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Arac› de¤il avukat›z
Yeni ve küçük bir firma de¤iliz

60 kiflilik Türkçe konuflan hukukçu ekibe sahibiz
Son bir y›lda sadece Türkçe konuflan müvekkillerimize

£12 milyon tazminat ald›k
20 y›ll›k geçmifli olan bir firmay›z

Trafik kazalar›nda an›nda araba temin edilir
‹ster Londra’da ikamet edin, ister Londra d›fl› 
arad›¤›n›z gün ziyaretinize geliriz
‹fl kazalar›nda uzman hukukçu ekibimiz vard›r
Eski ve yeni dosya transferi yap›l›r

n Trafik Kazalar› n ‹flyeri kazalar› n Belediye evi kazalar› n Sald›r› olaylar›
n Süpermarkette olan kazalar n Yolda kayma düflme n Uçakta, gemide olan kazalarFirma orta¤› ve avukatlar› 

Sefaret Yaman ve fiadiye Arslan
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Demokratik Toplum
Partisi’nin (DTP) geçti¤i-
miz hafta Cuma günü
Anayasa Mahkemesi
taraf›ndan kapat›lmas›
ve genel baflkan› Ah-
met Türk ile milletvekili
Aysel Tu¤luk baflta ol-
mak üzere 37 üyesine
siyaset yasa¤›n›n geti-
rilmesi Türkiye’de oldu-
¤u gibi Londra’da da

büyük yank› yaratt›. Bu
kararla demokrasinin
çi¤nendi¤ini vurgula-
yan Kürt ve Türk sivil
toplum örgütleri kapat-
man›n Kürt halk›na yö-
nelik antidemokratik
bir karar oldu¤unu ve
hukuki de¤il, siyasi bir
karar oldu¤unu vurgu-
lad›lar. 
Devam› sayfa 20-21’de

34 B‹N Ö⁄RENC‹S‹ OLAN METROPOL‹TAN ÜN‹VERS‹TES‹ KAPATILIYOR MU?
Yolsuzluk yapt›¤› öne sürülen üniversite kapanma tehlikesiyle karfl› karfl›ya  devam› sayfa 4’te

DTP’N‹N KAPATILMASINA
‹NG‹LTERE’DEK‹ DERNEKLERDEN KINAMA
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Kültür
sanat
dünyas›

n ‹skoçya’n›n en eski kitab›
olan, yeflil, k›rm›z›, mor ve
alt›n rengi illüstrasyonlarla
süslenmifl Ortaça¤’dan kal-
ma Kelt ilahiler kitab›, geçti-
¤imiz hafta son 1000 y›l
içinde sadece ikinci defa
görücüye ç›kt›. Ortaça¤’dan
kalma ve cep kitab› boyun-
daki, ilahilerden oluflan bu
kitab›n tarihi 11. yüzy›la
uzan›yor ve kitap Dub-
lin’deki ünlü Kells Kita-
b›’n›n ‹skoçya versiyonu
olarak tan›mlan›yor. Ejder-
halar ve di¤er canavarlarla
resimlendirilmifl Latince el
yazmas› ilahileri içeren kita-
ba, 1967’de sergilenmesine
ra¤men, normalde sadece
uzmanlar›n ulaflmas›na izin
veriliyor. 

‹skoçya’n›n
en eski
kitab›

sergide

n Bafta adayl›¤› da bulu-
nan baflar›l› oyuncu John
Simm, Shakespeare’in
ünlü Hamlet eserinin ye-
ni bir yap›m›nda Hamlet’i
canland›racak. Oyun
2010 y›l›n›n eylül ay›nda
sahnelenmeye bafllaya-
cak. Simm, flu anda West
End’de sahnelenmekte
olan Speaking In Tongu-
es adl› oyunda rol al›yor.
Hem televizyon hem de
sinema karyeri olan
Simm, Doctor Who dizi-
sinin yan› s›ra ‹nsan Tra-
fi¤i/Human Traffic ve 24
Saat Parti ‹nsanlar›/24
Hour Party People gibi
filmlerde de rol alm›flt›.
Bu s›ralarda Jude Law ise
Broadway sahnesinde
Hamlet performans›yla
göz doldurmaya devam
ediyor. 

2010’da
Hamlet

John Simm 

Renkart yeni merkezinin
aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi

2005y›l›ndan bu
yana Lon-

dra’da faaliyetlerini
sürdürmekte olan Ren-
kart Sanat Merkezi ye-
ni binas›n› geçti¤imiz
Cumartesi akflam› ta-
n›tt›. Renkart’›n aç›l›fl
gecesinde, Ümit Ül-
gen, Sümer Erek, Veh-
bi Koca, Ufuk Uyan›k,
Kadir Aktay, Semin Si-
nemay, ‹lyas K›rkan,
Alper Taflç› ve Selçuk
Akp›nar’›n çal›flmala-
r›ndan oluflan karma
resim ve foto¤raf sergi-
si sunuldu. Sergide sa-
t›fl› gerçeklefltirilen
eserlerden elde edilen
gelirlerin yar›s›, sanat-
ç›lar taraf›ndan Ren-
kart’a ba¤›flland›. 
Renkart Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Sevil Ko-
tan ve Yönetim Kurulu
Üyesi Erdo¤an Küçük;
Renkart’›n dünden bu-
güne kadar geçirdi¤i
geliflim evrelerini ve

gelece¤e dair planlar›-
n› özetlediler. Ard›n-
dan, Yazar Moris Farhi,
Renkart’a dair yapt›¤›

aç›l›fl konuflmas›nda
Sanat Merkezi’nin
Türkçe konuflan top-
lum aç›s›ndan önemli

bir yere sahip oldu¤u-
nun alt›n› çizdi. 
Foto¤raf sanatç›s› Veh-
bi Koca’n›n ‹stanbul,
özlem ve göçmenlik
temalar›n›n vurgulan-
d›¤› görsellerinden
oluflan “Histanbul” adl›
slayt gösterimi gerçek-
lefltirildi. 
Canl› müzi¤e de yer
verilen gecede ilk ola-
rak Emre Kubilay, ar-
d›ndan neyzen Ferhat
Yegül ve perdesiz gi-
tarda Erman fienol sah-
ne ald›. Gecenin fina-
linde ise Cahit Baylav,
Çi¤dem Aslan, Hasan
Dur ve Mehmet Ekinci
klasik Türk müzi¤i
eserlerini, izleyicilerin
eflli¤inde icra ettiler.
7 fiubat 2010 tarihinde
3. ola¤an kongresini
gerçeklefltirecek olan
Renkart Sanat Merkezi,
yeni y›lda yeni proje fi-
kirlerine ve yeni kat›-
l›mlara aç›k olacak.

G
ladyatör fil-
miyle ünle-
nen  Russell
C r o w e ’ u n
kamera kar-

fl›s›na geçti¤i film, 14
May›s 2010’da vizyona
girecek. Al›nan bilgiye
göre, yönetmenli¤ini
Ridley Scott’›n yapt›¤›
ve ismi henüz belirlen-
meyen filmin senaryo-
sunu Ethan Reiff,
Cyrus Voris, Brian

Helgeland ve Paul
Webb kaleme ald›. 
Robin Hood’u Oscar
ödüllü oyuncu Russell
Crowe’un canland›ra-
ca¤› filmde, Cate
Blanchett, William
Hurt, Matthew Mac-
fadyen, Mark Strong,
Oscar Isaac, Lea Sey-
doux, Scott Grimes,
Kevin Durand, Alan
Doyle, Danny Huston
ve Max von Sydow rol

ald›. 
Filmde, 13. yüzy›l ‹n-
giltere’sinde yaflad›kla-
r› köydeki yozlaflma-
n›n karfl›s›na dikilen,
krala karfl› isyana kal-
k›flarak güçler denge-
sini sonsuza kadar de-
¤ifltiren, kimilerince
h›rs›z, kimilerince kah-
raman olarak nitele-
nen Robin Hood’un
yaflam›ndan bir kesit
sunulacak.

Stoke Newington High Street’teki yeni mekân›na tafl›nan Renkart,
foto¤raf, resim ve müzikle dolu bir gece ile aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi.

'Robin Hood' bir kez daha beyaz perdede. Robin Hood'u,
Gladyatör filmiyle ünlenen Russell Crowe canland›racak.

Kültür
sanat

dünyas›

n "Digital Camera" dergisinin
her y›l düzenledi¤i "Y›l›n fo-
to¤rafç›s›" yar›flmas›n›n 2009
y›l› kazananlar› belli oldu.
Geçen y›l 81 binden fazla fo-
to¤raf›n kat›ld›¤› yar›flmaya
bu y›l kat›l›m 100 bini geçti.
On ayr› kategoride de¤erlen-
dirme yap›lan ödüllerde her
kategorinin birincileri belirle-
nirken, bunlar›n aras›ndan da
"En iyi foto¤rafç›" seçildi. Bu
y›lki ödülü "Ortaklar" isimli
foto¤raf›yla ‹zlandal› Bragi J.
Ingibergsson kazand›. ‹flas›n
efli¤ine gelen ‹zlanda'da çeki-
len foto¤rafta Hafnarfjor-
dur'da so¤uk ama güzel bir
günde etraf› kolaçan eden iki
‹zlanda at› görülüyor.

"Digital
Camera 2009"

foto¤raf 
ödülleri belli

oldu 

n Amerikal› yönetmen Ro-
land Emmerich'in çekti¤i
"2012" adl› felaket filminin,
Çinli seyircilerin be¤enisini
kazand›¤› bildirildi. Mayala-
r›n inanc›na göre "dünyan›n
2012 y›l›ndaki sonunu" anla-
tan filmin, "insanl›¤› kurtara-
cak gemilerin Çin'de yap›ld›-
¤›n›" göstermesinin Çinlile-
rin hofluna gitti¤i belirtiliyor.
"‹nsanl›¤› tamamen yok ol-
maktan kurtaracak devasa
gemilerin Tibet da¤lar›nda
Çinliler taraf›ndan infla edil-
di¤ini" gösteren film, "ülke-
lerinin yeni gücünden" gurur
duyan Çinli seyirciler taraf›n-
dan "Çin dünyay› kurtar›yor"
fleklinde yorumlan›yor. Ço-
¤unlu¤un be¤enesini kazan-
m›fl olsa da baz› Çinliler, fil-
mi be¤enmediklerini, çünkü
filmin "Çin ve Çinlileri afla¤›-
lad›¤›n›, hatta düflmanca ol-
du¤unu" söylüyor.

'2012'
Çinlilerin

be¤enisini
kazand›
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Robin Hood bir kez daha beyaz perdede

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



sayfa 3

‹ngiltere genelinde yaflanan ço¤u kazan›n nedeni olarak görülen
sürücülerin cep telefonu kullan›m›na karfl› tepki yükseliyor. 

‹
ngiltere’de flu anda ce-
zas› 60 Pound olan araç
seyir halindeyken cep
telefonu kullan›m›na
aktivistler bir ça¤r› ya-

parak bu cezan›n bin Po-
und’a kadar ç›kar›lmas›n› ta-
lep etti. Hükümete ça¤r›da
bulunan aktivistlerden Sa-
rah Fatica, “çok aç›k ki in-

sanlar cep telefonu kullan›r-
ken yakalanamayacaklar›n›
düflünüyorlar. Bu nedenle
söz konusu yapt›r›m›n cay-
d›r›c› olabilmesi için para
cezas›n›n en az 500 ila bin
Pound’a ç›kar›lmas› gereki-
yor” dedi. 
Araçta cep telefonu kullan›-
m› üzerine bir araflt›rma ya-
pan Transport Research La-
boratory (TRL), 2007’den bu
yana araçta cep telefonu
kullan›m›n yüzde 2.6 ora-
n›nda art›fl gösterdi¤ini du-
yurdu. Sadece Londra’da
yaklafl›k 12 bin araba ve 2
bin 500 minibüs floförünü
gözlemleyen araflt›rmac›lar
bu durumun ‹ngiltere gene-
linde de benzer oldu¤unu
vurguluyor. ‹ngiltere’de se-
yir halindeyken cep telefo-
nu kullanman›n flu anki ce-
zas› 60 Pound. Üç y›l önce
bu ceza 30 Pound’du. 

L
ondra Büyükflehir
Belediye Baflkan› Bo-
ris Johnson taraf›n-
dan  tüm mültecilere
yönelik ‹ngilizce

derslerinin verilece¤i bir
proje bafllat›ld›. 
Belediye Baflkan› Johnson
projeyle ilgili yapt›¤› aç›kla-
mada "mültecilerin olabildi-
¤ince k›sa sürede ‹ngilizce
ö¤renmeleri Londra'daki ha-
yatlar›na uyum sa¤lamalar›
aç›s›ndan flart. Bu olmay›n-
ca iyi ifller bulmakta ve e¤i-
timlerini ilerletmelerinde
çok büyük engellerle karfl›-
lafl›yorlar" dedi. 

‘LONDRA'NIN
EKONOM‹S‹NE
BÜYÜK KATKI
SA⁄LIYORLAR’
Mültecilerin Londra'n›n sos-
yal ve ekonomik hayat›na
"yetenek, deneyim, bilgi ve
giriflimci ruh" kazand›rd›¤›-
n› ifade eden Johnson, bu-
nun Londra'n›n ekonomisi-
ne çok büyük bir katk› sa¤-
lad›¤›n› vurgulad›. John-
son, bu enerjinin hem mül-
teciler hem de tüm Londra-
l›lar için bir kazanca çevril-
mesi gerekti¤ini ifade etti. 
Johnson'un bafllatt›¤› proje-
den hem mülteci ebeveyn-

lerin hem de çocuklar›n›n
faydalanmas› sa¤lanacak.
Mülteci Konseyi baflkan›
Donna Covey, Johnson'un
bu girifliminin kendilerini
çok memnun etti¤ini belir-
terek "Baflkan›n mültecilere
yönelik tan›mlamas› bizim
için çok sevindirici. Ama
ayn› zamanda bunun bir
projeyle destekleniyor ol-
mas› daha da önemli. Bu
projede çal›flarak mültecile-
re ‹ngilizce ö¤renmenin
imkanlar›n› görmek ve sa-
y›n Johnson'la çal›flmay›
dört gözle bekliyoruz" de-
di. 

Araçta cep kullan›m›na
rekor ceza talebi...
Araçta cep kullan›m›na
rekor ceza talebi... Londra Büyükflehir Belediye Baflkan› Boris

Johnson, tüm mültecilere ‹ngilizce dersinin
verilece¤i bir proje bafllatt›.
Amaç, mültecilerin uyum sorunlar›n›
aflmalar›na yard›mc› olmak ve daha
iyi ifller bulmalar›n› sa¤lamak.

Büyükflehir Belediyesi’nden
mültecilere ‹ngilizce kurslar›
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34 bin ö¤rencili Metropolitan 
Üniversitesi kapat›l›yor mu?

Çocuklardan ‘Dilek A¤ac›’na büyük ilgi

Y
olsuzluk yapt›¤› öne
sürülen Londra Met-
ropolitan Üniversite-
si'nin kapanma tehli-
kesiyle karfl› karfl›ya
kald›¤› belirtiliyor.

Ö¤renciler ve ö¤retim üyeleri 34
bin ö¤rencisi ve 2 bin 400 çal›fla-
n› bulunan üniversitenin kapan-
mas›ndan kayg› duyuyor.
Üniversitesi'nin karfl› karfl›ya kal-
d›¤› olay, iki büyük suçlamay›
içeren raporlardan sonra meyda-
na geldi. 
Raporlardan ilki dan›flmanl›k fir-
mas› Deloitte'a, di¤eri ise Middle-
sex Üniversitesi eski baflkan yar-
d›mc›s› Sir David Melville'a ait.
Raporlarda üniversitenin ö¤renci-
ler ad›na oldu¤u iddias›yla binler-
ce Poundluk fon talep etti¤i iddi-
a ediliyor. 

Ö⁄RENC‹ SAYISINI OLDU-
⁄UNDAN DAHA YÜKSEK GÖS-
TERD‹⁄‹ ÖNE SÜRÜLÜYOR
Ö¤renci say›s›n› gerçekte oldu-
¤undan daha yüksek gösterdi¤i

öne sürülen üniversitenin almas›
gerekenin çok üstünde finans-
man ald›¤› iddia ediliyor. Bu du-
rumun anlafl›lmas› üzerine Yük-
sek E¤itim Finansman Konseyi
(The Higher Education Funding
Council), üniversitenin daha ön-
ce görülmemifl miktarda olan 36
milyon Pound'u ödemesine karar
verdi. 
Yüksek E¤itim Finansman Konse-
yi, üniversiteden sözkonusu pa-
ray› alma yetkisine sahip ancak
bu durum üniversitesinin kapan-
mas›na yol açabilir. 
Üniversitenin ö¤retim üyeleri, 34
bin ö¤rencisi ve 2 bin 400 çal›fla-
n› bulunan okullar›n›n kapanma-
s›ndan kayg› duyduklar›n› belirti-
yorlar. 

E⁄‹T‹M BAKANI DAV‹D
LAMMY: ‘SORUN AC‹L B‹R
fiEK‹LDE ÇÖZÜLMEL‹’
E¤itim Bakan› David Lammy de,
üniversite ve finansman kaynak-
lar›n›n ö¤rencilerin ç›karlar› ve
kamu finansman›na uygun da¤›t›-

m›n›n ön plana al›nmas› gerekti-
¤inin alt›n› çizerek bu durumun
acil bir flekilde çözülmesinin çok
önemli oldu¤unu söyledi. 
Üniversiteden finansman›n geri
çekilmesi ancak Yüksek E¤itim
Finansman Konseyi'nin baflka bir
yol bulamad›¤›nda uygulanacak
son seçenek olarak gösteriliyor.
Ancak üniversite yöneticilerinin
pozisyonlar›n› terketmemeleri
durumunda bu gerçekleflebilir. 
Ulusal gazetelere göre Finansman

Konseyi'nin elinde bulundurdu¤u
tek silah üniversitenin ‘fiflini çek-
mek.’ 

YÖNET‹C‹LER‹N ‹ST‹FASI 
‹STEN‹YOR
Öte yandan, 12 akademisyen de
The Independent'a yazd›klar› bir
mektupta yöneticilerin ve yüksek
rütbeli çal›flanlar›n istifas›n› iste-
di. 12 akademisyen Indepen-
dent'a yazd›klar› mektupta kendi
pozisyonlar›n› gözden geçirmele-

ri için kendilerine finans konseyi
taraf›ndan alt› gün verildi¤ini be-
lirtti. Bu ise 20 Kas›m'da gerçek-
leflmiflti. Akademisyenler, kendi-
lerine istifa etmeleri için verilen
süre dolmas›na ra¤men yöneti-
min halen görev bafl›nda oldu¤u-
nu belirtti. Akademisyenler ayn›
zamanda yasal bir inceleme ya-
p›lmas›n› da istedi.

Ö⁄RENC‹LER DURUMDAN
KAYGILI 
Metropolitan Üniversitesi'nden
görüfltü¤ümüz baz› Kürt ve Türk
ö¤renciler ise kapatma giriflimi-
nin ekonomik krizle ilgili oldu-
¤unu öne sürüyorlar. Ö¤renciler
üniversitenin kar etmedi¤i için
kapanma tehlikesiyle karfl› karfl›-
ya kald›¤›n› belirterek, hüküme-
tin bütçe tasarrufu kapsam›nda
e¤itim alan›nda k›s›tlamalara git-
ti¤ini kaydediyorlar. Ö¤renciler
ayr›ca üniversitelerinin kapanma-
s› durumunda durumlar›n›n ne
olaca¤›na iliflkin ciddi kayg› tafl›-
d›klar›n› söylüyorlar.

E
¤itimciler Forumu taraf›n-
dan haz›rlanan ‘Dilek A¤ac›’
isimli Türkçe-Kürtçe ve ‹n-
gilizce kitab›n tan›t›m›

Hackney'deki Morningside ‹lkoku-
lu'nda gerçeklefltirildi.
Geçti¤imiz hafta Perflembe günü
gerçekleflen tan›t›mda projeye ka-
t›lan 15 çocu¤a kitaplar›n› vermek
üzere E¤itimciler Forumu Yönetim
Kurulu üyeleri Ali Kalkan ve Hü-
seyin Düzgün, proje menejeri fiule

Cinemre ve kursun ö¤retmeni El-
van Erdin haz›r bulundular. 
Toplant›da yaklafl›k 200 ö¤renci
haz›r bulunurken, projeye kat›lan
Türkçe ve Kürtçe konuflan çocuk-
lara kitaplar› verildi.

‘FORUM TOPLUMUMUZA
BÖYLES‹ KATKILARDA BU-
LUNMAYA DEVAM EDECEK’
Yapt›klar› çal›flmayla ilgili bilgi ve-
ren E¤itimciler Forumu üyelerin-

den Hüseyin Düzgün; Forum’un
Türkçe ve Kürtçe’nin güçlendiril-
mesi için çal›flmalar›n› sürdürdü-
¤ünü vurgulayarak flöyle konufltu: 
"Bu proje de, E¤itimciler Forumu
olarak yine çok çal›fl›p çok güzel
birfleyler ç›rkartman›n güzel bir
örne¤idir, O kadar az para ile, çok
zor koflullarda böyle çok dilli bir
hikaye kitab› ç›karabilmenin ka-
rarl›l›¤›n› gösterdi. Forum toplu-
mumuza böylesi katk›larda bulun-

maya devam edecektir. Türkçe-
Kürtçe konuflan ö¤rencilerimizde,
projeye kat›lan çocuklar›m›zda ve
hatta di¤er çocuklarda bu proje-
nin tan›t›m etkinli¤i derin izler b›-
rakacakt›r. En az›ndan evde kul-
land›klar› dilin geçersiz ya da afla-
¤›l›k bir dil olmad›¤›n›, kendimize
göre bizim de herkes gibi kültürü-
muzün ve böylesi ifller yapan ye-
tiflmifl iyi insanlar›n var oldu¤unu
gördüler.”

Hakk›nda haz›rlanan iki rapora göre 36 Milyon Pound'luk yolsuzluk yapt›¤› öne sürülen
Londra Metropolitan Üniversitesi'nin yöneticilerinin istifa etmesi beklenirken, üniversiteye 

ba¤l› akademisyenler ve ö¤renciler okullar›n›n kapanmayla karfl› karfl›ya kald›¤›n› 
belirtiyor. 34 bin ö¤rencisi ve 2 bin 400 çal›flan› bulunan üniversitenin ö¤rencileri okullar›n›n

kar etmedi¤i için kapanma tehlikesiyle karfl› karfl›ya kald›¤›n› belirterek, hükümetin 
bütçe tasarrufu kapsam›nda e¤itim alan›nda k›s›tlamalara gitti¤ini kaydediyorlar.

E¤itimciler Forumu'nun Bookworm projesi sonunda çocuklarla birlikte haz›rlanan ‘Dilek A¤ac›’ isimli
Türkçe-Kürtçe ve ‹ngilizce hikaye kitab›n›n tan›t›m› Hackney'deki Morningside ‹lkokulu'nda yap›ld›. 
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‹ngiltere’nin en büyük süpermarket zincirleri aras›nda yap›lan bir
araflt›rmaya göre Asda en ucuz süpermarket seçildi. 

Y
›lbafl› için yap›lacak
bir al›flverifl baz al›na-
rak yap›lan ve As-
da’n›n en ucuz süper-

market seçildi¤i araflt›rmada
en ucuz ikinci süpermarket
Tesco ç›kt›. Araflt›rmada Mor-
risons üçüncü, Sainsbury’s

dördüncü olurken Waitrose,
en pahal› süpermarket olarak
belirlendi. The Grocer isimli
derginin araflt›rmas›na göre
Asda’dan yap›lacak bir y›lba-
fl› al›flverifliyle Waitrose’dan
yap›lacak aras›nda en az 30
Pound’luk bir fark var. So-

nuçlar› yorumlayan Asda’n›n
yöneticilerinden Darren
Blackhurst, “The Grocer’in
bu durumu teyid etmesi bizi
çok memnun etti. Müflterileri-
miz de biliyor ki, büyük y›l-
bafl› al›flverifllerinin en ucuzu-
nu Asda’da yapabilecekler. “

‹
ngiltere'nin en ünlü flefi Gordon Ramsay, Stoke
Newington'da bulunan Yum Yum isimli restoran›
Thai mutfa¤› alan›nda ülkenin en iyi ikinci resto-
ran› olarak seçti. Ramsay'in seçiminden büyük se-

vinç duyduklar›n› belirten restoran›n direktörü Atiqu-
e Choudhury, "‹ngiltere'de 4 bin tane Thai restoran›
oldu¤unu düflünecek olursak bu bizim için çok
önemli bir baflar›" dedi. Yum Yum, ayn› zamanda Ca-
terer & Hotelkeeper ödüllerine de "en iyi ba¤›ms›z
restorant" dal›nda aday gösterildi.

H
›zl› trenler Lon-
dra’da düzenli
seferlere baflla-
d›. fiimdilik
Londra ile Kent
aras›nda baflla-

t›lan seferlerin geniflletilmesi
planlan›yor. 
H›zl› trenin di¤er trenleri et-
kilememesi için Folkestone
Channel Tunel demir-
yolu ba¤lant›lar›
kullan›lacak. 
Yeni hizme-

te giren h›zl› trenler art›k
ulafl›mda harcanan zaman›
çok aza indirerek zamandan
kazanmay› sa¤layacak. Uz-
manlar taraf›ndan yap›lan
aç›klamaya göre h›zl› tren
ile Dover’e yolculuk çok da-
ha k›sa sürede yap›labile-
cek. 

Normal trenlerle
iki saatten daha uzun bir za-
man› alan Londra-Dover
yolculu¤u 69 dakikaya ka-
dar inecek. 
Zamandan yüzde yüz kaza-
n›m anlam›na gelecek olan
bu avantaj›n ücretlere de
yans›yaca¤› tahmin ediliyor.
Yetkililer ücretin yüksek

olaca¤›n› aç›klad›lar. 

En ucuz
Asda,
en pahal›
Waitrose

‹ngiltere’nin en iyi ikinci Thai
restoran›:
Yum Yum 

Jevelin ad› verilen Japon yap›m› h›zl› trenler yap›lan deneme
seferlerin ard›ndan Londra’dan düzenli seferlere bafllad›. 

Londra’da h›zl›
trenler sefere bafllad›

Ünlü flef Gordon Ramsay, Stoke
Newington'da bulunan Yum Yum
isimli restoran› Thai mutfa¤› ala-
n›nda ‹ngiltere’nin en iyi ikinci
restoran› olarak seçti.
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Y
afll›lara Sayg› ad›n-
da bir vakf›n bafl-
kan› da olan Mu-
hafazakar Parti
Edmonton Millet-
vekili aday› An-

drew Charalambous, yafll›lar›n
art›k sayg› görmediklerini, an-
cak onlar›n toplumun gerçek
de¤erleri oldu¤unu söyleye-
rek amaçlar› ve hizmet anla-
y›fllar›n› flöyle aç›klad›:

NÜFUS
Britanya’da 12 000 000 yafll›
yafl›yor. Baflka bir deyiflle nü-
fusun %18’ini yafll›lar olufltu-
ruyor. Britanya’da yafl› 85’in
üzerinde olan 1 milyon 400
bin kifli yaflamaktad›r. Önü-
müzdeki 25 y›l içinde yafl›
65’in üzerinde olanlar›n nüfu-
sun yar›s›n› oluflturmas› bek-
leniyor. Ve unutmayal›m ki
bir gün hepimiz de bu yafll›-
lar katergorisinde yer alaca-
¤›z. 

BR‹TANYA’NIN AYIBI
Britanya’da her y›l 600 bin
yafll›n›n yaflam koflullar› ve
sa¤l›k durumlar› her geçen
gün daha kötüye gidiyor.
Bunlar genellikle psikolojik
aç›dan zorlan›rlarken cinsel
istismara u¤rayanlar ve fizik-
sel zorluk çekenler de vard›r.
Ülkede yaflayan yafll›lar›n
%75’i kendilerine karfl› ayr›m-
c›l›k yap›ld›¤›na inan›yorlar. 
Bunlar›n bir ço¤u yafll› olma-

lar›na ra¤men yetenekleri var-
d›r ve imkanlar sunulmas› ha-
linde bir çal›flma yapabililer
ama bu imkan› sunacak bir
mekanizma henüz yok. 
Aç›kça görülece¤i gibi yafll›lar
aileleri ve arkadafllar› taraf›n-
dan ihmal ediliyorlar. 75 yafl›n
üzerinde olan insanlar›n yar›s›
yaln›z yafl›yor. 1 milyon 500
bin yafll› insan geçen y›l Chi-
ristmas’› yaln›z karfl›lad›lar. 
Yaklafl›k 500 000 yafll› televiz-
yonlar› tek meflguliyetleri ve
arkadafllar› olarak görüyorlar.
Daha da kötüsü 50 bin kadar
yafll› insan gayri resmi olarak
evsiz durumdalar. 

KAMPANYAMIZ
Bizler yafll› insanlar›n haklar›-
n›n korunmas›ndan yanay›z.
Birleflmifl Milletler Ekim ay›n-
da dünya yafll›lar günü düzen-
ledi ve biz vak›f olarak bu ça-
l›flmay› destekledik. Bu gün
ve vakf›m›z›n kurulufl amac›
gere¤i olarak da afla¤›da s›ra-
lad›¤›m›z konularda kampan-
ya yürütüyoruz ve yafll›lar›n
daha güzel yaflamas› için mü-
cadele ediyoruz. 

Mücadele
edece¤imiz
konular:
- Yoksulluk
- ‹zolasyon
- ‹hmal
- ‹stismar
- Ayr›mc›l›k

HÜKÜMETE
NE SORMALIYIZ?
Yafll›lara yeterli sayg›n›n gös-
terilmemesi bu ülkede kronik
bir hal ald›. Yafll› insanlar›n
sefelate mecbur edilmesinin
nedenlerini sormal›y›z. 
Mahkemeler ve polis teflkilat›
yafll›lara karfl› suç iflleyenlere
karfl› daha sert tedbirler alma-
l› ve gerekirse tedavi edilmeli-
ler. 
Devlet yafll›lara verilen deste-
¤i artt›rmal›d›r. Ülkede Gayri
Safi Milli Has›lan›n %5’i yafll›-
lara harcan›yor ve bu di¤er
Avrupa ülkelerine göre çok
azd›r. Emeklilerin bir çeyre¤i

yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda ya-
fl›yor. Hükümet yafll›lar›n ›s›n-
ma ve her türlü enerji sorunu-
nu hal etmek için acilen öde-
nek ay›rmal›d›r. 
Yafll›lar için ruh sa¤l›¤› ile ilgi-
li özel hizmetler yap›lmal›d›r
ve bu konuda sorunlar yafla-
yan yafll›lar için hükümetin
neler yapt›¤›n› sormal›y›z.
‹stismar ve izolasyon ile yüz
yüze olan yafll›lar›n tesbit edil-
mesi ve bunlar›n sorunlar›n›n
ciddi bir flekilde ele al›nmas›
ve ev sorunlar› için fon ayr›l-
mal›d›r. Bu konuda hüküme-
tin çal›flmas› olup olmad›¤›n›
sormal›y›z. 

M‹SYONUMUZ
Yafll›lara karfl› toplum bilincin
oluflturulmas› gerekiyor. Yafll›-
lara yap›lan her türlü hizmet ve
onlar›n refahlar›n›n artt›r›lmas›
toplumumuzu gelifltirir. Yafll›
insanlar deneyimli ve tecrübeli
insanlard›r, onlardan ö¤renme-
sini bilmeliyiz. Genç kuflak
yafll›lardan ö¤renmelidir ve bu-
nu yapt›kça yafll›lara karfl› say-
g›nl›k geliflir. Biz oluflturdu¤u-
muz vak›f ile hükümetin, yöne-
timlerin yafll›lar› lay›k olduklar›
yerlere koymalar›n› sa¤lamaya
çal›fl›yoruz. Britanya’da yafll›-
lara sayg› gününün oluflturul-
mas›n› istiyoruz.  

Muhafazakar Parti Edmonton Milletvekili aday› Andrew Charalambous siyasal alanda
yapt›¤› hizmetleri sosyal alanda da sürdürüyor. Yafll›lara Sayg› ad›nda bir vakf›n baflkan›
da olan Charalambous, yafll›lar›n art›k sayg› görmediklerini, ancak onlar›n toplumun
gerçek de¤erleri oldu¤unu söyleyerek amaçlar› ve hizmet anlay›fllar›n› flöyle aç›klad›:

Andrew Charalambous:

‘Yafll›lar
De¤erlerimizdir’
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P
arlementoda Lord Re-
a’n›n ev sahipli¤inde
“Kürt Bar›fl ‹nisiyatifi,
Bar›fl ve Dialog ‹çin Yol
Haritas›” konulu bir halk
toplant›s› yap›ld›. 9 Ara-

l›k Çarflamba günü yap›lan halk
toplant›s›na kapat›lan DTP D›fl ‹lifl-

kiler Komisyonu üyesi Medeni K›-
r›c›, miletvekili Hywel Williams,
Kürt ‹nsan Haklar› Projesi Baflkan›
Micheal ‹vers ve Bar›fl ‹çin Dul Ka-
d›nlar Örgütü Baflkan› Margaret
Owen konuflmac› olarak kat›ld›lar. 
Lord Rea taraf›ndan yap›lan k›sa
aç›l›fl konuflmas›ndan sonra ilk sö-
zü milletvekili Hywel Williams al-
d›. Williams Hywel ard›ndan Me-
deni K›r›c› görüfllerini dile getirdi. 

‘TÜRK‹YE’DE ANA
MUHALAFET GÖREV‹
GÖRÜYORUZ’
Medeni K›r›c› Türkiye’deki son si-
yasal durumu ele ald›. K›r›c› “Biz
Türkiye’de ana muhalafet görevi
görüyoruz. DTP 2 milyon seçmeni
olan 20 milletvekili ve 99 beledi-
yesi olan bir partidir. Bir siyasi
parti ülkesi önünde gördü¤ü en-
gelleri aflmak için mücadele eder.

Biz Türkiye’nin öncelikli sorununu
Kürt sorunu olarak görüyoruz.
Kürtler 86 y›ll›k cumhuriyet tari-
hinde asimile edildi. Farkl›l›klar›
inkar edildi. Kürtler hep karfl›m›za
az›nl›k olarak ç›kar›ld› oysa Kürt-
ler hat›r› say›l›r ço¤unluktur” dedi.

‘KÜRTLER‹N KOLLEKT‹F
HAKLARI VAR’
Medeni K›r›c› Kürtlerin do¤ufltan
gelen kollektif haklar› oldu¤unu
ve bunu söylediklerinde yapt›r›m
ve yasaklarla karfl›laflt›klar›n› hat›r-
latarak, bu yasaklar›n 86 y›ll›k
Cumhuriyet tarihinde 29 Kürt isya-
n›na neden oldu¤unu söyledi.
PKK’nin bu tarihsel sürecin bir so-
nucu oldu¤unu söyleyen K›rc›,
tüm bunlar›n sonucunda Türki-
ye’de hapishanelerin dolu oldu¤u-
nu, binlerce insan›n da¤a ç›kt›¤›n›,
Avrupa ve Mahmur’da binlerce

mültecinin oldu¤unu kaydetti.
K›r›c›, “Demokratik ülkelerde bu
tür sorunlar iletiflimle hal edilir
ama Türkiye’de bunun bedeli a¤›r
oldu, binlerce insan öldü ve sorun
hala yerinde duruyor. Bunu biz
tek bafl›m›za çözemeyiz bunu ikti-
dar partisinin çözmesi laz›m. Bu
konudaki yaklafl›mlar›m›z› kamu-
oyuna aç›klad›k. Biz görüfllerimizi
aç›klad›¤›m›zda bize reva görülen

ya sürgündür ya hapistir ya da ka-
patmad›r. Kürt silahl› muhalefeti-
nin da¤a ç›kmas›n› Türkiye’nin 86
y›ldan bu yana uygulad›¤› politi-
kalar›n do¤al sonucu oldu¤unu
düflünüyoruz. Biz bar›fltan yanay›z
ve bunun çözümünu de dialogda
buluyoruz” dedi.
Halk toplant›s› kat›l›mc›lar›n soru-
lar›n›n yan›tlanmas›ndan sonra so-
na erdi.

Parlementoda Lord Rea’n›n
ev sahipli¤inde yap›lan “Kürt
Bar›fl ‹nisiyatifi, Bar›fl ve Dia-
log ‹çin Yol Haritas›” bafll›kl›
toplant›ya kat›lan kapat›lan
DTP D›fl ‹liflkiler Komisyonu
üyesi Medeni K›r›c› Kürt silah-
l› muhalefetinin da¤a ç›kma-
s›n›n Türkiye’nin 86 y›ldan bu
yana uygulad›¤› bask› politi-
kalar›n›n do¤al sonucu oldu-
¤unu söyledi.

DTP D›fl ‹liflkiler Komisyonu Üyesi Medeni K›r›c›: 

‘Kürt isyanlar›n›n nedeni
inkar politikalar›d›r’

Margaret Owen, Micheal Ivers, Lord Rea, Hywel Williams ve Medeni K›r›c›   
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A
vrupa Üniversiteler Birli-
¤i'nin raporu 33 ülkeyi
kaps›yor ve üniversitelerin
hayati alanlarda, özellikle
mali konularda otonomi-

den yoksun oldu¤unu tespit ediyor.
Bunun pek çok kurumun gelece¤i
için kötü sonuçlar› olabilir. AÜB'ne
göre kamu kaynaklar›n›n azald›¤›
ve üniversitelerin farkl› kaynaklar
aramak durumunda kald›¤› zaman-
larda otonomi eksikli¤i üniversitele-
rin kaderi aç›s›ndan ciddi sorunlar
yaratabilir.  
Rapora göre pek çok hükümet, üni-
versite sektörünün kendisi ve Avru-
pa Komisyonu üniversitelere gittik-
çe artan bir otonomi verilmesinin
21. yy modernleflmesine giden
önemli bir ad›m oldu¤unda muta-

b›k. Pratikte ise kamu kurulufllar›
hala çok merkezci bir anlay›flla
yüksek ö¤renimi düzenlemek isti-
yor ve pek çok ülkede do¤rudan
kontrol uygulamaya çal›fl›yor. 
Baz› ülkelerde bu kurumlar do¤ru-
dan devlet kontrolünden ayr›l›p
farkl› mekanizmalarla yönetilmeye
bafllansa da, üniversiteler hala özel-
likle finansal meselelerde kendi ka-
rarlar›n› alam›yorlar. 
Rapora göre 33 sistemden 26's›nda
kamu bütçesi performans kriterine
ba¤l› bloklar halinde da¤›t›l›yor.
Ancak blok bütçeler bile üniversite-
ler taraf›ndan kendi diledikleri gibi
kullan›lam›yor. Genellikle bütçenin
harcand›¤› alanlar aras›nda para
transferi yapmak yasaklanm›fl olu-
yor.  Çal›flma dört hayati otonomi

alan›na bakm›fl: kurumsal otonomi
(akademik ve idari yap›lar liderli¤i
ve yönetimi), akademik otonomi
(çal›flma alanlar›n› tan›mlama, ö¤-
renci say›lar›, ö¤renci seçimi, yap›
ve içerik sistemi), finansal otonomi
(bütçeleri art›rma imkân›, binalar,
borç al›m›) ve istihdam otonomisi
(akademik ve akademik olmayan
çal›flanlar›n ifle al›nmas›, yetifltiril-
mesi ve terfisi).  
‹ncelenen ülkelerin sadece yar›s›n-
da üniversiteler kendi binalar›na sa-
hip olma hakk›na sahipler. Hatta
bu sahip olma ço¤u zaman hükü-
met onay› olmadan bina al›m sat›m›
yapmay› da kapsam›yor. Pek çok
sistemde (22) üniversiteler borç ala-
biliyor ancak miktarlar yasa ile k›s›t-
lanm›fl.

Avrupa’da üniversiteler tam otonomiden yoksun
Avrupa Üniversiteler Birli¤i'nin yeni bir araflt›rmas›na 
göre Avrupa Üniversiteleri çok daha az ba¤›ms›z.

AB Komisyonu S›rbistan, Karada¤ ve Makedonya'ya AB 
ülkelerine geçifl için vize serbestisi getirilmesine karar verdi.

AB
Komisyonu'nun
genifllemeden so-
rumlu üyesi Olli

Rehn, Kas›m ay› sonunda dü-
zenlenen AB Bakanlar Kon-
seyi'nde S›rbistan, Karada¤ ve
Makedonya'ya vize serbestisi
getirilmesine karar verildi¤ini
aç›klad›. Bu ülkelerin vatan-
dafllar› 19 Aral›k'tan itibaren
90 günlü¤üne, herhangi bir
vizeye ihtiyaç duymadan AB
ülkelerini ziyaret edebilecek. 
Avrupa Parlamentosu rapor-
törü Tanja Fajon bunun bü-
yük bir yanl›fll›k oldu¤unu
kaydetti. Fajon, "Teknik aç›-
dan do¤ru bir karar olabilir,
ancak bölge için olumsuz si-
yasi etkileri var. Çünkü Bos-
na Hersek'teki Boflnaklar ser-
best dolafl›m hakk›ndan ya-
rarlanamazken, ülkedeki baz›
kesimler AB s›n›rlar›ndan vi-
zesiz girifl yapabilecek. Bu
flekilde Balkanlar›n bat›s›nda
bir bölünmeye neden oluyo-
ruz." fleklinde konufltu.
Bosna Hersekli S›rplar ve H›r-

vatlar ise sahip olduklar› ikin-
ci pasaportlar› sayesinde vi-
zeye ihtiyaç duymadan Avru-
pa Birli¤i s›n›rlar›ndan geçe-
biliyor. Ancak ülkedeki Müs-
lümanlar›n böyle bir flans›
yok. Çünkü onlar ikinci bir
anavatana sahip de¤iller. Ara-
lar›nda Bosna Hersek'teki
uluslararas› toplumun eski
temsilcisi Christian Schwarz
Schilling'in de bulundu¤u bir-
çok politikac›, yeni uygula-
mayla Güneydo¤u Avrupa'da
etnik bir s›n›f ayr›m› yarat›ld›-
¤› uyar›s›nda bulunuyor. 
AB Bakanlar Konseyi'nden

Zoltan Martinusz itirazlar›n
yersiz oldu¤unu, yaflanan du-
rumun Arnavutluk ve Bosna
Hersek'in vize muafiyeti için
gerekli yükümlülükleri zama-
n›nda tamamlayamamas›n-
dan kaynakland›¤›n› belirtti.
Martinusz, "Bosna Hersek'in,
vize serbestisi için gerekli dü-
zenlemeleri yerine getirmesi
mümkün gözükmüyor. Ve
bu Avrupa Komisyonu, yani
siyasi olmayan bir kurum ta-
raf›ndan ortaya kondu. Dola-
y›s›yla bu siyasi de¤il, tama-
m›yla teknik bir karard›r"
aç›klamas›n› yapt›.

B
arclays’in Bafl-
kan› Bob Dia-
mond, kriz
d ö n e m i n d e
b a n k a l a r › n
önemli yanl›fl-

lara imza att›¤›n› söyledi. 
Özellikle bankalarda uy-
gulanan prim sistemini
elefltiren Diamond ban-

kalarda da¤›t›lmas› plan-
lanan primlerin yüzde
60’l›k bir k›sm›n› ileriki
tarihlere ertelediklerini
söyledi. 
fiimdiye kadar yöneticile-
re da¤›t›lan primlerle çok
yanl›fl bir yol izledikleri-
ne de¤inen Diamond, ar-
t›k kurumuyla birlikte çö-

zümün bir parças› olmak
istediklerini belirtti. 
Ayr›ca genel anlamda
banka ve para yönetimin-
de de ciddi hatalar yap-
t›klar›n› kabul eden ban-
kac›, yaklaflan krizi öngö-
rüp harekete geçmekte
geç kald›klar›n› da ima
etti.

Üç ülkeye vizesiz
seyahat hakk› The Sunday Telegraph gazetesine konuflan ülkenin önde gelen

bankalar›ndan Barclays’in Baflkan› Bob Diamond, kriz döne-
minde bankalar›n önemli yanl›fllara imza att›¤›n› kabul etti. 

Barclays: ‘Primler 
konusunda yanl›fl yol izledik’
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I
rak'›n iflgal edilme ka-
rar›n›n hala do¤ru bir
karar oldu¤una inan-
d›¤›n› belirten Tony
Blair, "Nükleer silahlar

olmasayd› Irak'›n iflgal edil-
mesi konusunda baflka se-
çenekleri hakl› ç›karmaya
bakard›k. Çünkü Sad-
dam'›n bölgede teflkil etti¤i
tehdit, iflgali hakl› gösteri-
yor."diye konufltu. Blair
flöyle devam etti: "Saddam
Hüseyin ve her iki o¤lu ha-
la iktidarda olsayd› Irak'›n
daha iyi bir yerde olaca¤›-
na da inanm›yorum. Bu ka-
rara karfl› olanlar olabilir,

hala da var ama ben bu ka-
rar› almak zorundayd›m.
Saddam'›n bölgede olufltur-
du¤u tehdit Irak'›n iflgal
edilmesinin as›l sebebidir.
Daha önce kendi insanlar›-
na karfl› kimyasal silahlar
kulland›¤›n› da biliyoruz. " 
Blair, Irak savafl›nda ölen
‹ngiliz askerleriyle ilgili
olarak her savafl›n bir be-
deli oldu¤unu söyledi. Bu
sorumlulu¤u tafl›d›¤›n› söy-
leyen Blair, ölen ‹ngiliz ai-
lelerinin de çocuklar›n›n
bu fedakarl›klar›na karfl›
gurur duymalar› gerekti¤ini
anlatt›.

‘BAfiBAKANKEN
KATOL‹K OLSAYDIM
FARKLI fiEK‹LDE
ALGILANAB‹L‹RD‹’
H›ristiyanl›k inanc›n›n Irak
iflgali karar›nda bir etkide
bulunmad›¤›n› da belirten
Blair, ancak kendi inanc›-
n›n savafl s›ras›nda kendisi-
ni ayakta tutan bir unsur
oldu¤unu itiraf etti. Blair,
"Sizin inanc›n›z size hangi-
sinin do¤ru oldu¤unu söy-
leyemez belki ama zor dö-
nemlerde size yard›mc›
olur."dedi. Blair, neden
baflbakan oldu¤u dönem-
lerde Katolik olmaya karar
vermedi¤i ile ilgili soruya
ise "Baflbakan oldu¤um s›-
rada zaten ilgilenmem ge-
reken çok fley vard›. O s›-
rada Katolik olsayd›m fark-
l› flekilde de alg›lanabilir-
di."yan›t› verdi. 

T
he Times gazetesi-
nin ele geçirdi¤i bir
emniyet belgesi,
anaokulu ça¤›ndaki
çocuklar› ‹slamc›

radikallerin beyin y›kama
çal›flmalar›na karfl› korumak
için ‹ngiltere’de krefllerin
gözlem alt›na al›nmas›n› ön-
gören bir plan›n varl›¤›n› or-
taya koydu.    
West Midlands’daki terörle
mücadele biriminden bir
yetkilinin ilgili birimlere
gönderdi¤i bir elektronik

postada, “Umuyorum bana
yafl› ne olursa olsun radikal-
leflen ya da radikalleflmeye
aç›k olan kiflilerin isimlerini
vereceksiniz. Kan›tlar radi-
kalleflmenin dört yafl›ndan
itibaren bafllayabilece¤ini
gösteriyor” deniyor. 
Polis, çocuklar ve gençler

konusunda uzmanlaflm›fl te-
rörle mücadele birimi yetki-
lilerinin flimdiden kreflleri
dolaflmaya bafllad›¤›n› teyit
etti. 
Muhafazakar Partili Gölge
‹çiflleri Bakan› Chris Gayling
bu politikan›n “daha fazla
insan› yabanc›laflt›rma riski”
tafl›d›¤›n› söyleyerek karar›
k›nad›. 
Bat› Yorkshire Polis fiefi
Norman Bettison ise, “Ulus
genelinde polislerin ana-
okulu ça¤›ndaki çocuklarla
bu ba¤lamda u¤raflt›¤›n›n
hiçbir örne¤i yok” dedi. 
Di¤er yandan ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›, radikalleflme tehdidi
ba¤lam›nda gözetim alt›na
al›nan 228 kifliden birinin
yedi yafl›nda bir çocuk ol-
du¤unu duyurdu.

C
hannel 4 televizyon kanal›n›n ha-
berine göre, hükümet savunma
alan›ndaki kesintilerle ilgili bir
paket aç›klayacak. Habere göre
kesinti paketi, ülkenin en az bir
hava üssünü kapatmas›n› ve K›b-

r›s'taki ‹ngiliz üssünü küçültmesini kapsaya-
cak. Savunma Bakanl›¤›'n›n uçak, gemi ve
denizalt›lar için geçen 10 y›lda harcad›¤› 6

milyar sterlinle bütçesini aflt›¤›n›n
duyuruldu¤u haberde, bu nedenle savunma
bakanl›¤›n›n mali s›k›nt›da oldu¤u ve hükü-
metin ülkenin savunma alan›nda bütçe k›s›t-
lamas›na gidilece¤ini aç›klayaca¤› bildirildi. 

BÜTÇES‹N‹N DENGELENMES‹
AMAÇLANIYOR
Channel 4, savunma kesintilerinin ülkede
bu haftaki "Bütçe Öncesi Mali Rapor" ile
aç›klanmas›n›n planland›¤›n›, ancak anlafl-
ma sa¤lanamamas› nedeniyle savunma ke-
sinti önlemlerinin gelecek haftaya kald›¤›n›
belirtti. 
Haberde ayr›ca, al›nacak önlemlerle Savun-
ma Bakanl›¤›n›n bütçesinin dengelenmesi-
nin amaçland›¤› kaydedildi. 
‹ngiltere geçen ay, K›br›s'ta bir anlaflmaya
var›lmas› ve sorunun çözülmesi durumun-
da, adadaki üs topraklar›n›n yar›s›n› "Birle-
flik K›br›s'a" devretmeye haz›r oldu¤unu du-
yurmufltu.

Tony Blair:
‘Irak'ta nükleer
silah olmad›¤›n›
bilseydim yine
iflgal karar›
verirdim’

Terörle mücadele birimleri
kreflleri gözlem alt›na al›yor 

‹ngiltere'nin savunma giderlerini k›sma plan› 
kapsam›nda, en az bir hava üssünü kapataca¤› 
ve K›br›s'taki üssünü küçültece¤i bildirildi. 

‹ngiltere K›br›s'taki
üssünü küçültecek 

‹ngiltere'de anaokulu
ça¤›ndaki çocuklar› “‹s-
lamc› radikallerin beyin
y›kama çal›flmalar›na
karfl› korumak için”
krefller gözlem alt›na
al›nacak. 

Irak savafl›n› soruflturmak için kurulan komisyo-
na ifade verecek olan eski Baflbakan Tony Blair,
BBC'ye yapt›¤› aç›klamada "Irak'ta nükleer si-
lah olmad›¤›n› bilseydim yine iflgal karar› verir-
dim."dedi. 
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P
ark View Academy, Ha-
ringey’de yaflayan ve bir-
birinden farkl› kültürler-
den gelen ö¤rencilerine
uygun düzeylerde e¤itim

veren, baflar›s› resmi araflt›rmalar-
la kan›tlanm›fl bir ilk ö¤retim
okulu. Özellikle son befl y›ld›r
dikkate de¤er baflar›lar kazanan
okul, 2005-2006 y›llar›nda hükü-
met taraf›ndan tüm ülke çap›nda
en iyi geliflme gösteren 100 okul
aras›nda gösterildi. Okul bu bafla-
r›s›ndan bir y›l sonra 2007-2008
e¤itim sezonunda tarihin-
deki en iyi s›nav ba-
flar›lar›n› kazan-
d›. Okulun
en önemli
h ed e f -
lerin-
den

bi -
r i
a ra la -
r › n d a
Kürt ve
Türk ö¤renci-
lerinin de yo¤un
bir flekilde oldu¤u fark-
l› kültürlerden gelmifl ö¤renci-
lerini hem keyif alacaklar› hem
de baflar›lar›n› yükseltecekleri bir
e¤itim düzeyine getirmek. 

FARKLI SOSYAL
AKT‹V‹TELER
Okulda ö¤rencilere Almanca,
Frans›zca ve ‹spanyolca’n›n yan›-
s›ra Türkçe dersleri de veriliyor.
Ö¤rencilerini normal e¤itimin ya-

n›s›ra di¤er sanat ve kültür alan-
lar›nda da donatmak isteyen Park
View Academy, ö¤rencilere dans,
basketbol, futbol, yemek tekno-
lojisi, resim sanat›a, bilimsel de-
neyler ve tiyatro gibi birbirinden
farkl› alanlarda dersler de veri-
yor. Okulda ayn› zamanda Türk-
çe, Çince ve Afrika dillerinde ko-
nuflan çocuklara ek dersler verili-
yor, 11 yafl›ndaki ö¤rencilerin yaz
okullar› kay›tlar› yap›l›yor. 
Sosyal aktivite ve kurslara büyük

önem veren okulda
yurt içi

ve yurtd›fl›
geziler de yap›l›yor. Özellikle son
y›llarda Fransa, ‹spanya, Hollan-
da ve Almanya gezileri düzenle-
yen okul, müzik-drama kurslar›-
n›n yan›nda Haringey çevresinde-
ki di¤er okullarla da karfl›l›kl›
sportif aktiviteler düzenliyor. 

ATHERTON: HER ALANDA
E⁄‹T‹M ÖNCEL‹⁄‹M‹Z

Okulun bafl ö¤retmeni Alex At-
herton, e¤itimdeki prensiplerini
flöyle anlat›yor: “Biz, ö¤rencileri-
mizin dünyadaki de¤iflimleri ya-
kalayabilen bir donan›ma gelme-
lerini amaçl›yoruz. Akademik ba-
flar› bizim en öncelikli hedefimiz
ve ayn› zamanda biz iyi bir e¤iti-

min bir çocu¤u sadece bir yolla
de¤il, tüm alanlarda e¤itmek an-
lam›na geldi¤ine inan›yoruz.
Yapmaya çal›flt›¤›m›z fley de
bu...” 
Velilerin çocuklar›na yönelik her
türlü kayg› ve beklentilerini sora-
bilece¤i okulla ilgili daha detayl›

bilgilere okulun afla¤›-
daki iletiflim adreslerinden ulafl-
mak mümkün: 
e-mail: academy@parkview.ha-
ringey.sch.uk 
Tel: 020 8888 1722 
Adres: Langham Road
London N15 3RB

Farkl› kültürlerden ö¤rencilerin adresi:

Park View Academy
Hükümet taraf›ndan ülke çap›nda en iyi geliflim gösteren 100 okul aras›nda gösterilen Park View
Academy, farkl› kültürlerden gelen ö¤rencilerini e¤itimin her dal›nda donatmay› hedefliyor.  
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Ben bu haftaki yaz›m› bisikletlilerin kar›flt›¤› kazalara
ay›rmak istedim. Bu konuyu seçmemin nedeni bir bi-
sikletlinin kar›flm›fl oldu¤u bir trafik kazas›na iliflkin ce-
za mahkemesinin  geçti¤imiz haftaki   karar›d›r. 

Davan›n özeti k›saca flöyle; Nisan 2007 y›l›nda, Jason
Howard ad›nda 36 yafl›ndaki bir bisikletli, Rhiannon
Bennett ad›ndaki 17 yafl›ndaki yaya bir genç k›za çar-
parak ölümüne neden oldu. Kazada suçlu olan bisik-
let sürücüsüydü ve bisikletlinin cezai yarg›lanmas› so-
nucunda ceza mahkemesi  bisikletliyi, £2200 miktar›n-
da bir para cezas›na çarpt›rd›. Yani bu davada bir in-
san›n hayat›na mal olman›n bedeli £2200 idi. Bu ceza
bisikletlilerin suçlu olarak yarg›lan›p çarpt›r›labilecek-
leri en büyük cezalardan bir tanesidir. 

Genellikle bisikletlilerin kar›flt›¤› trafik kazalar› denin-
ce,  ilk etapta akla kazada ma¤dur olan, a¤›r yaralanan
ya da hayat›n› kaybedenin bisikletli oldu¤u olgusu ge-
lir.  Örne¤in sadece 2006 y›l› itibar›yla bisikletlilerin ka-
r›flt›¤›, 16,196 kaza gerçekleflti. Bu kazalarda 146 bisik-
letli hayat›n› kaybetti ve 2296 bisikletli de a¤›r bir fle-
kilde yaraland›. Bu rakamlar› göz önüne ald›¤›m›zda
bisikletlilerin motorlu araçlarla kar›flt›klar› trafik kazala-
r›nda  suçlu kendileri olsa bile en a¤›r bedeli kendile-
rinin ödediklerini görmekteyiz. 

Bisikletlilerin suçlu olarak kar›flt›klar› kazalar nedeniy-
le onlara karfl› aç›lacak davalarda maalesef ço¤u za-
man olumlu bir sonuç almak mümkün de¤ildir. Çün-
kü onlar›n ne sigortalar›, ne de onlar›n sebep oldu¤u
kazalar›ndan dolay›, ma¤durlara tazminat ödeyecek
herhangi bir kurum bulunmaktad›r. Hukuki aç›dan,
e¤er bir bisikletliyle bir kaza yapm›flsan›z ve kaza bi-
sikletlinin suçu ise, bisikletlinin kendi üzerine kay›tl›
herhangi bir menkul ya da gayrimenkul mal› yoksa,
yani sizin davan›z›n de¤erini karfl›layabilecek bir mal
varl›¤› yoksa hiçbir fley yapamazs›n›z. Sizin ma¤duriye-
tiniz ya da yaralanman›z yan›n›za kar kal›r. Ancak size
çarpan bisikletlinin üzerine kay›tl› herhangi bir gayri-
menkulu var ise bu durumda onun mal varl›¤› ölçü-
sünde ona karfl› tazminat açabilir davan›z› onun mal
varl›¤›ndan tazmin edebilirsiniz. Bir baflka alternatif
ise, size çarpan bisikletlinin yaflad›¤› evin sigortas› var
ise ve sigorta bu tür davalar› kaps›yorsa (ki ço¤u ev si-
gortas› kapsamaktad›r) o sigortaya karfl› dava açabilir
ve tazminat›n›z› oradan karfl›layabilirsiniz. Ancak bisik-
letlinin üzerine kay›tl› herhangi bir mal varl›¤› yoksa
özetle hiçbir fley yapamazs›n›z. 

Cezai aç›dan ise,  durum maalesef biraz daha kötü.
Mevcut yasalara göre bisikletlilerin yarg›lan›p hapis ce-
zas›na mahkum olmalar› mümkün de¤ildir. Kar›flt›kla-
r› kazalardan dolay›, tehlikeli bisiklet sürmekten ancak
£2500’e kadar olan bir para cezas›na çarpt›r›labilirler.
Bu, ceza mahkemelerinin onlara verebilece¤i en aza-
mi ceza miktar›d›r. Ceza hukukundaki bu yetersizlik-
ten dolay› hükümetin, önümüzdeki y›llarda bisikletlile-
re farkl› uygulamalar getirmesi ve sorumluluklar›n›n ve
ceza oranlar›n›n yükseltilmesi gere¤i tart›fl›lmaktad›r.

Hukuksal aç›dan durum çok iç aç›c› olmasa da, bir bi-
sikletliyle kar›flm›fl oldu¤unuz bir kazada bisikletlinin
kiflisel detaylar›n› alman›z  yine de çok önemlidir.

syaman@levenes.co.uk

Sefaret Yaman

Direct number: 020 8826 1313

Bisikletlilerle  Kazalar

Avrupa Bar›fl Meclisi’nin Britanya aya¤›n› oluflturan Britanya  Bar›fl Meclisi ikinci dönem
çal›flmalar›n› bir toplant› ile bafllatt›. Bar›fl meclisi “Türkiye’nin Kürt Aç›l›m› ve Bar›fl
Süreçleri” ad› alt›nda düzenlenen bir panel ile bar›fl konusunu tart›flmaya açt›.

B
ritanya Bar›fl Meclisi ikinci dö-
nem çal›flmalar›n› “Türkiye’nin
Kürt Aç›l›m› ve Bar›fl Süreçleri”
ad› ile düzenlenen bir panele
ile bafllatt›. 10 Aral›k Perflembe

günü K›br›s Türk Toplum Merkezi’nde
yap›lan panele konuflmac› olarak gaze-
teci-yazar Koray Düzgören ve Avrupa
Bar›fl Meclisi üyesi ve gazeteci-yazar
Murat Çak›r kat›ld›lar. 
Koray Düzgören’in baflkanl›¤›nda yap›-
lan panelde bar›fl süreci ve Kürt Aç›l›m›
tart›flmaya aç›ld›. Panelin aç›l›fl konufl-
mas›n› yapan Düzgören, panelin yap›l-
d›¤› tarih olan 10 Aral›k gününün dün-
ya insan haklar› haftas›n›n da bafllang›c›
oldu¤una dikkat çekerek, “Bu toplant›-
n›n bir önemli yan› da 10-17 Aral›k dün-
ya insan haklar› haftas›na denk gelmesi-
dir. Türkiye’de ve dünyada hala insan
haklar› ihlalleri h›zla yükseliyor. Son bir
kaç ayda artan fliddet olaylar›nda insan
haklar› ihlalerinde t›rmanma h›zland›.“
dedi. 

20 YILDA 500’E YAKIN
ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ
‹nsan haklar› haftas› olmas›na ra¤men
hak ihlallerinde art›fl oldu¤una dikkat
çeken Düzgören, “Tafl atan çocuklarla
ilgili olaylar giderek art›yor. Hükümet
Kürt aç›l›m›  çerçevesinde bu konuda
yasal de¤iflikli¤e karar vermiflti, ancak
bu yasa da geri çekildi. Terör yasas›n-
dan ma¤dur olan çocuklarla ilgili plat-
formun yapt›¤› aç›klamalara göre 20 y›l-
da 500’e yak›n çocu¤un öldürüldü¤ünü
görüyoruz. 2 bin 600’den fazla çocuk
cezaevlerinde tutukludur ve 3 bin kadar
çocuk da mahkum olmufl durumdad›r.
‹nsan haklar› haftas›nda hak ihlalleri
Türkiye’de son iki y›ldan beri çok bü-

yük bir art›fl gösterdi. Türkiye ‹nsan
haklar› haftas›na kara bir tablo ile giri-
yor” dedi.

BARIfi MÜCADELES‹
MEfiAKATL‹D‹R
Koray Düzgören’den sonra söz alan ga-
zeteci-yazar Murat Çak›r ise bar›fl müca-
delesinin savafl kadar kolay bir olay ol-
mad›¤›n› belirterek “Savafl ihtilaflar›n en
kolay çözümüdür bar›fl ise son derece
zor ve meflaketlidir, çünkü düflman ile
yap›lmas› gerekiyor. Bar›fl› ancak düfl-
man ile yapars›n›z. Bunun psikolojik ve
sosyolojik bir çok yan› var. Bar›fl müca-
delecileri bar›fla yönelik yaklafl›mlar›n›
gelifltirirken dünyadaki geliflmelere bak-
mak zorundalar. 86 y›ldan bu yana Kürt
sorununu çözemeyen Türkiye’nin yeni-
den yap›lanmas› gerekiyor” dedi.

AKP, ABD VE AB’N‹N ÇIKARLARINA
UYGUN B‹R HÜKÜMET 
Dünya’da baz› dengelerin de¤iflti¤ini ve

emperyalist devletlerin buna göre yeni
düzenlemelere gitti¤ini kaydeden Çak›r,
AKP hükümeti taraf›ndan yap›lan Kürt
Aç›l›m› projesinin de bunun bir sonucu
oldu¤unu söyledi. AKP’nin, ABD ve
AB’nin ç›karlar›na uygun bir hükümet
oldu¤unu savunan Çak›r, “Türkiye’deki
tüm egemenlerin AKP hükümeti ile bir
mutabakat içinde oldu¤unu düflünüyo-
rum. Ortado¤u’da Kürt Özgürlük hare-
keti kontrol edilemeyen tek güçtür, bu
nedenle bu gücün tasfiyesi söz konusu-
dur. Kürt aç›l›m› olarak bafllayan süreç
Kürt hareketini tasfiye süreciydi. Böyle-
si bir hareketi tasfiye etmek ancak ve
ancak Kürt halkn› yok etmekle olur, ya-
ni yeni bir jenosit ile olacakt›r. Belki ge-
rillay› yenilgiye u¤ratabilirsiniz ama sa-
vafl› kazanamazs›n›z. Art›k Kürt halk›
Kürt özgürlük hareketine sahip ç›kmak-
tad›r ve her yeni sald›r› sonucunda da-
¤a ç›kan insan say›s› artmaktad›r” dedi. 
Sunumlardan sonra panel karfl›l›kl› tar-
t›flmalarla sona erdi.

Y
azar Mehmet Bay-
rak’›n 13 Aral›k Pa-
zar günü KOMKAR
localinde verece¤i
duyrulan konferans

iptal edildi. “Kürt Sorunu,
Dersim ve Alevilik” bafll›¤›
alt›nda yap›lamas› planlanan

konferansa kat›lmak için yo-
la ç›kan Mehmet Bayrak’a Al-
manya yetkilileri taraf›ndan
ç›k›fl izni verilmedi¤i bildiril-
di. KOMKAR yetkililerinden
ald›¤›m›z bilgilere göre Lon-
dra’ya uçmak üzere Alman-
ya’daki bir havaalan›na gelen

Bayrak’a geçifl izni verilmedi. 
Nedeni konusunda bir aç›k-
lama yapmayan Alman polisi
sadece geçifl izni olmad›¤›n›
söyledi. Tüm giriflimlere ra¤-
men Bayrak’›n geçifli sa¤la-
namad›¤› için konferans›n ip-
tal edildi¤i kaydedildi. 

Britanya Bar›fl Meclisi ikinci
dönem çal›flmalar›n› bafllatt›

Mehmet Bayrak’›n
verece¤i konferans iptal edildi
Kürt tarihi ve kültürü konusunda bir çok kitab›n yazar› olan Meh-
met Bayrak taraf›ndan 13 Aral›k Pazar günü KOMKAR localinde
verilmesi planlanan konferans iptal edildi.www.a

rs
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rd
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