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Obama:
“Her toplum
geçmifliyle
yüzleflmeli”
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öneriyorlar.
The Care Quality Commission
geçti¤imiz y›l yapt›¤› araflt›rmalar›n sonuçlar›n› bir rapor olarak yay›nlam›fl ve 388 sa¤l›k
kuruluflunun temizlik standartlar›n›n çok alt›nda oldu¤unu
tespit etmiflti. Bu kurulufllar
aras›nda hastaneler, ruh sa¤l›¤›
merkezleri, ambulanslar ve ilk
yard›m merkezleri gibi bir çok
kurum bulunuyor. The Care
Quality Commission Baflkan›
Barbara Young, komisyon olarak hastanelerdeki kontrollerini daha da s›klaflt›racaklar›n›
ve hastalar› korumak için gerekli tedbirleri alacaklar›n› belirtiyor.
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Kalitesiz sa¤l›k hizmetleri ile
s›k s›k gündeme gelen Ulusal
Sa¤l›k Servisi (NHS) bu kez de
yetersiz tedbir nedeni ile enfeksiyonlar› kontrol edememekle suçlan›yor. Hastanelere
giden hastalar›n yeni bir enfeksiyon ile eve dönebildiklerine
dikkat çeken The Care Quality
Commission (Kalite Kontrol
Komisyonu) yetkilileri ço¤u
Londra’da olmak üzere ülke
genelinde 21 sa¤l›k kuruluflunda hastal›k riskinin artt›¤›n› duyurdu. Hastane denetimcileri
tehditin ciddi oldu¤unu ve k›sa
sürede kontrol alt›na al›namazsa söz konusu 21 sa¤l›k kuruluflundan baz›lar›n›n geçici
olarak kapat›lmas› gerekti¤ini
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‘HASTANELER
HASTALIK SAÇIYOR’

n Devam› sayfa 3’te

sayfa 16’da

G20 zirvesinden
“denetimsiz
kapitalizm dönemi
sona ermifltir”
sonucu ç›kt›
sayfa 20’de

“N›ha dora
x›zmet û
xebatê ye”
R.27

Londra’da
olayl› hafta
sayfa 4’te

SOAS’ta Kürt
medyas›
tart›fl›ld›
sayfa 7’de

‹DCM’den
kültür sanat
flöleni sayfa 10’da
TKFF’de lig
heyacan› dorukta
sayfa 37’de
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Memluklular'›n
kovas› para bast›!

BD’de siyahlar›n haklar›n› kazanmas›yla ilgili
süreçte ilk akla gelen
isimlerden olan Martin
Luther King, Jr.’›n bir
suikast sonucu öldürülmesinden
sonra
suikast›n yap›ld›¤› otel
ve çevresinde çekilen
foto¤raflar 41 y›ll›k ge-
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cikmeyle ilk kez yay›mland›.
‘Life’ dergisinin internet sitesinde yay›mlanan foto¤raflar 4 Nisan 1968’de, Memphis’teki Lorraine Motel’de kalan King’in
suikaste u¤ramas›ndan
sonra olay yerine giden derginin foto muhabiri Henry Groskinsky taraf›ndan çekilmifl.
Suikastten sonra otelin
çevresinde oluflan tedirgin edici edici atmosferi yans›tan 13 foto¤raf aras›nda King’in
valizindeki
eflyalar,
ölümünden sonra arkadafllar›n›n bir araya
gelmesi, otelin genel
görünüflü gibi kareler
yer al›rken, King’in
kanlar›n›n temizlen-

n Bob Dylan’›n nisan ay›nda yay›nlanmas› planlanan
yeni albümü “Together
Through Life”dan ilk single
'Beyond Here Lies Nothin'
BobDylan.com’da k›sa bir
süre için ücretsiz olarak
müzikseverlere sunuluyor.
Jack Frost’un prodüktörlü¤ünü üstledi¤i “Together
Through Life”, geçti¤imiz
y›l kaydedilen bir flark›.
Bob Dylan’›n yay›nlanan
46. kayd› olacak yeni albüm
için 10 yepyeni flark›
kaydedildi.
Bunlardan baz›lar›n›n ismi
ise flu flekilde: I Feel A
Change Coming On, Beyond Here Lies Nothin'
,This Dream of You, It's All
Good, … Bu yeni albümün
bir özelli¤i de 2001 tarihli
“Love & Theft” ve 2006 tarihli “Modern Times” albümlerinde oldu¤u gibi
“canl› stüdyo kayd› atmosferi”ne sahip olmas›.
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filmlerden önce ve geç
saatlerde televizyonlarda gösteriliyor.
Grey London, 2007 y›l›nda yine çok tart›fl›lan
bir reklam afifline imza

atm›flt›. Fiona Bruce ve
Anna Friel gibi oyuncular›n görüntüsü, dayak yemifller gibi çürük ve kesiklerle afifllere yans›m›flt›.

Suikast sonras› ilk kareler
Siyah haklar›
savunucusu Martin
Luther King, Jr.’›n
öldürüldü¤ü gece
Life dergisi
muhabirinin olay
yerinde çekti¤i
foto¤raflar suikasttan 41 y›l sonra ilk
kez yay›mland›.

Bob Dylan
sevenlere müjde
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meni Joe Wright, Kefaret adl› filmde de
Knightley ile birlikte
çal›flm›flt›. Knightley,
film setinden döndükten sonra partneri taraf›ndan fliddet gören bir
kad›n›
canland›rd›.
Knightley her dört kad›ndan birinin aile içi
fliddete maruz kald›¤›n› belirtti.
Reklamda,
kamera
döndü¤ünde 24 yafl›ndaki oyuncunun yerde
yatt›¤› ve dövülmeye
devam etti¤i bofl film
seti görünüyor.
Grey London Reklam
fiirketi taraf›ndan çekilen film, 2 nisandan itibaren 15 yafl s›n›r› olan
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ritanyal›
ünlü
oyuncu
Keira
Knightley reklam y›ld›z› oldu ama ticari bir ürünü pazarlamak için de¤il. Kefaret
filminin yönetmeni Joe
Wright’›n çekti¤i reklamda, partneri taraf›ndan dövülen bir kad›n›
canland›ran Knightley,
“Her dört kad›ndan birinin fliddet görmesine
karfl› rol ald›m” dedi.
Oyuncu Keira Knightley, aile içi fliddete
dikkat çeken bir reklâm filminde rol ald›.
‹ki dakikal›k reklâm,
hem televizyonda hem
de sinemalarda gösteriliyor. Reklam›n yönet-
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n Memluk sultanl›¤› dönemine ait 650 y›ll›k dekorlu
cam kova, ‹ngiltere’de yap›lan müzayedede 1,55 milyon sterline sat›ld›. ‹slam
eserleri müzayedesindeki
en pahal› parça olan kovaya verilen paran›n, sat›fl öncesi tahminlerin iki kat› oldu¤u belirtildi. Sotheby’s
müzayede evindeki aç›k art›rmada toplam 4,45 milyon
sterlinlik sat›fl yap›ld›¤› bildirildi. Kovan›n, o dönemde sofradaki misafirlerin,
yeme¤in bafl›nda veya sonunda ellerini y›kamalar›
için kullan›ld›¤› belirtiliyor.
Buna benzer bilinen dört
kova daha bulunuyor ve
bunlar›n üçü müzelerde
sergileniyor. Di¤erinin ise
flu anda nerede oldu¤u bilinmiyor. Son dönemlerde
Sotheby's müzayede evinde
düzenlenen aç›k art›rmlarda
‹slam eserlerine ilginin art›¤› gözleniyor.

Britanyal› ünlü oyuncu Keira Knightley reklam y›ld›z› oldu ama ticari bir
ürünü pazarlamak için de¤il. Kefaret filminin yönetmeni Joe Wright’›n çekti¤i
reklamda, partneri taraf›ndan dövülen bir kad›n› canland›ran Knightley, “Her
dört kad›ndan birinin fliddet görmesine karfl› rol ald›m” dedi.
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n Oratoryolar› ve Su Müzi¤i
gibi orkestra eserleriyle ünlü
besteci
Handel’in
1759’daki ölüm nedeni obeziteymifl. Barok dönem bestecilerinden George Frederic Handel’in 74 yafl›ndaki
ölümünün normal koflullarla olmad›¤› ortaya ç›kt›.
Teksas Üniversitesi profesörlerinden Dr. David Hunter bestecinin ölümünü afl›r›
derecede yemek bozuklu¤u
ve kurflun zehirlenmesine
ba¤l›yor. Hastal›¤›n ise Handel’in sanat›n› ve bestelerini
olumlu yönde etkiledi¤ini,
en güzel bestelerini hastayken yapt›¤›n› söylüyor. Bu
teoriyi de, Handel’in ölümünün 250. y›l› nedeniyle aç›lan sergi için yay›mlanan
katalogda yaz›yor. 8 nisanda aç›lacak olan sergi, Handel House Museum’da ziyaret edilebilecek. Dr. Hunter’›n 20 y›ld›r yapt›¤› araflt›rmalar sonucunda yazd›¤›
kitapta, Handel’in bilinçsizce tüketti¤i g›dalar ve flaraplar›n onu zehirledi¤i iddia
ediliyor.

reklam filminde oynad›
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Ölümü ç›lg›nca
yemekten oldu

Kültür
sanat
dünyas›

fiiddet gören kad›nlar için
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Kültür
sanat
dünyas›

mesi detay› da ‘rahats›z edici olabilir’ uyar›s›yla görüntüleniyor.
306 numaral› odan›n
d›fl›nda kanlar› temizleyen otelin sahibinin
kardefli Theatrice Bailey, “Beyaz bir adam
foto¤raf çekiyordu” diye hat›rl›yor o geceyi.
Groskinsky ise gecenin etkisinden kurtula-

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

mam›fl: “Not al›p foto¤raf çeken resmi insanlar var m›yd› bilmiyorum. Biz gitti¤imizde orada kimse yoktu.
Hatta kan› bile hala
yerdeydi ve bu adam
onu bir kavanoza koymaya
çal›fl›yordu.
Böyle bir fleyi gördü¤ünüz anda bu sizi etkisi alt›na al›yor.”

Yazarlar›n ‹stanbul
buluflmas› iptal
n ‹stanbul 2010 Avrupa
Kültür Baflkenti’nin en çok
ilgi çeken projelerinden biri, ‘Ünlü Yazarlar›n ‹stanbul
Buluflmas›’ iptal oldu. Projeyi haz›rlayan yazar ve çevirmen Sezer Duru ‘bütçesi
k›s›tland›¤› için’ projeyi iptal etme karar› ald›. Sezer
Duru, Almanya’da Berlin
Festivalleri’nin yöneticisi
olan Dr. Joachim Sartorios’la birlikte haz›rlad›¤›
proje kapsam›nda 16 tan›nm›fl yazar› ‹stanbul’da a¤›rlayacakt›. Aralar›nda Amin
Maalouf, Has Magnus Enzensberger, Arundhati Roy,
Margaret Atwood, Paul Auster, Günter Grass, A.S Byatt,
Tahar Ben Jelloun, JeanMarie Le Clezio gibi isimlerin oldu¤u yazarlardan 10
kifliye davet mektuplar›
gönderilmifl, kimilerinden
olumlu cevaplar al›nm›flt›.
Proje kapsam›nda önce yazarlardan ‹stanbul izlenimlerini yazmalar› istenecek,
daha sonra ‹stanbul’da söylefliler düzenlenecekti.
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Hastaneler hastal›k saç›yor

The Care Quality
Commission Baflkan›
Barbara Young

KURULUfiUNUN
TEM‹ZL‹K
STANDARTLARININ
ÇOK ALTINDA
OLDU⁄U
TESB‹T
ED‹LM‹fiT‹”

bulanslar ve ilk yard›m
merkezleri gibi bir çok
kurum bulunuyor.
The Care Quality Commission taraf›ndan sa¤l›ks›z ve hastal›k saçt›klar› tespit edilen 21 sa¤l›k kuruluflu konusunda
NHS yetkilileri yapt›klar›
aç›klamada, söz konusu
21 sa¤l›k kuruluflundan
13’ünde enfeksiyonun
konrol edilemedi¤ini ancak di¤er 8 kurum hakk›ndaki de¤erlendirmelerin abart›l› oldu¤unu
aç›klad›lar.
NHS taraf›ndan sa¤l›ks›z
olduklar› kabul edilen 13
sa¤l›k kuruluflu flunlar:
Alder Hey, Barking, Havering and Redbridge,
Coventry and Warwickshire,
Herefordshire
PCT, Isle of Wight, Leeds

The Care Quality Commission geçti¤imiz y›l
yapt›¤› araflt›rmalar›n sonuçlar›n› bir rapor olarak
yay›nlam›fl ve 388 sa¤l›k
kuruluflunun
temizlik
standartlar›n›n çok alt›nda oldu¤unu tespit etmiflti. Bu kurulufllar aras›nda hastaneler, ruh
sa¤l›¤› merkezleri, am-

Partnerships Mental Health, Lewisham PCT,
Manchester PCT, Medway, Royal Surrey, Somerset PCT, West Sussex
PCT, Yorkshire Ambulance.
Durumlar›n›n çok kötü
olmad›klar› belirtilen 8
sa¤l›k kuruluflu ise flöyle
s›raland›: Barnet, Enfield
and Haringey Mental
Health, Barts and the
London, Leeds Teaching
Hospitals, Kettering General, North Bristol,
Plymouth Hospitals, South West London and St
George's Mental Health,
United
Lincolnshire
Hospitals.
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“388 SA⁄LIK
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TEHD‹T C‹DD‹
Hastane denetimcileri
tehditin ciddi oldu¤unu
ve k›sa sürede kontrol
alt›na al›namazsa söz
konusu 21 sa¤l›k kuruluflundan baz›lar›n›n geçici olarak kapat›lmas›
gerekti¤ini önerirken,

sa¤l›k ile ilgili hükümet
görevlisi ise tehtidin her
gün biraz daha azald›¤›n› söyledi.
Sa¤l›k kurulufllar›n› kontrol etmek ve hizmet
kriterleri oluflturmakla
görevli The Care Quality
Commission
Baflkan›
Barbara Young, komisyon olarak hastanelerdeki kontrollerini daha
da s›klaflt›racaklar›n› ve
hastalar› korumak için
gerekli tedbirleri alacaklar›n› belirtti.
Young, “Söz konusu
sa¤l›k
kurulufllar›nda
enfeksiyon hastalar› tehdit ederken, görevlilerin
daha dikkatli olmas› gerekiyor. Yeni bir salg›n
hastal›¤›n yay›lmamas›
için de çok dikkatli olmak zorundalar” dedi.
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NHS

y›lmamas› ile görevli
olan küçük bir grubun
yeterli kontrolü sa¤layamad›¤› ve enfeksiyonlar›n kontrolden ç›karak,
hastalar› tehdit etti¤i ortaya ç›kt›.
T›p dilinde MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus) ad›
ile bilinen enfeksiyonun
‹ngiltere genelinde 21
sa¤l›k kuruluflunda hastalar› tehdit etti¤i bildiriliyor.
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’ d e
çal›fl a n
kontrolörlerin yay›nlad›¤› rapora göre sa¤l›k
servisi bünyesinde çal›flan ve hastal›klar›n ya-
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Kalitesiz sa¤l›k hizmetleri ile s›k s›k gündeme gelen Ulusal Sa¤l›k Servisi (NHS) bu kez de yetersiz tedbir nedeni ile enfeksiyonlar› kontrol
edememekle suçlan›yor. Hastanelere giden hastalar›n yeni bir enfeksiyon ile eve dönebildiklerine dikkat çeken The Care Quality
Commission (Kalite Kontrol Komisyonu) yetkilileri ülke genelide 21 sa¤l›k kuruluflunda hastal›k riskinin artt›¤›n› duyurdu.
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Centre for Justice
Kolay ve ucuz yolla bütün anlaflmazl›klar›n›z›
ve sorunlar›n›z› çözmek ister misiniz?
Ortaklar›n›zla, ifl yeriyle, yerel hükümetle ve belediyelerle ailenizle,
arkadafllar›n›zla davan›z veya anlaflmazl›k varsa, bütün bu sorunlar›n›z› ve
davalar›n›z› avukata ihtiyac duymadan çözüme kavuflmas›n› istiyor
musunuz ?
Mahkemelere gitmenize gerek duymadan h›zl› , kolay ve en az masrafla
sorunlar›n›z› cözmek istiyor musunuz ?

Centre for Justice size yard›mc› olacak baz› alanlar
* Finans problemleri
* ‹nsurens
* Sa¤l›¤›n›zla ilgili problemler
* Yerel yönetimle , belediyelerle ile ilgili problemleriniz
* ‹nflaat
* Yapm›fl oldu¤unuz kontratlarla ilgi problemler
* Tazminat
* ‹flçi sorunlar›
* Kazalarla ilgili sorunlar
* Ev al›m sat›m› veya ev sahibiyle ilgili problemler
* Ve di¤er problemleriniz

Ücretsiz dan›flmanl›k için 020 7920 0015
numaradan arayarak randevu ayarlay›n›z .
Perflembe günleri saat 4 ile 6 aras› 583 Green Lanes, Haringey, London N8 0RG
bulunan Telgraf gazetesinin offisinde ücretsiz dan›flmanl›k verece¤iz.

‹ngilizce bilmiyorsan›z 02083412021 numardan randevu yapabilirsiniz

29 Throgmorton Street, London EC2N 2AT
Email: info@centreforjustice.org • Tel: 020 7920 0015
Web: www.centreforjustice.org • Fax: 020 7920 0012
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Londra’da
olayl› hafta
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Genel ‹ngilizce
Kurslar› sadece

(Akademik y›l)

w

£297

Ücretsiz deneme dersleri
bu reklamla verilmektedir.
Lütfen yetkililerle görüflün.

4 hafta 12 hafta 24 hafta 42 hafta

‹ngilizce

IELTS / FCE

w

Bütün kurslarda
%15 indirim

ve yürüyüfl düzenlediler. Amerikan Elçili¤i,
Buckingham Palace yak›nlar›, zirvenin yap›laca¤› Excel Centre ve
Merkez
Bankas›n›n
önünde gösteriler düzenlendi. Merkez Bankas› ve Kraliyet Borsas›n›n önündeki meydana
s›¤mayan göstericler ara
sokaklar› t›kad›lar. Say›lar› binleri bulan göstericileri durdurmak isteyen polis sert, tepkiler
ile karfl›laflt› ve zor kulland›. Polis ile göstericiler aras›nda çat›flmalar
yaflan›rken, göstericiler
polis baraj›n› aflarak Royal Bank of Scotland
(RBS) flubesine yöneldi

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›

ve bankan›n camlar›n›
k›rd›lar. Takviyeye gelen polisler taraf›ndan
zorlukla
durdurulan
göstericiler Londra Borsas›na ulaflamad›lar. Çat›flmalar s›ras›nda 86 kifli polis taraf›ndan gözalt›na al›n›rken baz›
göstericiler ve polisler
de hafif yaraland›lar.
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G20

GÖSTER‹C‹LERLE
POL‹S ARASINDA
fi‹DDETL‹ ÇATIfiMA
Barack Obama’n›n Baflbakan Gordon Brown
ile götüfltü¤ü 1 Nisan
Çarflamba günü protestocu gruplar bir kaç
farkl› mekanda gösteri

ku

zirvesi
nedeyinle
geçti¤imiz hafta tüm
dünyan›n dikkatle izledi¤i Londra’da zirve kadar protesto olaylar› da
dünyan›n gündemine
oturdu.
Protesto eylemlerinin ilki 1 Nisan, ikincisi ise
G20 zirvesinin yap›ld›¤›
2 Nisan’da gerçeklefltirildi.
ABD Baflkan› Barack
Obama’n›n Londra’ya
geldi¤i 31 Mart Sal› gününden hafta sonuna
kadar protesto gösterile-

ri de¤iflik mekan ve biçimlerde devam etti.
Ö¤renciler, iflçi sendikalar›, sivil toplum örgütleri, küreselleflme karfl›t›
gruplar, sosyalist ve komünist gruplar hafta boyunca eylem halinde oldular.
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Telgraf Gazetesi
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Hasan Uflak
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G 20 zirvesi nedeyinle tüm dünyan›n dikkatle izledi¤i Londra’da zirve kadar protesto olaylar› da dünyan›n gündemine
oturdu. Global bir protesto hareketinin merkezine dönüflen Londra, hafta boyunca çok gergin ve çat›flmal› anlar yaflad›. ‹fl,
adalet ve iklimin korunmas›n› isteyen göstericiler art›k kapitalizmin t›kand›¤›n› hayk›rarak, yeni bir dünya taleplerini dile
getirdiler. Protesto gösterileri boyunca bir kifli yaflam›n› yitirirken toplam 122 kifli de polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›.

£ 1.600 (2 sene)

B‹R K‹fi‹ HAYATINI
KAYBETT‹
Polis ile göstericiler aras›nda çat›flmalar devam
ederken polis kordonu
içinde bulunan 47 yafl›ndaki Ian Tomlinsen
hayat›n› kaybetti. Ölüm
nedeni hakk›nda henüz
resmi bir aç›klama yap›lmazken yerel polis
kaynaklar› ölüm nedenini kalp krizi olarak
aç›klad›lar.
SIKI GÜVENL‹K
ÖNLEMLER‹
Zirvenin yap›ld›¤› 2 Nisan Perflembe günü ise
Londra sokaklar›na gerginlik hakimdi. Her an
nereden ç›kacaklar› belli olmayan gruplara karfl› polis bankalar, ifl merkezleri ve zirve delege-

lerinin kald›klar› otellerin önünde s›k› güvenlik tedbirleri ald›.
Saat 07.00’da bafllayan
zirveyi protesto etmek
için bin kifliden fazla bir
grup Excel Centre’nin
önüne gelerek ellerindeki pankartlar› açt›lar.
Çok s›k› güvenlik önlemlerin al›nd›¤› zirve
salonunun
yak›n›na
kimsenin yaklaflt›r›lmad›¤› gözlendi.
Ö⁄RENC‹LER DE
YÜRÜDÜ
“Gençler ‹fl ‹çin Mücadele Edin” (Youth Fight
for Jobs) slogan› ile yürüyen gençler günün erken saatlerinde Londra
Assembly
binas›n›n
önünde bir araya geldiler. Tooley Street üzerinden hareket eden ö¤renciler Merkez Bankas›’na kadar yürüdüler.
Polis koordonu içinde
yürüyen
eylemciler
uzun bir yürüyüflten
sonra zirvenin yap›ld›¤›
Excel Centre ulaflt›lar.
Ö¤renciler tafl›d›klar›
pankartlar ve hayk›rd›klar› sloganlarda ifl talebinde bulundular

5

Kürt ‹nsan Haklar› Projesi’nden

Obama’ya mektup

“TÜRK‹YE’N‹N AB
ÜYEL‹K SÜREC‹
KÜRT SORUNUNU
ÇÖZMEK ‹Ç‹N
C‹DD‹ FIRSAT”
Türkiye’nin AB üyeli¤inin
bu ülkenin Kürt sorunu-

w

w

w
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KHRP’nin yapm›fl oldu¤u
faaliyetler çerçevesinde
Türkiye, ‹ran, Irak ve Suriye gibi ülkelerde yaflayan Kürtlerin sorunlar›na
dikkat çekildi.
Özellikle Türkiye’nin s›n›r ötesi operasyonlar› ve

i.o

KHRP Genel Direktörü Kerim Y›ld›z

rd

‹ngiltere ve Galler Barosu
‹nsan Haklar› Komisyonu
Baflkan› ve KHRP Yönetim
Kurulu Baflkan› Mark Muller

nu çözüp Kürtlerin haklar›n› tan›mas› için ciddi bir
f›rsat yaratt›¤›na iflaret
edilen mektupta, üyelik
sürecine ra¤men Türkiye’de Kürtlere yönelik
ciddi hak ihlallerinin
meydana gelmeye devam
etti¤ine vurgu yap›ld›.
Mektupta, özellikle eski
Kürt milletvekili Leyla Zana hakk›nda aç›lan dava
ve soruflturmalara iliflkin
kayg›lar dile getirildi.
Türkiye’nin insan haklar›
ihlalleri sebebiyle A‹HM
taraf›ndan say›s›z kere
mahkum edildi¤inin rakamlarla
hat›rlat›ld›¤›
mektupta, buna ra¤men
Türkiye’nin A‹HM kararlar›n› uygulamakta geri
kald›¤›, PKK ile mücadele

ad› alt›nda gerçeklefltirilen s›n›rötesi operasyonlar ile bir sonucun al›namad›¤›, tam aksine diyalog ve sorunun bar›flç›l
çözümü imkan›n›n zora
sokuldu¤u ifade edildi.
Sadece
Türkiye
ve
Irak’taki Kürtlerin bask›
ve ayr›mc›l›k ile karfl›laflmad›¤›, Suriye ve ‹ran’daki Kürtlerin de benzer sorunlar ve ihlaller ile karfl›
karfl›ya bulundu¤una dikkat çekilen mektupta
Obama’n›n ‘Amerika’n›n

ku

K

bombard›manlar›n›n bölgede yaflayan sivillerin
yaflam›na maddi ve manevi zarar verdi¤ine yer
verilen mektupta, bu sald›r›lar sonucunda ortaya
ç›kan durumun bölgedeki
çat›flmalar›n bar›flç›l yollardan çözülmesi için engel oluflturdu¤u belirtildi.
Mektupta bu operasyonlar›n Kürdistan Bölgesi ve
Irak içinde istikrars›z bir
durum oluflturdu¤una iflaret edildi.
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ürt ‹nsan Haklar›
Projesi ile ‹ngiltere
ve Galler Barosu
‹nsan Haklar› ad›na ortak
olarak gönderilen mektubun KHRP’nin kurucu
Genel Direktörü Kerim
Y›ld›z ile ‹ngiltere ve Galler Barosu ‹nsan Haklar›
Komisyonu Baflkan› ve
KHRP’nin Yönetim Kurulu Baflkan› Mark Muller’in
imzalar› ile haz›rland›¤›
kaydedildi.
10 Mart tarihli mektubun
Amerikan Baflkan› Barack
Obama, Amerikan D›fliflleri Bakan› Hillary Clinton ile Amerika’n›n Türkiye Büyükelçisi James Jeffref’ye iletildi¤i bildirildi.
Al›nan bilgilere göre yaklafl›k 3 sayfal›k mektupta

rg

Merkezi Londra’da bulunan Kürt ‹nsan Haklar› Projesi (KHRP) Türkiye
ziyaretinden önce Amerikan Baflkan› Barack Obama’ya yeni dönem Amerikan
d›fl politikas›n›n s›n›rlar› çizilirken Kürtlerin durumunun göz önüne al›nmas›
ça¤r›s›nda bulunmak üzere bir mektup gönderdi¤i bildirildi.

bar›fl ve itibar aray›fl›nda
olan bütün uluslar›n dostu oldu¤unu bilmenizi isterim’ sözüne gönderme
yap›larak
gelecekteki
Amerika d›fl politikas› belirlenirken Kürtlerin durumunun gözönüne al›narak kararlara var›lmas› talebi iletil.
KHRP kaynaklar› mektubun Obama’n›n Türkiye
ziyareti öncesi veya Türkiye ziyareti s›ras›nda
gündeme gelece¤ine iflaret etti.

ku
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Kürt edebiyat› dünya
edebiyat›nda çok önemli bir yer tutacakt›. Ancak bu yap›lamad›¤› için
günümüzde Kürt edebiyat› yeni yeni yap›lmaya
çal›fl›l›yor” dedi. Geliflen
teknolojinin do¤al sonu-

bir dünya görüflü geliflti.
Kürt televizyonlar› bundan yararland› ve yay›n
yapmaya bafllad›lar. Bir
çok Kürtçe flive ve lehçesinin oldu¤unu da bir
çok Kürt televizyon ya-

teleflü geliflti. Kürt çe
rü
gö
ya
n
ü
d
ir
b
liflmesi ile yeni pmaya bafllad›lar. Bir çok Kürt
ge
›n
›n
l›¤
c›
n
y›
yay›n ya
nlar›ndan
“Uydu ya
an yararland› ve bir çok Kürt televizyon yay› k yak›n
d
n
u
b
r›
la
n
o
zy
vi
ço
da
in bir birlerine
nin oldu¤unu
flive ve lehçesi lisi de Kurmanci ile Sorani’n nedeni ile televizyonlar
r›
em
ö¤rendi. En ön ›. Kürtler aras›ndaki lehçe farkla e halk›n konufltu¤undan
d
ld
olduklar› anlafl› amaya bafllad›lar, bu nedenle k ele al›nmas› laz›m”
ln
ra
la
ku
o
il
n
d
genel bir
un bir soru
dili olufltu. Bun
ya
ed
m
ir
b
l›
rk
fa

ku

“fi‹‹R VE
KALEM ÖNEML‹”
Sunumu yapmak için ilk
sözü Prof Dr. Amir Hassanpour ald›. Toronto
Üniversitesi’nde
Orta
Do¤u Uygarl›¤› üzerinde
araflt›rmalar yapan Hassanpour, Kürt Medyas›
ve Kürt sözlü edebiyat
gelenekleri konusunda
bir sunum yapt›. Kürt
edebiyat› ve kültürünün
çok derin ve köklü oldu¤unu ve ancak yaz›l›
halde olmad›¤› için s›n›r-

l› kald›¤›n› belirten Hassanpour, “fiiir ve Kalem
çok önemlidir. Kürt tarihinde çok flair ve fliir var
ama bunlar›n ço¤u yaz›l› hale getirilmedi¤i için
pek bilinmiyor. Oysa zaman›nda ka¤›t ve kalem
kullan›lsayd›
flimdi

.a
rs

S

mac›) konuflmac› olarak
kat›ld›lar.
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OAS’ta (School
of Oriental and
African Studies)
okuyan Kürt ö¤renciler 4 May›s
günü Kürt medyas›n›n
tarihi ve yeni iletiflim
teknojileri konulu bir
panel düzenlediler. Kürt
Araflt›rmalar› ve Ö¤rencileri Örgütü (KSSO) taraf›ndan organize edilen
panele Prof Dr. Amir
Hassanpour
(Kanada
Toronto Üniversitesi),
Dr. Jaffer Sheyholislami
(Kanada Carleton Üniversitesi) ve Hassan
Ghazi (Serbest Araflt›r-

(Soldan sa¤a) Hassan Ghazi, Prof Dr. Amir Hassanpour, Dr. Jaffer Sheyholislami

rd

Kürt Araflt›rmalar› ve Ö¤rencileri Örgütü (KSSO) taraf›ndan
SOAS’ta düzenlenen bir panelde Kürt medyas›n›n tarihi ve yeni iletiflim teknojisinin etkileri tart›flmaya aç›ld›. Toronto Üniversitesi’nden Profesör Amir Hassanpour, Dr. Jaffer Sheyholislam› ve serbest araflt›rmac› Hassan Ghazi’nin konuflmac› olarak
kat›ld›¤› panele çok say›da ö¤renci ve akademisyen kat›ld›.

rg

SOAS’ta Kürt
medyas› tart›fl›ld›

w

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)

cu olarak Kürt medyas›
ve edebiyat›n›n da bundan etkilendi¤ini hat›rlatan Hassanpour, Ahmedi
Xani, Haci Kadir Koyi gibi Kürt düflünür ve flairlerinin yaz›m tekni¤ini
ve teknik araçlar› kullanmada önemli rol oynad›klar›n› belirtti.
Teknolojinin geliflmesi
ile Kürt medyas›n›n da
ilerledi¤ini ve bunun en
önemli ad›m›n›n 1995
y›l›nda Med TV’nin aç›lmas› oldu¤unu belirten
Hassanpour, günümüzde uydu üzerinden yay›n yapan çok say›da
Kürt televizyonunun oldu¤unu söyledi.

y›nlar›ndan ö¤rendi. En
önemlisi de Kurmanci
ile Sorani’nin bir birlerine çok yak›n olduklar›
anlafl›ld›. Kürtler aras›ndaki lehçe farklar› nedeni ile televizyonlar genel
bir dil kulnamaya bafllad›lar, bu nedenle de halk›n konufltu¤undan farkl› bir medya dili olufltu.
Bunun bir sorun olarak
ele al›nmas› laz›m” dedi.
“D‹J‹TAL MEDYA
BÜYÜK B‹R OLANAK”
Son konuflmac› olarak
Kanada Carleton Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Jaffer Sheyholis-

lami söz ald›. Sheyholislami, tarihi süreç boyunca Kürtlerin yay›nc›l›k
faaliyetlerinin zay›f oldu¤unu, ancak gümümüzde bu sorunun önemli
oranda afl›ld›¤›n› söyledi.
Uydu üzerinden yay›n
yapan televizyonlar›n bir
çok faydalar› olmas›na
ra¤men her birinin bir
politik grup taraf›ndan
kontrol edildi¤ini ve
grubun ideojojisi d›fl›nda
yay›n yapman›n mümkün olmad›¤›n› belirten
Sheyhislami,
“Dijital
Medyan›n geliflmesi ile
bu sorun da afl›lmaya
bafllad›. Art›k yay›nc›l›k
yapmak için bir politik
grup olmak gerekmiyor.
Herkes kendi evinde bir
site oluflturabilir ve oradan yay›nlar›n› yapar.
Daha kolay ve ucuz yay›nc›l›k nedeni ile politik grup d›fl›nda kalanlar›n da kendilerini ifade
etme imkan› olufltu” dedi.
Sunumlar›n tamamlanmas›ndan sonra tart›flmalara geçildi. Medya ve
Kürt kimli¤ine iliflkin soru ve cevaplar›n ard›ndan panel sona erdi.

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

“MEDYA
D‹L‹ GEL‹fiT‹”
Prof Dr. Amir Hassanpour taraf›ndan yap›lan sunumdan sonra söz alan
serbest araflt›rmac› Hassan Ghazi ise uydu televizyonculu¤u hakk›nda
bilgiler verdi.
Halen Roj TV’de program yapan ve 1946 y›l›nda kurulan Mahabat
Kürt
Cumhuriyeti’nin
kurucusu Ghazi Muhammedin o¤lu olan Hassan
Ghazi, “Uydu yay›nc›l›¤›n›n geliflmesi ile yeni

Roj TV’de program yapan ve 1946 y›l›nda kurulan
Mahabat Kürt Cumhuriyeti’nin kurucusu Ghazi
Muhammed’in o¤lu olan Hassan Ghazi.

8
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Hü k üm e t ta r af ›n d an d e s te k le ne n b ir Hr is ti yan vakf›n›n ç›kard›¤› dergide, baflflöörtüsü
ta ka n b ir M üs lü m an k› z ç o c u ¤u n t e r ör is t
d i y e g ö s t e ri l m e s i t e p k i l e r e y o l a ç t › .
az› milletvekilleri 8-12
yafl grubuna
hitap eden
derginin çocuklara ‹slamofobi afl›lad›¤›n› belirtti.
Baz› H›ristiyan
kurulufllar› da çocuklara yanl›fl mesajlar verildi¤ini belirterek
tepkilerini gösterdi.
Dini bir vak›f taraf›ndan
yay›nlanan dergide yer
alan bir karikatürde boynunda haç bulunan bir çocuk, yan›ndaki arkadafl›na
baflörtülü Müslüman k›z›
parma¤›yla göstererek, 'o
bir terörist' diyor. Çocuk
daha sonra Müslüman k›za

w

w

B

ba¤›rarak,
"Hey, ismini
bilmiyorum
ama, söyle bakim baflörtüsünün alt›nda ne
sakl›yorsun" diye tepki gösteriyor. Müslüman
k›z ise tepkisini flöyle gösteriyor: "Senin takt›¤›n haç
neyi temsil ediyorsa, benim baflörtüm de ayn› fleyi
temsil ediyor" diye karfl›l›k
veriyor.
Klic adl› dergiyi ç›kan vakf›n 2007 ve 2008 y›llar›nda
hükümetten 100 bin sterlin destek ald›¤›, 2009'a ise
flu ana kadar 80 bin sterlin
yard›m ald›¤› ortaya ç›kt›.

i.o

‹n g i l t er e ' d e p eç e l i b i r k a d › n v el i t o p l a n t› s › n a g ü v en l i k
ger ekç e si y l e a l › n ma d › . M ü sl ü ma n l a r ol a y a te p ki l i .
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Müslüman k›z
çocu¤unu terörist
olarak gösterdi

tek anne o de¤il. Baflkalar›
da okul koridorlar›nda peçe ve çarflafla gezmeye bafllarsa, bizim için kimlik tespiti yapmak imkans›z hale
gelir" diye konufltu.

ku

‹

ni saklamamal›" diyerek annenin okula giriflini engelledi¤i bildirildi. Tart›flma s›ras›nda okula polis ça¤r›ld›¤› kaydedildi. Anne, olay›n
kendisini çok üzdü¤ünü ve
bundan böyle çocu¤unun
okuluna gitmek istemedi¤ini söyledi. Müslüman kad›nlar›na yard›m amac›yla
kurulmufl bulunan "Kad›n›n
Sesi" adl› sivil toplum kuruluflunun yöneticisi Anjum
Anwar, yapt›¤› aç›klamada,
okulla birlikte krize çözüm
arad›klar›n› ve sorunu çözmeyi umduklar›n› belirtti.
Anwar, kad›n›n o¤lunun
okuluna girmesine engel
olunmas›n›n Müslümanlar›
üzdü¤ünü söyledi.
Okul müdürü Colette Gillen, her annenin çocu¤unun okuluna gelip ö¤retmenleriyle görüflme hakk›na sayg› duyduklar›n› belirtti, "Ancak bu k›l›ktaki

iv
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ngiltere’de peçeli bir
kad›n›n, çocu¤unun
okulunda yap›lan veli
toplant›s›na al›nmad›¤› bildirildi.
Sadece gözlerini ortada b›rakacak flekilde peçeyle örtünen 34 yafl›ndaki annenin, okuldan "güvenlik" gerekçesiyle geri çevrildi¤i
belirtildi. Olay, "kad›nlar›n
peçe takmas›n›n toplumda
ayr›flmaya yol açt›¤› gerekçesiyle kabul edilemez oldu¤una" dair aç›klamalar›yla tart›flmalara yol açan
Adalet Bakan› Jack Straw’›n
seçim bölgesi Blackburn’da
meydana geldi. O¤lunun
veli toplant›s›na giden annenin, dini tercihlerinin
okula girmesine engel teflkil edemeyece¤ini savundu¤u, ancak yetkililerin,
"Okula giren herkesin yüzü
aç›kça görülebilmeli ve güvenlik gerekçesiyle kimli¤i-

rg

Peçeli kad›n
veli toplant›s›na
al›nmad›...
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‹MECE’den 8 Mart ve kad›n

dayan›flmas› etkinli¤i

w
w
w
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U¤ural ald›. Kazanan foto¤raflar ve kat›lan foto¤raflardan seçmeler salonda sergilenirken, foto¤raflar›n büyük ilgi gördü¤ü
gözlendi.
Etkinlikte ayr›ca, erkek
bak›fl aç›s›yla yaz›lm›fl
masallar› elefltirmek ve
bu masallar› davetlilerin
kat›l›m›yla kad›n bak›fl
aç›s›ndan yeniden yazmay› amaçlayan 'Yeniden
Masallar' isimli tiyatro
oyunu da sahnelendi. K›sa film gösteriminin ard›ndan davetliler müzik
grubu ve davul zurna eflli¤inde e¤lendiler.

i.o

rd

yan›flma içinde daha fazla
mücadele etmek zorunda
kald›klar›n› belirtti.
Haringey Belediye Meclis
üyesi Nilgün Canver ise
konuflmas›nda kad›nlar›n
toplum içindeki rolünün
önemine de¤indi. Canver,
‹MECE ile bafllang›c›ndan
beri iliflkisi oldu¤unu ve
‹MECE'nin çal›flmalar›n›
çok yak›ndan izleyip takdir etti¤ini söyledi.
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‹

Meclis üyesi Nilgün Canver birer konuflma yapt›lar. Eylem Ya¤basan 8
Mart'in tarihçesine k›saca
de¤indikten sonra Birleflik Krall›k’ta yaflayan Türkiyeli kad›nlar›n göçmen
ve kad›n olmaktan ötürü
iki kere fliddet ve bask›ya
maruz kald›klar›n› ve da-

Etkinlikte 'Yeniden Masallar' isimli tiyatro oyunu da sahnelendi.

A‹LE ‹Ç‹ fi‹DDET
KONULU FOTO⁄RAFLAR SERG‹LEND‹
Kutlama
kapsam›nda
‹MECE'nin düzenledi¤i
Aile ‹çi fiiddet konulu foto¤raf yar›flmas›n›n sonuçlar› aç›klanarak, kazananlara ödülleri verildi.
Foto¤raf yar›flmas›nda birincilik ödülünü Banu
Cansever, ikincilik ödülünü Filiz Toprak, üçüncülük ödülünü ise fiebnem

Nilgün Canver ayr›ca
kendisinin 4 Haziran
2009’da yap›lacak Avrupa
Parlementosu seçimlerine
aday oldu¤unu ve kad›nlar›n oyunun toplumun
ilerlemesi için çok gerekli oldu¤unu vurgulad›.
Canver, Haringey Belediyesi toplum güvenli¤inden sorumlu belediye
meclis üyesi oldu¤unu
belirterek, kad›nlar›n top-
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MECE’nin (Türkçe Konuflan Kad›nlar Grubu), 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü dolay›s›yla
27 Mart Cuma gecesi düzenledi¤i etkinli¤e yo¤un
kat›l›m oldu¤u gözlendi.
Etkinlikte ‹mece yöneticilerinden Eylem Ya¤basan
ve Haringey Belediye

lumda güvenlik içinde
hareket etmesi için elinden geleni yapmaya çal›flt›¤›n› söyledi.
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Londra’da Türk, Kürt ve K›br›sl› Türk
kad›nlara yönelik verdi¤i hizmetlerle
dikkat çeken ‹MECE (Türkçe Konuflan
Kad›nlar Grubu), 8 Mart Dünya Kad›nlar
Günü dolay›s›yla 27 Mart Cuma gecesi
200 kiflinin kat›ld›¤› bir etkinlik
düzenledi. Etkinlikte yap›lan
konuflmalarda erkek egemen sisteme
karfl› verilen kad›n mücadelesi ve kad›n
dayan›flmas›n›n önemine vurgu yap›ld›.

8 Mart Dünya
Kad›nlar Günü
dolay›s›yla
düzenlenen
etkinli¤e yo¤un
kat›l›m oldu¤u
gözlendi.

10

‹DCM’den

kültür sanat flöleni
I

‹DCM’nin düzenledi¤i geceye yaklafl›k 400 kifli kat›ld›.

“INTERNAT‹ONAL
DANCE VE MUS‹C
CENTERE’‹N
YAfiATILMASI
GEREK‹YOR”
Sanatç› Seyfi Yerlikaya’n›n ard›ndan sanatç›
Onur Ak›n Londra’daki
sevenleriyle bulufltu. Onur
Ak›n flark›lar›na bafllamadan yapt›¤› konuflmada
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yetlere sevk etmeye davet
etti.
Mehmet Karakufl’un konuflmas›n›n ard›ndan küçük yafl grubu Bitlis yöresinden folklor gösterisi
yapt›. Konuklar taraf›ndan
ilgiyle izlenen gösterinin
ard›ndan sanatç› Ayd›n
Öztürk sahne ald›.
Ayd›n Öztürk’ün sahne almas›n›n ard›ndan Mufl,
Varto yöresi halk oyunu
ekibi bir birinden güzel
oyunlar› ile konuklar› çoflturdu.
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ne güvenen çocuklar yetifltirmifl oluyoruz” dedi.
“A‹LELER ÇOCUKLARINI SOSYAL VE SANATSAL FAAL‹YETLERE SEVK ETMEL‹”
‹DCM olarak yapt›klar›
halk oyunlar›, bale, tiyatro
kurslar›n›n toplumsal kayg›lardan ötürü bafllat›ld›¤›n› ve gelinen aflamada baflar›l› bir biçimde yol katetti¤ini dile getiren Karakufl, tüm aileleri her nerede olursa olsun çocuklar›n› sosyal ve sanatsal faali-

rg
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nternational Dance ve
Music Centere’n›n bu
y›l alt›nc›s›n› düzenledi¤i Kültür Sanat Festivali
yo¤un ilgi gördü.
4 Nisan Cumartesi akflam›
The Round Chapel’de gerçeklefltirilen flölene ünlü
sanatç› Onur Ak›n, Mehmet Gümüfl, Ayd›n Öztürk, Seyfi Yerlikaya ile
‹DMC bünyesindeki ö¤rencilerden oluflan Bitlis,
Mufl, Varto ve Karadeniz
folklor ekipleri kat›ld›.
Yaklafl›k 400 kiflinin kat›ld›¤› gecenin aç›l›fl konuflmas›n› ‹DCM yöneticisi
Mehmet Karakufl yapt›.
Karakufl yapt›¤› konuflmada “Çocuklar›m›z› öz kültürleri temelinde sosyal
aktivitelere sevk etmek,
onlar›n entegrasyon sorununu çözmemize yard›mc› oluyor. Böylelikle kendi
kimli¤ine, kültürüne ve
dolay›s›yla da öz benli¤i-

Ard›ndan ünlü sanatç›
Mehmet Gümüfl müzik
ekibiyle sahneye ç›kt›.
Mehmet Gümüfl’e flütü ile
efllik eden k›z› fiafak Gümüfl büyük be¤eni toplad›. Bir çok ünlü bestelere
imza atan sanatç› birbirinden güzel parçalar›n› seslendirdi. Karadeniz flark›s›na konuklar›n koro halinde efllik etti¤i görüldü.
Mehmet Gümüfl’ün sahne
performans›n›n ard›ndan
Karadeniz halk oyunu
ekibi birbirinden k›vrak
oyunlar› ile izleyicileri
çoflturdu.

ku

Nuray Muslu

flunlar› söyledi: “Geceyi
organize eden International Dance ve Music Centere’e dayan›flma amac›yla
bütün sanatç› arkadafllar›m›z ücret almadan geldik.
Bizi buraya getiren sizinle
buluflturan sevgidir. International Dance ve Music
Centere’in yaflat›lmas› ve
sahip ç›k›lmas› gerekiyor.
Çocuklar›m›z›n kendi kültürlerini bilmeleri ve kimliklerini bulmalar› aç›s›ndan çok önemli çal›flmalar
yap›yorlar.”
Gecede ünlü sanatç› sevilen flark›lar›ndan ‹stanbul,
Seviyorum Seni, Gaybana
Geceler ve di¤er parçalar›n› seslendirdi. Yaklafl›k
k›rkbefl dakika sahnede
kalan sanaç›n›n seslendirdi¤i parçalara konuklar›n
çoskuyla efllik etti¤i görüldü. Baz› parçalar›nda ise
halaylarla çekildi. Sanatç›
Onur Ak›n flark›lar›n› bitirdikten sonra di¤er sanatç›lar› sahneye davet
ederek,
enternasyonel
Italyan flark›s› Çav Bella’y›
di¤er sanatç›larla birlikte
seslendirdi. Çoflkunun hakim oldu¤u gece çekilifl
kuras›n›n ard›ndan yakla-

i.o

International Dance and Music Centere taraf›ndan bu y›l alt›nc›s› düzenlenen Kültür Sanat
Festivali büyük be¤eni toplad›. Konserin ard›ndan Telgraf’a konuflan sanatç› Onur Ak›n
“Londra’da yaflayan tüm dostlara gazeteniz arac›l›¤›yla sevgilerimi gönderiyorum” dedi.

‹DCM yöneticisi Mehmet Karakufl

s›k 11. 30 gibi sona erdi.
Konserin ard›ndan gazetemize konuflan Onur Ak›n
gece ile ilgili olarak flunlar› söyledi:
“Türkiye’den gelen çocuklar›m›z›n kendi müziklerini, kendi kültürlerini tan›malar› aç›s›ndan bu tür faliyetleri çok önemsiyorum. Internat›onal Dance
ve Music Centere’nin çal›flmalar›n› bu nedenle
destekliyorum. Bütün sanatç› arkadafllar›m ve ben
ücret almadan destek vermek için geldik. Londra’da yaflayan tüm dostlara Telgraf gazetesi arac›l›¤›yla sevgilerimi gönderiyorum.”

Genç yetenekler ‘Türkü Aflk›na’söyledi

w

w

Yol TV’nin “Türkü Aflk›na” adl› Türkü yar›flmas›n›n Londra aya¤› Kuzey Londra’daki La
Royale Banqueting Suit’de gerçeklefltirildi. Gecede 18 yar›flmac› yer al›rken,
Günefl Cerit saz› eflli¤inde seslendirdi¤i “Dilim Yaral›” adl› eserle birinci oldu.
ol TV’nin Avrupa
çap›nda düzenledi¤i ”Türkü Aflk›na”
adl› Türkü yar›flmas›n›n
son aya¤› olan Londra’da,
finalistler belirlendi.
Almanya’n›n Berlin, Köln,
Frankfurt,
Augsburg,
Stuttgart ve Hamburg,
Hollanda’n›n Lahey kenti,
Avusturya’n›n baflkenti Viyana, ‹sviçre’nin Zürih
kenti, Danimarka’n›n baflkenti Kopenhag ve Fransa’n›n baflkenti Paris ard›ndan Londra da, ‹ngiltere’yi temsil edecek fina-

w

Y

listler yar›flt›lar.Londra ve
civar›ndaki
yetenekli
gençlere, kendilerini gösterme ve müzik dünyas›na yeni sesler kazand›rmak amac›yla düzenlenen
gece Kuzey Londra’daki
La Royale Banqueting Suit’de, yap›ld›.

Sivas, Saadet Güvenç,
Dervifl Küçük, Nazl›can,
Günefl Cerit, Serpil Kaçmaz, Ferhat Yavuz, Bilal
Kartalkanat, Tu¤ba Seçgin
ve k›z kardefli Heval Zayim.
Sevim Biçkin’in sunuculu¤unu yapt›¤› yar›flmada
s›ras›yla flu isimler yer ald›lar; Güney Kurtaran, ‹brahim Nihal, Abdullah
Özcan, Perdan Sar›kaya,
Özcan Çelik, Besime Has,
Feryal Kaymak, Sinem
Kara, Hazal Yener, Elvan

‘D‹L‹M YARALI’
B‹R‹NC‹
Juri üyeli¤ini Zafer Gündo¤du, Muharrem Temiz,
Kul R›za, Seyfettin Çeki,
Songül fiahin’in üstlendi¤i
gece sonunda Günefl Cerit, saz› eflli¤inde seslendirdi¤i “Dilim Yaral›” adl›

eserle birincilik elde etti.
Kahramanmarafl-Nurhak
ilçesi do¤umlu Cerit, 19
Nisan Pazar akflam› Köln
stüdyolar›nda canl› olarak
sunulacak olan finalde ‹ngiltere’yi temsil edecek.
“Ne A¤lars›n Benim Zülfi
Siyah›m” adl› eserle yar›flmaya kat›lan Güney Kurtaran, ikinci ilan edilirken
Perdan Sar›kaya da üçüncülük elde etti. Londra’n›n tan›nan piyanisti
Dervifl Küçük ise, jüri
özel de¤erlendirmesiyle
yar›flman›n dördüncüsü
ilan edildi. Geceyle ilgili
Yol Tv ‹ngiltere temsilcisi
Hayri Gül, flunlar› söyledi:
“Gençleri yetifltirmek, yeni ozanlar›n yeni de¤erlerin topluma kazand›rmas›n› tevflik etmek amac›y-

la böyle bir yar›flma düzenledik. Yar›flma süresince, yar›flmac›lar›n türküleri özüne uygun bir flekilde yorumlamalar› için e¤itim vererek yard›mc› olduk. Yar›flmac›lar›n baz›lar›, kendi çal›p okudu.
Baz›lar› da orkestra eflli¤inde türkü söyleyerek
yar›flt›lar. Avrupa’n›n 7 ülkesinde yap›lan 12 elemede 36 yar›flmac›m›z finallere kat›lmay› hak etti. 19
Nisan’da, bölge elemelerinde 2. ve 3. olan yar›flmac›lar›m›z yar›flacaklar.
26 Nisan’da bölge birincilerinin de kat›l›m›yla yar›flmam›z devam edecek.
Bu heyecan› bizimle paylaflmak isteyen tüm türkü
sevdal›lar›n› Köln stüdyolar›m›za bekliyoruz.”
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Öcalan’›n 60. do¤um günü

“O OLMASAYDI BU
GÜNLER OLMAZDI”
Gecenin özel konu¤u ise
ünlü Kürt sanatç›s› fiiyar

w
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Kutlamaya kat›lanlar sanatç› fiiyar Munzur’un
türküleri eflli¤inde halay çektiler.

Do¤um günü kutlamas›na yaklafl›k 300 kifli kat›ld›

Son olarak sahneye Türkiye’den gelen sanatç› Nihat Baran ç›kt›. Seslendirdi¤i oyun havalar› ile kat›l›mc›lar› halaya kald›ran
Baran, güçlü bir performans sergiledi.
Büyük coflku ile kutlanan
do¤um günü geç saatlerde sona erdi.

i.o

yen Munzur, uzun süre
alk›flland›.
fiiyar Munzur’un program›ndan sonra Öcalan’›n
do¤um günü için haz›rlanan pasta getirildi. Üzerinde Öcalan’›n foto¤raf›
bulunan pastan›n üzerindeki mumlar› toplanan
bir grup çocuk söndürdü.

rd

sayd› bu günler olmazd›.
Bugün biz Kürtlerin tafl›d›¤› bilinç Öcalan taraf›ndan verilmifltir. Ondan
önce bizlerin pek fazla
bir bilinci yoktu ama flimdi büyük bir bilinç düzeyimiz var” dedi. K›sa konuflmas›ndan sonra en
güzel türkülerini söyle-
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Öcalan’a özgürlük ve flehitler hareketi gibi temalar ifllendi. Öcalan’›n tarih
ile ilgili tesbitlerinden
oluflan k›sa konuflmalar›n
da bulundu¤u sinevizyon
ilgi ile izlendi.
Sinevizyon gösterisinden
sonra Koma Ba sahne ald›. Y›ld›z› her gün biraz
daha yükselen Koma Ba
coflkulu türkülerle herkesi halaya kald›rd› ve kutlamaya kat›lanlara nefleli
dakikalar yaflatt›.
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ürt Halk Önderi
Abdullah
Öcalan’›n do¤um günü
olan 4 Nisan’da Kürt Toplum Merkezi’nde (KCC)
bir kutlama partisi düzenlendi. Yaklafl›k 300 kiflinin kat›ld›¤› kutlamalar
coflkulu bir havada geçti.
Sayg› duruflu ile bafllayan
do¤um günü kutlamas›
gençlik ve kad›n örgütlerinin mesajlar› ile devam
etti.
Öcalan’›n do¤um günü
nedeni ile haz›rlanan sinevizyon gösterisi yap›ld›. Yaklafl›k 10 dakika kadar süren sinevizyonda
yeniden yarat›lan halk,

Munzur oldu. Do¤um günü kutlamas› için Londra’ya gelen Munzur,
Öcalan’›n do¤um gününün herkese kutlu olmas›n› diledi. Öcalan ile
1977 y›l›nda Dersim’deki
bir halk toplant›s›nda tan›flt›¤›n› söyleyen sanatç›
fiiyar Munzur, “O olma-
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Her y›l büyük coflku ile kutlanan Kürt
Halk Önderi Abdullah Öcalan’›n do¤um
günü kutlamalar› bu y›l daha büyük
coflku ile karfl›land›. Ünlü Kürt sanatç›
fiiyar Munzur’un da kat›ld›¤› do¤um
günü kutlamas›nda gençler geç saatlere
kadar halay çektiler.
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coflkuyla kutland›
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“Foto¤raflar

Do¤um
‹zni Ve
Cinsel
Ayr›mc›l›k

yalan söylemez”

Renkart taraf›ndan düzenli olarak yap›lan hafta sonu sohbetlerinin
geçen haftaki konu¤u foto¤raf sanatç›s› Kadir Aktay oldu.

Rag›p Zarakolu

.a
rs

“SAVAfiLAR FOTO⁄RAFI GEL‹fiT‹RD‹”
Aktay, insanlar›n dünyay›
kopyalama isteklerinin

savafllarda da etkili oldu¤unu ve bu nedenle savafllar› kopyalamak istediklerini, bunun da foto¤raf sanat›n› gelifltirdi¤ini
dile getirdi.
Daha sonraki y›llarda
lens teknolojisinin geliflti¤ini ve insanlar›n her yerde büyük bir göz bulundurma istekleri nedeni ile
foto¤raf›n geliflti¤ini belirten Aktay, 1925 y›l›ndan sonra foto¤rafta kullan›lan lenslerin piyasaya
ç›kt›¤›n› söyledi.
1991 y›l›nda yap›lan Kör-

“YALANCI FOTO⁄RAÇILAR TARAFINDAN
FOTO⁄RAF DA
YALANCILAfiTIRILAB‹L‹R”
Sohbet toplant›s›nda çok
bilinen baz› savafl foto¤raflar›n› gösteren Aktay,
foto¤raflar›n yalan söylemedi¤ini söyledi. Ancak
bunun her zaman geçerli
olmad›¤›n›, çünkü foto¤raf karesinin d›fl›nda neler oldu¤unu bilmediklerini, bu nedenle “yalanc›
foto¤raç›lar” taraf›ndan
“foto¤raf›n da yalanc›laflt›r›labilece¤i” tespitinde
bulundu.
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kopyalama olay›n›n foto¤rafç›l›¤› do¤uran temel
nedenlerden biri oldu¤unu belirten Aktay, 1800’li
y›llara kadar foto¤rafç›l›¤›n sadece basit bir makina olarak kald›¤›n›, insanlar›n görüntüyü keflfettiklerini ancak henüz
onu bir yerden baflka bir
yere
tafl›yamad›klar›n›
söyledi.

Blair'in çenesi

Gik-Der’deki
para bas›yor
Baflbakan Tony Blair, yapt›¤› konuflmalarla
panele kat›lacak Eski
servet kazan›yor. Blair en son Filipinler'deki 2.5
saatlik konuflmas›n›n karfl›l›¤›nda 400 bin sterlin ald›.
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Gik-Der’de 19 Nisan
Pazar günü Gazeteci
yazar Rag›p
Zarakolu’nun kat›laca¤›
“Ermeni Soyk›r›m›
Dünü, Bugünü Ve
Milliyetçilik” bafll›kl› bir
toplant› düzenlenecek.
ik-Der’de 19 Nisan Pazar günü
Gazeteci yazar
Rag›p Zarakolu’nun kat›laca¤› “Ermeni Soyk›r›m›
Dünü, Bugünü Ve Milliyetçilik” bafll›kl› bir toplant› düzenlenecek. GikDer’de 19 Nisan Pazar
günü Gazeteci yazar Rag›p Zarakolu ile At›l›m
ve ‹flçi-Köylü gazetelerin-

G

den temsilcilerin konuflmac› olarak kat›laca¤›
“Ermeni Soyk›r›m› Dünü,
Bugünü Ve Milliyetçilik”
bafll›kl› bir panel düzenlenecek.
Saat 14.00’da Gik-Der lokalinde düzenlenecek
panelden sonra Ermeni
soyk›r›m›n› konu alan bir
foto¤raf sergisinin de aç›laca¤› bildirildi.

ski Baflbakan Tony
Blair, yapt›¤› konuflmalar karfl›l›¤›nda
ald›¤› paralarla servetine
servet kat›yor.
Blair, son olarak Filipinler’e yapt›¤› 36 saatlik ziyaret s›ras›nda 2,5 saatlik
bir konuflma karfl›l›¤›nda
400 bin sterlin ald›.
Bu konuflmay› yaklafl›k

E

Sefaret Yaman

iki bin kiflinin izledi¤i,
her bir izleyicinin salona
girebilmek için 350 sterlin
ödemek zorunda kald›¤›
kaydedildi. Blair’in iki y›l
önce baflbakanl›¤› b›rakmas›ndan bu yana yapt›¤›
konuflmalardan kazand›¤›
toplam miktar›n 15 milyon sterline ulaflt›¤› tahmin ediliyor.

lar yasal olarak ifl verenin
minimum ödemesi gereken rakamlard›r.

Avrupa Birli¤i ülkeleri aras›nda ‹ngiltere, kad›nlar›n,
hamilelik ve do¤um iznine
iliflkin haklar› baz›nda en
kötü ülkeler aras›nda yer
almaktad›r. Bir çok Avrupa
ülkesinde, kad›nlar›n do¤um sonras› haklar› ve ücretleri çok daha kapsaml›
ve daha iyidir. Avrupa Birli¤ine üye ülkeler içerisinde, çal›flan kad›na, bu anlamda en iyi haklar ‹sveç’te
tan›nmaktad›r. ‹sveç’teki
bir kad›n iflçi hamilelik ve
do¤um iznine ayr›ld›¤› tarihten itibaren 1 y›l süresince
normal
maafl›n›n
%90’›n›n alabilmektedir.
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R

Direct number: 020 8826 1313

Yap›lan araflt›rmalar ‹ngiltere’de her y›l yaklafl›k
30,000 kad›n›n hamilelik
ve do¤um iznine iliflkin sebeplerden dolay› iflini kaybetti¤ini göstermektedir.
‹statistiklere göre ifl verenlerin %49’u bir kad›n iflçiyi
al›rken, kad›n›n yafl›, evlilik durumu ve gelecekte
çocuk yap›p yapmayaca¤›na iliflkin durumunu göz
önüne ald›klar› belirtmektedir. Buna ilaveten ifl verenlerin %81’i, yasal olsa
idi e¤er, kad›n iflçileri ifle
almadan önce onlara gelecekteki aile planlar› üzerine sorular soracaklar›n› belirtmektedirler. Bu haftaki
yaz›mda iflçi kad›nlar için
hamilelik ve do¤um izinleri üzerinde durmak istedim.
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fez Savafl›nda ilk kez dijital foto¤raf teknolojisinin
kullan›ld›¤›n› ve bununla
savafllar›n daha ac›mas›z
hale geldi¤ini belirten
Aktay, “Daha önce askeri
amaçlarla kullan›lan dijital foto¤raf daha çok kar
elde etmek amac› ile piyasaya sürüldü” dedi.

syaman@levenes.co.uk
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enkart taraf›ndan
düzenli olarak yap›lan hafta sonu
sohbetlerinin geçen haftaki konusu foto¤raf sanat› oldu. Foto¤raf sanatç›s› Kadir Aktay’›n konuflmac› olarak kat›ld›¤› sohbet toplant›s›nda foto¤raf
ve foto¤rafç›l›¤›n tarihi
mercek alt›na al›nd›.
Renkart’ta 4 Nisan Cumartesi günü Foto¤raf sanat›n›n geliflimini konu
alan bir sohbet toplant›s›
düzenlendi. Foto¤raf sanatç›s› Kadir Aktay’›n konuflmac› olarak kat›ld›¤›
sohbet toplant›s›nda foto¤raf ve foto¤rafç›l›¤›n
tarihi mercek alt›na al›nd›.
Foto¤raf çekmenin hayat›n çok önemli bir parças›
oldu¤unu belirten Aktay,
“Bu kadar önemli olan
foto¤raf çok basit amaçlar
için ç›km›flt›r” dedi.
‹nsanlar›n
çevrelerini
gözlemleme ve onlar›

rg

Renkart taraf›ndan düzenli olarak yap›lan hafta sonu sohbetlerinin geçen haftaki
konusu foto¤raf sanat› oldu. Foto¤raf sanatç›s› Kadir Aktay’›n konuflmac› olarak
kat›ld›¤› sohbet toplant›s›nda foto¤raf ve foto¤rafç›l›¤›n tarihi mercek alt›na al›nd›.

‹fl yasalar› ve insan haklar›
sözleflmesine göre kad›nlar
cinsiyet, hamilelik ve do¤umdan kaynaklanan hiçbir ayr›ma maruz kalamazlar. Ancak bu söylem yukar›daki rakamlar göz önüne
al›nd›¤›nda ço¤u zaman
sadece ka¤›t üzerinde kalmaktad›r. Kad›nlar›n ‹ngiltere’deki hamilelik ve do¤um iznine iliflkin haklar›
özetle flöyledir. Öncelikle
hamilelik ve do¤um iznine
tabi olmak için bir kad›n›n
bulundu¤u yerde en az 26
hafta çal›flm›fl olmas› gerekmektedir. Kad›n iflçi,
do¤um tarihinden en az 28
gün önce do¤um iznine
ayr›lmak istedi¤i tarihi ifl
verenine bildirmek zorundad›r. Do¤um iznine ayr›ld›¤› tarihten itibaren olan
ilk 6 hafta için kad›n iflçi
normal maafl›n %90’›n› alma hakk›na sahiptir. Geri
kalan 33 hafta süresince
yasal olarak verilen do¤um
ücretine tabiidir bu da 6
Nisan 2009 tarihinden itibaren haftada £123.06’d›r.
Bu ücret bu güne kadar
£117.18 idi. Tabi-i kad›n iflçi ifl vereni ile anlaflmaya
var›rsa ödenecek miktarlar
bunlar›n üzerine ç›kabilir
ancak bu verdi¤im rakam-

Avrupa komisyonunun yeni bir tasar›s›na göre, kad›nlara do¤um iznine ayr›ld›ktan sonraki 14 ile 18
hafta için tam ücret verilmesi önerilmektedir. Ancak bu önergenin ‹ngiltere
taraf›ndan onaylanmas› ve
uygulanmas› flimdiki ekonomik durum göz önüne
al›nd›¤›nda çok zor görünüyor. Kald› ki böyle bir
tasar› kabul edilse bile, yukar›daki yüzdeler göz önüne al›nd›¤›nda kad›n iflçiler
için yine adil bir sonuç ç›kmayacak gibi.
UK’de her ne kadar hamilelik ve do¤um izni 52 hafta olsa bile uygulamada
ço¤u kad›n iflçiler bu sürenin tamam›n› dahi kullanmamaktad›rlar. Çünkü ald›klar› £123.06 oran›ndaki
haftal›k do¤um ücreti yaflam standartlar› göz önüne
al›nd›¤›nda bir kiflinin geçimi için bile yeterli de¤ildir.
Her ne kadar do¤um ya da
hamileli¤e iliflkin bir nedenle iflten at›lan bir kad›n
iflçinin iflten at›lmas› yasa
d›fl› cinsiyet ay›r›m›n› olufltursa ve bu zeminde, hamilelik ve do¤um iznine iliflkin bir nedenle iflten at›lan
bir kad›n davac›n›n bu ayr›m temeline açaca¤› bir
davada baflar›l› olaca¤› ihtimali hemen hemen %100
olsa bile, yukar›dak› yüzdeler UK’ de kad›n aç›s›ndan iyimser bir tablo çizmemektedir
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Resmi bir ziyaret
çerçevesinde Türkiye’de temaslarda
bulunan ABD Baflkan› Barack Obama ile mecliste bir
görüflme gerçeklefltiren DTP Genel
Baflkan›
Ahmet
Türk 20 Nisan’da
Londra’da bir dizi
temasta bulunacak.

AABF’de ‘Öker’ ile
devam karar› ç›kt›

DTP’N‹N BARIfiÇIL
M‹SYONUNU
ANLATACAK

rg

rd

DTP’nin 29 Mart yerel
seçimlerinde elde etti¤i
büyük baflar›n›n ard›ndan ilk yurtd›fl› gezisini
‹ngiltere’ye
yapacak
olan Türk’ün gerçeklefltirece¤i görüflmelerde
Kürt sorunun bar›flç›l ve
demokratik çözümü ko-

nusunda görüfllerini aktaraca¤›
kaydedildi.
Türk, farkl› partilerden
milletvekilleri ve baz›
bakanlarla yapaca¤› ikili
görüflmelerde, DTP’nin
Kürt halk›ndan gördü¤ü
büyük deste¤in Kürt sorunun çözümünde bir

ku

kili, lord ve hukukçular›n da bulundu¤u çok
say›da kifliyle bire bir
görüflme gerçeklefltirece¤i bildirildi.
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dizi diplomatik temasta
bulunacak.
Kürt ve Türk sivil toplum kurulufllar›n›n düzenleyecekleri halk toplant›lar›na da kat›lmas›
beklenen
Ahmet
Türk’ün ‹ngiltere’de aralar›nda bakan, milletve-

i.o
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DTP Genel Baflkan›
Ahmet Türk
Londra’ya geliyor...
Nisan Pazartesi
günü ABD Baflkan›
Barack
Obama ile mecliste bir görüflme gerçeklefltiren DTP
Genel Baflkan› Ahmet
Türk 20-24 Nisan tarihleri aras›nda Londra’da bir

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonunda (AABF) yeni dönem için Turgut Öker yeniden
seçildi. Genel kurul öncesi Turgut Öker ile birlikte baflkanl›k için aday olan H›d›r Temel
geri çekilirken, di¤er aday Seydi Koparan 12 kiflilik yönetime seçildi.
gisini kaybetmeden sürdüeni dönem yörin yap›ld›¤› genel kurulrülmesi için bu yönlü oy
netimi için 20
da, eski yönetimin aklankulland›. Bu genel kurul
kifli yar›flt›. 12
mas›ndan sonra yönetim
bizim için yeni bir dönem
as›l ve 3 yedek
seçimine gidildi. 20 kiflinin
oldu. Herkesin bir birini
yeni döneme
yönetim için aday oldu¤u
kucaklad›¤› bir örgüt oldu.
seçildi. ‹ki gün süren
seçimlerde 12 kifli seçildi.
Bizler art›k bir dönemin
AABF genel kurulunda
1999 y›l›ndan bu yana
kapanmas› için ›srarc› olaDevlet düzeyinde konuflAABF baflkanl›¤›n› yürüten
ca¤›z. Önümüzdeki süreçmac›lar kat›ld›.
Turgut Öker, kongrede en
te daha da kitleselleflen bir
‹ki gün süren kongrede,
yüksek oyu alarak beflinci
çal›flma prati¤i içerisinde
çal›flma, maliye, disiplin ve
kez 3 y›ll›k yönetim için
olaca¤›z” dedi.
denetleme raporlar›n›n
seçildi. Seçimden sonra bir
okunmas›ndan sonra tarkonuflma yapan Öker, ''Bu
kongre ile AABF tek vücut
t›flmalara geçildi. AABF tüzü¤ünde baz› de¤ifliklikleoldu. Delegeler Alevi çizadrese iflaret etti¤inin alt›n› çizecek.
29 Mart yerel seçimlerinden sonra ‹ngiltere bas›n› DTP’nin Kürt bölgesindeki baflar›s›na dikkat
çekerek, AKP’nin DTP
karfl›s›nda a¤›r bir siyasi
yenilgi ald›¤›n› yazm›flt›.

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 .
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Obama: “Her toplum
geçmifliyle yüzleflmeli”

HUKUK PENCERES‹

Çocuklar›n›z
Okuldan
At›l›rsa…

HER TOPLUM
TAR‹H‹YLE
YÜZLEfiMEL‹
Ermeni Soyk›r›m›’na iliflkin ise “soyk›r›m” ifadesini kullanmadan Türkiye’nin geçmifliyle yüzleflmesi yönünde mesaj
verdi: “Tarih trajik gerçeklerle dolu. Geçmifl
çözümlenemezse omzumuzda yük olur. Her ülkenin geçmifliyle bar›flmas› laz›m. Bu Meclis'te
1915 olaylar› konuflulmal›. Bunlar benim de¤il, Ermeni ve Türklerin
birlikte çözece¤i konulard›r. Türk ve Ermeni
halklar› meseleyi yap›c›
flekilde ele almal›. Bu
anlamda Türk ve Ermeni
liderlerin ad›mlar›n› görüyoruz. Aç›lan s›n›rlar
Türk ve Ermenilerin re-

w

w

DE⁄‹fi‹M
KOLAY OLMUYOR
Obama, “‹nanç özgürlü¤ü sayesinde sivil toplum hareketi güçlenir”
ifadesini de kullanarak,
“Ruhban okulunun aç›lmas›n›n güçlü sinyal ola-

fah içinde gelece¤e
ad›m atmalar›n› sa¤layacakt›r.”
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PKK’YE DESTEK
VERM‹YORUM
PKK konusunda ise
Obama, “Irak'ta savafl›
sorumlu biçimde sonland›rmaya mecburuz.
ABD gelecek A¤ustos itibar›yla oradaki güçlerini
çekecek. Bizler Irak'la
birlikte çal›flaca¤›z. Terörizme karfl› da çal›flaca¤›z. Bu kapsamda El
Kaide, bu kapsamda
PKK da var. ABD Baflkan› olarak ne PKK'y› ne
de hiçbir terör örgütünü
desteklemiyorum” dedi.
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ca¤›n›
düflünüyoruz.
Az›nl›k haklar› sayesinde halk her tür katk›dan
yararlanacakt›r. Benim
ülkemde benim ten rengime sahip biri oy hakk›na bile sahip de¤ildi,
De¤iflim kolay olmuyor”
dedi.
‹flkence konusuna da
de¤inen Obama, kendi
ülkesinden örnek vererek Türkiye’ye gönderme yapt›. Obama, “Guantanamo cezaevinin
kapanmas›n› istedik. ‹flkencenin önüne geçtik.
De¤iflmemiz gerekiyordu ki bu hiç kolay de¤il”
diye konufltu.

w

KÜRTÇE
KONUSUNDA
YASALAR
UYGULANMALI
Obama, Türkiye’de yap›lan “reformlar”a da
dikkat çekerek “ABD yap›lan reformlar›, yasalardaki
düzenlemeleri,
Kürtçe TV aç›l›m›n› izliyor. Dünya da sayg›yla
izliyor” fleklinde konufltu. “Bu yeni yasalar uygulanmal› ve bu yasalarla oluflturulmufl momentum korunmal›” diyerek
al›nan kararlar›n uygulamaya geçirilmesi gerekti¤ine iflaret eden Obama, “Demokrasiler dura¤an olamaz, ileriye do¤ru ilerlemelidir” diye konufltu.

‹RAN’A YA ‹Y‹ B‹R
GELECEK M‹, S‹LAH
MI ÇA⁄RISI
‹ran’› da bir seçim yapmaya ça¤›ran Obama,
“Hiç kimse nükleer silahlar›n artmas›ndan yarar görmez. Siz zor bir
bölgede yafl›yorsunuz.
Bu bölge fliddetten yeterince pay›n› ald›. ‹ran'›n
liderlerine de söyledim
ki, müflterek sayg›ya dayanarak ABD'nin üstlenece¤i roller vard›r.
‹ran'›n da yapacaklar›
vard›r. ‹ran seçimini yapacak. Acaba daha iyi
bir gelece¤e mi, silahlara
m› yönelmek istiyorlar?

Ali Has
Okulda davran›fllara dikkat etmek herkesin yarar›nad›r. ‹yi
davran›fl standardlar›n›n yüksek
tutulmas› çocu¤un e¤itiminde
ve okul yaflam›nda kendini güvende hissetmesini sa¤lar ki;
burada aile anahtar rolü üstlenmektedir. ‹yi davran›fl› sa¤lamak için okullar›n uygulad›¤›
belli bafll› disiplin kurallar› vard›r. Bunlar; ö¤renciyi sözlü
uyarmak, ö¤rencinin durumunu yaz›l› olarak ailesine veya
velisine bildirmek, gruptan veya s›n›ftan soyutlamak, özel
haklardan mahrum etmek, kanuna uygun olarak ö¤renciye
ait olan cep telefonu veya muzik oynat›c›s› gibi eflyalar›na el
koymak veya okul saatleri d›fl›nda, hafta sonu veya ders saati d›fl›nda ö¤renciyi s›n›fta tutmak. E¤er çocu¤unuz kendisine verilen okulda tutulma cezas›na mant›kl› sebebler haricinde
uymam›flsa o halde okul ö¤renciye daha sert ceza verebilir.
E¤er ö¤renci okul saatleri d›fl›nda okulda tutulacak ise o halde
24 saat öncesinden okul taraf›ndan aileye bu durum yaz›l› olarak bildirilmeli ki siz duruma
uygun olarak seyehat ve çocu¤unuzun bak›m› ile ilgilenebilesiniz. Verilen bu yaz›l› bildiride
çocu¤unuzun neden okulda tutulaca¤› aç›kça belirtilmifl olmal› ve ne kadar süre ile ö¤rencinin okulda tutulaca¤› aç›klanmal›.
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eli_has@yahoo.co.uk

KIBRIS’TA B‹RLEfi‹K
ÇABALARA DESTEK
K›br›s konusundaki mesaj› flöyle: “Türkiye bölgede, Kafkasya'da bar›flç› iliflki yürüten tek ülkedir. K›br›s'l› liderler müzakere çabalar›nda bulundular. ABD ve BM,
K›br›s'ta birleflmifl iki
toplum için yap›lacak
çabalar› destekleme hedefindedir.”
F‹L‹ST‹N SORUNU
‹Ç‹N ‹K‹ DEVLETL‹
ÇÖZÜME DESTEK
Obama, Filistin-‹srail çat›flmas›na iliflkin iki devletli çözümü desteklediklerini yineledi: “ABD,
‹srail ve Filistin devleti
hedefini desteklemekte-

‹SLAMLA SAVAfi
HAL‹NDE DE⁄‹L‹Z
Müslüman ülkelerle savafl içinde olmad›klar›n›
söyleyen Obama, “Türkiye Afganistan'da güçlü
orta¤›m›z. Bize e¤itim ve
destek için verdi¤iniz
yard›m› takdir ediyorum.
Son y›llarda aram›zdaki
güvenin zorland›¤›n› biliyorum. Özellikle Müslüman inanc›n oldu¤u
ülkelerde bu güvenin
zorland›¤›n› biliyorum.
ABD hiç bir zaman ‹slam’la savafl içinde olmam›flt›r olmayacakt›r.
Müslüman dünya iliflkimiz kritik önemdedir.
ABD'nin Müslüman dünya ile olan iliflkisi sadece
terörizm karfl›tl›¤›yla s›n›rlanamaz. Daha kapsaml› iliflki istiyoruz. ‹slam inanc›na olan sayg›m›z› göstermeliyiz. Pek
çok Amerikan ailesinde
Müslüman üyeleri olanlar var. Ben de bunlardan biriyim." fleklinde
konufltu.

lu¤unda okuldan sorumlu yetkili ancak okuldan uzaklaflt›rabilir. Bir y›l içerisinde çocu¤unuza uygulanan geçici uzaklaflt›r›lma süresi 45 günden fazla
olamaz. E¤er çocu¤unuz okuldan 1 günden daha fazla bir geçici uzaklaflt›rma cezas› alm›fl
ise o halde okul ona ev ödevi
haz›rlay›p ve bitirildi¤i zaman
kontrol etmelidir.

i.o

dir. ABD yan yana ve
bar›fl içinde ‹srail ve Filistin devletini destekliyor. ABD ve Türkiye her
iki topluma da yard›mc›
olabilir. Birlikte çal›flarak
karamsarl›¤› ve güveni
oluflturabiliriz.”
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arack Obama
Türkiye’ye ilk
resmi ziyaretinde
Meclis’te yapt›¤›
konuflmada
Ermeni,
Kürt, Afganistan, Filistin
ve Türkiye’nin AB üyeli¤i konusunda mesajlar
verdi.
“Türkiye AB'nin önemli
bir parças›d›r” diyen
Obama “ABD ile Türkiye'nin tarihi çok eski dönemlere”
rastlad›¤›n›
söyledi. Türkiye’nin AB
üyeli¤in fliddetle desteklediklerini belirten Obama, “ABD Türkiye'nin
AB üyeli¤ini fliddetle
desteklemektedir. Biz
burada sadece AB üyesi
s›fat›yla konuflmuyoruz.
Önemli bir müttefik olarak konufluyoruz. Türkiye'de reformlar sadece
AB için yap›lmad›, Türkiye'nin demokrasisi için
de yap›ld›.”
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Amerikan Baflkan› Barack Obama Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapt›¤› konuflmada, “Tarih trajik
gerçeklerle dolu” diyerek Türkiye’ye geçmifliyle yüzleflmesi yönünde mesaj verdi. Kürtçe konusunda
reformlar›n sürmesini isteyen Obama, PKK’yi de desteklemedi¤ini ifade etti.

fiimdi, bu tür disiplin cezalar›n›
geçip daha sert cezalar, mesela
bu yaz›n›n konusu olan okuldan uzaklaflt›rma cezas› üzerinde dural›m. Okuldan uzaklaflt›rman›n iki türü vard›r. Birincisi
geçici uzaklaflt›rma, ikincisi ise
kal›c› uzaklaflt›rmad›r.
Geçici uzaklaflt›rma:
Ciddi bir soruna kar›flm›fl veya
okulun disiplin kurallar›na ayk›r› ciddi bir suç ifllemifl olan ö¤renci belirli bir süre boyunca
uzaklaflt›rma alabilir. Okul; ö¤renci e¤er a) okulun kurallar›ndan birini ihlal etmiflse b) ö¤rencinin okulda tutulmas› onun
e¤itimine, kendi ç›kar›na veya
di¤er ö¤rencilere kötü etkide
bulanacaksa geçici olarak uzaklaflt›r›labilir.
E¤er çocu¤unuz okuldan uzaklaflt›r›lm›fl ise bunun size bildirilmesi gerekir. Okul ayn› gün
sizi telefonla aramal›, ard›ndan
da yaz›l› mektup yollamal›d›r.
Mektupta ö¤rencinin ne kadar
süre ile okuldan uzaklaflt›r›ld›¤›n›, buna sebep olan olaylar› ve
bu durum hakk›nda yorumunuz varsa kiminle iletiflim kurabilece¤iniz aç›klanmal›d›r. Böylesi durumlarda sadece okulun
‘müdürü’ ya da müdürün yok-

Kal›c› uzaklaflt›rma:
Okul ö¤renciyi kal›c› olarak
uzaklaflt›rma karar›n› sadece
son çare olarak de¤erlendirmelidir. Ki bu karar ancak çocu¤un davran›fllar›n›n düzeltilmesi
için her türlü yol denendikten
sonra al›nmal›d›r. Yani pratikte
bu bir istisna olmal›d›r. Bu istisn
a
i durumlarda müdür ö¤rencinin
kal›c› olarak bir ya da birden
fazla çok ciddi say›lacak suçtan
dolay› okuldan uzaklaflt›rabilir.
Örne¤in b›çak gibi tehlikeli silah tafl›mas›, uyuflturucu bulundurmas› veya cinsel tacizde bulunmas› gibi. Kal›c› uzaklaflt›rma ciddi bir karard›r ve kesinlikler hafife al›nmamal›d›r. Müdür çocu¤unuzu kal›c› olarak
sadece durumun s›cakl›¤› ile
hemen uzaklaflt›ramaz. Tabiki
söz konusu ö¤renci bu durumda di¤er ö¤renciler için tehlike
teflkil etmiyorsa.
Çocu¤unuzu kal›c› olarak okuldan uzaklaflt›rmadan önce müdür flu faktörleri de¤erlendirmelidir: a) gereken bütün soruflturman›n yap›ld›¤›ndan emin olmal› b) mevcut delilleri iyi de¤erlendirmeli c) çocu¤a neler
oldu¤unu anlatma f›rsat› vermeli d) okulun tutumu göz önüne
al›nmal› ve eflit yaklafl›m yükümlülükleri ve e¤er duruma
uygunsa Irk ‹liflkisi ve Disiplin
Prosedürü Yasas› göz önünde
bulundurulmal› e) çocu¤un bu
duruma gelmeden önce ›rk ve
cinsiyet tacizine tutulmad›¤›ndan, zorbal›kla karfl›lafl›p karfl›laflmad›¤›ndan emin olunmal› f)
e¤er gerekli ise baflka yetkililer
ve flahitler ile konuflulmal›d›r.
E¤er çocu¤unuz kal›c› süre ile
okuldan uzaklaflt›r›lm›fl ise flunlar› bilmelisiniz: Okulun yönetim platformu müdürün alm›fl
oldu¤u karar› bozma yetkisinin
oldu¤unu, inceleme gücünün
oldu¤unu ve sizinle yüzyüze
görüflüp karar hakk›nda görüfl
beyan etmenizi sa¤lamal› ve sizi dinlemedirler. E¤er okul yönetimi müdürün alm›fl oldu¤u
karar› onayl›yorsa o halde sizin
belediye taraf›ndan düzenlenen
ve ba¤›ms›z olan e¤itim paneline temyiz hakk›n›z vard›r. Okulun karar mektubunda ayr›ca
karara karfl› hangi mercilere
baflvururabilece¤iniz yaz›lmal›d›r. Bu süreç içerisinde avukat
tutma hakk›na da sahipsiniz.
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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.
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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.
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Ezgi Türkü Bar hayallerinizle
gerçe¤in bulufltu¤u
yerin ad›d›r.
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AB internet iletiflimini izleyecek

‹talya'da
deprem:
En az 92 ölü
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‹

bildiriliyor.
‹talya Baflbakan› Silvio
Berlusconi ülkede ola¤anüstü hal ilan etti.
Yerin 10 kilometre alt›nda
meydana gelen depremin
merkez üssünün, baflkent
Roma'n›n yaklafl›k 95 kilometre kuzeydo¤usundaki
L'Aquila kenti oldu¤u belirtiliyor.
Baflkent Roma'da da hissedilen ve yerel saatle
03:32'de halk› sokaklara

rd

talya’da 6 Nisan Pazartesi günü Richter
ölçe¤iyle 6,3 büyüklü¤ünde meydana gelen depremde en az 90 kiflinin öldü¤ünü aç›klan›rken, yaral›lar›n say›s›n›n
1500'ü buldu¤u belirtiliyor.
Ayr›ca binlerce binan›n
hasar görmüfl olabilece¤i,
50 bin kiflinin evsiz kalabilece¤i

i.o

‹talya’da 6 Nisan Pazartesi günü Richter
ölçe¤iyle 6,3 büyüklü¤ünde bir deprem
meydana geldi. ‹talyan yetkililer, deprem sonucu en az 90 kiflinin öldü¤ünü
aç›klad›. Yaral›lar›n say›s›n›nsa 1500'ü
buldu¤u belirtiliyor.

ku
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lar aç›s›ndan riskler yaratan ç›lg›nca bir direktif
oldu¤unu söyledi.
‹ngiltere ‹çiflleri Bakanl›¤› ise verilerin kullan›m
flekline iliflkin yeterli denetim mekanizmalar›n›n
mevcut oldu¤unu kaydediyor. ‹ngiltere, servis
sa¤lay›c›lara sistemin ek
maliyetini de ödeyecek.
‹nsan haklar› örgütü Liberty'den Isabella Sankey ise karar›n y›llard›r
flirketlerin 'gönüllü anlaflmalarla' yürüttü¤ü uygulamay› resmiyete büründürdü¤ünü söyledi.
Sankey, "Sorun, bu düzenin sadece polisin de¤il yüzlerce baflka kuruluflun da verilere eriflimini sa¤lamas›nda yat›yor'
diyor.
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eni direktiflere
göre,
servis
sa¤lay›c›lar
(ISP) tüm haberleflmelerin tarihini,
saatini, süresini ve al›c›lar›n› kaydedip bu kay›tlar› bir y›l saklamakla
yükümlü. Ancak yap›lan
sesli görüflmelerin ve
gönderilen e-postalar›n
içeri¤i saklanmayacak.
Bu alandaki giriflimler,
2005 y›l›nda Londra'da
toplu tafl›ma sistemini
hedef alan sald›r›lar ard›ndan, ceza-i soruflturmalara yard›mc› olmak
üzere gündeme gelmiflti.

Yetkililer, saklanan bilgilere mahkemeden al›nacak bir emirle eriflebilecek. fiimdi AB hükümetlerinin
düzenlemeyi
kendi ulusal mevzuatlar›nda da içsellefltirmesi
gerekiyor.
‹nternet Servis Sa¤lay›c›lar› ve baz› telekom flirketleri, düzenlemelere
kendilerine getirece¤i
yükü gerekçe göstererek
karfl› ç›km›flt›.
Baz› AB ülkelerinin de
plana itiraz› vard›. ‹sveç
hükümeti direktifi görmezden gelmeye karar
verirken Almanya'da konu mahkemeye tafl›nd›.
Aç›k Haklar Grubu adl›
sivil toplum kuruluflunun baflkan› Jim Killock,
düzenlemenin vatandafl-
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Bu hafta yürürlü¤e giren Avrupa Birli¤i kurallar› uyar›nca ‹nternet servis sa¤lay›c›lar› internet üzerinden yap›lan tüm telefon ve e-posta
haberleflmelerinin kay›tlar›n› bir y›l süreyle
tutmaya bafllayacak. Karar zanl›lar aras›ndaki
iliflkileri takip edebilmeyi amaçl›yor.

döken depremde bir ö¤renci yurduyla bir kilisenin de büyük hasar gördü¤ü haber veriliyor.
Depremden sonra sokaklara dökülen halk, geceyi
d›flar›da geçirdi.
2002'de güneydeki San
Giuliano di Puglia kasabas›nda 20 kifli ölmüfltü.
Ülkenin orta kesimlerinde
1997'de meydana gelen
bir depremde de 13 kifli
hayat›n› kaybetmiflti.
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‘ANGLOSAKSON
TARZI KAP‹TAL‹ZM
DÖNEM‹ KAPANDI’
Bir süredir "ahlakl› bir kapitalizm" ça¤r›s› yapan
Fransa Cumhurbaflkan› Nicolas Sarkozy, G20’nin sonucunu “Anglosakson tarz›
kapitalizm dönemi kapand›” diye yorumlarken, Baflbakan Gordon Brown’›n
aç›klad›¤› sonuç bildirgesinde tarihi kararlar al›nd›.
"Modern zamanlarda ekonomik olarak dünyadaki
en büyük krizle karfl› karfl›yay›z. Öyle bir kriz ki, son
buluflmam›zdan bu yana
daha da derinleflti ve her
ülkedeki kad›n, erkek ve
çocu¤u etkiliyor. Bütün ülkeler çözüm için bir araya
gelmeli. Küresel kriz, küresel çözüm gerektiriyor" ifadesine yer verilen bildirgede al›nan kararlar flöyle:
- Acil önlem olarak IMF ve
Dünya Bankas›’na 1 trilyon
dolar aktar›lacak. IMF’ye
ayr›lan kaynaklar 3 kat artt›r›larak 750 milyar dolara
ç›kar›lacak. Ekstra 250 milyar dolarl›k kaynak ticaretin finasman› için harcanacak. 2010 sonuna kadar
G20 ülkeleri krizle mücadele için 5 trilyon dolar
harcayacak.

EKONOM‹K
GER‹LEME SÜRECEK
Uzmanlar liderlerin anlaflmas›na ra¤men ekotnomik
gerilemenin sürece¤ini ancak zirve sonucunun piyasalara güven verece¤ini
belirtiyorlar. Zirvede al›nan
kararlar›n iflsizlik üzerinde
yak›n dönemde önemli bir

rg

salih.baran.kirmizi@gmail.com

Salih K›rm›z›

62 trilyon 54 milyar dolar
olarak hesaplan›yor. G-20
üyesi ülkeler, bu rakam›n
yüzde 79'unu oluflturuyor.
14 trilyon 334 milyar dolar
milli gelire sahip ABD ise
tek bafl›na global rakam›n
dörtte birine sahip bulunuyor. 2 trilyon 787 milyar
dolar ile ‹ngiltere yerini
al›rken, Türkiye, 798,8 milyar dolar GSMH ile bu listenin 15. s›ras›nda yer al›yor.

i.o

VERG‹
KAÇAKÇILI⁄IYLA
MÜCADELE ED‹LECEK
Vergi kaçakç›l›¤›yla mücadele de sonuç bildirgesinde önem verilen konulardan biri oldu ve bildirgede
banka hesaplar›n›n gizli
tutulmas› döneminin bitti¤i
belirtildi.
Zirveden, Aral›k 2009 tarihinde gerçeklefltirilecek
BM ‹klim De¤iflimi konferans›nda, iklim de¤iflikli¤i
konusunda sorumluluk
al›nmas› konusunda da ortak anlay›fl ç›kt›
Sonuç bildirgesinde, bu y›l›n sonundan önce, G-20
liderlerinin üçüncü bir toplant› için bir araya gelmesi
konusunda anlafl›ld›¤› da
vurguland›.

BM: BAZI DEVLETLER
BATAB‹L‹R
Londra'daki G-20 zirvesi
öncesinde Guardian gazetesinde bir makalesi yay›nlanan Birleflmifl Milletler
Genel Sekreteri Ban Kimoon, küresel ekonomik
krizin baz› devletlerin sonu olabilece¤ini söyledi.
Ban, küresel ekonomik
kriz için önlem al›nmamas› durumunda, dünya genelinde sosyal kargafla ç›kabilece¤ini ve baz› devletlerin batabilece¤ini ifade
etti.
"Finansal kriz olarak bafllayan fley küresel ekonomik
krize dönüfltü, daha kötüsünün olmas›ndan korkuyorum" diyen Ban, 'gittikçe artan sosyal huzursuzlu¤un, büyük bir siyasi krize yol açmas›ndan, sonras›nda da güçsüzleflen hükümetlerin ve liderleri ile
geleceklerine dair umutlar›n› kaybetmifl k›zg›n halklar›n ortaya ç›kmas›ndan
endifle etti¤ini' söyledi.
Küresel ekonomik krizden, yoksul ülkelerin 'tehlikeli bir h›zla' etkilendi¤ini belirten Ban, "Dünya
genelinde bir iyileflme sa¤layamazsak insanl›¤›n geliflimi noktas›nda korkunç
bir felaketle karfl›laflaca¤›z"
ifadesini kulland›.

G-20
Paylafl›m
Zirvesi

‹ngiltere'de, son 50 y›l›n en
önemli zirvesi olarak nitelendirilen G-20 zirvesi sona
erdi. Toplant›n›n ‹ngiltere
ekonomisine olan zarar›
£40 milyon olarak tahmin
ediliyor. Yeni küresel ekonomik düzenin kriz sonras› nas›l yap›land›ralaca¤›na
dair ilk ad›m at›lm›fl oldu.
Zirveden ç›kan en önemli
sonuç IMF gibi çokuluslu
kurulufllar üzerinden küresel ekonomiye yaklafl›k 1,1
trilyon dolar kaynak aktar›lmas› oldu.
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- IMF milyarlarca dolarl›k
alt›n rezervlerini yoksul ülkelere yard›m için satacak.
Dünyan›n en yoksul ülkelerine 100 milyar dolar ek
yard›m verilecek. Serbest
ticaretin önündeki engellerin kald›r›lmas›n› amaçlayan “Doha Round” acil
olarak sonuçland›r›lacak.
D›fl ticarette korumac›l›k
yapan ülkeler iffla edilecek.
- Hedge fonlar ve kredi
derecelendirme kurumlar›
daha s›k› denetime tabi tutulacak. Bankalar›n toksik
varl›klar› temizlenecek. Üst
düzey bankac›lar›n maafl
ve primlerine s›k› kontroller getirilecek. OECD üç
ayr› vergi cenneti listesi
haz›rlayacak ve bu merkezler kara listeye al›nacak.
- Önlemlerin etkilerini de¤erlendirmek için G20 liderleri kas›m ay›nda Washington’da tekrar buluflacak.
- Reformdan geçirilecek
IMF, ayn› zamanda, ihtiyaç
duyarsa uluslararas› piyasalardan borçlanabilecek.

etkisi olmayaca¤›na dikkat
çeken ekonomistler, bunun nedeni ise finans kurumlar›na yönelik s›k› denetimin bu kurumlar› daha
temkinli hale getirecek olmas›na ba¤l›yor.
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Mali krizle mücadele kapsam›nda
ekonomiye yaklafl›k 1,1 trilyon dolar
kaynak aktar›lmas› karar›n›n al›nd›¤›
Londra’daki G20 zirvesinde 'denetimsiz kapitalizm dönemi sona ermifltir'
sonucu ç›kt›. BM Genel Sekreteri Ban
Ki-moon ise ekonomik kriz için önlem al›nmamas› durumunda baz› devletlerin batabilece¤ini söyledi
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ir ülkede sermaye
birikimi kumara
dönerse ifl sakata
girer’ diyen kapitalizmin fikir babas› olarak kabul edilen Adam Smith’in serbest
piyasa ekonomisinin temel
dire¤i olarak görülen “B›rak›n›z yaps›nlar, b›rak›n›z
geçsinler” slogan› rafa kalk›yor. G20 toplant›lar›nda
biraraya gelen dünya liderlerinin ekonomiyi kurtarma zirvesinden “Denetimsiz kapitalizme son” mesaj›
ç›kt›. Bankac›l›k sektörüne
yönelik yeni kurallar›n hayata geçirilece¤i ve vergi
cennetlerinin üzerine gidilece¤ini ilan eden zirvenin
sonuç bildirgesine göre
hem yeni oluflturulacak bir
yap› eliyle hem de IMF’nin
güçlendirilmesi yoluyla küresel finans sisteminin düzenleme ve denetimi sa¤lamlaflt›r›lacak.

EKONOM‹ GÜNDEM‹

ku

G-20

zirvesinden “denetimsiz
kapitalizm dönemi sona
ermifltir” sonucu ç›kt›

1,1 TR‹LYON
DOLAR KAYNAK
NEREDEN
SA⁄LANACAK?
Zirvenin as›l gündem maddeleri her ne kadar makroekonomik politikalar›n koordine edilmesi, Avrupa ülkelerinin küresel gücü, küresel talebin canland›r›lmas› ve en önemlisi yoksul ülkelere yeni tedbirlerle bir
nefes alma imkan› yarat›lmas› olsa da as›l konu, yeni küresel ekonomik düzende güç paylafl›m›n›n ilk
ad›m› at›l›yor. IMF, 2010
sonras› oy kotalar›n› gözden geçirece¤i için dünyada söz sahibi olmak isteyen ülkeler, IMF’nin kasas›n› doldurmak için yar›flacaklard›r. Çin, Avrupa Birli¤i, ABD, Japonya ve Hindistan IMF'ye 100’er milyar
dolarl›k kaynak sa¤layacaklar›n› duyurdular. Tabii kriz döneminde IMF’e
kaynak sa¤layacak olan ülkelerin 2010 sonras›nda
dünya gelirinin paylafl›m›nda birer güç olaca¤› garantileflecek. Özellikle Çin,
Rusya, Hindistan ve Brazilya’n›n yeni dünya düzeninde söz sahibi olmak için
yar›fl halinde olduklar›
aç›kt›r. IMF’n›n 2008 verilerinden yap›lan derlemeye
göre, G-20'ye üye ülkeler
6,7 milyarl›k dünya nüfusunun yüzde 70'ini oluflturuyor. Fonun 2008 tahminlerine göre, dünyadaki tüm
ülkelerin toplam GSYH's›,
yani o y›l içinde ürettikleri
mal ve hizmetlerin bütünü

TÜRK‹YE
EKONOM‹S‹ YÜZDE
6.2 KÜÇÜLDÜ
Bu arada Türkiye’de son
büyüme rakamlar› aç›kland›. Türkiye ‹statistik Kurumu verilerine göre 2008 y›l› son çeyrekte ekonomi
yüzde 6.2 gibi yüksek bir
oranda küçülürken 2008
y›l› için genel y›ll›k büyüme yüzde 1.1 olarak belirlendi. 2009 Türkiye ekonomisi için öngörülen büyüme oran›n y›ll›k yüzde 4
olarak tahmin ediliyor.
Tüm bu ekonomik geliflmeler yaflan›rken adeta
dünya sisteminin alt üst oldu¤u yeni güç dengelerinin ve küresel gelirin paylafl›m› söz konusu iken
Türkiye Baflbakan› ‹ngiltere’den bile mesaj göndererek partisinin koltuk sevdas›na düflmüfl... Hile ve çeflitli oyunlarla A¤r› ve Bölge illerinde halk›n iradesi
engellenmifl bu yetmezmifl
gibi devlet ve birimleri A¤r›’da halk›n demokratik talebine karfl›, halka, milletvekillerine ve seçilmifl belediye baflkanlar›na sald›rarak, yüzlerce kiflinin a¤›r
yaralanmas›na ve A¤r› sokaklar›n› kan gölüne çevrilmesine neden olmuflken,
Türkiye devleti acaba G-20
zirvelerine ev sahipli¤i yapaca¤› zaman merak ediyorum nas›l bir güvenlik
sa¤layacak? Londra’da 35
bin insan G-20 zirvesini
protesto ederken böylesi
bir fliddet kullan›lmam›flt›r.
A¤r›’da yaflanan olaylar bir
kez daha AKP’n›n seçim
kaybetmesinin faturas›n›
Kürt Halk›’na terör estirerek göstermektedir.
AKP’nin ampülünü Kürtler
seçimde k›rm›flt›r...
Kutluyorum…
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Ö¤renciler
Newroz Festivali
etkinliklerini sevdi
larda kutlanan Newroz
festivali kapsam›nda folklor, tiyatro oyunlar› ve
konserler gerçeklefltirildi.

si’nden yap›lan aç›klamada Mart ay› boyunca düzenlenen etkinlikler sayesinde Kuzey Londra okullar›nda okuyan Kürt, Türk
ve K›br›sl› Türk ö¤rencilerin kendi kültürlerini yaflama f›rsat› bulduklar› ve
farkl› halklardan ö¤renci-

rd

Aralar›nda Parkview Academy, Islington College,
Maryland Primary School,
Corchhard Primary School, George Mano, High
Gate Wood, Hackney Free Secondary School ve
Enfield College’in de bulundu¤u ilk ve ortaokul-

NEWROZ KÜLTÜRLER
ARASI KÖPRÜ
VAZ‹FES‹ GÖRÜYOR
Newroz Tertip Komite-

lerle kaynaflma olana¤›
bulduklar› belirtildi. Komite aç›klamas›nda ö¤retmenlerin ve ailelerin de
bu etkinliklere yo¤un ilgi
gösterdikleri belirtilerek,
bu tür etkinliklerin kültürleraras› köprü görevi gördü¤ü vurguland›.
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renci, ö¤retmen ve aileye
ulaflt›.
Baflta Hackney, Haringey,
Enfield ve ‹slington olmak üzere Kürt, Türk ve
K›br›sl› Türk çocuklar›n
okudu¤u okullarda düzenlenen etkinliklere yo¤un ilgi oldu¤u gözlendi.

ku

ewroz
Festivali
Kuzey
Londra
okullar›nda
düzenlenen birbirinden renkli etkinliklerle binlerce ö¤-

i.o

Mart ay› boyunca Londra’da birbirinden farkl› etkinliklerle kutlanan Newroz Festivali Kuzey Londra
okullar›nda da büyük ilgi gördü. Baflta Hackney, Haringey, Enfield ve ‹slington okullar› olmak üzere bir
çok ilk ve ortaokulda düzenlenen etkinliklere binlerce ö¤renci, ö¤retmen ve aileler kat›ld›.

w

Hackney Belediyesi Newroz
resepsiyonu verdi

w

w

Mart ay›n›n ilk haftas›nda bafllayan Newroz etkinlikleri Hackney
Belediyesince verilen resepsiyon ile sona erdi. Hackney Belediye
Baflkan› Jules Pipe ve bir çok Belediye Meclis Üyesinin kat›ld›¤›
resepsiyon belediye sözcüsünün odas›nda yap›ld›.

ackney Belediyesi yetkilileri
ve Kürt toplum
temsilcilerinin
kat›l›m› ile 30 Mart günü
Hackney Belediyesi binas›nda bir resepsiyon
verildi.
Hackney Belediye Söz-

H

cüsü Iam Rathbone taraf›ndan ev sahipli¤i yap›lan resepsiyon belediye
meclisinin toplant› halinde olmas› nedeni ile sözcünün odas›nda gerçeklefltirildi.
Resepsiyonda bir konuflma yapan Hackney Bele-

diye Sözcüsü Ian Rathbone Kürtlerin bayram›n›
kutlad› ve Kürt halk›n›n
bu günlere gelmek için
çok mücadele etti¤ini
söyledi.
Toplant›s› nedeni ile salona geç gelen Belediye
Baflkan› Jules Pipe resep-

siyonda yapt›¤› konuflmada Kürtlerin Newroz’unu kutlayarak, bölgede yaflayan Kürtlerin
Hackney’e önemli katk›larda bulundu¤una dikkat çekti.
Resepsiyonda Hackney
Belediye Meclis Üyeleri

Feryal Demirci, Deniz
O¤uzkanl›, Gülay ‹çöz,
Rita Krishna, Sharon Partick, Louisa Thomson,
Nargis Khan, Philip
Glanville ve Katie Hanson haz›r bulundu.
Resepsiyona ayr›ca Centre of Justice adl› kuru-

mun temsilcileri de kat›larak Kürt halk›n›n Newroz’unu kutlad›lar.
Yaklafl›k iki saat kadar
süren resepsiyona kat›lan konuklar kendi aralar›nda görüfl al›fl veriflinde
bulunma imkan› buldular.
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‹talya’da ›rkç› karar:
Göçmenlere ayr›
otobüs!

rag’da düzenlenen
ABD-AB zirvesi yeme¤inde bir konuflma yapan ABD Baflkan›
Barak Obama AB üyesi
ülkelerden
Türkiye’yi
AB’ye alma ça¤r›s›nda
bulundu.
Bat› dünyas›n›n ‹slam ülkeleriyle daha yak›n iliflkiler ve iflbirli¤i aray›fl›nda olmas› gerekti¤ini söyleyen Obama “Türkiye'yi
Avrupa Birli¤ine almak
bu yönde önemli bir iflaret olacakt›r" dedi.
Fransa Cumhurbaflkan›
Nicolas Sarkozy, Obama’n›n ça¤r›s›n› an›nda
cevaplayarak reddetti.
Fransa TF1 kanal›na ko-

“ben bu üyeli¤e her zaman karfl› oldum. AB
üyesi ülkelerin büyük bir
ço¤unlu¤unun da Fran-

NATO’nun zirvesinin yap›ld›¤› Strasbourg kentinde savafl
karfl›tlar› ile polis aras›nda fliddetli çatl›flmalar yafland›. Oteller
yak›ld›, bankalar, lüks ma¤azalar, araçlar ve devlet kurumlar›na
sald›r› düzenlendi. Yüzlerce kifli gözalt›na al›nd›.
ransa’dan 10 bin, Almanya’dan 15 bin
polis seferber edilirken, özellikle liderlerin
Kehl’den Strasbourg’a geçerken yürüdü¤ü Ren
Nehri üzerindeki Avrupa
Köprüsü civar› savafl alan›na döndü. NATO törenlerini sabote etmeye kalk›flan Black Block adl›
grup, nehrin Strasbourg
taraf›ndaki Ibis Oteli, s›n›r
karakolu ve bir oteli atefle
verdi.
Polis Ren Nehri’nin her iki
yakas›nda da gösterilere
kat›lanlar›n say›s›n› 10
bin, organizatörler de 30
bin olarak verdi. Alman
yetkililer de Fransa taraf›na geçmek isteyen 7 bin
kiflinin Kehl’de polis taraf›ndan engellendi¤ini söyledi. Sarkozy’den “Sokaklarda gösterici falan istemiyorum” emrini alm›fl
olan Frans›z polisinin müdahalesiyle en az 80 kifli
yaraland›.
Siyah elbise giyinip Che
posterleriyle
yürüyen
grup ‘NATO bat›yor’ ve

F

n Danimarka Baflbakan›
Rasmussen, NATO Genel
Sekreterli¤i görevini üstlenmek üzere baflbakanl›ktan
istifa etti. Rasmussen, NATO
zirvesinde ismi üzerinde uzlaflma sa¤lanmas›n›n ard›ndan, istifa mektubunu Kraliçe Margrethe'e sundu. Baflbakan Rasmussen'in boflaltaca¤› makama Maliye Bakan›
Lars Lokke Rasmussen'in getirilmesi bekleniyor. Danimarka'da Rasmussen baflkanl›¤›ndaki hükümetin görev süresi 2011'de doluyor.
Lars Lokke Rasmussen'in
baflbakanl›¤› üstlendikten
sonra erken seçim ça¤r›s›nda
bulunabilece¤i gibi hükümetin görev süresinin dolmas›n›
bekleyebilece¤i de ifade ediliyor. Maliye Bakan›n›n baflbakan olmas› halinde, Danimarka'da birbiriyle akrabal›¤› olmayan Rasmussen soyadl› 3. kifli arka arkaya bu
göreve gelmifl olacak. Sosyal
Demokrat Poul Nyrup Rasmussen 1993-2001 y›llar› aras›nda baflbakanl›k görevini
yapm›fl, 2001'de bu görevi
rakibi Liberal Parti'den Anders Fogh Rasmussen'e devretmiflti.
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nuflan Sarkozy, Türkiye’nin AB üyeli¤ine al›nmas›n›n AB’nin karar›na
ba¤l› oldu¤unu belirterek

Strasbourg savafl alan› gibi

w
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sa'n›n tavr› çizgisinde oldu¤unu san›yorum. Türkiye çok büyük bir ülke,
hem Avrupa'n›n, hem de
ABD'nin müttefiki. ‹mtiyazl› bir ortak olarak kalmal›d›r, tavr›m de¤iflmedi” dedi.
Sarkozy, ''Baflkan Obama
ile dirsek dirse¤e çal›fl›yorum, ama AB konusu
söz konusu oldu¤unda
buna karar vermek AB
üyelerine düfler'' dedi.
Sarkozy, Fransa’n›n bu
tutumunun üye ülkelerin
ço¤unlu¤u taraf›ndan da
desteklendi¤ine inand›¤›n› belirterek “pozisyonum de¤iflmedi ve de¤iflmeyecek” diye konufltu.

Rasmussen istifas›n›
sundu
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n Faflist geçmiflinden bir
türlü kurtulamayan ‹talya'da yabanc› göçmen düflmanl›¤› giderek yükseliyor.
Ülkenin Foggia kentindeki
yerel yönetim göçmenlere
ayr› otobüs tahsis etme karar›yla bir ilke imza att›.
Halk›n göçmenlerden flikayeti üzerine al›nd›¤› iddia
edilen karar, ulafl›m›n göçmenler ile halk aras›nda temas olmaks›z›n sa¤lanmas›n› amaçl›yor. 50'li y›llarda
Güney Afrika'daki ›rk ayr›mc›l›¤›n› ça¤r›flt›ran bu
karara tepkiler de büyük
oldu. Yerel yönetimin bu
karar›na ilk tepki, Puglia
Bölge Yönetimi Baflkan›
Nichi Vendola'dan geldi.
Vendola, "Foggia'daki yerel
yönetim, e¤er ihtiyaç söz
konusuysa herkes için sefer
say›s›n› art›rma yoluna baflvurmal›yd›. Göçmenler için
ayr› otobüs tahsisi, ayr›mc›l›k kokuyor. Bu karar en k›sa sürede de¤ifltirilmelidir"
dedi.`

Fransa Cumhurbaflkan› Nicolas Sarkozy, ABD Baflkan› Barack Obama’n›n 'Türkiye’yi
AB’ye al›n' ça¤r›s›n› an›nda reddederek, ‘Türkiye imtiyazl› üye olarak kalmal›d›r’ dedi.

ku

nBelçika devlet güvenlik
teflkilat›n›n, aralar›nda bakan ve parlamenterlerin
bulundu¤u 200 politikac›y›
izlemeye ald›¤› ortaya ç›kt›.
De Morgen gazetesi, güvenlik teflkilatlar›n› denetleyen ‘Comite I’ adl› parlamento komisyonu taraf›ndan haz›rlanan bir rapora
dayal› geçti¤i haberde, izlemeye al›nanlar aras›nda 50
bakan ve parlamenterin bulundu¤unu yazd›. Gazete,
1973 y›l›ndan bu yana uygulanan, politikac›lar› izlemeye iliflkin, sadece üst düzey devlet güvenlik yetkililerince bak›labilinen “rezerve edilen” dosyalardan en
fazla izlemeye al›nanlar›n
yeflilciler ile afl›r› sa¤c› politikac›lar oldu¤unu kaydetti.
Politikac›lar›n
izlemeye
al›nmas› olay›, güvenlik
teflkilatlar›n› denetlemekten
sorumlu komitenin 2006 y›l›nda bir baflka olaya iliflkin
60 ve 70’li y›llar›nda devlet
güvenli¤inden sorumlu Albert Reas’›n bürosuna gerçeklefltirdi¤i bask›nda tesadüfen ortaya ç›kar›lm›flt›.

Dünya’dan
k›sa k›sa
haberler

AB’ye al›n'' ça¤r›s›n› reddetti
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Belçika 200 politikac›y›
izlemeye alm›fl

Sarkozy, Obama’n›n ''Türkiye’yi

‘60 y›l yeter!’ pankartlar›
aç›p ‘S›n›rlara hay›r’ sloganlar› att›.
Strasbourg caddelerinde
polisle köfle kapmaca oynayan protestoculardan
yüzlercesi güvenlik kordonunu yar›p trafi¤i felç
etti. Kentin farkl› yerlerinde bir kilise ve bir ecza-

.a
rs

Dünya’dan
k›sa k›sa
haberler

nenin de dahil oldu¤u
çok say›da binaya sald›r›
düzenlendi.
Baflka bir grup zirvenin
yap›ld›¤› yere 3 km kadar
yaklafl›p, ABD ve Fransa
first ladyleri Michelle
Obama ile Carla Bruni’nin
ziyaret edece¤i kanser
hastenesini abluka alt›na

al›nca program iptal edildi.
Köprünün aya¤›ndaki aile
foto¤raf› çekimini sabote
etmeyi planlayan 13 dalg›ç ise Ren üzerinde devriye gezen Frans›z-Alman
güvenlik botlar› taraf›ndan yakalan›p tutukland›.
Strasbourg'da Frans›z polisinin baz› göstericileri
durdurmak için gözyaflart›c› gaz ve plastik mermi
kullanmas› insan haklar›
örgütlerince elefltiri konusu oldu.

ABD'de iflsizlik 26
y›l›n zirvesinde
n ABD'den gelen veriler,
ülkede ekonomik faaliyetlerde bir iyileflme oldu¤una
iflaret ederken, iflsizlik artmaya devam ediyor. ABD
Çal›flma Bakanl›¤›, Mart
ay›nda tar›m d›fl› istihdam›n
663 bin azald›¤›n›, iflsizlik
oran›n›n ise yüzde 8.5 oldu¤unu aç›klad›. ‹flsizlik
oran› en son Kas›m 1983
bu seviyeye ulaflm›flt›. Reuters anketine kat›lan ekonomistler tar›m d›fl› istihdam›n Mart'ta 650 bin azalmas›n› ve iflsizlik oran›n›n
yüzde 8.5 olmas›n› bekliyorlard›. ABD'de tar›m d›fl›
istihdam fiubat'ta 651,000
düflmüfl, iflsizlik oran› yüzde 8.1 olmufltu. Tar›m d›fl›
istihdam Ocak verisi ise
afla¤› yönlü sert revize edildi. Daha önce 655 bin düflüfl olarak aç›klanan rakam
741 bin düflüfle revize edildi. Ocak ay›nda iflini kaybedenlerin say›s› Ekim
1949'dan beri en yüksek
seviyede gerçekleflti.
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Hrant Dink
Vakf›
gazeteleri
izleyecek

Schindler'in
listesi bulundu

Putin:

2009 çok zor olacak
oldu¤unu belirten
Putin, antikriz tedbirleri ve uzun vadeli projeler üretmek gerekti¤ini iflaret etti.Putin, tüm
sosyal programlar›n
devam edece¤ini
sözlerine eklerken,
“Rezervlerimizi artt›rmak ve tutumlu
olmak gerekiyor. Alt›n ve döviz rezervleri art›yor ve 380
milyara (dolar) ulaflt›. Kriz afl›labilir. Ülke kendi potansiyelini koruyacak” fleklinde konuflatu.

w

w
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Rusya Baflbakan› Vladimir Putin, Rusya vatandafllar›n›
2009 y›l›n›n “çok zor” olaca¤› konusunda uyard›.
ladimir Putin, parlamento alt
kanad› Duma’da yapt›¤› konuflmada, “En kötü
senaryolardan kaç›nmay› baflard›k”
diyerek ekonomik
kriz
darbelerinin
mümkün oldu¤u kadar yat›flt›r›ld›¤›n›
ifade etti. Putin,
“2009 y›l› yine de bizim için çok zor olacak” dedi.
2009 y›l› bütçesi ile
ekonomik ve sosyal
politikas›n›n “realist”

taraf›ndan ortaya ç›kar›ld›.
BBC'nin haberine göre 13
sayfal›k liste, "Schindler's
Ark" kitab›n›n Avustralyal› yazar› Thomas Keneally'nin notlar› aras›nda
ç›kt›. 7 Oscar sahibi
"Schidler's List" adl› film
bu kitaptan uyarlanm›flt›.
Listenin, ‹kinci Dünya Savafl›'n›n bitimine yak›n bir
tarihte, 18 Nisan 1945'te
kaleme al›nd›¤› ve Oskar
Schindler'in kendisi taraf›ndan derlendi¤i belirtildi.

i.o

rd

lar›n neden nefret söylemi veya ayr›mc›l›k içerdi¤ine yönelik analizler yap›lacak.
Ayr›ca hukukçular ve
medya çal›flanlar›yla atölye çal›flmalar› yap›larak
bulgular incelenecek, bu
söylemi de¤ifltirebilmek
için neler yap›labilece¤i
ve medyada ›rkç›l›k ile
ayr›mc›l›kla nas›l mücadele edilebilece¤i tart›fl›lacak.
Aç›klamada, yap›lacak çal›flmayla medya izlemelerine örnek olup sivil toplum kurulufllar› benzer
çal›flmaya teflvik etmenin
de amaçland›¤› belirtilirken, 'bugüne dek Türkiye'de medyada kad›n ayr›mc›l›¤›n› izleyen Med-‹z
grubu d›fl›nda sürdürülebilir bir medya izlemesinin yap›lmad›¤›' ifade
edildi.

N

Strauss-Kahn:

2010'da kriz biter

IMF Baflkan› Dominique Strauss-Kahn, G-20 liderlerinin taahhüt etti¤i 1,1 trilyon dolar tutar›ndaki fonlar›n bir bölümünün
bir kaç hafta içinde kullan›ma haz›r olaca¤›n› söyledi.
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düflmanl›k ve ayr›mc›
duygular› tetikledi¤i belirtilen aç›klamada, "Her ne
kadar evrensel ve ulusal
gazetecilik ilkeleri, hatta
baz› medya kurulufllar›n›n
kendi inisiyatifleriyle belirledi¤i bas›n ahlak ilkeleri mevcut olsa da birçok
haber ve köfle yaz›s› bu
ilkeleri ihlal ediyor. Gazeteciler Cemiyeti ve Bas›n
Konseyi, nefret ve ayr›mc›l›k içeren haber ve makaleler hakk›nda nadiren
karar ç›kar›yor" dedi.
Vak›ftan yap›lan aç›klamaya göre 5 yerel ve 5
ulusal gazetenin düzenli
biçimde izlenece¤i projede, dini ve etnik az›nl›klara yönelik ayr›mc› veya
nefret söylemi içeren haber ve köfle yaz›lar› tespit
edilecek. Web sitesinde
ve 4 ayda bir haz›rlanacak raporlarda, bu al›nt›-
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Öldürülen Ermeni gazeteci Hrant Dink’in an›s›n›
yaflatmak için kurulan
Uluslararas› Hrant Dink
Vakf› nefret söyleminin
toplumda huzursuzlu¤a
ve savunmas›z gruplara
yönelik yayg›n bir önyarg›n›n yerleflmesine yol açt›¤›n›, bu durumun az›nl›klara yönelik sald›r›larla
sonuçlanabildi¤i düflüncesinden hareketle 18 ayl›k bir proje haz›rlad›.
Hrant Dink Vakf› taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
Türkiye'de medyan›n giderek tarafl› ve milliyetçi
bir ton kulland›¤›, özellikle az›nl›k haklar›, Kürt sorunu ve AB üyelik süreci
gibi konularda bu dilin
daha fazla kendini gösterdi¤i belirtildi.
Özellikle haber manfletlerinin son derece provokatif olmas›n›n toplumda

azilerin uygulad›¤› politika
çerçevesinde
bir
Yahudi'nin fabrikas›n›n sahibi olan, ancak
tüm gücünü savafl s›ras›nda Yahudilere yard›m etmek için kullanan ve daha sonra hayat›n›n geri
kalan›n› Yahudilerle ifl ortakl›¤› yaparak geçiren
Schindler'in kurtard›¤›
801 Yahudi'nin kimli¤i ve
milliyeti,
Sydney'deki
New South Wales kütüphanesinde bir araflt›rmac›

ku

Avrupa Birli¤i'nin 2007-2010 dönemi için 3 milyon euro bütçe ay›rd›¤› demokrasi ve insan haklar› fonundan yararlanacak 13 proje belli oldu.
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Alman ifl adam› Oscar Schindler'in ‹kinci Dünya Savafl›'nda kurtard›¤›
Yahudilerin listesi Avustralya'daki bir kütüphanede bulundu.

Uluslararas› Para Fonu
(IMF) Baflkan› Dominique Strauss-Kahn, G-20 liderlerinin Londra zirvesinde taahhüt etti¤i 1,1
trilyon dolar tutar›ndaki
fonlar›n bir bölümünün
bir kaç hafta içinde kullan›lmak için haz›r olabilece¤ini belirtti.
Le Figaro gazetesine konuflan IMF Baflkan›,
ABD’nin IMF’ye verdi¤i
destekten büyük memnu-

niyet duyduklar›n› kaydetti. Dominique StraussKahn, ABD’deki ev fiyatlar›n›n yak›nda en düflük
seviyesine inebilece¤ini
sözlerine
ekledi.
ABD’deki yeni yönetimi
öven IMF Baflkan›, yeni
yönetimin, d›fl politikada,
tek tarafl› de¤il, art›k çok
tarafl› bir politika yaklafl›m› izledi¤ini bildirdi.
"Krizin ne zaman bitece¤i" yolundaki soruyu da

yan›tlayan IMF Baflkan›,
bunun ilk belirtilerinin
ABD’de görülece¤ini belirtti ve ABD’deki ev fiyatlar›n›n durumunun bunun ilk göstergesi olabilece¤ini ifade etti.
ABD’deki ev fiyatlar›n›
olabilece¤i en düflük seviyeye yak›n oldu¤unu
kaydeden IMF baflkan›,
ekonominin 2010 y›l›n›n
ilk döneminde düzelmesinin beklendi¤ini belirtti.

Moldova'da zafer
Komünist Parti'nin
Moldova'da dün yap›lan
parlamento seçimlerini iktidardaki Komünist Parti kazand›.
erkez
Seçim
Komitesi, oylar›n yüzd
e
83'ünün say›ld›¤› seçimlerde Komünist Partinin
yüzde 50,5 oran›yla önde
oldu¤unu duyurdu. AB
yanl›s› 3 muhalif partinin

M

oluflturdu¤u ittifak ise
yüzde 34 oran›nda oy ald›. Moldova meclisi, 101
milletvekilinden olufluyor. Komünist Parti 2001
ve 2005 y›l›nda yap›lan
seçimleri de kazanm›flt›.
Devlet Baflkan› Vladimir
Voronin'in Komünist Partisi, seçimlerden önce yap›lan yoklamalarda da

birinci parti ç›k›yordu.
‹ki dönemdir Devlet Baflkan› olan Voronin, süresi
doldu¤u için yasa gere¤i
bu ay görevini b›rakacak.
Voronin, daha önce yapt›¤› aç›klamada, siyasetin
içinde olmak istedi¤ini,
üstlenece¤i göreve partisinin karar verece¤ini
söylemiflti.
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Bilim Teknoloji
Dünyas›ndan

'Dikenli tellerin ard›nda

Dünyas›ndan

Guantanamo'
ational Geographic'in haz›rlad›¤›
"Dikenli Tellerin
Ard›nda Guantanamo"
(Explorer: Inside Guanatanamo) adl› belgesel, ilk
kez bu tutukevine etrafl›ca bak›lmas› aç›s›ndan
önem tafl›yor.
Belgeselde gardiyanlar›n
tutukevini savafl meydan›ym›fl gibi tasvir eden
görüflleri görüntüler eflli¤inde ifllenirken, terör
flüphelisi olarak tutulan
mahkumlar, parmakl›klar
arkas›nda geçen y›llar›n›
anlat›yor. Mahkumlar›n,
Amerikal› gardiyanlar›
"Müslümanlara karfl› eli
kanl› sald›rganlar" olarak
niteledi¤i
belgeselde,

rd
mahkumlar ile gadiyanlar
aras›nda günlük gerginlikler resmediliyor.
Guantanamo'nun yöneticilerinden Albay Bruce
Varg belgeselde, "Buras›,
terörle savafl›n hala bir
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n Massachusetts Institute
of Technology (MIT) araflt›rmac›lar›, tarihte ilk defa
genetik özellikleri de¤ifltirilmifl virüsler ile hem pozitif hem de negatif kutuplara sahip lityum-iyon
pil yapmay› baflard›. Küçük bir virüsü kendi verdikleri emirleri yapmas›
için mutasyona u¤ratan
araflt›rmac›lar, virüste bulunan iki geni de¤ifltirerek
daha verimli, daha güçlü
lityum-iyon pil üretti.
Elektrik prizine ba¤lanarak flarj edilebilen hybrid
(hibrit - melez) otomobillerde kullan›lan piller ile
efl özellikli enerji kapasitesi ve güç performans›na
sahip pil üretmeyi baflaran MIT araflt›rma görevlisi Angela Belcher ve ekibi, M13 ad› verilen bir virüste bulunan iki geni de¤ifltirerek sonuca ulaflt›.
M13 virüsünün yap›s›n›
de¤ifltiren araflt›rmac›lar,
mutasyona u¤ram›fl virüs
ile demir fosfattan yap›l›
bir kabuk üretip, bunu
karbon bir nanotüple
ba¤layarak minik ve güçlü bir elektrod ürettiler.

içinde kapat›lmas› talimat›n› vermesinden sonra,
bu belgesel belki de tutukevine son bir bak›fl olacak.
National Geographic ekibinin serbest b›rak›lan
mahkumlarla görüflmek
için Afganistan ve ‹ngiltere'ye gitti¤i ve Amerikal›
siyasetçiler, istihbarat yetkilileri ve her iki taraf›n
avukatlar›yla görüfltü¤ü
bu belgeselde, tutukevinin bir günü de ayr›nt›lar›yla anlat›l›yor.
National Geographic, geçen y›l a¤ustosta çekti¤i
1,5 saatlik belgeseli 12
Nisan Pazar günü ABD ve
di¤er ülkelerde yay›mlayacak.

parças›", bir mahkum da
"Buras› fiziksel ve psikolojik bir savafl alan›" ifadesiyle tutukevini tan›ml›yor. ABD Baflkan› Barack Obama'n›n geçen
ocakta tutukevinin bir y›l

Ekonomik kriz
çevrimiçi suçlar›
artt›rd›
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Virüslü pil, daha uzun
dayan›yor

Düflünebilen 'Bilim Robotu'

w

Britanyal› araflt›rmac›lar, tek bafl›na
deney yaparak bu deneyden
bilimsel sonuçlar ç›karabilen bir
laboratuvar robotu gelifltirdi.
ngiltere’de
Abery
stwyth ve Cambridge
Üniversiteleri’nde yap›lan çal›flmayla, insanlar›n yard›m› olmadan hipotez kuran ve bunu deneylerle test eden bir robot
üretildi. Adam (Adem) ad›
verilen robot, bira mayalar›nda genetik incelemeler yapt›. Robot, hangi
genlerin hangi enzimleri

‹

daha ticari modeller P11 ve
P8’in piyasaya ç›kar›laca¤›na dair iflaretler var. fiirketin
y›lda 1,000 adet üretilecek
yeni bir süper otomobili
planlad›¤›, üretimin 2011
y›l›nda bafllayabilece¤i
söyleniyor.
Autoweek yeni F1 d›fl›nda
yak›n zamanda iki yeni
McLaren modelinin daha ç›kaca¤›n›, bunlardan birinin
de McLaren P11 oldu¤unu
bildiriyor. Ferrari F430 ile
rekabet etmesi amaçlanan
P11 iki y›l içinde yaklafl›k
200,000 dolarl›k bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülebilir.
McLaren Automotive Tasar›m flefi Frank Stephensen,
“P11, McLaren’in otomotiv
ürün yelpazesinin tamam›
için bir yap› tafl›,” dedi. P8
ad› verilen bir baflka spor
otomobil de 2015 y›l›nda ç›kabilir. Porsche 911’e rakip
olacak bu araç McLaren’in
üretimini senede 4.000 otomobile ç›karmas›na önayak
olabilir.
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n Yeni McLaren F1’in ve
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National Geographic, 11 Eylülden sonra ABD'nin terörizmle mücadeledeki kötü
muamelesinin dünya çap›nda sembolü olan, terör flüphelilerinin tutuldu¤u
Guantanamo'yu gözler önüne seren bir belgesel haz›rlad›.

McLaren
canlan›yor

ku

n LG ve Microsoft, iflbirliklerini geniflletiyor. Anlaflma
kapsam›nda LG Electronics
pazara 50 yeni Windows
Mobile Mobile ak›ll› telefon
sunacak. LG ve Microsoft'un yapt›¤› anlaflma sonucu, LG Electronics, Windows Mobile iflletim sistemini, ak›ll› telefonlar›n›n
temel iflletim sistemi haline
getirecek ve hem portföyündeki Windows Mobile
telefonlar›n say›s›n› hem de
da¤›t›m›n› yapt›¤› Windows
Mobile telefonlar›n toplam
hacmini art›racak. LG taraf›ndan sunulan Windows
Mobile telefonlar›n›n miktar›nda 2009 y›l›nda on kat›
kadar bir art›fl meydana gelecek ve LG, 2012 y›l›nda
tek bafl›na pazara 26 yeni
Windows Mobile telefonu
sunacak. Genel itibar›yla
anlaflma, 50 yeni LG Windows Mobile telefonu ile
sonuçlanacak. LG Electronics CEO’su Yong Nam
“Windows’u kullanan yeni
LG telefonlar›, dinamik bir
flekilde büyüyen bu pazardaki heyecandan yararlanacakt›r,” dedi.
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LG, 50 yeni ak›ll›
telefon üretecek
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Bilim Teknoloji

kodlad›¤›na yönelik 20 hipotez kurdu, bunlar› test
etti ve bu hipotezlerin 12
tanesinin do¤ru oldu¤unu
gösterdi. Beyin ifllevini
gören dört bilgisayar›n yan›s›ra, bir robotik kol, kameralar, kuluçka aleti ve
çeflitli deney ekipman›yla
donat›lan Adam flimdilik,
yeni mezun olmufl bir ö¤rencinin yapt›¤› deneyleri

yap›yor. Bilimadamlar›,
bu tür robotlar›n hem ilerde gelifltirilerek daha
kompleks deneyler yapabilece¤ini hem de bu tür
basit deneyleri yaparak,
bilimadamlar›na zaman
kazand›raca¤›n› söylüyor.
Robotun yarat›c›lar›ndan
Profesör Ross King,
"Adam'›n yapay zekas› sayesinde deney yaparak,
sonuçlar› bir araya getirerek, s›n›fland›rarak ve de¤erlendirerek bilimsel keflifler yapabildi¤ini" belirtti. Biyolojik organizmalar›n yap›s›n›n çok karma-

fl›k oldu¤unu belirten
King, "Biyolojik deneylerin detaylar›n›n en ince
ayr›nt›s›na kadar kaydedilmesi büyük önem arz
ediyor. Bu insan için çok
zor ve zahmetli, ancak bir
robot için çok kolay bir
ifl" dedi. Adam'›n (Adem)
bir prototip oldu¤unu
kaydeden King, yak›nda
s›tma gibi bulafl›c› hastal›klar konusunda çal›flmalar yapmaya programlanm›fl "Eve" (Havva) ad› verilen laboratuvar robotunun da iflleve geçece¤ini
ifade etti.

n ABD'nin ‹nternet Doland›r›c›k Suçlar› birimi, çevrimiçi gerçekleflen suçlar›n
2008 y›l› boyunca %33
oran›nda artt›¤›n› bildirdi.
Federal otoriteler, son üç
y›lda ilk defa suç oran›nda
gözle görülür bir art›fl oldu¤unu kaydetti. FBI taraf›ndan yay›nlanan rapora
göre, 2008 y›l› boyunca
çevrimiçi suçlar nedeniyle
yaflanan mali kay›p 264
milyon dolarla rekor k›rd›.
Çevrimiçi sald›r›lar›n daha
çok Kanada, ‹ngiltere,
ABD, Nijerya ve Çin kaynakl› oldu¤unu belirten federal yetkililer, sald›r›lar›n
2009 y›l›nda Ocak-Mart aylar› aras›nda neredeyse
%50 oran›nda artm›fl oldu¤unu belirtti.
"2009 y›l›n›n çevrimiçi ortamda oldukça suç dolu
geçece¤ini tahmin ediyoruz" fleklinde konuflan FBI
raporunun yazar› John Kane, geçti¤imiz y›l›n kay›b›n›n 239.1 milyon dolar oldu¤unu, aradaki bu fark›n
ise ekonomik krizin "bilgisayar dehalar›n›" daha çok
çevrimiçi suça yönelmesi
nedeniyle gerçekleflti¤ini
tahmin ettiklerini belirtti.
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Sa¤l›ktan
k›sa k›sa
haberler

Sa¤l›ktan Gelecekte erken do¤umlar
k›sa k›sa
haberler

engellenebilir

Marihuana beyindeki
tümörlere iyi geldi
■ Marihuanan›n içindeki

rg
t›ktan sonra do¤um sanc›lar›n›n bafllad›¤›n› gözlemlediler.
Roger Smith, bebe¤in anne karn›nda ölmesi durumunda da do¤um sanc›lar›n›n bafllad›¤›n› hat›rlatarak, "Bu durumda östradiol düzeyi h›zla düflüyor,
denge östriol hormonu
lehine de¤ifliyor ve do¤um sanc›lar› yine bafll›yor" dedi.

'Sar› nokta'ya karfl›
Omega 3

w

ana maddelerden biri olan
tetrahidrocanabinol (THC)
bilefleninin baflta beyindekiler olmak üzere kanserli
tümör hücrelerinin gerilemesi hatta yok olmas›nda
aktif rol oynayabilece¤i belirtildi. Madrid'deki Complutense Üniversitesi taraf›ndan yap›lan ve sonuçlar› Journal of Clinical Investifation'›n nisan say›s›nda yay›mlanan araflt›rma sonuçlar›nda, daha önce kanserli
hücre nakledilmifl olan farelerdeki tümöre yak›n bir
noktaya günde bir doz THC
enjekte edilmesi sayesinde
kanserli hücrelerin kendilerini yok etti¤inin gözlendi¤i
belirtildi. Üniversitenin biyokimya bölümü araflt›rmac›lar›, THC'nin farkl› hücre
tiplerindeki tümörlerin art›fl›n› yüzde 80'den fazla
azaltt›¤›n›, THC'nin beyindeki kanserli hücrelerin yan› s›ra pankreas ve meme
kanserlerinde de etkili olabilece¤inin
saptand›¤›n›
yazd›.

man bafllayaca¤›n› belirleyebileceklerini, hem de
hormon düzeyine yap›lacak müdahalelerle sanc›lar›n erken ya da geç bafllamas›n› sa¤layabileceklerini ve böylece gelecekte erken do¤umlar› bile
önleyebileceklerini söylediler.
Araflt›rma 500 hamile
üzerinde yap›ld›. Do¤um
yaklaflt›¤›nda östradiol ve
östriol
hormonlar›n›n
dengede oldu¤unu belirleyen bilim adamlar›, östradiol hormonu h›zl› art-

w
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Bilimadamlar›, çocuklukta
görülen lösemiyi
enfeksiyonlar›n tetikliyor
olabilece¤ini bildirdiler.

ngiltere Kanser Araflt›rma Enstitüsü'nün bir
araflt›rmas›nda, enfeksiyonlara karfl› vücudun
gelifltirdi¤i TGF adl› bir
molekülün, hastal›¤›n ortaya ç›kmas›na yol açabilece¤i belirlendi. Journal of
Clinical Investigation dergisinde yay›nlanan araflt›rmada, bu sürecin, kanser
öncesi kök hücreleri sa¤l›kl› hücreler aleyhine ço-

‹

¤altt›¤› kaydedildi. Enfeksiyon, söz konu hastal›¤a
yol açan faktörlerden biri
olmakla birlikte, bu araflt›rma, çocuklukta löseminin
en yayg›n görülen türünde
bu molekülün oynad›¤› rol
konusunda güçlü deliler
ortaya koyuyor. Araflt›rmac›lar, lösemi öncesi hücrelerin oluflmas›na, anne
karn›ndayken meydana
gelen genetik bir mutasyo-

nun yol açt›¤›n› bir süre
önce saptam›fllard›. Bu
hücreler daha sonra kemik
ili¤inde büyüyerek, 15 y›l
süresince vücutta sessiz bir
saatli bomba gibi kalabiliyor. Hücreler bir tetikleyiciye maruz kal›rsa, kanser
hücrelerine dönüflebiliyor.
Bu mutasyonun yeni do¤an her 100 bebekten birinde bulundu¤u, mutasyonun oldu¤u her 100 ço-

■ Uykunun sadece stresi ve
yorgunlu¤u atmaya yard›mc› olmakla kalmad›¤›, ayn›
zamanda uyku esnas›nda
yeni bilgiler için beyinde
yer aç›ld›¤› anlafl›ld›. Daily
Mail'in haberine göre, bilim
adamlar› uyku durumlar›
insanlar›nkine benzeyen
meyve sinekleri üzerinde
yapt›klar› araflt›rmada, vücut dinlenirken, beynin de
beyin hücreleri aras›nda yap›lacak yeni ba¤lant›lar için
yer açmakla meflgul oldu¤u
görüldü. Gün içinde kurulan baz› ba¤lant›lar ortadan
kald›r›lmad›kça, beynin al›nan bilgiyle doyma noktas›na gelebildi¤i ve ö¤renme
kapasitesini yitirebildi¤i düflünülüyordu. Yeni araflt›rmada uykunun, meyve sineklerinin beyinlerinin yeni
bilgiler için yer açmas›na
yard›m etti¤i belirlendi.
Washington Üniversitesinden Nörobiyolog Dr. Paul
Shaw, "Ö¤renme deneyimleri s›ras›nda meyve sineklerinde yeni sinapslar›n oluflumunu ve uykunun bunlar›n say›s›n› azaltt›¤›n› izleyebildik" dedi. Ancak bu sinapslar›n nas›l ortadan kald›r›ld›¤› henüz bilinmiyor.
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dergisinde yay›mlanacak
makaleye göre, Newcastle'deki John-Hunter hastanesinde görevli bilim
adam› Roger Smith ve
ekibi, gebelik boyunca
östradiol ve östriol adl›
östrojenlerin dengede oldu¤unu, bu dengenin bozulmas› halinde do¤um
sanc›lar›n›n bafllad›¤›n›
tespit etti.
Bilim adamlar›, hamilelik
s›ras›nda östradiol ve östriol hormonlar›n›n takip
edilmesi sayesinde hem
do¤um sanc›lar›n›n ne za-

rd

o¤um sanc›lar›n›n
bafllamas›na neden olan hormonlar› tespit eden Avustralyal› bilim adamlar›, gelecekte erken do¤umlar›
önleyebileceklerini, hatta
do¤um sanc›lar›n› öne
alabileceklerini umuyor.
Avustralyal› bilim adamlar›, gelecekte erken do¤umlar› önleyebileceklerini, hatta do¤um sanc›lar›n› öne alabileceklerini
umuyor.
Journal of Clinical Endocrinology&Metabolism

ku

■ Northumbria Üniversitesinde beyin, performans
ve besin merkezinin yöneticisi Profesör David Kennedy'nin liderli¤inde yap›lan araflt›rma, çikolatada
bulunan flavanol maddesinin, çok yüksek miktarda
al›nd›¤›nda aritmeti¤i gelifltirdi¤ini gösterdi. Daily Telegraph gazetesinde yay›mlanan araflt›rma çerçevesinde, 30 kifliden, 800 ile
999 aras›nda rastgele bir
say›dan üçer üçer geriye
saymalar› istendi. ‹çinde
yüksek miktarda flavanol
bulunan s›cak kakao içenlerin hesaplamay›, içmeyenlerden daha h›zl› ve
do¤ru yapt›¤› görüldü.
Araflt›rmac›lar, s›cak kakao
içenlerin, bir saat boyunca
durmadan bu ifllemi yaparken yorulmad›klar›n› da
kaydetti. Öte yandan araflt›rmada ayn› grubun, bir
say›dan yedifler yedifler geriye saymas› istendi¤inde
ayn› baflar›y› gösterememesinin nedeni, bunun,
beynin biraz daha farkl› bir
bölümüne ihtiyaç duyulan
daha zor bir ifllem olmas›
fleklinde aç›kland›.

iv
a

iyi geliyor

Uyku, beyinde
yer aç›yor

Do¤um sanc›lar›n›n bafllamas›na neden olan hormonlar›
tespit eden Avustralyal› bilim adamlar›, gelecekte erken
do¤umlar› önleyebileceklerini, hatta do¤um sanc›lar›n›
öne alabileceklerini umuyor.
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Çikolata, aritmeti¤e

cuktan birinde de hastal›¤›n ortaya ç›kt›¤› belirtiliyor. Bu son araflt›rma, herhangi bir enfeksiyona karfl›
vücudun
üretti¤i
TGF'nin söz konusu tetikleyici olabilece¤ini ortaya
koydu. Araflt›rmac›lardan
Prof. Mel Greaves, bu yöndeki araflt›rmalar›n ileride
lösemiye karfl› afl› bulunmas›n› sa¤layabilece¤ini
söyledi.

■ Gözde 'sar› nokta'' olarak adland›r›lan ve görmeyi
sa¤layan 'makula'n›n hastal›¤› olan 'Yafla Ba¤l› Makula
Dejenerasyonu'nda beslenmenin önemli etkisi bulunuyor. Makulan›n renk ve
keskin görmenin gerçekleflti¤i yer oldu¤unu belirten
‹stanbul Retina Enstitüsünden Prof. Dr. Murat Karaçorlu, içinde sar› rengi veren pigmentler bulundu¤u
için bölgeye ''sar› nokta''
dendi¤ini ifade etti. Bu pigmentlerin gözü zararl› ›fl›nlardan koruduklar›n› dile
getiren Prof. Dr. Karaçorlu,
flunlar› kaydetti: ''Sar› nokta, her sa¤l›kl› gözde bulunan, retina yani a¤ tabakada, tam merkezdeki bir milimetrelik bir alan› iflgal
eden anatomik bir bölgedir. Halk aras›nda kullan›lan 'sar› nokta hastal›¤›' ile
de asl›nda 'Yafla Ba¤l› Makula Dejenerasyonu' kastedilmektedir.'' Karaçorlu, sar› noktan›n diyabet, do¤umsal-kal›tsal hastal›klar,
travmalar, retina y›rt›lmas›
ve delinmeleri gibi çok say›da hastal›ktan etkilenebildi¤ini de belirtti.
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“N›ha dora x›zmet û xebatê ye”

i.o

tinê jî bi vê ve girêdayî
ne. Divê DTP ji niha û
pê ve giraniyê bide xabatên flaredariyê. Pispor
dikarin bên anîn û bajarên mînak werin avakirin. Gimgim dikare bibe
bajarekî mînak. Sosyalîstên Tirkiyeyê jî dikarin
di nav flaredariyên Kurdistanê de cih bigirin.
Gelek muhendîs hene
dikarin cih bigirin û
hêzê bidinê. Bi projeyan
xwe befldarî pêflketinê
bikin. Serkeftina di flaredariyan de dikare pêflketinên nû bi xwe re
bîne.”

rd

Ocalan ev nirxandin kirin: “Di çerçoveya pêflniyarên ku min anîbûn ziman de amadekarî dikarin werin kirin û befldariyeke bi bandor a heyetekê dikare pêk were.
Encamên hilbijartinê jî
dikarin bandoreke erênî
bikin. Hilbijartin serkeftineke mezin bû lê serkeftineke bisînor bû.
Bingeha tekoflîna demokratîk vekirî ye. Hêza
AKP’ê ya li herêmê tenê
dikaribû bi berxwedana
DTP’ê were flikandin.
Berê min ev yek anîbû
ziman. Encamên hilbijar-
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an neyînî li vir jî nîflan
bidin. Niha ji aliyê Amerîkayê ve rakirina vê
dorpêça li ser kurdan di
rojevê de ye. Pêwist e ji
vê rewflê re her kes
amade be. Li gorî vê
divê
amadekariyên
rêxistinî û amadekarî
werin kirin.”
Ocalan pêflniyarên xwe
yên ji bo konferansa neteweyî careke din rêz
kirin û bal kifland ku encamên hilbijartinê dê karibin bandorê li Konferansa Kurd jî bike. Der
barê encamên hilbijartinê û bandorên wê de
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calan di hevdîtina xwe de têkildarî mijarên mîna
hilbijartin, Ergenekon,
konferansa kurd ên di
rojevê de nerînên xwe
anîn zimên.
Rêberê PKK’ê Ocalan bi
bîr xist ku ji damezirandina Komarê ve li ser
kurdan dorpêçek heye û
ev nêrîn anîn ziman: “Li
bakurê rojavayê Kurdistanê rewfleke dorpêçê
heye. Kurd bi fetisandinekê re rû bi rû hatine
hifltin. Ev hilbijartin girîng bûn. Encamên wê
dê bandora xwe erênî

rg

Pifltî hilbijartinên herêmî yên 29’ê Adarê hevdîtina yekemîn a bi Rêberê Koma
Civakên Kurdistanê (PKK) Abdullah Ocalan re roja çarflemê pêk hat. Ocalan encama
hilbijartinê ya ku derkete holê mîna encameke girîng lê bi sînor binav kir. Ocalan
destnîflan kir ku heger dewlet bixwaze pê re diyalogê pêk bîne pêwist e bi
rengekî girêdayî hiqûqê, civakî û demokratîk xwe organîze bike.

Tehamulî hezkirina gel jî nakin
D
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Nêzîk deh hezar kesên bi armanca pîrozkirina rojbûna Rêberê PKK`ê Abdullah
Ocalan li bajaroka Alîgora Pirsûsê gihifltine hev, bi mebesta rojê bafirok firandin û
dar çandin. Girseya slogana, "Ji Ocalan re azadî" avêt li ser plaqeyan jî nivîsa,
"Rêwitiya ber bi rojê ve" nivîsandin. Di riya Amarayê de hêzên dewletê tehamulî
hezkirina gel nekir û destûr neda ku gel bikeve Amarayê. Di encama mudaxeleye
Mustafa Dag (27) û Muhsum Karaoglan (21) hate kufltin û gelek kes birîndar bûn.
klaman rojbûna Ocalan
pîroz kir.
fiaredarê Bajarê Mezin ê
Amedê Osman Baydemîr
li ser navê flaredaran axivî û diyar kir ku ev e germahiya dilê gelê kurd a li
ser erdnîgariya 4 parçe
ya Mezopotamyayê. Baydemîr bang li gel kir û
wiha got: "Hûn sîtavka
roja ku axa Mezopotamyayê ronî dike ne. Hezar
silav ji hesreta dilê we re.
Ez bawerim di demeke
kin de hemû nirxên me
dê bibin mizîngiya azadiyê."
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i çarçoveya `Mefla
Amarayê` ya bi
boneya 60`e mîn
salvegera rojbûna Rêberê
PKK`ê Abdullah Ocalan
ji hêla TUHAD-FED`ê ve
ber bi Gundê Amarayê
yê Ocalan lê ji dayîk bûyî ve tê lidarxistin de, 10
hezar kes li Bajaroka Alîgora Navçeya Pirsûsa Rihayê gihifltin hev. Di duyemîn roja meflê de jî pîrozbahiyan bi cofl berdewam kir. Bi boneya rojbûna Rêberê PKK`ê Abdullah Ocalan 60 hunermendên kurdan derketin
ser dikê û heta derengî
flevê pîrozbahiyê berdewam kir. Bi hezaran
kesên li ber dahol û zirneyê govend girê dan,
sloganên, "Rojbûna te pîroz be ey Serok Apo",
"Ocalan", "Bijî Serok
Apo" û "Em dê destê
dirêjî Ocalan dibin biflikînin" avêtin. Ciwanên kule çêkirin posterên mezin
ên Ocalan vekirin û alên
PKK`ê hildan. Li ber
agirê
hatî
pêxistin,
stranên li ser Ocalan hatine nivîsandin hatin gotin. Li kûnan jî jinan bi

fiITIL HATIN ÇANDIN
Di dema gotina stran û
girtina govendan de sloganên "Rojbûna te pîroz
be ey serok Apo", "Bijî
Serok Apo", "Ocalan",

"PKK gel e gel li vir e",
"Kurdistan ji faflîzmê re
dê bibe goristan", "Bi can
bi xwîn em bi te re ne
Ocalan" hatin avêtin û
azadiya Ocalan hate
xwestin. Ciwan jî bi awayekî leflkerî mefliyan û
alên PKK’ê û posterên
Ocalan vekirin. Li ser
dikê helbest, stran û ni-

vîsên ji bo Ocalan hatine
nivîsîn hatin xwendin.
Xwîflk û birayê Ocalan
Mehmet Ocalan û Fatma
Ocalan ku tevli bernameyê bûn rastî eleqeyeke mezin hatin. Strana
zarokê 7 salî ku ji bo
Ocalan çêkiriye û li qadê
gotiye rastî eleqeyeke
mezin hat. Li qadê na-

meyên ku tê de wêneyê
Rêberê PKK`ê Abdullah
Ocalan û bircên Amedê
hene, yên bi sernavê
"Azadiya te azadiya me
ye" hatin belavkirin.
2`yemîn roja "Mefla Amarayê jî bi berdana bafirkan û bi sloganên ji bo
azadiya Ocalan hatine
avêtin dest pê kir.
Li gundê Kulunçeya bi
ser Pirsûsê ve bi pêflengiya Tevgera Jina Azad û
Demokratîk û TUHADFED`ê bi munasebeta
rojbûna Ocalan dar hatin
çandin. Dar çandin bi
tevlibûna Mehmet û Fatma Ocalan, parlamenterên DTP`ê, gelek flaredarên DTP`î û bi sedan
kesan pêk hat.
Di dema ku "Mefla Amarayê" ji Alîgorê dest pê

kir de hate zanîn ji ber
ku li ser biryara Walitiya
Rihayê di navbera 3-5 nîsanê de operasyon pêk
hatiye, li Bîrecîk û Xelfetiyê biryara "Ji ber operasyonan li vir tu çalakî
nayên kirin" hatiye girtin.
Ligel panzer û akrepan
polîs û leflkeran li ser
rêia Amarayê ku 20 kîlometre ji Amarayê re maye barîkat hatin danîn. Ji
bo ku barîkat bêne rakirin heyeteke ku parlamenterên DTP’ê di nav
de bi rayedarên leflkeran
re hevdîtin pêk anî, lê
bersiveke erênî nehatine
dayîn. Ligel vê yekê gel
helwesta leflkeran û
tîmên taybet qebûl nekir
û nerazîbûna xwe anî ziman. Leflker û tîmên taybet bi bombeyên gazê û
guleyên plastîk êrîflî gel
kir.
Di encama êrîflan de welatiyê bi navê Mustefa
Dag û Muhsum Karaoglan jiyana xwe ji dest da.
Her wiha di encama mudaxeleyê de herî kêm 60
kes birîndar bûn. Birîndar rakirin Nexweflxaneya Dewletê ya Bîrecîkê.
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52 stargeh têrî nakin

Jina ku mexdûrê flîdetê
dimîne di serî de serî li
stargehan dide. Lê li Tirkiyeyê ev hejmar têrî
pêwîstiyan nake. Stargehên jinan jî bo hilbijartinên partiyan bû malzeme û pêflnexistin. Di
hilbijartinên 22’ê tîr-

2 PIRSNAME

mehê de hikûmetê propagandaya “Ji bo têkoflîna flîdeta nava malê, tore û namûsê re sifir toleras” kirin û her wiha go-

e. Stargehên walîtiyê jî 3
û 59 kapasîteya wê heye. Her wiha 3 stargehên taybet hene. Çubukçu, destnîflan kir ku
li Tirkiyeyê bi tevahî 52
stargeh hene û hezar û
297 kapasîteya wê heye
û wiha got: “Hezar 874
jinên ku dibistana seretayî qedandiye ji sedî
10’ê wan re kar hatiye
dîtin. Ji sedî 10 jin tenê 3
mehan li stargehan dimînin.” Çubukçu, da zanîn ku ji bo îstîhdamê û
çareseriya pirsgirêkan
xebat û projeyên cuda
tên amadekirin.

i.o

Parlamentera CHP’ê ya
Edeneyê Gaye Erbatur 2
pirsname ji Nîmet Çubukçu re flandin. Çubukçu bersiv da pirsnameya Erbatur û destnîflan kir ku nikarin hejmara jinên ku xizmet ji
stargehan wergirtine bidin. Çubukçu, diyar kir
ku gelek jin ji ber ku
demdirêj li stargehan
namînin û ev hejmar gelek caran diguhere. Çubukçu, got ku 27 stargehên SHÇEK`ê hene û
kapasîteya wê 593 e. 19
stargehên flaredariyê hene û kapasîteya wê 609

rd

STARGEH
TÊRA NAKIN

tin ku dê hejmara stargehan zêde bibe. Lê li
ser hilbijartinê sal derbas bûn ji hejmara stargehan hêj yên girêdayî
dewletê 38 e.
Li gorî standart û peymanên navneteweyî, lazim e ku ji her 7 hezar û
520 nifûsî re stargehek
vebe. Li zagona flaredariyan jî cihê ku nifûsa
wan ji 52 hezarî zêdetir
e divê stargehên jin û
zarokan lê vebin. Nifûsa
Tirkiyeyê ji 70 mîlyonî
zêdetir e û herî kêm
divê 9 hezar stargeh hebin. Niha li Tirkiyeyê
tenê 52 stargeh hene.
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hejmara stargehan zêde
bike. Lê hikûmetê di vê
mijarê de azmûmeke
bafl dernexist holê. Niha
li Tirkiyeyê ne 52 stargeh heye lê divê herî
kêm 9 hezar stargeh bên
avakirin.

ku

i Tirkiyeyê hejmara
stargehan
gelek
kêm e. Her wiha bi
vekirina stargehan pirsgirêka flîdetê nayê çareserkirin. Divê pergaleke
wisa bê afirandin ku êdî
jin bi tena serê xwe bikare li ser piyan bimîne.
Li Tirkiyeyê flîdeta li ser
jinê hatiye asteke xeternak, ji 3 jinan jinek tê
kufltin, tê tacizkirin,
têkiliya cinsî ya bi zorê
lê tê kirin.
Li gorî qanûna nû 4 hezar stargeh li Tirkiyeyê
hebin. Hikûmeta AKP’ê
di hilbijartinên 22’yê tîrmehê de soz dabû ku dê

rg

Wezîra Dewletê Nîmet Çubukçu bersiv da pirsnameya ku der barê stargehan de hatiye amadekirin. Çubukçu, diyar kir ku
Dezgeha Parastina Zarok û Xizmeta Civakê ya Tirkiyeyê (SHÇEK), flaredarî, wîlayet û dezgehên taybet û bi tevahî 52
stargehên jinan li Tirkiyeyê hene. Ev stargeh tenê dikarin xizmetê bide hezar 297 jinan. Her wiha ji hezar 874 jinan tenê
ji sedî 10 jinan re kar hatiye dîtin. Wekî her car Nîmet Çubukçu soz da lê di pratîzekirinan de qels ma.

170 jin hatin qetilkirin

i baflûrê Kurdistanê her roj jinek
bi flîdetê re rû bi
rû dimîne û tê qetilkirin. Wezareta Mafên
Mirovan a Baflûr daneyên qetilkirina jinan
aflkera kir.
Berdevka
Wezareta
Mafên Mirovan a Kurdistanê Nazim Dilbend
der barê qetilkirina jinan de agahî da. Nazim
Dilbend, di axaftina
xwe de bal kifland ser
projeyê û got ku konsolosiya Hewlêrê ya

Îngilistanê li dijî flîdetê
projeyek amade kir.
Hikûmet gelek caran li
dijî flîdetê ket nav
hewldanan û gelek soz
da lê gotinên xwe pratîze nekir. Soz, sererastkirinên qanûnan û
tedbîrên îdarî trajedî ji
holê ranekir. Qanûnê
têrê nekir. Zextên li
hemberî jinê bi xwekufltinê encam bûn.
Di salên borî de li baflûrê Kurdistanê cara
yekem li dijî sûcên li
hemberî jinê kampanya

w

w

w
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Wezareta Mafên Mirovan a baflûrê Kurdistanê diyar kir ku di
sala borî de 170 jin bi navê namûsê hatine kufltin û 333 jinên
ku bi flîdetê re rû bi rû mane û agir berdaye bedena xwe.
hatin destpêkirin. Di
encamên wê kampanyayê de hikûmeta kurd
hîn tedbîr girtin lê, ev
tiflt jî wekî her car di
gotinan de ma. Ji ber
ku sûcên li hemberî
jinê pêk hatî bê ceza
ma.

KUfiTINEKE DIN
Li Elbistana Meraflê
dayika 7 zarokan ji
hêla hevserê xwe ve
hate kufltin. Li gorî
agahiyên ku hatin bidestxistin li gundê Kalealtiya Elbistanê di
navbera A.T. (57) û Halîme T. (55) nîqafl deket. Pifltî nîqaflan ji ber
ku Halîme T. ji malê
derket, A. T bi guleyê
ew kuflt. Helîme li piflt
û serê xwe bi guleyê
birîndar bû. Halîme T.
li Nexweflxaneya Dewletê ya Elbîstanê jiyana
xwe ji dest da. Halîme
T. li gund hate definkirin. MERAfi

Daxwaza ewlatkirinê ya Madona

hat red kirin
Dadgeha amerîkayê destûr neda stêrka popê Madonayê
cara duyem ji Maldawîyê zarokek ewlat bike.

W

ek tê zanîn Madona berê jî zarokek ji wî welatî ewlat girtûbû û pifltre
hin rexne çêbûbûn ku Madonayê bi awayek ne legal ev zarok ewlat
girtiye û dewlata Malavî jî miameleyeke taybet ji Madonare nîflan daye.
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Encama c›vîna G-20`an

hat›n b›nçavk›r›n

Ji Rasmussen xwest ku

Danîmarka
ROJ TV’ê bigire

w

w

erokwezîrê Dewleta
Tirk Recep Tayyîp
Erdogan li Londonê
li hemberî Sekreteriya
Gifltî ya NATO’yê ya Serokwezîrê Danîmarkayê
Rasmussen xwest ku Danîmarka ROJ TV’ê bigire.
Lijneya Rêveber a ROJ
TV’ê li hemberî vê flantaja
Erdogan daxuyaniyeke
nivîskî wefland. Di daxuniyê de hate gotin ku, tê
xwestin çapemeniya kurd

w

S

bibe qurbanê têkiliyên
navneteweyî yên siyasî,
leflkerî û aborî.
Lijneya Rêveber a ROJ
TV’ê di daxuyaniya xwe
ya nivîskî de bi bîr xist ku
ROJ TV bi lîsansa Danîmarkayê ji sala 2004’ê vir
de ye weflanê dike û wiha got: “Dewleta tirk ji bo
ku televîzyona me bê girtin hem di radeya Danîmarkayê û hem jî di radeya YE’yê heta niha gelek

rg

Îtalya, Japonya, Meksîka,
Erebistana Siûdî, Koreya
Baflûr, Afrîkaya Baflûr,
Yekîtiya Ewropayê û Tirkiyeyê jî di civînê de cih
girt. Lê rêxistinên navneteweyî yên dijberî globalîzmê, rêxistinên sivîl,
mafên mirovan, sazî û
dezgeyên floreflger û demokrat li hemberî vê civînê di nav tifaqekê de
dest bi xwepêflandanan
kirin û di pêvajoya civînê de aktîvîteyên cur
bi cûr pêk anîn. Di van
xwepêflandanan de kesek ji ber derbên polîsên
Îngilistanê hat kufltin û
gelek kes jî hatin binçavkirin.

Berdewar›ya Êrîvanê

ya 16`ê nîsanê
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Serokwezîrê Dewleta Tirk Recep
Tayyîp Erdogan li Londonê li
hemberî Sekreteriya Gifltî ya
NATO’yê ya Serokwezîrê
Danîmarkayê Rasmussen xwest ku
Danîmarka ROJ TV’ê bigire. Lijneya
Rêveber a ROJ TV’ê li hemberî vê
flantaja Erdogan daxuyaniyeke
nivîskî wefland. Di daxuniyê de hate
gotin ku, tê xwestin çapemeniya
kurd bibe qurbanê têkiliyên
navneteweyî yên siyasî,

zar endamên xwe flandin
Fransa û Almanyayê. Dijberên globalîzmê jî pifltgiriya çalakiyên protestoyî yên li dijî NATO’yê
kirin. Li gorî vê Fransa û
Almanyayê jî 25 hezar
polîs ji bo parastina civînê peywirdar kirin. Civîna pîrozkirina 60’emîn
a NATO’yê li bajarê
Strasbourga Fransa û
Kehla Almanyayê duh
dest pê kir û îro dê bi
dawî bibe. Di vê civînê
de lîderên 28 welatan
cih girt in.
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lîsên ku bi çek û pûsatên
cur bi cur xwe pêçabûn,
pêflî li xwe pêflandêrên
gundê ‘antî- NATO’yê’
girtin û nehifltin ku
xwepêflandêr bikevin
nav Strasbourgê. Di encamê de polîs 300
xwepêflandêr girtin û di
lêpirsînê re diborîne û ji
bilî van jî 105 xwe
pêflandêr girtin binçavan. Ji bo ku li dijî NATO’yê di nav çalakiyên
protestoyî de cih bigirin
ji 23 welatan nêzî 500
komele li derdora 60 he-

S

zêdetir bankayan, fonên
razameniyê yên bi rîsk,
saziyên ku dereceya
krêdiyê didin û berdêla
ku ji bo van rêveberan tê
veqetandin dê ji nêz ve
biflopînin û kontrolan bikin. Biryara din ya ku girîng tê dîtin jî li ser welatên ku wek bihuflta
bacê tên qebûlkirin e.
Navê van welatan hat
dayîn û hat gotin ku li
hemberî van welatan
tedbîr dê bê girtin.
Di civîna G20’an de ligel
Amerîka, Îngilistan, Almanya, Fransa Rûsya û
Çînê, Arjantin, Awistralya, Brezîlya, Kanada,
Hindistan, Endonezya,
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i pêr êvarê ve bûyer
dest pê kirin û tê gotin ku xwepêflandêr jî
li hemberî êrîflên polîsan
bi çoyan bersiv didin. Di
dema lêkdana polîs û
xwepêflandêran de 10
rawestgehên otobusan
hatin tahrîpkirin. Her wiha konteynirên çopê
wek bariyer bi kar anîn
û ew dan ber agir. Hat
gotin ku çalakvan xwest
ji gundê ‘antî-NATO’yê’
ya baflûrê Strasbourgê
bi ser navenda civîna
NATO’yê de bigirin. Po-

erokwezîrê Îngilistanê Gordon Brown
di dawiya civîna
G20’an a li Londonê de
daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de diyar kir ku
ji bo pifltgiriya aboriya
navneteweyî bikin biryar
dane ku trilyonek dolar
veqetînin.
Pere ji bo alîkariya welatên ku herî zêde ji krîza navneteweyî bandorê
dîtine, didin Fona Peran
ya Navneteweyî. Brown
destnîflan kir ku fonên
din jî ji bo bazirganiya
global bên zêdekirin dê
bi kar bê. Nûnerên welatên ku befldarî civînê
bûn soz dan ku dê hê

ku

Civîna pîrozkirina salvegera 60’emîn a NATO’yê duh li
bajarê Strasbourga Fransayê dest pê kir. Dijberên NATO’yê
û pergala global jî dest bi xwepêflandanên protestoyî kirin û
di xwepêflandanan de polîs êrîfl bir ser xwepêflandêran. Di vê
êrîflê de flereke dijwar dest pê kir. Polîs bi gifltî 300 kes di lêpirsînê
re bihurandin û 105 kes jî ji ber bûyeran hatin binçavkirin.

Serokwezîrê Îngilistanê Gordon Brown
diyar kir ku di civîna G-20’an de ji bo pêflî
li krîzê bê girtin, bêkarî bê kêmkirin û ji
bo ku piyasayên malî hê xurtir bên kontrolkirin li ser bernameyekê li hev kirine.

i.o

105 d›jberên Natoyê

caran kete nav hewldanan. Zext û zorên li ser
çapemeniya kurd di serdema Hikûmeta AKP’ê de
her ku diçe zêdetir bûne.
Ligel zîrveya NATO’yê û
serdema Serokdewletê
Amerîkayê Barack Obama ya ji bo Ewropa û Tirkiye jî di nav de spekûlasyon û zextên li ser ROJ
TV’ê zêdetir bûne.”
Di dewama daxuyaniyê
de Lijneya Rêveber a ROJ
TV’ê bal kifland ser têkçûna AKP’ê ya di hilbijartinên bakurê Kurdistanê û
bi bîr xist ku helwesta Erdogan a li Londonê bêtehamuliya wî ya li hemberî saziyên kurd nîflan dide. Di daxuyaniyê de hate gotin ku Erdogan ROJ
TV’ê wekî amûrê bazarê
bi kar tîne û anî ziman ku
ev yek derveyî pîvanên
hemdem ên civaka Ewropayê ye.

Dîrektorê Enstîtuya Qafqasan a Ermenistanê Îskandaryan,
got ku ihtîmal heye di 16’ê nîsanê de sînorê di navbera
Tirkiye û Ermenistanê ji çûn û hatinê re vebe.
i ser agahiyên di
medyayê de hatin
belavkirin ku dibêjin
sînorê di navbera Tirkiye
û Ermenistanê de dê di
16’ê nîsanê de vebe, Alexander Îskandaryan, pifltgirî da wan daxuyaniyan
û anî ziman ku ev ihtîmal
heye.
Rojnameya Wall Street Journal ku li Brukselê weflanê dike li ser agahiyên
ji hin dîplomatan girtine,
diyar dike ku dê roja 16’ê
nîsanê sînorê di navbera
Ermenistan û Tirkiyeyê
de bê vekirin. Lê heta niha di vê derbarê de tu daxuyaniyên fermî nehatine
dayîn.
Îskandaryan, li ser vê mijarê wiha ramanên xwe
anîn ziman: “Di sedsala
21’ê de girtina sînoran di
navbera welatan de tifltekî tewfl û bê wate ye. Ev
yek heke pêk were dê ji
alî Rojhilat ve deriyekî gi-

L

rîng ji Ewropayê re vebe
û ji bo Tirkiyeyê jî dê bibe riyeke giring bi Rojhilat re.
Heke vekirina sînorê di
navbera Ermenistan û Tirkiyeyê de pêk were dê
bajarên her du welatan jî
sûdê ji vê yekê bigirin.
Li Tirkiyeyê nijadperist li

hemberî vê dertên û naxwazin Tirkiye bi Ermenistanê re têkilî dayne. Hê jî
li Tirkiyeyê hiflmendiya
nijadperest ya neyartiya
ermeniyan dike desthilatdar e. Heke ne ji bandora
hêzên navneteweyî be li
Tirkiyeyê pêkhatina gefledaneke wisa ne pêkan e.
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Scarlett Johansson ji bo reklamên flerabê

derket pêflberî kamerayan
unermenda delal
û navdar Scarlett
Johansson ji bo
reklamên flerabê navdar ê
fransizan Moet & Chandon derket pêflberî kamerayan, wêneyên rind
pêflkêfl kir tevî fleraba
xwe.
Ew û flerab hat cem hev;
fierabê ku her dimîne
xwefltir dibe, lê ew hê
bêyî bimîne xwefliktir e...
Di galaya fîlm de li ser
pirseke Johansson wisa
got: "Ji bo min lîstina di
reklama Moet & Chandon
de rûmeteke rastîn e. Di
nav dîroka wê de êdî ez jî
heme. Û ji bo min ev yek
xwedî wateyeke mezin
e." Johansson bi fîlmê
"Lost In Translation" gav
avêt nav Hollywoodê, di
sala 2007'an de di fîlmê
"Keça Boleyn" der deket
pêflberî sînemahezan û di
sala 2008'an de jî di fîlmê
derhênerê navdar Woody
Allen ê bi navê "Vicky
Cristina Barcelona" de
wekî lîstikvanek serketî û
delal silav li hezkiriyên
xwe kir.Johansson berê
reklamên flerabê di reklamên kozmetîkê Dolce &
Gabbana cih girtibû.

H

fierab her ku dimîne û kevn dibe xwefltir
dibe. Scarlett Johansson hê ew kes kevn
nebûye lê flerabeke xwefl pêflkêfl dike
tevî dîmenên xwe.

zewicî û wekî malbateke
ji Springfieldê ya ji çîna
navîn li Evergreen Terraceê ji xwe re jiyaneke
saz kirin.
Bi navê Bart, Lisa û Maggie sê zarokên wan
çêbûn.
Di xêzerêzefîlmê de Bart
her 10, Lisa 8, Maggie jî
her yek salî ye.
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bav Marge û Homer, zarokên wan Bart, Lisa û
Maggie hene û wêneyê
wan dê li ser pûlan hebe.
The Simpsons di sala
1987'an de wekî skêcên
biçûk di Tracy Ullmann
Show cih girtin dûre kirin
xêzefîlmekî bi nîv saetê.
Bav Simpson bi hezkiriya
xwe ya li lîseyê Marge re
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êzefîlman bi xê zan
The
Simpsons
(Malbata Simpson)
ji sala 1987'an ve tê nîflandayîn. Niha Xizmetên
Posyayê yên Amerîkayê
diyar kir ku wan pûlên ji
wêneyê Malbata Simpson
pêk tê çêkirine û ewê
derxin piyaseyê. Di Malbata Simpson de dê û

ku
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Xizmetên Posyayê yên Amerîkayê diyar kir ku wan
ji malbata The Simpson pûl çêkirine.
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Simpsonê çêkirin

i.o

Pêlûn Malbata

Fazil Say nameyeke ji Baykal re fland:

Me dengê xwe neda te!
Hunermend Fazil Say li ser hilbjartinê ji Serokê
CHP'ê Deniz Baykal re nameyek fland.
unermend Fazil
Say li ser hilbjartinê ji Serokê
CHP'ê Deniz Baykal re
nameyek fland û wisa
got: "Denîz beg 20 mîlyon di nav metirsiyê de
ne. Ne henek e. Ev hêzek
girîng e...Û em êdî
pêngavan dixwazin bibî-

w

w
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nin. Em dixwazin ji paranoyayên Ergenekon û
yên wisa, ji taravmayên
flerîetên derê, em dixwazin li welatekî normalbijîn... Hûnê tifltek zêdetirî
AKP'ê pêflkêflî gel bikin?
Di nav van 3 salan de?"
Fazil Say di nameya xwe
de li ser kurdan jî sekini-

ye û wisa gotiye: "Guneydogu, Kurd...
Bi awayekî mafdar wan
di dengdayînê de biryar
li ser DTP'ê dane. Yê
wan jî dengek xurt e... Li
Guneydogu denge we sifir e! Sifir destpêkek bafl
e, lê ger fikir hebin...
Hûnê çawa bibin alîkarê

kurdan? Hûnê çareseriyeke çawa ji bo pirsgirêka
kurd bînin?"
Say di nameya xwe de
gotiye, "Deniz beg, mirovên ku vê nameya min
bixwînin dê pirsên xwe jî
lêzêde bikin, û gelek
pirsên ku ji we bêne pirsîn hene" û wiha domandiye: "Lê rastiyeke heye:
Hûn mecbûr in bikin.

Ger hûn nekin, bi awayeki bi hurmet cihê xwe ji
bo kesên ku dikarin bikin, ji bo ciwanên jîr
bihêlin..."
Hunermend Say li ser
dengên ku gel dane
CHP'ê jî sekiniye û gotiye. "Sedî 24 dengên ku
dane we ne ji bo 'we' bûne... Em hatin cem hev. Ji
ber metirsiyên xwe."
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“Welcome” ‹ngiltere’ye geçmek için bekleyen

kaçak göçmenleri anlat›yor

w
w
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DEVLET‹N GÖÇMEN
POL‹T‹KALARINI
ELEfiT‹REN B‹R F‹LM
2009’un Mart ay›nda gösterime giren “Welcome”
gördü¤ü yo¤un ilginin yan›s›ra, muhtemelen sinema tarihinde benzeri gö-

rülmemifl çok ilginç tart›flmalarla da gündeme geldi. Devletin göçmen politikalar›n› elefltiren yönetmenle Göçmenlikten Sorumlu Bakan Eric Besson
aras›nda yaflanan polemik
sonucunda “Welcome”
için parlamentoda özel
gösterim düzenlendi ve
sonuçta yönetmenin de
arzu etti¤i flekilde devle-

tin kaçak göçle ilgili yasalar›n›n de¤ifltirilmesi gündeme geldi. fiimdi yeniden düzenlenen bu yasa
tasar›s›na “Welcome Yasalar›” denmeye baflland›.
Yönetmen, “Welcome”da,
Fransa’dan ‹ngiltere’ye
geçmek için bekleyen kaçak göçmenlerin yaflad›¤›
trajedilere kameras›n› çevirerek bunlara uygula-

ku

lanan film için para bulmak kolay olmasa da bu
film 890 bin izleyici ile
büyük bir baflar› yakalad›.
Üstelik Frans›z sinemas›n›n Oscarlar› kabul edilen
Césars ödüllerinde de iki
ödül kazand›.
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her gösterildi¤inde 7 milyon seyirci toplayarak
farkl› bir sükse yapt›.
Farkl› temalara farkl› ama
samimi ve içten yaklafl›mlar› ile dikkat çeken yönetmenin 2001 y›l›nda
“Mademoiselle”, 2004 ise
“L'équipier” isimli filmi sinemaseverler ile bulufltu.
Yönetmen’in ilk defa bir
kitaptan uyarlad›¤› “Je vais bien, ne t'en fais pas”
(Ben iyiyim merak etme
sen) isimli filmi 2006’da
salonlara ç›kt›. Olivier
Adam’›n kitab›ndan uyar-
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rans›z yönetmen Philippe Lioret uzun y›llar sinemada ses mühendisi olarak çal›flt›ktan
sonra kamera arkas›na
geçti. ‹lk filmi “Tombes
du ciel”i 1994’te çeken
Lioret, genifl kesimler taraf›ndan ilgiyle izlendi.
Yönetmen 1997’de “Tenue correcte exigée”yi çekti.
Evsizlerin satt›¤› gazeteyi
da¤›tan birinin hikâyesini
anlatan bu samimi komedi sinema salonlar›nda
beklenen ilgiyi görmemesine karfl›n televizyonda

nan insanl›k d›fl› muameleleri gerçekçi dille beyaz
perdeye yans›t›yor. Biri
Kürt biri Frans›z iki aflk
hikayesi etraf›nda insani
ve içten bir dille kaçak
göçmenlerin yaflad›¤› sorunlar› anlatan “Welcome”
Fransa’da büyük bir tart›flma yaratt›.
Tart›flmalar üzerine “Welcome” filmi için parlamentoda milletvekillerine
özel gösterim yap›ld›. Sonuçta kaçak göçmenleri
evlerinde bar›nd›ran veya
onlara yard›m edenlere 5
y›l hapis ile 30 euro a¤›r
para cezas› öngören yasalar›n de¤ifltirilmesi gündeme geldi. Bir filimle k›sa
bir sürede kamuoyunu
harekete geçirip yasalar›n
de¤iflmesini gündeme getiren Yönetmen Lioret de
böylece Frans›z sinemas›n›n büyükleri aras›ndaki
yerini ald›.
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Frans›z yönetmen Philippe Lioret, “Welcome” adl› filminde,
Fransa’n›n Meksika’s› olarak adland›rd›¤› Calais’de göçmenlerin
Eldoradosu olarak adland›r›lan ‹ngiltere’ye geçmek için bekleyen
kaçak göçmenlerin yaflad›¤› trajedilere kameras›n› çevirerek bunlara uygulanan insanl›k d›fl› muameleleri son derece gerçekçi ve
insani bir dille beyaz perdeye yans›t›yor.
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Beyonce’nin kostümleri

Thierry Mugler’dan
Beyonce’nin turnesinde giyece¤i tasar›mlar ünlü moda
tasar›mc›s› Thierry Mugler’a emanet.

Malzemeler

ce’nin I‘m Sasha Fierce albümünün kapa¤›nda giydi¤i motosiklet büstiyer
de Mugler tasar›m› olup,
ayn› klipte yer alm›flt›. Eskizlerden anlafl›ld›¤› gibi
Madonna’n›n bafllatt›¤›
body/mayo flov kostümü,
Britney Spears’dan sonra
Beyonce’de de görülecek.

4 adet 25 graml›k dana jambon
4 adet 150 graml›k kemiksiz ve derisi ç›kar›lm›fl
tavuk gö¤sü175 gr arpac›k so¤an›
Sos için: 75 gr so¤an, 275 ml sek beyaz flarap,
1 kokulu otlar buketi, 1 tavuk suyu tableti,
275 ml kaynar su, 15 gr tereya¤, 20 gr un.
Garnitür olarak: 125 gr brokoli, 175 gr havuç.
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d›fl›nda flovunu da tasarl›yor. Ifl›klara ve koreografiye yard›m eden tasar›mc›n›n bu yönünü 1992 y›l›ndaki George Michael’›n
Too Funky klibinde görmüfltük. Klibin yönetmeni
olan Mugler’›n bu tip bir
ifle çok da ayk›r› bir isim
olmad›¤› ortada. Beyon-

i.o

eçen haftasonu
bafllayan turnenin
kreatif dan›flman›
2003 y›l›nda couture tasar›mlar›n› b›rak›p, parfüm
markas›na odaklanan tasar›mc› Thierry Mugler oldu. Böylece tasarlamaya
geri dönen Mugler, Beyonce’nin kostümlerinin

Beyaz fiarap Sosunda Tavuk

Haz›rlan›fl›

için tasarlayacak

Moss’un dokuz sezon süren beraberlikleri ile devam edecek.
Tasar›m dünyas›na bu iflbirli¤i ile ad›m atan
Gwyneth Paltrow’un birkaç ay önce stil, yemek
ve hayat önerilerini paylaflt›¤› Goop.com adl› bir
sitesi de bulunuyor.
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Koleksiyondan elde edilecek gelir, bir çocuk
esirgeme kurumuna ba¤›fllanacak.
Ünlülerin
kapsül koleksiyon haz›rlama rekabeti önümüzdeki sezon, New Look
firmas›na
Alexa
Chung’un tasar›mlar› ve
Topshop
ile
Kate

ku

Frans›z giyim firmas› ZoeTee, Gwyneth Paltrow’la iki sezon
için elbise, tiflört ve tayt tasar›m› için anlaflt›.
oetee firmas›na yedi parçal›k kapsül
koleksiyon haz›rlayacak olan Gwyneth Paltrow’un tasar›mlar› 20092010 K›fl sezonu için haz›rlan›yor. Aktristin stilini
yans›tacak olan parçalar
aras›nda, taytlar, mini elbiseler de bulunacak.

.a
rs

Trençkot erke¤e yak›fl›r
Bahar mevsiminin vazgeçilmezi trendçkot nas›l
giyilmeli, al›rken nelere dikkat etmeli.
870’te
Thomas
Burberry’nin gabardini icat etmesi
ve M›s›r kotonunu su
geçirmez hale getirip
nefes ald›rmas›yla ortaya ç›kan trençkot-ya¤murluk erkekler için
tak›m› tamamlayan en
fl›k d›fl giyimlerden biri.
Humprey Bogart’›n Casablanca’da, Dustin
Hoffman’›n
Kramer
Kramer'e Karfl›’da ve
Brad Pitt’in Ocean’s
Twelve'de giydikleri
trençkotlar, bu d›fl giyimin efsanesini beyaz
perdeye tafl›y›p ikonlaflt›rlanlardan.

w

w

w
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ceketiniz yoksa dükkandaki bir ceketi giyip üzerine trençkotu
deneyin.
Böylece omuzlar›n nas›l duraca¤›ndan emin
olursunuz.
>> Ya¤murluk ya da
trençkotun su geçirgenli¤i olup olmad›¤›n›
kontrol edin.
>> Trençkot tam üstünüze oturuyorsa, belindeki kemeri ba¤lamay›n. Kemeri arkada
ba¤lanm›fl flekilde b›rakmak daha iyi duracakt›r.
>> Ya¤murlu¤unuz, diz
kapa¤›ndan
5-15cm
yukar›da olsun.
>> Haki renkte bir
trençkot her zaman hayat kurtar›r. Koyu ten
rengi ve siyah da seçimler aras›nda olmal›.

TRENÇKOT
ALIRKEN NELERE
D‹KKAT ETMEL‹?
>> Trençkot denerken,

Tavuk gö¤üslerini rulo
yaparak ya da kesip
üst üste koyarak kübik
bir flekile getirin. Jambonlar› tavuklara sar›p
bohçalar yap›n. Uygun
bir kaba al›p, 200 derece f›r›na soydu¤unuz
arpac›k so¤anlar›yla
beraber at›n. 35-40 dakika tavuklar piflinceye
kadar f›r›nlay›n. Bu
arada sosu haz›rlay›n.
So¤an› do¤ray›p, kokulu otlar buketi ve flarapla beraber kaynat›n.
10 dakika sonra buketi
ç›kart›n. Tavuk suyu
tabletini suda eritin.
Tereya¤›n› eritip unla
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Gwyneth Paltrow Zoetee

kar›flt›r›n. Yavafl yavafl
tavuk suyunu ve sonra
da beyaz flarab› ilave
edin. Kaynad›ktan sonra sos koyulafl›nca
ocaktan al›n. Sosu tavu¤un üzerine döküp,
10 dakika kadar f›r›nda
piflirin. Bu arada garnitür olarak kullanaca¤›n›z sebzeleri buharda
hafllay›n ve servis yap›n.

PRAT‹K B‹LG‹LER
• Gömlek
yakalar›ndaki kirleri
gidermek için, gömle¤i
makineye atmadan
önce yaka k›sm›na
sabun sürüp 15 dakika
bekletin.
• Mutfak eflyalar›n›n
üzerindeki etiket izlerini yok etmek için,
üzerlerine mobilya
cilas› serpip yumuflak
bir bezle silin.
• F›r›n›n›za sinmifl
kötü yemek kokular›
için; yemek yapmadan
önce f›r›n›n›z›n ortas›na
yar›s› sirke yar›s› su ile
doldurulmufl bir tava
koyun. F›r›n›n›z› birkaç
dakika için ›s›t›n daha
sonra so¤umaya
b›rak›n.
• Tutkal lekelerini
ç›karmak için, sirke ile
›slat›p, bol su ile durulanmal›d›r.
• Masan›z›n üzerine

damlayan mumlar›
ç›karmak için lekenin
üzerine neft döküp 5
dakika bekleyin sonra
nemli bir bezle silin.
•Ellerdeki so¤an ve
sar›msak kokular›n›
giderebilmek için
yap›lacak en iyi fley,
hafllanm›fl patatesle
ovmakt›r.
•Bir yerdeki sigara
duman›n› yok etmek
için hemen mum yak›n.
•Ütüde sararan elbise
hemen oksijenli su ile
silinirse sararan yerler
kaybolur.
•Kuru bakliyatlar› bir
gece önceden ›l›k suya
koyun ve hafllarken
içine biraz karbonat
ilave edin.
• Sürahinizin dibi kir
tutmufl ise, içine bir
avuç tuz ile sirke
koyup çalkalay›n›z
tertemiz olacakt›r.
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yeni ç›kan kitaplar
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Bu kitap, yayg›n kan›larla
ilgili yanl›fl bilgilerimizin
ve yanl›fl anlamalar›m›z›n
kapsaml› bir listesini sunuyor. Cahillikler Kitab›, filozoflar›n, bilimcilerin ve sokaktaki insanlar›n tarihin
büyük bölümünde cevab›n›
arad›klar› bir soruya ›fl›k
tutuyor: Hakikat nedir, z›rva nedir? Thomas Edison
herhangi bir fley hakk›nda
yüzde birin milyonda birinden daha az fley bildi¤imizi
söylüyordu; Mark Twain
sadece matematikte uzmanlaflmak için sekiz milyon y›l gerekti¤ini düflünüyordu. Cahillikler Kitab›
da, bilinecek ne varsa bildiklerini düflünenlere, 'her
fley bu metinde aç›klanm›fl-

t›r, bilmeniz gereken baflka
hiçbir fley yok' diyenlere
meydan okuyor. Siz hâlâ
iki tane burun deli¤imiz oldu¤unu, Dünya'n›n tek bir
uydusunun bulundu¤unu,
befl duyumuz oldu¤unu,
suyun renksiz oldu¤unu,
Amerika'n›n ad›n›n Amerigo Vespucci'den geldi¤ini
ya da 36 Osmanl› padiflah›
oldu¤unu düflünüyorsan›z
bu kitab› mutlaka okumal›s›n›z.

i.o

Juan Molina, birçoklar›na
göre, ünü tüm dünyay› saran Carlos Gardel’den sonra, en büyük tango flark›c›s›d›r. Tango müzi¤ine o kadar tutkundur ki, o tango
flark›lar›n›
yaratmam›fl,
tango onu yaratm›flt›r sanki. Bu müzi¤e olan ba¤l›l›¤›
ve Carlos Gardel’e olan sadakati yüzünden, Gardel’in
gölgesinde yaflamay› ve
kendisini yiyip bitiren tutkular›n› gizlemeyi seçer.
Ama Molina’n›n bu seçimi,
onu ölümcül bir yazg›ya
do¤ru sürükleyecektir...
Günümüz Arjantin edebiyat›n›n en seçkin yazarla-

Cahillikler Kitab›,
John Lloyd-John
Mitchinson,
Çeviren: Cihan Asl›
Filiz, Emre Ergüven,
NTV Yay.
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Gölgedeki Gezgin
Federico Andahazi,
Çeviren: Saliha Nilüfer, Can yay.

r›ndan Federico Andahazi,
müzikal roman diye nitelenebilecek Gölgedeki Gezgin’de, ola¤anüstü bir tango öyküsü sunuyor okurlara. Bizi, tango tutkunlar›n›n tapt›¤› Carlos Gardel’in
gölgesinde yaflam›fl bir tango flark›c›s›yla tan›flt›r›yor.
Bir zamanlar gerçek olan,
günümüz Buenos Aires’inde ise bir efsane gibi dinlenen Juan Molina’n›n öyküsü, yaln›zca tango sevdal›lar›n›n de¤il, ola¤and›fl› yaflamlara duyarl› tüm okurlar›n ellerinden b›rakamayacaklar› bir kitap.
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Okul ortam›nda fliddet bütün dünyay› meflgul eden
bir konu. Ve maalesef bu
meselenin üzerine gere¤ince gidilmedi¤i için, okulda
fliddet art›k dünyan›n kültürel gelece¤ini de tehdit
ediyor. Okulda fliddet ve
ergen problemleri konula-

guluyor.
Okullar›m›zda
fliddetin yayg›n hale gelmesini istemiyorsak, bu kitaptan hepimizin alaca¤› bir
fleyler var.

ku

Okulda fiiddet,
Eric Debarbieux,
Çeviren: ‹smail Yerguz, ‹letiflim Yay.

r›nda uzmanlaflan Éric Debarbieux, farkl› sosyoekonomik ölçeklerdeki ülkelerde yaflanan fliddet örneklerini, hem say›sal verilere hem de kiflisel deneyimine dayanarak ele al›yor
bu kitapta. S›k rastlanan
ama üzerinde durulmayan
küçük çapl› fliddet olaylar›ndan, daha nadir görülen
cinayet ve katliamlara kadar, konuyu Avrupa, Amerika ve Afrika’daki örnekleriyle inceliyor.
Debarbieux’nün bu kitapla
yapmak istedi¤i, e¤itim görevlilerinden siyasi sorumlulara yahut sade vatandafla kadar herkese bu olguyu
bütün boyutlar›yla anlatmak. Cerrahpafla T›p Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi
Anabilim Dal› Baflkan›
Prof. Dr. Levent Kayaalp,
bu kitaba yazd›¤› önsözde
gelir da¤›l›m› dengesizli¤inin okulda fliddetin önemli
bir kayna¤› oldu¤unu vur-
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Daha fazla bilg için bizi 020 8885 65 64 veya
077 0444 4322 telefonlardan aray›n›z

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

ÖZEL DERS VER‹L‹R

Koca Ladies Wear

Kaza yapan araban›z›n tamiri
Araban›z›n tekniksel sorunlar›n giderilmesi
Gerekli olan servislerin yap›lmas› Araba ve Van alan›nda
uzman ve deneyimli kadromuzla her türlü modelde olan
arabalar›n ve vanlar›n tamiri ve bak›m› yap›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
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Sat›l›k Dükkan

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

i.o

UFRET ARABA BAKIMI VE TAM‹R‹ LTD.

Bethnal Green Road Market’te
yerimiz bulunmaktad›r.

Mahmut Koca
Tel: 0792 560 76 37

SATILIK DÜKKAN

Sat›l›k Kebab
Shop
Wood Green’de tren istasiyonun karfl›s›nda ve Wood
Green’in en eski kebab yeri
olan Kebab Shop sat›l›kt›r .
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Tel : 078 94 33 71 73

w

w

w
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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

ku

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
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Roj Windows

DNI SECURITY LTD.

Highbury’de ana cadde üzerinde bulunan shutter,
CCTV ,Arir Conditioni olan shop özel nedenlerden
dolay› sat›l›kt›r. Küçük ailelere veya iki ortak için karl›
bir yat›r›md›r.
Take in : £6,000 Lotery : £1.800, oyster £1.200 , Top
up : £600 • Lease : 20 y›l • Kira : £11.000 • Rate :
£2.200 • Sat›fl Fiyat› : £52.500

UPVC pencereler, UPVC dekorlu kap›lar, UPVC
SAC windows, çift cam sistemleri ,
son sistem kilitler
B‹ZE SORMADAN DE⁄‹fiT‹RMEY‹N‹Z

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

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

Eleman Aran›yor
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

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

Fish & Chips & Kebab Sat›l›k
Pazartesi’den Cumartesi saat 11 am – 10 pm aras›
aç›k olan Tottenham White Hart Lane bölgesinde
bulunan Fish & Chips & Kebab sat›l›kt›r .

i.o

Tel : 07922514 421 - 07501893368

Tel : 07956827018
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Sat›l›k Off Licence/ Newsagent

Lease: 9 y›l ve önü aç›k • Kiras› : £5,400 y›ll›k
Rates : £600 • Take-in : £3,700- £4,000

kiraya verilebilir.
DSS kabul edilir
Tel: 07767380309

Tel : 07949 801 394

RIVIERA TRAVEL

Sat›l›k Off – Licence

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

RIVIERA TRAVEL
10 London Road SE1 6JZ
www.rivieratourism.co.uk, info@rivieratoursim.co.uk, admin@rivieratourism.co.uk
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Fiyat :45,000
Tel :079 55 38 75 87

Zeugma Cleaning

.a
rs

We are providing all kind of
cleaning services to restaurants,
pubs, off licenses, houses,
offices. We are proving excellent service to our customers.
You can call us anytime
and any days
Tel: 075 33 375 517

w

Sat›l›k Cafe shop

‹yi bir yerde olan cafe shop
ister bofl dükkan ister cafe shop
olarak sat›l›kt›r. Her ifle çok
uygundur ve park
sorunu yoktur .
Kira ve Rates £9,430
Lease : 7 y›l ve önü aç›k
Tel : 02088093845 –
07960672258

w

Usta ellerde trafl olman›n
zevkini yaflay›n

w

26 Chatsworth Road,
LondonE5 0LP

Manor House Train Stationa 5
dakika mesafede,
k›z ö¤renciye uygun ve talebe
için kiral›k oda bulunmakta .

BEAUTY CLINIC
HOME SERVICE

Tel: 07846113494

Taking : 5,000 -5,500

Cutting Edge Barber

NURSEL

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 : 0776 50 88 215

Tel : 079 431 74411
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Tel : 07737257501
Tel : 07807837484

Mrs. Nursel Deniz
Mobile:07789215765

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.

Londra merkez'de
Waterloo'da bulunan
restaurant›m›zda çal›flacak
bay/bayan garsonlar
aran›yor.

Ciddi al›c›lar›n aramas› rica olunur.

Tel: 02079219352 veya
07966297602

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

One Pound Shop Sat›l›k

F‹L‹Z CAR‹NG

Çok güzel bölgede

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

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

Hackney Victoria park›na
yak›n Bayan ve Aileye
kiral›k odalar
bulunmaktad›r.

Tel: 02083403444
Tel : 07956873012

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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Fenerbahçe az oynad›,

Sivasspor'u final

öz kazand›: 2-1

havas›nda 8 maç bekliyor

ta¤›nda Güiza soldan girdi¤i ceza alan›nda ak›ll›
bir plaseyle golü buldu:
2-0. 90’da Batuhan’›n diziyle fark bire indi: 2-1.
Derbi öncesinde ve Trabzonspor’un beraberli¤i
sonras› bu 3 puan çok de¤erli. Ama e¤er tak›m›n
flampiyonluk flans› var m›
diye taraftara sorsan›z
“Evet” diyen fazla ç›kmaz.
Keçi boynuzu tad›nda futbol oynayarak bir yerlere
varmak zor.

Befliktafl'ta Ernst ve

Yusuf fark›
l› oldu. Yafl› ve maliyeti
nedeniyle transferi s›ras›nda büyük elefltiri alan Yusuf, özellikle Arjantinli
oyuncu Delgado'nun yoklu¤unda tak›m›n hücum
organizasyonlar›nda baflar›l› bir oyun sergileyerek
kaptan›n yoklu¤unu aratmad›. Kayserispor karfl›s›nda kaydetti¤i golün yan› s›ra tak›m arkadafllar›na
güzel paslar veren ve
önemli pozisyonlar haz›rlayan tecrübeli oyuncu,
oynad›¤› futbolla faydal›
bir transfer oldu¤unu ortaya koydu. Yusuf, ayr›ca ta-

w

w

w

T
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Devre aras›nda Befliktafl'a dahil olan Ernst ve Yusuf fiimflek,
oynad›klar› futbolla yeni tak›mlar›na büyük katk› sa¤lad›.
urkcell Süper Lig'de
Kayserispor'u 1-0 yenerek lider Sivasspor
ile zirve mücadelesini sürdüren Befliktafl'ta yeni
transferler Fabian Ernst ve
Yusuf fiimflek, tak›mlar›na
güç katt›.
Ligin ilk yar›s›n› sanc›l› bitiren Befliktafl'a devre aras›nda dahil olan iki tecrübeli oyuncu, oynad›klar›
futbolla yeni tak›mlar›na
büyük katk› sa¤lad›.
Trabzonspor'a gidecekken
son anda sürpriz bir flekilde Befliktafl Kulübü ile anlaflan Yusuf fiimflek, özellikle son haftalardaki oyunuyla göz doldurdu.
Siyah-beyazl› tak›m›n ligin
25. haftas›nda yapt›¤› maçta Tello'nun att›¤› golde
asisti yapan 34 yafl›ndaki
oyuncu, son olarak 26.
haftadaki Kayserispor mücadelesinde tak›m›n›n tek
golünü kaydederek son
iki haftada tak›m›na fayda-

L
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nes, oyundan o kadar s›k›lm›flt› ki 58. dakikaya
gelindi¤inde Fenerbahçe’nin oyuncu de¤ifltirme
hakk› kalmam›flt›. Art›k
deha olarak m› kabul edimeli bilmiyoruz ama
59’da Fenerbahçe gol att›.
Roberto Carlos soldan ortalad›. Aya¤›n› usturuplu
topa dokunduran Deivid
a¤lar› buldu: 1-0. 84’te
Batuhan’›n röveflatas› üstten az farkla d›flar› gitti.
87’de Fenerbahçe kontra-

igde Denizlispor'u yenerek son 8 haftaya
''4 Büyüklerin'' önünde lider olarak giren Sivasspor'u, flampiyonlu¤a
giden yolda final havas›nda 8 zorlu maç bekliyor.
Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yenerek 53 puanla,
en yak›n takipçisi Befliktafl'›n 1 puan önünde liderli¤ini sürdüren Sivasspor'u, geride kalan 8 haftada 4'ü iç sahada, 4'ü ise
deplasmanda olmak üzere
birbirinden zorlu 8 karfl›laflma bekliyor. Antalyas-

k›m›n›n Fortis Türkiye Kupas›'nda yar› final ilk maç›nda Ankaraspor'u deplasmanda 3-1 yendi¤i karfl›laflmada da 1 gole daha
imza atm›flt›.
Yusuf gibi ligin ikinci yar›s›n›n bafllar›nda transfer
olan Alman oyuncu Fabian Ernst de tak›m›na büyük katk› yapt›.
Yusuf, asistleriyle ve hücum organizasyonlar›ndaki etkili oyunuyla ön plana ç›karken, 30 yafl›ndaki
Ernst ise çok koflarak orta
sahaya katt›¤› dinamizmle
göz doldurdu.

puan toplam›flt›. Bu 8
maçl›k periyotta, sadece
deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 ma¤lup olup,
Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Sivasspor, iç
sahada Konyaspor'u 1-0,
Gaziantepspor'u 3-0, Hacettepe'yi 2-1, Galatasaray'› 2-0, d›fl sahada ise ‹stanbul Büyükflehir Belediyespor'u 3-0, Gençlerbirli¤i'ni 2-1 yenmeyi baflarm›flt›.

i.o

F

por, Trabzonspor, ‹stanbul
Büyükflehir Belediyespor
ve Gençlerbirli¤i ile iç sahada karfl›laflacak olan Sivasspor, Konyaspor, Gaziantepspor, Hacettepe ve
Galatasaray'a karfl› ise
deplasmanda mücadele
edecek.
Ligin ilk yar›s›n›n son 8
maçl›k periyotunda, 1
ma¤lubiyet, 1 beraberlik,
6 galibiyet elde eden Sivasspor, bu periyotta 19

rd

enerbahçe Eskiflehir
Sporu 2-1 yenerek
haftay› 3 puanla kapad›. Az pozisyonlu ilk
yar›n›n 44. dakikas›nda
Fenerbahçe savunmas›n›n
ofsayt karar›na hakem uymay›nca Serdar f›rsat buldu. Roberto Carlos çabalay›nca flut auta gitti.
Edu’nun devre biterken
sakatlanmas› ise Fenerbahçe için s›k›nt›yd›.
48’de Youla’n›n sa¤dan
ortas›na Batuhan kafay›
vurdu. Volkan, Batuhan’›n
yan›nda oldu¤u için kale
bofltu. Sahaya al›flmaya
çal›flan Yasin çizgiden ç›kard›. 50’de Güiza, uzun
topu takip etti. Ivesa kaleden ç›k›p topu çeldi. Semih’in ortas›nda U¤ur’un
kafas› d›flar› gitti. Arago-

Sivasspor, geride
kalan 8 haftada 4'ü
iç sahada, 4'ü ise
deplasmanda olmak
üzere flampiyonluk
yolunda birbirinden
zorlu 8 karfl›laflmaya
ç›kacak.

ku

Trabzonspor'un beraberli¤i sonras› Eskiflehir önünde sadece
ikinci yar› k›p›rdanan Fenerbahçe'ye, 3 puan için Deivid ve
Güiza'n›n golleri yetti.

Trabzonspor
geriliyor: 0-0
urkcell Süper Lig’de
flampiyonluk adaylar›ndan Trabzonspor, kötü gidifline ‹stanbul
Büyükflehir Belediyespor
karfl›s›nda da son veremedi.
Önündeki rakipleri Befliktafl ve Sivasspor’un kazand›¤› ligin 26. haftas›nda
evinde büyük tak›mlara
karfl› ald›¤› puanlarla dikkat çeken ‹stanbul BB ile
karfl›laflan Karadeniz ekibi, 90 dakika sonunda 00’l›k beraberli¤e raz› oldu.
Avni Aker Stad›’ndaki maç›n ilk yar›s› karfl›l›kl› ataklarla geçerken, ev sahibi
tak›m Yattara, Gökhan
Ünal ve Colman’la net f›rsatlar› harcarken, konuk
ekip ise ‹brahim Ak›n ve
Bebbe ile yakalad›¤› pozisyonlar› de¤erlendiremedi.
‹kinci yar›da tempo nispeten düflerken, son 20 dakikada riskler alan Trabzonspor, Gökhan Ünal,
Cale ve Yattara ile mutlak

T

f›rsatlar› harcarken, ‹stanbul BB de ‹brahim Ak›n’la
2 kez gole çok yaklaflt›.
90 dakika sonunda geliflen
ataklardan sonuç ç›kmay›nca maç bafllad›¤› gibi
golsüz sona erdi.
Bu sonuçla son 7 haftada
sadece 1 galibiyet alabilen
Trabzonspor, 47 puanla lider Sivaspor’un 6 puan
gerisinde kald›.

Trabzonspor
flampiyonluk
flans›n› her geçen
hafta azalt›yor.
Bordo-mavililer,
26. haftada
sahas›nda ‹stanbul
Büyükflehir
Belediyespor’la golsüz berabere
kalarak, lider
Sivasspor’un 6
puan gerisine
düfltü.
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heyacan› dorukta

ANADOLU GENÇL‹K
YEN‹LD‹ AMA TUR
ATLADI
Ligin baflar›l› tak›mlar›ndan Anadolu Gençlik bu
haftaki maç› kaybetmesine ra¤men tur atlamas›n›

A GRUBU PUAN DURUMU
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TAKIMLAR

mayan Demircilik rakibinden 3 gol yedi ve tur
atlayamad›.
Tilkiler ile Ciwan spor bu
hafta vasat bir karfl›laflma
serdilediler ve karfl›laflma
0-0 berabere bitti. Bunun
sonununca her iki tak›m
da lig kupas›ndan çekildiler. 2.Lig erteleme maç›
ise Veleciku ile Tohum Ec
aras›nda oynand›. Veleciku rakibini gol ya¤muruna tutarak sahadan 7-0
galip ayr›ld›.

ku

GENÇL‹⁄‹N SES‹
‹LE BOZCADER
YEN‹fiEMED‹LER
Gençli¤in Sesi ile Bozcader Fc aras›nda oynan
maç çok çekiflmeli geçti
ancak tak›mlar 2-2 kalarak yeniflemediler. Maç›n
sonunda penalt› at›fllar›na
geçildi. Penalt› at›fllar›n›n
sonunda sevinen tak›m
Gençli¤in Sesi oldu.
Demircilik Fc ile Veleciku
aras›nda oynan karfl›laflmada ise Demircilik periflan oldu. Hiç f›rsat bula-

Sivas spor Dynamics Fc’yi 2-1’lik
skorla geçerek üst tura yükseldi.
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D

bildi. Göksün Spor ile
yapt›¤› karfl›laflmada 3-0
ma¤lup olan Anadolu
Gençlik ikinci tura yükseldi. Haftan›n en çekiflmeli karfl›laflmas› ise Birlik Spor ile Shiqiponja
aras›nda oynand›. 5-3 biten maçta sevinen ve tur
atlayan tak›m Shiqiponja
oldu.
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ynamics Fc ile karfl›laflan Sivas spor
rakibini 2-1 gibi
bir skorla geçerek üst tura yükseldi. Bir önceki
karfl›laflmada Sivas Spor
Dynamics Fc’yi 4-3 ma¤lup etmiflti.
Halkevi bu hafta da yeterli performans› gösteremedi. Halkevi ile Nurhak
Spor aras›nda oynanan
maç Halkevi’nin tüm çabalar›na rahmen Nurhak
Spor’un galibiyeti ile sonuçland›. 2-1 Nurhak
Spor’un galibiyeti ile biten maç›n sonunda Nurhak Spor tur atlayan taraf
oldu.

i.o

Her hafta büyük çekiflmelerin yafland›¤›
TKFF ligi geçen hafta çekiflmeli maçlara
sahne oldu. Geçen hafta oynanan lig kupas›
1. tur maçlar›nda üst tura yükselen flansl›
tak›mlar da belli oldu. 7 Lig kupas› maç›n›n
oynand›¤› ligte bir tane de 2.lig erteleme
maç› oynand›.

Bozcader Fc Gençli¤in Sesi
ile 2-2 berabere kald›.

TKFF 2. L‹G PUAN DURUMU
TAKIMLAR
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4. Genc Atilim

L‹G KUPASI 1.TUR MAÇLARI

Dynamics Fc . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Sivas Spor . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

6. FC VELECIKU

5

5

0

0

33

6

15

Halkevi

Nurhak Spor . . . . . . . . . . . . . . . 2

7. S‹VAS SPOR

13

4

3

6

28

32

15

Goksun Spor . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Anadolu Genclik . . . . . . . . . . . . 0

8. DEMIRCILIK FC

13

4

1

8

38

44

13

Gencligin Sesi . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Bozcader Fc . . . . . . . . . . . . . . . . 2

9. T‹LK‹LER FC

13

3

3

7

28

42

12

10.GOKSUN SPOR

13

2

1

10

26

50

7

Birlik Spor

Shiqiponja Fc . . . . . . . . . . . . . . .5

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

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

Demircilik Fc

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

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

FC Veleciku

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

Ciwan FC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2.L‹G ERTELEME MAÇI
Fc Veleciku . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Tohum FC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

‹ndirimli Gazete
Diyarbak›r Da¤ Kap›'da, xalo
gazete bayisine girer, bir
Hürriyet gazetesi ister. Bayi
Hürriyet Gazetesini verir. Xalo,
gazeteyi al›r ve paras›n› verir.
Bayi itiraz eder:
-Xalo görmisen 40 kurifl yazi.
30 kurifl daha verecaxsan.

BURÇLAR
KOÇ

- 21 Mart - 20 Nisan

Selam
Temel ile Dursun Almanya'da
okumaya gitmifller. Okulun son
haftas› Temel Türkiye'ye
dönmeye karar vermifl.
Dursun'a:
-"Dursun, sen benim karneyi al
bizim eve telefon et, babam›n
anlamamas› için de bir zay›f
varsa bir Muhammed'in, iki
zay›f varsa iki Muhammed'in
selam› var de. Temel Türkiye'ye
döndükten sonra Dursun karneyi al›r ve Temel'e telefon
açar. Dursun:
-"Temel, Ümmeti
Muhammed'in sana selam› var."
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Boflluktaki saatlerde bir türlü halledemedi¤iniz ifllerinizi sevgilinizin deste¤iyle kolayl›kla
halledebilirsiniz. Baflkalar›yla koordine halinde yapaca¤›n›z ifllerle ilgili mevzularda ise,
kendinizi tam anlam›yla ifade etmenizin önünde engeller oluflabilir.
Bunun sebebi d›flar›dan destek görmekte zorlanman›zd›r.

BO⁄A

- 21 Nisan - 21 May›s

Ay gezegeninin etkisi alt›nda yeni bir haftaya ad›m atmaktas›n›z. Bu gösteriyor ki, haftan›n
büyük bir bölümünde temkinli flekilde hareket etmek hepimiz aç›s›ndan önemli. Sizler bu
etki alt›nda özellikle yeni bir bafllang›ç veya yeniden kendinizi oluflturma konular›nda
dikkatli ve mant›kl› hareket etmeye çal›flmal›s›n›z.

- 22 May›s - 21 Haziran

w

‹K‹ZLER

w

‹liflkinizle alakal› konularda, öncelikle duygular›n›z› gözden geçirmeniz ve acil kararlar
almadan beklemede kalman›z önemli. Çünkü henüz yerine oturmayan durumlar mevcut
olabilir. Hatta bu durumlar nedeniyle kendinizi güvende hissetmeniz zor olabilir.

YENGEÇ

- 22 Haziran - 23 Temmuz

w

Kiflisel hedeflerinizi destekleyen kiflilerle elbirli¤i yapmakta fayda var. Çünkü bu günlerde
baflkalar›n›n deste¤ine maddi ve manevi anlamda ihtiyac›n›z oldu¤u aç›k görünüyor.
Durumunuza bakarsan›z kendi bafl›n›za hareket etmek için henüz gücünüz yeterli de¤il.

ASLAN

- 24 Temmuz - 23 A¤ustos

Yaflam›n anlam›n› yeniden yüre¤inizde hissetmek konusunda kendinizi pek özgür hissetmeyebilirsiniz. D›flar›daki insanlar belki fark›nda de¤illerdir ama yüre¤inizin içinde baz›
özel konular can›n›z› s›k›yor olabilir. Ve bunlar› anlatam›yor olmak ayr›ca sizi bunaltabilir.

BAfiAK

- 24 A¤ustos - 23 Eylül

Görevlerinizi h›zl› bir flekilde halletmeniz gerekebilir. Ayr›ca detayl› düflünerek zaman
kaybetmek yerine, pratik hareket etmeye çal›flmak son derece yararl›d›r. Bu hafta
zorlanaca¤›n›z bir di¤er konu ise, maddi konulardaki s›k›nt›lar›n›z› veya bekledi¤iniz
deste¤i alamamak olacak.

i.o

Bunun üzerine bizim xalo:
-Ma sen, Hürriyet’in her
yazd›¤›na inanisan, benim
babam. Baban Rahmet, inanma
Hürriyet’in her yazd›¤›na.
Yüzde yetmiflbefli yalandir ha.

rd

- Evet, siz bunu nereden
anlad›n›z?
- Birincisi, kim oldu¤unuzu,
nereden geldi¤inizi, nereye gitmek istedi¤inizi, amac›n›z›
bilmiyorum ve tamamen kaybolmufl durumdas›n›z, buna
ra¤men size yard›mc› olmam›
bekliyorsunuz. ‹kinci olarak da,
benimle karfl›laflmadan önce
hangi durum ve pozisyonda
idiyseniz flimdi de ayn›
yerdesiniz buna ra¤men beni
suçluyorsunuz.

ku

Adam›n biri balona binmifl ve
uçarken yolunu kaybedip
bilmedi¤i bir yerde bir çay›ra
do¤ru sürüklenmifl. Balonun
afla¤›ya çok yaklaflt›¤› bir s›rada
afla¤›da birini görmüfl ve
sormufl:
- Kayboldum, nerede oldu¤u
söyleyebilir misiniz?
- Bir çay›r›n üzerinde uçmakta
olan bir balonun içinde flu
kadar yüksektesin!
Balondaki flah›s bu cevap üzerine:
- Siz profesör olmal›s›n›z.
- Evet, nereden anlad›n›z?
- Söyledi¤iniz her fley %100
do¤ru fakat verdi¤iniz bilgiler
hiç bir ifle yaram›yor.
Bunun üzerine afla¤›daki adam,
yukar›ya seslenir:
- Siz de ifladam› olmal›s›n›z.
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TERAZ‹

- 24 Eylül - 23 Ekim

Romantizm duygunuzda düflüfller oluflabilir veya tam tersine hayat›n›zdaki heyecan ve
aflk yaflama arzunuz yo¤unlaflabilir. Bu arzunuz, Ay gezegeninin boflluk etkisi alt›nda
doyuma ulaflmas› pek mümkün de¤il. Bunun bilincinde olursan›z en az›ndan gerilim
alt›nda kalmam›fl olursunuz.

AKREP

- 24 Ekim - 22 Kas›m

Mutlulu¤unuz için, ailenizin üzerlerine düflen görevleri yapmalar› laz›m. Çünkü bu
olmad›¤› takdirde kendinizi mutsuz hissetmeniz mümkündür. Fakat bu hafta görüyoruz ki,
ifller pek umdu¤unuz gibi geliflmeyebilir. Böyle durumlarda sizin mant›kl› davranman›z
önemli.

YAY

- 23 Kas›m - 22 Aral›k

H›zl› ve gayet aktif bir flekilde fikirlerinizi ifade etmeye çal›flsan›z da, yapmak istediklerinizi
tam anlam›yla yerine getirmeniz mümkün olmayabilir. Çevrenizdeki kiflilerin deste¤ine
ihtiyaç duyabilirsiniz. Çünkü ifllerinizi bitirmeniz için bu destek flartt›r

O⁄LAK

- 23 Aral›k - 20 Ocak

Yeni bir iliflki veya giriflim konusunda beklemede kalmak son derece önemli. Çünkü maddi
aç›dan içinde bulundu¤unuz durum yetersiz. Parasal kazan›mlar›n›z›n önünde engeller
var. En iyisi elinizdeki miktara göre hareket etmek ve aç›lmamakt›r.

KOVA

- 21 Ocak - 19 fiubat

Ay gezegeninin ‹kizler burcundaki seyri, aflk hayat›n›zla ilgili konularda ve kendinizi
rahatl›kla ifade edebilmeniz aç›s›ndan destekleyici bir kuvvettir. Moral duygunuz yükselmeye bafllar, durumlara hemen uyum sa¤layabilir ve isteklerinizi di¤er kiflilerle
paylaflabilirsiniz.

BALIK

- 20 fiubat - 20 Mart

Giriflim anlam›nda veya yenilik olarak uygulamay› düflündü¤ünüz ifllerin önünde engeller
oluflabilir. Bu engelleri aflabilmek için, yüksek bir güce, inanç bütünlü¤üne, pozitif
düflünmeye, ayr›ca ruhsal yönden huzur bulmaya fazlas›yla ihtiyaç duyabilirsiniz.
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