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‘‹NSAN SES‹N‹N BÜYÜLÜ B‹R ENSTRUMAN OLDU⁄UNA ‹NANIYORUM’

Telgraf Gazetesi’nin 3. kurulufl y›l-
dönümü parlementoda verilen bir
resepsiyonla kutland›. ‹flçi Partisi
Milletvekili Joan Ryan’›n ev sahip-
li¤inde verilen resepsiyona farkl›
partilerden milletvekilleri, belediye
meclis üyeleri, ifladamlar›, gazete-
ciler, sivil toplum kuruluflu temsil-
cileri ve çok say›da Telgraf okuru
kat›ld›. Resepsiyonun aç›l›fl konufl-
mas›n› ev sahibi s›fat›yla yapan Jo-
an Ryan, “Bir çok yerel gazete ya-
y›n›n› sürdüremeyerek kapanmak
zorunda kald› ama Telgraf baflar›l›
bir flekilde yoluna devam ederek
h›zl› büyüme gösterdi. Sürekli top-
lum ile iç içe olmas›n›n bu baflar›-
da pay› büyüktür. Telgraf Kürtçe
ve Türkçe olarak zengin bir içeri¤e
sahiptir.” dedi. 

■ Devam› sayfa 4-5’te
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A
nadolu Atefli 3
gün boyunca
gösteri yapt›¤›

Hackney Empire’de
çok say›da hayran› ta-
raf›ndan büyük bir il-
gi ile izlendi. Hackney
Empi re’daki gösteri
Car Claim’in ana
sponsorlu¤unda ger-
çeklefltirildi. Kayna¤›-
n› Anadolu ve Mezo-
potamya’n›n derin

mitolojik ve kültürel
tarihinden alan ve bu
güçlü arka plan› halk
dans figürleri ile halk
müzi¤ini harmanlaya-
rak gerçeklefltiren
Anadolu Atefli, ilk kez
Londra’da izleyici kar-
fl›s›na ç›kt›. Halk
danslar› ve modern
danslar›n harmanlan-
d›¤› gösteride Kürt
müzi¤i kadar Karade-

niz t›n›lar› da kulla-
n›ld›.  Bir kültür mo-
zai¤i olan Anado-
lu’nun tüm renklerini
yans›tan Anadolu Ate-
fli, izleyicilere unutul-
maz dakikalar yaflatt›.
Büyük bir ilgi ile izle-
nen gösterilerde yal-
n›zca bas›n mensupla-
r›n›n bir kaç foto¤raf
almalar›na izin veril-
di. Anadolu Atefli, 3

May›s 2001'den bu ya-
na yurtiçi ve yurtd›-
fl›nda 6 milyonu aflan
izleyiciye ulaflt›. Ara-
lar›nda ‹srail, Çin, Ja-
ponya, Lübnan, Katar,
Almanya, Hollanda,
‹sviçre, Belçika, Azer-
baycan, Bulgaristan,
Lübnan, Ürdün, M›s›r,
Romanya, ve K›br›s'›n
da bulundu¤u birçok
ülkede sahne ald›.

Alt›n Palmiye için 
yar›flacak yönet-
menler aç›kland›

Kültür
sanat
dünyas›

n Guatemala'da yap›lan ka-
z›larda, M.Ö. 300 y›l›ndan
kald›¤› san›lan Maya uygarl›-
¤›na ait friz bulundu. Uz-
manlara göre, ABD'li arkeo-
log Richard Hasen'›n liderli-
¤indeki ekibin buldu¤u
2300 y›ll›k friz, Mayalar›n
uygarl›klar›n›n en üst sevi-
yesine san›landan daha ön-
ce eriflti¤ini gösteriyor. Friz
terimi, antik mimaride, ta-
ban kirifli ile çat› aras›nda
kalan, üzeri boydan boya
kabartmalarla süslü bölüm
için kullan›l›yor. Baflkent
Guatemala'n›n 650 kilomet-
re kuzeyindeki Peten orma-
n›ndaki El Mirador arkeoloji
merkezinde bulunan 4 met-
re uzunlu¤unda 3 metre
yüksekli¤indeki friz, kireç
tafl› ve yalanc› mermerden
yap›lm›fl. Richard Hasen'a
göre, iyi korunmufl frizde,
Maya tanr›lar›ndan Popol
Vuh'un iki o¤lu Ixbalanque
ve Hunapu, ola¤anüstü ca-
navarlarla dolu bir nehirde
yüzerken resmedilmifl. 

Kültür
sanat
dünyas›

n Uluslararas› Cannes Film
Festivali’nde Alt›n Palmiye
için yar›flacak filmler belli
oldu. Bu y›l 13-24 May›s ta-
rihleri aras›nda 62’incisi ya-
p›lacak olan Uluslararas›
Cannes Film Festivali’nde al-
t›n Palmiye için büyük usta-
lar yar›fl›yor. Ünlü ‹ngiliz Yö-
netmen Ken Loach, Avustur-
yal› yönetmen Michael Ha-
neke, ‹spanyol Pedro Almo-
dovar, Jane Campion, Lars
von Trier, Ang Lee, Alain
Resnais ve Quentin Taranti-
no gibi ünlü yönetmenler bu
y›l Festivalin Alt›n Palmiye
için yar›flan gözdeleri aras›n-
da dikkat çeken isimler. Ün-
lü Frans›z aktrist ‹sabelle
Huppert’in jüri baflkanl›¤›n›
yapaca¤› bu y›lki Cannes
Film Festivali’nde Quentin
Tarantino bu y›l ikinci dün-
ya savafl›n› anlatt›¤› "Inglo-
rious basterds" isimli filmi ile
Cannes’a geliyor. Taranti-
no’nun Cannes’da Alt›n Pal-
miye için yar›flacak tek Ame-
rikan yönetmen olmas› dik-
kat çekiyor. 

Hitler'in 
resimlerine 

140 bin dollar

n Elton John, McCartney,
Mick Jagger ve Amy Wine-
house'un servetleri de eridi.
Küresel ekonomik kriz, ünlü
flark›c›lar›n servetlerini de
önemli ölçüde eritti. 
Sunday Times gazetesinin
yay›mlad›¤› zenginler listesi-
ne göre, Elton John'un kifli-
sel serveti yüzde 25'den faz-
la azalarak 235 milyon ster-
linden 175 milyon sterline
düfltü. Elton John'un serve-
tindeki azalman›n büyük
bölümünü, geçen y›l hay›r
kurumlar›na yapt›¤› 42 mil-
yon sterlinlik ba¤›fllar olufl-
turuyor. Eski Beatles flark›c›-
s› McCartney'in serveti ise
geçen y›l yüzde 12, yani 60
milyon sterlin azald›. Jag-
ger'›n serveti ise yüzde 16
azalarak 190 milyon sterline
indi. Krizden en çok etkile-
nenlerin bafl›nda ise Amy
Winehouse geliyor. Geçen
y›l yeni bir albüm ç›karma-
yan flark›c›n›n serveti yar›
yar›ya azalarak 5 milyon
sterline indi.

n Adolf Hitler'e ait oldu¤u
belirtilen bir resim koleksi-
yonu ‹ngiltere'de yap›lan
bir müzayedede 140 bin do-
lara sat›ld›. Bu sanat dünya-
s› için mütevaz› bir rakam
olsa da, resimlerin toplam
de¤eri tahminleri geçti. Ço-
¤unlukla suluboya çal›flma-
lardan oluflan 15 resmin
‹kinci Dünya Savafl›'ndan
dönen asker taraf›ndan ‹n-
giltere'ye getirildi¤i kayde-
diliyor. Resimlerin gerçekli-
¤ini de bir dönem Hitler'in
sanat koleksiyonunda çal›-
flan eski bir Nazi'nin onayla-
d›¤› belirtiliyor. Sanat müza-
yedelerinde fiyat›n nereye
gidece¤ini tahmin etmek
her zaman zordur. Aç›k art-
t›rmay› yapan Mullocks Mü-
zayede Evi ise, Hitler'in re-
simlerini, mektuplar ya da
imzalar gibi, bir tarihi belge
olarak gördüklerini söylü-
yor. Müzayedede dünyan›n
pek çok köflesinden gelen
teklifler fiyat› yukar› do¤ru
itti. ‹lk tahminler, koleksiyo-
nun 15.000 dolara sat›laca¤›
yönündeydi. 

Kriz flark›c›lar› da
vurdu

Mayalardan kalma
2300 y›ll›k friz 

bulundu

2

‹ngilizce’nin en
önemli roman ödü-
lü olarak kabul edi-

len Orange Roman
Ödülü listesinde ilk al-
t›ya giren isimler belli
oldu. Bu y›lki ön ele-
meyi geçen yazarlar
aras›nda iki genç ka-
d›n yazar dikkat çeki-
yor. 34 yafl›ndaki Ame-

rikal› romanc› Samant-
ha Harvey, Alzheimer
hastalar›n›n yaflam›n›
konu alan ‘The Wil-
derness’ adl› roman›y-
la listeye girmeyi bafla-
r›rken, 35 yafl›ndaki
Pakistan kökenli Bri-
tanyal› romanc› Kami-
la Shamsie, ‘Burnt
Shadows’ adl› roma-

n›yla ilk alt› aday ara-
s›ndaki yerini ald›.
Ödülün di¤er adaylar›
ise Amerikal› romanc›-
lar Ellen Feldman, Sa-
mantha Hunt, Marily-
nne Robinson ve ‹rlan-
dal› yazar Deidre Mad-
den oldu. Orange Ro-
man Ödülü’nü kaza-
nacak olan romanc› 30
sterlin para ödülü de
alacak. 3 Haziran’da
Londra’da aç›klanacak
olan ödülü geçti¤imiz
y›l Rose Tremain adl›
romanc› kazanm›flt›.

Britanya’n›n en önemli edebiyat ödül-
lerinden Orange Roman Ödülü adaylar›
belli oldu. Bu y›lki adaylar listesinde iki
genç kad›n romanc› dikkat çekiyor.

Orange Roman Ödülü adaylar› belli oldu

Anadolu Atesi
Hackney’de tutufltu

Geçti¤imiz hafta Londra'da sahne alan Anadolu Atefli gösteri grubu büyük
ilgi toplad›. Hackney Empire’da gerçeklefltirdi¤i performans›yla göz
dolduran grup, izleyenleri Anadolu ve Mezopotamya’n›n mitolojik 

ve kültürel tarihiyle buluflturdu.
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Dünyada yaflanan
ekonomik krizin
etkilerini en fazla

yaflayan ülkelerin bafl›n-
da gelen ‹ngiltere ekono-
misi 2009’un ilk çeyre-
¤inde %1.9 darald›. Ulu-
sal ‹statistik Kuru-
mu’ndan yap›lan aç›kla-
mada toplam üretim ve
hizmetlerde yaflanan bu
tarihi düflüflün 2. dünya
savafl›ndan bu yana gö-
rülen en yüksek düflüfl
oldu¤u belirtildi.
Kurumun yay›nlad›¤› ra-
kamlarda ekonomideki
daralman›n son on iki

ayda %4.1’i buldu¤u or-
taya ç›karken, son alt›
aydaki düflüflün ise ra-
kamlar›n tutulmaya bafl-
land›¤› tarihten günümü-
ze en yüksek seviye ol-
du¤una iflaret edildi.
Yay›nlanan son rakamlar
ülkede yaflanan resesyo-
nun çok derin bir flekilde
devam etti¤ini gösterir-
ken, en fazla küçülen
sektörlerin bafl›nda yüz-
de %6.2’yle sanayi sektö-
rünün geldi¤i bildirildi.
Sanayi sektörü geçen y›-
l›n ayn› döneminde %4.9
küçülmüfltü.

HÜKÜMET‹N KÜÇÜLME 
TAHM‹N‹ YÜZDE 3.5
Hükümet, geçti¤imiz haf-
ta aç›klad›¤› yeni bütçe-
de ülkenin gayri safi yurt
içi üretiminin 2009 y›l›n-
da geçen y›la göre yüzde
3.5 küçülmesini öngörü-
yordu.
‹flsizlik oran›n›n yüzde
6,7'lere ç›kt›¤› ülkede,
hükümet ayr›ca 90 milyar
sterlin borçlanma yoluna
gitti. Geçti¤imiz hafta
parlementoda 2009 büt-
çesini aç›klayan Maliye
Bakan› Alistair Darling,
haz›rlanan bütçenin ‹n-

giltere'yi son 60 y›l›n en
ciddi ekonomik krizinin
ç›k›fl›na getirece¤ini ifade
ederek, ekonominin y›l
sonuna do¤ru büyümeye
bafllayaca¤›n› öne sür-
müfltü. Ekonomi uzman-
lar› ise ekonomideki da-
ralman›n bu y›l›n sonun-
da %4.5’i bulaca¤›n› tah-
min ediyor. ‹ngiltere
ekonomisi en son 1931
y›l›nda %5.1 daralarak ta-
rihi bir düflüfl yaflam›flt›.

‘ÜLKEY‹ UZUN SÜREL‹
DURGUNLUK BEKL‹YOR’
Öte yandan Barclays
Bankas› yapt›¤› aç›kla-
mada, ‹ngiltere'de ‘derin
ve uzun süreli’ durgun-
luk beklediklerini duyur-
du. Banka Üst Yöneticisi
John Varley, banka hisse-

darlar toplant›s› öncesin-
de yapt›¤› aç›klamada,
en az›ndan bir y›l daha
zor zamanlar yaflanaca¤›-
n› söyledi. Varley, "Ban-
kac›l›k sektöründe mali
krizin en kötü dönemi
arkam›zda kalsa da ara
s›ra gök gürültüsü ve
flimflek görülece¤i konu-
sunda flüphe yok" dedi.
Barclays'in bu y›la iyi bir

bafllang›ç yapt›¤›n› ifade
eden Varley, bankan›n,
mali performans›n›n da
geçen y›l›n ilk çeyre¤inin
üzerinde oldu¤unu be-
lirtti. Barclays, ‹ngilte-
re'de hane halk›na ve ifl
hayat›na yard›mc› olabil-
mek için bu y›l kredileri
11 milyar sterlinine yük-
seltmeyi amaçlad›¤›n›
bildirdi.

3

Geçti¤imiz hafta aç›klanan yeni bütçe vatandafla ve ifllet-
mecilere yeni vergiler getirirken, ‹ngiltere ekonomisinin
2009’un ilk çeyre¤inde %1.9 küçüldü¤ü ortaya ç›kt›.
Ulusal ‹statistik Kurumu’nun (Office for National
Statistics) yay›nlad›¤› rakamlara göre, yurtiçi gayri safi
milli has›lada yaflanan bu düflüfl 2. dünya savafl›ndan bu
yana en yüksek daralma rakam›na iflaret ediyor.

‹ngiltere ekonomisi 
küçülmeye devam ediyor

Yeni Bütçeden Baz› Sat›r Bafllar›:
* Alkol ve sigara vergisi yüzde 2 art›yor.
* Akaryak›t vergisi Eylül ay›ndan itibaren litre bafl›na 2 peny art›yor.
* Geliri 150 bin sterlinin üzerinde olanlar›n kazanç vergisi yüzde 50’ye ç›k›yor
* De¤eri 175 bin sterlinin alt›nda olan evlerin sat›fl›ndan al›nan damga vergisinin
al›nmamas› uygulamas› bu y›l›n sonuna kadar uzat›l›yor.
* Küresel ›s›nmayla mücadeleye 1 milyar sterlinlik ek bürtçe ayr›l›yor.
* 250 bin yeni ifl alan›n›n yarat›lmas› için meslek edindirme programlar›na 260
milyon sterlinlik ek bürçe ayr›l›yor. 
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‹
ngiltere’de Türkçe ve
Kürtçe yay›nlanan tek
gazete olan Telgraf Ga-
zetesi 3. kurulufl y›ldö-

nümünü parlementoda ver-
di¤i büyük bir resepsiyonla
kutlad›. ‹flçi Partisi Milletve-
kili Joan Ryan’›n ev sahipli-
¤inde 20 Nisan Pazartesi
günü saat 19.00’da parle-
mentoda düzenlenen re-
sepsiyona, farkl› partiler-
den milletvekilleri, beledi-
ye meclis üyeleri, ifladamla-
r›, hukukçular, sivil toplum
kuruluflu temsilcileri ve çok
say›da Telgraf okuru kat›l-
d›. Joan Ryan’›n ev sahipli-
¤inde verilen resepsiyonda
DTP Genel Baflkan› Ahmet
Türk, DTP Dersim milletve-

kili fierefettin Halis, Lord
Hilton, Lord William Walla-
ce, Liberal Demokrat Parti
Milletvekili Simon Hughes,
Muhafazakar Parti Milletve-
kili Andrew Pelling, Yefliller
Partisi Avrupa Milletvekili
Jean Lambert, Muhafazakar
Partili Gölge Avrupa Baka-
n› Mark Francois ve ‹flçi
Partisi Miletvekili Siobhain
Mcdonagh, Citizen Organi-
sing Foundation yöneticisi
Neil Jameson, ‹tfaiye ve po-
lis teflkilat› yetkilileri haz›r
bulundu.

“TELGRAF GAZETES‹ TOP-
LUMUN SEMBOLÜDÜR”
Telgraf için verilen resepsi-
yonun aç›l›fl konuflmas›n›

ev sahibi s›fat›yla Joan
Ryan yapt›. Ryan, “Bir çok
yerel gazete yay›n›n› sürdü-
remeyerek kapanmak zo-
runda kald› ama Telgraf ba-
flar›l› bir flekilde yoluna de-
vam ederek h›zl› büyüme
gösterdi. Sürekli toplum ile
içi içe olmas›n›n bu baflar›-
da pay› büyüktür. Telgraf
Kürtçe ve Türkçe olarak
zengin bir içeri¤e sahiptir.
Londra’da yaflayan Kürt ve
Türk toplumlar› her geçen

gün biraz daha gelifliyorlar
ve sürekli ifl yerleri aç›yor-
lar. Gençler ise sürekli da-
ha iyisini yapmalar› için
teflvik edildi. Telgraf bu ba-
flar›l› toplumun sembolü-
dür” dedi. 

“TOPLUMLAR ARASINDA
‹LET‹fi‹M ÖNEML‹”
Resepsiyona ev sahipli¤i
yapan ‹flçi Partili Joan
Ryan’dan sonra Muhafaza-
kar Partili Gölge Avrupa

Bakan› Mark Francois söz
ald›. Telgraf’›n 3. y›ldönü-
münü kutlamaktan dolay›
burada bulunman›n güzel
oldu¤unu söyleyen Franco-
is, toplumlar aras›nda ileti-
flimin ne kadar önemli ol-
du¤unu vurgulayarak, Tel-
graf Gazetesi’nin tüm parti-
lerden temsilcileri bir araya
getirdi¤ini ve bunu yapma-
n›n çok zor oldu¤unu, an-
cak Telgraf’›n baflar›s›n›n
da burada yatt›¤›n› söyledi. 

“AVRUPA’DA YAfiAYAN
KÜRTLER ‹Ç‹N GAZETELER
ÇOK ÖNEML‹”
Muhafazakar Partili Mark
Francois’den sonra Liberal
Demokrat Parti Milletvekili
Simon Hughes söz ald›.

Telgraf’›n 3. y›l resepsiyo-
nunda olmaktan çok mutlu
oldu¤unu söyleyerek söze
bafllayan Hughes, Kürtlerin
dünyadaki büyük halklar-
dan biri oldu¤unu ve 4 ay-
r› ülkede yaflad›klar›n›, ba-
z›lar›n›n ise Avrupa’da ya-
flad›¤›n› söyledi. Avrupa’da
yaflayan Kürtler için gazete-
lerin çok önemli oldu¤unu
belirten Hughes, “Çok say›-
da genç Üniversiteye git-
mek istiyor, sanat ve ticaret
alan›nda h›zla yol al›yorlar
ve bunun için Londra güzel
bir mekand›r. Bunun  için
gazeteler çok önemli bir
role sahipler. Telgraf Gaze-
tesi geliflmelerin merkezi
durumundad›r ve çok k›sa
sürede h›zl› büyüdü, flimdi

Telgraf Gazetesi’nin 3. kurulufl
y›ldönümü parlementoda verilen
bir resepsiyonla kutland›. 
‹flçi Partisi Milletvekili Joan Ryan’›n
ev sahipli¤inde verilen resepsiyona
farkl› partilerden milletvekilleri,
belediye meclis üyeleri, ifladamlar›,
gazeteciler, sivil toplum kuruluflu 
temsilcileri ve çok say›da 
Telgraf okuru kat›ld›.

Telgraf’›n 3. kurulufl y›l dönümü 
Parlementoda kutland›
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Bütün kurslarda
%15 indirim

Genel ‹ngilizce
Kurslar› sadece 

£297 (Akademik y›l) 

Ücretsiz deneme dersleri
bu reklamla verilmektedir.  

Lütfen yetkililerle görüflün.

4 hafta 12  hafta 24 hafta 42 hafta 52 hafta 

‹ngilizce £90 £180 £270 £340 £430  

IELTS / FCE £150 £ 260 £370 £450 £ 550

‹ngilizce ve Bilgisayar £140 £310 £390 £560 £740

Bilgisayar Diplomas› £150 £390 £470 £660 £775

Sayfa  Dizayn Diplomas› £390 £590 £890 £990

Grafik Dizayn   Diplomasi£390 £590 £890 £990

‹leri Derecede Bilgi ‹fllem Diplomas› £ 1.600 (2 sene)

Resepsiyonun aç›l›fl konuflmas›n› ev sahibi s›fat›yla 
‹flçi Partisi Milletvekili Joan Ryan yapt›.

Kürdish Media çal›flanlar› Kürdistan Gazetesi’nin birinci 
sayfas›n› çerçeveleterek Telgraf çal›flanlar›na hediye ettiler.

Muhafazakar Partili Gölge Avrupa Bakan› Mark Francois,
toplumlar aras›nda iletiflimin ne kadar önemli oldu¤unu

vurgulayarak, Telgraf Gazetesi’nin tüm partilerden 
temsilcileri bir araya getirdi¤ini söyledi.
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çok güzel bir yerde duru-
yor” dedi. 

“KÜRTLER‹N DE B‹R 
RÜYASI VAR”
DTP Genel Baflkan› Ahmet
Türk de Telgraf’›n 3. y›l re-
sepsiyonunun özel konu¤u
olarak bir konuflma yapt›.
Bütün dünya h›zla de¤iflir-
ken Ortado¤u’nun hala de-
¤iflime direndi¤ini söyleyen

Türk, en güçlü ülkelerin bi-
le de¤iflti¤ini ve belki de
ABD’de Martin Luter
King’in rüyas›n›n gerçek-
leflti¤ini vurgulad›. Türk,
“Kürtlerin de Martin Luter
King’in rüyas› kadar güzel,
renkli ve samimi bir rüyas›
vard›r. Ortado¤u’da Kürtler
en çok ezilen halk oldu¤u
için herkesten daha çok
demokrasinin ve özgürlü-

¤ün ne demek oldu¤unu
biliyor. Kürtler sürekli bir-
likte yaflad›klar› halklar ile
birlik ve beraberlik taleple-
rine ra¤men hala bölgede
potansiyel tehlike olarak
görülüyorlar. Kürtler de-
mokratik siyasette kalmaya
her fleye ra¤men ›srarla
durdular” dedi. DTP’ye yö-
nelik son operasyonlara da
de¤inen Türk, son seçim-

lerde halktan çok destek al-
malar›na ra¤men büyük bir
tehlike ile karfl› karfl›ya ol-
duklar›n› ve çok say›da
parti yöneticisinin tutuklan-
d›¤›n› ve partileri hakk›nda
bir kapatma davas›n›n var
oldu¤unu belirterek, “Tüm
bunlar demokrasiye zarar
veriyor, halklar›n kardeflli-
¤ine zarar veriyor. Ezilenle-
rin vicdan›nda aklanmak

çok önemlidir. Halk›n ça-
bas› ile bir yerlere gelmifl
olanlar bar›fl ve demokrasi
için çok fleyler de yapacak-
lard›r” dedi. 

TELGRAF’A ANLAMLI 
HED‹YE
Telgraf’›n 3. y›l resepsiyonu-
nun ilk Kürt gazetesi Kür-
distan’›n 111. kurulufl y›l›na
denk gelmesi güne daha

farkl› bir anlam yükledi. ‹lk
Kürt gazetesi Kürdistan
Miqdad Midhad Bedirxan
taraf›ndan 22 Nisan 1898 y›-
l›nda M›s›r’›n baflkenti Kahi-
re’de ç›kar›lm›flt›. Telgraf
okurlar› ve Kurdish Media
çal›flanlar› bu anlaml› günde
Kürdistan Gazetesi’nin bi-
rinci sayfas›n› çerçevelete-
rek resepsiyonda Telgraf ça-
l›flanlar›na hediye ettiler. 
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DTP Genel Baflkan› Ahmet Türk resepsiyonun
özel konu¤u olarak bir konuflma yapt›.

Resepsiyona kat›lanlara geleneksel
Kürt ve Türk yemekleri ikram edildi

Citizen Organising Foundation
yöneticisi Neil Jameson

‹flçi Partili Milletvekili 
Siobhain Mcdonagh

Resepsiyona Polis Teflkilat› 
yetkilileri de kat›ld›

DTP Genel Baflkan› AhmetTürk, ‹brahim
Do¤ufl ve Miletvekili Andrew Pelling  

Resepsiyona kat›l›m›n yo¤un 
oldu¤u gözlendi  

Yefliller Avrupa Parlementosu
milletvekili Jean Lamberd

KNK temsilcisi Akif Wan, Dersim-Der Baflkan› Ali Pekin, DTP Genel
Baflkan› Ahmet Türk ve DTP Dersim Milletvekili fierefettin Halis
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Londra’da yaflayan
Kürt ve Türkler 25
May›s Cumartesi gü-

nü 2 bini aflk›n kiflinin ka-
t›ld›¤› “Kürt Özgürlük
Mücadelesinin Kriminali-
ze Edilmesine ve PKK’siz
Kürt Sorununun Çözümü-
ne Hay›r” ad› alt›nda bir
protesto yürüyüflü düzen-
ledi. Protesto yürüyüflün-
de Türkiye’nin DTP’ye
yönelik bask›lar› da k›-
nand›. AT‹K Londra (Av-
rupa Türkiyeli ‹flçiler
Konfederasyonu), Gik-
Der (Göçmen ‹flçileri Kül-
tür Derne¤i) ve Fed-Bir
(Britanya Kürt Dernekleri
Federasyonu) taraf›ndan

düzenlenen protesto yü-
rüyüflü Dalston Juncti-
on’da bafllad› ve Turnpi-
ke Lane tren istasyonuna
kadar devam etti. Ö¤le
saatlerinden itibaren
Dalston Junction’da top-

lanmaya bafllayan protes-
tocular saat 13.30’da ha-
rekete geçtiler. Kingsland
High Road’tan Stoke Ne-
wington’a do¤ru hareket
eden yürüyüfl kolu
Church Street üzerinden

Manor House ulaflt› ve
Haringey’e do¤ru yürüdü.
Green Lanes boyunca yü-
rüyen protestocular Turn-
pike Lane istanyonunun
kafl›s›ndaki parkta toplan-
d›lar. Haz›rlanan ortak
bildiri okunduktan sonra
eylemciler olays›z flekilde
da¤›ld›lar. Yürüyüfl bo-
yunca bildiriler da¤›t›l›r-
ken, Türkiye’nin Kürt Ha-
reketine karfl› yürüttü¤ü
operasyonlar protesto
edildi. Yürüyüflün nokta-
land›¤› Turnpike Lane is-
tasyonunda haz›rlanan
ortak bildiri okundu. Bil-
diride flu ifadeler yer ald›:
“‹ngiltere’de anti-terör ya-

sas› ad› alt›nda devrimci,
demokrat, ilerici ve yurt-
sever kurum ve kurum
çal›flanlar›na yönelik ev
ve iflyeri bask›nlar›, tutuk-
lamalar, illegal örgütlerle
iliflkilendirme çabalar›,
oturma hakk› verilece¤i
vaatleri ile ajanlaflt›rma
çabalar›, halk› ihbarc›l›¤a
davet etmeler, “gönüllü
polis” ça¤r›lar› vb. ile bafl-
ta göçmen topluluklar ol-
mak üzere yerli iflçi ve
emekçiler bir yandan te-
rörize edilmeye di¤er
yandan ise kapitalizmin

iflbirlikçi güçleri haline
getirilmeye çal›fl›lmakta-
d›r.” 

PROVAKASYONLARA KAR-
fiI DUYARLILIK ÇA⁄RISI
Öte yandan olas› prova-
kasyonlar› engellemek
için yürüyüflten önce Sto-
ke Newington Polis Kara-
kolu bölgede yaflayan
Kürt ve Türk toplum tem-
silcileri ile bir toplant› ya-
parak, kurum temsilcile-
riyle birlikte provakas-
yonlara karfl› duyarl›l›k
ça¤r›s›nda bulunmufllard›.
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Yürüyüfle büyük kat›l›m oldu¤u gözlendi.

‹ngiltere’de polis taraf›ndan Kürtlere yönelik bask›lar›n son aylarda yo¤unluk kazanmas›
nedeniyle Kürt ve Türk toplumlar›n›n ortak kat›l›m› ile Kuzey Londra’da bir protesto
yürüyüflü düzenlendi. “Kürt Özgürlük Mücadelesinin Kriminalize Edilmesine ve PKK’siz
Kürt Sorununun Çözümüne Hay›r” ad› alt›nda yap›lan yürüyüfle iki bini aflk›n kifli kat›ld›. 

ANKARA ANTLAfiMASI VE SON GEL‹fiMELER
Ankara Antlaflmas› mevcut ekonomik dur
gunlukta büyük önem tafl›ma bafllam›flt›r.

Home Office Ankara Antlaflmas›
baflvurular›n› eskiye nazaran daha
h›zl› bir flekilde cevapland›rmaya
bafllam›flt›r. Ülke içerisine s›cak para
ak›fl›n›n sa¤lanmas› ve yat›r›m
yap›lmas› ülke ekonomisi aç›s›ndan
olumlu bir geliflmedir. Ankara

Antlaflmas› baflvurular›nda çal›flma izni al›nmadan
ifle bafllanmamas› gerekmektedir (mevcut vizleri
hukuken serbest çal›flmaya izin vermedi¤i sürece).
Bir baflvuru sahibi bu noktada ret almaktad›r. Önce-
likle çal›flma izninin talep edilmifl ve al›nm›fl olmas›
gereki r. ‹çiflleri Bakanl›¤› göçmenlik yasalar›n›
ülkenin içinde bulundu¤u ekonomik ve sosyal duru-
mu gözönüne alarak yönlendirmektedir. Baflvuru
sahiplerin›n baflvurular›n› çok iyi analiz etmeleri ve
p rofesyönel hukuki dan›flmanlardan hizmet almalar›
oldukça önemlidir.

bütün makale için web sayfam›z› ziyaret edin www.viza.co.uk

■ VV‹‹ZZEE RREEDDLLEERR‹‹NNEE ‹‹TT‹‹RRAAZZ DDAAVVAALLAARRII VVEE MMAAHHKKEEMMEEDDEE TTEEMMSS‹‹LL 

■ AANNKKAARRAA AANNTTLLAAfifiMMAASSII

■ GGEENNEERRAALL TTIIEERR 11

■ PPOOSSTT SSTTUUDDYY WWOORRKKEERR 

■ ÇÇAALLIIfifiMMAA ‹‹ZZNN‹‹ VV‹‹ZZEELLEERR‹‹

■ EEVVLL‹‹LL‹‹KK VV‹‹ZZEESS‹‹ 

■ OOTTUURRUUMM VV‹‹ZZEESS‹‹ 

■ ‹‹fifi VV‹‹ZZEESS‹‹ 

■ YYAATTIIRRIIMMCCII VV‹‹ZZEESS‹‹ 

■ ÖÖ⁄⁄RREENNCCII VV‹‹ZZEESS‹‹ 

■ ‹‹NNGG‹‹LL‹‹ZZ VVAATTAANNDDAAfifiLLII⁄⁄II   

BBAAfifiVVUURRUULLAARRII 

■ TTUURR‹‹SSTT VV‹‹ZZEESS‹‹ 

C
O

.U
K

immigration Advisers

.

Kriminalize edilmeye karfl›
protesto yürüyüflü
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DÜNYA
üçüncüsü oldu

‹DCM ekibi 
Bitlis yöresiyle 

Londra’da önemli kül-
türel çal›flmalara imza
atan International

Dance & Music Centre’›n
halkoyunlar› ekibi ‹span-
ya’da düzenlenen 13.
Uluslararas› Halk Oyunlar›
yar›flmas›nda 3. olmay›
baflard›. 75 ülkeden top-
lam 640 ekibin kat›ld›¤›
bu y›lki yar›flmaya Kürt
halk oyunlar›ndan Bitlis
yöresiyle kat›lan ‹DCM’
nin folkor ekibi uluslara-
ras› bir baflar›ya imza att›.
Grup 60 ülkeden 115 eki-
bin kat›ld›¤› halk oyunlar›
kategorisinde üçüncülük
elde ederek 
Londra’ya ödülle döndü.
Konuyla ilgili olarak gö-
rüfltü¤ümüz International
Dance & Music Centre’›n
yöneticisi Mehmet Kara-
kufl, böyle bir sonuçla
dönmüfl olmaktan büyük
mutluluk duyduklar›n› be-
lirterek “Biz orada 5 gün
kald›k. Bizim aç›m›zdan
çok olumlu geçti. Her gün
2 gösterimiz vard›. Bizim-
le çok ilgilendiler bunun

sayesinde oray› tam›na f›r-
sat› da bulduk. Ayr›ca ya-
r›flmadan hemen sonra
Temmuz ay› içerisinde bi-
zi Avusturya’ya davet etti-
ler.”

“DO⁄RU ZAMANDA
DO⁄RU B‹R ‹fi YAPARAK BU
BAfiARIYI YAKALADIK”
Ald›klar› bu önemli dere-
cede disiplinli bir ekip ça-
l›flmas›n›n büyük rolü ol-
du¤unu belirten Karakufl,
“Eylül ay›ndan itibaren ‹s-
panya’daki bu yar›flmaya
ciddi flekilde haz›rland›k.
Ekipte yer alan sadece 3
kifli eski ö¤rencilerimiz-
den. Ekibimizin di¤er
üyeleri yeni dönem ö¤-
rencilerimizden olufluyor.
Herkes canla baflla çal›flt›,
tabi iyi bir e¤itmen faktö-
rü de çok önemli. Do¤ru
zamanda do¤ru bir ifl ya-
parak bu baflar›y› yakala-
d›k.” Dedi. Karakufl, her
y›l düzenledikleri halko-
yunlar› yar›flmas›n›n be-
flincisini 14 Haziran’da
Hackney Ocean’da yapa-
caklar›n› belirterek, Lon-
dra’daki bütün halkoyun-
lar› gruplar›n› bu yar›flma-
ya davet etti. International
Dance & Music Centre’›n
halkoyunlar› ekibi ayr›ca
8-12 Temmuz tarihleri ara-
s›nda Galler’de yap›lacak
olan 56. Uluslararas› Hal-
koyunlar› yar›flmas›na da
bu y›l 3 grupla kat›lacak.

Londra’da her y›l düzenledi¤i halk
oyunlar› yar›flmas›yla folklorun
geliflmesine önemli katk›larda
bulunan International Dance & Music
Centre’›n halkoyunlar› ekibi,
‹spanya’da bu y›l on üçüncüsü 
düzenlenen Uluslararas› Halk
Oyunlar› yar›flmas›nda büyük baflar›
göstererek dünya üçüncüsü oldu.  

International Dance &
Music Centre’›n yöneticisi
Mehmet Karakufl    

International Dance & Music Centre’›n halkoyunlar› ekibi
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Öncelikle flunu sormak
istiyoruz, ‹ngiltere’de ya-
flanan ekonomik kriz
Ankara Antlaflmas› bafl-
vurular›n› olumlu mu
yoksa olumsuz mu etki-
liyor?
Ülkenin içinde bulundu¤u
ekonomik durum Ankara
Antlaflmas› baflvurular›nda
olumlu etki yapm›flt›r. Bu-
nun sebebi ise ekonomik
durgunlu¤a ra¤men baflvu-
ru sahiplerinin risk alarak
Birleflik Krall›k’ta yeni yat›-
r›m girifliminde bulunmalar›
veya hali haz›rda varolan ifl-
lere yat›r›m yapmalar›d›r. 

Peki baflvurularda son
dönemlerde bir art›fl m›
söz konusu?
Ankara Antlaflmas› baflvuru-
lar›nda son zamanlarda bir

art›fl söz konusu diyebiliriz.
‹çiflleri Bakanl›¤› göç-
menlik yasalar›n› ülke-
nin içinde bulundu¤u
ekonomik ve sosyal du-
rumu göz önüne alarak
m› flekillendiriyor?
Yüzde yüz bunun parale-
linde haz›rlanmaktad›r de-
nemez ama kesinlikle bu
çok önemli bir faktör ve
göz ard› edilemez. 
General Tier 1 baflvurular›-
n› master diplomas› seviye-
sine ç›karmalar›n›n bir se-
bebi de budur. General Ti-
er 1 vizesi sahipleri Birleflik
Krall›k’ta iflçi gibi çal›flabil-
mekte. Oysa mevcut eko-
nomik durgunlukta bir çok
‹ngiliz vatandafl›, süresiz
oturum sahibi ve Avrupa
Birli¤i vatandafl› ifl bulmak-
ta zorluk yaflamaktad›r. Ge-

neral Tier 1 baflvurular›nda
master diplomas› isteyerek
ülkeye baflvuru say›s›n›
azaltm›fl oldular. Çünkü ç›-
tay› yukar› çektiler.

‹çiflleri Bakanl›¤› Ankara
Antlaflmas› baflvurular›n›
de¤erlendirirken daha

çok ne gibi hukuki ve
ekonomik ölçütleri göz
önüne al›yor?
Ankara Antlaflmas›’nda her-
hangi bir kota yoktur, flu
kadar yat›r›m yap›lmas› ge-
rekir fleklinde. Ama baflvu-
rular›n çok iyi ifl ve hukuk
analizinin olmas› gerek-
mektedir. Hukuken kriterle-
re uymayan baflvurular bu
çerçevede red almaktad›r.

Son dönemde Ankara
Antlaflmas› kapsam›nda
çal›flma iznini almadan
ifle bafllayanlar›n baflvu-
rular› redediliyor. Bu-
nun nedenini aç›klar m›-
s›n›z?
Ankara Antlaflmas›, baflvuru
sahibinin baflvurdu¤u ifl
alan›nda “prospective” de-
di¤imiz ileriye yönelik ba-

flar›l› olaca¤›n› evraklar› ile
kan›tlamas› ve serbest çal›fl-
ma iznini talep etmesi veya
yürüyen ifl yerine yat›r›m
yap›laca¤› anlam›na geliyor.
Yani çal›flma vizesi talep
edilemesi anlam› tafl›yor.
Baflvuru sahibinin ‹çiflleri
Bakanl›¤›’ndan çal›flma izni
almadan ifle bafllamas›,”bre-
ach of condition” dedi¤i-
miz, mevcut vizesine ayk›r›
hareket etmesi demektir.
Hukuken baflvurunun red
edilmesi bu sebepten dola-
y›d›r. Baflvuru sahiplerinin
en fazla dikkat etmesi gere-
ken hususlar nelerdir?
Ankara Antlaflmas› baflvuru
sahiplerinin yapm›fl olduk-
lar› en büyük hatalardan bi-
ri arkadafl, efl ve dost tavsi-
yesi paralelinde baflvurular
yapm›fl olmalar›d›r bence.

Yani göçmenlik kanunlar›
konusunda uzman hukuk-
çulardan profesyonel yar-
d›m almamalar›ndan kay-
naklanmaktad›r. Baflka biri-
nin baflvurusunun bir di¤er
baflvuru ile karfl›laflt›r›lmas›
yanl›flt›r. Çünkü her baflvu-
ru sahibinin ifli, ekonomik
konumu veya e¤itimi gibi
bir çok faktör farkl›laflmak-
tad›r.

Bu konularda firman›z-
dan hizmet almak iste-
yenler size nas›l ulaflabi-
lirler?
Bana 0207 292 29 72 numa-
ral› telefondan kolayl›kla
ulaflabilirler. Ayr›ca de-
niz@ukvisa.co.uk ve
www.viza.co.uk mail ad-
reslerine mail de atarak be-
nimle iletiflime geçebilirler.

Göçmenlik hukuku alan›nda profesyönel kadrosuyla 14 y›ld›r hizmet veren UK Visa Services’in Göçmenlik Uzman› Deniz Gök, ‹ngiltere’nin
içinde bulundu¤u ekonomik durgunlu¤un Ankara Antlaflmas› baflvurular›na olumlu etki yapt›¤›n› belirterek, son zamanlarda baflvurularda art›fl
oldu¤una dikkat çekti. Telgraf’›n konuyla ilgili sorular›n› yan›tlayan Gök, Ankara Antlaflmas› baflvurular›nda baflka birinin baflvurusunun bir
di¤er baflvuru ile karfl›laflt›r›lmas›n›n yanl›fl oldu¤unu ifade ederek, uzman hukukçulardan profesyönel yard›m alman›n önemine vurgu yapt›. 

Göçmenlik Uzman›
Deniz Gök

‘‘EEkkoonnoommiikk kkrriizz AAnnkkaarraa AAnnttllaaflflmmaass››
bbaaflflvvuurruullaarr››nnaa oolluummlluu eettkkii yyaapp››yyoorr’’
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Ç
eflitli temaslarda
bulunmak için
Londra’ya gelen
DTP Genel 
Baflkan› Ahmet

Türk ‹flçi Partisi ile da-
yan›flma için düzenle-
nen bir yemekte D›fliflle-
ri Bakan› David Mili-
band ile bir görüflme
yapt›. ‹flçi Partisi’nden
Milletvekili aday› Bam-
bos Charalambous ve
Stephen Twigg ile daya-
n›flma komitesi taraf›n-
dan düzenlenen daya-
n›flma yeme¤ine ifl ve si-
yaset dünyas›ndan çok
say›da kifli kat›ld›. ‹flçi
Partisi milletvekili aday-
lar› Bambos Charalam-
bous ve Stephen Twigg

ile dayan›flma komitesi
21 Nisan günü çok say›-
da kiflinin kat›ld›¤› bir
dayan›flma yeme¤i dü-
zenlediler. Britanya D›-
fliflleri Bakan› David Mi-
liband’›n kat›ld›¤› yeme-
¤e DTP Genel Baflkan›
Ahmet Türk, DTP Der-
sim Miletvekili fierefettin
Halis, Halkevi Baflkan›
Mustafa Topkaya, Hal-
kevi Direktörü ‹brahim
Do¤ufl ve Fed-Bir Bafl-
kan› Arzu Peflmen’in ya-
n› s›ra çok say›da davet-
li kat›ld›. 

KUZEY ‹RLANDA ÖRNE⁄‹
Yeme¤e geçmeden önce
Ahmet Türk ile D›fliflleri
Bakan› David Miliband
k›sa bir görüflme yapt›-
lar. Türk, Miliband’a
Türkiye’de yaflanan son

siyasal geliflmeleri akta-
ran Türk, Kürt sorunu-
nun siyasal, bar›flç›l
yöntemlerle çözülmesi-
nin önündeki en önemli
engelin devletin Kürt
sorununa yanl›fl yaklafl›-
m› oldu¤unu belirterek,
Kürt halk›n›n demokra-
tik bir Türkiye’nin eflit
vatandafllar› olarak yafla-
mak için mücadele etti-
¤ini, ancak buna karfl›n
devletin bask› politikala-
r›nda ›srar etti¤ini söyle-
di.  
DTP’ye yönelik bask›la-
ra da de¤inen Türk,
“Son günlerde artarak
devam eden operasyon-
lar sonucu yüzlerce Par-
ti yönetici ve üyelerimiz
tutukland›. Britanya’da
Galler (Wales) ve ‹skoç-
ya’ya tan›nan haklar›n

bile çok gerisinde ta-
leplerimiz var” dedi.
Türk, Kürt sorununun
çözümü için Britan-
ya’n›n Kuzey ‹rlanda’da
yaflad›¤› tecrübelerini
Türkiye ve Kürt halk›yla
paylaflmas›n› umduklar›-
n› da sözlerine ekledi.  

“KÜRT HALKI TEMEL 
ÖZÜRLÜKLER‹NE 
KAVUfiMALI”
D›fliflleri Bakan› David
Miliband ise, Türkiye’de
Kürtlerin eflit vatandafl-
lar olarak yaflamalar›n›
arzulad›klar›n›, bunu
çok önemsediklerini be-
lirterek, “Kürtler temel
özgürlüklerine kavufl-
mal›d›rlar” dedi. Türki-
ye’nin bölgede önemli
bir role sahip oldu¤unu
da dile getiren Miliband,

Avrupa Birli¤i üyelik
müzakereleri sürecinde
ilerlemek için Türki-
ye’nin reformlara h›zla
devam etmesini umduk-
lar›n› belirtti. 

‹LK KIBRIS’LI RUM ADAY
Ahmet Türk ile yapt›¤›
görüflmeden sonra salo-
na geçen bakan herkesi
selamlad›. Bu arada so-
landa bulunan baz› Kürt-
lerle k›sa sohbetler de
yapan David Miliband
milletvekili adaylar›na
destek konuflmas› yapt›.
Bambos Charalambo-
us’un meclise girecek ilk
K›br›s’l› Rum olaca¤›n›
belirten Milliband, “K›b-
r›s’l› Türkler ve K›br›s’l›
Rumlar›n hepsi K›br›s

Sorununun çözülmesini
istiyorlar ve birlikte ya-
flamak istiyorlar. Türkiye
için de bunlar› söylemek
laz›m. Türk ve Kürt top-
lumlar› Türkiye’nin gele-
ce¤ini düflünüyorlar.
Türkiye’de yaflayan her-
kes eflit olmal›d›r. Birey-
ler aras›nda eflitlik çok
önemlidir ve Avrupa Bir-
li¤i’ne girmek için eflitlik
ortam›n›n yarat›lmas› la-
z›m” dedi. Miletvekili
adaylar› Bambos Chara-
lambous ile Stephen
Twigg de k›sa birer ko-
nuflma yapt›lar. Konufl-
malardan sonra Bakan
Miliband, Ahmet Türk ve
fierefettin Halis bir süre
ayn› masada oturarak
sohbet etti.

Çeflitli temaslarda bulunmak için Londra’ya gelen DTP Genel
Baflkan› Ahmet Türk ‹flçi Partisi ile dayan›flma için düzenlenen bir
yemekte D›fliflleri Bakan› David Miliband ile bir görüflme yapt›. ‹flçi
Partisi’nden Milletvekili aday› Bambos Charalambous ve Stephen
Twigg ile dayan›flma komitesi taraf›ndan düzenlenen dayan›flma
yeme¤ine ifl ve siyaset dünyas›ndan çok say›da kifli kat›ld›. 

Hasan Uflak
Telgraf Gazetesi

Ahmet Türk 

DAVID MILIBAND 
‹LE GÖRÜfiTÜ

> D›fliflleri Bakan› David Miliband ve DTP Genel Baflkan› Ahmet Türk

Bakan Miliband Print Gallery iflletmecisi Cemil Gönül’le sohbet etti.            Halkevi Direktörü ‹brahim Do¤ufl Miliband’› yeme¤e kat›lan Kürt ve Türk konuklarla tan›flt›rd›. ‹flçi Partisi’yle dayan›flma yeme¤ine ilginin yo¤un oldu¤u gözlendi. 
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sponsorlu¤unda Londra’da ilk kez

Yer: Hackney Empire
291 Mare Street, London, E8 1EJ

Tarih: 24 May›s 2009 Pazar

Saat: 18.00’de kap›lar aç›l›yor

19.30’da konser bafll›yor

Bilet Fiyatlar›:
£60, £50, £40, £30, £25
Salon: £60, £50 • Ayakta: £30
Balkonlar: £40 • Ayakta: £25
Galeri: £25

Bilet için Website:
www.hackneyempire.co.uk

Bilgi için:
‹smail Do¤ufl 07525 026 146
Kenan Duran 07810 030 042
Mehmet Aygün 07946 756 615
Sinem Çetin 07827 497 641

Bilet Sat›fl Yerleri:
• TFC • Ezgi Bar • Tafl Ma¤ara • Zen Bar 
• White House • Mehmet’s Kuaför
• Cyprus Meze Bar • Ishtar Restaurant
• Levenes Avukatl›k Bürosu ve daha bir çok yerde

“Hayat zor ama ben de kolay say›lmam”

524-526 Lea Bridge Road, Leyton E10 7DT
Tel: 020 8556 5866

DEM Group, Media House,
10B Bury Road, 
London N22 6HS
Tel: +44 (0) 20 8888 9998
Fax: +44 (0) 20 8888 3550
www.demmediagroup.com

White House
Futbol ve Nargile Keyfi
313 Highbury New Park, London N5
Tel: 020 7288 1074

207 High Road, Wood Green, London N22 6DR
Tel: 020 8888 8860 • Fax: 020 8888 3668

Mehmet’sMehmet’s
Hair & Beauty

535 Green Lanes, Haringey, London N8 0RL
Tel: 020 8348 4081

90 Green Lanes, Newington Green, London N16 9EJ

Tel: 020 7241 3636 - Fax: 020 7241 3555

www.narts.org.uk • info@narts.org.uk

BRASSERIE • CREPERIE • CIABATTA
BAGUETTE • SANDWICHES

JACKET POTATO

TEL: 020 8800 8996
64 Grand Parade, Green Lanes N4 1AF

Unit 1-2 St. George Industrial Estate
White Hart Lane, London N22 5QL

Tel: 020 8888 9555 - 020 8888 4884

IKA Retail Solutions Ltd.
2 Hazelwood Lane, London N13 5EX

Free: 0800 783 0192
Tel: 020 8886 3100 • Fax: 020 8292 9009

sales@ikaepos.com

sema foods

0845 408 2681
www.sunwings.co.uk

10-12 Crawford St, London, W1U 6AZ
Tel: 020 7224 2446

Restaurant

G & E Meat
36 Central Markets, West Market Building

London EC1A 9PS
020 7329 7007

Tafl Ma¤ara
111 Kingsland High Street, 

London E8 2PB
Tel: 020 7241 4911

FERHAT 
GÖÇER
çoksevdimikimizi

783 High Road, Tottenham, London N17 8AH
Tel: 020 8801 5101

783 High Road, Tottenham, London N17 8AH
Tel: 020 8801 5101

for all your
printing 

requirements020 7249 9191
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Okullar›n Ramazan
ve Kurban Bay-
ramlar›nda da

‘Noel’ ve ‘Paskalya’ bay-
ramlar›nda oldu¤u gibi ta-
til edilece¤i belirtildi.
Baz› bölgelerde “Rama-
zan”, “Kurban” gibi Müs-
lüman, “Diwali” gibi Hin-
du dini bayramlar›nda,
ö¤rencilerinin yar›ya yak›-
n›n›n okula gelmemesi ve
dersleri kaç›rmas› nede-

niyle al›nan bu karar, önü-
müzdeki ders y›l›ndan iti-
baren uygulanmaya baflla-
nacak. Ülkede mevcut uy-
gulamaya göre Hristiyan
olmayan ö¤rencilerin veli-
leri, çocuklar›n› kendi dini
bayramlar›nda okula gön-
dermeme hakk›na sahip.
Ancak bu karar, binlerce
ö¤rencinin derslerinden
geri kalmas›yla sonuçlan›-
yordu. Bunu önlemek

amac›yla, Manc-
hester, Oldham ve
Do¤u Londra’n›n
Tower Hamlet gibi
yabanc›lar›n yo¤un
yaflad›¤› bölgelerde
okullar, tüm ö¤ren-
ciler için baflka
dinlerin bayramla-

r›nda 3’er gün tatil edile-
cek. Bu bayram tatillerin-
den, Müslüman, Hindu,
Musevi ve Hristiyan tüm
dinlere sahip ö¤renciler
yararlanacak. Yaz aylar›n-
da detaylar› kesinleflecek
tatil çizelgesi, ‹ngiltere’de
ders yap›lan okul günü

say›s›n› 190 olarak esas
alarak, belirlenecek. Ö¤-
retim günü 190’dan afla¤›
çekilemeyecek. fiu anda
‹ngiltere’de, “Noel” ve
“Paskalya” bayramlar›nda
okullar 3’er haftayla kapa-
narak, 2 büyük tatil yap›-
yor. Ancak, kar›fl›k dinlere

mensup okullarda, dini
bayramlar nedeniyle, ö¤-
rencilerin yüzde 40’›ndan
fazlas›n›n derslere gelme-
di¤i durumlarda, yerel yö-
netimlere okullar›n tü-
müyle “tatil” edilmesi ka-
rar› yetkisi getiriliyor. Bu
durumda, önümüzdeki

ders y›l›ndan itibaren
Müslüman ö¤rencilerin
yo¤un bulundu¤u bölge
okullar›nda Ramazan ve
Kurban bayramlar›nda,
3’er gün tatil ilan edilecek.
Bu uygulaman›n di¤er
dinler için de geçerli oldu-
¤u bildirildi.

TThhee GGaaddggeett CCoommppaannyy
- Mail Order Specialists

Sales hotline: 0208 889 9491 • Enquiries: 0208 884 3359 • Fax: 0208 711 5096

Free next day delivery available by DHL/City Link Courier Service. Compliance of distance selling regulations 2002, 
and data protection registered. Trust UK approved trader. 

Sony RDR-HXD995 Freeview+ 250GB Hard
Disc Drive DVD Recorder = £132.13 

Nintendo Wii Console (Includes Wii Sports) =
£119.41 

Nintendo DS Lite Handheld Console (Black) =
£51.14 

Sony PLAYSTATION 3 Console (80 GB Model) 
= £229.41 

Acer Aspire One A150X Netbook, Windows
XP Home, 8.9-inch Crystalbrite TFT LCD,
1GB RAM, 160GB HDD, Intel Atom
Processor N270 1.60 Ghz (Blue) = £190.14 

Sony VAIO AR71M: Intel Core 2 Duo T8100
2.1Ghz 4Gb 300Gb Blu-Ray Combo Drive
17” X-Black VHP = £503.51  

Dyson DC24 Allfloors = £145.14 
Dyson DC25 Animal = £190.16 
Dyson DC19 = £103.16 
Numatic HVR200 Henry Vacuum Cleaner Red

1200W = £45.41 
GHD IV Styler Hair Straightener - Mark 4 = 

£59.14 
Braun Series 3 390cc Clean & Renew System

Rechargeable Foil Electric Shave = £45.41
KÄRCHER K7.85M Pressure Washer with a

2800W Motor and 160 Bar Pressure = 
£119.12 

Apple iPhone 3G 8GB-Unlocked Mobile
Phone-Black – UK = £262.34 

New Apple iPod classic 120GB – Black  = 
£119 .12 

New Apple iPod Touch 32GB 2nd Generation
= £172 .42 

TomTom ONE Classic Limited Edition Satellite
Navigation System UK/Ireland (V3)  = 

£53.32 
Logitech Harmony One - Advanced Universal

Remote Control  = £58.12 
Garmin Nuvi 250 Satellite Navigation System

with Full EU Mapping = £51.31 
Fujifilm FinePix J150W Digital Camera -

(10MP, 5x Optical Zoom) 3” LCD = £62.12 
Acer Aspire 5735 15.6-inch Laptop, Intel Core

2 Duo T5800, Vista Home Basic, 3GB RAM,
160GB HDD = £297.21 

Nikon D40 with AF-S DX Zoom-Nikkor 18-
55mm f/3.5-5.6G ED II = £190.11 

Sony Ericsson K800i mobile phone unlocked=
£41.31 

Motorola RAZR V3 Silver Mobile Phone
unlocked = £29.41 

SanDisk Extreme III SDHC 4GB Card = £7.12 
Canon Digital IXUS 80 IS Camera - Silver

(8.0MP, 3x Optical Zoom) 2.5” LCD = 
£71.14 

Samsung NC10 10.2-inch Netbook - Atom
N270 1.6GHz, 1GB RAM, 160GB HDD,
Windows XP Home = £219.21 

Buy where the trade buys! 
We provide electrical goods at competitive rates. Top brands, low prices.

Discount available on bulk purchases with no MOQ. We buy direct from the factory and
are major importers from Europe/Asia/Far East. 

All goods are brand new boxed/sealed. We do not sell any refurbished or B grade goods.
As well as manufacture warranty, all goods are covered by our own 16 day unconditional

money back guarantee. Full Vat invoice will be provided. 

Special offers: 
JCB Toughphone by Sonim. Splash, Shock & Dust

Resistant unlocked = £121.32 
Samsung F480 Tocco Icy Silver Sim Free Unlocked

Mobile Phone = £121.23 
Nokia N95 Sim Free Mobile Phone £111.23 
BlackBerry 8700 Sim Free Smartphone – Grey = 

£76.32 
LG KC780 Sim Free Unlocked Mobile Phone = 

£199.42 
Palm Treo 680 Sim-Free Smartphone = £72.42 
Samsung F110 Sport Sim Free Mobile Phone –

Black = £86.42 
Sony Ericsson C905 Silver Free Sim Unlocked

Mobile Phone = £298.43 
Nokia 5800 XpressMusic Tube ( UK , Blue)

Unlocked Mobile Phone £225.32 
Nokia E71 Silver Sim Free Unlocked Mobile Phone

£229.21 
BlackBerry 8820 Sim Free Smartphone = £151.12 
Sim Free Mobile - Nokia N96 (Black) unlocked = 

£299.31 
Nokia E90 Communicator Sim Free Mobile Phone

– Mocca = £180.32 
LG Prada Unlocked Sim Free Mobile Phone = 

£140.32 
Nokia E71 Silver Mobile Phone Sim Free Unlocked

= £198.23 
Nokia 6500 Slide - Genuine UK SIM free Mobile

Phone = £120.23 
Nintendo DSi = £112.25

All prices are final and include VAT.

Warehouse Address: Sharston Industrial Estate, Bradnor Road, Wythenshawe, Manchester,  M22 4TF

Okullar Ramazan ve Kurban
Bayram›’nda da tatil edilecek 

Mensubu ol-
du¤u 15 ki-
flilik çeteyle

birlikte, 34’üncü do-
¤umgününe denk
gelen 8 A¤ustos
1963 tarihinde Glas-
gow-Londra seferini yapan
bir yolcu treninde 2,6 mil-
yon sterlinlik  soygun ger-
çeklefltiren Ronald Biggs,
80. yafl gününü kutlamaya
haz›rlan›rken hükümetten af
talebinde bulundu. Britanya
Af Kurulu’nun, “Tren Soy-
guncular›n›n En Büyü¤ü’’
olarak an›lan Ronald
Biggs’in bu talebini de¤er-
lendirmek üzere toplant›
yapmaya haz›rland›¤› bildi-
rildi. Londra’n›n güney böl-
gesindeki Lambeth’te yaflar-
ken 15 kiflilik bir çeteyle
tren soyan ve 30 y›l hapis
cezas›na çarpt›r›lan Biggs,
cezas›n›n 15 ayl›k bölümü-
nü yatt›ktan sonra, yine ayn›
bölgedeki Wandsworth ha-
pishanesinden, bir mobilya
nakliye arabas›yla kaçm›flt›.

‹zleyen 30 y›l bo-
yunca firari olarak
‹spanya, Avustral-
ya ve Brezilya’da
yaflayan Biggs,
2001 y›l›nda gö-
nüllü olarak ‹ngil-

tere’ye dönüp teslim olmufl-
tu. Biggs o tarihten bu yana
da cezas›n› çekmek üzere
hapishanede bulunuyor.
Biggs’in 34 yafl›ndaki o¤lu
Michael yapt›¤› aç›klamada,
babas›n›n Af Kurulu’nun 3
hazirandaki toplant›s› sonra-
s›nda, ünlü soyguncunun
sekseninci do¤umgününe
denk gelen 8 A¤ustos 2009
tarihinden önce sal›verilece-
¤i umudunda oldu¤unu be-
lirtti. Geçen flubat ay›nda ra-
hats›zlanarak Norwich Üni-
versite hastanesine kald›r›l-
d›¤›nda, doktorlar Biggs’in
zatürre geçirdi¤ini aç›kla-
m›flt›. Ronald Biggs’in affedi-
lip edilmeyece¤iyle ilgili ka-
rarda Adalet Bakan› Jack
Straw’un da büyük oranda
etkili olmas› bekleniyor.

Büyük soyguncu

af istiyor
fiu an 80 yafl›nda olan ve “yeryüzünün en
büyük tren soyguncusu” olarak an›lan
Britanyal› mahkûm Ronald Biggs, yaflland›¤›
gerekçesiyle af talebinde bulundu.

‹ngiltere’de, Ramazan ve Kurban Bayram› gibi dini bayramlarda da okullar›n tatil edilmesinin planland›¤› bildirildi. 
Uygulaman›n ö¤rencilerinin yüzde 40’›n›n dini bayram nedeniyle derslere gelmeyen okullarda geçerli olaca¤› kaydediliyor. 
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Londra’da üç y›ld›r
Dersimlilere yönelik
sosyal ve kültürel

faaliyetler yürüten Der-
simliler Kültür ve Daya-
n›flma Derne¤i (Dersim-
Der) 3. Y›ll›k Ola¤an
Kongresini gerçeklefltir-
di.
Tottenham’da bulunan
dernek binas›nda yap›-
lan kongrede derne¤in
faaliyetleri hakk›nda
üyeler ve kat›l›mc›lar bil-
gilendirildi.
Yap›lan konuflmalarda
üyeler ve Dersim gönül-
lüleri ile birlikte derne-
¤in daha iyi konuma ge-
lebilmesi için çeflitli gö-

rüfller dile getirildi. 
Kongrede faaliyet rapo-
runun okunmas›n›n ar-
d›ndan, yeni yönetim
kurulu üyelerin seçimine
geçildi. Ana yönetim ku-
rulu 2’si yedek olmak
üzere 7 kifliden olufltu.
Ayr›ca 3 kifli disiplin ku-
ruluna, 3 kifli de denetle-
me kuruluna seçildi.
Yönetim Kurulu Baflkan-
l›¤›na Ali Pekin oybirli-
¤iyle tekrar seçilirken,
baflkan yard›mc›l›¤›na
Aliflan Do¤an, kad›n kol-
lar›na Diren Y›lmaz, sek-
reterli¤e R›za Efl, mali
bölüme Müslüm Tutu-
man, halkla iliflkiler ve

saymanl›¤a ise Özgür
Do¤an ve Kenan Arslan
seçildi. Yönetim kurulu
haricinde Dersimli genç-
lerlerden oluflan gençlik
kurulunun da ilerleyen
haftalarda kurulmas› için
çal›flmalara bafllanaca¤›
belirtildi.
Yeni yönetim kurulu,
ola¤an kongreye kat›lan
veya kat›lamayan tüm
üyelere ve Dersim dost-
lar›na teflekkür etti.
Derne¤in yeni dönem fa-
aliyetleri flöyle s›raland›:
Dersim-Der futbol tak›-
m›n›n kurulmas›, Saz
kursu, Zaza’ca dil kursu,
‹ngilizce dil kursu ve
Folklor e¤itimi.
Bu hizmetlerden yarar-
lanmak isteyenler ve fa-
aliyetlerle ilgilenenler
079 5686 8494 numaral›
telefondan Dersim-Der’e
ulaflabilecekler.

14

Bu haftaki yaz›mda
isim ya da soyisminizi
degifltirmek için yap-
man›z gereken forma-
liteler üzerinde dur-
mak istedim. ‹ngilte-
re’de 16 yafl›ndan bü-
yük herkes istedi¤i
isimle ça¤›r›lma hakk›-
na sahip olup ismini
ve soyad›n› istedi¤i za-
man ve istedi¤i kadar
de¤ifltirebilir ya da is-
mine baflka isimler ek-
leyebilir. 16 yafl›ndan
küçükler için isim de-
¤iflikli¤ini, küçü¤ün
anne ya da babas› ya-
pabilir. ‹sim de¤ifltir-
mek için herhangi bir
yasal prosedüre ya da
formaliteye ihtiyac›n›z
yoktur. Ancak do¤um
kayd›n›zdaki (Birth
Certificate) bilgileri s›-
n›rl› ve belirli hallerde
de¤ifltirebilirsiniz. Ör-
ne¤in anne ve babas›,
do¤um s›ras›nda evli
olmayan bir küçü¤ün,
do¤umundan sonra
e¤er efller resmi olarak
evlenirlerse çocu¤un
babas›n›n soyisminin
verilmesi için, çocu-
¤un do¤um kayd› de-
¤ifltirilebilir. Ancak ço-
cu¤un do¤um tarihine
iliflkin bilgiler de¤iflti-
rilemez. E¤er çocu¤un
anne ve babas› bir ara-
da yaflam›yorsa birinin
karar› ötekinin onay›
ile 16 yafl›ndan küçük
çocu¤un ismi de¤ifltiri-
lebilir. E¤er çocu¤un
ailesi evlilik birli¤i
içindeyse bu durumda
bir eflin öteki eflin ona-
y›n› almas›na gerek
yoktur. Yukar›da aç›k-
lad›¤›m gibi isminizi
istedi¤iniz zaman ve
istedi¤iniz kadar de-

¤ifltirebilir ve de¤ifltir-
di¤iniz andan itibaren
kullanmaya bafllayabi-
lirsiniz. Yeni isminiz
için herhangi bir yasal
delile ihtiyac›n›z yok-
tur ancak yeni isminizi
resmi birimlere bildir-
mek zorundas›n›z. Ye-
ni isminizi avukat›n›z-
dan, GP’nizden ya da
ifl vereninizden alaca-
¤›n›z bir mektupla is-
patlayabilirsiniz. An-
cak resmi kurumlara
yeni isminizi ispatla-
man›n en pratik yolu
“Deed Poll” ad› verilen
bir belge ile olabilir.
Bu belgeyi avukat›n›z
size kolayl›kla düzen-
leyebilir. Bu belgeyi,
DVLA, Home Office
(pasaport flubesi), ya
da banka gibi kurum-
lara gönderip yeni is-
minizin kaydedilmesi-
ni sa¤layabilirsiniz.
‹sim de¤iflikli¤i nede-
niyle pasaportunuzun
de¤ifltirilmesi ya da ye-
nilenmesi, eski pasa-
portunuzun at›l›p size
yeni 10 y›ll›k bir pasa-
port verilece¤i anlam›-
na gelmektedir. Ancak
eski pasaportunuzda
bulunan vizeler kendi-
li¤inden yenilenmez-
ler. Yeni isminizin kay-
dolmas›, varsa e¤er es-
ki isminizdeki sab›ka
ya da kay›tlar›n siline-
ce¤i anlam›na gelmi-
yor. ‹sim de¤ifltirmeyi
yukar›daki prosedürde
aç›klad›¤›n›z gibi iste-
di¤iniz kadar tekrarla-
yabilirsiniz. Ancak her
seferinde bu de¤iflikli-
¤i resmi dairelere bil-
dirmek zorundas›n›z.
Ancak isim de¤iflikli¤i-
ni, hile ya da suç iflle-
me kast›yla yapamaz-
s›n›z. ‹sim de¤ifliklikle-
rini uygulamada avu-
katl›k bürolar› yapt›¤›
gibi, sadece bunu ya-
pan baflka kurumlar da
bulunmaktad›r.

syaman@levenes.co.uk

Sefaret Yaman
Direct number: 020 8826 1313

‹sim
De¤ifltirme

Göçmen ‹flçiler
Kültür Derne¤i
(Gik-Der) 3 May›s

Pazar günü saat 13:00’da
y›ll›k kongeresini düzen-
leyecek. Unit C1, 3-19

Victorian Grove, London
N16 8EN adresindeki
dernek binas›nda yap›la-
cak kongre ile ilgili bir
bas›n aç›klamas› yapan
dernek yetkilileri kon-

grelerine tüm emekçi
Türk ve Kürtlerin davetli
oldu¤unu belirttiler.
Bas›n aç›klamas›nda “Biz
Göçmen ‹flçiler Kültür
Derne¤i olarak bulundu-
¤umuz Britanya toprak-
lar›nda 19 y›ld›r kesinti-
siz ve sürekli büyüyen
bir tarzda mücadelemizi
örgütlü bir güce dönüfl-
türerek yürümenin hakl›
gururunu yafl›yoruz. Hal-
k›m›z› geçmifl y›l›n de-
¤erlendirmeleriyle yeni
bir mücadele y›l›n› ör-
gütleyece¤imiz kongre-
mize bekliyoruz.” denil-
di.

1 MAYIS’A KATILIM
ÇA⁄RISI
Öte yandan Gik-Der Yö-
netim Kurulu yay›nlad›¤›
bir bas›n bildirisinde

Londra’da düzenlenecek
1 May›s yürüyüflüne kat›-
l›m ça¤r›s›nda bulundu.
Bildiride flu ifadelere yer
verildi:
“Dün “Baflka Bir Dünya
Mümkün” diye soka¤a
ç›kanlar bu gün milyon-
lar olarak o dünyan›n
ad›na Sosyalizm demek
için 1 May›s’ta alanlarda
olacaklar. Kapitalizmin
yaflam›fl oldu¤u ekono-
mik kriz, baflta biz göç-
menleri ›rkç›l›k, ayr›mc›-
l›k, bask› yasalar› ve ifl-
sizlik olarak vuracakt›r.
Göçmenleri hedefine
alan BNP gibi ›rkç› faflist
örgütlenmeler artmakta
ve yaflanan bu krizin ne-
deni olarak göçmenler
gösterilmekte, göçmen-
ler dünün yahudileri gibi
günah keçisi yap›lmakta-
d›r. Tüm bu geliflmeler
karfl›s›nda bizlerin bu-
gün dünden daha fazla
örgütlenmeye ihtiyac›
bulunmaktad›r. 
Biz Göçmen ‹flçiler Kül-
tür Derne¤i olarak Türki-
yeli ve Kürdistanl› tüm
göçmenleri 1 may›s gü-
nü alanlarda olmaya,
sosyalizm bayra¤›n› yük-
seltenlere güç vermeye
ça¤›r›yoruz.” 

Gik-Der yeni 
yönetimini seçecek
Göçmen ‹flçiler Kültür Derne¤i (Gik-Der) 3 May›s Pazar
günü kongresini gerçeklefltirecek. 19 y›ld›r ‹ngiltere’de
faaliyet yürüten derne¤in kongresine üyelerin yan› s›ra
çok say›da kurum temsilcisinin kat›lmas› bekleniyor.

Göçmen ‹flçiler Kültür Derne¤i Baflkan› Hatice Güden

‹ngiltere’de yaflayan Dersimlileri çat›s› alt›nda
toplayan Dersimliler Kültür ve Dayan›flma 
Derne¤i (Dersim-Der) 3. Y›ll›k Ola¤an 
Kongresini gerçeklefltirdi.

Dersim-Der Yönetim Kurulu
Baflkanl›¤›na Ali Pekin 
oybirli¤iyle tekrar seçildi.

Dersim-Der 3. Ola¤an

Kongresini yapt›
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HER DURUMDA

GÜVENEB‹LECE⁄‹N‹Z

MUHASEBE BÜROSU

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 .

Muhafazakar Parti
Gölge Adalet Ba-
kan› Dominic

Grieve 22 Nisan Çarflamba

günü Parlementoda Kürt-
ler için bir resepsiyon ver-
di. Resepsiyona çok say›da
siyasetçinin yan› s›ra Kürt
toplum temsilcileri ve ifl
adamlar› kat›ld›.  Pesepsi-
yona Dominic Grieve’nin
yan› s›ra Milletvekilleri Da-
vid Burrowes, Mark Field,
Mike Penning, Theresa Vil-
liers, Eric Ollerenshaw, Pe-
ter Atkinson, Baroness Sa-
yeeda Warsi, Avrupa Parle-
mentosu Milletvekili aday-
lar› Marina Yanadanokuis,
Graham Postles ve There-
sa Coffey, Londra Büyük-
flehir Belediye Baflkan Yar-
d›mc›s› Richar Barnes, Hal-
kevi Baflkan› Mustafa Top-

kaya, Halkevi Direktörü
‹brahim Do¤ufl, KNK tem-
silcisi Akif Wan, ifladam›
Hüseyin Uçar, Güney Kür-
distan Bölge temsilcilerin-
den Viyan Rahman ve Say-
ran Dizayi kat›ld›lar.   

“PART‹M‹Z 
HERKESE AÇIK”
Ev sahibi s›fat› ile resepsi-
yonda konuflan Dominic
Grieve Muhafazakar Parti
olarak kap›lar›n›n herkese
aç›k oldu¤unu ve herkesin
rahatl›kla üye olabilece¤ini
belirterek, tüm etnik az›n-
l›klar›n kendi partilerinde
ve zamanla da mecliste
temsilini bulmas›n› hedef-

lediklerini kaydetti.Resep-
siyona kat›lan di¤er millet-
vekili ve milletvekili aday-
lar›n› da tan›tan Grie-
ve’den sonra Halkevi Bafl-
kan› Mustafa Topkaya söz
ald›. 

“DE⁄‹fi‹M ZAMANI”
Topkaya, Muhafazakar
Partiyi yak›ndan tan›d›¤›n›

ve politikalar›n› inceledi-
¤ini belirtti. Muhafazakar
Parti’nin tüm toplumlar
ile birlikte çal›flmak iste-
di¤ini belirten Topkaya,
“Tüm dünyada büyük bir
de¤iflim var ve hepimiz
bunu görerek, ona göre
hareket etmeliyiz. Kürtler
ancak de¤iflime ayak uy-
durarak kendi amaçlar›n›

gerçeklefltirebilirler. Mu-
hafazakar Parti’nin Kürt
toplumu ile iyi iliflkileri
var ve Kürt gençleri parti-
lerine üye olmak istiyor”
dedi. Resepsiyonda söz
alan ifladam› Hüseyin
Uçar ise Türkiyeli bir Kürt
oldu¤unu ve 1976 y›l›n-
dan bu yana ifl dünyas›-
n›n içinde yer ald›¤›n› be-
lirterek, “Kürt ve Türk
toplumlar›n›n daha iyi bir
düzeye gelebilmesi için
uzun y›llardan beridir ça-
l›fl›yor ve hizmet ediyo-
rum. Toplumlar›m›z epey
yol ald›lar ama hala al›na-
cak çok yol var. Siyasiler
ile toplumlar›m›z aras›n-
da iyi iliflkiler kurulmal›.
Bu tür toplant›lar çok ya-
rarl› oluyor ve s›kl›kla
yapmak iyi olur” dedi.
Kürt yemeklerinin de su-
nuldu¤u resepsiyon saat
20.00’da son buldu.

Muhafazakar Parti ‹ngiltere’de yaflayan Kürt toplumu
için Parlementoda bir resepsiyon verdi. Gölge Adalet
Bakan› Dominic Grieve’in ev sahipli¤inde verilen
resepsiyona çok say›da Muhafazakar Partili siyasetçi 
ile Kürt toplum temsilcileri kat›ld›. 

Muhafazakar Parti Gölge
Adalet Bakan› Dominic
Grieve partilerinin tüm
etnik az›nl›klara aç›k
oldu¤unu söyledi.

MMuuhhaaffaazzaakkaarr PPaarrttii’’ddeenn KKüürrtt ttoopplluummuunnaa

PPaarrlleemmeennttooddaa rreesseeppssiiyyoonn

‹fladam› Hüseyin Uçar, Halkevi Direktörü ‹brahim
Do¤ufl, Halkevi Baflkan› Mustafa Topkaya ve
Muhafazakar Parti Gölge Adalet Bakan› Dominic Grieve
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Geçen haftaki yaz›mda sizi
yeni iflçi kanun ve uygula-
malar› konusunda bilgilen-
dirmifltim. Bu Hafta yeni bir
uygulama olmayan fakat
tüm yeni iflyeri alanlar›n, ifl
kuranlar›n, ifl yeri devralan-
lar›n veya iflçi çal›flt›ranlar›n
bilmesi gereken bir uygula-
ma hakk›nda yazmak iste-
dim. Evet, herhangi bir ifl
yeri al›m›n›z durumunda, ifl-
yeri devralman›z durumun-
da, iflyeri kurman›z veya
baflka bir flirket ile ortakl›k
anlam›nda birleflme duru-
munda e¤er söz konusu
yerde önceden çal›flan iflçi-
ler mevcut ise onlar›n hakla-
r› konusunda çok dikkatli
olmal›s›n›z. Niye mi?
2006’da yasalaflt›r›lan TUPE
(iflçi transferleri) uygulama-
lar›na göre yukar›da bahset-
ti¤im durumlarda yani her-
hangi bir ifl yeri al›m›n›z du-
rumunda, iflyeri devralman›z
durumunda, iflyeri kurman›z
veya baflka bir flirket ile or-
takl›k anlam›nda birleflme-
niz durumunda e¤er ayn›
zamanda iflçi transferi de
olacaksa TUPE uygulamala-
r›na uyman›z flart. Bu durum
asl›nda çok da imkans›z ve
biz bu duruma düflmeyiz
deyip de geçmeyin. Çünkü
pratikte çok basit bir flekilde
kendinizi bu durumda bula-
bilirsiniz. Pratik bir örnek
vermek gerekirse; örne¤in
siz haz›rda çal›flan bir ifl yeri
sat›n al›yorsunuz, ki bu her-
hangi bir sektörde olabilir
ve alm›fl oldu¤unuz ifl yerin-
de önceden çal›flan iflçiler
oldu¤unu ve bu iflçilerin ba-
z›lar›n› kendiniz için çal›flt›r-
mak için tutmak istedi¤inizi
düflünün. Bu durumlarda siz
direk bir önceki ifl sahibin-
den iflçi transferi yapm›fl
oluyorsunuz ve dolay›s›la da
TUPE uygulamalar›na dikkat
etmeniz gerekiyor. San›r›m
verdi¤im örnekteki bu se-
naryo çok da yabanc› de¤il.
TUPE uygulamalar› tam ola-

rak ne anlama gelir ve iflçi/ifl
sahiplerini nas›l etkiler? As›l
soru bu olsa gerek. TUPE
uygulamalar› pratikte trans-
fer edilen iflçilerin eski hak-
lar›n›n devam› demektir. Ya-
ni e¤er transfer edilen bir ifl-
çi, siz ifl yerini almadan ön-
ce befl/alt› senedir çal›fl›yor
ise o halde söz konusu iflçi-
nin haklar› siz ifl yerini ald›-
¤›n›zda bafllamaz. Aksine
befl/alt› senedir uygulanan
haklar› devam eder. Bu
hakklar ne olabilir? Örne¤in
ald›¤› veciz, tatil haklar› ve-
ya iflten ç›ratma durumlar›n-
da izlenmesi gereken prose-
dür. Yani anl›yaca¤›n›z
transfer edilen iflçilerin hak-
lar›n› yeni ifl sahibi belirle-
mez çünkü onlar› bir önceki
ifl sahibinden devralm›fl
olur. Bu durum beliki sizin
için bir sorun teflkil etmeye-
bilir. As›l sorunlu konu bu
tür transferlerde söz konusu
iflçiye bir önceki ifl sahibi ta-
raf›ndan uygulanan hak ih-
lalerinin de devredilmesidir.
Evet, yanl›fl okumad›n›z!
E¤er bir iflçi hak ihlalerine
maruz kald› ise, örne¤in as-
gari ücretin alt›nda ödenme-
si veya ödemeli tatil hakk›-
n›n verilmemesi, yeni ifl sa-
hibi bu ihlaleri de devralm›fl
oluyor ve dolay›s›yla söz
konusu iflçi yeni ifl sahibine
karfl› dava açabilir. Dolay›-
s›yla bu tür durumlarda çok
dikkatl› olmak gerekir. Bu
tür durumlar› önlemek için
ne yap›labilir? Yeni ifl sahibi
e¤er eski iflçileri tutmak ifl-
yorsa, eski iflçi ve ifl sahibin-
den herhangi bir hak ihlali
konusunda yasal dekleras-
yon istiyebilir. Bu yasal dek-
lerasyon ile kendini herhan-
gi bir olas› davaya karfl›n
korumas› için avukat arac›l›-
¤›yla ile kendini veya flirke-
tini muaf edebilir. TUPE uy-
gulamalar›na göre yeni ifl sa-
hibi talep etti¤i takdirde
transfer edilen iflçiler hak›n-
da tüm bilgileri deklere et-
mek zorundad›r. TUPE uy-
gulamalar› asl›nda çok kar›-
fl›k bir yasal uygulamad›r.
Umar›m az çok konu hak›n-
da sizi bilgilendirebildim.

eli_has@yahoo.co.uk

Ali Has

Bunu
Biliyor muydunuz?

Virüsün ilk görüldü-
¤ü Meksika'da
ölenlerin say›s›n›n

100'ü geçti¤ine inan›l›-
yor. Meksika Cumhur-
baflkan› Felipe Calderon,
halka sukünet ça¤r›s›nda
bulunurken, baflkent
Mexico City'deki milyon-
larca kifli yetkililerin tav-
siyesine uyarak evlerin-

de kald›. Yetkililer, Mek-
sika d›fl›nda Kanada ve
Amerika Birleflik Devlet-
leri'nin de dahil oldu¤u
ülkelerde 1600'den fazla
kiflinin virüse yakaland›-
¤›n› söyledi. Ancak bu
kiflilerin ço¤unun daha
sonra iyileflti¤i vurgulan-
d›. Daha önce Dünya
Sa¤l›k Örgütü domuz

gribi virüsünün h›zla de-
¤iflti¤ini ve daha tehlike-
li bir hale gelebilece¤ini
söylemiflti. Ancak örgüt
yetkilileri, dünyan›n po-
tansiyel bir salg›n tehli-
kesine karfl› daha önce
görülmemifl düzeyde ha-
z›rl›kl› oldu¤unu belirt-
miflti. Bu arada, 20'den
fazla kiflinin virüse yaka-

land›¤› Amerika Birleflik
Devletleri'nde kamu sa¤-
l›¤› alarm› verildi. Pek
çok ülke de Meksika'dan
gelen yolcular› gözleme
tabi tutmaya bafllad›. ‹n-
giltere'de, baflta British
Airways olmak üzere
Meksika'ya sefer yapan
uçaklar›n pilot ve müret-
tebatlar›na testler uygu-
lan›yor. Hastal›¤a grip vi-
rüsünün normalde do-
muzlar› etkileyen ancak
zaman zaman insanlara
da bulaflan bir tipinin
dönüflüm geçirmifl hali-
nin yol açt›¤› düflünülü-
yor. Bu virüs al›fl›ld›k
mevsimsel grip salg›nla-
r›na yol açan tipin, nor-
malde domuz ve kufllar›
etkileyen türden genetik
malzeme içerecek flekil-
de dönüflmüfl hali. 
Yetkililer Meksika'da
ölümle sonuçlanan vaka-
lar›n genç yaflta insanlar
oldu¤una dikkat çekiyor. 

HUKUK PENCERES‹

Dünya çap›nda yetkililer, yeni türdeki domuz gribi virüsünün yay›lmas›n› 
önlemek için u¤rafl verirken, virüsün ilk görüldü¤ü Meksika'da ölenlerin say›s›n›n
100'ü geçti¤ine inan›l›yor. ‹ngiltere'de, baflta British Airways olmak üzere Meksika'ya 
sefer yapan uçaklar›n pilot ve mürettebatlar›na testler uygulan›yor.

Dünya çap›nda
domuz gribi alarm›

Anglikan Ana Ak›m›
adl› bir kilise grubu
taraf›ndan düzenle-

nen etkinlikte Amerikal›
psikolog Joseph Nicolosi
de yer ald›. Joseph Nico-

losi, çok say›da kiflinin he-
teroseksüel olmas›na yar-
d›mc› oldu¤unu söylüyor. 
Doktor Nicolosi, insanlara
kendi ifadesiyle "hetero-
seksüel potansiyellerini
yirmi befl y›l boyunca art›-

rabilmeleri" konusunda
yard›mc› oldu¤unu söylü-
yor. Amerikal› psikolog,
uygulad›¤› 'tedavinin' er-
kek eflcinseller aras›nda
baflar› oran›n›n ise üçte iki
oldu¤unu söylüyor. ‹ngil-

tere Kilisesi, bu türden te-
rapileri desteklemedi¤ini
aç›klam›flt›. Ancak bu
konferans› düzenleyen
'Anglikan Ana Ak›m›' adl›
grup, bu yaklafl›m›n daha
iyi ö¤renilmesi gerekti¤ini
savunuyor. ‹ngiltere Krali-
yet Psikiyatristler Koleji
(The Royal College of
Psychiatrists) ise bu teda-
vinin ifle yarad›¤› konu-
sunda elde bir bilimsel ka-
n›t bulunmad›¤›n› söylü-
yor.  Kurulufl ayr›ca bu te-
davinin kifliler üzerinde
önemli ölçüde gerilim de
yaratt›¤›n›, söylüyor. Krali-
yet Psikiyatristler Koleji'ne
göre bu yaklafl›m ayr›ca ,
önyarg›lar ve ayr›mc›l›¤›n
yay›lmas›na da yard›mc›
oluyor.

Londra'da 
düzenlenen
'eflcinselli¤in
tedavi
edilmesine'
yönelik bir
konferans,
doktorlarca
elefltirildi.

Londra'daki ‘eflcinsellik
tedavisi’ konferans›na tepki
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Londra’da e¤itim ala-
n›nda Türk, Kürt ve
K›br›sl› Türk toplum-

lar›na yönelik önemli çal›fl-
malara imza atan Educators
Forum (E¤itimciler Foru-
mu) 2. Ola¤an Y›ll›k kon-
gresini 25 Nisan Cumartesi
günü Hindle House Com-
minity Centre’da gerçeklefl-
tirdi. 
Kongre yap›lan k›sa aç›l›fl
konuflmas›n›n ard›ndan di-
van baflkan› ve divan üyele-
rinin seçimiyle bafllad›. 
Divan baflkanl›¤›na Abullah
Nihat Y›lmaz’›n seçildi¤i
kongrede ilk konuflmay›
yapan E¤itimciler Forumu
Baflkan› Nefle Kalkan, Foru-
mun bir y›ll›k çal›flmalar›n›
k›saca de¤erlendirerek,
önümüzdeki dönemde ne
tür çal›flmalar yapacaklar›n›
anlatt›. 

‘DAHA FAZLA DESTEK VE
GÖNÜLLÜYE ‹HT‹YAÇ VAR’
Kalkan, önümüzdeki dö-
nemde E¤itimciler Foru-
mu’nun çok say›da projeyi
hayata geçirme haz›rl›¤›nda
oldu¤unu belirterek, daha
fazla say›da gönüllünün
katk› ve deste¤ine ihtiyaçla-
r› olaca¤›n› söyledi.
Kalkan, Ö¤retmen Evi’nin
düzenli olarak aç›lmas›,
kullan›m kapasitesinin art›-
r›lmas› ve burada yap›lacak
aktivitelerin karar› için daha
fazla arkadafl›n fikirlerini
kendileriyle paylaflmalar›n›
ve aktif olarak Ö¤retmen
Evi’ne destek vermelerini
beklediklerini vurgulad›.
Nefle Kalkan’›n k›sa konufl-
mas›ndan sonra y›ll›k çal›fl-
ma raporunun okunmas›na
geçildi. Y›ll›k çal›flma rapo-
runu kongre kat›l›mc›lar›na
okuyan E¤itimciler Forumu
Yönetim Kurulu Üyesi Hü-
seyin Düzgün, iki buçuk

y›ld›r her hafta aral›ks›z
toplanarak E¤itimciler Foru-
mu’nu Londra’da sayg›n bir
yere getiren ö¤retmen ve
e¤itimcilere teflekkür ede-
rek bafllad› konuflmas›na. 

‘Ö⁄RETMEN EV‹’N‹ AÇMAK
ÖNEML‹ B‹R BAfiARI’
Hüseyin Düzgün, çal›flma-
lar› aras›nda en önemli yeri
tutan ifllerin bafl›nda Lon-
dra’da Ö¤retmen Evi’nin
aç›l›fl›n› yapmak oldu¤unu
söyledi. Düzgün, veli ve
ö¤rencileri bilgilendirmede
önemli bir bofllu¤u doldu-
ran Hackney Bilgi Pake-
ti’nin Forum’un tarihinde
önemli bir dönüm noktas›
oldu¤unu vurgulayarak, bu
projeden hemen sonra Ki-
tap Kulübü, Aileler ‹çin Ma-
tematik Kursu ve Kitap Kur-
du projelerini hayata geçir-
diklerini söyledi. 
Bu projelerle Kürt, Türk ve
K›br›sl› Türk veli ve ö¤ren-
cilerin e¤itimine az da olsa
bir katk›da bulunduklar›n›
belirten Düzgün, City ve ‹s-
lington College ile birlikte
2008-2009 ö¤retim y›l›nda
bafllad›klar› GCSE Matema-
tik kursunu en iyi flekilde
sonuçland›rmay› hedefle-
diklerini kaydetti. 
Düzgün, Londra’daki az›n-
l›klara mensup ve dil prob-
lemi olan her aile üzerinde
pozitif etkileri olaca¤›na
inand›klar› ESOL Network
projesi bafllatt›klar›n›, ayr›ca
önümüzdeki haftalarda
Hackney Voluntary Action

ile birlikte gönüllülere des-
tek projesini hayata geçire-
ceklerini de ifade ederek,
bu konuda destek veren
toplum merkezlerine teflek-
kür etti.

‘ESOL SINIFLARININ 
KALDIRILMASINA SESS‹Z
KALMAYACA⁄IZ’
Çal›flma raporunun okun-
mas› s›ras›nda söz alan E¤i-
timciler Forumu yönetim
kurulu üyelerinden Meh-
met Tafl ise ülkede yaflanan
ekonomik krize dikkat çe-
kerek, krizin faturas›n›n
e¤itim alan›na kesilmek is-
tendi¤ini vurgulad›.
Tafl, göçmenlere yönelik
ücretsiz dil kurslar› veren
ESOL s›n›flar›n›n kald›r›lma-
s›na sessiz kalmayacaklar›n›
ifade ederek, toplum kuru-
lufllar›n›n bir araya gelerek
birlikte hareket etmesi ge-

rekti¤ini ve e¤itim sorunla-
r›n›n üzerine gidecek bir
network oluflturmak gerek-
ti¤ini dile getirdi.    
Y›ll›k çal›flma raporunun
okunmas› bir y›l boyunca
sürdürülen projelerde gö-
rev alan e¤itimcilerin yap-
t›klar› çal›flmalar› anlatma-
s›yla tamaland›.

ÇALIfiMA VE MAL‹ RAPOR
OY B‹RL‹⁄‹YLE AKLANDI
Çal›flma raporunun okun-
mas›n›n ard›ndan Y›ll›k Ma-
li rapora geçildi. Mali rapo-
ru  E¤itimciler Forumu Yö-
netim Kurulu Üyesi Semih
Savaflal okudu. ‹ki raporun
okunmas›n›n ard›ndan ra-
porlar›n aklanmas› için oy-
lamaya geçildi. Farkl› top-
lum kurulufllar›n›n ve e¤i-
timcilerin gönderdi¤i kutla-
ma ve destek mesajlar›n›n
da okundu¤u kongrede Y›l-

l›k Çal›flma Raporu ve Mali
Rapor oy birli¤iyle akland›.
Raporlar›n aklanmas›n›n ar-
d›ndan kongerede yeni tü-
zü¤ün sunmu ve tart›flmas›-
na geçildi. Yap›lan k›sa tar-
t›flmalar›n ard›ndan yeni tü-
zük kabul edildi.

YEN‹ YÖNET‹M KURULU 
9 K‹fi‹DEN OLUfiTU
Yeni tüzü¤ün onaylanma-
s›ndan sonra yönetim kuru-
lunun seçimine geçildi. 9
kifliden oluflan aday listesi
kat›l›mc› ve üyeler taraf›n-
dan yeni yönetim kurulu
olarak seçildi.      
E¤itimciler Forumu’nun ye-
ni yönetim kurulu flu isim-
lerden olufltu: 
Mehmet Tafl, Ali Kalkan,
Hüseyin Düzgün, Kudret
Göçebe, Nefle Kalkan, Mus-
tafa Cengiz, Semih Savaflal,
Nimet Ar›k, Mehmet Topal. 

2 y›l önce gönüllü ö¤retmen ve e¤itimcilerin bir araya
gelerek kurdu¤u Educators Forum (E¤itimciler
Forumu) 2. Ola¤an Y›ll›k kongresini gerçeklefltirdi. 9
kiflilik yeni yönetim kurulunun belirlendi¤i kongreye
e¤itimcilerin yan› s›ra Londra’da faaliyet yürüten
toplum kurulufllar›n›n temsilcileri de kat›ld›.

EE¤¤iittiimmcciilleerr FFoorruummuu 22.. OOllaa¤¤aann KKoonnggrreessiinnii ggeerrççeekklleeflflttiirrddii::

EE¤¤iittiimmcciilleerr FFoorruummuu yyeennii
ddöönneemmddee hheeddeeff bbüüyyüüttüüyyoorr

Mehmet Tafl, Ali Kalkan, Hüseyin Düzgün, Kudret Göçebe, Nefle Kalkan, Mustafa Cengiz, 
Semih Savaflal, Nimet Ar›k ve Mehmet Topal E¤itimciler Forumu’nun yeni yönetim kuruluna seçildiler.

Y›ll›k ola¤an kongresini baflar›yla
gerçeklefltiren E¤itimciler Forumu 1
May›s Bayram› vesilesiyle bir bildiri
yay›nlayarak ‹ngiltere’de yaflayan
Türk ve Kürt e¤itimcilerin sorun-
lar›na dikkat çekti. E¤itimciler
Forumu 1 May›s Emekçiler Günü
vesilesiyle bir bildiri yay›nlayarak
‹ngiltere’de yaflayan Türk ve Kürt
e¤itimcilerin sorunlar›na dikkat
çekti. Forumun bas›n bildirisinde flu
ifadeler yer ald›: “...‹ngiltere’de
yaflayan Türkçe ve Kürtçe konuflan
e¤itimcilerimizin mesleki sorunlar›
gizli veya aç›k ›rkç›l›ktan f›rsat
eflitsizli¤ine, var olan iki dilli
e¤itmen potansiyelini yeterince kul-
lanamamaktan yönetici kadrolar›na
yükselememeye kadar gidiyor. Hem
burda hem de Türkiye’de toplum-
lar›n ilerlemesi için araflt›ran,
düflünen, sorgulayan, kendini
yenileyen e¤itimcilere ve onlar›n
yetifltirdi¤i ö¤rencilere ihtiyaç vard›r.
Günümüz dünyas›nda kapitalizmin
krizi de bahane edilerek, emekçi-
lerin bedeller ödeyerek kazand›¤›
haklar ellerinden al›nmaktad›r ve

milyonlarca emekçi iflini kaybemek-
tedir. Askeri harcamalar› art›rmak,
krizin yükünü emekçilere yüklemek
için  okullar ve hastaneler özellefltir-
ilerek ticari iflletmeler haline getir-
ilmektedir. Bizler e¤itim emekçileri
olarak, ‹ngiltere’deki e¤itim sorun-
lar›yla ilgilenirken, genel
mücadelede de yerimizi almaya
özen gösteriyoruz. Türkçe ve Kürtçe
konuflan çocuklar›m›z›n, gençlerim-
izin ve yetiflkinlerimizin e¤itim
sorunlar›na kal›c› çözüm ararken,
ayn› zamanda göçmen olmaktan
kaynaklanan toplumsal
sorunlar›m›za da çözüm ar›yoruz.
...Ortak sorunlar›m›za çözüm bul-
mak için güçlerimizi birlefltirmek ve
ortak mücadele etmek zorunda
oldu¤umuzu düflünüyoruz. Her 1
May›s kapitalizmin dünyam›za
savafllar, ›rkç›l›k, eflitsizlik,
ekonomik ve ekolojik felaketler
getiren bir sistem oldu¤unu hat›rlat-
mak için bir bahane oluyor. Yeni
bir sistem, yeni bir dünya
mümkündür. Tüm emekçilerin 1
May›s bayram›n›z› kutluyoruz.”

E¤itimciler Forumu’ndan 1 May›s bildirisi

Ahmet Atafl
Telgraf Gazetesi
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Muhafazakar Par-
ti’nin Kuzey En-
field Teflkilat›

Baflkan Yard›mc›l›¤›na
yeni seçilen Bektafl Ya-
vuz’un ev sahipli¤inde
Sivil Toplum Örgütlerin-
den sorumlu Gölge Ba-
kan Baroness Wars, Enfi-
eld Belediye Meclis üye-
si Ertan Hürer ve Beledi-

ye Meclis üyesi Matthew
Laban akflam yeme¤i
için Octopus Bal›k Res-
tuarant’ta bulufltular. 

LEZZETL‹ YEMEKLER, 
KAL‹TEL‹ H‹ZMET
Muhafazakar Parti’den
Enfield Belediye Meclis
Üyeli¤i için aday olan
Bektafl Yavuz, son gün-

lerde faaliyetleri-
ne yo¤unluk ka-
z a n d › r › r k e n
önemli görüflme-
lerini de Octopus
Bal›k Restau-
rant’ta yap›yor. 
Lezzetli yemekle-
ri, güzel ortam› ve
temizli¤i nedeni
ile Octopus’u ter-
cih etti¤ini belir-
ten Yavuz, ifllet-
meci Kaz›m Ma-
naz’›n da baflar›l›
bir giriflimci oldu-

¤unu, ortam›n bu tür
toplant›lara çok elveriflli
ve verilen hizmetin de
kaliteli oldu¤unu söyle-
di.  
Gölge Bakan Baroness
Wars ve Belediye Meclis
üyesi Matthew Laban da
Octopus’taki yemeklerin
çok lezzetli oldu¤unu
söylediler. 

Deniz ürünleri ve her tür
kebablar› ile tüm müflte-
rilerini memnun etmeye
çal›flt›klar›n› söyleyen ifl-
letmeci Kaz›m Manaz ise
daha sonra Octopus’u
ziyaret eden siyasi ve sa-
nat dünyas›ndan ünlü
isimlerin fotolar›n›n bu-
lundu¤u panoyu Baro-
ness Wars’a gösterdi. 
Baroness Mars lokanta-
dan ayr›l›ken memnuni-
yetini dile getirdi.

ANADOLU ATEfi‹ DE
OCTOPUS’TA
Hackney Empire’de üç
gün boyunca gösteri su-
nan Anadolu Atefli Dans
Grubunun üyeleri de
geçti¤imiz hafta Octo-
pus’u tercih edenler ara-
s›ndayd›lar. Yemek ve
servisin kalitesinden et-
kilendiklerini belirten
grup üyeleri, iflletme sa-
hibi Kaz›m Manaz’› teb-
rik ettiler.

Kuzey Londra’n›n
kaliteli deniz 
ürünleri restau-
rant› Octopus her
geçen gün 
siyaset ve sanat
dünyas›n›n önemli
isimlerini 
a¤›rlamaya 
devam ediyor.
Muhafazakar
Partili Gölge
Bakan Baroness
Wars ve Anadolu
Atefli dans
grubunun üyeleri
Octopus’un geçen
haftaki konuklar›
aras›ndayd›lar. 

Siyasiler ve sanatç›lar 
Octopus’u tercih ediyor

Octopus’un iflletmecisi Kaz›m Manaz, Enfield Belediye Meclis üyeleri
Matthew Laban ile Ertan Hürer, Gölge Bakan Baroness Wars, Muhafazakar

Parti Kuzey Enfield Teflkilat› Baflkan Yard›mc›s› Bektafl Yavuz.

Anadolu Atefli Dans Grubunun üyeleri de geçti¤imiz 
hafta Octopus’u tercih edenler aras›ndayd›lar. 
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Göçmen İşçiler Kültür Derneği   (GÝK-DER) 
19. Olağan Kongresini Gerçekleştiriyor

Telefon: 020 7249 9983
Web Site: www.rwcaçorgçuk
Email: rwca1991@hotmail.com
Adres: Unit C1, 3-19 Victorian Grove   N16 8EN

Göçmen İşçiler Kültür Derneği olarak bulunduğumuz Britanya topraklarında 19 yıldır kesintisiz
olarak büyüyen örgütlü çalışmalarımızı sürdürmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Bu süreçte büyük katkılarda bulunmuş siz değerli üyelerimiz ve dostlarımızı geçmiş yılın 
değerlendirmeleriyle yeni bir çalışma yılını örgütleyeceğimiz kongremize bekliyoruz.

GİK-DER Yönetim Kurulu

Gündemler

1- Siyasal Gündem  13:00
‘Ekonomik Kriz ve Demokratik Kitle Örgütlerinin Rolü’
2- Divan Seçimi   14:00
3- Geçmiş Dönem Çalışma Raporlarının Okunması ve Aklanması
14:10
4- Yeni Yönetim Kurulu Seçimi 15:30
5- Dilek ve Temenniler 16:00
6- Kapanış 16:30

Yer: Göçmen İşçiler Kültür Derneği Lokali
Tarih: 3 Mayıs 2009, Pazar
Saat: 13:00

Genç yönetmen
Özgür F›nd›k ta-
raf›ndan çekilen

ve Dersim Katliam›n›
konu alan ‘K›rm›z› Ka-
lem’ adl› film 25 Nisan
Cumartesi günü Kürt

Toplum Merkezi’nde se-
yirciyle bulufltu. Avukat
fiadiye Arslan’›n spon-
sorlu¤u ile Londra’ya
getirilen film, Dersim
Katliam›n› konu alan
çok az filmden biri.

Geçti¤imiz aylarda Ça-
yan Demirel taraf›ndan
yap›lan ve Dersim Katli-
am›n› konu alan bir film
daha Londra’da gösteril-
miflti. 

BU F‹LM‹ DAHA 
ÖNCE DE GÖRDÜK
70 dakikal›k ‘K›rm›z›
Kalem’ filmi 1938 y›l›n-
daki katliam ile 1994 y›-
l›ndaki köy yakma ve
göçertme olaylar›n› iç
içe ele alarak benzerlik-
ler kuruyor. Olay›n can-
l› tan›klar› ile ropörtajlar
ve baz› belgelerin gös-
terimi biçiminde ele al›-
nan film, 1994 y›l›ndaki
operasyonlarda gerçek-
lefltirilen vahfleti konu

alarak bafll›yor. Benzer
olaylar›n daha önce de
yafland›¤›n›n ifade edil-
di¤i filmde, “Bu filmi
daha önce de görmüfl-
tük” bafll›¤› ile 1937-38
y›llar›na dönerek katlia-
m› yaflanayan tan›klar›
izleyeciler ile buluflturu-
yor. Son y›llarda bölge-
de yaflanan çat›flmalar
nedeniyle yak›lan, y›k›-
lan ve göçertilen köyle-
rin de konu al›nd›¤›
filmde konuflan tan›klar,
1994 y›l›nda yap›lan
zulmün 1938 y›l›nda ya-
p›landan çok daha fazla
oldu¤unu söyüyorlar.

‹NSAN MERKEZL‹ F‹LM
Filmin gösteriminden
sonra yap›mc› ve yönet-
men Özgür F›nd›k ile
bir söylefli yap›ld›. Öz-
gür F›nd›k kendisinin
de Dersimli oldu¤unu,

çocuklu¤undan beri
katliam olaylar›n› duy-
du¤unu ve 1994 y›l›nda
ise bunlar› yaflad›¤›n›
belirterek, “Filmi insan
merkezli ele almak iste-
dik. Bilindi¤i gibi farkl›
ideolojik yaklafl›mlar
var ve biz bunlara gir-
meden bunun d›fl›nda
insan› merkeze alarak
insanlar›n yaflad›klar›n›
anlatmaya çal›flt›k. Der-
sim sorununun hep ayn›
ele al›nd›¤›n› ve dün ile
bugün aras›nda asl›nda
pek bir fark›n olmad›¤›-
n›, bu nedenle 1994 y›-
l›nda yaflananlar› da ifl-
lemeye çal›flt›k. Biraz da
vicdan muhasebesi yap-
mak istedik” dedi. 
70 kadar canl› tan›k ile
ropörtaj yapt›¤›n› ve ço-
¤u insan›n hala yafla-
nanlar› anlatmaktan çe-
kindi¤ini aktaran F›n-

d›k, “ ‹nsanlar hala kor-
kuyorlar. Ben 70 kifli ile
ropörtaj yapt›m ve bun-
lardan baz›lar› kendileri
ölmeden önce ropörta-
j›n yay›nlanmas›n› iste-
mediler” dedi. 
Filmin CD’sini almak is-
teyenler Kürt Toplum
Merkezi’nden temin
edebilirler.

1937-38 y›llar›nda devlet taraf›ndan gerçeklefltirilen
Dersim Katliam›n› konu alan belgesel film ‘K›rm›z›
Kalem’ Kürt Toplum Merkezi’nde gösterildi. 

‘K›rm›z› Kalem’ dönemin gerçek
tan›klar›n› konuflturuyor

‘K›rm›z› Kalem’ adl› film Dersim Katliam›n› konu al›yor.

Filmin yap›mc› ve 
yönetmeni Özgür F›nd›k
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‹ngiltere’ye gelme-
den önce Türki-
ye’de ald›¤›n›z aka-
demik e¤itim ve
müzik çal›flmalar›-
n›z hakk›nda bizi
biraz bilgilendirebi-
lir misin?
Dokuz Eylül Üniversitesi
Devlet Konservatuar›
fian Bölümü mezunu-
yum. ‹zmir Devlet Ope-
ra ve Balesi'nde ve ‹zmir
Devlet Senfoni Orkestra
Korosu'nda koro elema-
n› olarak çal›flt›m.
TRT'nin haz›rlad›¤› mü-
zik programlar›nda tür-
küler, liedler ve opera
flark›lar› söylemenin ya-
n› s›ra TRT’nin çok sesli
gençlik korosunda 3 y›l
koro eleman› da olarak
da çal›flt›m. Ayr›ca
Gluck’un ünlü ‘Kad›n›n
Fendi Kad›y› Yendi’ ope-
ras›nda Binnaz rolünde
oynad›m. Bir çok opera-
larda de¤iflik rollerde
yer ald›m. ‹zmir’de bulu-
nan Ege Sanat Merke-
zi’nin kurucular› aras›n-
da yer alarak, müzik bö-
lümünün yöneticili¤ini
yapt›m uzun süre. 

Peki ‹ngiltere’ye
geldikten sonra
akademik e¤itimini-
ze ve müzik çal›fl-
malar›n›za ayn› yo-
¤unlukla devam et-
me flans›n›z oldu
mu ?
Evet burada da hem mü-
zik e¤itimimi hem de
müzik çal›flmalar›m› tüm
zorluklara ra¤men sür-
dürmeye çal›flt›m. Royal
School Of Music’de bir
y›l fian Pedagojisi e¤itimi
ald›m.  Goldsmiths Üni-
versitesi'nde Jazz And
Populer Music e¤itimi-
nin yan› s›ra Soul Jazz,
Gospel Vocal Workshop
çal›flmalar›na da kat›l-
d›m. Ayr›ca U.K Pianos
School’da ve London
Saz Okulu’nda ses e¤iti-
mi ö¤retmeni olarak ça-

l›flt›m. Buradaki müzik
çal›flmalar›ma gelince;
London City Hall’de tür-
külerden oluflan bir kon-
ser verdim. Dört müzis-
yen arkadafl›mla birara-
ya gelerek Divah adl› bir
grup kurduk ve Lon-
dra’n›n birçok yerinde
sahne ald›k. Ayr›ca Me-
lodic Seven Nine grubu-
nun vokalisti olarak
Londra’n›n yan›s›ra Av-
rupa’n›n bir çok kentin-
de konserlere kat›ld›m.
Kendi kurdu¤um Grup
Narfusion  birçok konser
ve festivalde sahne ald›.
Bu grup ile çal›flmalar›-
m› halen sürdürüyorum.

Opera e¤itiminden
gelen biri olarak ne
tarz bir müzik yap›-
yorsun ve bu müzi¤i
nas›l adland›r›yor-
sun?
Yapt›¤›m müzi¤in belli
bir tarz› yok, ama flunu
söyleyebilirim: Özgün
olana ulaflmak. Bu ne-
denle bir çok müzik tar-
z›ndan etkilendi¤im
do¤ru. Çocuklu¤umda
annemin söyledi¤i Kürt-
çe ve Türkçe türküler-
den bafllay›p Mersedes
Sosa, John Baez, Nina
Simon, Kate Bush, Ruhi
Su, Sümeyra Çak›r, Zülfü
Livaneli, Sezen Aksu,
Maria Callas, Cem Kara-
ca, Meat Loaf, Coltrain,
Üç Hüreller, Fikret K›z›-
lok, Do¤an Canku… ve
daha bir çoklar› bu mü-
zik yolculu¤unda kendi
müzi¤imi yaratmam ko-
nusunda beni etkilemifl-
tir.

Opera e¤itiminin
müzi¤inize ne gibi
katk›s› oldu?
Opera e¤itiminin bana
katm›fl oldu¤u çok fley
var, bu yads›namaz bir
gerçek. Çünkü opera in-
san sesinin bütün ince-
likleriyle kullan›ld›¤›
sahne sanatlar›ndan biri.
Sadece insan sesinin de-
¤il tabi, bunun yan›nda
dans›n, tiyatronun, bü-

yülü bir görsellik içinde
kullan›ld›¤› tek sanat da-
l› diyebilirim. Oynam›fl
oldu¤um birçok opera
karekterinin bana ve
müzi¤ime katm›fl oldu¤u
çok fley var. Özellile “‹l
Travatore” operas›ndaki
‘Azücena’ karekteri (Stri
Della Vampa) beni çok
etkilemifltir.

fiu an üzerinde ça-
l›flt›¤›n›z proje ve

albüm hakk›nda bi-
raz bilgi verebilir
misiniz?
Yaklafl›k bir y›ld›r ol-
dukça farkl› bir proje
üzerinde çal›fl›yorum.
Kürt müzi¤i ile operay›
kendi tarz›m ve sesimde
harmanlamaya çal›flt›-
¤›m bu projede modern
Kürt flairlerinin fliirlerini
klasik tarzda besteliyo-
rum. Bu proje yak›n za-
manda biter diye düflü-

nüyorum.Ayr›ca flu an
bitirmifl oldu¤um iki al-
bümüm var. Ancak Tür-
kiye’deki endüstrilefle-
memifl müzik piyasas›
oldukça zor koflullar
içinde. Bu yüzden bu
konuda çok umutlu ol-
mak ne kadar do¤ru
olur onu bilemeyece-
¤im. Müzik endüstrile-
flemedi¤i için de müthifl
bir kirlilik yaflan›yor. Bu
hem kulaklar›m›z› hem
de ruhumuzu kirletiyor.
Bunun için de orda bur-
da flark› söylemek hoflu-
ma gitmiyor. Müzi¤in
yemek masalar›na meze
yap›lmas› büyük sayg›-
s›zl›k. Bu anlamda do¤-
ru yerlerde do¤ru dinle-
yici kitlesine ulaflmak
tek amac›m. Di¤er ama-
c›m da üretimimi h›z-
land›rmak. Bestecilik,
daha do¤rusu flark› bes-
tecili¤i ve söz yazarl›¤›
birçok fleyin önüne geç-
mifl durumda. Kendi ya-
ratt›¤›n›z flark›lar› söyle-
mek oldukça zevkli.
Son dönemde bestele-
mifl oldu¤um “Kaç Dep-
rem Bu Böyle” flark›s›
beni  hem hüzünlendiri-
yor hem de mutlu edi-
yor.

Müzik sizin yaflam›-
n›zda neyi ifade
ediyor?
Müzik ve hayat› birbirin-
den soyutlayamazs›n›z.
“Ben yaflanmam›fl flark›-
lara inanm›yorum. Be-
nim flark›lar›m hayat›m-
dan ö¤rendiklerimdir”
diyor Lale Belk›s. Bu be-
nim de inand›¤›m bir
gerçek. Hayata karfl› du-
ruflunuz, politik tavr›n›z,
hissetiklerinizdir ürettik-
leriniz. Sizi birfleyler et-
kileyecek ve bu iç dün-
yan›za yans›yacak, o da
sizi üretime yönlendire-
cek. Üreten kiflinin birta-
k›m rahats›zl›klar yafla-
mas› kaç›n›lmazd›r. Yok-
sa do¤um nas›l mümkün
olur. Ayr›ca; yaflam›n
çok ac›mas›z oldu¤u bir
gerçek. fiu an ad›n› ha-

t›rlamad›¤›m bir flairin
dedi¤i gibi “Öldürülen
bir çocuk karfl›s›nda be-
nim fliirlerimin ne önemi
var ki”. Maalesef öyle
durumlar görüyorsunuz
ki hayatta bazen herfley
anlam›n› yitirebiliyor.
Ama ben yine de “iyi ki
müzik var, iyi ki sanat
var” diyorum. Bu anlam-
da kendimi flansl› insan-
lardan biri olarak görü-
yorum.

Ayn› zamanda Lon-
dra’da müzik ders-
leri de veriyorsu-
nuz. Londra’da ya-
flayan Kürt ve Türk
genç müzisyenlere
müzik e¤itimleri
konusunda ne gibi
önerilerde buluna-
bilirsiniz?
Çok uzun y›llard›r ses
e¤itimi ö¤retmeni ola-
rak çal›fl›yorum ve ö¤-
rencilerimin müzikte bir
yerlere gelmesi beni
çok mutlu ediyor. Ses
e¤itimi ö¤retmeninin en
heyecan  duydu¤u fley
ö¤rencinin sesindeki
de¤iflimdir, bu müthifl
birfley. 
‹nsan sesiyle u¤raflma-
n›n büyük bir sorumlu-
luk oldu¤una inananlar-
dan›m, bu yüzden de
Royal School Of Mu-
sic’de bir y›l fian Pede-
golojisi e¤itimi ald›m.
Ayr›ca bu konuda sü-
rekli okuyorum, çünkü
kendinizi gelifltirmenin
sonu yoktur. 
Genç müzisyenlere
önerece¤im tek fley,
‘ben büyük müzisyenim
benden baflkas› yok’ de-
mesinler kendilerine.
Ego dedi¤imiz fley do¤-
ru kullan›lmad›kça çok
tehlikeli sonuçlar do¤u-
rur. Benim mücadelem
hep kendimle olmufltur.
Tabi her iflte oldu¤u gi-
bi emek, çok çal›flmak
ve mesle¤inize sayg›
önemli. San›yorum do¤-
ru insanlarla çal›flmak
da ayr› bir önem tafl›yor. 

Opera flark›c›s› Aygül Erce:

‘‹nsan sesinin çok büyülü bir 
enstruman oldu¤una inan›yorum’

Müzik çal›flmalar›n› Goldsmiths
Üniversitesi ö¤retim görevlilerinden
Roger Cawkwell ile birlikte yürüten

ve kendi bestelerinden oluflan iki
albümünün haz›rl›klar›n› büyük

ölçüde tamamlayan opera flark›c›s›
Aygül Erce insan sesinin çok büyülü

bir enstruman oldu¤una inan›yor.
Türkiye ve Londra’da bir çok ö¤renci
de yetifltiren Erce, iki albümünü de

ayn› anda yay›nlaman›n yo¤un
haz›rl›¤› içinde. 13 y›ld›r ‹ngiltere’de
yaflayan opera flark›c›s›, besteci ve

flark› sözü yazar› Erce, insan sesiyle
u¤raflman›n büyük bir sorumluluk

gerektirdi¤ini düflünüyor. 

Besteci ve opera flark›c›s› Aygül Erce

Ahmet Atafl
Telgraf Gazetesi
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Dünya’dan
k›sa k›sa
haberler

Dünya’dan
k›sa k›sa
haberler

Yeni K›br›s Partisi
(YKP) Yürütme
Kurulu Sekreteri

Murat Kanatl›, yapt›¤›
aç›klamada, “Türkiye’de
DTP ve Kürt ayd›nlara yö-
nelik gerçeklefltirilen son
operasyon ve tutuklama-
lar bir korkunun ürünü-
dür ve DTP’nin flahs›nda
Kürt halk›n›n bar›fl, de-
mokrasi ve özgürlük mü-
cadelesine yönelik siyasal
bir sald›r›d›r. Baflka bir ifa-
deyle bir yandan DTP
hakk›nda sürdürülmekte
olan kapatma davas› di¤er
yandan gerçeklefltirilen
benzeri operasyonlar ile
bir halk›n kendisini ger-
çeklefltirme ve ifade etme
hakk› elinden al›nmak is-
tenmektedir” dedi. 
“Asl›nda bu sald›r›, Kürt
sorununu sadece Kürtle-
rin de¤il, kentiyle, k›r›yla,

sivil toplumu, siyasi örgüt-
leri, resmi kurumlar› ve
di¤er sosyal kesimleriyle
tüm Türkiye’nin sorunu
olarak de¤erlendiren Tür-
kiye’deki sol, sosyalist,
ilerici ayd›n ve siyasi ör-
gütlerinedir” diyen
YKP’nin aç›klamas›nda flu
ifadeler yer ald›: “Bu sal-
d›r›; sürmekte olan silahl›
çat›flmalar›n ve fliddet or-
tam›n›n derhal son bulma-
s›n›, Kürt sorununun ba-
r›flç›-demokratik çözümü-
nü ve tam hak eflitli¤i te-

melinde halklar›n gönüllü
birlikteli¤ini savunanlara-
d›r. Bu sald›r›; Türkiye’de
özgürlük, eflitlik, adalet,
bar›fl ve demokrasiden ya-
na olan herkesedir. Yen
K›br›s Partisi, tüm tutukla-
nanlar›n derhal serbest b›-
rak›lmas› talebini destek-
ler, bunu için mücadele
edenlerle dayan›flmas›n›
ortaya koyar. Yeni K›br›s
Partisi, benzer korku im-
paratorlu¤unun K›br›s’›n
kuzeyinde de benzer çev-
relerce dayat›ld›¤›n›n alt›-
n› çizer, Türkiye ve bu
co¤rafyadaki her türlü
bask›ya karfl› direnece¤i-
ni, direnenlerle dayan›fl-
mas›n› sürdürece¤ini vur-
gular. Yeni K›br›s Partisi
tüm ilerici, sol, sosyalist
kesimleri bu sald›r›lara
karfl› da mücadele etmeye
ve enternasyonal dayan›fl-
may› yükseltmeye ça¤›r›r.”

Obama ’büyük 
felaket’ dedi

n ABD Baflkan› Barack
Obama 24 Nisan mesaj›nda
1915 olaylar› için soyk›r›m
ifadesini yerine ‘büyük fela-
ket’ ifadesini kulland›. Me-
saj›nda Obama, '1.5 milyon
Ermeninin katledilmesi ve-
ya ölüme yürümesini an›yo-
ruz' dedi. Obama, yay›nla-
d›¤› aç›klamada, "94 y›l ön-
ce, 20. yüzy›l›n en büyük
katliamlar›ndan biri bafllad›.
Her y›l, Osmanl› ‹mparator-
lu¤u'nun son günlerinde
1.5 milyon Ermeni'nin kat-
ledilmesi veya ölüme yürü-
mesini an›yoruz" dedi. Se-
nato’da görev yapt›¤› süre-
ce ‘soyk›r›m’ tasar›lar›na
destek veren, seçim kam-
panyas› s›ras›nda baflkan
olmas› halinde ‘soyk›r›m’›
tan›yaca¤›n› aç›klayan Oba-
ma’n›n karar›nda, 24 Ni-
san’dan iki gün önce 22 Ni-
san gecesi Türkiye taraf›n-
dan yap›lan, Ermenistan ile
olan iliflkilerin normallefl-
mesi için bir ‘yol haritas›”
üzerinde mutabakat sa¤lan-
d›¤›na iliflkin aç›klamas›nda
önemli bir rol oynad›¤› kay-
dediliyor.

Avrupa'da ›rkç›l›k 
yay›l›yor 

n AB Temel Haklar Ajan-
s›’n›n 27 üye ülkede yapt›¤›
anket, yabanc›lar›n yüzde
12’sinin bir y›l içinde bizzat
›rkç› eylemlere hedef oldu-
¤unu, ancak yüzde 80'inin
sessiz kalmay› tercih etti¤ini
ortaya koyuyor. Ajans›n
yapt›¤› anket, durumun res-
mi istatistiklere yans›yanlar-
dan farkl› oldu¤unu ortaya
koyuyor. Ankete kat›lanla-
r›n yüzde 12’si, geçti¤imiz
bir y›l içerisinde bizzat ›rkç›
suç eylemlerine hedef oldu-
¤unu belirtirken, yüzde
82’si bu eylemleri ilgili mer-
cilere bildirmedi¤ini kay-
detti. Bu durum AB ülkele-
rinin hemen hepsinde göç-
menlerin sadece ayr›mc›
uygulamalara maruz kalma-
d›¤›n›, ayn› zamanda kendi-
lerine yönelik afla¤›lama ve
sald›r›lar› saklamay› tercih
etti¤ini gösteriyor. Ajans
Baflkan› Morten Kjaerum,
“Araflt›rma sonuçlar›, iflle-
nen ›rkç› suçlar ve yap›lan
ayr›mc›l›k konusunda AB
ülkelerinde neredeyse kim-
senin flikayette bulunmad›-
¤›n› ortaya koyuyor. Mevcut
resmi veriler buzda¤›n›n sa-
dece görünen k›sm›na da-
yan›yor” dedi. Güney Afrika 

seçimlerini ANC
kazand›

n Güney Afrika’da yap›lan
genel seçimleri beklendi¤i
üzere Afrika Ulusal Kongre-
si (ANC) kazand›. Ancak
ANC oylar›n 3’te 2’sini alma-
y› baflaramad›. Güney Afri-
ka’da yap›lan genel seçim
sonuçlar›na göre, ANC oyla-
r›n yüzde 65.9’unu alarak
beklendi¤i flekilde kazand›.
ANC seçimleri kazanmas›na
ra¤men, son iki dönemdir
elde bulundurdu¤u Parla-
mento mutlak ço¤unlu¤unu
koruyamad›. ANC’nin, 400
sandalyeli parlamentodaki
sandalye da¤›l›m› daha son-
ra aç›klanaca¤› için mevcut
durumda tam olarak kaç
sandalye elde etti¤i bilinmi-
yor. Ancak yüzde 65.9’luk
kazanç, ANC’nin parlamen-
todaki 3’te 2’i ço¤unlu¤unu
korumas›na yetmeyecek.
Seçimlerde ANC’nin rakibi
Demokratik Birlik oylar›n
yüzde 16.66’s›n› al›rken,
ANC’den ayr›lanlardan olu-
flan Halk Kongresi (COPE)
yüzde 7.42’de kald›. Irkç›
Apartheid yönetiminin sona
erdi¤i 15 y›ldan bu yana
4’üncü kez yap›lan seçimle-
re kat›l›m oran› ise yüzde
77.30 olarak aç›kland›.

‹ranl› gazeteci açl›k
grevinde

n ‹ran'da tutuklu bulunan
gazeteci Roxana Saberi, aç-
l›k grevine bafllad›. ‹ran
as›ll› Amerikal› gazeteci Ro-
xana Saberi'nin babas›, aç-
l›k grevi yapan k›z›n›n yafla-
m›ndan endifle duydu¤unu
söyledi. R›za Saberi, kar›s›
Akiko ile birlikte, k›zlar›
Roxana'y› Cezaevinde ziya-
ret ettiklerini anlatt›. K›z›n›n
çok zay›flad›¤›n›, kötü gö-
ründü¤ünü belirten R›za Sa-
beri, "Sa¤l›¤›, yaflam› konu-
sunda endifleliyim" dedi.
Baba Saberi, ayr›ca yaklafl›k
1 haftad›r açl›k grevi yapan
k›z›ndan bu eyleme son
vermesini istedi¤ini, ancak
20 dakikal›k görüfl s›ras›nda
k›z›n›n bu konuyu tart›fl-
mak istemedi¤ini söyledi.
Roxana Saberi, 18 Nisan'da,
ABD hesab›na casusluk
yapt›¤› iddias›yla yarg›lan-
d›¤› Tahran Devrim Mahke-
mesi taraf›ndan 8 y›l hapis
cezas›na çarpt›r›lm›fl, avu-
kat› bu karara karfl› temyize
gideceklerini söylemiflti.
Babas› ‹ranl› olan ABD do-
¤umlu Saberi, Ocak ay› so-
nunda tutuklanm›flt›.

Sri Lanka devletine karfl› ülkenin kuzeyindeki Tamil ülkesinde mücadele
veren Tamil gerillalar› yaflanan insani kriz nedeniyle tek tarafl› ateflkes ilan
etti. Sri Lanka hükümeti tek tarafl› ateflkesi reddetti.

Yeni K›br›s
Partisi (YKP)

“DTP ve Kürt
ayd›nlara

yönelik
gerçeklefltirilen
son operasyon

ve tutukla-
malar›n bir
korkunun

ürünü”
oldu¤unu
belirterek 

ilerici, sol ve
sosyalist kes-

imleri bu
sald›r›lara karfl›

mücadeleyi
yükseltmeye

ça¤›rd›.

T
amil Elam Kurtu-
lufl Kaplanlar›
(LTTE) örgütün-
den taraf›ndan

yap›lan aç›klamada "efli
benzeri görülmemifl insa-
ni kriz nedeniyle ve BM,
AB, Hindistan ve di¤er
ülkelerin ça¤r›lar›na kar-
fl›l›k olarak, LTTE tek ta-
rafl› ateflkes ilan etmifltir"
denildi. LTTE, ateflkes
ilan› ile birlikte, tüm as-
keri faaliyetleri derhal
geçerli olmak üzere dur-
duracaklar›n› bildirdi.
Uluslar aras› kamuoyuna,
askeri sald›r›lar›na son
vermek için Sri Lanka
hükümetine bask› uygu-
lama ça¤r›s›nda bulunan
LTTE, insani krizin önü-
ne ancak hükümetin de
derhal ateflkes ilan etme-
siyle geçilebilinece¤ini
kaydetti.
Tamil ülkesinde binlerce

sivilin ölümüne yol açan
sald›r›lar›n› sürdüren Sri
Lanka hükümeti gerillala-
r›n tek tarafl› ateflkesini
reddetti. Savunma Baka-

n› Gotobaya Rajapaksa,
tek tarafl› ateflkes ilan› ile
alay ederek “flaka” olarak
nitelendirdi. “Gerillalar
ya teslim olacak ya da

yok olacaklar” diyen Ra-
japaksa “Bu bir flaka. On-
lar bizimle savaflm›yor,
bizden kaç›yorlar. Atefl-
kese gerek yok. Teslim
olmal›lar. O kadar” diye
konufltu.
Bu arada, BM sözcüsü
Gordon Weiss, BM ‹nsani
ifllerden sorumlu genel
sekreter yard›mc›s› John
Holmes’in insani krize
acil çözüm için baflkent
Kolombo’da yetkililerle
görüflme halinde oldu¤u-
nu söyledi. 
Sri Lanka Hükümeti ça-
t›flmalar›n yo¤unlaflt›¤›
eylül 2008’den bu yana
insani yard›m kuruluflla-
r›n›n bölgeye gitmesine
izin vermiyor. BM verile-
rine göre, son 3 ay içinde
çat›flmalar›n yafland›¤›
bölgede 6 bin 500 sivil
öldürüldü. 

Tamil gerillalar› tek tarafl› 

ateflkes ilan etti

Yeni K›br›s Partisi’nden

DTP’ye destek
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‹ çiflleri Bakanl›¤› is-
tatistikleri, y›l›n
ikinci çeyre¤inde

h›rs›zl›k ve soygun
olaylar›n›n yüzde 4
oran›nda artt›¤›n›, kesi-
ci ve delici aletlerle ifl-
lenen cinayetlerde
azalma görülürken, b›-
çak tehdidiyle gasp
olaylar›nda ise art›fl ol-
du¤unu gösterdi. 

Bakanl›¤›n istatistikleri,
genel olarak fliddet içe-
ren suçlarda yüzde 6
oran›nda bir düflüfl ol-
du¤unu ortaya koydu.
‹statistiklerin yay›mlan-
mas›ndan sonra aç›kla-
ma yapan Muhafazakar
Parti'nin gölge içiflleri
bakan› Chris Grayling,
h›rs›zl›k olaylar›nda ar-

t›fl› büyük ölçüde kredi
kriziyle bafllayan eko-
nomik krize ba¤larken,
Liberal Demokrat Par-
ti'nin aç›klamas›nda ise
hükümetin suç konu-
sunda çok yumuflak
bir tutum içinde olma-
s›n›n oranlarda art›fl›n
nedeni oldu¤unu sa-
vundu.

‹ngiltere'de ekonomik krizin etkilerinin
suç oranlar›na da yans›d›¤›, ülkede son
aylarda h›rs›zl›k ve soygun olaylar›nda
art›fl görüldü¤ü aç›kland›.

Kriz ‹ngiltere'de
h›rs›zl›¤› artt›rd›

Britanya sokaklar› Google’da kalacak

Dünyadaki
i n s a n i
y a r d › m

mekanizmalar›-
n›n felaketlerle
bafla ç›kmada
yetersiz kalaca-
¤›n› söyleyen Oxfam, ya-
y›mlad›¤› yeni raporunda,
önümüzdeki alt› y›l içinde
dünya çap›nda 375 mil-
yon insan›n felaketlerin
pençesine düflece¤ini be-
lirtti. Oxfam flu andaki in-
sani tedbirlerin mevcut
koflullarla ancak bafl ede-
bildi¤ini belirtti ve siste-
min çökme tehlikesi alt›n-
da olabilece¤i uyar›s›nda
bulundu. Örgüt, siyasi ya
da di¤er tercihler göz
önünde tutulmaks›z›n, in-
sani yard›mlar›n tarafs›z
bir flekilde gönderilmesi
yönünde radikal bir dö-
nüflüm sa¤lanmas› gerek-
ti¤ini belirtti. Oxfam'dan
Rob Bailey BBC'ye yapt›-
¤› aç›klamada, yard›m
harcamalar›nda art›fla da

ihtiyaç duyul-
du¤unu ancak
as›l sorunun sa-
dece paran›n
miktar› olmad›-
¤›n› söyledi. 
"Bu paran›n da-

ha iyi harcanabilece¤i
yollar bulunmal›" diyen
Bailey, 2004 y›l›nda As-
ya'daki tsunami felaketin-
de ma¤dur bafl›na 1200
dolardan fazla para har-
cand›¤›na, Çad'daki ma¤-
durlara ise 23 dolar düfl-
tü¤üne iflaret etti. Kurulu-
flun ‹nsani Yard›m Direk-
törü Jane Cocking de, Af-
rika'n›n birçok yerinde,
her on y›lda bir görülen
ve insanlar›n kendilerini
koruyacak yöntemler ge-
lifltirebildi¤i kurakl›klar›n
art›k üç y›lda bir yaflana-
ca¤›n› söyledi. Asya'da da
büyük metropoller dahil
olmak üzere iklim de¤i-
flikli¤i nedeniyle felaket-
lerin daha s›k görülece¤i
uyar›s› yap›ld›.

Daha önce Goog-
le’›n ‹ngilte-
re’nin 25 ayr›

kentindeki sokaklar›n
360 derecelik görüntü-
lerini sunan hizmetiyle
ilgili olarak çok say›da
flikayet söz konusu ol-
mufltu. fiikayet sahiple-
ri, ev ve ifl yerlerinin
detaylar›n›n internette
yer almas›n›n kötü ni-
yetli kiflilere yasa d›fl›
eylemleri için “ön arafl-
t›rma” yapma imkan›

sunabilece¤ini, özel ha-
yatlar›n zarar görebile-
ce¤ini belirtiyordu. 
Google ise, flikayetler
üzerine, baz› “flah›s gö-
rüntülerini” sitesinden
kald›rmak zorunda kal-
m›flt›. Bunlar aras›nda,
“seks shop”a giren ya
da sevgilisiyle sarmafl-
dolafl gezen kiflilerin
görüntüleri de bulunu-
yordu. Komisyonca ya-
p›lan aç›klamada, Go-
ogle’›n kifli görüntüle-

rinde yüzleri ka-
rartmak, plakalar›
buzland›rmak ve
flikayete konu olan
görüntüleri tümüy-
le kald›rmak gibi
önlemlere baflvur-
du¤u, bunun da
yeterli görüldü¤ü
bildirildi.

Britanya merkezli yard›m kuruluflu
Oxfam, 2015 y›l›na kadar iklim
de¤iflikli¤i nedeniyle meydana gelecek
felaketlerin yüzde 50 oran›nda daha
fazla insan› etkileyece¤ini vurgulad›. 

‹ngiltere’de kiflilerin özel hayatlar›na iliflkin verilerin korun-
mas› alan›nda faaliyet gösteren denetçi kurulufl olan Bilgi
Komisyonu, Google’›n “sokak görüntüleri’’ hizmetinin, “özel
hayat›n gizlili¤i ilkesine ayk›r› olmad›¤›” karar›na vard›.

Oxfam'dan iklim
felaketi uyar›s› 
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‹ çiflleri Bakanl›¤› is-
tatistikleri, y›l›n
ikinci çeyre¤inde

h›rs›zl›k ve soygun
olaylar›n›n yüzde 4
oran›nda artt›¤›n›, kesi-
ci ve delici aletlerle ifl-
lenen cinayetlerde
azalma görülürken, b›-
çak tehdidiyle gasp
olaylar›nda ise art›fl ol-
du¤unu gösterdi. 

Bakanl›¤›n istatistikleri,
genel olarak fliddet içe-
ren suçlarda yüzde 6
oran›nda bir düflüfl ol-
du¤unu ortaya koydu.
‹statistiklerin yay›mlan-
mas›ndan sonra aç›kla-
ma yapan Muhafazakar
Parti'nin gölge içiflleri
bakan› Chris Grayling,
h›rs›zl›k olaylar›nda ar-

t›fl› büyük ölçüde kredi
kriziyle bafllayan eko-
nomik krize ba¤larken,
Liberal Demokrat Par-
ti'nin aç›klamas›nda ise
hükümetin suç konu-
sunda çok yumuflak
bir tutum içinde olma-
s›n›n oranlarda art›fl›n
nedeni oldu¤unu sa-
vundu.

‹ngiltere'de ekonomik krizin etkilerinin
suç oranlar›na da yans›d›¤›, ülkede son
aylarda h›rs›zl›k ve soygun olaylar›nda
art›fl görüldü¤ü aç›kland›.

Kriz ‹ngiltere'de
h›rs›zl›¤› artt›rd›

Britanya sokaklar› Google’da kalacak

Dünyadaki
i n s a n i
y a r d › m

mekanizmalar›-
n›n felaketlerle
bafla ç›kmada
yetersiz kalaca-
¤›n› söyleyen Oxfam, ya-
y›mlad›¤› yeni raporunda,
önümüzdeki alt› y›l içinde
dünya çap›nda 375 mil-
yon insan›n felaketlerin
pençesine düflece¤ini be-
lirtti. Oxfam flu andaki in-
sani tedbirlerin mevcut
koflullarla ancak bafl ede-
bildi¤ini belirtti ve siste-
min çökme tehlikesi alt›n-
da olabilece¤i uyar›s›nda
bulundu. Örgüt, siyasi ya
da di¤er tercihler göz
önünde tutulmaks›z›n, in-
sani yard›mlar›n tarafs›z
bir flekilde gönderilmesi
yönünde radikal bir dö-
nüflüm sa¤lanmas› gerek-
ti¤ini belirtti. Oxfam'dan
Rob Bailey BBC'ye yapt›-
¤› aç›klamada, yard›m
harcamalar›nda art›fla da

ihtiyaç duyul-
du¤unu ancak
as›l sorunun sa-
dece paran›n
miktar› olmad›-
¤›n› söyledi. 
"Bu paran›n da-

ha iyi harcanabilece¤i
yollar bulunmal›" diyen
Bailey, 2004 y›l›nda As-
ya'daki tsunami felaketin-
de ma¤dur bafl›na 1200
dolardan fazla para har-
cand›¤›na, Çad'daki ma¤-
durlara ise 23 dolar düfl-
tü¤üne iflaret etti. Kurulu-
flun ‹nsani Yard›m Direk-
törü Jane Cocking de, Af-
rika'n›n birçok yerinde,
her on y›lda bir görülen
ve insanlar›n kendilerini
koruyacak yöntemler ge-
lifltirebildi¤i kurakl›klar›n
art›k üç y›lda bir yaflana-
ca¤›n› söyledi. Asya'da da
büyük metropoller dahil
olmak üzere iklim de¤i-
flikli¤i nedeniyle felaket-
lerin daha s›k görülece¤i
uyar›s› yap›ld›.

Daha önce Goog-
le’›n ‹ngilte-
re’nin 25 ayr›

kentindeki sokaklar›n
360 derecelik görüntü-
lerini sunan hizmetiyle
ilgili olarak çok say›da
flikayet söz konusu ol-
mufltu. fiikayet sahiple-
ri, ev ve ifl yerlerinin
detaylar›n›n internette
yer almas›n›n kötü ni-
yetli kiflilere yasa d›fl›
eylemleri için “ön arafl-
t›rma” yapma imkan›

sunabilece¤ini, özel ha-
yatlar›n zarar görebile-
ce¤ini belirtiyordu. 
Google ise, flikayetler
üzerine, baz› “flah›s gö-
rüntülerini” sitesinden
kald›rmak zorunda kal-
m›flt›. Bunlar aras›nda,
“seks shop”a giren ya
da sevgilisiyle sarmafl-
dolafl gezen kiflilerin
görüntüleri de bulunu-
yordu. Komisyonca ya-
p›lan aç›klamada, Go-
ogle’›n kifli görüntüle-

rinde yüzleri ka-
rartmak, plakalar›
buzland›rmak ve
flikayete konu olan
görüntüleri tümüy-
le kald›rmak gibi
önlemlere baflvur-
du¤u, bunun da
yeterli görüldü¤ü
bildirildi.

Britanya merkezli yard›m kuruluflu
Oxfam, 2015 y›l›na kadar iklim
de¤iflikli¤i nedeniyle meydana gelecek
felaketlerin yüzde 50 oran›nda daha
fazla insan› etkileyece¤ini vurgulad›. 

‹ngiltere’de kiflilerin özel hayatlar›na iliflkin verilerin korun-
mas› alan›nda faaliyet gösteren denetçi kurulufl olan Bilgi
Komisyonu, Google’›n “sokak görüntüleri’’ hizmetinin, “özel
hayat›n gizlili¤i ilkesine ayk›r› olmad›¤›” karar›na vard›.

Oxfam'dan iklim
felaketi uyar›s› 
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Gizemli bir gök 
cismi bulundu

Bilim Teknoloji
Dünyas›ndan

Bilim Teknoloji
Dünyas›ndan

n 55 milyon ›fl›k y›l› büyük-
lü¤ünde, evren 800 yafl›n-
dayken var oldu¤u hesapla-
nan, bir galaksinin atas› ola-
bilece¤i düflünülen, ne ol-
du¤undan emin olunama-
yan ve bilim insanlar›nda
flaflk›nl›k yaratan bir gök
cismi saptand›. Bilim insan-
lar›nda flaflk›nl›k yaratan
gaz topunun, evren 800
milyon yafl›ndayken olufltu-
¤u tahmin ediliyor. Gök cis-
minin, bir galaksinin atas›
olabilece¤i kaydedildi. Bir
uluslararas› astronom ekibi
taraf›ndan yap›lan ve As-
trophysical Journal'›n 10
May›s tarihli say›s›nda ya-
y›nlanacak araflt›rmaya gö-
re, Japon efsanesindeki bir
kraliçenin ad› olan 'Himiko'
ismi verilen bu olas› devasa
gaz topunun, evren 800
milyon yafl›ndayken var ol-
du¤u hesapland›. Evrenin
13,7 milyar yafl›nda oldu¤u
tahmin ediliyor. Astronom-
lar, birçok teleskopla yap›-
lan bu gözlemde, muhte-
mel dev gaz bulutu Himi-
ko'nun 55 milyon ›fl›k y›l›
büyüklü¤ünde oldu¤unu
belirtiyorlar.

Apple 1 milyar 
App Store 

yüklemesine ulaflt›

n Apple'›n cep telefonu
iPhone ve kiflisel medya
oynat›c›s› iPod Touch mo-
delleri için, üçüncü kifliler
taraf›ndan programlanm›fl
yaz›l›mlar›n sat›fl›na veya
ücretsiz da¤›t›m›na olanak
tan›yan uygulama ma¤a-
zas› App Store'dan 9 ayda
1 milyar uygulama yük-
lendi. Bu rakama göre, iP-
hone veya iPod Touch sa-
hipleri taraf›ndan günde
toplam 3.5 milyon uygula-
ma yükleniyor, kifli bafl›na
yüklenen say› ise 33. App
Store üzerinden da¤›t›m›
yap›lan uygulamalar, yaz›-
l›m sahibinin tercihine gö-
re ücretsiz olarak veya 99
sentten bafllayan fiyatlarla
sat›fla sunuluyor. Apple, 1
milyar›nc› uygulaman›n
flerefine haz›rlad›¤› web
sitesinde, yer alan bilgiye
göre, ücretli uygulamalar
içinde en çok yüklenen 20
uygulaman›n 15'i Tetris,
iShoot, Bejeveled 2 ve
Crash Bandicoot Nitro
Kart 3D gibi oyunlardan
olufluyor. 

Yahoo, GeoCities'i
kapat›yor

n Dünyan›n ilk ücretsiz
web alan› sa¤lay›c›lar›ndan
GeoCities, bloglar ve sosyal
a¤lar karfl›s›nda dayanama-
d›. ‹nternet'in henüz emek-
ledi¤i 1994'te kurulan, h›zl›
bir flekilde yükselerek 90'l›
y›llar›n ikinci yar›s›na dam-
gas›n› vuran ücretsiz bar›n-
d›rma servisi GeoCities,
ulaflt›¤› popülarite sayesin-
de Yahoo taraf›ndan 2001
y›l›nda 3,6 milyar dolara sa-
t›n al›nm›flt›. Birçok ‹nternet
kullan›c›s›n›n dijital ortam-
da ilk ad›mlar›n› att›¤›, sa¤-
lad›¤› 10 megabaytl›k ücret-
siz alan sayesinde kullan›c›-
lar›na web sitesi yaratma
flans› tan›yordu. 2002 ve
2003 y›llar› aras›nda Web
2.0 dünyas›na ilk ad›mlar›n
at›lmas›yla birlikte önemini
kaybeden GeoCities, tek ta-
rafl› yay›n yapmak yerine
çok kullan›c›l›, kat›l›mc› içe-
rik gelifltirme ve yay›nlama-
ya olanak tan›yan sosyal a¤
platformlar› ve içerik yöne-
timini kolaylaflt›ran e-gün-
lük (blog) servisleri karfl›-
s›nda yenik düfltü.

Verilerinizi 
flifreleyin 

n Bilgisiyarlardaki verilere
ulaflmak korsanlar için ço-
cuk oyunca¤›. Oysa Tru-
eCrypt'›n pratik uygula-
malar›yla en geliflmifl algo-
ritmalarla dosyalar›n›z› sa-
dece sizin eriflebilece¤iniz
bir yap›da tutabilirsiniz.
Bilgisayar›n›zdaki verileri
herkesin eriflimine aç›k
tutmak hiçbir anlamda
mant›kl› de¤il. Windows
flifrelerini çözmek ifli bi-
lenler için birkaç dakika-
l›k bir ifl. Bu konuda flifre-
leme yaz›l›mlar›n› kullan-
mak flart. Böylece dünya-
n›n en geliflmifl algoritma-
lar›yla dosyalar›n›z› sade-
ce sizin eriflebilece¤iniz
bir yap›da tutabilirsiniz.
Bu yaz›l›mlar›n tek sorunu
flifreyi unutman›z duru-
munda dosyalara bir daha
eriflme flans›n›z›n kalma-
mas›. TrueCrypt bu konu-
daki en pratik uygulama-
lar›n bafl›nda geliyor. Dis-
kin tamam›n› flifreleme,
bir k›sm›n› flifreleme, flif-
reli sanal diskler ya da
gizli flifreli diskler olufltur-
ma gibi birçok seçenek
sunuyor. Kullan›m› da üc-
retsiz.

Teoride
varolan
molekül
üretildi

Bugüne kadar sadece teoride mümkün olan bir molekül nihayet üretilebildi.
"Rydberg molekülü" diye bilinen bu kimyasal madde, bulunmas› güç iki
atom aras›nda son derece zay›f bir kimyasal ba¤ üzerinden gelifltirildi.

Nature dergisinde
yer verilen bu yeni
tür ba¤›n, atomlar-

dan birinin çekirde¤inden
hayli uzakta bir elektro-
nun bulunmas› sayesinde
olufltu¤u belirtiliyor. Bu
olay, ayn› zamanda Nobel
ödüllü fizikçi Enrico Fer-

mi'nin, elekronlar›n nas›l
davrand›klar›na iliflkin te-
mel kuantum teorilerini
sa¤lamlaflt›r›yor. Lon-
dra'daki UCL Üniversite-
si'nden Helen Fielding, bu
sayede di¤er temel fizik
kurallar›n› test edebilme
imkan› bulabilecek olma-

lar›n›n ilginç bir tecrübe
olaca¤›n› söylüyor. 1934
y›l›nda Enrico Fermi, e¤er
bir atomun di¤er bir atom-
da bu tek bafl›na dolaflan
elektronu bulumas› halin-
de, beraber hareket edebi-
lece¤ini savunmufltu. Co-
lorado Üniversitesi'nden

fizik teorisyeni Chris Gree-
ne "Ama Fermi bu mole-
küllerin gerçekten olufla-
bileceklerini tasavvur et-
memiflti. Biz 70'li ve 80'li
y›llarda Rydberg atomuyla
bir normal atom aras›nda
bu tür bir güç alan› olufla-
bilece¤ini anlad›k" diyor.

‹ngiltere’deki City
Üniversi tesi ’nden
araflt›rmac›lar, Fin-

landiya’da 2007’de yaz›-
l› bas›n sektöründen çe-
kilerek yaln›zca internet
gazetesi olarak varl›¤›n›
sürdüren “taloussano-
mat.fi” gazetesinin gelir
kayb› yaflad›¤›n› belirle-
di. Faaliyet masraf›n›
azaltmak için internet
yay›n›na geçifl yapan
gazete bu yöntemle gi-
derlerini yüzde 50 ora-
n›nda azaltsa da, geliri
de yüzde 75 oran›nda
düflüfl gösterdi. Gazete-

nin okur say›s›n›n da,
hem ziyaretçi hem de
sayfa görüntüleme bak›-
m›ndan azald›¤› belir-
lendi. Araflt›rmac›lar Ne-
il Thurman ve Merja
Myllylahti, “Okurlar, in-
ternetteki materyale pa-
ra vermek istemiyor.
Ayr›ca internet reklam-
lar› da yaz›l› bas›ndan
çok daha ucuz” dedi.
Araflt›rmac›lar, bir gaze-
tenin yaz›l› bask›y› ta-
mamen b›rakmas›n›n,
ancak faaliyet zarar›
yüzde 31’i geçerse man-
t›kl› olaca¤›n› belirtti.

Bu y›l ilk kez sadece in-
ternet üzerinden haber-
cilik yapan online haber
sitelerine de, Pulitzer
ödülü elemelerine kat›l-
malar›na izin verildi. 

Ancak farkl› dallarda
toplam 65 haberle yar›fl-
malar›na karfl›n, inter-
net gazetecilerinin hiç-
biri ödül almay› baflara-
mad›.

‹nternet gazetecili¤i hayal k›r›kl›¤› yaratt›
Avrupa ve Amerika’da çok say›da gazete, yaz›l› bas›ndan internet
gazetecili¤ine geçifl yaparken, Finlandiya’da yap›lan bir araflt›rma,
internet medyas› aç›s›ndan hayal k›r›kl›¤› yaratt›.

Birleflmifl Milletler (BM)
E¤itim, Bilim ve Kültür
Teflkilat›n›n (UNESCO)
Paris’teki genel merke-
zinde resmi aç›l›fl› yap›-
lan ücretsiz
"www.wdl.org" internet
sitesinde, ‹ngilizce,
Arapça, Çince, ‹span-

yolca, Frans›zca, Porte-
kizce ve Rusça dillerin-
de arama ve gezinme
yapmak mümkün. Web
sitesinde ayr›ca 40’tan
fazla dilde eser bulunu-
yor. Amerikan Kongre-
si’nden bir ekip taraf›n-
dan ve M›s›r’daki ‹sken-

deriye Kütüphanesi’nin
sa¤lad›¤› teknik destek-
le gelifltirilen web sitesi
projesine ayr›ca Fran-
sa’dan kütüphanelerle
çeflitli ülkelerden kültür
ve e¤itim kurulufllar›
katk›da bulundu.
Projenin fikir babas› ve

Amerikan Kongresi Kü-
tüphanesi’nin Direktörü
James H. Billington, bu
projenin Avrupa’n›n on-
line kütüphanesi Euro-
peana veya Google’›n
Book Serach gibileriyle
rekabet halinde olmad›-
¤›n› söyledi

Dünya say›sal kütüphanesi yay›nda
Uluslararas› büyük kütüphanelerin seçilmifl eserlerinin yer ald›¤›
"Dünya Say›sal Kütüphanesi" (DSK) internetten yay›na bafllad›.
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Almanlar art›k 
uzun ve daha 

fliflman

Sa¤l›ktan
k›sa k›sa
haberler

Sa¤l›ktan
k›sa k›sa
haberler

■ Günümüzün Almanlar›,
önceki kuflaklara nazaran
hem daha kilolu hem de
daha uzun. Konuyla ilgili
araflt›rmay› yürüten Ho-
henstein Enstitüsü’nden
Stefan Mecheels, bunu ‘re-
fah toplumuna’ borçlu ol-
duklar›n› söylüyor. Stefan
Mecheels ve ekip arkadafl-
lar›, 2007-2008 y›llar› ara-
s›nda ‘Size Germany' yani
‘Almanya’n›n bedeni’ adl›
bir araflt›rma yapt›. Bu arafl-
t›rmada erkekler ve kad›n-
larla birlikte çocuklar›n da
dahil oldu¤u 13 bin kiflinin
bedeni, en yeni ölçüm me-
totlar› ile belirlendi. Araflt›r-
man›n sonuçlar›na göre,
Almanya’da kad›nlar›n bo-
yu ortalama 1 metre 66 cm.
15 y›l önce yap›lan ölçüm-
lerde kad›nlar ortalama
olarak 1 cm. daha k›sayd›.
Alman toplumunun ortala-
ma beden ölçüsündeki de-
¤ifliklik erkeklerde daha da
göze çarpar nitelikte. Yeni
ölçümler, Alman erkekleri-
nin ortalama boyunun son
30 y›lda 3 cm. uzayarak 1
metre 79 cm’ye ulaflt›¤›n›
gösteriyor.

‹laca dirençli yeni bir
s›tma türü ortaya 

ç›kt› 

■ Dünya Sa¤l›k Örgütü
(WHO), Kamboçya ile Tay-
land s›n›r› yak›n›nda ilaca
dirençli yeni bir s›tma türü-
nün saptand›¤›n› belirterek,
bunun da hastal›¤›n kontrol
alt›na al›nmas› ve kökünün
kaz›nmas›na yönelik küre-
sel çaptaki çabalar› tehdit
etti¤ini bildirdi. Dünya Sa¤-
l›k Örgütü (WHO), aç›kla-
mas›nda, dünyan›n birçok
yerinde s›tmadan ölümler-
de azalma sa¤lan›rken ve
özellikle de Zambiya'da
2000'den bu yana ölümler
üçte iki oran›nda düflerken,
Mekong bölgesinde ilk kez
2007'de tespit edilen ilaca
dirençli yeni bir tür s›tma-
n›n, hastal›¤›n kökünün ka-
z›nmas› çabalar›n› riske
soktu¤u kaydedildi. Örgü-
tün Bat› Pasifik bölgesi so-
rumlusu Shin Young-soo,
flu an için önceli¤in, bu s›t-
ma türünün Mekong bölge-
sinde kontrol alt›na al›narak
yay›lmas›n›n önlenmesi,
bölgesel ve uluslararas› teh-
dit haline gelmesine izin
verilmemesi oldu¤unu be-
lirtti. 

■ Düzenli olarak çok pifl-
mifl, neredeyse yanm›fl et
tüketmenin pankreas kan-
seri riskini art›rd›¤› bildiril-
di. ABD’nin Minnesota
Üniversitesinden Kristin
Anderson ve ekibinin yap-
t›¤› araflt›rma, eti ›zgarada
ya da tavada piflirirken ›s›-
n›n azalt›lmas› gerekti¤ini,
yanan etin pankreas kan-
seri riskini yüzde 60 ora-
n›nda art›rabilece¤ini gös-
terdi. Amerikan Kanser
Araflt›rmalar› Derne¤i y›ll›k
konferans›nda aç›klanan
araflt›rmada, bilim adamla-
r› 9 y›l boyunca sa¤l›kl› 62
bin 581 kiflinin beslenme
al›flkanl›klar›n› inceledi.
Bu süreçte 208 pankreas
kanserine rasland›. Eti çok
piflmifl tercih edenlerin
pankreas kanserine yaka-
lanma riskinin, daha az
piflmifl sevenlere ya da hiç
et yemeyenlere göre yüzde
60 fazla oldu¤u belirlendi.
Araflt›rman›n bafl›ndaki
Anderson, et sevenlerin pi-
flirme s›ras›nda ›s›y› azalt-
mas› ya da yanm›fl parçala-
r› ay›rmas› gerekti¤ini vur-
gulad›.

Çok piflmifl ete 
dikkat!

Günde bir bardak 
flarap kemikleri 
güçlendiriyor

■ Günde 1-2 birim bira ya
da alkollü içki tüketen er-
keklerde kemik yo¤unlu-
¤unun, tüketmeyenlere
göre yüzde 3-4 daha fazla
oldu¤u belirlendi. Il›ml›
alkol olarak adland›r›lan
1-2 birimlik miktarlar ise,
ortalama bir kadeh flarap
ya da bir bardak biraya efl
de¤er. Il›ml› alkol tüketen
yafll›lar›n kemik mineral
yo¤unlu¤unun, tüketme-
yenlere göre daha yüksek
oldu¤u bildirildi. Çal›flma
Amerikan Klinik Beslen-
me Dergisi’nde yay›nlan-
d›. Çal›flmada bin 289’u
menapoz sonras› dönem-
de olan, bin 537 kad›n›n;
bin 182 erke¤in verileri
kullan›ld›. Araflt›rmac›lar
kiflilerin alkollü içki al›fl-
kanl›klar› ile kemik mine-
ral yo¤unlu¤u sonuçlar›n›
analiz ettiler.
Çal›flmada günde 1-2 bi-
rim bira ya da alkollü içki
tüketen erkeklerde kemik
yo¤unlu¤unun, tüketme-
yenlere göre yüzde 3-4
daha fazla oldu¤u belir-
lendi. 

Paris’te düzenlenen
alerji kongresinde ya-
y›mlanan bildiride,

kimyasal madde kullan›l-
madan yetifltirilen meyvele-
rin alerji yapma riskinin di-
¤erlerine göre fazla olabile-
ce¤i belirtildi.
Frans›z "Le Point" dergisin-
de yay›mlanan makalede,
araflt›rmac›lar, yüzde yanma
ve k›zar›kl›¤a yol açt›¤› için
halk aras›nda gülleme ya
da gül hastal›¤› olarak bili-
nen rozaseye neden olan
meyve alerjilerinin meyve-
lerin "sald›rganlara" karfl›
savunmaya geçmesiyle
ba¤lant›l› olabilece¤ini ifa-
de etti.
fieftali, elma, kay›s›, çilek,
erik ve armutta, alerjiye yol
açan lipid transfer protein-
lerinin (LTP) seviyesinin, fi-
topatojen mantar›n sald›r›-
s›na u¤rayan meyvelerde
büyük oranda artt›¤›na dik-
kat çekildi. Baz› araflt›rma-
lar›n LTP’nin genellikle

meyve kabu¤unda yo¤un
oldu¤unu gösterdi¤ini be-
lirten bilim adamlar›, ancak
ayn› meyvenin farkl› türün-

de de LTP oran›n›n de¤ifle-
bildi¤ini vurgulad›. Sar› el-
mada LTP oran›n›n daha
fazla oldu¤u örne¤ini veren
bilim adamlar›, fleftalide
LTP’nin tüylerde topland›-
¤›n›, kay›s› ve erikte ise LTP
oran›n›n kabuk ve ette eflit
oranda bulundu¤unu belirt-
ti. Bu sonucu do¤rulamak

amac›yla baflka araflt›rmala-
r›n da yap›lmas› gerekti¤ini
söyleyen araflt›rmac›lar, ay-
r›ca, LTP oran›n›n meyve-
nin olgunlaflma derecesine,
meyve a¤açlar›na yap›lan
bak›ma ya da topland›ktan
sonra meyvelerin nas›l sak-
land›¤›na göre farkl›l›k gös-
terdi¤ini de vurgulad›.

Organik meyvelerin alerji yapma
riskinin di¤er meyvelere göre 
daha fazla olabilece¤i bildirildi.

Independent ve Daily
Telegraph gazeteleri-
ne demeç veren Dr.

Panayiotis  Zavos, "Bu
konuda hiçbir flüphe yok
ve belki bunu yapabilen
ben olmayabilirim ama
klon bebek yolda" dedi. 
‹nsan klonlanmamas›n›
kesinlikle olanak d›fl›
gördü¤ünü söyleyen Dr.
Zavos, "E¤er çal›flmalar›-
m›z› yo¤unlaflt›r›rsak ilk
klon bebek bir iki y›la
do¤ar ama çabalar›m›z›
bu derece yo¤unlaflt›r›p
yo¤unlaflt›ramayaca¤›m›-
z› bilmiyorum" diye ko-
nufltu. 
K›br›s do¤umlu Amerika-
l› Dr. Zavos, biri 10 ya-
fl›nda bir trafik kazas›nda
ölen Amerikal› bir k›z ço-
cu¤u olmak üzere, 3 ölü-
nün embriyonlar›n› klon-

lad›¤›n› belirterek, ma-
temdeki ailelerin kendisi-
ni bulduklar›n› ve ölen
yak›nlar›n›n cesetlerin-
den hücre almas› için izin
verdiklerini anlatt›. 
Dr. Zavos sonra bu hüc-
releri, klonlama sürecini
incelemesine yard›mc› ol-
mas› için insan-hayvan
melez modelleri yarat-
makta kulland›¤›n› kay-
detti. 
fiu anda çal›flt›¤› gizli kli-
nikte Discovery Channel
taraf›ndan görüntülenen
Dr. Zavos, hakk›nda ha-
z›rlanan belgesel filmde,
"E¤er afl›lama tutarsa ve
hamilelik de gerçekleflir-
se, ABD'de beyzbolda
dedi¤imiz gibi (tur vuru-
flu) yapm›fl oluruz" dedi. 
Zavos, 4 kad›n›n rahmine
11 klonlanm›fl embriyo

yerlefltirdi¤ini, ancak hiç-
birinin hamilelikle sonuç-
lanmad›¤›n› söyledi. 
Dr. Zavos 5 y›l önce dü-
zenledi¤i bas›n toplant›-
s›nda, klonlanm›fl bir in-

san embriyosunu ismini
aç›klamad›¤› bir kad›na
yerlefltirdi¤ini ve bu em-
briyonun, kad›n›n kocas›-
n›n kopyas› olaca¤›n›
söylemiflti. 

"‹nsan klonlayabilece¤ini" söyleyerek büyük tart›flma yaratan k›s›rl›k tedavisi uzman›
ABD'li doktor Panayiotis Zavos, bu kez "klon bebe¤in yolda oldu¤unu" aç›klad›. 

Organik meyveler daha alerjik!

Dr. Zavos: 
“Klon bebek yolda”
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P
artiya Civaka De-
mokratîk (DTP) bi
parlamenter, flare-
dar, endamên

PM`yê û rêveberên partiyê
re li Navenda Gifltî operas-
yona li hemberî partiya
wan nirxand. Di navbera
civînê de têkildarî bûyerên
li Colemêrgê pêk hatîn da-
xuyanî hate dayîn. Berî
daxuyaniyê pankarta refl a
navên DTP`yiyên hatin
girtin li ser heyî bi partiyê
ve hate daliqandin. Turk
bi hilbijartiyên DTP`ê re
daxuyanî da çapemeniyê.
Turk diyar kir ku ligel he-
mû hîleyan di hilbijartinan
de 98 flaredarî bi dest xis-
tine û wekî partî serkefti-
ne. Turk diyar kir ku ev

serkeftina wan nehatiye
hezmkirin û wiha do-
mand: "Li hemberî serkef-
tina partiya me daraz,
artêfl û hikûmetê dest bi
êrîflan kirine. Pifltî hilbijar-
tinê Serokwezîr R. Tayyîp
Erdogan û Berdevkê Hi-
kûmetê Cemîl Çîçek bi
daxuyaniyan starta van
êrîflan dane. Li Agiriyê te-
ror li ser partiyiyên me
hatine meflandin û li
Amarayê 2 hemwelatiyên
me hatine qetilkirin. Pifltî
vê yekê di 14`ê nîsanê de
li hemberî partiya me
operasyon hatiye
destpêkirin û zêdeyî 300
endamên partiya me hati-
ne binçavkirin û  200 kes
hatin girtin."

‘EV fiERMA 
AKP’Ê YE’
Turk bi bîr xist ku bi ar-
manca flermezarkirina fli-
deta AKP`ê biryar girtine
ku befldarî pîrozbahiyên
23`yê nîsanê nebin û ev
tiflt gotin: "Ev flerma AKP`ê
ye. Em naxwazin zarokên
me bibin aktor û mexdûrê
fler. Em ji bo zarokan cîha-
neke afltiyane hêvî dikin.
Em naxwazin zarok befl-
darî tu çalakiyan bibin. Lê
terora dewletê ya li hem-
berî zarokên befldarî çala-
kiyan dibin jî bi tu awayî
nayê îzahkirin."
Li ser mijarê Turk flideta
polîsan a li hemberî zaro-
kan li Colemêrgê pêk hatî
jî bi bîr xist û wiha axivî:

"Li Colemêrgê zarok hedef
hatine girtin û îflkence li
wan hatiye kirin. Polîs ji
bo kufltinê li zarokek co-
lemêrgî dixe. Ev pêkanîn li
meydana fler li hemberî
dijminan jî hatiye qedexe-
kirin. Ew polîsên li wir îfl-
kenceyê li wî zarokî dike
bi hind tifltan bawer e. Ew
polîs dizane çawa be yê
keviran diavêje zarokek
kurd e. Bimire jî tu qîmeta
wî tune ye. Ji ber zarok
kufltiye tifltek jî li wî nayê.
Çawa be Serokwezîr û
Wezîrê Karên Hundir li
piflt wî ne. Mixabin kurd
ev 80 sal in dewletê bi cop
û îflkenceyê nas dikin. Îro
jî rewfl eynî ye." Turk anî
ziman ku ligel van dîme-

nan Serokwezîr û Wezîr
kursiyên xwe ji bo zaro-
kan diterikînin û got: "Ev
durûtiye. Ez nabêjim, bila
ji ber îflkenceya li Co-
lemêrgê li zarokan hatiye
kirin walî ji peywîrê bê
girtin, polîs bên cezakirin.
Daxwazeke wisa ji hikû-
metê nakim. Lewre hikû-
meteke di vî warî de têrî
xwe sabiqeyên wê heyî,
heye. Daxwazeke wisa ji
vê hikûmetê bê wate ye."
Turk wiha dirêjî da go-
tinên xwe: "Lê bangî he-
mû raya gifltî ya Tirkiyeyê
dikim. Heke di 23`ê Nî-
sanê de ev bûyer li Sten-
bol, îzmîr, Edîrne, Trab-
zonê qewimî bûya we dê
bertekeke çawa nîflan da-

ba?" Turk diyar kir ku
kesên van sûcan pêk tînin
di warê hiqûqî de nayên
darizandin û wiha derbirî:
"Lê em wekî DTP`ê dê he-
saba vê yekê ji AKP`ê bi-
pirsin. Bila gumana kesê ji
vê yekê nebe." Turk diyar
kir dema ligel encamên
hilbijartinê û biryara
PKK`ê ya bêçalakbûnê
nirxandin çêbibe, dê bê
dîtin ku fersendek li ser
Tirkiyeyê heye û wiha pê
de çû: "Heke hedefa we
ew e ku partiya biçewsî-
nin, em ê bi berxwedane-
ke tu dîrok pê nebûye fla-
hid îktîdara we bihejînin.
Dê hemû raya gifltî ji bo vê
berxwedana me ya de-
mokratîk bibe flahid."
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Hevserokê DTP`ê Ahmet Turk bi parlamenter û
flaredarên partiyê re têkildarî zordariyên li ser gelê
kurd daxuyaniyek da çapemeniyê. Turk bal kifland
ser flideta polîsan a li Colemêrgê û wiha got: "Ku ev
zarok li Stenbol û Trabzonê bûya dê heman tiflt bihata
kirin. Ev pêkanîn li meydana fler li hemberî dijminan
jî hatiye qedexekirin. Lê ev pêkanîn ji bo zarokekê
rewa tê dîtin. Duh li Colemêrgê ne serê zarokekê
polîs xwestiye ser û mejiyê gelê kurd parçe bike."

jjîî eevv nnaayyêê kkiirriinn’’
‘‘LLii nneeyyaarraann jjîî eevv nnaayyêê 

KCK`ê di daxuya-
niyê de diyarkir
ku bi sedan za-

rokên kurd pifltî êflken-
ceyên dijwar hatine gir-
tin û bi dehan salan ha-
tine cezakirin û got: `Ni-
ha jî pifltî hilbijartinê
rêveberên DTP`ê, ciwan
û zarokên kurd kirine
hedef û komkojiyeke si-
yasî pêk tîne`. KCK`ê da

daxuaynd ku tu kurdê bi
namûs û bi fleref wê li
hemberî êrîflan bêdeng
nemîne û banga xurtkiri-
na têkoflînê li hemû kur-
distaniyan kir. Serokati-
ya Konseya Rêveber bi
bîr xist ku par jî li Cole-
mergê li ber kamerayan
destê zarokê kurd Cu-
neyt Ertufl hatibû flikan-
din û got:  `Dîsa hêzên

tirk li ber kamerayan
êrîflê zarokê kurd kirin û
careke din dijminahiya
xwe nîflan dan. Ev êrîfl
kîn û dijminahiya dew-
leta tirk û hikûmeta
AKP`ê ya li hemberî
kurdan nîflan dide. Dî-
menan ji Colemergê be-
lavî cîhanê bûn, ew dî-
menên siyaseta AKP`ê
yên li hemberî gelê kurd
in`. 
KCK`ê ji bo dawî li êrîfl
û wahfleta li hemberî
gelê kurd bînin hikûme-
ta AKP û dewleta tirk
hiflyar kirin û got: `Divê
were zanîn ku ev êrîfl û
wehflet, bêhna gelê kurd
teng dike. Gelê kurd wê
van êrîflan qebûl nekin.
Ev êrîfl bi fermana Se-
rokwezîr û Wezîrê Karên

Hundur pêk tên`. 
KCK`ê ji wezîfeyê girtina
polîsekî wekî hewldana
pêflîgirtina reaksiyonan
nirxand û got: `Heger
hesabê Enes û Kay-
mazên hatin kufltin biha-
te pirsîn û heger hesabê
flikandina destê Cuneyt
Ertûfl bihata pirsîn, wê
dîmênên êrifla Co-
lemêrgê pêk nehatana û
kurdek di zarokatiya
xwe de flehîd neketa``.
Konseya Rêveber a
KCK`ê da diyarkir ku
gelê kurd û zarokên
kurd nebêxwedî ne û
got: `Gel û zarokên
kurd, wê hesabê van êrî-
flan bipirsin û tu kurdê
bi namûs û bi fleref wê li
hemberî van êrîfl û weh-
fletê bêdeng nemîne`.

Serokatiya Konseya Rêveber a
KCK`ê ji ber êrîfl û wahfleta hêzên
tirk daxuyaniyeke nîviskî wefland û
ji êrîflê hîkûmeta AKP`ê berpirsyar
girt. KCK`ê da zanîn ku hikûmeta
AKP`ê ji bo flikandina îradeya gelê
kurd ya di hilbijartinê de derket
holê serî li hemî rê û rêbazan dide. 

Li dijî zilmê ji KCK’ê banga berxwedanê
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Li gorî qanûnê mêr
bê destûra jinê dika-
re bi wê re têkiliya

cinsî deyne û jin ji bilî
xetera mirinê, bê destûra
mêrê xwe nikare ji malê
derkeve. Jinên xwepî-
flander vê qanûnê wek
“qanûna koletiyê” bi nav
dikin û li dijî wê derdi-
kevin. Serokdewletê Af-
ganistanê Hamîd Karza-
î jî qanûn îmze kir. Lê ji
ber ber rexneyên sa-
ziyên navnetewî heta ni-
ha qanûn nehatiye pêka-
nîn. Vê bûyerê careke
din rewfla jinên Afganis-
tanê anî rojevê. Li Afga-

nistanê zextên li ser ji-
nan didomin. Hikûmet
bê ku li dijî çewisandina
jinan tedbîran bigire
amadekarî dike ku We-
zareta Fazîletê ku di de-
ma rejîma Talîban de ha-
tibû damezirandin care-
ke din vebike. Jinên af-
gan jî zextên li ser xwe
bi flewitandina xwe pro-
testo dikin.

AFGANISTAN 
PAfiVE GAV DIAVÊJE
Berdevkê Serokê Afga-
nistanê Hamîd Karza-
î hefteya borî daxuyand
ku wek dema rejîma Ta-

lîban wê Wezareta Fazî-
letê damezirînin. Ev we-
zaret yek ji remzên rejî-
ma Îslamiyên radîkal bû.
Berdevkê hikûmetê her
çend dibêje wê wezareta
ku ew damezirînin ji ya
dema berê cudatir be û
bi karûbarên exlaqî û
ayînî yê civakê re eleqe-
dar bibe jî parazvanên
mafê mirovan û rêxistina
Human Rights Watch ku
ji pêflveçûnan gumanbar
e, dibêje wê ev wezaret
ji bo mafê jinan xetereke
mezin be.  Li aliyê din
rewfla mafê jinan ji niha
ve bê ku Wezareta Fazî-

letê heye jî gelek xembar
e. Weke mînak li baflûrê
Afganistanê li bajarê
Kandaharê ku wek kele-
ha Talîbanê tê naskirin.
Her çend ku Rejima Talî-
ban 4.5 sal berê hat rû-
xandin jî ev bajarê ku
zêdetir Pefltû lê dijîn hîn
jî gelek kevneperest e.
Leflkerên hêza navnete-
wî derbasî vî bajarî na-
bin û kêm caran flan-
deyên rêxistinên sivîl ri-
ya xwe bi vî aliyê Afga-
nistanê ve dixin. 
Zêdebûna flîdeta siyasî
pirsgirêkeke esasî ya ci-
vaka Afgan piflguh dike.
Ev jî zextên li ser jin û
keçên Afgan e. Ev zext
ew çend tund bûye ku bi

taybtî li Kandaharê gelek
keç û jin xwe diflewitî-
nin.  Lêdan, kufltin, ze-
waca bi zorê, bazirgani-
ya keçan, kufltinên fle-
refê, ji bo afltiya navbera
eflîran bertîldana keçan
çend ji cûreyê zextên li
ser jinên afgan in. 

ÊRÎfiÊN LI DIJÎ 
JINAN NAYÊN DÎTIN
Ji bilî leflkerên taybet yên
Amerîkî ku li pey rêça
Usama Bin Ladin digerin,
kes lingên xwe navêje vê
herêmê. Ji Brukselê heta
New Yorkê dîplomatên
ku behsa mafê jinan di-
kin jî serdana Kandaharê
nakin. Ne Hikûmeta Qa-
bîlê ne jî civaka navnete-

wî dexlê karê eflîran na-
bin. Lijneya Serbixwe ya
Mafê Mirov li Afganis-
tanê yek ji saziyên wêrek
ya vî welatî ye ku der
barê vê mijarê de jî dixe-
bite. Wekîla Serokê Lijne-
ya Serbixwe ya Mafê Mi-
rov a Kandaharê Afîfe
Marûf dema behsa êflên
jinan dike gelek xemgîn
dibe. Ew dibêje her hefte
gelek jinên flewitî tên
Nexweflxana Mirwais ya
bajar. Afîfe Maruf wiha
dibêje: 
“Di nava hefteyekê de
çar hewldanên xwekufl-
tinê hebûn. 3 jinan xwe
flewitandibûn û yekê jî bi
keleflînkofê gule berî
xwe dabû.” 

Hefteya borî jinên afgan li peytexta Afganistanê Qabîlê li
dijî projeya qanûneke meclîsê mefleke protestoyî li dar
xist. Li gorî vê yasayê tecawiza hevjînê mêr wek tifltekî
normal dihat qebûlkirin. Jinê ku bi pankart û dirûflman ev
qanûn protesto kirin, li kolanê rastî êrîfla zilaman hatin.
Zilamên ku bi keviran êrîflê jinan kirin digotin “Mirin ji
koleyên xristiyanan re!” Di êrîflê de çend jin birîndar bûn. 

Kes hawara
wan nabihîze 

Pirtûk xebateke alter-
natîf a dîrokê ye.
Pirtûka Nadje Sadîg

Al-Alî ji weflanên Îletîflîmê
derket. Nivîskar bi gelek
jinên iraqî yên ji nasname
û çandên cuda re axivî ye.
Di demên cuda de bi tay-
betî jin çawa jiyane û jiya-
na wan çawa hatiye gu-
hertin tê vegotin. Rewfla
jinan a malbatê, dibistanê
li kargehan û weke jin an
jî dayik jiyana xwe çawa
didomînin bi awayekî
berfireh tên vegotin.  Ni-
vîskar bi slogana “hemû
dîrok û bîranîn tên înflaki-
rin” pirtûka xwe nivîsan-
diye. Bi taybetî jî bûye-
rekê ji gelek aliyan ve ve-
dikole û dinivîsîne. Li go-
rî wê rastî û hifl dikarin li
hev nekin. Der barê bûye-
rekê de gelek rastî dikarin
hebin. Ev yek ne girîngiya
hifl kêm dike ne jî di ras-
tiyê de çi qewimî be bere-

vajî dike. Nivîskar Al- Alî
xwestiye jin çawa bûye-
ran bi bîr tîne bide nîflan-
dan. Salên êfl û janê çawa
hatine jiyîn, jinan çi jiyane
bi zimanê wan vedibêje.
Di pirtûkê de herî zêde jî
ji bo jinan peyama “yekîtî
û pifltgiriyê” tê dayîn. Pir-
tûk ji aliyê Yasemîn Tezgî-
dan ve hatiye wergeran-
din.  

Pirtûka bi navê
“Çîrokên jinên
iraqî yên 
nehatine veg-
otin” di 70
salên dawî de
bûyerên ku li
Iraqê
qewimîne bi
flahidî û
tecrûbeyên
jinan ve 
vedibêje. 

Çîrokên nehatine

vegotin

Di bernameya ku li
fianogeha Muam-
mer Karacayê di

bin rêveberiya helbest-
van Jana Seyda de li kat,
helbestvan Fatma Savci û
Gulîzêr wekî axifger befl-
dar bûn. Fatma Savci û
Gulîzer pêflî helbestên
xwe xwendin û dûre jî li
ser helbesta kurdî, hel-
bestvanên jin ên kurd û
helbestên jinên kurd ên
di girtîgehê de axivîn.

VANE NOTÊN JI 
ÇALAKIYÊ:
Jana Seyda: Jin ji bo bên
fêmkirin divê bê hezki-
rin. Li baflûr jî li bakur jî
du qat jin zehmetiyê di-
kiflînin. Wêjeya ku jin
derdixin di bin zext û

zorê de derdikeve.
Gulîzer: (Pifltî qala hem-
flîretiya xwe û dermanki-
rina birînan kir) Ez
pênûsê wekî alava bafl-
kirina birînan dibînim.
Birînek neêfle rehet na-
be. Pênûs here ser kîjan
birînê êdî ew ne bêxwe-
dî ye û wê ber bi rehet-

bûnê ve biçe. Pênûs çi-
qas birînê biêrîflen, bilav
bike jî dikeve wê bafl bi-
ke, rehet bike. Fatma
Savci: Polîtîkaya înkarê
ya dewletê heta nihê me
hatiye. 
Heta ziman hatiye. De-
ma ziman qedexe be dê
çawa edebiyat bê afiran-
din? Ziman hê di talûke-
ye de ye. Zimanê kurdî
hê nebûye zimanê ba-
zarê û perwerdehiyê. 

Di çarçoveya "fiiir ‹stanbul" de nîqafla jin,
helbesta kurdî, helbesta jinên kurd a li
zindanê hate nîqaflkirin.

Jin, helbesta kurdî û
helbesta zindanê 
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Her wiha hate ragi-
handin ku dewleta
tirk dixwaze li

Ranyayê jî ji bo ku xwe
nêzî çiyayê Qendîlê bike,
baregehekê ava dike. Be-
riya niha dewleta tirk di
sala 1995’ê de li Bamer-
niyê baregehek ava kiriye
û bi vê hewl da ku li Di-
hok, Sersing, Gare û Me-
tîna xebatên gerîlayan bi-
flopîne. Bi baregeha Ame-
diyê jî armanca dewleta
tirk ew bû ku herêma
Zapê kontrol bike.
Li gorî agahiyên fermî
dewleta tirk li baregehên
Bamernî, Batûfa, Kanî-
masê û Dîlmentepeyê
nêzî 2 hezar leflkeran û
tabûreke bi zirh amade
digire. Parlamentoya
Herêma Federal a Kurdis-
tanê pifltî hewldana dagir-

keriyê ya dewleta tirk di
21’ê sibata 2008’an de da-
bû destpêkirin, biryara
girtina van baregehan da-
bû. Ev biryara ku pifltî
berxwedana gerîlayan a li
Zapê pêk hatî ji aliyê Hi-
kûmeta Baflûr ve nehate
pêkanîn. Ligel ku Hikû-
meta Baflûr biryara parla-
mentoya xwe bi cih nea-
nî, di destpêka 2009’ê de
destûr da ku li Hewlêrê
Baregeha Koordînasyona
Têkoflîna li Hemberî

PKK’ê bê avakirin û di
çarçoveya vê biryarê de
dewleta tirk niha li her
dereke stratejîk a Baflûr
baregehên nû ava dike. 
Ligel avakirina Baregeha
Koordînasyonê, statûya
baregehan jî diguhere.
Heta niha li baregehên
dewleta tirk ‘bi tenê’ xe-
batên îstîxbarî dikarî bêne
kirin. Lê niha ev baregeh
di heman demê de dibin
navenda kontrolê ya ji bo
operasyonan jî.

Baregeha nû ya dewleta tirk li Diyanayê ava dike, di
navbera Diyana-Sêdaka de cih digire. Ev herêm tê 
miqabilî fiemzînanê. Dewleta tirk bi vê baregehê xwe
nêzî herêmên Xakurk û Xinêrê dike. 

Li Sûriyeyê ku hebûna
kurdan bi fermî qede-
xe ye, Sûriyeyê bi te-

rora dewleta tirk re hev-
dem li dijî kurdên rojavayê
Kurdistanê pêla binçavki-
rin û girtinê da destpêkirin.
Di miha adarê de hejmara
kurdên hatin binçavkirin û
girtin gihîflt 200 kesî. Di
nava kesên hatine girtin de
rêveberên partiyên siyasî
yên kurd jî hene. 
Nûnerê Partiya Yekîtiya
Kurd ê baflûrê Kurdistanê
Evdilbaqî Yûsiv ji rojname-
ya Rûdaw re ragihand ku
nêzî 200 kes di meha adarê
de hatine binçavkirin û te-
vahiya wan avêtine girtî-
gehê. 
Yûsif bi bîr xist ku gelek ji
van kesan bi îdiaya en-
damên PKK’ê ne an alîkarî
dane PKK’ê rastî cezayên
giran hatine û ragihand di
nav girtiyan de Endamê
Serokatiya Partiya Yekîtiyê
ya Çep, endamên komîte-
ya navendî, endamên sek-
reteriya gifltî yê Partiya

Azadiya Kurdan û ber-
devkê Partiya Pafleroja
Kurdan jî hene. 
Piraniya kesên hatine girtin
ji mamoste, karker û
parêzvanênên mafên miro-
van ên kurd pêk tên. Lew-
ma ji ber girtinan gelek
kurd karê xwe jî winda di-
kin.  

MEBEST GUHERTINA
DEMOGRAFIYÊ YE 
Rayedarên partiyên kurd
bi bîr dixin ku di demên
dawî de operasyonên bin-
çavkirinê berfireh dibin û
rayagifltî ya navnetewî ji
ber bêdengiya li hember
rewflê rexne kirin. Raye-
darên partiyan bang li sazî
û hêzên navnetewî kirin
ku ji bo dawîanîna zext û

êrîflan bikevin nava hewl-
danan. Endamê Partiya
Çep a Kurd fielal Ged me-
besta êrîflên zêde dibin bi
van gotinan rave kir: “Ar-
manca wan ew e ku kurd
neçarî terikandina cih û
warên wan bikin. Bi vê
yekê jî dixwazin demogra-
fiya rojavayê Kurdistanê
biguherînin.”

HER KESÊ LI SÛRI-
YEYÊ DIJÎ EREB E! 
Mîna Tirkiyeyê ku her kes
‘tirk’ tê hesibandin, li Sûri-
yeyê jî her tifltê bi navê
kurdayetiyê qedexe ye.
Nav qedexe ne, dîsa nas-
nameya rêjeyeke mezin a
kurdan hatiye desteserki-
rin. Dîsa ji sala 1962’an ve
bi plana ‘Kembera Erebî’
hewldanên erebkirina roja-
vayê Kurdistanê û guherti-
na demografiya herêmê tê
meflandin. fielal Gedo bi
bîr xist ku bi qanûna nû ya
10’ê îlon a 2008’an de care-
ke din dûrxistina kurdan a
ji axa wan hate ferzkirin.  

Dewleta Sûriyeyê li dijî kurdan zextên ku di salên dawî de
zêde kirine her diçe dijwartir dike. Tenê di meha adarê de 200
mirov hatin binçavkirin. Li aliyê din hate ragihandin ku zextên
li ser kurdan di çerçoveya polîtikaya dewleta Sûriyeyê ya
guhertina demografiya Kurdistanê de pêk tên. 

Parlamenterên DTP`ê
Hamît Geylanî, Per-
vîn Buldan, Nezîr Ka-

rabafl, fiaredarê Wanê Be-
kîr Kaya, Serokê Rêxistina
DTP`ê ya Wanê Selîm Er-
tafl, fiaredara Geverê Ru-
ken Yetîflkîn, fiaredarê El-
bakê Îhsan Guler, fiaredarê
Bajaroka Bajêrgê Hurflît Al-
tekîn, fiaredarê fiemzînanê
Sedat Tore, fiaredara Sixkê
Nezahat Ergunefl, nûnerên

rêxistinên civakî yên li
bajêr jî di nav de bi heza-
ran kesên li ber Nexwefl-
xaneya Lêkolînê ya Zanîn-
geha Yuzuncu Yila Wanê
hatin cem hev, pêkutiyên
li hemberî DTP`ê pêk tên
û bûyerên li Colemêrgê
flermezar kirin. Heyeta ku
berî daxuyanî bê dayîn ha-
te avakirin Seyfî Turanê li
nexweflxaneyê tê tedawî-
kirin ziyaret kir û der barê
rewfla tenduristiya wî de ji
bijîflkan agahî girt. Parla-
menterê DTP`ê yê Co-
lemêrgê Hamît Geylanî ku
pifltre li ber nexweflxaneyê
daxuyanî da, bûyer wekî
hovîtiyê nirxand. Geylanî,
destnîflan kir ku di dema
bûyerê de polîsan bi qesta
kufltinê li Seyfî Turan daye
û wiha got: "Ev ne derb ki-
rine, êrîflek bi armanca
kufltinê ye. Canê ku
xwedê daye 2 tîmên taybet
ên bûne wekî makîneyan

nikarin bigirin. Lê qebahet
ne ya wan e a pergala ku
ew anîne vê astê ye. Yê ku
ev çand daye wan serok-
wezîrê vî welatî ye. Tê bî-
ra we serokwezîr gotibû
`Zarok be jî jin be jî dê tifl-
ta pêwîst pêk bê`. Wekî
hûn dibînin tiflta pêwîst
pêk anîn."

‘D‹VÊ KES BÊDENG
NEMÎNE’
Serokê DTP`a Wanê Selîm
Ertafl jî, diyar kir ku pirs-
girêka çareseriya kurdan
gihifltiye êrîflên fîzîkî, siya-
sî û bi polîtîkayên dijmiro-
vahî yên înkarê. Ertafl, anî
ziman ku pifltî hilbijartinê
êrîflên li hemberî kurdan
bi êrîfla li ser gelê Agirî û
kufltina 2 ciwanên li Ama-
ra dest pê kir û niha bi qe-
tilkirina ciwanên kurdan
didome. Ertafl, da zanîn ku
di 14`ê nîsanê de qetlîa-
mek sîyasî pêk hat û wiha

axivî: "Pifltî hilbijartine bi
êrîflên li ser kurdan bi de-
han ciwanên kurd hatin
binçav kirin û hatin girtin.
Herî dawî di 23`ê Nîsanê
de li Colemêrgê zarokê
kurdan Seyfî Turanê 15 sa-
lî bi lêdana polîsan kete
komayê. Dîsa zarokê bi
navê Abdulsamet Erîp ji
ber êrîfla polîsan a bi bam-
beyê gazê di çem wer bû
û jiyana xwe ji dest da. Em

li hemberî van êrîflên li ser
kurdan bêdeng namînin."
Pifltî daxuyaniyê nêzî 5 he-
zar kesên befldarî daxuya-
niyê bibûn dowîzên "Za-
rokên kurdan ne bê xwedî
ne, Êdî bes e", "Dê dewle-
ta faflîst hesab bide" rakirin
û dirûflmên "Gelê Co-
lemêrgê bi tenê nîn e",
"PKK gel e, gel li vir e",
"Bijî Serok Apo", "Riya me
Bêrîtan, Rêberê me Oca-

lan" û "Qatil Erdogan" berz
kirin û heta ber Rêxistina
DTP`ê ya Bajêr mefliyan.
Tevî tedbîrên hatin girtin jî
girse li ber avahiya DTP`ê
kom bû. Li vir Serokê
DTP`a Navçeya Navendî
Selahattîn Endakçi, diyar
kir ku dê çalakiyên wan
bidomin û xwest girse be-
lav bibe. Li ser bangawa-
ziyê girse bêdeng belav
bû.

Êrîfla polîsan a li
Colemêrgê li hem-

berî gel pêk hat û
bûyera ku tîmê tay-

bet bi qontaxa tiv-
ingê li S.T. yê 15 salî

da û ev bi giranî
birîndar kir li Wanê

ji aliyê 5 hezar
kesan ve bi meflekê
hate flermezarkirin.

L› baflûr baregehên
artêfla T›rk

LL›› WWaannêê 55 hheezzaarr 

kkeess mmeeflfliiyyaann

Sûriye demografiya

welat diguherîne 
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Rêveberê xelatên
Pulitzerê Sig Giss-
ler li Zangingeha

New York Columbiayê
xelatên "Muzîk û Drama,
Wêje û Rojamegeriyê yên
Pulitzerê" yên 2009'an
eflkere kir.Îsal New York
Timesê di befla rojname-
geriyê de 5 xelat girt û
yekemînî bi dest xist. Par

Washington Postê 6 xelat
girtibû lê îsal tenê yek
girt.
Xelatên Pulitzerê ji sala
1917'an ve têne belavki-
rin û li DYA'yê (Dew-
letên Yekbûyî yên Amerî-
kayê) xelatên herî nav-
dar in û wekî Oscarên
Rojnamegeriyê têne bi
nav kirin.Vane xelatên

ku hatin belavkirin:
BEfiA ROJNAMEGERÎ:
- Xizmeta ji bo raya gifltî:
Las Vegas Sun (Xelata
medelyeya zêrîn girt).
- Rojnamegeriya Flafl: Xe-
batkarên rojnameya The
New York Timesê
- Rojnamegeriya Lêkolînî:
Ji The New York Timesê
David Barstow
- Rojnamegeriya Eflkere-
kirinê: Ji rojnameya Los
Angeles Timesê Bettina
Boxall û Julie Cart Amy
Harmon
- Rojnamegeriya Hêrêmî:

Rojnamegerên Detroit
Free Press û ji rojnameya
East Valley Tribune  Ryan
Gabrielson û Paul Giblin
- Rojnamegeriya Netewe-
yî: Rojnamegerên St. Pe-
tersburg Times
- Rojnamegeriya Navne-
teweyî: Rojnamegerên
The New York Timesê
- Nivîs: Ji rojnameya St
Petersburg Timesê Lane
DeGregory
- fiirovem: Ji rojnameya
The Washington Postê
Eugene Robinson
- Rexne: Ji rojnameya
The New York Timesê
Holland Cotter
- Sergotar: Ji The Post-
Starê Mark Mahoney
- Karîkatur: Ji The San
Diego Union-Tribune
Steve Breen
- Fotografê Nûçeya Flafl:
ji The Miami Heraldê Pat-
rick Farrell (Fotografê refl
û sipî yê ku drama ba-
gerê nîflan dida)
- Fotografê nûçeyê: ji
The New York Timesê
Damon Winter

XELATÊN DIN:
Di rêzeya wêjeyê, di be-
fla "vesazhonan" de nivîs-
kar Elizabeth Strout bi
pirtûka xwe ya çîrokan
"Olive Kitteridge" xelat
girt. 
Di befla "Dram"ê de jî ni-
vîskar Lynn Nottage bi
lîstika xwe "Ruined" ku li
Kongoyê derbas dibe xe-
lat girt.
Di rêzeya "Dîrok"ê de
Annette Gordon-Reed bi
pirtûka xwe ya bi navê
“The Hemingses of Mon-
ticello-An American Fa-
mily” xelat girt. Annette
Gordon-Reed yekem ni-
vîskara amerîkî ya bi eslê
xwe afrîkî ye ku xelatê
digire.
Di rêzeya "Biyografî" de
nivîskar Jon Meacham bi
pirtûka xwe “American
Lion: Andrew Jackson in
the White House” xelat
bi dest xist.
Di rêzeya "Helbest"ê de
W.S. Merwin bi helbesta
xwe “The Shadow of Si-
rius” xelata  xelat girt.
Hate gotin ku ev duye-
mîn car e ku Merwin Pu-
litzerê digire.
Di rêzeya "roman"ê de
Douglas A. Blackmon bi
pirtûka xwe “Slavery by
Another Name: The Re-
Enslavement of Black

Americans from the Civil
War to World War II” bû
xwediyê xelata Pulitzerê.
Di rêzeya "muzîk"ê de
Steve Reich bi berhema
xwe “Double Sextet” dest
avêt xelatê. Yên ku xela-
ta Pulitzerê bi dest dixin
wekî xelat 10 hezar dolar
pere digirin. Tenê di be-
fla xizmeta raya gifltî de
madelyaya didin rojna-
meya ku ev xelat girtiye.
Îsal yekem car destûr
dan ku rojnamegeriya
online ya înternetê jî befl-
darî pêflbaziyê bibe lê di
vî warî de xelat nehatin
dayîn. Xelata Pulitzer bi
mîrateya rojnamegerê
amerîkî yê bi eslê xwe
macar Joseph Pulitzer
(10 avrêl 1847 - 29
kewçêr 1911) ku pêflkêflî
Zanîngeha Columbiaya
kiribû hate amade kirin û
hate dayîn.

Xwediyên Xelatên
Pulitzerê diyar bûn

Dinyaya tenîsê ji wan tê pirsîn
Herhal ew digel lîstika xwe bi
xweflikiya xwe jî têne temaflekirin.
Em qala tenîskarên jin dikin. 
Di rêza 10 lîstikvanên herî jîr de ji 5 kes
ji Rusyayê hene, didu ji DYA'y û
Sirbistanê. Vaye rêjeya 10 lîstikvanên
tenîsê yên di rêzên pêflîn de:
1. Serena Williams (DYA) 9132 puan
2. Dinara Safina (Rusya) 8951
3. Elena Dementieva (Rusya) 7561
4. Jelena Jankovic (Sirbistan) 7350
5. Venus Williams (DYA) 7042
6. Vera Zvonareva (Rusya) 6720
7. Ana Ivanovic (Sirbistan) 5174
8. Victoria Azarenka (Belarus) 4670
9. Svetlana Kuznetsova (Rusya) 4308
10. Nadia Petrova (Rusya) 3840

Tarkan çû ser gora 
Nazim Hîkmet
Hunermendê nav-
dar Tarkan li
Moskovayê çû ser-
dana gora helbest-
vanê navdar
Nazim Hîkmet. 

Li gor nûçeya rojname-
ya Haberturkê huner-
mend Tarkan ku gelek
caran çûye Moskovayê
vê carê li wê derê çû ser
gora Nazim Hîkmet û
qevdek kulîlk danî ser

gorê. Tarkan da zanîn
ku Nazim Hîkmet ji bo
wî reberekî ye.Tarkan li
Tirkiyeyê pifltgiriyê di-
de Komeleya Xwezayê û
her wiha li ser rizgarbû-
na Heskîfê jî dixebite.
Tarkan çend roj berê
çûbû serdana Wezîrê
Çandê yê Ti rk i-
yeyê û jê
x w e s t i b û
ku Heskîf
bê rizgar-
kirin.

Xelatên Pulitzerê ku di warê roj-
namegeriyê de xelatên herî navdar in
îsal jî têne belavkirin. Di nav beflê de
herî zêde New Yort Timesê xelat girt.
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Day-Mer Gençlik’in
organize etti¤i
17.Gençlik Kamp›

tamamland›. 6 gün süren
kampta sürdürülen kültü-
rel çal›flmalar gençlerin
yeteneklerini ve yapabile-
ceklerini keflfetmeleri için
bir f›rsat sundu. 
Her gün yap›lan kültürel
çal›flmalar kampa kat›lan
gençler taraf›ndan büyük
bir ilgi görerek, kendi gü-
venlerini kazanmalar›
do¤rultusunda önemli bir
rol oynad›. Kamp TV,
Kamp Gazetesi, Folklor,
Koro, Tiyatro, Rap Müzik
ve Salsa etkinlikleri kam-
pa zenginlik katarken,
gençler taraf›ndan büyük

bir ilgi gördü. 6 günlük
kamp yaflant›s› boyunca
e¤lenmek, dostluk kur-
man›n yan› s›ra bir fleyler
de tart›fl›p ö¤renemenin
ortam›n› yaratmak için,
Day-Mer Gençlik bu do¤-
rultuda tart›flma toplant›-
lar›, workshoplar ve söy-

lefliler de düzenledi.
Özellikle gençleri yak›n-
dan ilgilendiren konula-
r›n ele al›nd›¤› bu çal›fl-
malarda gençler kendileri
gibi benzer sorunlar› yafl›-
yan gençler ile görüfl al›fl
veriflinde bulunma flans›
buldular. 

Day-Mer Gençlik “Birlikte Güçlüyüz” fliar›yla organize etti¤i
17.Gençlik Kamp›n› tamamlad›. 13–19 Nisan tarihleri aras›nda,
‹ngiltere’nin güney bat›s›nda bulunan Cornwall flehrinde
gerçeklefltirilen gençlik kamp›na 60 kifli kat›l›rken, bu say› son
üç gün kat›lanlarla 80’e ç›kt›. Day-Mer Gençlik Kamp› Hackney
PAYP ve Team Hackney taraf›ndan da desteklendi. 

Day-Mer Gençlik
Kamp›na yo¤un ilgi 

‹ki bölümden oluflan
konserde grup solo
ve koro olmak üzere

rast, saba zemzeme, ni-
havend, buselik, uflak,
segah, hüzzam, hicaz ve
karci¤ar makamlar›ndan
eserler icra etti. Klasik
Türk müzi¤i dinlemeyi
özleyenlerin doldurdu¤u
salonda konuklar da za-
man zaman gruba efllik
ettiler. 
Dede Efendi’den Sela-
haddin P›nar’a, Münir
Nurettin Selçuk’tan Haz›
Arif Bey’e kadar klasik
Türk Musikisi’nin en say-
g›n ve önemli bestecile-
rin eserlerinden örnekle-
rin çal›nd›¤› konserde
Nergiz Martin Selahaddin

P›nar’›n “Aylar geçiyor
sen bana hala gelecek-
sin” adl› eserini seslen-
dirdi.  Hatice Alt›ntafl,
Leyla Aslan, Ayfle Bircan,
Ahmet Ça¤lar,  Elif Ka-
y›kç›, Umut Çetin, Nergiz
Martin ,Yasin Önemli ve
Ümran Ulcay’›n yer ald›-
¤› koroya kemanda Cahit
Baylav ve Naz›m Höke,
Bendir’de Ayfle Akgül,
Ud’da Hasan Dur ve Em-
re Yüksel tamburda

Ozan Toprak, Ney’de Ya-
sin Önemli, klarnette
Eral Y›lmaz efllik etti.
1999 y›l›ndan bu yana
Londra’da klasik Türk
musikisi üzerine çal›flma-
lar ve konserler gerçek-
lefltiren Nihavend, Os-
manl› Saray›’nda geliflmifl
ve ‹stanbul’da Bizans gi-
bi geçmifl kültürlerden
etkilenmifl ezgilerle olufl-
turulan bu müzik türünü
baflar›yla icra ediyor.

RenkArt Sanat Merkezi’nin düzenledi¤i bahar konserlerinde
‹ngiltere’nin tek klasik Türk müzi¤i grubu Nihavend sahne
ald›. 18 Nisan Cumartesi günü Stoke Newington’daki eski
kilisede 17 kiflilik grubuyla sahne alan Nihavend, Osmanl› ve
Klasik Türk Musikisi’nin seçkin örneklerini seslendirdi.

Tarihi kilisede
Osmanl› t›n›lar›
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PRAT‹K B‹LG‹LER

Malzemeler

Çeltik Kebab›

Bonfileyi keskin bir b›-
çakla ince ince dilimle-
yin. F›r›n ›zgaras›nda
çevirerek alt›n› ve üstü-
nü 1-2 dakika piflirin.
Tavada margarini eritin.
Izgarada piflmifl bonfi-
leleri sote edin. Tuz,
karabiber ve keki¤i ek-
leyin. Patatesi kibrit çö-

pü biçiminde do¤ray›n.
S›v› ya¤da k›zart›n. Ser-
vis taba¤›na al›n. Üzeri-
ne yo¤urdu ilave edin.
Izgarada k›zartt›¤›n›z
etleri de ekleyin. Do-
mates ve biberi ›zgara-
da k›zart›p, garnitür
olarak yeme¤in yan›n-
da servis yap›n.

Coco Chanel, 19
A¤ustos 1883 tari-
hinde Fransa’da

Saumur/Maineet-Loire’da
“Gabrielle Bonheur Cha-
nel” ismiyle dünyaya gel-
di. Bir flarap temsilcisinin
en büyük k›z› olarak dün-
yaya gelen Chanel, anne-
sinin ani ölümü üzerine
12 yafl›nda bir manast›r
okuluna gönderildi. Lise
ö¤reniminin ard›ndan bir
terzi atölyesinde yard›mc›
olarak çal›flan ve bunun
yan›nda flark›c›l›¤› da de-
neyen Chanel, imzas›nda
kulland›¤› “Coco” lakab›-
n› da söyledi¤i flark›lar›n
birinden ald›. Sahneye ç›-
k›fllar›ndan birinde varl›k-
l› bir subay olan Etienne
Balsan ile tan›flan ve
onun arac›l›¤›yla Paris
sosyetesine giren Chanel,
kendi kreasyonu olan
flapkalarla dikkati çekti. 
Chanel, 1910’da Paris’te
flapka ve kad›n giysileri

satan küçük bir dükkan
açt›. ‹lk kreasyonlar›nda
bile baflkas›yla kar›flt›r›la-
mayacak kadar tarz sahi-
bi olan Chanel, kreasyon-
lar›n›n baflar›s› sayesinde
1914’te Deauville/ Nor-
mandiya’da kendi buti¤i-

ni açt›. Coco
Chanel, 1917
y›l›nda yan›n-
da 300’den
fazla terzi ça-
l › fl t › r › yo rdu .
Kad›n pijama-
lar›n› lanse et-
tikten 1 y›l
sonra Paris’te
1919’da bir
moda salonu
açt›. Giderek
servet sahibi
olan Chanel,
parfüm ve
kozmetik ifline
girdi. Ernest
Beaux’ya sipa-
rifl etti¤i “Cha-
nel No.5”, za-

manla dünyan›n en ünlü
parfümü haline geldi. “5”
rakam›n›n u¤uruna ina-
nan ve koleksiyonlar›n›
“5 fiubat” ve “5 A¤ustos”
günlerinde sergileyen
Chanel, parfümüne de bu
inan›fl›n sonucu olarak

“No: 5” ismini verdi.
1925’te Westminster Dü-
kü ile niflanlanan ve 1 y›l
sonra da “küçük siyah el-
bise” olarak nitelendirilen
kreasyonuyla dünya ça-
p›nda ünlenen Coco Cha-
nel, 1932’de iç mimar Pa-
ul Iribe ile evlenmeye ka-
rar verdi. Iribe, planlanan
dü¤ünlerinden k›sa bir
süre önce ölünce, bas›n
Chanel’e “La Grande Ma-
demoiselle” ismini verdi.
Alman birlikleri Paris’e
girmeden k›sa süre önce
Chanel Modaevini kapa-
tarak bir çiftlik evine ka-
çan ve çok geçmeden Pa-
ris’e dönen Chanel, 70
yafl›ndayken çok fazla tu-
tulmayan yeni koleksiyo-
nunu sundu. Bir y›l sonra
yeni açt›¤› salonda yarat-
t›¤› h›rka biçimli yakala-
r›yla tan›nan Chanel tay-
yörüyle efsaneleflen Coco
Chanel, 1971’de 87 yafl›n-
dayken Paris’te hayata
gözlerini yumdu. Audrey
Tautou’nun baflrolünü
oynad›¤› Coco Avant
Chanel filminin yönetme-
ni Anne Fountaine. Film
22 Nisan’da Fransa’da
gösterime girdi. 

Haz›rlan›fl›

‹ngiltere’nin pop star
yar›flmas› "Britain’s
Got Talent"ta perfor-

man›s›n› sergileyen Su-
san Boyle sesiyle herke-
si büyüledi. Efsaneye ta-
n›k olamayanlar için vi-
deosu youtube’a konan
Susan Boyle, 27 milyon
ziyaretçiyle izlenme re-
korlar› k›r›nca, bu gizli
yetenek gündeme otur-
du. Hasta annesinin
ölürken, “Senin sesini
herkes duymal›” deyifli-
nin yans›malar› ve yar›fl-
ma esnas›nda seyricile-
rin Boyle’a gösterdi¤i

tepki, bu yetene¤in
kontrollü bir prodüksü-
yon ifli oldu¤unu hemen
ak›llara getirdi. 
Bu komplo teorsinin d›-
fl›nda kalanlar ise Susan
Boyle’u do¤al, rafine
haliyle ele al›p, stilini
tart›flmaya bafllad›. 
Oprah’ya kadar dünya-
n›n en çok seyredilen
yap›mlar›na davet alan
Susan Boyle’un en az›n-
dan bir süre için ünlü
hayat› sürece¤i kesin.
Ancak evinde bilgisayar›
ya da cep telefonu bu-
lunmayan Boyle, ünü-

nün boyutlar›ndan ha-
bersiz sade yaflam›na
ufak kasabas›nda de-
vam ediyor. 
Yetenekli flark›c› görü-

nümü hakk›nda Times
gazetesine verdi¤i de-
meçte aynen oldu¤u gi-
bi kalmak istedi¤ini be-
lirtiyor. 

200 gr. Bonfile
1 Çorba Kafl›¤› Margarin

1 Adet Patates, 2 Çorba Kafl›¤› Yo¤urt
1/2 Domates, S›v› Ya¤ (K›zartmak ‹çin)

1 Adet Sivribibe, 1 Tutam kekik
Tuz , Karabiber

• Kristallerin ›fl›l ›fl›l par-
lamas› için, y›kad›ktan
sonra durulama s›ras›nda
sirkeli suya bat›r›n. Bu
ifllem kristalleri parlata-
cakt›r. 

• Tutkal lekelerini ç›kar-
mak için, sirke ile ›slat›p,
bol su ile durulanmal›d›r. 

• Mutfak eflyalar›n›n
üzerindeki etiket izlerini
yok etmek için, üzerleri-
ne mobilya cilas› serpip
yumuflak bir bezle silin. 

• F›r›n›n›za sinmifl kötü
yemek kokular› için; ye-
mek yapmadan önce f›r›-
n›n›z›n ortas›na yar›s› sir-
ke yar›s› su ile doldurul-
mufl bir tava koyun. F›r›-
n›n›z› birkaç dakika için
›s›t›n daha sonra so¤u-
maya b›rak›n. 

• Gömlek yakalar›ndaki
kirleri gidermek için,
gömle¤i makineye atma-
dan önce yaka k›sm›na
sabun sürüp 15 dakika
bekletin. 

• Masan›z›n üzerine
damlayan mumlar› ç›kar-
mak için lekenin üzerine
neft döküp 5 dakika
bekleyin sonra nemli bir
bezle silin. 

• Ellerdeki so¤an ve sa-
r›msak kokular›n› gide-
rebilmek için yap›lacak
en iyi fley, hafllanm›fl pa-
tatesle ovmakt›r. 

• Bir yerdeki sigara du-
man›n› yok etmek için
hemen mum yak›n. 

• Ütüde sararan elbise
hemen oksijenli su ile si-
linirse 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 çal-
kalay›n›z tertemiz ola-
cakt›r. 

• Buzdolab›ndaki nemi
almak için, dolaba içi tuz
dolu bir kap konur. 

• Piflirdi¤iniz kek kal›-
b›ndan ç›km›yor ise, ka-
b›n alt›na ›slak bir bez
yayarak biraz bekletin 

• Konserve aç›ld›ktan
sonra cam kavanozda
saklan›rsa daha dayan›k-
l› olur. 

Susan Boyle imaj›n› de¤ifltirmeyecek

Chanel kostüm arflivlerinin ve Karl Lagerfeld’in
Chanel için haz›rlad›¤› koleksiyonlar›n görsel flöleni
olacak Coco Avant Chanel filmi, tasar›mc›n›n 
biyografik hayat öyküsünü anlat›yor. 

Coco Chanel’in 
hhaayyaatt›› ffiillmm oolldduu

Susan Boyle bir pazarlama harikas› m›, yoksa sokaktaki birçok 
kifliden fark› olmayan sade vatandafl m›? ‹ngiltere bunu tart›fladursun,
ünlü pop star de¤iflmeyece¤ini aç›klad›.
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Buradan Bakt›¤›-
m›zda (Kad›nlar›n 
Militarizme Karfl›
Mücadelesi),
Cynthia Cockburn,
Çeviren: Füsun 
Özlen, Metis Yay.
"Buradan bakt›¤›m›zda" fe-
minizm, savafl ve militarizm
nas›l görünür? Kad›nlar› sa-
vafla ve militarizme karfl› ör-
gütlenmeye yönelten saikler
nelerdir? Ve kad›nlar genel-
likle neden "kad›n kad›na"
örgütlenmeyi seçer? Cock-
burn'ün iki y›l içinde katetti-
¤i 130 bin kilometrelik me-
safenin ürünü olan bu öz-

gün çal›flma, Sierra Leone,
Kolombiya ve Hindis-
tan'dan Türkiye, eski Yu-
goslavya ve Britanya'ya ka-
dar pek çok yerdeki savafl
karfl›t› kad›n aktivizmini in-
celiyor. Militarizme, savafla
ve savafl›n beraberinde ge-
tirdi¤i ›rkç›l›¤a karfl› ç›kan
yerel ve ulusal gruplar›,
uluslarafl›r› kad›n a¤lar›n› ta-
n›t›yor. “Kad›nlar› harekete
geçiren genellikle, erkek-
egemen savafl karfl›t› hare-
ketler içindeki deneyimleri-
dir; esnek bir örgüt yap›s›n›
ve yarat›c› protesto metotla-
r›n› tercih ederler. T›pk› ana
ak›m hareketler gibi, ilkele-
ri, örgütlenme biçimleri ve
eylem yöntemleri aç›s›ndan
kad›n gruplar› da birbirin-
den çok farkl›d›r. Feminiz-
mi, kimli¤i, aidiyeti, ötekili-
¤i tart›fl›rlar. Milliyetçilik ko-
nusundaki fikirleri de çeflit-

lilik gösterir: Baz›lar› savafl›n
nedenlerinden biri olarak
gördü¤ü milliyetçili¤i lanet-
lerken, baz›lar› da kimli¤in
meflru kaynaklar›ndan biri
sayd›¤› milliyetçili¤e sahip
ç›kar. Ama kad›nlar›n ko-
numlar› ve perspektifleri ne
kadar farkl› olursa olsun, bu
uluslarafl›r› mücadeleden tu-
tarl› bir feminizm do¤ar. Bu
feminizm, hem teoriye hem
de aktivizme flunu söyler:
Toplumsal cinsiyete daya-
nan iktidar› ve fliddeti dik-
kate almadan, savafla ve mi-
litarizme karfl› etkin bir mü-
cadele veremeyiz.”  

Çokkültürlülük, 
Milena Doytcheva, 
Çeviren: Tuba 
Ak›nc›lar Onmufl,
‹letiflim Yay. 
Antikça¤’dan beri  tüm top-
lumlarda, birlikte yaflama-

n›n im-
kân› ve
koflullar›
ü z e r i n e
bir tart›flma
sürüp gidi-
yor.. Bir ta-
rafta kimlik
talepleri ortaya at›l›p kültü-
rel özgüllükler savunulur-
ken, di¤er tarafta toplumsal
uyum ve siyasal iktidar ad›-
na bir ve tek olma iddias›
daima gür bir sesle yinele-
niyor ...
Çokkültürlülük, bu özerklik
taleplerinin tan›nmas›n›
amaçlayan bir hareket ola-
rak nitelenir. Çokkültürlü-
lük anlay›fl›na göre kamusal
alanda farkl› kültürlerin bir
arada yaflamas› sa¤l›kl› bir
toplumsal yap›n›n anahtar›-
d›r. Bu amaca yönelik ola-
rak pozitif ayr›mc›l›k, ana-
dilde e¤itim, k›yafet özgür-

lü¤ü gibi birçok uygulama-
ya baflvurulmas› söz konu-
sudur. Tüm bu düzenleme-
lerin amac› özetle, dünya-
daki kimlik hareketlerinin,
farkl› kültürel ufuklara sa-
hip nüfus topluluklar›n›n

bir arada ve bar›fl içinde ya-
flayabilmelerinin sa¤lanma-
s›d›r. Milena Doytcheva bu
kitapta çokkültürlülü¤ün
sorunlar›n› ve kazan›mlar›n›
sorguluyor. Yazar, çokkül-
türlü yaflay›fl prati¤ini yü-
celtmeksizin, öte yandan
zaaflar›n› da gözden kaç›r-
maks›z›n, ayr›nt›l› bir flekil-
de ve belgelere dayanarak
siyasi sonuçlar›na ›fl›k tut-
maya çal›fl›yor.

Vesikal›k Foto¤raf,
Eren Aysan, 
Komflu Yay.
Vesikal›k Foto¤raf, flair Eren
Aysan’›n ilk fliir kitab›. Eren

Aysan, 1976 y›l›nda Anka-
ra’da do¤du. Ankara Üni-
versitesi Tiyatro Bölü-
mü’nden mezun oldu. An-
kara Devlet Tiyatrosu’nda
dramaturg olarak çal›fl›yor.
Pasaj dergisinin yaz› kuru-
lunda, Sahne dergisinin da-
n›flma kurulunda olan Ay-
san, çeflitli gazete ve dergi-
lerde fliir ve yaz›lar›n› ya-
y›mlamaya devam ediyor.
“Lâlzaman” adl› fliir dosya-
s›yla 2007 Cemal Süreya fii-
ir Ödülü’nü alan flairin, Sa-
lih Bolat ile birlikte haz›rla-
d›klar› Behçet Aysan: Deniz
Feneri (2006) isimli bir de
kitab› var. 

yeni ç›kan kitaplar
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SERi
iLANLAR
Seri ilan vermek için
hergün arayabilirsiniz

020 8341 2021

TTeelleeffoonn nnuummaarraamm››zz

SATILIK
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 gelifltirilebilir durumdad›r. 
Ciddi al›c›lar aras›n lütfen. 

Haftal›k Business Rate: £30
Lease 20 y›ll›k Y›ll›k kira £5500 Satis fiyati: £18000

M: 07977 129 485 

Dükkan

SATILIK
Holborn tren istasyonu ile Russell Square Tren 

istasyonu aras›nda, üzerinde 2.000 kiflinin çal›flt›¤› 
ofis, karfl›s›nda 4, 500 kiflilik otel ve yan›nda 2,000

ö¤rencili üniversite bulunan yo¤un bir cadde uzerinde
bulunan 3 ayd›r aç›lm›fl, full yeni dekorlu, cafe 

ortaklar›n anlaflmazl›¤›ndan dolay› sat›l›kt›r. 
Ciddi al›c›lar›n aramas› rica olunur.

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

Cafe

DERS
Y›ld›z Teknik Üniversitesi mezunu 
mesle¤inde 13 y›ll›k  deneyimi olan 

ö¤retmenden, ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklar›n›za
Türkçe ve Matematik dersleri verilir. 

Ev ödevlerinde yard›mc› olunur.

Tel: 0750 221 52 09 

Özel ders verilir TAM‹R
UFRET ARABA BAKIMI VE TAM‹R‹  LTD. 
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 

Daha fazla bilg için bizi  020 8885 65 64 veya  
077 0444 4322 telefonlardan aray›n›z

Araba bak›m ve tamir

HUKUK
KAZA MI YAPTINIZ? 
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

Kaza aran›yor TUR‹ZM RIVIERA TRAVEL

SATILIK
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

Restaurant SATILIK
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. 
Lease: 9 y›l ve önü aç›k Kiras›: £5,400 y›ll›k 

Rates: £600 Take-in: £3,700- £4,000

Tel: 07949 801 394

Fish & Chips & Kebab 

SATILIK
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
Tel: 07956827018

Off Licence/Newsagent SATILIK
Dükkan

Enfield bölgesinde ana
cadde üzerinde 

bulunan bofl dükkan
sat›l›kt›r.

Lease: 12 y›l 
Rates: £2800

Y›ll›k kiras›: £11.000
Mob: 07853 804 742

SATILIK
Offlicence

SATILIK
VAN

Satl›k Kebap-Burger
Van›

Kebap-Burger van› 
yersizlikten dolay› tüm
malzemesiyle birlikte

satl›kt›r

Tel: 079 3557 2583

SATILIK
Cafe Shop

SATILIK
One Pound Shop

Çok güzel bölgede
bulunan haz›r çal›flan

pound and plus
dükkan›  sat›l›kt›r. 

Tel: 02083403444
Mob: 07975773023

SATILIK
Berber Salonu

SATILIK
DÜKKAN

Kuru Temizleme
Dükkan› 

Kuzey Londra’da bulunan ,
ana cadde üzerinde olan ve
iyi ifl yapan Kuru Temizleme

Dükkan› sat›l›kt›r. 
Lease: 9 y›l önü aç›k 

Rent: £10
Rates: £105 ayda

Tel: 0208 80 713 00

SATILIK
Kebap Shop

Wood Green’de 
tren istasyonunun

karfl›s›nda ve Wood
Green’nin en eski

kebap yeri olan Kebap
Shop sat›l›kt›r.

Tel: 078 94 33 71 73 

SATILIK
Berber Shop

New Cross (SE14) 
bölgesinde dekoru 

tamamlanm›fl, iflletilmeye
haz›r ana cadde uzerinde

bulunan Berber Shop
sat›l›kt›r.

Rent: £700.00 
per month

Tel: 07944621329 
(Lütfen voice-mail birakiniz)

K‹RALIK
FLAT

Kuzey Chingford’ da  
bulunan  iki odal›, merkezi
›s›tmal›   ve dayal› döfleli

olan flat  1 May›s 2009’dan
sonra  kiral›kt›r.
Ayl›k kiras› £950 

Lütfen 5:30 pm sonra aray›n›z 

Tel: 078888 60886

K‹RALIK
ODA

Hackney Victoria
park›na yak›n Bayan

ve Aileye kiral›k
odalar

bulunmaktad›r.

Tel: 07956873012 

K‹RALIK
ODA

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

Tel: 07932383437

K‹RALIK
EV

Waltham Cross EN9  
bölgesinde bulunan yeni 

dekorlu temiz , dört  yatak odal›,
bir oturma odas›  ve üç banyosu

bulunan  müstalil ev kiral›kt›r.  Evin
iki kapal› garaj› ve genifl bahçesi
bulunmakta, ev mobilyal› veya
mobilyas›z kiraya verilebilir. 

DSS kabul edilir

Tel: 07767380309 

ELEMAN
ARANIYOR

TEMI‹ZL‹K
Filiz caring

Child care, hygienic home
& office cleaning, English 

& Turkish kitchen cooking
needs, please call us.

Çocuk bak›m›, hijyenik ev
& iflyeri temizli¤i, ‹ngiliz &

Türk yemek yap›m›
ihtiyaçlar›n›z için lütfen 

bizi aray›n›z.
Tel: 07925151967

ELEMAN
ARANIYOR

Enfielde  15 dakika
uzakl›kta olan Cuffley 

bölgesinde coffe shopta
çal›flacak bayan garsona

ihtiyac vard›r .

Tel: 079 431 74411

Alicante from Gatwick
13/03/09 7 Nights, 3* Full Board, £249.00 pp
Sharm El Sheikh from Gatwick 16/03/09 7 Nights, 

3* Bed & Breakfast, £332.00 pp 
Luxor from Gatwick 11/03/09 7 Nights, 

3* Bed & Breakfast, £286.00 pp
Antalya from Gatwick 15/03/09 14 Nights, 

3* Bed & Breakfast, £289.00 pp
Tel: 07846113494 10 London Road SE1 6JZ

www.rivieratourism.co.uk, info@rivieratoursim.co.uk, 
admin@rivieratourism.co.uk

Londra’ya 100 mile
uzakl›kta üstünde 3

yatakl› odal› ve  £650
ayl›k gelir odalardan gelen
yeni off-lincece sat›l›kt›r.
Taking: 5,000 -5,500

Fiyat: 45,000
Tel: 079 55 38 75 87

‹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

Berber salonunda bütün
araç ve gereçler vard›r
Adres: Marsh Hill Road,
Homerton High Street

(near Homerton
Hospital) Hackney

Lease: 5 - 10 y›l aras› 
Kiras›: £12.000 y›ll›k

Rate: £1000 y›ll›k 
Tel: 079 61 82 54 56 

Güney Londra'da 
bulunan restoranda hem flefe

yardım edecek hem de
bulaflı¤a bakacak yardımcı
eleman aranıyor. Güney
Londra'da oturan kifliler 

tercih edilir. (lütfen sadece
14.00 ile 19.00 saatleri

arasında arayın) 

TEL: 075 72 47 4602
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TEM‹ZL‹K
Zeugma Cleaning

GENEL
NURSEL

BEAUTY CLINIC
HOME SERVICE
Mrs. Nursel Deniz

Mobile: 07789215765

BERBER
Cutting Edge

Barber
Usta ellerde trafl

olman›n zevkini yaflay›n
26 Chatsworth Road,

LondonE5 0LP

BERBER
KEM HAIRDESSER 

& BARBER
Bütün saç kesmi ve
bak›m› yap›l›r. Çok

uygun fiyata 
servislerimizden 
yararlanabilirsin.

Tel: 077 24 37 66 00

DERS

BAYAN 
Ö⁄RETMENDEN
HER SEV‹YEDE

MATEMAT‹K DERS‹
VER‹L‹R

Tel: 079 39 19 82 56

GENEL
UPVC pencereler, 

UPVC dekorlu kap›lar, 
UPVC SAC windows, çift cam sistemleri, 

son sistem kilitler 

B‹ZE SORMADAN
DE⁄‹fiT‹RMEY‹N‹Z 

Tel: 07922514 421 - 07501893368

ROJ Windows

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

THE ANATOLIAN LONDON LTD.GIDA

Door Supervision 4 gün 30 saat 
Close Protection150 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

GÜVENL‹K DNI  SECURITY LTD.

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

One way flights to DLM/BJV/AYT from£69
For more information call us on 01159130217 or e-mail to 

Info@hanholidoys@co.uk and visit our web site www.hanholidays.co.uk
Prices are inclusive of flights, resort transfers and all taxes and supplements.Terms &

conditions apply. Prices are correct at the time of printing. Subject to availability. 

Mr.Ayhan Han
Han Holidays & Flights

146a High Road, Nottingham, NG92LN
Tel: 01158490298 - Mob: 07717640784

TUR‹ZM HAN HOLIDAYS & FLIGHTS

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

TEMiZLiK
SNN CLEANING

MATEMATIK

SNN CLEANING 
SERVICE LTD. 

Professional and 
affordable cleaning for 

commercial & domestic. 

Sinan: 07877 860 081 

TEMI‹ZL‹K
Filiz caring

Child care, hygienic home
& office cleaning, English 

& Turkish kitchen cooking
needs, please call us.

Çocuk bak›m›, hijyenik ev
& iflyeri temizli¤i, ‹ngiliz &

Türk yemek yap›m›
ihtiyaçlar›n›z için lütfen 

bizi aray›n›z.
Tel: 07925151967
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Bitime 6 hafta kala
Sivas ile Trab-
zon'un karfl›laflma-

s› bir anda Türkiye'nin
gündemine oturdu. Si-
vasspor lider olunca ka-
zanacaklar› ya da kaybe-
decekleri her puan di¤er
tak›mlar› da etkiliyor. Bu
ortamda maç gergin bafl-
lad›. ‹ki tak›m da orta sa-
hada üstünlük sa¤lama-
ya çal›fl›yordu. Ancak
hem Alanzinho hem Yat-
tara'n›n oynamas› ve
Trabzonspor'un topak
gibi sa¤da toplanmas› Si-
vas için kolayl›k oldu.
6'da soldan geldi Sivass-
por. Hayrettin s›f›ra indi.
Ortas›nda kimse rahats›z
etmedi¤i için içeri giren
sa¤ kanat oyuncusu Mu-
sa bofl kaleye dokundu:
1-0. Ersun Yanal, bir tür-
lü hücumdaki s›k›nt›ya
çare bulamay›nca 20'de
ikinci gol geldi. Mu-
rat'tan Sezer'e, Sezer'den
sa¤ bek Abdurrahman'a.
Kimsenin rahats›z etme-
di¤i Abdurrahman a¤lar›

buluyor: 2-0. Sonras›nda
Alanzinho-Umut de¤iflik-
li¤i ile biraz olsun derli
toplu hücumlar gelmeye
bafllad› Trabzons-
por'dan. 41'de Umut'un
vuramad›¤› top heyecan-
land›r›yor bordo-mavili-
leri. ‹kinci yar› bafl›nda
Trabzonspor'un umutla-
r›n› bir baflka bahara
yollayan gol geliyor.
47'de Mehmet Y›ld›z'›n
s›rt›nda rakip olmas›na
ra¤men topu kaybetme-

yifli ve sol bek Hayret-
tin'in önüne b›rak›fl›.
Sonras› düzgün bir vu-
rufl: 3-0. 51'de Meh-
met'in plasesini Sylva
kornere çeldi. 70'te
Sylva'n›n ceza alan› d›fl›-
na ç›karak engellemeye
çal›flt›¤› pozisyonda Mu-
sa'n›n son vuruflu yeter-
sizdi. Sivasspor önemli
bir efli¤i aflt›. Art›k ipler
tamamen ellerinde.
‹nanm›fl bir kadro, inan-
m›fl bir flehir. 

Befliktafl'›n en kri-
tik virajdan za-
ferle dönüp dön-

meyece¤i ligin kaderini
etkilecekti. 7. dakikada
Tello, s›rt› dönük güzel
ald›, flutunu Sinan
ayaklar›yla ç›kard›. Kö-
fle vuruflunda ‹brahim
Toraman'›n kafas›n›
Do¤a çizgiden ç›kard›.
Duran toptan 'Es'me s›-
ras› ev sahibine geldi.
10'da Youla, 14'te An-
derson köfle at›fllar›nda
çok müsait durumlarda
flanss›zd›. Delgado
38'de Holosko'nun pa-
s›nda penalt› noktas›
civar›nda kolay bir pla-
seyi vuramad›. 39'da
Holosko'yla 'ver-kaç'

yapan Delgado'nun flu-
tunda bu kez Sinan
hamle yapacak bir f›r-
sat bulamad› ama top
kaleye 'z›mba'lanmad›.
Holosko'nun indirdi¤i
topta Tello, çok ak›ll›
bir ara pas verdi. ‹lk 45
dakikay› kulübeden iz-
leyen Bobo, köfleyi
gördü: 0-1. Golden

sonra Eskiflehirspor'un
biraz yüklenecek bile
gücünün olmamas› dik-
kat çekciydi. Kartal rö-
lanti biçimde iflin sonu-
nu getirmeye bakarken
yine bir de¤ifliklik se-
naryonun de¤iflmesine
sebebiyet verdi. Yusuf
fiimflek, topu rakip kale
çizgisine kadar getirdi.
‹nce bilekli zarif adam,
Holosko'ya kariyerinin
en kolay gollerinden
birinin att›rd›: 0-2. 

Befliktafl'›n Sivas takibi
Eskiflehir üzerinden sürdü
Eskiflehir deplasman›nda Befliktafl ikinci yar›da
buldu¤u gollerle üç puan ald› ve lider Sivasspor'u 
takibini sürdürdü. Goller Bobo ve Holosko'dan geldi.

‹ngiltere Fenerbah-
çeliler Derne¤i’nin
düzenledi¤i gecede

hediye kazanan Enver
Kannur, BEKO taraf›n-
dan verilen BEKO LCD
TV’sini ald›.
“Art›k Fenerbahçe ga-
libiyetlerini burdan iz-
lemek benim için çok
anlaml› olacak” diyen
Kannur baloda hem
e¤lendi¤ini hem de
Türkiye'deki fakir ço-
cuklar›n giydirilmesin-
de katk›da bulundu¤u-
nu söyledi. 
Kannur geceyle ilgili
olarak flöyle konufltu:

“Üstelik burdaki genç-
lerimiz için kurulacak
futbol tak›m›na da kat-
k›da bulunmufl olmak
güzel bir duygu. Bu-
nunla birlikte çekilifl-

ten Fenerbahçe galibi-
yetlerini izleyece¤imiz
BEKO LCD TV kazan-
d›k. Bir gecede ancak
bu kadar güzel fley bir
arada olur. Fenerbahçe
Derne¤i yöneticilerine
teflekkür eder, baflar›-
lar›n›n devam›n› dile-
rim. Katk› ve deste¤i-
miz sürecektir.”

‹ngiltere Fenerbahçeliler Derne¤i’nin 

hediyesi sahibine verildi
‹ngiltere Fenerbahçeliler Derne¤i’nin
düzenledi¤i baloda hediye kazanan talih-
liye hediyesi geçti¤imiz hafta verildi.

2
4. dakikada Lincoln’ün
kornerine Kewell yük-
seldi. Seken topu Ha-

kan kafayla doldurdu. Bar›fl,
kaleciden önce aya¤›n› sok-
tu: 1-0. 35’te Baros’la baflla-
yan Galatasaray ata¤›, Ke-
well’dan yeniden Baros’a
geldi. Herkesin üzerine üze-
rine geldi¤ini gören Çek, to-
pu Nonda’ya aktard›. Onun
yak›n mesafeden flutunda

Senecky baflar›l›yd›. 53’te
Galatasaray kontrata¤› tehli-
keli geldi. Nonda’dan solda-
ki Baros’a. Onun al at pas›-
na Serkan’›n flutu zay›ft›.
56’da Baros’un ara pas›nda
sa¤da Nonda topla bulufltu.
fiutunda Senecky iyi yer tut-
mufltu. 82’de Nonda’n›n ce-
za alan› içinden flutu kaleci-
de kald›. Gereksiz korner
gol olur derler. 89’da bu ge-

reksiz kornerin ortas›na Me-
ye kafay› vurdu: 1-1. Uzat-
man›n 3. dakikas›nda Meh-
met Çak›r, karfl› karfl›ya De
Sanctis’e tak›ld›. Galatasaray,
maç›n ikinci yar›s›n› rölanti-
de oynad›. Ama bir türlü
ikinci golü bulamay›nca Ga-
latasaray, son dakikada be-
raberli¤e düflüverdi. Böyle-
likle Adnan Polat’›n formülü
de tutmam›fl oldu.

Galatasaray sessiz
sedas›z ligden uzaklaflt›
Fenerbahçe maç›nda ç›kan olaylar nedeniyle seyirsisiz Ankaraspor
maç›na ç›kan Galatasaray ilk yar›da Bar›fl'la öne geçti. Maç›n son
dakikak›snda Meye'nin att›¤› gole engel olamad›.

A
nkaragücü daha
ofansif bir kadroyla
sahada yer al›rken

Luis Aragones daha ted-
birliydi. Lakin Ankaragücü
buldu¤u erken golle
Aragones'in planlar›n›
bozdu. Daha 4. dakikada
gerilerden Bouzid'in uzun
pas›nda savunman›n
arkas›na sarkan Iglesias
bekletmeden vurdu ve
tak›m›n› 1-0 öne geçirdi. 
‹kinci yar›ya Aragones

Gürhan, Karaman Jaba
hamlesiyle bafllad›. Takti¤i
tutan da konuk ekip oldu
zira 59'da eski
Ankarasporlu Jaba kiflisel
gayretleri sonucu
tak›m›na bir penalt›
kazand›rd›, topun bafl›na
geçti ve fark› ikiye ç›kard›:
0-2.  Fark›n ikiye
ç›kmas›ndan sonra oyun
rölantiye girdi, hatta
Fenerbahçeli taraftarlar
stad› terketmeye bile

bafllad›lar. 78'de Güiza'n›n
vuruflunu Serkan ç›kard›,
pozisyonun devam›nda
Alex'in flutu savunmadan
sekti, arkaya düflen topu
Deivid yak›n mesafeden
a¤lara gönderdi.  89'da
Semavi'nin flutu çok az
farkla auta giderken,
hakemin son düdü¤ü,
Ankaragücü'nün 
Saraco¤lu'nda 15 y›l sonra
gelen zaferini ilan etti.

Fenerbahçe, küme
düflme mücadelesi
veren Ankaragücü'ne
kendi sahas›nda 2-1
yenildi.

Lider Sivasspor, Trabzon engelini Musa, Abdurrahman ve
Hayrettin'le aflarak son 5 haftaya ipler elinde giriyor

Sivasspor flampiyonlu¤a

kofluyor: 3-0

Düflenin dostu
Fenerbahçe
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MAÇ SONUÇLARI

1
.Lig’in en güçlü ta-
k›mlar›ndan ve ay-
n› zamanda ligin li-
deri durumunda

olan Shiqiponja geçen
hafta da liderli¤ini en ya-
k›n takipçisi Anadolu
Gençlik’e kapt›rmad›.
Dynamics Fc ile karfl›la-
flan Shiqiponja hiç zorlan-
madan rakibini devirme-
sini bildi ve maç› 5-2 ka-
zand›. Gençli¤in Sesi ge-
çen hafta Birlik Spor ile
karfl›laflt›. Gençli¤in Sesi
karfl›s›nda varl›k göstere-
meyen Birlik Spor saha-
dan 3-0 yenik ayr›ld›.
Gençli¤in Sesi haftay› 3
puan alarak kapatt›.

ALT SIRALARDAK‹
MÜCADELEDEN DAY-
MER GAL‹P ÇIKTI
Day-Mer Fc ise Karako-
çan-Dep Fc ile karfl›laflt›.
Puan s›ralamas›nda son
iki s›ray› paylaflan iki ta-
k›mdan galip gelen Day-
Mer oldu. 3-0 maç›n gali-
bi Day-Mer oldu. 1.Lig
puan s›ralamas›nda 2. s›-
rada olan Anadolu Genç-
lik liderli¤i yakalayamad›
ama rakibi Ciwan Fc’yi
yenmesini bildi. Ciwan
Fc’nin varl›k göstereme-
di¤i karfl›laflma 3-0 Ana-
dolu Gençlik’in galibiyeti

ile sona erdi. 

NURHAK SPOR 
fiAMP‹YONLU⁄U 
GARANT‹LED‹
‹kinci ligin tart›flmas›z li-
deri olan Nurhak Spor 8
puan farkla flampiyonlu-
¤u garantilemifl durumda.
Geçen hafta Demircilik
ile karfl›laflan Nurhak
Spor ciddi bir zorluk ya-
flamadan rakibini 3-0 yen-
di.

HALKEV‹ GAL‹B‹YET
SER‹S‹N‹ SÜRDÜRDÜ
2. Lig’in di¤er bir güçlü

tak›m› Halkevi Azadi ise
önceki hafta kazand›¤›
moral ile geçen hafta f›r-
t›na gibi eserek, rakibi
Tilkiler Fc’ye nefes ald›r-
mad›. 3-0 biten maç›n ga-
libi Halkevi oldu.

S‹VAS SPOR 
GAL‹B‹YETE 3 
GOLLE ULAfiTI

Sivas Spor ise Gürün
Spor ile karfl›laflt›. Maç 3-
0 Sivas Spor’un lehine so-
nuçland›. Ligin son maç›
ise Tohum Fc ile Genç
At›l›m aras›nda oynand›.
Genç At›l›m karfl›s›nda
hiç varl›k gösteremeyen
Tohum 2-0 yenilerek mo-
ral kaybetti.

Her hafta zorlu
mücadelelere
sahne olan TKFF
liginde geçen
hafta lig maçlar›
oynand›. 1. Lig’de
toplam 4
karfl›laflma
yaflan›rken lider
Shiqiponja
koltu¤undan
etti¤i Anadolu
Gençlik ile
aras›ndaki iki
puan fark›n›
korumay›
baflard›. 2. Lig’in
lideri Nurhak
Spor ise rakipsiz
olarak yola
devam ediyor.
TKFF’ye bir süre
önce dahil olan
FC Verleciku
ligten ihraç 
edildi. 

Day-Mer haftay› 3 puanla kapatt›.

2. ligin lideri Nurhak Spor 8 puan farkla flampiyonlu¤u garantilemifl durumda.

TKFF Liginde üst s›ralarda de¤ifliklik yok, 
alt s›ralarda büyük mücadele

TKFF 1. L‹G PUAN DURUMU

1.Lig

Gençli¤in Sesi 3 Birlik Spor 0 

Dynamics Fc 2 Shiqiponja Fc 5

Day-Mer Fc 3 Karakoçan-Dep Fc 0

Ciwan Fc 0 Anadolu Gençlik 3

2.Lig

Sivas Spor 3 Göksün Spor 0 

Halkevi Azadi 3 Tilkiler Fc 0

Nurhak Spor 3 Demircilik Fc 0 

Tohum Fc 0 Genç At›l›m 2

Bozcader FC - Bay 

TKFF 16. HAFTA SKORLARI
TAKIMLAR 0 G B M A Y P

1.SHIQIPONJA FC 14 10 3 1 52 28 33
2.ANADOLU GENÇ. 14 10 1 3 46 27 31
3.GENÇL‹⁄‹N SES‹ 14 9 2 3 45 24 29
4.BiRLiK SPOR 14 7 0 7 47 46 21
5.CIWAN FC 14 5 2 7 36 37 17
6.DYNAMICS FC 14 4 2 8 38 57 14
7.DAY-MER FC 14 4 1 9 38 55 13
8.KARAKOCAN-DEP 14 1 1 12 21 53 4

TAKIMLAR 0 G B M A Y P

1.NURHAK SK 14 10 2 2 38 22 32
2.BOZCADER FC 13 7 3 3 36 26 24
3.HALKEVI FC 12 7 2 3 41 27 23
4.TOHUM FC 14 6 5 2 43 30 23
5.S‹VAS SPOR 14 6 3 5 33 29 21
6.GENÇ ATILIM 14 6 2 6 35 33 20
7.DEMIRCILIK FC 15 4 1 10 38 50 13
8.T‹LK‹LER FC 14 3 3 8 30 40 12
9.GOKSUN SPOR 14 2 1 11 25 56 7

TKFF 2. L‹G PUAN DURUMU
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BBUURRÇÇLLAARR

D›fl imaj›n›z›n güçlü olaca¤› bu hafta, e¤er ailevi konular› çok fazla kafan›za takarsan›z
biliniz ki etraf›n›zdaki güzelliklerin tad›n› ç›karamayacaks›n›z. Baz› durumlar› veya
sorunlar› en az›nda gün içinde de¤erlendirirken yeniden farkl› anlamlar yükleyerek
düflünmeye çal›fl›n. 

‹K‹ZLER 22 May›s - 21 Haziran

Bu hafta yaflam›n›zla ilgili de¤iflim ve yenilenme konular›nda egonuzun güçlenmesi
söz konusu. Kendinizle ilgili, do¤ru de¤erlendirmelerde bulunman›z halinde,
kafan›z›n içindeki planlar› gerçeklefltirmeniz mümkün. Kendi gizliliklerinizin bilin-
mesinden veya keflfedilmesinden yana de¤ilsiniz.

BO⁄A 21 Nisan - 21 May›s

Siz genel olarak, çevrenizdeki di¤er insanlar gibi, derdinizi kimseye belli etmekten
pek hofllanmazs›n›z. S›n›rlar›n›z› gayet iyi bildi¤iniz halde baz› insanlar›n sizi rahatl›kla
suçlamas› ise size tuhaf gelmekte. Sevdiklerinizle beraber olmak, sohbet etmek 
size iyi gelebilir.

KOÇ 21 Mart - 20 Nisan

Daha önceden at›m att›¤›n›z baz› giriflimlerin sonuçlar›n› bir an önce almak
niyetindesiniz. Öyle bir dönem geçiriyorsunuz ki, flu aralar gerek mesleki ve gerekse
duygusal konularda e¤er yeni bir geliflme olmazsa bu rutinlik içinde isyan etmeniz
içten bile de¤il. 

YENGEÇ 22 Haziran - 23 Temmuz

Asl›nda ortada pek bir sorun yok gibi, ama her ikiniz de garip bir özgürlük dürtüsü
içinde hareket etmektesiniz. Bu duruma uzaktan bakt›¤›n›zda veya yaflad›klar›n›z›
flöyle bir düflündü¤ünüzde asl›nda büyütülecek bir fley olmad›¤›n›n siz de
fark›ndas›n›z. 

ASLAN 24 Temmuz - 23 A¤ustos

Hayat›n güzelliklerini görmekten yanas›n›z ve her ne olursa olsun negatif enerjili
olaylardan ve insanlardan uzak kalmaya çal›flmaktas›n›z. Çünkü siz onlar›n ne
diyece¤ini gayet iyi biliyorsunuz. Parasal mevzularda da hafif bir k›p›rdanma 
meydana gelebilir. 

BAfiAK 24 A¤ustos - 23 Eylül

Bir yandan de¤iflik insanlara temas etmeli di¤er yandan özgür hareket etmelisiniz.
E¤er düflündü¤ünüz planlar umdu¤unuz gibi sonuçlan›rsa, hayat›n›za yepyeni beyaz bir
sayfa açaca¤›n›z› biliyorsunuz. Yaln›z bu sefer daha büyük bir grubun içinde yer almak-
tan yanas›n›z.

YAY 23 Kas›m - 22 Aral›k

Baflard›klar›n›z› söyle bir düflünürseniz, ayn› ifli bir baflkas›n›n ayn› kalitede yap-
mas› mümkün de¤il. Kendinize ne kadar özen gösteriyor ve sayg› duyuyorsan›z
karfl›n›zdaki insana da, alt›na imza att›¤›n›z herfleye de ayn› de¤eri veren bir
kiflisiniz.

AKREP 24 Ekim - 22 Kas›m  

fiu an oturdu¤unuz yerde elinizde bir ayna al›p kendinize bakacak olsan›z hakikaten
ne kadar s›rad›fl› biri oldu¤unuzu fark edebilirsiniz. Fakat biliyor musunuz ki, çevr-
enizde herkes hemen hemen bu durumda. Yani parasal sorunlar, duygusal problem-
ler, ortak kaderimiz gibi. 

TERAZ‹ 24 Eylül - 23 Ekim 

‹ki seçenek aras›nda kalm›fl durumdas›n›z ve hangisine karar verece¤inizi bilemiyor-
sunuz. fiu an elinize geçen miktarla, bir flekilde aile düzeninizi sa¤l›yorsunuz ama
bunun böyle sürmesi halinde belirli bir standart hayat›n içinde kaybolup gidece¤iniz
fark›ndas›n›z. 

O⁄LAK 23 Aral›k - 20 Ocak

Hedeflerinizi destekleyebilecek ve sizi bulundu¤unuz konumdan çok daha iyi yerlere
getirebilecek insanlarla bir araya gelmeniz gerekmekte. Bunun yolu çevrenizi genifllet-
mek ve sosyal gruplara dahil olmaktan geçiyor. Ayr›ca dünyaya genifl bir aç›dan bak-
mal› ve esnek düflünmeye çal›flmal›s›n›z. 

KOVA 21 Ocak - 19 fiubat 

Düflündükçe iflin içinden ç›kamad›¤›n›z tersliklerle bafl etmek için tek kuvvetiniz
içinizdeki bu inanç duygusunu ne olursa olsun ayakta tutmak. Kendinizi nas›l mutlu
hissediyorsan›z, o yönde aktivitelerde bulunman›z, enerjinizi toplaman›z aç›s›ndan
etkili olabilir.

BALIK 20 fiubat - 20 Mart 
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Piyasada bizim ürünlerin kalitesinde
bizden daha ucuza satan yer varsa
yaz›l› olarak ispat edene %5 daha
ucuza vermeyi garanti ediyoruz

Unit21/22 Lake Business
Centre Tariff Road 
Tottenham
LONDON
N17OYX
www.coldco.co.uk

LLoonnddrraa dd››flfl››nnddaakkii bbrraannççllaarr››mm››zz SShheeffffiieelldd,, MMaanncchheesstteerr RRoocchhddaallee vvee SSccoottllaanndd..

00220088 88008877994411
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