemi Gerçek ‹RA örgü-

E¤er sizin combine araba
“full comprehensive” sigortan›z varsa ve bir kaza
sonucu araban›z sürülemez hale geldiyse, birinci
alternatif olarak kendi sigortan›za baflvurabilirsiniz. Uygulamada sigorta
flirketleri e¤er sizin araban›z tamir edilebilecek bir
durumda ise araban›z› al›p
tamir ederler ve yerine
araban›z tamir edilinceye
kadar kullanabilece¤iniz
geçici bir araba verirler.
Bu bir kiral›k araba de¤ildir. Bu sadece sizin sigortan›z›n sizin araban›z tamir edilinceye kadar size
geçici olarak verdi¤i bir
arabad›r. E¤er bir kazadan
sonra sizin araban›z art›k
sürülemez bir hale geldiyse bunun yerine sigorta
flirketleri size bir kiral›k
araba vermek yerine araban›z›n de¤erini öderler.
Yine bu durumda da araba kiralama söz konusu
de¤ildir.

ku

nans Kurumu kaynaklar›n› harekete geçirmek
için gereken her türlü
seçene¤e acilen ihtiyaç
duyuldu¤unun bilincinde olduklar›n› ifade etti.
Darling, küresel finansal
sistemi daha da desteklemek için Washington
Hareket Plan›'n›n acil
ad›mlar›n› tamamlad›klar›n› belirterek, dikkatlerini G20 Zirvesi s›ras›nda bütün orta vadeli
ad›mlar üzerinde yo¤unlaflt›racaklar›n› anlatt›.
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KAMULAfiTIRMA
SÜREC‹ DEVAM
EDECEK
Finansal sistemdeki sorunlarla mücadele ederek, finansal kurumlar›n
tekrar borç verir hale
gelmesinin öncelikleri
oldu¤unu
kaydeden
Darling, bankalara likit
deste¤inin, gerekli noktalarda devletlefltirmenin sürece¤ini söyledi.
Ekonomilere
parasal
deste¤in büyüme ve ifl
imkanlar›n›n artmas›na
önemli ölçüde destek
verece¤ini belirten Darling, bu alanda al›nan
kararlar›n gecikilmeden
uygulanmas› gere¤ine
iflaret etti.
Büyümenin
yeniden

sa¤lanmas› için gerekli
ad›mlar›n at›lmas›na büyük önem verdiklerini
vurgulayan
Darling,
IMF'ye de bunun sa¤lanmas› için gereken
ad›mlar›n at›lmas› ça¤r›s› yapt›klar›n› bildirdi.
Darling, IMF'nin etkili
deste¤inin sa¤lanmas›
için söz konusu uluslararas› kuruluflun kaynaklar›n›n artt›r›lmas›
gerekti¤ine de dikkat
çekti.
Faiz oranlar›n›n pek çok
ülkede agresif biçimde
düflürüldü¤ünü hat›rlatan Darling, G-20 Merkez bankalar›n›n da
müdahaleci politikalar›na gerekti¤i sürece devam edece¤ini bildirdi.
''Uluslararas› sermayenin kalk›nmakta olan
ekonomilerden kaçmas›n› önlemek konusunda elimizden geleni
yapmak için kararl›y›z''
diyen Darling, k›sa ad›
IFI olan Uluslararas› Fi-
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¤›n her türüyle mücadele etmeyi taahhüt ettiklerini ifade eden Darling, ''serbest ticaret ve
yat›r›mlar›n'' önünün
aç›lmas›na çal›flacaklar›n› anlatt›.

i.o

Sefaret Yaman
aliye Bakan›
Alastair Darling, toplant›da al›nan ve
2 Nisan tarihinde Londra'da yap›lacak G20 ülkelerinin devlet ve hükümet baflkanlar› taraf›ndan ele al›narak nihai
sonuca ba¤lanacak kararlar›n ''aciliyet'' tafl›yan konulara dair oldu¤una dikkati çekti. Darling, dünya ekonomisinin krizden ç›kart›lmas›
için çabalar›n süreklilik
arz etmesinin önemini
de vurgulad›.
Toplant›n›n bir ''yön belirlenmesinde'' faydal›
oldu¤una iflaret eden
Darling, piyasalardaki
talebin ve ifl imkanlar›n›n artmas› için ''koordineli, kapsaml› ve kesin''
bir hareket plan› belirlediklerini ve büyümenin
yeniden sa¤lanmas› için
gereken ad›mlar›n at›lmas›nda kararl› olduklar›n› bildirdi. Korumac›l›-

malde sizin bir kiral›k araba kullanman›z beklenemez. Buna ra¤men e¤er
araba kiralam›flsan›z sizin
karfl› taraf›n›z kira masraflar›n› ödemeyebilir ve bu
durumda da bunu siz kendi cebinizden ödemek zorunda kalabilirsiniz. Ancak sizin sigortan›z baflkas›n› da kaps›yorsa ve kulland›¤›n›z arabay› sizinle
beraber aile bireylerinden
biri ya da arkadafllar›n›zdan biri de kullanabiliyorsa bu durumda kiralanan
arabay› hakl› gösterebilirsiniz.

tü üstlenmiflti.
Kuzey ‹rlanda’da gerginli¤in artmas›na neden
olan sald›r›dan 2 gün
sonra ise IRA’dan ayr›lan
bir baflka radikal grup
polis otosuna sald›r› düzenleyerek 1 polisi öldürmüfltü. Sald›r›lar ülkede çat›flma ortam›n›n
yeniden alevlenmesi endiflelerine neden oldu.
Kuzey ‹rlanda’da radikal
Katolik kesim ile Protestanlar aras›nda 30 y›l süren savaflta 3 bin 600 kifli yaflam›n› yitirdi. Çat›flmalar taraflar aras›nda
1998 y›l›nda imzalanan
bar›fl anlaflmas›yla son
bulmufltu.

E¤er sizin araba sigortan›z
sadece üçüncü kifliler ve
çal›nmay›
kaps›yorsa,
öteki anlam›yla “third
party and theft” ise ve araban›z sürülemez hale geldiyse bu durumda araba
kiralama hakk›na sahipsinizdir. Ancak araba kiralarken dikkat etmeniz ve
bilmeniz gerekenler vard›r. Her fleyden önce araba kiralayan bir kiflinin
araba sürebilmesi gerekmektedir. Örne¤in bir trafik kazas›ndan sonra e¤er
siz araba süremeyecek kadar yaralanm›flsan›z ve gitti¤iniz t›bbi merkezlerde
bunu aç›kça dile getirmiflseniz bu durumda nor-

Uygulamada yo¤un olarak
karfl›laflt›¤›m sorunlardan
bir tanesi araba kiralama
süresi üzerinedir. Sizin kazadaki pozisyonunuz ya
da hakl›l›k dereceniz ne
olursa olsun her fleyden
önce kiral›k arabay› mant›kl› bir süre için kiralamal›s›n›z. Kira paras› ile sizin
araban›z›n de¤eri ve modeli aras›nda bir orant› olmal›d›r. Örne¤in bir kaza
neticesinde £1000 ya da
£1500 de¤erindeki araban›z kullan›lamayacak kadar hasar gördüyse ve bu
durumda araba kiralaman›z gerekmiflse ve örne¤in
kiralama süreniz 5 – 6 ay›
bulmufl ve kiralama paralar› çok astronomik bir rakama ulaflm›flsa bu durumda sizin kira miktar›n›
hakl› ç›karman›z gibi bir
durum söz konusu olmaz.
Hakl› taraf olsan›z bile yasalara göre, kendi giderlerinizi askari düzeyde tutmak gibi bir yükümlülü¤ünüz vard›r. Öte yandan
araban›z›n de¤eri ne olursa olsun, e¤er sizin ekonomik durumunuz astronomik miktarlarda kira
masraf› ç›karmak yerine,
yeni ve kullan›l›r bir araba
almak için uygunsa, bu
durumda yine yüksek
miktarda kira bedellerini
hakl› ç›karman›z oldukça
zordur. Unutmamak gerekir ki bir davada sorumluluk ile davan›n de¤eri aras›nda büyük bir fark vard›r. Siz bir davada 100%
hakl› olabilirsiniz ancak
gereksiz ve astronomik
masraflarla karfl› tarafa gitti¤inizde, mahkemenin
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Britanya’n›n nüfusu göçmenlerden
dolay› 72 milyona ulaflacak

EN FAZLA GÖÇMEN
KABUL EDECEK
ÜÇÜNCÜ ÜLKE
BM taraf›ndan yap›lan tahminde ayr›ca ABD’nin 2010
ile 2050 y›llar› aras›nda y›lda
1 milyon yüz bin göçmeni
kabul edece¤i öngürülüyor.
Kanada’n›n ise ayn› tarihler

tulmalar› gerekti¤ini kaydetti. Çal›flma ve ‹fl Bakan› Lord
Mandelson ise yapt›¤› aç›klamada son dönemlerde yerli
iflçilerin tepkisiyle karfl›laflan
göçmen iflçilerin, Britanyal›
iflçilerin çal›flmad›¤› ifllerde
istihdam edildi¤ini belirterek, ekonomik anlamda ülkeye pozitif katk›lar›na vurgu yapt›.

i.o

Ü

aras›nda y›lda 2 yüz 14 bin
göçmeni kabul edece¤i tahmin ediliyor.
BM tahmininde ABD, Kanada ve ‹ngiltere’den sonra ‹spanya’n›n ayn› dönemde y›lda ortalama 170 bin, ‹talya’n›n 159 bin, Almanya’n›n
110 bin, Fransa ve Avusturya’n›n ise 100’er bin göçmeni kabul edece¤i belirtiliyor.
Tahminde global ekenomik

rd

lkeye göçmen giriflini her geçen gün
biraz daha k›s›tlamaya çal›flan Britanya’n›n yo¤un göç ak›fl› ve
göçmenlerin yüksek do¤urganl›k oran›ndan dolay› Avrupa’n›n en yüksek nüfusuna sahip ülkesi olaca¤› bildirildi.
Birleflmifl Milletler’in bu hafta yay›nlanan tahminlerine
göre flu an nüfusu 61 milyon
civar›nda olan Britanya 2050
y›l›na kadar y›lda ortalama
174 bin göçmeni kabul edecek. 40 y›lda nüfusu 11 milyon artmas› beklenen
Ada’n›n halen Avrupa’n›n en
yüksek nüfus oran›na sahip
ülkesi Almanya’y› geçece¤i

göçmenlere iliflkin tahminlerinin yay›nlanmas›yla birlikte
Britanya’da son dönemlerde
en fazla konuflulan konular›n bafl›nda gelen göçmen
ak›fl› sorununu yeniden gündeme getirdi.
Göçmenlere karfl› daha sert
ve s›k› politiklar uygulanmas›n› savunan Muhafazakar
Parti’nin Milletvekili Nicholas Soames BM’nin tahminlerine at›fta bulunarak, ‹ngiltere’ye göçmen ak›fl›n›n kontorol alt›na al›nmamas› durumunda, göçmenlerin Britanya nüfusunun yerini dolduraca¤›n› öne sürdü.
Milletvekili, göçmenlere yönelik do¤ru bir politika uygulanmas› gerekti¤ini ifade
ederek Britanya’l›larla evlilik
yapanlar›n ya da ülkede çal›flma izni alanlar›n mutlaka
‘‹ngilizce dil testine’ tabi tu-

krizin göçmen ak›fl›n› geçici
olarak düflürebilece¤i ancak
orta ve uzun vadede ABD,
Kanada ve ‹ngiltere’ye göçmen ak›fl›n›n artarak devam
edece¤i kaydediliyor.

ku

Telgraf Gazetesi

‘GÖÇMENLER
BR‹TANYA
NÜFUSUNUN YER‹N‹
DOLDURACAK’
BM’nin nüfus hareketi ve

iv
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Ahmet Atafl

belirtiliyor. BM’nin tahminde
2050’de Almanya’n›n nüfusunun 70.5 milyona inmesi
bekleniyor.
Geçti¤imiz y›l hükümetin
yay›nlad›¤› nüfus verileri de,
ülke nüfusunun 2008 y›l›nda
göçler ve göçmenlerin yüksek do¤um oranlar›yla yaklafl›k 61 milyona ulaflt›¤›n›
ortaya koyarken, Ulusal ‹statistik Bürosu ülke nüfusunun 2031’de 70 milyona ulaflabilece¤i öngörüsünde bulunmufltu.

rg

Britanya 2050 y›l›nda göçmenler sayesinde Avrupa’n›n en büyük nüfusuna sahip ülkesi olacak. Birleflmifl Milletler’in bu hafta yay›nlanan tahminlerine göre dünyan›n en fazla göçmen kabul eden üçüncü ülkesi olacak ‹ngiltere’nin nüfusu 2050 y›l›nda 72 milyonu geçecek.

SON ‹K‹ YILDA GÖÇMEN
‹fiÇ‹ SAYISI AZALDI
BM tahminlerinin aksine Britanya’da son birkaç y›lda
göçmen akfl›nda düflüfl yafland›¤› gözleniyor. 2008’in
son çeyre¤inde ülkeye Do¤u
Avrupa’dan gelen göçmen
iflçi say›s› 29 bine düflmüfltü.
2007’nin ayn› döneminde 53
bin olan bu say›, 2007’nin
ayn› döneminde 65 bin olarak gerçekleflmiflti.

HER DURUMDA
MUHASEBE BÜROSU

w

w

w
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GÜVENEB‹LECE⁄‹N‹Z

Palmers Green, West End & City ve Kent bölgesindeki 3 ofisimiz ve
konusunda uzman 50 personelimizle flah›s ya da flirketinizin her türlü
muhasebe ifllerinde do¤ru çözümlerimizle hizmetinizdeyiz.
‹flle ilgili her türlü soru ve sorular›n›z için
Enver Kannur’u (FCCA ) arayabilirsiniz .

16

Britanyal›lar hükümetin Irak
politikas›n›n soruflturulmas›n› istiyor

HUKUK PENCERES‹

Avrupa

‹ngiltere'de halk›n dörtte üçüne yak›n bölümünün Irak'›n iflgali süreciyle ilgili genifl kapsaml› bir soruflturma aç›lmas›n› istedi¤i ortaya ç›kt›.

Ali Has
‹ki hafta önceki yaz›mda Avrupa Tutuklama Emirleri’nin
(ATE) genel olarak ne amaç ile
ç›kart›ld›¤›n ve pratikte nas›l iflledi¤i konusuna de¤inmifltim.

ATE 1 Ocak 2004 tarihinde uygulamaya konulmas›na ra¤men bafllang›çta 15 üye ülkeden sadece sekizinin gerekli
düzenlemeleri yaparak ATE
uygulamaya bafllamas› hayal
k›r›kl›¤›na sebep olmufltur. Zamanla di¤er üye ülkeler de
ATE ile ilgili iç hukuk düzenlemelerini yaparak ATE Sözleflmesini kabul etmifltir. Üye devletlerden ATE uygulamas›na en
çok direnç gösteren ülke ‹talya
olmufltur. ‹talya 2005 y›l› May›s
ay›nda sözleflmeyi onaylayarak
ATE uygulamas›na kat›lan son
üye ülke olmufltur. Böylece
ATE AB’nin tamam›nda uygulanmaya bafllanm›flt›r.

ku

PRENS W‹LL‹AM KONUSUNDA HALK ‹K‹YE BÖLÜNDÜ
Ankete
kat›lanlara
Prens William'›n cephe
görevlerinden uzak tutulmas› konusundaki
görüflleri de soruldu.
Britanya halk› bu konuda eflit flekilde bölündü.
Halk›n yar›s›, ''Prens bu
tür görevlerden uzak
tutularak korunmal›''
derken, di¤er yar›s› ise
Prens'in de bütün di¤er
ordu mensuplar› gibi
görevinin gerektirdi¤i
noktada cephede yerini
almas› gerekti¤ini savundu.
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GEN‹fi KAPSAMLI
B‹R SORUfiTURMA
AÇILMASINI
‹STEYENLER‹N
ORANINI YÜZDE 72
ComRes adl› araflt›rma
kurumunun BBC Radyo
5 kanal› için gerçeklefltirdi¤i anket, Irak savafl›
konusunda genifl kapsaml› bir soruflturma
aç›lmas›n› isteyenlerin
oran›n› yüzde 72 olarak
belirlerken, bu oran›n
18-24 yafl grubu içinde

eli_has@yahoo.co.uk
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BBC

Emri – 2
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yüzde 81'e kadar yükseldi¤i belirtildi.
Britanya askerlerinin
Afganistan'daki görevine devam etmesi gerekti¤ine ikna olmayanlar›n oran› yüzde 60 olarak ilan edilirken, halk›n yüzde 91 gibi ezici
bir ço¤unlu¤unun ise
‹ngiltere Silahl› Kuvvetleri'nde görev yapman›n bir onur oldu¤unda
birleflti¤i ifade edildi.

‹fi SAH‹B‹ OLANLARA ÜCRETS‹Z SEM‹NER

w

w

- ‹fl yerinizi gelifltirmek istiyor musunuz?
- ‹fl yeriniz için ifl kredisine ihtiyac›n›z m› var?
- Ne kadar kredi alabilirsiniz?
- Banka hesab›n›za ihtiyac›n›z m› var?
- Hesap açmak için ne gibi evraklara ihtiyac›n›z var?
- Camden, Islington ve di¤er bölgelerinde ne tür ifl kurma imkanlar› oldu¤u
hakk›nda bilgi sahibi olmak istiyor musunuz?

w

Kurdish Advice Centre(KOMKAR) ve Association of Community Based Business
Adviser (ACBBA) birlikte düzenleyece¤i ifl kurma, iflinizi gelifltirme, ifl kredisi, hesap
açma, mortgage alma ücretsiz seminere kat›labilirsiniz.
Ücretsiz yiyecek ve içecek sa¤lanacakt›r.

TARIH: 21 MART 2009 PAZAR
SAAT: 11:00-17:00

ANADOLU HALK KÜLTÜR MERKEZ‹
89-91 STOKE NEWINGTON ROAD N16 8AA

OTOBÜSLER: 243,76,67,149
DAHA FAZLA B‹LG‹ ‹Ç‹N 02083479657 DEN KURDISH ADVICE CENTRE (KOMKAR)
ARAYIP B‹LG‹ ALAB‹L‹RS‹N‹Z.

edilen kifli temin edilir ve tutuklan›r. Kiflinin ele geçirilmesi
için gerekti¤i takdirde mevcut
durumla orant›l› olmak kofluluyla güç kullan›labilir. Kifli ele
geçirildi¤inde kendi milli yasalar›na göre ATE içeri¤i aç›klan›r
ve emri ç›karan adli makamlara teslim edilmesine r›za gösterme hakk› oldu¤u belirtilir.
Tutuklanan kiflinin infaz› gerçeklefltirecek devletin yasa hükümlerine göre avukat ve tercüman tutma hakk› vard›r.

i.o

'nin
Radyo 5
kanal› taraf›ndan yap›lan genifl kat›l›ml› anketin sonucu, halk›n üçte
ikisinin ise Britanya askerlerinin
Afganistan'daki görevini sürdürmesi gerekti¤i konusundaki görüfllere
kat›lmad›¤›n›
ortaya
koydu.
Ankete kat›lanlar›n büyük ço¤unlu¤unun, ‹ngiltere Silahl› Kuvvetleri'nde görev yapman›n
bir onur oldu¤unu düflündü¤ü de belirtildi.

Tutuklama

ATE temelde ceza adaleti sisteminde karfl›l›kl› güvene dayal›
olarak getirilen bir düzenlemedir. Öyle ki, üye devletler kendi vatandafllar›n›n teslimi talep
edildi¤i durumlarda dahi, üstelik teslim talebinin gerekçesi
olan eylem kendi hukuklar›nda suç teflkil etmese bile vatandafllar›n› talepte bulunan devlete teslim etme yükümlülü¤ü
alt›na girmektedirler. Üye devletler teslimi istenen kifliye
kendi milli hukuklar› uyguland›¤›nda sonuç farkl› olacak olsa bile, ya di¤er devletin ceza
hukukunu uygulayacak ya da
ilgili kifliyi o devlete teslim etmek zorunda kalacakt›r. ATE,
talepte bulunan üye devletin
hukukuna göre en az 12 ayl›k
bir süre hürriyeti ba¤lay›c› ceza
veya hürriyeti ba¤lay›c› güvenlik tedbiri ile cezaland›r›labilen
ve yarg›lamas› devam eden eylemler hakk›nda ve en az 4 ayl›k hürriyeti ba¤lay›c› ceza veya hürriyeti ba¤lay›c› güvenlik
tedbirini gerektiren kesinleflmifl cezalar hakk›nda ç›kar›labilir.
ATE formunda teslimi istenen
kiflinin kimli¤i ve milliyeti, emri ç›karan makam›n unvan›, adresi, telefon ve faks numaralar›
ve elektronik posta adresi, emre dayanak olan adli karar, tutuklama emri veya hükmün
kan›t›, suçun hukuksal aç›dan
s›n›fland›r›lmas›, suçun yeri,
zaman›, ifllenifl biçimi, kesinleflmifl bir mahkeme karar› varsa verilen ceza ve yasada bu
suç için öngörülen cezalar›n alt
ve üst s›n›rlar›n› gösteren bir
ölçe¤i bulunmal›d›r.
ATE infaz› gerçeklefltirecek
olan devlete ulaflt›¤›nda talep

Tutuklanan kifli teslim edilmeye raz› oldu¤unu beyan ederse; r›zas›, infaz› gerçeklefltirecek olan üye devletin hukukuna uygun olarak ilgili adli makam önünde tespit edilecek ve
resmi biçimde kayda geçirilecektir. Tutuklanan kifli teslime
r›za göstermezse, infaz› gerçeklefltirecek ülke hukukuna
göre adli makamlara ifade verme hakk› vard›r. Tutuklanan
kifli teslime r›zas› olmad›¤›n›
beyan etse bile, yetkili adli makam kiflinin talepte bulunan
devlete teslimine karar verebilir. Bu durumda ilgili kiflinin bir
üst derece mahkemesine teslim karar›na itiraz etme hakk›
bulunmaktad›r.
‹nfaz› gerçeklefltirecek olan
üye devlet, herhangi bir süreyle s›n›rl› olmaks›z›n her zaman
kendi milli hukukuna uygun
olarak teslimi istenen kifliyi,
kaçmas›n› önleyecek tedbirleri
alarak kefalet karfl›l›¤› serbest
b›rakabilir.
ATE temelini tüm Avrupa ülkelerinin adalet sistemlerinin eflit
derecede adil olduklar› varsay›m› oluflturmaktad›r. Ancak
mevcut uygulama bu varsay›m›n do¤ru olmad›¤›n›, üye ülkeler aras›nda ciddi uygulama
farkl›l›klar› oldu¤unu, bu durumun da ATE uygulanmas›nda
sorunlar yafland›¤›n› göstermektedir. ATE getirilebilecek
elefltirilerden birisi de flüphesiz
karfl›l›kl› suçluluk esas›n›n
aranmad›¤› suçlar listesidir. Listede adam öldürme, tecavüz,
silahl› soygun, adam kaç›rmak,
silah ve uyuflturucu kaçakç›l›¤›
gibi tart›flmas›z suçlar yer ald›¤› gibi ›rkç›l›k, yabanc› düflmanl›¤›, bilgisayarla ilgili suçlar, motorlu araç suçlar› gibi ne
oldu¤u belirsiz, anlafl›lmaz, de¤iflik ülkelerce de¤iflik yorumlanabilecek suçlar da yer almaktad›r. ATE Sözleflmesinin
ret sebeplerini s›n›rlamas›, infaz› gerçeklefltirecek olan devlete fazla takdir hakk› tan›mamas›, örne¤in, teslimi istenen kiflinin adil olmayan bir flekilde
yarg›lanaca¤› gerekçesiyle ret
hakk› tan›nmamas› nedeniyle
bireylerin temel haklar›n›n ihlal edilebilece¤i ileri sürülerek
elefltirilmifltir.

i.o
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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.

iv
a

Ezgi Türkü Bar Restaurant çok özel günlerinizde dostane ortam› ve kaliteli
servisi ile size hizmet vermekten büyük mutluluk duyar.
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En özel günleriniz olan dü¤ün, niflan ve
sünnetlerde an›lar›n›z Ezgi Türkü Bar’da
kal›c›laflacakt›r.

w

w

w

Ezgi Türkü Bar hayallerinizle
gerçe¤in bulufltu¤u
yerin ad›d›r.
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mediklerini belirtti. Türkiye ile iyi komfluluk iliflkileri içinde olmak istediklerini kaydeden Barzani, Türkiye’deki Kürt sorununun bar›flç›l yollardan çözülmesini istediklerini söyledi.

kumlar›n dövüldü¤ü, uykusuz b›rak›ld›¤›, afl›r› s›cak ve so¤u¤a ve 'bo¤ulma
hissi veren iflkenceye' maruz b›rak›ld›¤› aktar›l›yor.
ABD ULUSLARARASI
HUKUKU ‹HLAL ETT‹
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House’ta düzenlenen bir
toplant›ya kat›ld›.
Toplant›da bir konuflma
yapan Mesud Barzani
Irak’ta güvenli¤in k›r›lgan bir durumda oldu¤unu, bu nedenle ABD’nin
hemen çekilmesini iste-

y›l›nda, CIA
taraf›ndan
Guantanamo'daki tutukevine gönderilen 14 tutsak
ile görüflmelere dayan›larak haz›rlanan gizli raporla ilgili detaylar Washington Post gazetesinde yer
ald›. Gazete, raporun en
az befl kopyas›n›n 2007
y›l›nda CIA ve üst düzey
Beyaz Saray yetkililerine
ulaflt›r›ld›¤›n›
iddia
ediyor.
Habere göre raporda,
CIA'n›n ABD d›fl›ndaki
gözalt› merkezlerinde
yap›lan fiziksel ve psikolojik iflkencelerin baz›lar›n›n “gaddarca, insanl›k d›fl› ve afla¤›lay›c›”
oldu¤u belirtiliyor. Mah-

2007
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›fliflleri Bakan› Miliband’›n resmi davetlisi
olarak Londra’ya gelen Kürdistan
Bölge Hükümeti Baflkan›
Mesud Barzani Chatham

Uluslararas› K›z›lhaç Komitesi'nin haz›rlad›¤›
rapor, eski ABD Baflkan› George Bush döneminde
CIA gözalt› merkezlerinde El Kaide tutsaklar›na
“planl› iflkence” yap›ld›¤›n› ortaya koydu.
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AB, Miss ve
Mrs’i yasaklad›

“Mahkumlara planl› iflkence yap›ld›¤›” ifadesinin kullan›ld›¤› raporda,
ABD'nin, mahkumlara iflkence yap›lmas›n› ve kötü
davran›lmas›n› yasaklayan
uluslararas› hukuku ihlal
etti¤ine dair güçlü imalar
da yer al›yor.Haberde, daha önce de tutsaklara kötü
muamele edildi¤ine dair
raporlar›n yaz›ld›¤›, ancak K›z›lhaç Komitesinin raporunun bugüne kadar iflkence
kelimesini yasal bir
kontekste kullanan
ilk rapor olma özelli¤i
tafl›d›¤› ve di¤er raporlara göre daha güvenilir kabul edilmesine
dikkat çekiliyor.

i.o

Kürdistan Bölge Hükümeti Baflkan› Mesud
Barzani geçti¤imiz hafta Chatham House’ta
düzenlenen bir toplant›ya kat›larak Irak’taki
son durum hakk›nda görüfllerini aktard›.

‘CIA El Kaide tutsaklar›na
“planl› iflkence” yapt›’...
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Barzani Chatham
House’ta konufltu

NEWROZ PÎROZ BE!!!
21 MART, CUMARTES‹

NEWROZ KUTMAMAMIZA TÜM YURTSEVER HALKIMIZ VE
DOSTLARIMIZ DAVETL‹D‹R.

Avrupa Birli¤i cinsiyetçi oldu¤u gerekçesiyle "Miss"
ve "Mrs" hitaplar›n›n yasaklanmas›na karar verdi.
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sonuna cinsiyeti belli eden
sözcüklerin eklendi¤i kelimelerin de kullan›lmamas›
istendi. Bunlar aras›nda devlet adam› anlam›na gelen
'statesman' ve sonunda erkek
anlam›na gelen bir ek bulunan 'sportmen' kelimeleri
bulunuyor.
Rehberde, devlet adam› ye-

w

aily Mail'in
haberine göre,
evli ve bekar
kad›nlar› ay›rmak için kullan›lan bu hitap tarzlar›n› siyaseten yanl›fl bulan AB liderleri, "Toplumsal cinsiyet
aç›s›ndan yans›z bir dil oluflturmak için" rehber yay›mlad›.
Rehberde, Avrupal› politikac›lardan kad›nlar›n medeni durumlar›n› belirten bu
kelimeleri kullanmaktan kaç›nmalar› istendi.
Buna göre çeflitli dillerde evli ve bekar kad›nlar› farkl›
bir flekilde tan›mlayan 'Madame ve Mademoiselle',
'Frau ve Fraeulein', 'Senora
ve Senorita' gibi kelimeler
art›k kullan›lmayacak.
Avrupa Parlamentosu Genel
Sekreterli¤i taraf›ndan gönderilen yeni rehberde ayr›ca,

rine siyasi lider sözünün kullan›lmas› önerilirken, cinsiyeti belli eden 'policeman'
ve 'policewoman' yerine sadece 'polis görevlisi' sözünün kullan›lmas› tavsiye
ediliyor. Hostes yerine uçufl
görevlisi tabirinin kullan›lmas› rehberde tavsiye edilen
kelimeler aras›nda.

PROGRAM
ÇOCUK NEWROZU
Saat: 12.00
Palyaço - Çocuk Korosu - Çocuklar için yar›flma ve e¤lenceler
****

BÜYÜK NEWROZ KUTLAMASI
Saat: 18.00 (6 pm)
- Newroz Atefli Etraf›nda Halay
Sinevizyon - Çocuk Korosu - Folklor
Genç K›zlar Korosu - Davul Zurna
- Koma BA -Sürpriz Sanatç›
YER: (Kürd –‹fl) Kurdish Community Centre
Fairfax Hall / 11 Portland Gardens
LONDON / N4 1HU
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Design by Print Gallery: 020 8348 8315
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Gordon Brown Ayfer
Orhan’› kabul etti...
Kad›nlar›n bir y›lda karfl›l›¤› ödenmeyen, 32
bin 812 sterlinlik ev ifli yapt›¤› belirlendi.
ngiltere’de yap›lan
bir araflt›rmada, kad›nlar›n ev iflleri ve
çocuk bak›m› için
haftada ortalama 74
saat vakit harcad›klar›, bu
ifl baflkas›na yapt›r›lm›fl
olsayd› bu kifliye 32 bin
812 sterlin ödenmek zorunda kal›naca¤› hesapland›. Daily Telegraph ve

Daily Mail gazetelerindeki haberde, kad›nlar›n
çocuk bak›m›na haftada
ortalama 33 saat harcad›klar›, bunun çocuklar›n›n bak›m›na 21,5 saat
ay›ran erkeklerinkinden
yüzde 50 daha fazla oldu¤u belirtildi. Bir sigorta
flirketinin yapt›¤› araflt›rmaya göre, ev kad›nlar›
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K›br›sl› Türk ‹flçi Partili Milletvekili aday› Ayfer Orhan, Baflbakan
Gordon Brown ve efli Sarah Brown ile Downing Street 10
numaradaki Baflbakanl›k özel konutunda görüfltü.
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Kad›nlar›n karfl›l›ks›z eme¤inin
y›ll›k de¤eri: 32 bin 812 sterlin

rd

riyorlar.
‹flçi Partisi çok az bir oy ile
kaybetti¤i bölgenin geri al›nmas› için çabalar›n› yo¤unlaflt›r›yor. Bir kaç ay önce
Hemel Hempstead’i ziyaret
eden Baflbakan Yard›mc›s›
Harriet Harman da çal›flmalar› yerinde izlemiflti.
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manda Hemel Hempstead
bölgesini ziyaret edece¤i sözünü verdi. Bir kaç ay önce
Baflbakanl›k’ta yap›lan bir
toplant›n›n ard›ndan da Gordon ve Sarah Brown’un alt
kattaki kendi ikametlerine
davet edilen Ayfer Orhan’a
Brownlar özel bir ilgi göste-
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aflbakan Gordon
Brown,
Hemel
Hempstead hakk›nda bilgi ald›¤›
Ayfer Orhan’a daha fazla
destek sözü verdi. Efli Sarah
Brown’›n da haz›r bulundu¤u görüflmede bölgedeki çal›flmalar hakk›nda bilgi alan
Baflbakan Brown, iki buçuk
y›l önce aday olan Ayfer Orhan’›n Hemel Hempstead’de
yapt›¤› çal›flmalar› yak›ndan
izledi¤ini, toplumun ve partinin deste¤i ile bölgeyi yeniden ‹flçi Partisi’ne kazand›raca¤›na inand›¤›n› belirtti.
Görüflmeye kat›lan Baflbakan’›n efli Sarah Brown da,
Ayfer Orhan’› kampanyas›na
destek olmak için yak›n za-
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Baflbakan Gordon Brown, Downing Street 10 numarada bulunan ofisinde K›br›s Türk
kökenli ‹flçi Partisi Hemel Hempstead Milletvekili aday› Ayfer Orhan ile görüfltü.

haftada 82 saat ev ifli yaparken, d›flar›da tam zamanl› çal›flan bir kad›n ev
ifllerine 55 saat ay›r›yor.
Sigorta flirketi, kad›nlar›n
yapt›¤› ev ifllerinin y›ll›k
de¤erinin 2005’te yap›lan
benzeri bir araflt›rmadakine göre 8 bin sterlin artt›¤›n› kaydetti. Yapt›klar›
iflin bu yüksek de¤erine
karfl›n, kad›nlar›n sadece
yüzde 53’ünün hayat sigortas›n›n bulundu¤u belirtildi.
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Ferhat Göçer dijital ortam›n birincisi
Albümü çok satanlar listesinde birinci s›rada yer alan Ferhat Göçer,
flark›lar› yaklafl›k 2 milyon kez indirilince dijital ortam›n da kral› oldu.

fi

jital alanda 2 milyon kifliye ulaflt›.
MÜYAP’›n
aç›klad›¤›
2008 y›l›nda dijital alanda en çok satan ‹lk 10
flark› aras›nda 4 flark›yla yer alan Ferhat Göçer birçok flark›c›y› geride b›rak›p ilk s›raya

yerleflti. Sanatç›n›n Asl›
Güngör ile düet yapt›¤›
‘Kalp Kalbe Karfl›’ flark›s› bin 405 rakam›yla
en fazla sat›lan parça
oldu.
Göçer ENBE Orkestras›
albümündeki Asl› Güngör düetiyle ald›¤› bi-

imdiye dek 85 kad›n, 51 yafl›ndaki
eski striptizci ve
amatör pornocu
olan taksi floförünü flikayet etmifl. 2006’da Worboys’un, kumarhanede
yüksek miktarda para kazand›¤›n› söyleyerek kad›nlara flampanya teklif
etti¤i ve ard›ndan da içkilerine sakinlefltirici att›¤›
ortaya ç›km›fl. Worboys’un kurbanlar› genelde 18 ila 33 yafl aras›ndaki Londra’n›n West End
ya da Kensington bölgesinde içkili bir akflam
sonras›nda taksi arayan
kad›nlardan
olufluyor.
Konuyla ilgili ‘Danzey
Operasyonu’nu yürüten
Dedektif Dave Reid’e göre kendini bir ‘centilmen’
olarak tan›tan Wor-

boys’un taksisine binen
kad›nlar›n ço¤u arka koltukta kendilerinden geçtikten sonra hiçbir fley
hat›rlam›yor: “Baz›lar› hat›rl›yor ama karfl› koymaya güçleri olmuyor. Baz›lar› ise saatlerce süren
haf›za kayb› yafl›yor.”
Worboys, içkisindeki hap› farkeden bir kad›na,
bunun bafl a¤r›s› ilac› oldu¤unu söylemifl. Reid
sald›r›ya u¤rayanlar›n bu
kadar basit bir numaraya
kand›klar› için utan›p polise gidemediklerini de
söyledi. Worboys’un eski
efli Jean Clayton, taksi floförünün seks ba¤›ml›s›
oldu¤unu ve sarhofl bir
kad›n› evine kadar takip
edip tecavüz etmifl oldu¤unu itiraf etti¤ini söyledi.
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Dü¤ün • Niflan • Konferans ve toplant› • Do¤um
Günü partileri • Tüm özel partileriniz için
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Britanya’da taksi floförlü¤ü yapan John
Worboys, kad›n müflterilerine ilaçl› flampanya
ikram ederek tecavüz etmekten suçlu bulundu.
Worboys, temmuz 2007 ila flubat 2008 aras›nda
iflledi¤i befl cinsel taciz, bir sald›r› teflebbüsü, bir
tecavüz ve 12 ilaçla uyutma suçundan tutukland›. Cezas› ise 21 nisanda belli olacak.
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Taksi floförü kad›n
müflterilerini tacizden suçlu bulundu

size çok uygun fiyata, çok özel atmosfer sunuyoruz...
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1. ENBE-Asl› Güngör-Ferhat Göçer-Kalp Kalbe
Karfl›- 677.405
2. ‹smail YK- Bas Gaza- 619.757
3. Rafet El Roman-Aflk-› Virane- 474.496
4. Ferhat Göçer- Cennet - 467.224
5. Ferhat Göçer - Biri Bana Gelsin - 446.278
6. Gökçe K›rg›z - Kalbime Gömerim - 436.684
7. ‹smail YK – Gitme 415.084
8. ENBE-Mustafa Ceceli – Unutamam - 402.041
9. Serdar Ortaç – fieytan - 394.349
10. Ferhat Göçer - Bizim fiark›m›z - 326.107
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‹fiTE GÖÇER’‹N Z‹RVEDE YER ALDI⁄I O L‹STE:

rincili¤in yan› s›ra,
“Cennet” ile dördüncülü¤ü,’Biri Bana Gelsin’
ile beflincili¤i ve ‘Bizim
fiark›m›z’ ile de onunculu¤u da elde etti. Göçer’in 4 flark›s› toplam 1
milyon 917 bin 14 sat›fl
rakam›na ulaflt›.
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ram da yapan Ferhat
Göçer Biri Bana Gelsin
adl›
çal›flmas›yla
2008’in en çok satan albümü unvan›n› alm›flt›.
Göçer hem ENBE Orkestras› ile yapt›¤› Kalp
Kalbe Karfl› flark›s› hem
de kendi flark›lar›yla di-

i.o

ark›lar› dilden dile dolaflan, albümleri yok satan
romantik tenor
Ferhat
Göçer, dijital alanda da
zirvede. Show TV’de
ayn› ad› tafl›yan prog-

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

Silver Hall
Bütün etkinlikleriniz rahatl›kla
birlikte yapabileceginiz ve
yemekleriniz gümüfl
tabakada servis yap›ld›g›
unutamayacag›n›z bir atmosfer.

268 West Green Road, Tottenham London N17 3QR
Tel: 020 8881 6363 • E-mail: info@rangebar.com
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Washington, ‘Düflman
Savaflç›’ terimini
kullanmayacak

KONUT AÇI⁄I
DER‹NLEfi‹YOR
Dünya genelinde var olan
konut sorunu da en fazla
bu ülkeleri vuracak. Halen
100 milyondan fazla olan
konut aç›¤› nüfus art›fl›yla
beraber daha da derinleflecek. Fakirlikle bo¤uflan ülkelerin bafl›n› çekti¤i bu
sorun Avrupa ve Kuzey
Amerika' da (Meksika ve
Orta Amerika hariç) daha
az rastlanan bir sorun olurken geliflmekte olan ülkelerde açl›k ve yetersiz beslenme ile beraber en
önemli sorun.
Ekonomik geliflmenin oldukça yavafl ilerledi¤i ülkelerde ise h›zl› nüfus art›fl› ile beraber flehirleflmenin h›zla artmas› alt ve üst
yap› sorunlar›yla bo¤uflmak zorunda kalan bölge-

ülkelerde artan nüfus, ekonomik ve savafllardan
kaynakl› göçler çarp›k kentleflmeyi beraberinde
getirirken, Afrika ve Asya’da gecekondularda
yaflayanlar›n oran› da giderek yükseliyor

ler yarat›yor. BM verilerine
göre, 3,3 milyar insan›n flehirlerde yaflad›¤› dünya
üzerinde konut sorunundan en çok Asya ve Afrika
ülkeleri etkileniyor. Buna
göre bu k›talarda küçük,
orta ve büyük flehir nüfusunun önemli bir bölümü
gecekondu semtlerinde yaflamakta.

kentlerin yüzde 30 ila 40
aras›ndaki bir bölümünün
ise her türlü teknik ›s›tma
ve ayd›nlatma sisteminden
yoksun oldu¤u da tahmin
ediliyor.
Verilerde en çarp›c› örnek
ise Nijerya. H›zl› nüfus art›fl›yla dikkat çeken Nijerya'n›n Lagos kentinin
1950'de 300 bin olan nüfusu bugün 13,5 milyona
ulaflm›fl durumda. Bu da
elli sekiz y›l öncesine oranla ayn› ekonomik durumda
olan bir flehrin ayn› sürede
44 kat büyümesi anlam›na
geliyor.

GECEKONDULAfiMA
ORANI ARTIYOR
Konut sorununun vahim
bir noktada oldu¤u di¤er
k›ta olan Asya'da flehirleflme giderek yayg›nlafl›yor.
Halen nüfusun yüzde
40'›n›n flehirlerde yaflad›¤›
yani henüz kentleflmenin
tam olarak hakim olmad›¤›
k›tan›n en çarp›k bölgeleri
ise güney ve do¤u Asya'da
bulunuyor.
Güney Asya ülkelerinden
Bangladefl h›zla artan nüfusuyla kent yaflam›n›n en
çarp›k oldu¤u ülke olarak
dikkat çekiyor. 144 bin kilometrekarelik topra¤› ve
155 milyonu aflk›n nüfusuyla Bangladefl dünyada
kilometrekareye düflen nüfus oran› en yüksek ülkelerinden. 11 milyonluk baflkent Dakka olmak üzere
flehirlerin gecekondulaflma
oran› ise yüzde 80.
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ÇARPIK KENTLEfiME
EN FAZLA AFR‹KA
KITASINDA
1 milyarl›k nüfusunun yüzde 38'i flehirlerde yaflayan

Afrika düzensiz ve çarp›k
kentleflmenin en yo¤un oldu¤u k›ta. BM verilerinde,
Çad, Etiyopya, Nijerya,
Tanzanya, Sudan ve Orta
Afrika cumhuriyeti gibi ülkelerde kentli nüfusun
yüzde 75'inden fazlas› derme çatma gecekondu mahallelerinde yafl›yor. Çad'
da gecekondulaflma oran›
yüzde 97, Orta Afrika
Cumhuriyeti'nde ise küçük
ve orta büyüklükteki flehirlerde yüzde 98 iken büyük
flehirlerde ise yüzde 92 civar›nda. Bu gecekondu

AB’den ‹srail’e sert uyar›
‹srail'in uluslararas› hukuku ihlal eden eylemlerini genelde görmezden
gelen Avrupa Birli¤i, "Do¤u Kudüs'ü ilhak etmeye çal›flan" ‹srail'i "kal›c›
bar›fl›n uygulanabilirli¤ini tehlikeye sokmak" ile suçlad›.
Dönem Baflkanl›¤›ndan
yap›lan aç›klamada, ‹srail'in Do¤u Kudüs'ün El Bustan/Silvan
bölgesinde Filistinlilerin 90
civar›ndaki evini ‘y›kma
tehdidinden’ derin endifle

AB

duyuldu¤u
belirtilerek,
1967'den bu yana en büyük y›k›m anlam›na gelen
bu plan›n uygulanmas› halinde binden fazla Filistinli'nin evsiz kalaca¤› uyar›s›
yap›ld›. ‹srail'e "uluslararas›
hukuk ve Yol Haritas›ndan

kaynaklanan yükümlülükleri"
hat›rlat›lan
aç›klamada,
"Bu hassas bölgedeki evlerin y›k›lmas› kapsaml›, adil
ve kal›c› bar›fl›n uygulana-

'Vergi cennetleri'
bask› alt›nda
n G20 ülkelerinin bask›s› üzerine ‹sviçre, Avusturya, Lüksemburg ve Monaco banka
s›rlar›n› yumuflatmay› hedefleyen tedbir almay› kabul etti.
En büyük vergi cenneti olarak
de¤erlendirilen ‹sviçre ise
Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü (OCDE)’nin idari
yard›mlaflma alan›ndaki kurallar›na uymay› kabul etti. Kendi yasamas›na yönelik tepkilere bir süre direndikten sonra
‹sviçre Konfederasyonu di¤er
ülkelerle bilgi al›fl veriflini güçlendireceklerini bildirdi. Maliye Bakan› Hans Rudolf Merz,
“Banka s›rr›na dokunmak istemiyoruz” uyar›s›n› da yapt›.Uluslar aras› bask›ya boyun
e¤en Avusturya da “cezai prosedür eksikli¤i dahil e¤er
kan›tlanm›fl ve argümanlar›
oluflturulmufl flüpheler mevcutsa banka bilgilerini sa¤lamay›” kabul etti. Ancak ‹sviçre’nin aksine Avusturya banka
s›rr›na iliflkin yasal düzenleme
yapmayacak. Lüksemburg da
vergi kaç›rma flüphesi durumunda di¤er ülkelerle bilgi
al›flveriflinde bulunmay› kabul
etti.
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ülkelerde konut ihtiyac› da giderek büyüyor. Fakir

Dünya’dan
k›sa k›sa
haberler

i.o

Dünya nüfusunun giderek artmas›yla birlikte yoksul
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n ABD'de Barack Obama
yönetimi, eski yönetimin
terörle mücadelede kulland›¤› "düflman savaflç›"
terimini kald›rd›. ABD
Adalet Bakan› Eric Holder,
eski Baflkan George W.
Bush yönetiminin tutuklama standartlar›n›n de¤ifltirildi¤ini aç›klad›. Holder,
bundan böyle yaln›zca El
Kaide ile Taliban'a "esasl›"
destek sa¤layanlar›n tutuklanabilecekler kategorisinde düflünülece¤ini, bu örgütleri destekleyen kiflilerin deste¤inin önemli oldu¤u sonucuna var›l›rsa
tutuklanabileceklerini söyledi. Adalet Bakan› Holder, Guantanamo'dakilerin
tutulmas›n› hakl› ç›karmak
için belirlenen "düflman
savaflç›" teriminin ise art›k
kullan›lmayaca¤›n› kaydetti. Holder "Tutuklularla ilgili yeni bir politika gelifltirmek için çal›fl›rken, ulusal güvenli¤imizi güçlendirecek bir biçimde hareket
etmemiz, de¤erlerimize
uygun davranmam›z ve
hukuku
uygulamam›z
önemlidir" dedi. Holder,
yap›lan de¤iflikli¤in tüm
bu standartlar› karfl›lad›¤›n› ileri sürdü.

irleflmifl Milletler
Nüfus Fonu verilerine göre mevcut 6.8 milyarl›k
dünya nüfusu 2050 y›l›nda
9.1 milyara ç›kacak. Nüfus
art›fl› özellikle en fakir 49
ülkede 840 milyondan 1.7
milyara yükselecek. Özellikle do¤um kontrol yöntemlerinin olmamas› nedeniyle her y›l 76 milyon ‘istenmeyen çocuk’ dünyaya
gelirken, konut sorunu giderek a¤›rlafl›yor. Ortalama
dünya nüfusu ayl›k ortalama 5 milyon kifli ekleniyor
ve artan nüfusa karfl› birçok flehir konut ihtiyac›n›
karfl›lamaktan yoksun.

ku

n ‹dam cezalar›n›n infaz›na
h›z veren ‹ran, 14 günde 29
kifliyi dara¤ac›na yollad›. Y›l›n
bafl›ndan bu yana idam edilenlerin say›s› ise 94’e yükseldi. Etemad gazetesinin haberine göre ülkenin güneyindeki
fiiraz kentinde 4 tutuklu as›larak idam edildi. ‹dam edilenlerden birinin ön isminin
Abulhasan oldu¤u belirtilirken
idamlar› hangi gün gerçekleflti¤i bilgisi verilmedi. Resmi
Kayhan gazetesinin 12 Mart
tarihli say›s›nda ise ülkenin
do¤usundaki Tabas kentinde
Ali Abestan, Ali Dehqani, Ali
Damflad ve Mahmud Muradi
isimli 4 tutuklu as›larak idam
edildi. Her dördünün de iki y›l
önce güvenlik güçleri ile yaflanan bir çat›flma s›ras›nda tutukland›klar› belirtildi. Mart
ay› bafl›ndan bu yana idam
edilenlerin say›s› 29’a yükseldi. Y›l›n bafl›ndan bu yana
idam edilenlerin say›s› ise en
az 94’e ç›kt›.
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‹ran’da 14 günde
29 idam

Konut ihtiyac› art›yor,
varofllar büyüyor
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Dünya’dan
k›sa k›sa
haberler

bilirli¤ini tehlikeye
sokacakt›r.
AB, Filistinlilerin
evlerinin y›k›lmas›n› önlemeleri konusunda
‹srail makamlar›na bask›
yapar" denildi.

Gürcistan Washington’a
askeri üs vermeye
haz›rlan›yor
n Gürcistan, kendi ülke s›n›rlar› içerisinde Washington
yönetimine askeri üs vermeye haz›r oldu¤unu aç›klad›.
Beyaz Saray’dan teklif gelmesi durumunda ABD’ye askeri
üs kurma hakk›n›n verilebilece¤ini söyleyen Gürcistan D›fliflleri Bakan› Grigol Bafladze
bu konunun ABD taraf› ile iki
gündür görüflülmeye bafllad›¤›n› kaydetti.
Gürcistan’›n ülke topraklar›n›
ABD’ye açmas›n›n Rusya’ya
gözda¤› olarak yorumlan›rken, Moskova yönetimin bu
karara tepki göstermesi bekleniyor. A¤ustos ay›nda Rusya ve Gürcistan aras›nda yaflanan silahl› çat›flmalar sonucunda, Güney Osetya ve Abhazya ba¤›ms›zl›klar›n› ilan
etmifl, Rusya ise bu iki cumhuriyetin ba¤›ms›zl›klar›n› tan›ma karar› alm›flt›. Güney
Osetya geçti¤imiz günlerde
yapt›¤› aç›klamada, Rus askeri üssünün Güney Osetya’da
99 y›l boyunca kalabilece¤ini
aç›klarken, Abhazya ise bu
sürenin 49 y›l oldu¤unu ifade
etmiflti.
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Facebook

Dünyay› de¤ifltiren
10 bulufl

geçti¤imiz y›l içinde yapt›¤› güncellemenin ard›ndan, son dönemde oldukça popüler hale
gelen Twitter, Friendfeed gibi anl›k güncelleme ve yaflam ak›fl› yay›nlay›c›
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modülü, kulllan›c›n›n
a¤›nda geliflen olaylar›
efl zamanl› olarak görmesine ve yorum ekleyebilmesine olanak tan›yor. Aç›l›fl sayfas›n›n
en üstüne yerlefltirilen
yay›mlama kutusu, "Ne
düflünüyorsun" sorusuyla art›k foto¤raf, ‹n-
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ERN'de çal›flan
bir bilgisayar
programc›s›
olan Tim-Berners-Lee'nin
Zengin
Metin ‹flaret Dili (Hyper
Text Markup Language
/ HTML) olarak tan›mlad›¤› bilgisayar dilini
gelifltirmesiyle oluflturulan WWW, CERN'de
bulunan
fizikçilerin,
araflt›rma sonuçlar›n›
kolayl›kla paylaflabilmesi için kullan›lmaya
13 Mart 1989'da baflland›. ‹lk web sitesi ise,
CERN'in ihtiyaçlar› do¤rultusunda 1991 y›l›nda
yay›na girdi. Bu flekilde
WWW, CERN içinde çal›flan bir servis olmaktan ç›k›p Dünya'ya aç›lm›fl oldu.

w

n Nielsen Online'›n yapt›¤› bir araflt›rmaya göre, egünlük (blog) siteleri,
sosyal a¤lar gibi çevrimiçi
a¤ sitelerinde geçirilen
vakit, e-posta kutular›nda
geçirilenden çok daha
fazla. Nielsen Online'›n
yay›nlad›¤› bir rapora göre, ‹nternet kullan›c›lar›n›n vakitlerinin yüzde
onu çevrimiçi a¤ sitelerinde geçiyor. Çevrimiçi kitlenin üçte ikisi ise komünite sitelerine üye. Nielsen Online'›n CEO'su
John Burbank, sanal
alemde harcanan sürenin
Aral›k 2007 ve Aral›k
2008 aras›nda geçen dönemde, yüzde 63 art›fl
göstererek 45 milyar dakikaya ulaflt›¤›n› belirtiyor. Buna göre her 11 dakikada bir dakikan›n sosyal a¤ siteleri üzerinde
geçiriliyor. Rakamlar sadece Facebook'a özel olarak incelendi¤inde, ürkütücü bir geliflme gösteriyor. Facebook'ta geçirilen
toplam süre 20.5 milyar
dakika, bu say› geçti¤imiz
y›la göre yüzde 566 (5,6
kat) artm›fl durumda.

biliyorlar.
Ak›fl› kontrol etmek
için sunulan "Kontrol
Menüsü" ise, kullan›c›lara özellikle görmek
istedikleri içeri¤i seçebilmelerine imkan tan›yor. Kullan›c›lar haber
kaynaklar›n› daha önce
belirlemifl olduklar› arkadafl listeleri, ba¤l› olduklar› bölgesel veya ifl
a¤lar›, foto¤raflar gibi
farkl› seçeneklere göre
filtreleyebiliyorlar.
Önemli olaylar sekmesi
ise Canl› Haberler'in
aksine, uzun zaman
çizgisinde a¤›n›z içinde
nelerin olup bitti¤inden haberdar olman›z›
sa¤l›yor. Bu modülde
foto¤raflar, notlar ve
muhtemelen kaç›rm›fl
olabilecek içerikleri görüntülemek mümkün.
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Çevrimiçi a¤lar epostadan daha popüler

n S›radan bir bilgisayar
kullan›c›s› olmaktan bir
ad›m ötede "bilinçli kullan›c›" olarak tan›mlanabilecek herkes art›k web taray›c›lar›n öneminin fark›nda. Taray›c›lar belki de bilgisayarlar›m›z›n üzerinde
çal›flan en önemli yaz›l›mlar haline gelmifl durumdalar. Bugün taray›c› üzerinden birçok ifli yapmak
mümkün ve belki gelecekte bütün ifller taray›c›
üzerinden yap›labilir hale
gelecek. Google da geçti¤imiz y›l Chrome'u duyurarak bu konuya verdi¤i
önemi aç›kça göstermifl
oldu. Arama devi, bu
hamleyle yaln›zca taray›c›
üzerinde çal›flan servisler
üretmekten öte taray›c›n›n
kendisini de üretir hale
gelmifl oldu. fiirket belki
de kullan›c›lar›na Chrome
ile "‹flletim sistemine gerek
yok. ‹yi bir taray›c› yapal›m yeter." demifl oldu.
Uzunca bir süredir Internet Explorer ile Firefox
aras›nda s›k› bir rekabete
sahne olan taray›c› pazar›,
2009 y›l›nda farkl› rakiplerin de öne ç›kmaya bafllamas›yla daha da k›z›flacak
gibi görünüyor.

rg

mikro-blog sitelerinin özelliklerinden esinlenilerek yarat›lm›fl ana sayfas›n› yay›na soktu.
irman›n "Facebook'un gelecekte nas›l olmas›n› istiyorsunuz" sorusuna yan›t
olarak gönderilen 30
binden fazla e-posta
göz önünde bulundurularak yap›lan eklemelerle ana sayfadaki
veri ak›fl› gerçek zamanl› ve daha okunur
bir flekle getirildi.
Yap›lan en büyük güncelleme, aç›l›fl sayfas›nda bulunan "Haber
Kayna¤›" bölümününün yap›s›, kullan›c›n›n
arkadafllar›, arkadafllar›n›n arkadafllar› ve
kullan›c›n›n yaflad›¤›n›
belirtti¤i bölgeye göre
de¤iflen ünlü simalar›n
son haraketleri gibi bilgileri içeriyor.
Yeni "Canl› Haberler"

Dünyas›ndan
En iyi taray›c›
hangisi?

Popüler sosyal a¤ sitesi, aç›l›fl sayfas›n›n tasar›m›n› yeniledi. Popüler sosyal a¤ sitesi,

ku

n Britanya Bilim Derne¤i
üyesi olan 20 bilim insan›,
dünyay› de¤ifltiren 10 buluflun bir listesini ç›kard›. Listede flu icatlar yer ald›: 11978'de gelifltirilen ve yeryüzündeki herhangi bir al›c›n›n
yerini tam olarak tespit etmeye yarayan GPS (Küresel Konumland›rma Sistemi) Teknolojisi. 2-Sony'nin 1979'da
üretti¤i Walkman. 3-Sat›n ald›¤›m›z hemen her fleyin
üzerinde bulunan barkod. 4Zaman kazand›ran haz›r ya
da donmufl yiyecekler. 51994'te piyasaya sürülen
PlayStation. 6- Her gün 3 milyar dakikadan fazla zaman
harcanan Facebook gibi sosyal iletiflim a¤lar›. 7-Özellikle
13-17 yafl aras›ndaki gençlerin tercih etti¤i k›sa mesaj. 8Kredi ve banka hesab› kartlar›yla harcad›¤›m›z elektronik
para. 9-Cep telefonu, internet
ile uydularda kullan›lan mikrodalgalar. 10-1970'lerde popüler olan spor ayakkab›.

ana sayfas›n› yeniledi.

ternet adresi, video,
müzik gibi farkl› içeriklerin kolayl›kla yüklenebilmesini sa¤l›yor.
Bu flekilde site üzerinden içerik paylaflmak
isteyen kullan›c›lar ana
sayfadan yüklemek istedikleri içeri¤i vakit
kaybetmeden paylafla-
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Dünyas›ndan

20 yafl›nda

1993
y›l›nda, ‹llinois Üniversitesi'nde bulunan
süperbilgisayar uygulamalar› ulusal merkezinde ilk çapraz geçiflli
grafik arayüzlü ‹nternet
taray›c›s› olan Mosaic
gelifltirildi. Mosaic'in
gelifltirilmesi 1997'de
durdurulmufl olsa da taray›c›lar›n bir ço¤u halen Mosaic'i temel al›r.
Buluflunu para kazanmak için kullanmak yerine,
1994
y›l›nda
www'nun ücretsiz ve
herkes taraf›ndan kullanabilmesini garantilemek amac›yla W3C
vakf›n› kuran Tim Berners-Lee; insanl›k kültürüne katk›s›ndan do-

Sir Tim Berners-Lee'nin Dünya'y›
de¤ifltiren WWW'yu yay›na bafllatmas›n›n
üzerinden tam 20 y›l geçti. Günümüzde
‹nternet ile kar›flt›r›lan ancak ‹nternet
üzerinden bilgi paylafl›m›n› kolay hale
getiren bir servis olan World Wide Web
(WWW, Dünya Çap›nda A¤) 20 yafl›n›
doldurdu.
lay›, 2004 y›l›nda ‹ngiltere Kraliçesi taraf›ndan
Sir ünvan›na lay›k görülmüfltür.
Www'nun babas› Sir
Tim Berners-Lee, günümüzde MIT'te k›demli
araflt›rmac›, Southampton Üniversitesinde bilgisayar bilimleri profesörlü¤ü
görevlerinin
yan›nda, World Wide
Web Consortium bafl-

kanl›¤›n› yürütmektedir.
Günümüzde WWW servisini kullanarak yay›n
yapan 80 milyondan
fazla ‹nternet sitesi oldu¤u tahmin ediliyor.
Berners Lee, www'nun
20. yafl› flerefine, projenin do¤du¤u yer olan
CERN'de CERN Genel
Müdürü Rolf Heuer ile
bir konuflma yapacak.

Silinmifl dosyalar›
kurtarman›n yollar›
n Ço¤umuz Geri Dönüflüm
Kutusu'nu boflaltt›ktan sonra
kazayla baz› önemli dosyalar› sildi¤imizi fark etti¤imiz
o korku dolu an› yaflam›fl›zd›r. Ama ço¤u durumda
dosyalar art›k sabit diskinizde olmasalar bile içerikleri
üzerlerine yaz›l›ncaya kadar
mevcut kalmaya devam
eder. Buradaki zorluk bu verileri kaybolmadan kurtarabilmekte yatar. ‹flte Restoration burada devreye girer.
Restoration http://git.pc.iet.
com.tr/112 adresinden ve
birçok ücretsiz yaz›l›m sitesinden indirilebilen bir veri
kurtarma arac›d›r. Program
yak›n zamanda silinmifl dosyalar› bulman›za ve onlar›
yeni bir konuma kurtarman›za imkân tan›r. Program
çok küçük - yaln›zca 200 KB
- oldu¤u için bir diskete ya
da USB bellek cihaz›na kolayca kaydedilebilir ve bunlar üzerinden çal›flt›r›labilir.
Böylece kurtarmaya çal›flt›¤›n›z verileri elinizde olmadan silme riski ortadan kalkm›fl olur.
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Az yemenin tümörleri nas›l küçülttü¤ü
bulundu

rülebilmesini olanakl›
k›lan, beyaz maddedeki su difüzyonu ölçüldü.
Genetik özelliklerinin
tamam› ayn› olan tek
yumurta
ikizleriyle,
genlerinin yar›s› ayn›
olan çift yumurta ikizlerinin beyin haritalar›
karfl›laflt›r›lan araflt›rma
ekibi, beynin zekayla
ilgili pek çok bölümündeki miyelin k›l›f›-

Erken do¤an çocuklar
derslerde zorluk çekiyor
Erken do¤an çocuklar›n yar›s›ndan fazlas›n›n okuldaki derslerde zorluk çekti¤i ortaya ç›kt›.
ngiltere'de 26 haftadan önce do¤mufl
219 çocuk üzerinde
yap›lan araflt›rmada, bu çocuklar›n en
fazla matematik ve okumada zorluk çektikleri
belirlendi.
University College London'dan bir ekibin yapt›¤› araflt›rmada, bu çocuklar›n yüzde 13'ünün
uzmanlar
taraf›ndan
tam zamanl› e¤itime ihtiyaç duyduklar› ortaya
ç›kt›.
"Archieves of Diseases
in Childhood, Fetal and
Neonatal" dergisinde
yay›mlanan araflt›rmada, bu çocuklar›n 11
yafl›ndaykenki IQ'lar›na
ve kuramsal yeteneklerine bak›ld›. Bu çocuk-

‹

Bal›k yiyen gençlerin
IQ'su daha yüksek
■ ‹sveç'te yap›lan bir araflt›rma, yetiflme ça¤›nda bal›k
yiyen gençlerin zeka düzeylerinin (IQ) daha yüksek oldu¤unu gösterdi. Göteborg'daki Sahlgrenska Üniversite Hastanesi için yap›lan araflt›rmada, s›k bal›k
tüketimi ile gençlerin IQ
düzeyleri aras›nda aç›k bir
ba¤ bulundu¤u tespit edildi. Sonuçlar› Acta Paediatrica dergisinde yay›mlanan
araflt›rma s›ras›nda, ilk olarak 2000 y›l›nda 15 yafl›ndaki 3 bin 972 ‹sveçli gencin
IQ düzeyleri, ifade kapasiteleri ve yönelimleri tahlil
edildi. Ayn› ifllem 3 y›l sonra gençlerin askeri yoklamalar› s›ras›nda yinelendi.
Buna göre, 15 yafl›ndayken
haftada en az bir kez bal›k
yiyen gençler 3 y›l sondaki
IQ testinde ortalamadan
yüzde 7 yüksek puan al›rken, haftada bir kezden fazla bal›k yiyenlerin puan› ortalaman›n yüzde 12 üstünde ç›kt›.
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ve IQ ile ba¤lant›l›.
California Üniversitesi’nden Paul Thompson öncülü¤ünde yürütülen araflt›rma 23
tek yumurta ikizi ve
ayn› say›daki çift yumuta ikizi ile gerçeklefltirildi. HARDI ad›
verilen özel bir MR cihaz› ile ikizlerin beyinsel faaliyetleri incelendi ve miyelin k›l›fdaki
toplam aktivitenin gö-

w

w

n›n kal›tsal oldu¤unu
hesaplad›.
Kal›tsal oldu¤u bölümler aras›nda, vücudun
sa¤ ve sol bölümlerindeki sinyalleri birlefltiren ‘corpus colosum’
ile
beynin
görsel,
uzamsal ve mant›k bölümlerinden sorumlu
olan ‘parietal lob’ da
var. Araflt›rmada görev
alan Richard Haier’a
göre kal›t›msal da olsa
sonuçlar zekan›n gelifltirilemeyece¤i anlam›n›
tafl›m›yor. Hailer yeni
bulgular›, “her ne kadar araflt›rma zekan›n
kal›tsal oldu¤unu gösterse de bu zaekan›n
gelifltirilmeyece¤i analam›na gelmiyor. E¤er
zeka genetikse, ayn›
zamanda bu biyo-kimyasald›r ve bizlerin biyo-kimyasal süreçlere
etki edecek pek çok
yolumuz var.” fleklinde
yorumlad›.

Sa¤l›ktan
k›sa k›sa
haberler

rg

Z

w

■ Bilim adamlar›, az yemeyle birlikte baz› tümörlerin küçülme nedenini bir
enzimin varl›¤›na ba¤lad›.
Bilim adamlar›, son araflt›rmalar›nda, yaklafl›k bir yüzy›ldan bu yana bilinen, ancak nedeni saptanamayan
bu yavafllamay› bir enzimin
varl›¤›na ba¤lad›. ABD'deki
Massachusetts Institute of
Technology'den (MIT) Nada Kalaany ve David Sabatini adl› araflt›rmac›lar, farelere naklettikleri beyin, kolon, prostat ve meme kanserinin de¤iflik biçimleri gibi çeflitli insan kanserleri
üzerinde az beslenmenin
etkilerini inceledi. Çal›flmalar›n› Nature dergisinde yay›mlayan bilim adamlar›,
baz› tümörlerin az beslenmenin etkisiyle küçüldüklerini, prostat, beyin ve meme kanserinin bir türünün
ise az yemeyle bir de¤iflikli¤e u¤ramad›¤›n› tespit etti. Araflt›rmac›lar, makalelerinde, "PI3K'n›n faaliyeti
perdelenerek, az beslenmeye karfl› dirençli bir tümör, hassas bir tümöre dönüfltürülebilir" dediler.

eka ile genetik
arars›ndaki iliflki uzun süredir
biliniyordu.
2001 y›l›nda yap›lan
bir araflt›rma ile, beyindeki ‘ifllemci hücreler’in yap›ld›¤› bölüm
olan ‘gri madde’nin
hacminin zeka ile iliflkili ve kal›t›msal oldu¤u bulunmufltu. Daha
sonraki araflt›rmalar da
‘ifllemci hücreler' aras›ndaki ba¤lant›y› sa¤layan ‘beyaz madde’nin kal›t›msal oldu¤unu gösterdi.
Yap›lan son araflt›rma
ise, ‘ifllemci hücreler’
aras›ndaki ba¤lant›n›n,
bir baflka de¤iflle zihinsel faaliyetlerin kalitesinin de kal›t›msal oldu¤unu gösterdi. Araflt›rmaya göre, ‘ifllemci
hücreleri’ örterek bu
hücreleri yöneten ve
ço¤altan miyelin k›l›f›n
özellikleri de kal›t›msal

ku

■ ABD'deki Iowa Üniversitesi'nden araflt›rmac›lar›n,
Psikoloji ve Davran›fl dergisinde yay›mlanan raporunda, tuzun do¤al bir antidepresan olabilece¤i görüflüne yer verildi. Araflt›rmay› yürüten psikolog Kim
Johnson, tuzun ba¤›ml›l›k
yaratabilecek bir madde oldu¤una da dikkat çekiyor.
Uzmanlar, afl›r› tuz tüketiminin yüksek tansiyona yol
açt›¤› konusunda ise uyar›yor. ‹nsan vücudunun sodyuma - kloridle beraber tuzu oluflturan kimyasal - ihtiyac› bulunuyor, ancak afl›r› tüketimi kan bas›nc›n›n
yükselmesine yol aç›yor,
bu da kalp krizi sebeplerinin bafl›nda geliyor. ‹ngiltere'de G›da Standartlar› Kurumu, ortalama bir yetiflkinin günde 6 gramdan fazla
tuz tüketmemesi gerekti¤ini söylüyor. Tüketim miktar›n›n düflmekte oldu¤u
ancak ‹ngiltere'de günlük
ortalama tuz tüketiminin
8,6 gram oldu¤u belirtiliyor. Bu miktar›n dörtte üçü
haz›r g›dalardan geliyor.

‹lk kez gözlemlenen beyindeki elektrik ak›m›, zekan›n san›landan daha büyük oranda
kal›t›msal oldu¤unu ortaya koydu.
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IQ seviyesi genlerde gizli
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Sa¤l›ktan
k›sa k›sa
haberler

lar›n
performanslar›
normal sürede do¤an
153 s›n›f arkadafllar›n›n
durumuyla karfl›laflt›r›ld›.
Erken do¤an her üç çocuktan birinin okuma
güçlü¤ü çekti¤i, çocuk-

lar›n yüzde 44'ünün de
matematikte zorland›¤›
belirlendi. Ayr›ca bu çocuklar›n IQ seviyelerinin de yafl›tlar›ndan düflük oldu¤u görüldü.
Araflt›rmaya konu olan
çocuklar›n 29'unun özel

okullarda e¤itim ald›klar›, di¤erlerinin normal
okullara gittikleri ancak
bunlar›n yüzde 57'sinin,
bire bir ders almak gibi
özel e¤itime ihtiyaç
duyduklar› ortaya ç›kt›.
Prematüre do¤an ö¤rencilerin yar›s›n›n kuramsal performans›n›n,
yafllar›ndan beklenenden düflük oldu¤unu,
normal sürede do¤anlar
aras›nda ise bu oran›n
sadece yüzde 5 oldu¤u
belirtildi.
Araflt›rma baflkan› Neil
Marlow, afl›r› erken do¤umlar›n bebekleri ö¤renme yetenekleri aç›s›ndan risk alt›nda b›rakt›¤›n› bunun da orta
e¤itimde çocuklar› zora
soktu¤unu söyledi.

HPV'ye karfl› afl›lama
yay›l›yor
■ Human Papillama Virüsü'nden (HPV) kaynaklanan rahim a¤z› kanseri gibi
hastal›klar›n önlenmesi için
''Toplum afl›lama programlar›''n›n dünya çap›nda yay›ld›¤› bildirildi. Konuyla ilgili yap›lan yaz›l› aç›klamada, kamu sa¤l›¤› giriflimleri
üzerinde yap›lan dünya çap›ndaki bir incelemenin,
HPV'nin sebep oldu¤u rahim a¤z› kanseri, vulvar
kanseri, vajinal kanser ve
genital si¤illeri ve kanser
öncesi lezyonlar› önlemek
için devlet taraf›ndan yürütülen ve finanse edilen afl›lama programlar›nda önemli bir art›fl oldu¤unu gösterdi¤i vurguland›. Aç›klamada, toplum afl›lama programlar›n›n Kuzey Amerika,
Avrupa ve Avustralya ile
dünyan›n di¤er bölgelerinde h›zla ço¤almas›yla art›k
çok daha fazla kad›n›n afl›ya eriflebildi¤i kaydedildi.
Dünya çap›nda 30'a yak›n
ülkede HPV virüsüne yakalanma riski bulunan kad›n
ve k›zlar›n ''Toplum Afl›lama Program›'' kapsam›na
al›nd›¤›na dikkat çekilen
aç›klamada, bir kad›n›n hayat› boyunca HPV virüsüne
enfekte olma olas›l›¤›n›n
yüzde 80 oldu¤una iflaret
edildi.
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Ahmet Turk:

“Xewna me azadî ye”

rg

Hevserokên DTP’ê gerên xwe yên hilbijartinê didomînin. Ahmet Turk li
Êlihê axivî û got, tu hêz nikare xewna wan a azadiyê xira bike.

rd

‘REFERANDÛM E’
Turk, destnîflan kir ku
xewna
wan
xewna
azadiyê ye û wiha got:
"Tu hês nikare xewna me
ya azadiyê xira bike. Em
bi biryarek xurt li qadane.
Em tim ji bo afltiyê
têdikoflin. Lê li hemberî
vê daxwaz û hewldanên
me tim çavê xwe û guhê
xwe girtin. Gotin em ê bi
komir û maqarna vîna gel
dîl bigrin. Lê nizanin ku
gelê
kurd
evîndarê
azadiyê ye." Turk, bal

i.o

ye û cihê serhildanê ye.
Turk, anî ziman ku li ser
DTP`ê û gelê kurd gelekî
pêkutî hene û anî ziman
ku ew ê li hemberî van
zordariyan têkoflîna xwe
ya azadiyê dom bikin.

ku

H

kir ku tu hêz nikare
xewna wan a azadiyê xira
bike û wiha got: "Êrîfl,
zilm û tundî nikare
têkoflîna azadiyê ya vî
gelî rawestîne."
Hevserokê DTP`ê Ahmet
Turk ku ji bo ziyareta
navçe û bajarokan çû
Êlihê, bi germahiyeke
mezin hate pêflwazîkirin.
Turk, ligel heyeta DTP`ê
ku di nav de parlamenterên
DTP`ê
û
fiaredarên Êlihê û rêveberên DTP`ê jî hebûn, bi
sedan wesayît li nava
bajar tûr avêtin. Bi sedan
kes li kolanan bi çofleke
mezin heyet pêflwazî kir.
Turk û kesên pê re piflre
bajaroka Girêsîra ziyaret
kirin. Turk, li vir diyar kir
ku Girêsîra cihekî dîrokî

kifland ser girîngiya hilbijartina 29`ê Adarê jî û anî
ziman ku hilbijartin ji bo
wan referandûm e. Turk
wiha dom kir: "Ji bo ku
gelê me vîna xwe ya azad
dîne holê ev hilbijartin
pir girîng e. Me xizmetek
bafl ji bo Girêsîra nekir.
Em
lêborîna
xwe

iv
a

evserokê DTP’ê
Ahmet Turk û
heyeta ku pê re
di çarçoveya
gera xwe ya hilbijartinê
de çûn Êlihê û naçeyên
wê ziyaret kirin. Heyet li
Êlihê ji aliyê bi deh
hezaran kesî ve hate
pêflwazîkirin. Ahmet Turk
ji gel re axivî û diyar kir
ku tu hêz nikare xewna
wan a azadiyê xira bike û
wiha got: "Tu hêz nikare
xewna me ya azadiyê xira
bike. Em bi biryareke
xurt li qadan in. Em tim ji
bo afltiyê têdikoflin. Lê li
hemberî vê daxwaz û
hewldanên me tim çavê
xwe û guhê xwe girtin
Hevserokê DTP`ê Ahmet
Turk,
di
ziyaretên
navçeyên Êlihê de diyar

dixwazin. Lê belê di
pêflerojê de em ê derfetên flaredariyên xwe
yên din ji bo Girêsîra
seferber bikin."
‘SINDOQ DÊ BIBIN
BERSIV’
Heyet pifltî ziyareta
Girêsîra bi konvoya ku ji

sedan wesayit pêk dihat
derbasî Qubînê bû. Heyet
li navçeya Qubînê ji aliyê
bi hezaran kesî ve bi
dirûflma "Bijî Serok Apo"
hatin pêflwazîkirin. Turk,
li vir jî axivî û bal kifland
ser azadiya jinê. Turk,
diyar kir ku heta jin azad
nebe civak azad nabe.
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Karayilan bangî gelê sêrtê kir
Serokê Konseya Rêveber a KCK’ê Murat Karayilan bangî gelê Sêrtê kir û bal kifland rola gelê Sêrtê ya di Têkoflîna Azadiya Gelê Kurdistanê de. Karayilan ji
gelê Sêrtê xwest ku heman rolê di hilbijartinan de jî bilîzin û mohra xwe li hilbijartinên 29’ê adarê bidin.
arayilan hilbijartinên 29’ê
adarê wekî hilbijartinên neteweyî û civakî bi nav kirin û got gelê me dê
di vê hilbijartinê de
îradeya xwe derxe
holê. Karayilan diyar kir ku di vê hilbijartinê de dê çavê
hemû cîhanê
li ser Kurdistanê
be û
d ê
bê

w

w

w
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dîtin ka gelê kurd dê
dengên xwe ji bo xwe
yan ji bo biyaniyan bi
kar bîne. Karayilan anî ziman
ku dewleta
tirk
bi
pifltgiriya
h ê z ê n
herêmî
ê r î fl î

Tevgera Azadiya Kurdistanê dike û bal kifland
ser
dîlgirtina
Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan.
DEWLET KET
NAV FIKARAN
Karayilan anî
ziman ku rayedarên
dewleta
tirk ket i n e
n a v
tirs û
fikarê
ku dê
p i r s girêka kurd derveyî îradeya wan bê çareserkirin û ji ber hindê dest bi
peyamên cur bi cur ki-

riye. Karayilan wiha
dirêjî da gotinên xwe:
“Ev rewfl bi tena serê
xwe têkçûna wan nîflan
dide. Di heman demê
radeya serkeftina têkoflînê destnîflan dike. Heke ne wisa bûya
TRT 6 nedibû. Niha dixwazin ku TRT 6’ê li
hemberî Têkoflîna Tevgera Azadiyê bi kar bînin. Lê bila bafl bê zanîn ku TRT 6 encama
têkoflîna Tevgera Azadiyê ye.” Karayilan bangî gelê kurd kir û anî ziman ku AKP dixwaze
dengên gelê kurd bigire
û polîtîkayên xwe yên
înkarê bidomîne û got:
“Heke AKP di hilbijartinan de serkeftî bibe dê
flêrê li hemberî gelê

kurd dijwar dibe. Lê
serkeftina DTP’ê dê bê
wateya aflkerakirina îradeya azadiyê ya gelê
kurd û mêtingêrên Kurdistanê dê bikevin
zorê.”
BANGÎ GELÊ
SÊRTÊ KIR
Serokê Konseya Rêveber a KCK’ê Karayilan
di axaftina xwe de bangî gelê Sêrtê jî kir û got;
‘bi sozên tên dayîn nexapin’. Karayilan bi bîr
xist ku di nava 5 salên
dawî de AKP’ê ji bo
gelê Sêrtê tifltek nekiriye û anî ziman heke
xizmet tê xwestin, divê
xizmetdayîna
welatparêzan bê dîtin. Karayilan bangî gel kir ku

dengên xwe bidin
DTP’ê. Karayilan wiha
got: “Alîgirên afltiyê
divê bafl bifikirin û
dengên xwe li cihê rast
bi kar bînin. Bi taybetî
gelê me yê Sêrtê gelekî
welatparêz e, heta niha
di nava têkoflîna azadiyê de roleke girîng
lîstiye. Ked daye, xwîn
daye. Divê xwedî li keda xwe derkeve. Em ji
gelê xwe bawer in ku
dê li Sêrtê li îradeya
xwe xwedî derkeve. Dê
hêjayî rola xwe ya di
têkoflîna azadiyê de
tevbigere.”
Karayilan bangî gelê
Wanê jî kir ku li îradeya
xwe xwedî derkeve û
dengên xwe nedin partiyên dewletê.
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Weflanxaneyek nû:

Hêlîn dest bi weflanê dike
Weflanxaneya Avesta bi navê Hêlîn weflanxaneyeke ku ê
tenê kitêbên zarokan bi kurdî biweflîne, ava dike. Hêlîn di
Newrozê de dest bi weflanê dike.

Destana Kawayê
Hesinkar
derdikeve ser dikê
Koma Dansa Modern a Navenda Çanda

rg

Mezopotmayeyê destana Kawayê Hesinkar bi

dans û teatrê derdixe ser dikê. Dê lîstik bi dansa
modern û bi dengê dengbêjan bê xemilandin.

i.o

D
Di Hêlînê de ji kitêbên
alfabê ta bi xêzeromanan, çîrokên kurdî û ên
dinyayê, kitêbên fêrkirina jiyanê, materyalên
dersê, rengîn û refl û

spî, bo her kategoriya
temen û bi ebadên cihê
ê çap bibin. Hêlîn dixwaze her meh bi kêmanî kitêbeke zarokan biweflîne.
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Romana “Giyanên Bahozî
Romana nivîskar Mîr Qasimlo bi navê "Giyanên Bahozî" ji Weflanên Do digihîje ber
destê xwendevanan. Mîr Qasimlo pifltî "Wêneyên Keserê" niha jî romana xwe ya

veguheziye evîneke
dijwar, hatiye avakirin.
Qasimlo bi zimanê
xwe yê taybet dest bi

w

w

w
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duyem ya bi navê “Giyanên Bahozî” pêflkêfl dike.
omana
Mîr
Qasimlo, li ser
hesretek ku dû
re ev hesret

erhêneriya lîstikê Apo Kaya
dike, koreografiya lîstikê Serhat
Kural û muzîkên lîstikê jî ji aliyê Emre
Kocabafl ve tê amadekirin.
Li gor gotina Apo
Kaya ev du sal in ew
amadekariyên vê lîstikê dikin û dema
metna lîstikê jî amade kirine, ji Zerdûfltiyê derketine rê, ji
Avesta û fiahnameya
Firdewsî sûd wergirtine.
Di vê projeyê de
danskarên profesyonel cih digirin ku hemûyan perwerdeya
dansê girtine.
Endamên Dansa Modern ên NÇM'ê didin
zanîn ku lîstik di meha gulanê de dê derkeve pêflberî temaflevanan.
Sembola xirabiyê Ehrîman û sembola
qenciyê Kawa dê bi

rd
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tenê 15 heb hatibûn
çapkirin e. Nivîskarê
kitêbê Bryan Guinnes
e û Celadet Beg ew ji
fransî wergerandiye.
Kitêba duwem a
Mustafa Uzun ‘Newroz’ e. Ilustrasyonê
‘Newroz’ê ji aliyê
Wolf Dieter Kopfer ve
hatine çêkirin. Kitêba
sêyemîn klasîkeke girîng e: Serpêhatiyên
Tom Sawyer. Nivîskarê
wê Mark Twain e. Tom
Sawyer, Ergîn Opengîn
ji ingilîzî wergerandiye.

ku

eflanxaneya
Avestayê ku heta niha bi
sedan kitêbên kurdî,
yan jî li ser çand, dîrok
û erdnigariya Kurdistanê weflandiye niha jî
bi weflanxaneyek bi
navê Hêlîn ê kitêbên
zarokan biweflîne.
Kitêba yekemîn wergereke Celadet Alî Bedirxan a bi navê ‘Conî û
Cimêma’ ye ku di sala
1943yan de di nav
Kitêbxana Hawarê de

romanê kiriye. Hê di
hevokên serî de hûn
fêm dikin ku roman li
ser êfl û berêflên evîn û
hezkirinê
hatiye
avakirin. Rojan di nav
çend rojan de wê bigihîje ber destê xwendevanan.
VAYE BEflEK Jfl
ROMANÊ:
“Êdî devê min bê diran
in. Bi rastî jî, ez bi
devê xwe yê bêdiran
nikarim bi cûtin û
bêhikarîkirina bêhna
mirinê
rabim.
Bêguman e ku ev yek
nîflana
kutabûna
heyamekê ye. Heyama
cestî...
Bêdengbûna
cestî… Xwe gorîkirina
cestî... Xatirxwestina
cestî... Gelo kevokên
min dê di kêliyên
xatirxwestinê de, rûyê
min maç nekin?
Lê
ji
bo
ku
pîrozbahiyên geflbar

ên giyana min, bi
çûyin û hatinên nû ve
bêtir rengîn bibin,
Û ji bo ên ku bi
veflartî, bi dîzî, di dilên
xwe
de,
di
ber
derzûkên
gotinên
gîyanfilortî de ji min
hez dikin, bikaribin
rûpêflên ku kiflandinin
ser rûyê xwe daxînin û
bi rastîya xwe ve
derkevin pêflberî min,
Û ji bo ku dengê
melayê ku rojê pênc
caran kilamekê distrê
nebe flirîkê awazkariya
min,
Û ji bo ku doflînkarên
min karibin bi hesayî,
hingiv, flêrînahî, gûz,
meywa,
xwarin
û
berxwarin û berhemên
ku di gorziyên giyana
min
de
veflartîne
bidoflin û bi doflînê re,
lewhayên evînbar pêk
bînin
û
wan
bi
dilflewatî
pêskêflî
gerdûna
hezkaran

bikin,
Û ji bo ku hesreta min
her di asta xwe ya yezdanî de bimîne,
Û ji bo ajalê ku di nava
min de dinive nebe
pêflrevê giyana min a
hezkar,
Û ji bo ku kerê min
nezire û nebe sedemê
aciziya
hevdil
û
hezkirên
min
ên
veflartî, ez ala xwestpariyê ya di warê cestî
de, ji bo ruhistinê
radikim.
Û ez ji dîl ketina xwe
ya cestî re, nana
nakim.
Û ez mirina cestî, bi
kenên aîdê malbata
evînê pêflwazî dikim,
ey giyandarno!
Tu bi xêr hatî, ey mirina ku dê ji birînên min
ên cestî re bibe der-

du karakterên cuda
bi zimanê dansê yê
moden
bêne
pêflkêflkirin.
Ji Dansa Modern a
NÇM’ê Serhat Kural
dibêje ku di nav jiyanê de nûnerên baflî û xirabiyê hene û
van lê zêde dike: “Di
lîstikê de ji reqsa nûjen bêtir dê girêdayî
çîrokê, hêmayên teatral cih bigirin. Cara
yekem di bin dengê
dengbêjekî de dê req
pêk bê.”

man. Lê ez bi giyana
xwe li vir im, li wir im
û li goristanê me. Ez li
benda we me ku em li
nivîngeha min a nû, bi
hev re sitranên ku dê
heyameke nû raber
bike, bistrên. Min tika
ye ku hûn li nivîngeha
min a nû, flînê girê
nedin, flînê negerînin.
Lewra min flîna xwe
kiriye. Ez bi têra xwe
giriyame.” Zimanê dilê
Artîn wiha got û pifltî
çend kêliyan,
“Ezîza min... Ezîzeyên
min” Zimanê dil wiha
got û gotina xwe
kudand.“Min tika ji we
heye ku hûn ji befldarbûna daweta ku dê li
goristanê saz bibe re,
nana nekin. Ji kerema
xwe re gava hûn hatin
wê jî bi xwe re bînin...
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‘Bi ruhê seferberiyê bixebitin’
Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan çarflema borî bi parêzerên xwe re hevdîtin pêk anî. Ocalan di hevdîtitana xwe ya bi parêzeran de li ser girîngiya hilbijartinên herêmî got ku encama hilbijartinan dê bandorê li ser pêvajoya çareseriyê bike.
Ji bilî van, mijareke din
ku di Konferansê de bê
nîqaflkirin; Hêzên leflkerî
yên kurdan in ku niha bi
çek in. Ev hêz, dikarin,
wek hêzên parastina
navxweyî bêne parastin.
Li Iraqê ji bo van hêzan
pêflmerge dibêjin, ev hêz
dikarin ji bo parastina
navxweyî û yekîneyên
parastina nirxan bêne parastin. Di konferansê de
kesên ku bi xwe bawer
in, hejmareke zêde dikarin befldar bibin. Ji her
beflan her partî dikarin
befldar bibin. Ji Tirkiyeyê
partiyên kurd ên din jî dikarin befldar bibin. Di
befldarbûnê de sînor tune. Pêwist e bê dîtin ku
ku em ji bo diyalogê
amade ne. Yên Baflûr jî
befldar bibin. Heta dewletên weke Sûriye, Tirkiye Iraq, Îran, DYA û welatên Ewropayê dikarin
çavdêran biflînin.”

i.o
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1- Rêbaza fier û Afltiyê
2- Rêbaza Yekitiyê.
Kurdên li Tirkiye, Îranê,
Sûriye û Iraqê dikarin di
nava xwe de vê pirsgirêkê nîqafl bikin. Li Rojhilata Navîn, Tirkiye,
Îran, Iraq û Sûriyeyê, li
hemberî kurdan di nava
hevkariyê de ne. Pêwîst e
kurdên li van welatan jî,
di nava xwe de yekitiyê
saz bikin.

rd

3- Rêbaza demokratîk.

4- Rêbaza Mafên Kulturî.
5- Rêbaza Aborî, Civakî,
Siyasî ya Demokratîk.

ÊN JI XWE BAWER BILA BEfiDARÎ
KONFERANSÊ BIBIN
Ocalan, der barê konferansa neteweyî de wiha

ku

R

barê, pêkhatina, pêflketinên ji bo çareseriya pirsgirêka kurd, girîng in. Jixwe flêwazeke wiha ya
birêz Gul heye. Lê, naveroka vê axaftinê û pêflketinên derkevin holê girîng
in. Yanî, di rojên pêfl de,
yan jî pifltî hilbijartinan
wê çi derkeve holê, giring
in. Di vê hêlê de, çi bikeve ser milên min, ez ê
pêk bînim. Ez ê heta çend
hefteyên din jî bi awayekî
haydarî tevbigerim. Berî
niha di dema Ozal de,
min, mesajên ji bo çareseriyê wergirtibûn. Min bersiv da van mesajan. Di
adar û gulana 1993’yan
de, min du civînên çapemeniyê çêkirin. Hingî, bûyera ku 50 gerîla birin
gundekî derkete holê. Bûyera 33 leflkerên ku hîn
ne diyar e, çima bê çek
derxistin rê derket holê.
Ev bûyer hêj tê nîqaflkirin.”

got:?“Mijara Konferansê
weke berê min diyar kiribû, dikare di çarçoveya 5
xalan de pêk were.
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êberê Gelê Kurd
Abdullah Ocalan
di
hevdîtitana
xwe ya bi parêzeran de li ser girîngiya hilbijartinên herêmî got ku
encama hilbijartinan dê
bandorê li ser pêvajoya
çareseriyê bike. Rêberê
Gelê Kurd Abdullah Ocalan çarflema borî bi parêzerên xwe re hevdîtin pêk
anî. Ocalan gotinên Serokomar Abdullah Gul jî
nirxand û wiha got:
“Birêz Abdullah Gul, çûye
Îranê û gotiye der barê
pirsgirêka kurd de dê gefledanên girîng çêbibin.
Di dema serokwezîrtiya
wî de, di mijdara 2002’yan
de, min ji Birêz Gul re nameyek flandibû. Min di
nameyê de, pêflniyazên
xwe yên ji bo çareseriya
pirsgirêka kurd, di çarçoveya demokratîk de anîbûn ziman. Niha jî, daxuyaniyeke wiha ya der

Kurd, bêyî ku sînoran bikin pirsgirêk dikarin di
nava xwe de rêxistineke
hevkar a aborî, bazirganî,
civakî saz bikin. Pêwîst e
ev hemû di Konferansê
bêne nîqaflkirin û zelalkirin.

Obama dê di meclîsa
Tirk de bi îngilîzî biaxive

Li navçeya Silopiya fiirnexê kolandina cihên demeke dirêj
wekî qada leflkerî hatiye bikaranîn, cardin dest pê kir. Di encama kolînên pêfl de hestî hatibûn dîtin.

Serokwezîrê Amerîkayê Barack Obama dê di serê meha
nîsanê de serdanekê li Tirkiyeyê pêk bîne. Hate hînbûn ku dê
Barack Obama di Lijneya Gifltî ya Meclîsê de biaxive.

erdozgerê Komarê
yê Silopiyê Atîlla
Ozturk, Serokê Baroya fiirnexê Nuflîrevan
Elçî û endamên baroyê
çûn herêma kolandinê. Ji
bo kiflandina dîmenên
bîran li hin noqteyan
destûr hate dayîn. Hate
hînbûn ku di bîran de
gelek hestî û flopên windayan hene.
Li navçeya Silopiya fiirnexê kolandina cihên demeke dirêj wekî qada
leflkerî hatiye bi kar anîn,
cardin dest pê kir. Di encama kolandinên pêfl de
hestî hatibûn dîtin. Kolandina bi boneya kesên
di salên 1990`an de ji
hêla dewletê ve hatine
kufltin tê de ne, li bîrên

gorî agahiyên ku
hatine bidestxistin
Obama dê di Lijneya Gifltî ya Meclîsê de
biaxive û di axaftina xwe
de dê peyamên girîng
bide.
Pifltî Bîll Clînton cara duyemîn
serokwezîrekî
Amerîkayê di meclîsê de
diaxive. Her wiha dê Barack Obama bi tirkî neaxive û bi zimanekî din
biaxive.
Li gorî agahiyên ku hatine bidestxistin ji bo ku di
6’ê nîsanê de civîna Lijneya Gifltî nayê kirin, bi
biryara Lijneya flêwirmendiyê dê civîneke taybet pêk bê. Çav li riye ku
Obama di serî de li ser
têkiliyên Iraq, Îran û Qaf-
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Ji bîran flopên
qetliaman dertên

BOTAfi`ê yên li Tesîsên
Loqenteya Sînanê ku demeke dirêj wekî qada
leflkerî hatiye bikaranîn,
cardin dest pê kirin. Serdozgerê Komarê yê Silopiyê Atîlla Ozturk, Serokê Baroya fiirnexê Nuflîrevan Elçî û endamên
baroyê çûn herêma kolandinê. Pifltî leflkeran

tedbîr girtin, kolandinan
dest pê kir. Duh ji bo kiflandina dîmenên bîran li
hin noqteyan destûra kiflandinê hate dayîn. Hate
hînbûn ku di bîran de
duh hestî û gore hatine
dîtin. Her wiha berê jî di
encama kolandinan de 9
hestî, fanêleyên flewitî û
pora mirovan derketibû.

Li

qasyayê biaxive.
Bi serdana Obama re dibe cara duyemîn serokwezîrên Amerîkayê meclisa Tirkiyeyê ziyaret dikin. Kevneserokwezîrê
DYA’yê Bîll Clînton di 15
mijdara 1999’an de Tirkiye ziyaret kiribû û xîtabê
Lijneya Gifltî ya Meclîsê
kiribû. Bîll Clînton li

TBMM’ê axivî bû.
Demeke berê hevserokê
DTP’ê Ahmet Turk bi
wesîleya Roja Zimanê
Dayikê di meclîsê de
kurdî axivî bû û Tvya
meclîsê ya TRT’ê bi hinceta ku ‘li gorî mekeqanûna partiyên siyasî divê
bi tirkî bê axaftin’ axaftina Ahmet Turk sansur
kir. Her wiha serokê
meclisê Koksal Toptan
der barê vê mijarê de wiha gotibû: “Ahmet Turk
nizane li meclîsê ji bilî tirkî ziman nayê axaftin.”
Toptan bertekeke hiflk
nîflanî Ahmet Turk dabû.
Niha jî kesên ku bertek
nîflanê axaftina Turk dan
dê bertekeke çawa nîflanî
axaftina Obama bidin.
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4-Futbolîst
David
Beckham çîmên xwe bi
56 mîlyon dolarî
5-Dansoz Michael Flatley
çîmên xwe bi 35 mîlyon
dolarî
6-Komedyen û stranbêj
Kenn Dodd diranên xwe
bi 5 mîlyon dolarî
7-Stranbêj
Bruce
Springsteen dengê xwe bi
5 mîlyon dolarî
8-Lîstikvanê krîketê Merv
Hugnes simêlê xwe bi 300
hezar dolarî
9-Tehmkirê
qehwê
Gennaro Pelliccia zimanê
xwe bi 14 mîlyon dolarî

'ê wekî
neyarên
înternetê navê welatên wekî Arabistana Siûdî,
Myanmar, Çîn, Koreya
Bakur, Kuba, Misir,
Îran, Ozbekistan, Suriye, Tunus, Turkmenistan û Wîetnam girt nav
lîsteya xwe û lîste
pêflkêflî raya gifltî ya
dinyayê kir.
RSF'ê da zanîn ku li
van welatan ji bo gel
negihîje
agahiyên
'nayên xwestin bêne

RSF

zanîn' wan sansur dike.
Her wiha RSF'ê da zanîn ku ji ber nivîsên ku
di blogên înternetan de
hatine nivîsîn li Çînê
49, li Wîetnamê 7 û li
Îranê 4 bi gifltî li dinyayê 69 kes hatine girtin. RSF dibêje ku ji van
welatên 'neyanên înternetê' li 10 welatan rewfleke dijwar de ye.
Dîsa ji bilî van welatan,
welatên ku her çavê
RSF'ê li ser wan e jî ev
in Avustralya, Bahreyn,
Belarus, Koreya Baflûr,
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Li

mankirin di nava ciyên
xwe de jiyana xwe ji dest
didin. Lê hinek kes jî hene
ku tenê wesleyeke canê
xwe bi milyonan dolarî
sîgorta dikin.
Ka mêzekin ji naskiriyên
cîhanê kê wesleyeke canê
xwe bi çi qasi sîgorta
kirîye:
1-Stranbêj û artîst Dolly
Partonê pêsîrên xwe bi
500 hezar dolarî
2-Supermodel Heidi Klum
çîmên xwe bi 1 mîlyon û
600 hezar dolarî
3-Artîst Ferrera biflirandina
xwe bi 7 mîlyon dolarî

i.o

riyê cîhanê gelek
kes hene ku ne
dizanin sigirta çiye
û ne jî dikarin ji xwe re
hebeke serêflê bikirin û
bêyî ku
b ê n
der-

Rêxistina Rojnamegerên Sînornenas (RSF) lîsteya welatên ku
'neyarên înternetê' ne wefland.

rd

Her kes dizane ku ji bo jiyaneke bi rekûpêk sîgorta tenduristîyê û
sîgorta mal û mulk divê. Ev ne mesrefeke giran e. Lê…

Vane welatên ku
'Neyarên înternetê' ne

Emîriya Yekîtiya Ereban, Eritre, Malezya, Sri
Lanka, Tayland û Zimbabve.

ku

Kê xwe bi çiqasi
sîgorte kir
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Çand û zimanê wan dimire
Suryaniyên ku li navçeya Midyada Mêrdînê dijîn diyar kirin ku li Tirkiyeyê wekî kêmar jî nayên hesibandin. Suryaniyên midyadî anîn ziman
ku divê ji bo bêyî cudakariya ziman, ol û etnîkî her kes jiyana xwe bijî û ji bo vê gav bên avêtin.

w

N

gazinc in dixwazin zimanê
wan bi awayekî fermî bê
qebûlkirin.
Suryaniyên
Midyadê diyar kirin ku ciwanên wan ji ber flert û
mercên jiyanê koç dikin û
diçin welatên din; ev yek
pêflketina çanda wan dixe
xetereyê. Her wiha ji ber
ku hejmara wan her diçe
kêm dibe nikarin pere bidin oldarên xwe. Ji ber vê
yekê jî dixwazin oldarên
wan û mele di heman statuyê de bên nirxandin.
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avçeya Midyadê
ji bo gelek ziman
û olan malovaniyê kiriye. Bi
avahiyên xwe yên dîrokî,
dêr û mizgeftên xwe wekî
mozaîka olan e. Li navçeyê
ereb, kurd, êzîdî û suryanî
bi hev re dijîn. Beriya 3035 salan li vir 2 hezar malbat hebûn lê niha tenê 110
malbat li navçeyê mane.
Suryaniyên ku wekî kêmar
nayên qabûlkirin li navçeyê li 7 dêran û Manestira Mor Gabrîelê îbadetê dikin. Li gel ku zanîngehan
diqedînin jî ji bor ku xirîstiyan in nikarin di saziyên
dewletê de bixebitin. Suryaniyên ku ji vê rewflê bi

w

w

KOMELEYA
ÇANDÊ HEYE

Komeleya Çanda Suryaniyan a Midyadê ji bo ku hu-

nera destan bidin jiyîn, bi
taybetî jî kursên ziman
derkeve derveyî dêrê û bibe nasnameyeke sivîl projeya xwe ye di sala 2005’an
de amade kiribû temam

kir. 40 endamên komeleyê
hene. Bi vî rengî cara ewil
li Tirkiyeyê ji bo zimanê
suryanî kurs hate vekirin.
Serokê komeleyê Murat
Aslan diyar kir ku ew ji bo

ciwanan projeyan amede
dikin û pêflkêflî Yekîtiya
Ewropayê dikin bi perê ku
ji vir tê jî xebatên xwe didomînin. Aslan got ku li
Midyadê nêzî 500 suryanî
dijîn. Lê suryanî wekî
kêmar jî nayên hesibandin
û wiha axivî: “Niha li Tirkiyeyê tu mafên me nîn in. Ji
ber ku xirîstiyan in nikarin
li saziyên dewletê bixebitin. Em nikarin bên cihekî
ku mafê me ye. Em nikarin
bibin amîrên mulkî. Pirsgirêkên me yên vir dibin
sedema koçberiya ciwanan. Ji ber ku ciwanên me
zanîngehan dixwinîn lê nikarin bên meqamekî. Ji
ber vê yekê jî berê xwe di-

din welatên din. Ev yek ji
bo me windahiyeke mezin
e. Bi vî rengî alimên di nava suryaniyan de kêm dibin. Ev yek bandorê li ser
hemû xebatên me dike.”
Aslan got ku divê bêyî cudakariya ziman, ol û etnîkê her kes bê cihê ku
mafê wan e. Ji bo vê yekê
jî xwest bi rastî jî Tirkiye
bibe welatekî demokratîk.
Aslan diyar kir ku ew bawerî û îbadeta xwe li dêrê
didomînin lê der barê zimanê xwe de pirsgirêkan
dijîn û wina got: “Bi awayekî fermî em nikarin zimanê xwe bi kar bînin. Di
warê fermî de tu mafê me
nîn in.”
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Murat Aktafl:

“fiiir defalarca benim hayat›m› kurtarm›flt›r”
Telgraf Gazetesi’nin eski haber editörü Murat Aktafl’›n ‘dünyan›n en güzel fliiristan›’ üst bafll›¤›n› tafl›yan “simli karanfiller” adl› fliir kitab› Belge
Yay›nlar›’n›n poetika dizisinden yay›nland›. Aktafl’›n ilk fliir kitab›nda kendine özgü bir dil ve üslup yakalamas› dikkat çekiyor.

w
w
w

spesifik olarak kendi
bafl›na bir fley olarak tan›mlamak zor. fiiir, yeri
gelince benim geçmiflim, yeri gelince rüyalar›m, duygular›m, ac›lar›m, flimdim, çevrem,
sevdiklerim, sevmediklerim ve ayn› zamanda
gelece¤imdir. Çünkü
hayatlar›m›zda önemli
yerleri olan dinler, ideolojiler, etik, ahlak ve
daha birçok önemli yap› tafllar›n›n büyük sars›nt›lar geçirdi¤i ve hatta yerine göre h›zla de¤er yitirdi¤i bir ça¤da
yafl›yoruz. Ve bütün bu
de¤er yitimlerinde fliir
defalarca benim hayat›m› kurtarm›flt›r. Buradan bakt›¤›mda fliir benim için en kutsal fley
olan yaflam›n anlam›d›r” diyor.

i.o

rg

sesini de tafl›yor. fiairin,
“dünyan›n en güzel fliiristan› annemin dili” deyip ses verdi¤i yerde
a¤›r a¤›r bir “aflkisyan”›n tutuflmakta oldu¤unu görüyoruz. Aktafl,
uzun y›llar Türkiye d›fl›nda yaflamas›na ra¤men fliirleri, canl› bir dilin, güçlü bir haf›zan›n
ve farkl› seyahatlerin,
tecrübelerin dam›tt›klar›n› tafl›yor bizlere.
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ni anlat›m›n yan›s›ra,
kendisinin yaratt›¤› yeni
sözcükler de dikkat çekiyor.
Hem kapal› hem
de aç›k fliirlerin yer
ald›¤›
“simli karanfiller”
d e ¤ i fl i k
denemelere ra¤men bir
bütünlük içerisinde
okuyucuyu
fliirin efsunlu derinliklerine çekiyor. Ancak
Aktafl’›n fliiri poetik zenginli¤i ve usta örgüsünün yan›nda ayn› zamanda bir baflkald›r›n›n

fi‹‹R BEN‹M ‹Ç‹N EN
KUTSAL fiEY
fiiiri hayat›n kendisi olarak tan›mlayan Aktafl
“Çünkü fliir hayat›mda
ve hayattakiler ile iliflkilerimde o kadar genifl
bir yer tutuyor ki; yaflam›m›n bir yerinden ya
da baz› yerlerinden al›p

ku

fiiirlerinde yer yer “kökler” ve “ekler” arac›l›¤›yla dil oyunlar›na baflvuran flair, bir yandan dilin yap›s› konusunda
okuyucuyu düflündürüp
y e n i
ufuklar
açarken,
ayn› zamanda felsefi bir sorgulaman›n
içine de çekiyor. Her
sözcü¤ü
sonderece dikkatli bir
flekilde kulland›¤› gözlenen Aktafl’›n varolan
sözcüklerle
yapt›¤›
oyunlar ve kurdu¤u ye-
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Biri yazan biri de okuyan” görüflünü benimseyen flairin fliirlerinde
anlat›m›n yan› s›ra ça¤r›fl›mlar da önemli bir
yer tutuyor.
Türkiye’de Kamu Yönetimi ö¤renimi gördükten sonra Fransa’da dil
ve söylem konusunda
yüksek lisans yapan ve
halen bu konuda doktora tezini haz›rlamakta
olan Aktafl, dil konusundaki akademik bilgisi de hemen göze çarp›yor fliirlerinde. Türkçe,
Kürtçe, ‹ngilizce ve
Frans›zca okuyup yazan
flairin kendine has bir
dil ve anlat›m yakalayan üslubu, okuyucu
taraf›ndan hemen fark
edilmese de fliirler tekrar tekrar okundu¤unda
fark ediliyor.
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azetemizin
eski çal›flanlar›ndan Murat
Aktafl’›n ‘dünyan›n en güzel fliiristan›’
üst bafll›¤›n› tafl›yan
“simli karanfiller” adl›
fliir kitab› Belge Yay›nlar›’ndan ç›kt›.
Do¤u mitolojisi ve Mezopotamya’dan beslendi¤i gözlenen Aktafl’›n
fliirinde Sümerlerden,
Yunanl›lara, M›s›rl›lardan Ermenilere, Alevilerden Êzidilere kadar
birçok farkl› kültür ve
uygarl›¤›n izlerini bulmak mümkün.
Aktafl’›n fliirinde içerik,
dil ve gramer alan›ndaki ilginç deneyimlerinin
yan› s›ra, fliirlerin örgüsü de zengin bir poetikaya sahip. “Her fliirin
en az iki yazar› vard›r.
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McQueen’in Paris Moda Haftas›’ndaki flovu podyuma gönderdi¤i palyaço
ve geyflalarla yarat›c›l›¤›n uçlar›nda gezen bir egzersiz gibi.

Alexander
McQueen flovu
yarat›c›l›k gösterisi

rg

Haz›rlan›fl›

b a fl tan aya¤a iri
tüylerle yarat›lan silüetler kolay kolay unutulmayacaklar aras›nda.
Ç›¤›r açan tasar›mc›lardan biri olan McQueen
moda kavram›n›n gelece¤ine yön verenler listesinin üst s›ralar›nda
yer almakta ne kadar
hakl› oldu¤unu kan›tl›yor.

Yeni nesil aktörlerden
Jason Segel, "How I
Met Your Mother" ve
"Mad Men" dizilerinde
yer al›yor. Seth Rogen,
"The 40 Year Old Vir-

gin" de oynad›. Paul
Rudd, "Friends" dizisinde oynad›. Jonah
Hill de "The 40 Year
Old Virgin"den tan›n›yor.

w

Leighton Meester Reebok’›n
yeni modelini tan›tt›

Gossip Girl’ün entrikac› güzeli Leighton Meester (Blair) Reebok’›n yeni yüzü olarak yeni
Top Down modelinin lansman›nda yer ald›.

e e bok’u
n yeni
yüzü
olan
Leighton Meester, markan›n
yeni

R

modeli Top Down’u geçti¤imiz günlerde tan›tt›.
Yeni ayakkab›n›n lansman›na kat›lan Meester, siyah bilekli spor ayakkab›s›n›, üzerine 3.1 Philip
Lim’den seçti¤i fl›k bir el-

bise ve deri ceketle kombinledi.
Dizide Louboutin’lar›yla
görmeye al›fl›k oldu¤umuz Lieghton, ilk defa
spor ayakkab›yla baflar›l›
bir kombinasyona da im-

Eriflteyi normal makarna gibi hafllay›n,
so¤uduktan
sonra
üzerine haz›rlad›¤›n›z
sostan dökerek servise veriniz.
Not: fiayet marketlerde haz›r olarak sat›lan
fesle¤en sos bulunamazsa afla¤›daki tarife
göre yap›labilir. 50 gr

za atm›fl oldu.
22 yafl›ndaki aktristin tan›tt›¤› farkl› renk alternatifleri bulunan Reebok
Top Down’un reklam
kampanyas› y›l›n son aylar›nda bafllayacak.

dövülmüfl ceviz içi, 50
gr dövülmüfl f›nd›k
içi, 2 difl sar›msak (ince k›y›lm›fl), 1 kahve
fincan› s›v› ya¤, yeterince tuz ve biber, 1
kahve kafl›¤› k›y›lm›fl
taze fesle¤en. Bu malzemeyi iyice kar›flt›rarak sosu haz›rlayabilirsiniz.

PRAT‹K B‹LG‹LER
-Kap›lar›n›z veya çekmeceleriniz bir müddet
sonra itseniz de çekseniz de kapanmalar› zorlafl›r. Kap›n›z›n, çekmecenizin sürten k›sm›na
vazelin sürün.

w

w

T

tley ve Scarlett Johansson’un Annie Leibovitz
taraf›ndan çekilen foto¤raflar›, yine Annie
Leibovitz
taraf›ndan
yeni nesil komedyenlerle ayn› dergi için
tekrar yorumland›.
Yeni foto¤rafta Jonah
Hill, Paul Rudd, Seth
Rogen ve Jason Segel
yer al›yor. Bu sefer foto¤raf kapakta kullan›lm›yor. Komedyenlerin
sinema ve tarih ikonlar› k›l›¤›na girdikleri
editoryalde yer al›yor.
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om Ford’un iki
ç›plak kad›nla
çekilmifl foto¤raf›na at›fta bulunan erkek komedyenlerin güncel foto¤raflar›nda biraz k›vr›m
fark› var. Sam Jones’un
k›vr›mlar› Scarlett Johansson’›nkileri and›rm›yor.
2006 Nisan ay›nda Vanity Fair kapa¤› ve editoryali için bir araya
gelen Tom
Ford, Kiera Knigh-
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K›vr›m fark›yla Vanity Fair ç›plaklar›
Tom Ford’un Kiera Knightley ve Scarlett Johansson ile
birlikte yer ald›¤› Vanity Fair kapa¤›, yeni nesil komedyenlerle birlikte güncellendi.

i.o

raf›ndan tekrar yorumlan›yor. Podyuma gönderilen silüetler oldukça uçlarda. Dudaklardan abart›l› flekilde taflan k›rm›z› rujlar sanki
plastik cerrahiye ya da
palyaçolu¤a gönderme.
Dali tarz› sürrealizmi
and›ran flemsiye flapkalar, damal› desenin oldukça iri kullan›lmas›,
en sevdi¤i kufllar›n motif olarak yer almas›,

4 kiflilik haz›r eriflte, 1 çorba kafl›¤› fesle¤en sos,
1 difl do¤ranm›fl sar›msak, 1 adet do¤ranm›fl domates
(ince k›y›m kesim), 100 gr do¤ranm›fl so¤an (ince k›y›m),
1 çay kafl›¤› köri sos, Yeterince tuz ve biber,
2 çorba kafl›¤› krema, 50 gram tereya¤›
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r›mc› göstermiyor.
Günümüzün en iyileri
aras›nda yer alan ‹ngiliz
tasar›mc›
Alexander
McQueen bu flovunu,
ironik ve göz yan›lt›c›
keflif konseptinin tekrar
icad› olarak yorumluyor.
McQueen’in retrospektif sergisi gibi alg›lanan
defilede, daha önceleri
tasarlad›¤› baflyap›tlar
afl›r› uçlarda kendisi ta-

Malzemeler

ku

l e x a n d e r
McQueen’in
defilesi, özellikle kriz ortam›nda podyumda sunulan risksiz koleksiyonlar›n yan›nda moda
ad›na ümit vaad eden
cesareti tafl›yordu.
Özellikle
giyilebilir
formlar›n daha çok görüldü¤ü bu sezonda,
bu tarzda bir flov yapma cesaretini her tasa-

Fesle¤en Soslu Eriflte

-Mantar kapakl› flifleleri
yat›k vaziyette saklamal›s›n›z.
-fiarap fliflelerinin mantar›n› tekrar flifleye geçirmek için mantar› kaynar
suyun içine at›n.
-‹çkilere güzel tat ve görüntü vermek için buzu
dondururken buz kab›n›n içine kiraz, nane
yapra¤›, yeflil zeytin vs.
koyup dondurun.
-Buz dondururken suyu
kaynat›n, so¤uyunca buz
kal›plar›na koyup dondurun. Buzlar daha canl›
kristal gibi görünür. Kaynam›fl suda oksijen azal›r. Bu da buzun mat gö-

rünmemesini sa¤lar.
-Difllerinizi do¤al temizleyin. Çile¤i ezin difl f›rçan›z›n üzerine koyun
difl etlerinize kompres
yap›n. Sonra difllerinizi
f›rçalay›n.
-Küçük yan›klar için temiz bir süngeri hafifçe
›slat›n buzdolab›n›z›n
derin dondurucu bölümüne koyun.Yanm›fl yerin üzerine hafif hafif
kompres yap›n.
-A¤›z kokusu için kahve
çekirde¤i çi¤neyin.
-Ar›, sivri sinek sokmalar›na karfl› kesme flekeri
hafif ›slat›n sokulan k›sm›n üzerine hafifçe bast›r›n zehiri al›r ve kafl›nmay›, fliflmeyi önler.
-Fermuarlar
s›k›fl›rsa
kurflun kalemle fermuar
difllerinin üzerini karalay›n.
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giderek mecalini yitirirken, kapitalizmin her daim atakl›¤›n› devam ettirip
gençleflmesi...

i.o

Dünya Kapitalizminin Krizi,
Derleyen: Nail Satl›gan,
Sungur Savran, Belge Yay.
Bankalar, sigorta flirketleri,
mortgage devleri iflas etti,
otuz y›ld›r serbest piyasan›n
erdemleri konusunda yüksek
fikirlerini kafam›za kakan
burjuva düzeni devletlefltirmeyi ve devlet müdahalesini
tek kurtulufl yolu olarak benimsedi; borsalar her geçen
gün biraz daha alçal›yor; kimi yerde düflüflü engellemek
için tekrar tekrar kapat›l›yor...Finans dünyas›ndaki bu
kas›rgay› üretim dünyas›nda
büyük bir sars›nt› izliyor:
Her ülkede üretim daralmaya
gidiyor, yat›r›mlar azal›yor,
birçok flirket binlerce iflçisine
yol veriyor. Öngörü do¤rulanm›flt›r: Uzun kriz mali çöküfle yol açm›flt›r; mali çöküfl
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Yafllanan ‹nsanl›k Gençleflen
Kapitalizm, fiükrü Arg›n,
Agora Kitapl›¤›
fiükrü Arg›n'la yap›lan bu
söylefli kitab›, tam da kapitalizmin küresel çapta fliddetli
bir kriz yaflad›¤› dönemin ortas›nda, dünyan›n geçirdi¤i
köklü dönüflümlere ve Sol'un
önündeki güçlükler ile imkânlara odaklan›yor.
Arg›n'›n günümüze dair en
çarp›c› gözlemlerinden birisi,

kapitalizmin dünyan›n her
taraf›na nüfuz edip 'pan-kapitalizm' evresine ulaflt›¤› bir
tarihsel kesitte ortaya ç›kan
siyasetin buharlaflmas› ve her
kesimi içine alan temsil krizi.
Bu sürecin as›l kökü, kapitalizmin 1960'l› ve 1970'li y›llarda geçirdi¤i yap›sal dönüflüme dayan›yor. Önce sosyal
devleti, sonra Sosyalist
Blok'u alt eden dünya kapitalizmi, üretim odakl› bir kapitalizmden tüketim odakl› bir
iktisadi sisteme kay›yor.
Söz konusu dönüflümün en
vahim taraf›, her türlü 'kamusal görev yükü'nden kurtulan
devletin, fliddetin özellefltirildi¤i bir süreçte ad›m ad›m
'saf devlet'e do¤ru evrilmesi.
Buna paralel olarak, 'kamusal
iyi' kavram›n›n itici gücünden mahrum kalm›fl insanl›¤›n, faflizmden de a¤›r sonuçlara yol açabilecek bir yola
girmesi.
Büyük tehlikenin bizi bekledi¤i yer de buras›: ‹nsanl›k

ku

gulanmas›n› gündeme getiriyor.
Neoliberal küreselleflme kapitalizm tarihi içinde nas›l
yer ald›? Küreselleflme ve
neoliberalizm birbirine nas›l
eklemlendi? Bu dinamikten
kimler yararlan›yor, kimler
zarar görüyor? Kapitalist düzende rekabet kurumu gerçekte nas›l çal›fl›yor? Ücretleri ve teknik de¤ifliklikleri
neler belirliyor? Kapitalizmin devrevi krizleri nas›l
olufluyor?
Günümüz Marksist ekonomi
politi¤inin dünyadaki önde
gelen temsilcilerinden olan
Duménil ve Lévy, bu sorular›
farkl› bir bak›fl aç›s›yla yan›tlarlarken,
geleneksel
Marksist çözümlemeyi de
yeni geliflmeler ›fl›¤›nda güncelliyorlar. Bu kitap, kapitalizmin geldi¤i son noktay›,
yaflad›¤› bunal›mlar› ve neoliberalizm sonras›n› anlamak isteyenler için temel bir
eser niteli¤inde...
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Kapitalizmin Marksist
‹ktisad›, Gérard Duménil,
Dominique Lévy
Çeviren: Selin Pelek,
‹letiflim Yay.
1980’lerde dünyay› sarmaya
bafllayan neoliberal politikalar›n h›zland›rd›¤› küreselleflme, günümüz toplumlar›n›n kapitalist niteliklerini
çok daha aç›k biçimde ortaya ç›kard›. Özellikle yaflan›lan krizler, kapitalizmin yeniden sor-

rg

yeni ç›kan kitaplar
ard›ndan a¤›r bir
depresyon getirmektedir.
Bu derleme, son on-on befl
y›lda, baflta Bullock, Ergas,
Fishman, Hobsbawm, Innes,
Mandel, Massarrat, Wright
baflta olmak üzere dünyan›n
önde gelen Marksist kuramc›lar›n›n kapitalizmin genel
hareket yasalar›yla II. Dünya
Savafl› sonras›nda kapitalizmin geçirdi¤i evrimi bütünlefltirmeye çal›flan yaz›lar›n›
içeriyor.
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Daha fazla bilgi için 02072491528 veya 07833726609'u
aray›n›z. (çiddi al›c›lar›n aramas› rica olunur)

ÖZEL DERS VER‹L‹R
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

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

rg

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).

Sat›l›k Dükkan

Koca Ladies Wear
Her türlü bayan elbiseleri
toptan ve perakende al›m ve
sat›m› yap›l›r.

i.o

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

Bethnal Green Road Market’te
yerimiz bulunmaktad›r.

SATILIK DÜKKAN

Sat›l›k Kebap Shop

Old Street Bölgesinde, dört y›ld›zl› otel karfl›s›nda bulunan okul,
anaokulu, yüzme havuzu ve jimnastik salonu gibi yerleflim
birimlerine yak›n, kuruyemifl, kurutulmufl meyve, çikolata ve
confectionary ürünleri satan dükkan, Londra d›fl›na tafl›nma
nedeniyle sat›l›kt›r. Dükkan gelifltirilebilinir bir durumdad›r.
Ciddi al›c›lar aras›n lütfen.
Haftal›k Business Rate:£30
Lease 20 yillik • Yillik kira £5500 • Satis fiyati: £18000
M: 07977 129 485

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
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Mahmut Koca
Tel: 0792 560 76 37
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Tel : 0750 221 52 09

rd

dersleri verilir. Ev ödevlerinde yard›mc› olunur.

SATLIK RESTAURANT
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

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.
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We organized wedding, parties,
concert and other activities
Please call us for more information
Tel: 07784686462
Email: kubilaydengiz@hotmail.com

Sat›l›k Cafe Shop

Sat›l›k Araba

Bournemouth’ta bulunan
ve iyi ifl yapan cafe shop
sat›l›kt›r.
Satılık Fiyatı : £69.00
Taking:£ 2,000-£3,000 arası
Lease 7 yıl önü açık

BMW 840 CI , 1995 low
mile age , full BMW
servis geçirmifl , çok iyi
durumda olan araba özel
nedenlerden dolay› sat›l›kt›r

SATILIK RESTAURANT

DNI SECURITY LTD.

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

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

Eleman Aran›yor

DSS kabul edilir
Tel: 07767380309

ku

13/03/09 7 Nights, 3* Full Board, £249.00 pp
Sharm El Sheikh from Gatwick 16/03/09 7 Nights, 3* Bed & Breakfast, £332.00 pp
Luxor from Gatwick 11/03/09 7 Nights, 3* Bed & Breakfast, £286.00 pp
Antalya from Gatwick 15/03/09 14 Nights, 3* Bed & Breakfast, £289.00 pp

Tel: 07846113494

Taking : 5,000 -5,500

Tel :079 55 38 75 87

Sat›l›k
Sandwich Bar

.a
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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 shop

w

w

‹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

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

EL‹TE BUILDERS
& DECO
Her Türlü Shop Dekoru, Ev
içi Dekoru, Extention & Loft
Conversion iflleri yap›l›r
Sinan Y›lmaz

RIVIERA TRAVEL
10 London Road SE1 6JZ
www.rivieratourism.co.uk, info@rivieratoursim.co.uk, admin@rivieratourism.co.uk

Tel : 079 6141 2245

HOLBORN'da ifllek caddede Sat›l›k CAFE

Eleman aran›yor

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.

Ofiste çal›flacak ingilizce ve
türkçe bilen elemana ihtiyac
vard›r.
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Fiyat :45,000

Manor House Train Stationa 5
dakika mesafede,

One way flights to DLM/BJV/AYT from£69
For more information call us on 01159130217 or e-mail to
Info@hanholidoys@co.uk and visit our web site www.hanholidays.co.uk
Prices are inclusive of flights, resort transfers and all taxes and supplements.Terms
& conditions apply. Prices are correct at the time of printing. Subject to availability.
Mr.Ayhan Han
Han Holidays & Flights
146a High Road, Nottingham, NG92LN • Tel : 01158490298 • Mob : 07717640784

Alicante from Gatwick

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

Tel : 078 81 84 43 48

BB/SC hotels from £189 for 7nts and £229 for 14nts
All inc. hotels from £249 for 7nts and £289 for 14nts

RIVIERA TRAVEL

Sat›l›k Off – Licence

Tel : 0776 50 88 215

Tel : 079 431 74411

i.o

Enfielde 15 dakika
uzakl›kta olan Cuffley
bölgesinde coffe shopta
çal›flacak bayan garsona
ihtiyac vard›r .

rd

Tel : 07737257501
Tel : 07807837484

Holloway Road’ta bulunan Coffee
shopta çal›flabilecek, ‹ngilizce
bilen, coffee shoptan anlayan genç
ve dinamik ara elemanlara acilen
ihtiyaç vard›r.

HAN HOLIDAYS & FLIGHTS
Turkey March Special Offers

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.

Eleman Aran›yor

rg

Dengiz Entertainment Services

078 7649 4411

Ciddi al›c›lar›n aramas› rica olunur.

Tecrübe gerekmemektedir.
Cv’nizi
ali@claimforaccident.com
yollayabilirsiniz .

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

Tel : Ali : 07886 446 751

Kiral›k Oda

F‹L‹Z CAR‹NG

Edmonton ’da kiral›k

Child care, hygienic home &
office cleaning, English &
Turkish kitchen cooking
needs, please call us.

One Pound Shop Sat›l›k

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

bulunan haz›r çal›flan
pound and plus dükkan›
sat›l›kt›r.

Tel: 079 61 82 54 56

Mob : 07975773023

Çok güzel bölgede
odalar bulunmakta ve
bütün faturalar kiraya
dahildir.

Tel: 02083403444
Tel : 07903082296

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.
Holloway Road
Islington'da bayan için
kiral›k oda.
TEL: 07932383437

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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Befliktafl doludizgin: 3-0

Sivasspor'a baflkent yarad›: 0-2

Befliktafl, Turkcell Süper Lig'in 24. haftas›nda
Gençlerbirli¤i'ni 3-0 yendi. Siyah-beyazl›lar›n
golleri Ernst, Ekrem ve Holosko'dan geldi.

Sivasspor, Ankaragücü'nü Turkcell Süper Lig'in 24.
haftas›nda Mehmet Y›ld›z ve Kamanan'›n golleriyle
deplasmanda 2-0 yenerek liderli¤ini sürdürdü.
urkcell Süper
Lig'in 24. haftas›nda Lider
Sivasspor, alt
s›ralardan kurtulma mücadelesi veren
Ankaragücü ile baflkentte karfl› karfl›ya geldi.
‹kinci yar›da att›¤› 2 golle sonuca giden Sivasspor, sahadan 3 puanla
ayr›larak zirve yar›fl›n›
kay›ps›z sürdürdü.
Karfl›laflman›n ilk yar›s›nda iki tak›m da gol
yollar›nda etkili olamazken, ev sahibi Ankaragücü rakip kalede Kerem
ve Jaba ile etkili oldu.
Sivasspor da yakalad›¤›
f›rsatlar› de¤erlendiremeyince, devre 0-0 eflitlikle tamamland›.
‹kinci yar›ya daha iyi
bafllayan Sivasspor, arad›¤› golü 67. dakikada
Mehmet Y›ld›z ile buldu:

i.o
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dakikas›nda sahneye ç›kan Holosko topu bir kez
daha filelerle buluflturarak maç›n sonucunu belirleyen golü kaydetti.
Befliktafl sahadan 3-0 galip ayr›larak puan›n› 48'e
yükseltti. Fenerbahçe'nin
puan kaybetti¤i haftay› 3
puanla tamamlamay› baflaran siyah-beyazl›lar, zirve yolunda önemli bir engeli daha geride b›rakt›.

1-0
Seyircisi önünde sahadan ma¤lubiyetle ayr›lmak istemeyen sar›-lacivertliler Sivasspor kalesindeki bask›s›n› art›rmas›na ra¤men topu filelerle buluflturmay› baflaramad›. Rakibinin savunmada verdi¤i aç›klar› de¤erlendirmek
isteyen

ku

fi

ve mücadelenin ilk yar›s›
0-0 beraberlikle sona erdi. ‹kinci yar›ya da iyi
bafllayan siyah-beyazl›lar,
64. dakikada Ernst'in att›¤› golle 1-0 öne geçti. 88.
dakikada Ekrem Da¤'›n
fl›k golüyle fark› 2'ye ç›karan ve rahat bir nefes alan
Befliktafl, oyundan düflen
baflkent ekibi karfl›s›nda
önemli pozisyonlar yakalad›. Karfl›laflman›n 90.
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ampiyonlu¤un en
önemli adaylar›ndan
Befliktafl,
Turkcell Süper
Lig'in 24. haftas›nda Gençlerbirli¤i ile ‹stanbul ‹nönü Stad›'nda
karfl›laflt›. Karfl›laflman›n
ilk devresinde beklenen
performans› sahaya yans›tamayan siyah-beyazl›lar,
ikinci yar›da buldu¤u gollerle rakibini 3-0 ma¤lup
etti. Maça h›zl› bafllayan
ve 1. dakikada pozisyona
giren Befliktafl, ilk yar›n›n
ilerleyen dakikalar›nda
alan› iyi daraltan rakibi
karfl›s›nda pozisyon ç›karmakta zorland›.
Gençlerbirli¤i iyi savunmas›na ra¤men az adamla
kalesini savunan rakibi
karfl›s›nda final paslar›n›
do¤ru yapamay›nca ayn›
flekilde tehlike yaratamad›

konuk ekip, 83. dakikada Kamanan'›n golüyle
skoru 2-0'a getirdi. Kalan
sürede baflka gol olmay›nca, Sivasspor maç› 20 kazanarak puan›n› 49'a
yükseltti ve liderli¤ini
sürdürdü. Küme düflme
korkusu tafl›yan Ankaragücü ise, 24 puanda kald›.
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Avni Aker'de gülen yok: 2-2
F.Bahçe bafllad›,
Ligde flampiyonluk yar›fl›n› yak›ndan ilgilendiren TrabzonsporGalatasaray maç›nda kazanan olmad›. 24. haftan›n son
Kocaelispor bitirdi: 1-1 mücadelesinde
perdeyi Alanzinho açarken, Galatasaray Baros

Turkcell Süper Lig'de 25. hafta maç›nda Fenerbahçe
2. dakikada öne geçti¤i maçta, 87. dakikada yedi¤i
golle Kocaelispor'la 1-1 berabere kald›.
urkcell Süper
Lig’de 24. haftan›n aç›l›fl maç›nda Fenerbahçe,
fiükrü Saraço¤lu
Stad›’nda Kocaelispor’la
1-1 berabere kalarak flampiyonluk yar›fl›nda büyük
yara ald›. Ev sahibi Fenerbahçe maça çok h›zl› bafllad› ve henüz 2. dakikada
Roberto Carlos’un uzaktan att›¤› golle 1-0 öne
geçti.
Golden sonra Kocaelispor, Fenerbahçe kalesinde Taner Gülleri ve Agbetu ile pozisyonlar bulmas›na ra¤men bunlar› golle
sonuçland›ramad›. Fenerbahçe’de ise hücum hatt›nda Semih’in yaln›z kald›¤› görüldü. ‹lk yar›da
baflka gol olmay›nca devre 1-0 Fenerbahçe’nin üstünlü¤ü ile sona erdi.
‹kinci yar›da 51. dakikada

w

w

w

T

Fenerbahçe’de Selçuk fiahin'in yerine Josico, 53.
dakikada da U¤ur Boral’›n
yerine Güiza oyuna dahil
oldu. Kocaelispor ise ilk
yar›daki kadrosuyla ikinci
yar›ya bafllang›ç yapt›.
Deplasman tak›m› Kocaelispor ikinci yar›n›n bafllar›nda Murat Hac›o¤lu ile
buldu¤u iki pozisyonda
kaleci Volkan Babacan’›
geçmeyi baflaramad›.
Yine Murat Hac›o¤lu’nun

61. dakikada soldan kaleye yapt›¤› sert orta üst direkten geri geldi.
Kocaelispor arad›¤› golü
87. dakikada 4 dakika önce oyuna giren Julio Cesar'›n att›¤› golle buldu.
Kalan dakikalarda baflka
gol olmay›nca maç 1-1
berabere sona erdi.
Bu sonuçla Fenerbahçe
puan›n› 44'e yükseltirken,
Kocaelispor ise 20 puana
yükseldi.

ve Arda ile öne geçti. Son sözü ise Colman söyledi.
urkcell Süper Lig'de zirve mücadelesini yak›ndan ilgilendiren
maçta Trabzonspor ile Galatasaray 2-2 berabere kald›.

T

Büyük heyecana sahne olan maç sonras›
her iki tak›m da 2 puan b›rak›rken, zirve
yolunda yara ald›lar.
Trabzonspor'da hafta içi hasta oldu¤u için
antrenmanlara ç›kamayan Yattara kadroda yer almazken, onun yerine Alanzinho
forma flans› buldu.
Galatasaray'da ise sakatl›klar› süren Kewell, Nonda, Mehmet Topal, Emre Güngör, Linderoth ve Servet tak›mlar›ndaki
yerlerini alamad›lar.
Maça Trabzonspor çok h›zl› bafllad› ve 7.
dakikada Alanzinho sol çaprazdan çok
sert vuruflla tak›m›n› 1-0 öne geçirdi.
Golü yedikten sonra Galatasaray rakip kaleye beraberlik için yüklenmeye bafllad›
ve arad›¤› golü 19. dakikada golcü futbolcusu Baros ile buldu ve skora denge geldi.‹lk yar›da kalan dakikalarda baflka gol
olmay›nca devre beraberlikle sona erdi.
‹kinci yar›ya ev sahibi ekip bask›l› bafllarken, golü ise Galatasaray, Arda ile buldu.
Konuk ekipte Baros'un yerine giren Yaser
82'de k›rm›z› kart görünce, Trabzonspor
10 kifli kalan rakibi karfl›s›nda 1 puan›

84'te Colman'›n güzel golüyle ald›.
2-2 biten maç sonras› son 5 haftada sadece 1 galibiyet alan Trabzonspor, 46 puanla 3. s›rada kal›rken, bu sezon deplasmanlarda 21. puan›n› b›rakan Galatasaray ise
44 puanla Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 5. s›raya indi.
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TKFF”de Lig Kupas› heyacan›
Geçti¤imiz hafta hava koflullar›
nedeniyle ertlenen maçlar›n
oynand›¤› TKFF ligi bu hafta
çekiflmeli maçlara sahne oldu. Lig
kupas› 1.turunda toplam 7 maç
oynan›rken bir maç da yar›m kald›.

rg
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olmad›. 2-2 biten maç
bir çok gol pozisyonuna da sahne oldu.
ANADOLU GENÇL‹K
COfiTU
Göksun Spor ile oynayan Anadolu Gençlik
tam 5 gol atarak cofltu.
Güçlü rakibi Anadolu
Gençlik karfl›s›nda hiç

varl›k
gösteremeyen
Göksun Spor sahadan
5-0 yenik ayr›ld›.
Gençli¤in Sesi ile Boz-
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Bozcader Fc Gençli¤in Sesi ile 1-1 berabere kald›.

rd

H

paylaflmak
zorunda
kald›lar. Halkevi ile
Nurhak Spor 4-4’lük
skor ile sahadan dostça
ayr›ld›lar.
Lig kupas›n›n ikinci beraberli¤i ise Dynamics
Fc ile Sivas Spor aras›nda oynand›. Çekiflmeli
geçen maç›n sonunda
sahadan galip ayr›lan

ku

alkevi
ile Nurh a k
S p o r
aras›nda
oynanan lig kupas› maç›nda
tam 8 gol at›ld›. Taraflar
rakiplerinin kalesine
4’der gol göndermelerine ra¤men puanlar›

Shiqiponja rakibi Birlik Spor’u 3-0 yendi.

DAY-MER RAK‹B‹
KARfiISINDA
ZORLANMADI
Day-Mer bu hafta da
zorlanmadan bir galibiyet alarak yeniden moral buldu. Rakibi Genç
At›l›m karfl›s›nda zorlanmadan galibiyeti yakalayan Day-Mer 3-1’lik
bir skorla önümüzdeki
hafta için moral depolad›.
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Dynamics Fc
Halkevi

. . . . . . . . . . . . . . . .2

Ciwan FC

. . . . . . . . . . . . . . . . .2
. . . . . . . . . . . . . . .4

VELEC‹KU DEM‹RC‹L‹K FC’Y‹ DEV‹RD‹
Haftan›n en gollü maçlar›ndan biri de Demircilik Fc ile Veleciku aras›nda yafland›. 5-3 biten
karfl›laflman›n galibi Veleciku olurken Dermircilik Fc tüm çabalar›na
ra¤men yenilmekten
kurtulamad›.
Haftan›n bir di¤er maç›
ise Tilkiler Fc ile Ciwan
Fc aras›nda oynan›rken, maç 45. dakikada
durduruldu.
Maç›n
önümüzdeki hafta tamamlanaca¤› bildirildi.

Gençli¤in Sesi

. . . . . . . . . . . . . . .1

Bozcader Fc . . . . . . . . . . . . . . . .1

G.At›l›m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Day-Mer Fc . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Birlik Spor

Shiqiponja Fc . . . . . . . . . . . . . . .3

. . . . . . . . . . . . . . . . . .2

(Maç 45. dakikada yar›da kald›)

Göksün Spor . . . . . . . . . . . . . . . . .0

TKFF liginin en güçlü
tak›mlar›ndan
Shiqiponja rakibi Birlik
Spor’a nefes ald›rmad›.
3-0 gibi bir skorla sahadan galip ayr›lan Shiqiponja 1. tur maçlar›nda
avantajl› bir pozisyon
elde etmifl oldu.

L‹G KUPASI 1. TUR SKORLARI

Nurhak Spor

Tilkiler Fc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0

w

SH‹Q‹PONJA RAK‹B‹
B‹RL‹K SPOR’A NEFES ALDIRMADI

Sivas Spor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

cader Fc aras›nda oynanan kar›fl›laflmada ise
rakipler gol atmak için
çok u¤raflt›lar ancak birer gole imza atabildiler. Haftan›n 3. beraberlik maç› Gençli¤in Sesi
ile Bozcader Fc aras›nda yafland›. Maç 1-1 gibi bir skorla sona erdi.

Anadolu Gençlik

. . . . . . . . . . . .5

. . . . . . . . . . . . . . . . . .0

Demircilik Fc

. . . . . . . . . . . . . . . .3

FC Veleciku

. . . . . . . . . . . . . . . .5

TKFF L‹G MAÇLARI PROGRAMI
1.Lig

2.Lig

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

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

Anadolu Gençlik . . . . . . . . . . . . . .

Birlik Spor

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

Gençli¤in Sesi

Ciwan Fc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

Nurhak Spor

................

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

Genç At›l›m

.................

Demircilik Fc

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

..................
...............

................

Tohum Fc – FC Veleciku (Bu maç ileri bir tarihe ertelendi)

gün Mary'nin yan›na gider:

Kat› yüreklili¤iyle ünlü sadrazam pafladan söz
ediliyor. Pafla hastalanm›fl, o s›rada yanlar›nda bulunan ünlü bir doktor kendisini tedavi etmifltir.

-Mary, sana bir iyi bir de kötü haberim var. ‹yi
haberim, yapt›¤›n kahramanca davran›fltan ötürü
anlad›k ki akli dengen tamamen yerinde ve böylece
hastanemizden taburcu oluyorsun. Kötü habere
gelince, kurtard›¤›n hasta, Jim, intihar etmifl. Az
önce odas›n›n banyosunda kendisini asm›fl bulundu.

- fiimdi nas›l?
- ‹yilefliyor. Maflallah, kalbi, yirmi yafl›nda bir
gencin kalbi gibi.
Konuflmalar› dinleyen Tevfik Fikret k›s k›s güler;

- Mary gayet sakin yan›t verir: “O intihar falan etmedi ki. Ben onu ast›m kurusun diye.”

rd

‹çlerinden biri doktora sorar;

-Elbette öyle olacak. O kadar az kullan›ld› ki...
Önce kaçanlar› yiyelim

Ak›l hastanesinden iki deliyi sal›vereceklermifl.
Doktorlar kendi aralar›nda "Bunlara son bir test
yapal›m da görelim ak›llar› bafllar›na gelmifl mi ?".
Bunun üzerine iki deliyi bir masa bafl›na getirmifller.
Masan›n üzerine bir kavanoz dolusu siyah zeytin,
bir kavanoz dolusu da canl› hamamböce¤i
dökmüfller ve "Buyurun beyler, yiyiniz." demifller.
Delillerden bir tanesi hemen zeytinlere sald›rm›fl,
ötekisi araya girmifl, "Önce kaçanlar› yiyelim,
öbürleri nas›l olsa duruyor!"

BURÇLAR
KOÇ

ku

Jim ile Mary ak›l hastanesinde iki hastad›r. Bir gün
hastanenin yüzme havuzunun etraf›nda dolafl›rken
Jim aniden suya atlay›p en dibe batar. Bunu gören
Mary hemen ard›ndan atlar ve dibe kadar yüzüp
Jim'i kurtar›r. Tabi Mary'nin bu kahramanca
davran›fl› hastanede olay olur. Bunu duyan
baflhekim de Mary'nin art›k iyileflti¤ini düflünüp,
hastaneden derhal taburcu edilmesi emrini verir.
‹fllemler yap›l›r, belgeler ç›kart›l›r, Baflhekim ayn›

- 21 Mart - 20 Nisan

iv
a

Ast›m kurusun diye
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rs

Farkl› yönlerinizi d›fla karfl› ifade etmeniz, iç dünyan›z› yarat›c› bir biçimde
ortaya koyman›z ve insanlar üzerinde etkili olman›z kolay olmad›¤› için hafif bir
keyifsizlik hali oluflabilir.

BO⁄A

- 21 Nisan - 21 May›s

Ev s›n›rlar› içinde yap›lan sanatsal el becerileri aç›s›ndan uygun bir hafta.
Yarat›c›l›¤›n›z artabilir. Bu zaman diliminde, bilinçalt›n›zda yer etmifl baz›
duygular›n ortaya ç›kmas› mümkündür.

- 22 May›s - 21 Haziran

w

‹K‹ZLER

w

Herhangi bir konuda k›r›ld›¤›n›zda gururlu tepkiler verebilirsiniz. Geri planda kalarak düzenlemeniz gereken ifllerle u¤raflmak bu zaman diliminde
oldukça faydal›d›r.

YENGEÇ

- 22 Haziran - 23 Temmuz

w

Hakk›n›z olan› almay› istiyorsan›z acele etmemeniz, enine boyuna düflünmeniz,
daha sonra lehinize geliflmeler yaflanmas›n› sa¤layabilir Kibirli yaklafl›mlardan
uzak durman›z gerekebilir.

ASLAN

- 24 Temmuz - 23 A¤ustos

Sevgili Aslanlar haftaya uzun seyirli Ay gezegeninin boflluk etkisi alt›nda
bafllamaktas›n›z. Daha yavafl ve daha ciddi bir imaja sahip olabilir, kimi zaman
gururlu tepkilerde bulunabilirsiniz.

BAfiAK

i.o

Kullan›lmayan Kalp

rg
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- 24 A¤ustos - 23 Eylül

Enerjiniz ruhsal konularda oldukça yüksek. Ar›nman›z› sa¤layan ve motive
edici aktivitelerde bulunmak(dua,zikir, yoga, meditasyon, ibadet)gayet faydal›d›r.

TERAZ‹

- 24 Eylül - 23 Ekim

Duygusal konulardan ziyade karar almakta zorland›¤›n›z meseleler üzerinde
durup düflünebilir veya haftan›n bu ikinci ifl gününün yorgunlu¤unu dinlenerek
atabilirsiniz.

AKREP

- 24 Ekim - 22 Kas›m

Bu hafta acil toplant›lar düzenlemek veya daha önceden planlanm›fl görüflmelerde kendinizi rahat bir flekilde ifade edebilmeniz zor olabilir. Böyle bir durumla karfl›laflt›¤›n›zda notlar›n›z› gözden geçirmeniz faydal› olabilir.

YAY

- 23 Kas›m - 22 Aral›k

Fanatik görüfllerden, inatç› yaklafl›mlardan uzak durmak içinizdeki bilgeli¤e
güvenmek, inanc›n›z› hangi konuda olursa olsun güçlü tutmak bu hafta olabilecek zorluklardan sizi koruyabilir.

O⁄LAK

- 23 Aral›k - 20 Ocak

Bu hafta asl› astar› olmayan sözlere inanmay›n›z. Gözünüzle görmeden,
kula¤›n›zla duymadan kendi kendinizi tedirgin etmeyiniz. Ayr›ca parasal konularda kimsenin sözüne güvenerek yola ç›kmay›n›z.

KOVA

- 21 Ocak - 19 fiubat

‹liflkisi olmayanlar bu zaman diliminde duygular›yla düflünceleri aras›ndaki
z›tlaflman›n getirdi¤i tedirginlikle u¤raflabilirler. ‹çinizdeki ses, siyah derken
mant›¤›n›z beyaz diye tutturabilir.

BALIK

- 20 fiubat - 20 Mart

Karfl› cinsle iletiflimde bulunurken, egonuzu geriye çeker, flirin ve sempatik
tav›rlar içinde hareket ederseniz fazlas›yla ilgi uyand›rman›z mümkün.
Rutine ayak uydurmak en do¤rusudur.
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