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‘British olmaktan
gurur duyuyoruz’
‹ngiltere’de 6May›s Perflembegü-
nü yap›lacak seçimler öncesi ga-
zetemizi ziyaret eden ‹flçi Partisi
Milletvekili Joan Ryan, toplumla-
r›m›za önemli mesajlar verdi.

Ryan, kendisinin de bu ülkeye göç-
men bir aileden geldi€ini ve bugün parla-
mentoda bir milletvekili olarak bulun-
maktan gurur duydu€unu söyledi.

Kuzey Enfield bölgesinde yeniden ‹flçi
Partisi’nin aday› olarak seçimlere kat›ld›-
€›n› ifade eden Ryan, Türkçe konuflan
toplumu çok yak›ndan tan›d›€›na, sorun-
lar›n› ve ihtiyaçlar›n› iyi analiz etti€ine
dikkat çekti.

Ryan, seçim kampanyas› kapsam›nda,
ev ziyaretlerinin yan› s›ra pazar günleri
çal›flma ofisinde vatandafllar›n sorunlar›-
n› da dinledi€ini aktard›.

Enfield Highway bölge Belediye Meclis Üyesi Alev Caz›mo€lu ve ‹flçi Partisi Kuzey Enfield Milletvekili Aday› Joan Ryan

Alper Kurtaran ve Gülseren fiahin Do€an Delman Hasan Hürer

‘Jubilee bölgesindeki
sorunlarla tek tek
ilgilenece€im’

‘Muhafazakar
Parti’nin Enfield’›
hepimizin Enfield’›’

6 May›s’ta yap›lacak seçimlerde yar›flacak
olan Muhafazakar Partili Enfield Belediyesi’ne
ba€l› Jubilee bölgesi Meclis Üyesi adaylar›n-
dan 23 yafl›ndaki Hasan Hürer, Enfield Beledi-
yesi Meclis Üyesi olan babas› Ertan Hürer ile
birlikte Olay gazetesini ziyaret etti.

Muhafazakar Parti’den Enfield Belediyesi
Meclis Üyesi ve ayn› zamanda eski Belediye
Baflkan› Do€an Delman yeniden seçilmek için
Enfield’a ba€l› Highlands bölgesinden
6 May›s’ta yap›lacak seçimlerde tekrar aday
oldu.
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‘Oylar›n›z› kullan›n’
Muhafazakar Parti Lower Edmonton

Belediye Meclis Üyesi Aday› Gülseren fiahin
ve ayn› partinin ayn› bölge aday› Alper
Kurtaran, geçti€imiz günlerde Olay gazetesini
ziyaret ederek perflembe günü yap›lacak
seçimlerde destek beklediklerini söylediler.

Muhafazakar Parti’nin ekonomik krizin
etkilerine ra€men yerel iflletmeleri korumak
için önemli kararlar ald›€›n› söyledi.
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‘Harcamay›
durdur gelir
vergisini art›r’
Önde gelen ekonomi otori-
teleri kurulacak yeni hükü-
meti uyar›yor.

Ekonomistlere göre, yeni hü-
kümetin Britanya’n›n finansal aç›-
dan tam olarak iyi haline dönme-
si için gelir vergisini 1 sterlinde
6 penny art›rmalar› gerekiyor.

Ekonomistler, geçti€imiz hafta
haz›rlad›klar› raporda, üç ana par-
tinin bütçeyi kapatmak için yeteri
kadar istekli olmad›klar›n› aç›klad›.

Rapor, hükümetteki harcama-
lar› kesmek ve bütçeyi k›smak
için partilerin ald›klar› radikal
planlar›n›n yan› s›ra iktidara ge-
len partinin gelir vergisini 1 ster-
linde 6 penny art›rmas› gerekti€i-
ni tavsiye etti.

Ekonomistler, bütün partilerin
söz verdi€i harcama kesintileri-
nin 30 bin ile 60 bin aras›nda kifli-
nin iflini kaybetmesine neden ola-
ca€›n› ve bu kesintinin bütçe aç›-
€›n› kesmek için yeterli olmaya-
ca€›na inan›yor. Ekonomistler ay-
r›ca hangi parti iktidara gelirse
gelsin bütçe aç›€›n› kapatmaya
sadece vergi art›fl›n›n yard›mc›
olaca€›na inan›yor.

EEvv ffiiyyaattllaarr››
hh››zzllaa

yyüükksseelliiyyoorr
FFaaiizz oorraannllaarr›› uuzzuunn zzaammaann

ttaabbaannddaa kkaallmmaayyaa ddeevvaamm
eeddeerrkkeenn ssaatt››ll››kk eevvlleerr ttaalleebbii
kkaarrflfl››llaamm››yyoorr..

Son 12 ay içersinde ev fiyatlar›
yüzde 10.5 artt›. Art›fl, son üç y›l
içerisinde ilk defa çift rakamageçti.
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‘Chase Farm
Hospital’›
korumak
için iki

gününüz var’
Muhafazakar Parti Kuzey Enfield Milletvekili Aday›

Nick De Bois

ANA SAYFA



‹NG‹LTERE’nin El Kaide ile
ba€lant›l› oldu€undan flüpheleni-
len kiflilerin ailelerine sosyal
yard›m› kesmesi Avrupa Adalet
Divan› taraf›ndan haks›z bulundu.

‹ngiltere’deki terörle mücadele
yasalar› uyar›nca, terör suçu
iflledi€i flüphesiyle sosyal yard›m-
dan mahrum b›rak›lan kiflilerin
aileleri de bu yard›m› alam›yor.

Ancak bir süre önce, El Kaide,
Usame bin Ladin ve Taliban ile
ba€lant›lar› oldu€u gerekçesiyle
gözalt›na al›nan bir grup flüpheli-
nin eflleri Lordlar Kamaras›’na
baflvurdu.

Baflvuru sahipleri kendilerinin
çocuk ve bar›nma yard›mlar›n›n
da kesilmifl olmas›n›n hak ihlali
oldu€unu savundu.

Lordlar›n baflvuruyu sevk etti€i
Lüksemburg merkezli Avrupa
Adalet Divan› da eflleri hakl› buldu.

Mahkeme, ‹ngiltere hükümeti-
nin, söz konusu yard›mlar›n
terörist faaliyetlerde kullan›labile-
ce€i yorumunun temelsiz
oldu€una hükmetti.

Sosyal yard›mlar›n zaten
insanlar›n asgari ihtiyaçlar›n›
karfl›layacak boyutta oldu€unu

hat›rlatan mahkeme, bunlar›n bir
terör eyleminde kullan›lmas›n›n
zor oldu€unu savundu.

Avrupa Adalet Divan›’n›n karar›
sonras›nda, ‹ngiltere’nin terörle
mücadele yasalar›nda de€ifliklik
yapmak zorunda kalabilece€i
belirtiliyor.

Prof. Dr. Ata ATUN

AB’de
Do€rudan
Ticaret
Savafl›
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‘Seçimlerde pasif
olmayal›m’

Ak›nc›lar ipten
döndü

Sayfa 8

Ev fiyatlar›
h›zla yükseliyor
Nationwide Yap› Kooperati-

fi’nin yapt›€› son anket, ev
fiyatlar›n›n sadece geçen ay
yüzde 1 oran›nda yükseldi€ini
gösteriyor.

Geçen y›l ev fiyatlar›ndaki art›fl,
özellikle ev talebinden çok sat›l›k em-
lak say›s›ndaki azl›ktan kaynakland›.
Bu art›fl›, uzun zamand›r düflük sevi-
yede devam eden faiz oranlar›
destekledi.

Bununla birlikte geçti€imiz pazar
emlak uzmanlar›, ev fiyatlar›n›n en az
yüzde 20 yükselece€ini tahmin etti.
Tabana vuran faiz oranlar›, ucuz
mortgage’ler ve tedariklerdeki k›s›nt›
yeni emlak patlamas›na neden olan
faktörler oldu.

Bankalar›n ise ortalama faiz oran-
lar›n› yüzde 4’ten yüzde 3’e düflürme-
leri tahmin ediliyor. Merkez Bankas›
Baflkan› Mervyn King bile yüzde 0.5
olan temel faiz oran›n›n önümüzde 4
y›l daha de€iflmeyece€ini tahmin etti-
€ini söyledi.

Di€er yandan ev fiyatlar›n›n 2010
y›l› içerisinde normale dönmesi bek-
leniyor. 2011 y›l›nda hükümetin ka-
mu harcamalar›nda yapacaklar› k›s›n-
t›lar, iflsizli€in artmas›na neden olur-
ken di€er yandan da ev fiyatlar›ndaki
art›fl› yavafllataca€› tahmin ediliyor.

Ancak analistler, yeni emlaklarda-
ki k›s›nt›n›n 2012 y›l›nda yüzde 9,
2013 y›l›nda da yüzde 4’lük bir art›fla
neden olaca€›n› aç›kl›yor.

Ekonomi ve ‹fl Araflt›rma Merkezi,
2011 y›l›n›n ilk aylar›na kadar mort-
gage oranlar›n›n yüzde 4’ten yüzde
3’e düflece€ine inan›yor.

Faiz oranlar›ndaki düflüfl, hüküme-
tin dev bütçe aç›€›n› kesmesi halinde
para piyasalar›nda yeniden sa€lanan
güven ile sürdürülebilecek.

Baflar›k, Türkler’den
destek bekliyor

REFORM 2000 PART‹S‹ M‹LLETVE-
K‹L‹ ADAYI EROL BAfiARIK,
6 May›s Perflembe günü yap›lacak ge-
nel seçimlerde Türk toplumundan
destek bekliyor.

‹ngiltere'ye gelen Erol Baflar›k,
uzun zaman önce ticareti b›rakarak
girdi€i politikada baflar› peflinde ko-
fluyor. Öncelikle Türk seçmenlerin
oylar›n› hedefleyen Baflar›k, Reform
2000 partisiyle ‹ngiliz siyasetinde
söz sahibi olma yolunda ilerlemeyi
hedefliyor.

‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakül-
tesi mezunu olan Baflar›k, ilk kez
2001 y›l›nda ‹ngiltere'de yap›lan ge-
nel seçimlere kat›lan 25 partiden biri
olmufltu. 1997 y›l›nda Ba€›ms›z Mil-
letvekili aday› olarak ilk girdi€i se-
çimlerde ald›€› 101 oyu, 2001 genel
seçimlerinde bin 412'ye ç›kard›.

Önümüzdeki genel seçimlere ha-
z›rlanan Erol Baflar›k, Türkiye ve K›b-
r›s'›n sorunlar›n› ‹ngiliz Parlamento-
su’nda dik durarak savunacaklar›n›,
kendi problemlerini kendi güçleriyle
çözeceklerini söylüyor.
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Adalet Divan›, sosyal yard›m› kesilen aileleri hakl› buldu

Adalet Divan› ‹ngiltere’yi
haks›z buldu

Muhafazakar Parti Ku-
zey Enfield Milletvekili
Aday› Nick De Bois,
Chase Farm Hospital’›n
Muhafazakar Parti hü-
kümetinde kapat›lma-
yaca€› sözünü verdi.
Bois, “Hastanenizi ko-
rumak için yaln›zca 2
gününüz kald›” dedi.

‹fiÇ‹ PART‹S‹ KUZEY ENFIELD
M‹LLETVEK‹L‹ ADAYI JOAN
RYAN’›n k›sa bir süre önce
Muhafazakar Parti’nin iktidara
gelmesi halinde Enfield’daki Chase
Farm Hospital’› kapataca€›
yönündeki iddialar›n›n tamamen
yanl›fl oldu€unu söyleyen Bois,
“Joan Ryan, Muhafazakarlar’›n
hastaneyi özel bir sa€l›k flirketine
satacaklar›n› iddia ediyor. Bu
do€ru de€il. Biz hastaneyi
korumak için çal›fl›yoruz.
Muhafazakar Parti hükümetinde
hastane aç›k kalacak” dedi.

Joan Ryan’›n iddialar›n›n hiçbir
do€ruluk tafl›mad›€›n› vurgulayan
Bois, seçmenlere de seçimlere çok
k›sa bir süre kala bu tür yalan ve
yanl›fl hikayelere kanmamalar›
ça€r›s›nda bulundu.

Joan Ryan’›n Enfield Belediye-
si’nin özel sa€l›k flirketi BMI ile
gizli bir toplant› yaparak hastaneyi
satacaklar› iddialar›na karfl›l›k
Bois, hastanenin belediyeye bile
ait olmad›€›n› bu yüzden sat›lmas›-
n›n da imkans›z oldu€unu söyledi.
Bois, hastane yönetimi, Enfield
Belediye Lideri Michael Rye ve
BMI avukatlar›n›n Ryan’›n iddiala-
r›n› do€rulamad›klar›n› vurgulad›.

Bois flöyle konufltu: “Joan
Ryan’›n aç›klamalar› içler ac›s›.

Korku dolu hikayeler yaratarak
insanlar›n oylar›n› almaya çal›fl›-
yor. Hastanenin sahibi Enfield
Belediyesi de€il, dolay›s›yla
satmas› da imkans›z.”

Enfield Belediyesi Lideri Micha-
el Rye ad›na avukatlar›n harekete
geçtiklerini ve BMI ile birlikte
yasal yollara baflvuracaklar›n›
belirten Bois, seçimlere yaln›zca 2
gün kala seçmenlerin yanl›fl
kararlar vermemeleri gerekti€ini
sözlerine ekledi.

‘Chase Farm
Hospital’› korumak
için iki gününüz var’

Muhafazakar Parti Kuzey Enfield Milletvekili Aday› Nick De Bois

1.SAYFANIN DEVAMI

Irak petrolleri
için Türk

flirketlerine ça€r›

ANA SAYFA
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‹flçi Partisi Milletvekili Aday› Joan Ryan
ve Belediye Meclis Üyesi Alev Caz›mo€-
lu, Olay gazetesini ziyaret ederek per-
flembe günü yap›lacak genel ve yerel se-
çimlerde Türkçe konuflan toplumdan
destek beklediklerini söyledi.

Geçti€imiz cumartesi günü gazetemi-
ze gelen Joan Ryan, çok iyi geçen bir se-
çim kampanyas›n› geride b›rakt›€›n› ifa-
de ederek, “Bölgemdeki insanlar›n kap›-
lar›n› tek tek çald›m, sorunlar›n› dinle-
dim. Pazar günleri ofisime gelenler de ol-
du. ‹nsanlar›n ne istediklerini çok iyi bili-
yorum” dedi.

Bölge vatandafl›n›n her alanda hizmet
bekledi€ini kaydeden Ryan, Enfield
bölgesinin en önemli sorunlar›ndan
birisinin Chase Farm Hastanesi
oldu€unu söyledi.

1997 y›l›nda milletvekili olarak seçildi-
€inde vatandafllara bu hastanenin kapa-
t›lmamas› için söz verdi€ini ve sözünün
arkas›nda durdu€unu kaydeden Ryan,
“Bu hastane kesinlikle kapat›lmayacak.
Bölge insan›n›n, yafll›s›yla, genciyle, aile-
siyle bu hastaneye ihtiyac› var. Muhafa-
zakar Parti’nin, bu hastaneden önce iki
hastaneyi daha satt›€›n› biliyoruz. fiimdi
de Chase Farm Hastanesi’ni satmak isti-
yorlar ve buna dur demek laz›m” dedi.

Ryan, Muhafazakar Parti’nin hastane-
nin kapat›lmamas› konusunda garanti
sunmad›€›na da dikkat çekerek, “Chase
Farm Hastanesi bölge insan›n›n bir nu-
maral› sorunudur. Bu hastaneyi kesinlik-
le kurtarmam›z laz›m ve daha fazla in-
san›n sa€l›€›n› riske sokmamal›y›z. Has-
tanenin kurtar›lmas› için perflembe günü
vatandafllar›n ‹flçi Partisi’ne oy vermele-
ri gerekiyor” diye konufltu.

Konuflmas›nda ekonomik krize de de-
€inen Ryan, “Ülke olarak içinde bulundu-
€umuz genel sorun ise ekonomik krizdir.

‹nsanlar›n bu global krizden kaynakla-
nan kaosu anlamalar› gerekiyor. ‹flçi Par-
tisi bu ekonomok enkaz› ortadan kald›r-
mak için çal›fl›yor. Ekonomide, sa€l›kta
ve e€itimde ‹flçi Partisi’nin devam eden
iyilefltirme projeleri var. Bunlar›n silbafl-
tan olmas›na izin vermemeliyiz” fleklin-
de konufltu.

Ryan, Türkçe konuflan toplumun çok
say›da küçük iflletmeleri bulundu€unu,

Muhafazakar Parti’nin iktidara gelmesiy-
le büyük bir riskle karfl› karfl›ya kalacak-
lar›n› ifade etti.

6 May›s Perflembe günü yap›lacak
olan seçimlere çok say›da Türk ve Kürt
aday›n›n da kat›ld›€›n› kaydeden Ryan,
flunlar› söyledi:

“Alev Caz›mo€lu bunlardan birisi ve
kendisiyle birlikte çal›fl›yor olmaktan
son derece mutluyum. Ayr›ca Yusuf
Çiçek ve Tahsin ‹brahim seçimlere
kat›l›yor.

Bu kadar aday›n olmas› Türk toplumu
aç›s›ndan son derece önemlidir. Alev ay-
n› zamanda ‹flçi Partisi’nin aday›d›r. Ör-
ne€in, ailem ‹rlandal› olmas›na ra€men
ben ‹rlandal›lar’›n aday› de€il, ‹flçi Parti-
si’nin aday›y›m. Bu son derece önemli
bir konu.

‹flçi Partisi bütün toplumlar› kucakla-
yan bir yap›ya sahiptir. Partimiz onlara
sayg›, tolerans ve imkan tan›yor.”

Konuflmas›n›n son bölümünde, enteg-
rasyon ve farkl› kültürlerin önemine de-
€inen Ryan, “Türkçe konuflan bir genç,
kendisinin nereden geldi€ini, kimli€ini
ve kültürünü bilmek zorundad›r. Ama
ayn› zamanda içinde yaflad›€› topluma
entegre olmas› son derece önemlidir.
Farkl› kültürlere aç›k olmal›y›z ve onlar-
dan korkmamal›y›z” dedi.

Ryan, Muhafazakar Partili Enfield Be-
lediyesi’nin bölgedeki Türk okullar›na
gereken yard›m› yapmad›€›n› ve grant
vermedi€ini belirterek, “Tüm bunlar bu
belediyenin toplumu desteklemedi€ini
gösteriyor” diye konufltu.

Alev Caz›mo€lu da, “Ben Türk kökenli
biri olarak, ‹flçi Partisi’nin aday›y›m ama
bütün toplumlar› temsil ediyorum. Seçil-
di€imiz zaman onlar için çal›flaca€›m”
dedi.

Maliye Bakan› Darling, kriz yönetiminde
baflar›l› olarak nitelendirildi

Seçmenler
ülke ekonomisine

odakland›
6 MAYIS’taki seçimlere sadece 2 gün kala
tart›flmalar ekonomi politikalar› üzerinde
yo€unlafl›yor.

Finans çevreleri net tav›r
sergilememekle birlikte Muhafazakar
Parti’nin ekonomideki kurmay› George
Osborne’a tereddütle yaklafl›yor.

Financial Times’ta yay›mlanan 28
Nisan tarihli de€erlendirmeye göre,
Muhafazakar Parti aday› George
Osborne, ekonomi çevrelerini
uygulayacaklar› politikalar için ikna
etmeyi baflaramad›.

Maliye Bakan› Alistair Darling ise
özellikle kriz yönetiminde baflar›l› isim
olarak görülüyor.

Financial Times taraf›ndan City’den 30
önemli ismin nabz› tutularak sunulan
araflt›rmada, dikkat çeken bir nokta da
Liberal Demokratlar’›n ekonomi
kurmay›na hiç yer verilmemesi. Oysa
Liberal Demokrat aday Vince Cable,
çeflitli kamuoyu yoklamalar›nda ‹ngiliz
halk›n›n ekonomide en çok güvendi€i
isim olarak öne ç›k›yor.

Finans çevreleri partileri, izleyecekleri
ekonomi politikalar› hususunda
yeterince aç›k olmamakla suçluyor.
Seçimler sonras›nda kriz sebebiyle
kemer s›kma politikalar› uygulanmas›
kaç›n›lmaz olsa da bu durum seçim
kampanyalar› süresince her üç parti
taraf›ndan da aç›kl›kla dile getirilmiyor.

Ryan, Türkiyeli
toplumdan destek istedi

Enfield Highway bölge Belediye
Meclis Üyesi Alev Caz›mo€lu ve

‹flçi Partisi Kuzey Enfield Milletvekili
Aday› Joan Ryan

MANfiET‹N DEVAMI
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6 May›s’ta yap›lacak seçim-
lerde yar›flacak olan Muha-
fazakar Partili Enfield Bele-
diyesi’ne ba€l› Jubilee böl-
gesi Meclis Üyesi adayla-
r›ndan 23 yafl›ndaki Hasan
Hürer, Enfield Belediyesi
Meclis Üyesi olan babas›
Ertan Hürer ile birlikte Olay
gazetesini ziyaret etti.

Parlamento ve yerel belediyelere gidecek
temsilcilerin belirlenece€i seçim gününe
say›l› günler kala, çal›flmalar›n›
h›zland›ran Muhafazakar Parti’den
Jubilee Bölgesi Belediye Meclis Üyesi

Aday› olan Hasan Hürer, gazetemizi
ziyaret ederek, seçilmeleri halinde
belediye olarak topluma ne gibi
hizmetler vereceklerini anlatt›.

May›s ay›nda 24 yafl›na girecek olan
genç Muhafazakar Partili Hasan Hürer,
London School of Economics (LSE)
mezunu. Babas›n›n izinden gitti€ini
belirten Hürer, babas› gibi Yeminli Mali
Müflavirlik için gerekli olan s›navlar›n›
baflar›yla geçti€ini ve ard›ndan da yine
babas› gibi Muhafazakar Parti’ye üye
oldu€unu kaydetti. Hürer, politikayla 8
y›ld›r aktif olarak ilgilendi€inin de alt›n›
çizdi.

Babas›n›n seçimlere haz›rland›€›
dönemlerde politikan›n ilgisini çekti€ini
ve o gün bugündür de politikayla

yak›ndan lakadar oldu€unu belirten
Hürer, “Babam›n çal›flmalar›n› hep göz-
lemledim. Onun insan iliflkilerini ve
yard›m kurumlar›na verdi€i deste€i
gördükçe babamla daha fazla gurur
duydum. Yaflad›€›m tüm bu süreç de
Muhafazakar Partili olarak politikaya
at›lmama neden oldu” diye konufltu.

Hürer, hergün babas›yla insanlar ve
toplum için nas›l daha yararl› çal›flmalar
yapabilecekleri hakk›nda saatlerce
konufltuklar›n› bunun da politik hayat›n-
da tecrübe oluflturdu€unu kaydetti.

Enfield Belediyesi olarak seçimlerden
baflar›yla ç›kmalar› halinde bölgenin
sorunlar› ile daha yak›ndan ilgilenecekle-
rini belirten Hasan Hürer, aktif olarak
çal›flt›€› Jubilee bölgesinde bölge
sakinlerinin henüz encümen üyelerinin
ad›n› bilmediklerini ve insanlar›n
kendilerine yard›mc› olmas›n› bekledikle-
ri encümen üyelerini tan›mas›n›n önemli
oldu€unun alt›n› çizdi.

“‹nanc›m›z var ve küçük gibi görünen
ama ileride büyük sorunlara yol
açabilecek tüm ayr›nt›lara zaman
ay›raca€›z” diyen Hasan Hürer, flöyle
devam etti: “7 bölgeden oluflan
Edmonton’›n 6 bölgesi ‹flçi Partisi’ne, 1
bölgesi Muhafazakar Parti’ye ait. ‹flçi
Partisi’ne ait olan 6 bölgede birçok
sorunun üzerine gidilmiyor. Az›nl›k
oldu€umuz için biz de bu bölgeler için
karar alam›yoruz. Belediye bir bütün
olarak hareket ediyor fakat ‹flçi Partisi
ifllerini do€ru yapm›yor.”

Seçilmeleri halinde, ‘graffiti’, kald›r›m-

lar ve yollar›n durumlar›, ›fl›kland›rma ve
çöplerin toplanmas›yla ilgili küçük gibi
görünen fakat insanlar› rahats›z eden
konularla tek tek ilgileneceklerini
belirten Hasan Hürer, Muhafazakarlar
olarak herkese eflit davranacaklar›n› ve
bölge sakinlerini hayal k›r›kl›€›na
u€ratmayacaklar›n› belirtti.

Büyük anne ve babas›n›n Kuzey
K›br›s’tan gelen göçmenler oldu€unu, bu
yüzden de Londra’da yaflayan K›br›sl›
Türkler’in, Kürt ve Türk toplumlar›n›n
fark›nda olduklar›n› belirten Hasan
Hürer, çal›flkan bir toplum olan Kürt,
Türk ve K›br›sl› Türkler’in ‹ngiltere’ye
gayet iyi uyum sa€lad›klar›n› ve
Edmonton bölgesinde herkesin en az bir
komflusunun bu toplumdan geldi€ini
belirtti.

Edmonton bölgesinde Muhafazakar
Partililer olarak farkl› yafl gruplar›ndan
ve kültürden gelen adaylarla seçime
girdiklerinin alt›n› çizen Hürer, farkl›
kesimden gelen insanlar›n, toplumun
sorunlar›na ve o toplumda yaflayan
yabanc›lar›n sorunlar›na daha duyarl›
olabileceklerini kaydetti.

‹flçi Partisi’nin Chase Farm Hospital’in
kapat›lma tehlikesiyle karfl› karfl› oldu€u
yönündeki iddialar›n›n as›ls›z oldu€unu
belirten Hasan ve Ertan Hürer, bunun
seçimler öncesi ‹flçi Partisi’nin ortaya
att›€› mesnetsiz bir iddia oldu€unu
söyledi. Seçmenlerin Muhafazakar
Parti’ye karfl› korkutulmak istendi€ini de
sözlerine ekleyen Hasan ve Ertan Hürer,
konuyla ilgili yasal ifllemler bafllat›ld›€›n›
da belirtti.

‘Jubilee bölgesindeki sorunlarla
tek tek ilgilenece€im’

Muhafazakar Parti Enfield Jubilee bölgesi Belediye Meclis Üyesi Aday› Hasan Hürer
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‹ngiltere’de 6 May›s Perflem-
be günü yap›lacak genel ve
yerel seçimlerde yar›flacak
adaylar, seçmenlere son
mesajlar›n› veriyorlar.

MUHAFAZAKAR PART‹ LOWER EDMON-
TON BELED‹YE MECL‹S ÜYES‹ ADAYI
GÜLSEREN fiAH‹N ve ayn› partinin ayn›
bölge aday› Alper Kurtaran, geçti€imiz
günlerde Olay gazetesini ziyaret ederek
perflembe günü yap›lacak olan
seçimlerde destek beklediklerini
söylediler.

fiahin ve Kurtaran Muhafazakar
Parti’nin ekonomik krizin etkilerine
ra€men yerel iflletmeleri korumak için
önemli kararlar ald›€›n› söyledi.

‹flçi Partisi’nin tekrar seçimleri
kazanmas› halinde de vergileri yüzde 23,
katma de€er vergisini de (VAT) yüzde
20’ye ç›karmay› planlad›€›n› savunan
fiahin, flunlar› söyledi: “‹flçi Partisi
hükümetinde banka sektöründe haks›z
kazançlar ç›km›flt›r. Muhafazakar Parti
bunu ortaya ç›karm›fl ve de engel
olmufltur. Muhafazakar Parti mesleki
e€itimde gençleri meslek sahibi yapmak
için yat›r›mlar yapm›fl ve yapmaya
devam etmektedir.”

“Gençler bizim gelece€imizdir” diyen
Gülseren fiahin, “Gençlere gerekli olan
e€itimi ve istedikleri dalda meslek e€itimi
vererek, gelece€e sa€lam ad›mlarla
ilerlemesini sa€lamak zorunday›z. Bunu
da sonuna kadar yapaca€›z. Gençlerimi-
zin sokak çetelerine kar›flarak, uyuflturu-
cu bata€›nda yok olmas›na izin
vermeyece€iz. Hiçbir suç cezas›z

kalmayacak. Gelece€imiz olan gençlere
meslek edinme garantisi ve de ifl öncesi
tecrübe edinmesi için gereken imkanlar
sa€lanacakt›r” fleklinde konufltu.

Muhafazakar Parti adaylar› ola-
rak verdikleri vaadlerin arkas›n-
da duracaklar›n› ifade eden fiahin,
“Daha güvenli bir Edmonton için Türk-
Kürt ve K›br›sl› Türk toplumlar› olarak 6
May›s Perflembe günü yap›lacak yerel ve
genel seçimlerde sesimizi duyurmak ve
‘biz de var›z’ demek için lütfen sand›k
bafl›na gidip oy kullanal›m” ça€r›s›nda
bulundu.

Alper Kurtaran ise seçimlere ikinci kez
kat›ld›€›n› ve bir önceki seçimleri az bir
oy oran›yla kaybetti€ini hat›rlatarak,
flöyle devam etti: “Bu seçimlerde baflar›l›
olup toplumlar›m›z›n yarar›na çal›flmak
istiyorum. Perflembe günü yap›lacak
seçimlerde Türkçe konuflan toplumun
deste€ini bekliyorum.”

Lower Edmonton bölgesinde konut
baflta olmak üzere, güvenlik, sa€l›k ve
e€itim gibi sorunlar›n ön plana ç›kt›€›n›
kaydeden Kurtaran, “Bölgede seçimleri
kazanmam›z halinde daha güvenli bir
bölge için polis say›s›n› art›rmay›
planl›yoruz” diye konufltu.

Kurtaran, 13 y›ld›r iktidarda bulunan
‹flçi Partisi’nin halk›n ödedi€i vergileri
askeri alanlara aktard›€›n› kaydederek,
“Son derece yanl›fl politikalar izlediler ve
halk›n güvenini kaybettiler” dedi.

Kurtaran, seçim günü oylar›n› kullana-
cak seçmenleri de uyararak, “Perflembe
günü 4 oy kullanma hakk›n›z bulunmakta-
d›r. Üç hakk›n›z› belediye meclis üyeleri
için bir hakk›n›z› da milletvekili adaylar›
için kullanabilirsiniz” diye konufltu.

Muhafazakar Partili adaylar Gülseren fiahin ve Alper Kurtaran

‘Biz de var›z
demek için
oy kullan›n’
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Muhafazakar Par-
ti’den Enfield Beledi-
yesi Meclis Üyesi ve
ayn› zamanda eski Be-
lediye Baflkan› Do€an
Delman yeniden seçil-
mek için Enfield’a
ba€l› Highlands böl-
gesinden 6 May›s’ta
yap›lacak seçimlerde
tekrar aday oldu.

2 MAYIS PAZAR günü Olay gaze-
tesini ziyaret eden Muhafazakar
Partili ve eski Enfield Belediye
Baflkan› Do€an Delman, seçim-
ler öncesi yürütülen kampanya
çerçevesinde Türkçe konuflan
topluma gazetemiz arac›l›€›yla
mesaj verdi.

Enfield Highlands bölgesin-
den tekrar seçilebilmek için
adayl›€›n› koyan ve Enfield
Belediyesi’nde Plan Komisyonu
Baflkan Yard›mc›l›€› yapan Do-
€an Delman, insanlar› bilgilen-
dirme ve yönlendirmede yar-

d›mc› olabilece€ini de belirtti.
Do€an Delman ayn› zamanda Li-
sans Komisyonu Baflkan Yar-
d›mc›l›€› ve Aklama Komisyonu
Baflkanl›€› da yap›yor.

‹flçi Partili Joan Ryan’›n Cha-
se Farm Hospital’›n Enfield Bele-
diyesi taraf›ndan sat›laca€›na
dair iddialar›n›n tamamen as›l-
s›z odu€unu belirten Do€an Del-
man, bu konuyla ilgili Muhafaza-
kar Parti olarak yasal ifllem
bafllatt›klar›n› vurgulad›. Hasta-
nenin sat›fl› ile ilgili ç›kan haber-
lerin yalan oldu€unu, Belediye
olarak hastane sat›fl› ile ilgili ka-
rar yetkilerinin olmad›€›n›, böy-
le bir karar›n ancak Sa€l›k Ba-
kanl›€› taraf›ndan al›nabilece€i-
nin de alt›n› çizdi.

Do€an Delman, ‹flçi Parti-
si’nin 2013 y›l›nda Chase Farm
Hospital’›n acil servis bölümü-
nün kapat›lmas›yla ilgili bir
karar ald›€›n›, Muhafazakar
Parti olarak hükümete gelirlerse
hastaneyi kapatmak yerine
ayakta tutmak için ‹flçi Parti-
si’nin ald›€› karar› durduracakla-
r›n› vurgulad›.

Muhafazakar Parti olarak 8
y›ld›r Enfield Belediyesi’nin
kontrolünü ellerinde tuttuklar›n›
ve o günden beri çok iyi
çal›flt›klar›n› belitti. Delman,
belediye olarak yeni asfalt ve
kald›r›m yap›m›na 70 milyon
sterlin, ›fl›kland›rma çal›flmalar›
için ise 24 milyon sterlin har-
cad›klar›n› belirtti. Ba€›m-
s›z Murakabe (Denetleme)
Komisyonu’nun ald›€› karara da

de€inen Do€an Delman, Enfield
Belediyesi’nin bu komisyon
taraf›ndan Londra’n›n en temiz
3’üncü belediyesi seçildi€ini,
Enfield s›n›rlar› içinde bulunan 6
tane park›n da ‘yeflil bayrak’
ödülü ald›€›n› söyledi.

2002 y›l›nda Enfield’› devral-
d›klar›nda Ba€›ms›z Denetleme
Komisyonu taraf›ndan ‘zay›f’ de-
recesi verilen belediyeyi 8 y›l

içinde ‘en iyi’ duruma tafl›d›kla-
r›n› ve seçilmeleri durumunda
çal›flmalar›na devam edecekleri-
ni kaydeden Delman, Enfield
bölgesine 2 yeni ilkokul açmay›
planlad›klar›n› da belirtti. Muha-
fazakar Parti olarak belediye
vergisinde (council tax) yüzde 0
art›fl uygulad›klar›na dikkat çe-
ken Delman, bölge sakinlerine
verdikleri sözleri tutacaklar›n›,
belediye vergisini enflasyonun
art›fl oran› kadar yükseltecekle-
rini ya da alt›nda tutacaklar›n›
belirtti.

Ayr›ca belediye evlerinin mo-
dernize edilmesinde 147 milyon
sterlin harcand›€›n›, verdikleri
sözlerin hizmetleri ile paralel
ilerledi€ini söyleyen Enfield
Highlands bölgesinden Belediye
Meclis Üyesi Aday› olan Do€an
Delman, gazetemiz arac›l›€›yla
Türkçe konuflan topluma flu me-
saj› verdi: “Belediye vergisinin
en düflük oldu€u ve en iyi hiz-
metlerin verildi€i Enfield Beledi-
yesi’nin hizmetlerine devam et-
mesini istiyorsan›z oyunuzu Mu-
hafazakar Parti’ye verin. Muha-
fazakar Parti’nin Enfield’› hepi-
mizin Enfield’›d›r.”

Enfield Belediye Meclis Üyesi Do€an Delman

‘Muhafazakar Parti’nin
Enfield’› hepimizin Enfield’›’
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Vatanseverlik ve insan›n milletine en yüce duygularla derinden ba¤l›
olmas› ayn› zamanda gerçek bir bar›flsever olmas›na asla engel
de¤ildir. Bu itibarla gerçek bar›flseverlik gerçek vatanseverlik gibi bir
siyasi partinin veya takdim edilmek istendi¤i gibi siyasal bir cephe veya
ittifak›n tekelinde veya inhisar›nda olmas› düflünülemez. Y›llar süren
Rum sald›rganl›¤› karfl›s›nda, 47 y›ldan beri büyük ac›lar çekmifl K›br›s
Türkü bar›fl›n, özgürlük ve insanca yaflama hakk›n›n gerçek de¤erini ve
bedelini çok iyi bilmektedir. Bu nedenedir ki K›br›s Türkü için Anavatan
Türkiye’nin ve Türk ordusunun etkin garantileri ve fiili güvenceleri
KKTC’nin ilelebet var olmas›n›n ve K›br›s’ta kal›c› bar›fl›n temel tafl›d›r.

ABD Eski D›fliflleri Bakan› ve ünlü Siyaset Bilimcisi ve Devlet Adam›
Henry Kissinger, Somali’den Bosna’ya, Nagaro-Karaba¤’dan Lübnan’a,
Ruand’dan Çeçenistan’a, Kongo’dan Vietnam’a ve nihayet
Ortado¤u’dan K›br›s’a uzanan tüm etnik kavga ve ithilaflar› inceledikten
sonra flu sonuca varm›flt›r. “K›br›s sorunu gibi tarih içinde kökleflmifl
etnik kavgalar› ve gerilimleri çevreleyen husumet ve karfl›l›kl›
güvensizlik a¤lar› o kadar derindir ki söz konusu etnik fay hatlar›
aras›nda birlefltirici köprüler kurmak imkans›zlafl›r. Bu tür etnik
sorunlara müzakerelerle veya arabulucularla çözüm getirmenin örne¤i
yoktur. Çözüm taraflardan bir kanad›n mutlak galibiyeti veya karfl›l›kl›
direnme gücünün zaman içinde tükenmesi üzerine infla edilebilir. Etnik
bir savafl bafllad›ktan sonra sonucun ço¤u kez, etnik az›nl›¤›n katliam›
ile neticelenmesi veya etnik guruplar›n yeniden siyasal birlikteli¤i yerine
zorunlu siyasal ayr›l›¤› ile sonuçlanmas› beklenmelidir.”

Gerçekten Kissinger’in analizine uygun olarak, Rum-Yunan kanad›,
1963–74 y›llar› aras›nda K›br›s Türkü’nü silahl› sald›r›lar ve soyk›r›ma
varan toplu katliamlarla tam bir yenilgiye u¤ratmak istemifl, ancak bu
misyonda baflar›l› olamam›flt›r. 1974 Türk Bar›fl Harekat› K›br›s
Türkü’nü topyekun bir imhan›n efli¤inden kurtarm›fl ancak bu s›n›rl›
harekat Ada’da Rumlar’› vatans›z ve devletsiz b›rakmam›fl, Rum
kanad›n›n topyekun yenilgisini ise amaçlamam›flt›r. Bu nedenle, Türk
ordusu, insanl›k tarihinin en hakl›, en insanc›l ve en asil askeri
harekat›n› gerçeklefltirmifltir. Rahmetli Say›n Bülent Ecevit’in de¤erli
önderli¤inde insanl›k tarihine kazand›r›lan bu harekat için Anavatan
Türkiye’nin, baflta Rum-Yunan kanad› olmak üzere dünyaya ödenecek
hiçbir borcu yoktur. Do¤al ve pek hakl› olarak y›llard›r sald›r›lara
muhatab olan ve devletsiz b›rak›lan K›br›s Türkü, Kuzey’de Ada’n›n
yüzde 38’ine tekabül eden bir co¤rafyada kendi devletini ve
ba¤›ms›zl›¤›n› ilan ederek 1974’ten bu yana güven ve istikrar içinde
yaflamaya yönelmifltir. 35 y›l sonra kökleflmifl bu istikrar temellerini
ortadan kald›r›p, iki kesimli, iki ayr› ve egemen halka dayal› iki devletli
güvenceler yerine tek devlet, tek halk, tek egemenlik, tek vatandafll›k,
tek uluslararas› kimlik esas›na dayal› ve serbest dolafl›m, serbest
yerleflim ve göçmenlerin 1974 öncesi mülklerine dönme hakk›n› içeren
yeni bir görüflme sürecini benimsemek, K›br›s Türkü’nün gelece¤ini
etnik fay hatlar›n›n yeniden tehdit etti¤i, savunmas›z, 1974 öncesi
günlere götürmektir. Oysa Kissinger’in öngördü¤ü gibi iki etnik ulusun
zorunlu ayr›l›fl›, 1975 nüfus mübadelesi antlaflmas› ile K›br›s’ta tam
olarak gerçekleflmifl ve kal›c› bar›fl›n iki ayr› devlete dayal› temelleri
at›lm›flt›r.

Orta Do¤u sorununun çözümünde iki devletli çözüm fleklini savunan
‹ngiltere eski Baflbakan› Tony Blair, “Tek devletli çözüm öngörüldü¤ü
takdirde kimin devleti kavgas› sonsuza dek sürecektir” diyerek gerçek
ve kal›c› bir çözümü iki devletli çerçeveye oturtmufltur.

K›br›s Türkü için iki devlete dayal› güvenli bir çözüm fleklini çok
görmek, K›br›s’ta Helen Egemenli¤ine davetiye ç›karmakt›r. 2004
y›l›nda KKTC Bar›fl Cephesi’nin, “K›br›s’ta bar›fl engellenemez, bar›fl
hemen flimdi sloganlar›” aç›kca teslimiyeti ça¤r›flt›rm›fl ve adeta
KKTC’de mücadele direncinin tükendi¤i izlenimini vermifltir.
Ambargolar›n kald›rma taahhüdünü veren AB, “tan›nma istemiyoruz ve
görüflme masas›nda en k›sa zamanda bar›fl›n tesis edilmesini istiyoruz,
bar›fl, hemen flimdi!” gibi yaklafl›mlar› y›lg›nl›k olarak alg›lam›fl ve
2004’ten bu yana Rum-Yunan dayatmalar›na boyun e¤mifltir. 2010
y›l›nda ayn› senaryonun sahnelenmesi görüflmelerdeki pazarl›k
gücümüze yepyeni bir darbe indirmektedir.

BU fiARTLAR ALTINDA, B‹RLEfiM‹fi M‹LLETLER GENEL
SEKRETER‹NE ANLAfiMAZLIK HUSUSLARINI ÇÖZMEK ÜZERE
YETK‹ VERMEK, “DÜNYA VE DÜNYALI OLMAK” U⁄RUNA KIBRIS
TÜRKÜ’NÜ 1974 ÖNCES‹ fiARTLARA SÜRÜKLEYECEK TÜKENME
FERMANLARINA ‹MZA KOYMAK DEMEKT‹R.

Dünyay› AB deste¤inde yan›na alm›fl Rum-Yunan kanad›n›n
bugünkü görüflme zemininden bekledi¤i budur. Oysa 25 Nisan 2004
sabah› dünya, KKTC’nin yan›nda ayr› devlete ve ambargolar›n
kald›r›lmas›na destek vermeye haz›rd›. Bu f›rsat› de¤erlendiremeyenler
görüflmelerin ç›kmaz soka¤›nda KKTC için güvenli bir gelecek infla
edemez. Yepyeni bir gelece¤i ve yepyeni yaklafl›mlarla infla etmek
mümkündür. 47 y›ld›r çözüme yanaflmayan, tüm BM bar›fl planlar›n›
reddeden, görüflme masas›nda diledi¤i anda oyunun kurallar›n› ve
hedef tahtas›n› de¤ifltiren, imzalad›¤› tüm antlaflmalar› bir anda y›rt›p
atan bir muhatap karfl›s›nda K›br›s Türkü’nün kaderini “görüflme
masas›n› terkeden taraf olamay›z” gibi bir söylemle tutsak edemeyiz.

KKTC’deki bar›fl cephesi

nereye kofluyor?
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Tansel Fikri

KKTC E.Maliye Bakan›
E.Büyükelçi

Dursun Altun, Türkçe
konuflan topluma sesle-
nerek, “13 y›ld›r ‹ngilte-
re’de iktidarda bulunan
ve her projesi baflar›s›z-
l›kla sonuçlanm›fl bir
partiye destek vermek
anlams›z olur” dedi.

GEÇT‹⁄‹M‹Z günlerde Olay
gazetesini ziyaret eden Cllr Aday›
Dursun Altun, ‹flçi Partisi’nin
politikas›yla tükenmifl bir parti
oldu€unu savundu.

Muhafazakar Parti’nin plan ve
projeleriyle güçlü bir parti oldu€unu
kaydeden Altun, “Muhafazakar Parti
iktidara gelmesi durumunda ülkeyi
ekonomik olarak kalk›nd›raca€›na
inanc›m tam. Bu partiden aday
oldu€um için bunlar› söylemiyorum.
Do€ru kararlar alt›nda hareket
ettikleri için bugün bu partinin
aday› olmufl durumday›m” dedi.

Bu anlamda Türk-Kürt
toplumlar›n oy verirken daha
sa€l›kl› düflünmeleri gerekti€ini

söyleyen Altun, “6 May›s
seçimlerinde do€ru adresin
Muhafazakar Parti oldu€u
inanc›nday›m. Partinin, sa€l›k ve
e€itim alan›nda radikal de€ifliklikler
yapacak projeleri mevcuttur” dedi.

Zaman zaman ‹ngiliz
Muhafazakar Parti Baflkan› Eric
Pickles’la bir araya geldi€ini,
partinin etnik toplumlara ve
özellikle Türkiyeli topluma bak›fl
aç›lar›n›n son derece olumlu
oldu€unu ifade eden Altun, flunlar›
söyledi: “‹flsizli€in ortadan
kald›r›lmas› için Muhafazakar
Parti’ye destek vermeliyiz. Ayr›ca
St. Albans bölgesinde k›fl ay›n›n çok
kötü geçmesi nedeniyle yollar
bak›m istiyor, bozuk yollar›n en k›sa
zamanda tamir edilmesi için söz
veriyorum. Bölgede sinema ve
yüzme havuzu sorunu da
bulunmaktad›r, bunlar için de
çal›flaca€›m.”

Bölgede sa€l›k sorunlar›n›n da ön
plana ç›kt›€›na de€inen Altun,
“Muhafazakar Parti, bölgede
seçimleri kazanmas› halinde
kasabam›z› güzel bir yaflam alan›na
çevirece€iz” dedi.

Muhafazakar Parti St. Albans bölge
Belediye Meclis Üyesi Aday› Dursun

Altun

Altun: Muhafazakar
Parti’ye güvendi€im
için aday oldum

MUHAFAZAKAR PART‹ HARINGEY
BELED‹YE MECL‹S ÜYES‹ ADAYI
MAH‹R GÜL, seçim çal›flmalar›n›
h›zla sürdürüyor.

Seven Sisters bölgesinden aday
olan Gül, yine ayn› partiden
Haringey’de Belediye Meclis Üyesi
Aday› olan Justin Hinchcliffe ve
Isaac Revah ile seçim ziyaretlerine
devam ediyor.

Aday oldu€u semtteki esnaf ve
halk› ziyaret etti€ini söyleyen Gül,
insanlar›n flikayetlerini de bu vesile
ile dinleme f›rsat› bulduklar›n›
kaydetti.

Gül, Haringey halk›n›n daha çok
sokaktaki fliddet olaylar›n›n
yükselmesinden, yaflad›klar› evlerin
yeteri kadar bak›ml› olmamas›ndan
ve gençler aras›ndaki uyuflturucu
kullan›m›n›n artmas›ndan endifle
ettiklerini ve bu konularda çözüm
istediklerini belirtti.

Özellikle ailelerin çocukla-
r›n›n gelece€i hakk›nda kay-
g›l› oldu€unu gördüklerini söy-

leyen Gül, bu nedenle çözüm
üretmek için projelerini hayata
geçirmek üzere kazanmala-
r›n›n gereklili€ine dikkat çekti.

Mahir Gül, tüm seçmenleri oy
kullanmaya davet ederek, yaln›zca
tek bir oyun bile büyük önem
tafl›d›€›n› sözlerine ekledi.

Mahir Gül, Seven
Sisters için yar›fl›yor

Belediye Meclis Üyesi Aday› Mahir Gül, ilçedeki ayn› partiden di€er
adaylarla seçim çal›flmalar›na devam ediyor
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‹flçi Partisi Belediye Mec-
lis Üyesi Aday› Tahsin ‹b-
rahim, perflembe günü ya-
p›lacak olan seçimlerle il-
gili olarak, “Lütfen seçim
günü oyunuzu kullan›n.
Türk toplumuna pasif bir
az›nl›k dedirtmeyin” dedi.

6 MAYIS’ta yap›lacak seçimlerin biraz
daha farkl› ve biraz daha çekiflmeli ge-
çece€ini ifade eden ‹brahim, “Farkl›,
çünkü milletvekillerini seçerken ayn›
zamanda yaflad›€›m›z bölgenin yerel
idare üyelerini, yani belediye meclisi
encümenlerini de seçiyoruz. Bu önem-
lidir çünkü Londra’da belediyelerin
rolü büyüktür ve halk›n günlük yaflan-
t›s›, güvenli€i, çevrenin düzeni, çocuk-
lar›m›z›n e€itimi, sa€l›€›m›z, bölgedeki
iflyerlerinin baflar›s› gibi konular›n ka-
rar mekanizmas›, belediyelerin elinde-
dir” diye konufltu.

Londra’da yerel idarelerde tam 39
y›ld›r çal›flt›€›n› ifade eden ‹brahim,
flunlar› söyledi: Enfield bölgesinde y›l-
larca halk dan›flmanl›€›, Türk toplu-
munun insan haklar› savunuculu€u ve

son 6 y›ld›r Enfield ‹fl Adamlar› ve Es-
naf Kurumu’nun müdürüyüm. Enfield
yerel idaresine ba€l› baz› projelerde
ve Enfield Stratejik Ortakl›€› Komitesi
üyesiyim. Bu komitelerde bölgenin 5,
10 ve 20 y›ll›k gelece€ini konuflur
belediye meclisine öneriler sunar›z.
Bu seçimlerde Enfield–Turkey Street
bölgesinden Belediye Meclisi’ne
Labour (‹flçi) Parti’den aday oldum ve
kazan›rsam, belediyenin karar
mekanizmas›nda aktif rol almak
istiyorum. Bölgemde hat›r› say›l›r
yo€unlukta Türk vatandafl›m›z›n
olmas› beni ümitlendiriyor.”

‹brahim, neden ‹flçi Partisi’nden
aday oldu€unu ise flöyle aç›klad›:
“Enfield’› daha güzel, daha
yaflanabilir, gençlere daha iyi e€itim
ve ifl imkan›, yafll›lara daha çok
yard›m imkan›, bütün bölge halk›na
eflit davran›p sa€l›kl› bir yaflam
sa€layaca€›, sa€l›k merkezlerini
ço€altaca€›, çocuklara okulda sa€l›kl›
ve bedava yemek, üniforma verece€i,
Enfield’›n 21 ‘yerel seçim’ bölgesinde
bölge insan›n›n nerede harcanaca€›n›
tespit edece€i bütçe sunaca€›,
iflyerlerine, esnafa ve bölge
ekonomisinin güçlenmesi için katk›
sa€layaca€›, suç oran›n› azaltarak ve

toplumun daha emniyetli ve huzurlu
olaca€› bir ortam yarataca€› için
Labour Parti’den aday oldum. ‘Bu
söylenenlerin uygulanaca€›n› nas›l bi-
liyorsun?’ diye soracak olursan›z, 2
y›ld›r program ve bütçe
çal›flmalar›nda bulundu€um ve mani-
festo ile bütçenin haz›rlanmas›na
katk› koydu€um için biliyorum.”

‹brahim, oy verme ifllemi ile ilgili de
flunlar› söyledi: “Seçim merkezinde
size iki tane oy pusulas› verilecektir.
Beyaz olan›n› milletvekilinizi, sar›
olan›n› da belediye meclisi üyenizi
seçmek için kullanacaks›n›z. Oy verme
ifllemi akflam saat 22.00’de sona
eriyor.

Seçim merkezine gidince, memura
ad›n›z› ve adresinizi verin. Oy
kullanmak için seçmen kart›n›z›
göstermeniz gerekmiyor. Her oy
pusulas›nda tercihinizin karfl›s›ndaki
karenin içine (X) iflaretini koymal›s›n›z
aksi takdirde oyunuz geçersiz say›l›r.
E€er oy pusulas›nda bir yanl›fll›k
yaparsan›z, geri verip yenisini isteyin.

Unutmay›n hem genel seçim ve
hem de belediye seçimleri için oy
kullan›yorsunuz.”

‘Seçimlerde pasif
olmayal›m’

Enfield-Turkey Street bölge Belediye Meclis Üyesi
Aday› Tahsin ‹brahim
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Rumlar belli ki kafay› iyice Do¤rudan Ticaret
Tüzü¤ü’ne takm›fllar.

Bu tüzük, KKTC hava ve deniz limanlar›ndan direkt
seferler veya uçufllarla Avrupa Birli¤i (AB) üyesi ülkeleri
ile ticaret yap›lmas›n› sa¤layaca¤›ndan Rumlar bunu
engellemek için elden geleni yap›yorlar.

Tabii bu engellemelerin ve K›br›sl› Türkler’e herhangi
bir hakk›n verilmesine mani olman›n bedelinin “Ayr›l›k”
oldu¤unun hala daha fark›nda de¤iller. Zaten fark›na
vard›klar›nda da çok geç olmufl olacak.

Bunun örneklerini geçmiflte çok yaflad›k.

15 Temmuz darbesinden sonra K›br›sl› Türkler’in
taleplerini reddeden Rum taraf›, 20 Temmuz 1974
Mutlu Bar›fl Harekat›’ndan sonra Cenevre’de yap›lan ilk
toplant›da bu talepleri kabul ettiklerini aç›klam›fllar ama
“K›br›sl› Türkler’e Kantonal haklar›n” verilmesi
taleplerini de reddetmifllerdi. Rum ve Yunan taraf›, 2’nci
Bar›fl Harekat›’ndan sonra “Kantonal bölge” teklifini
kabul ettiklerini aç›klam›fllard› ama art›k ifl iflten geçmifl,
Ada’da yeni bir ‘Yeflil Hat’, yeni bir bölgesel yap›lanma
oluflmufltu.

Her zaman Rumlar flanslar›n› zorlam›fllar ve
Türkler’in bar›fla yönelik isteklerini günün koflullar›nda
de¤il, aleyhlerine olan bir baflka geliflmenin ard›ndan
bir ad›m geriye dönerek kabul ettiklerini aç›klam›fllard›.

fiimdi de Do¤rudan Ticaret Tüzü¤ü geçmesin ve
K›br›sl› Türkler AB ile ticaret yapmas›n diye her olana¤›
deniyorlar.

Önce bu tüzük “Omnibüs Prosedürü”nden yani “Çok
say›daki Evrak Grubu” içinden ç›kar›ls›n ve tek bafl›na
kendilerinin veya Grekofillerin yani Rum severlerin
say›ca fazla oldu¤u komisyonlara veya “‹ç tüketici ve
Piyasa Komisyonu’na gönderilsin diye çok u¤raflt›lar.
Bu istek, Merkel ve Sarkozy’in AP milletvekilleri tek
vücut halinde Rumlar’›n taraf›nda yer almas›na ra¤men
yeterli taraftar bulmad› ve reddedildi.

Sal› günü yap›lan toplant›da tüzük, Avrupa
Parlamentosu’nun Uluslararas› Ticaret Komitesi’nden,
AP’deki “Siyasi Grup Temsilcileri”nin bir araya gelerek
oluflturdu¤u ve en yüksek karar organ› olan “AP
Baflkanl›k Divan›”na gönderildi.

fiimdi de ad› “K›br›s Rum Grubu”na ç›km›fl olan
Avrupa Halk Partisi, Avrupa Birleflik Solu ve Avrupa
Özgürlük ve Demokrasi grubundan oluflan “AP Sol
Grubu” Do¤rudan Ticaret Tüzü¤ü’nün, Güney K›br›s’›n
AB Girifl Sözleflmesi’nin 10. Protokolü’yle çat›flt›¤›
gerekçesiyle hukuki zemini kuflkulu oldu¤u iddias›nda
ve tüzü¤ün AP gündeminden ç›kar›lmas› için u¤rafl›yor.

Karfl›t kamp› ise Sosyalistler, Liberaller ve Yefliller
oluflturuyor. Do¤rudan Ticaret Tüzü¤ü’nün Komisyon
taraf›ndan belirlenen zeminini do¤ru bulan bu grup,
daha önce aç›klanan hukuki zemininin kuflkulu oldu¤u
düflüncesi ile tüzü¤ün, kendilerinin daha fazla etkilerinin
bulundu¤u Avrupa Parlamentosu’nun Hukuk
Komitesi’ne havale edilmesini istiyor.

AP Siyasi Grup Baflkanlar› Konferans›, söz konusu
tüzü¤ün kaderini belirleyecek.

Sonuç olarak AB, K›br›sl› Türkler aras›nda yitirdi¤i
sayg›nl›¤›n› ve inanc› tekrar geri kazanmak istiyorsa, bu
tüzü¤ü kabul etmek ve AB ile K›br›sl› Türkler aras›nda
“Do¤rudan Ticaret”e Rumlar’›n her tür engellemelerine
ra¤men ifllerlik kazand›rmak zorundad›r.

Bunun aksi bir davran›fl›n adada bölünmeyi
körükleyece¤i kesin.

Rumlar için son piflmanl›k hiçbir zaman fayda
etmedi, bu konuda da etmeyecek…

AB’de Do¤rudan
Ticaret Savafl›

Prof. Dr. Ata Atun
Akademisyen ve Araflt›rmac›

e-mail: ata.atun@atun.com
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Songur Cambaz, KKTC’de
18 Nisan 2010’da yap›lan
cumhurbaflkanl›€› se-
çimlerinde halk›n irade-
siyle gerekli oyu alarak
KKTC’nin 3’üncü Cum-
hurbaflkan› seçilen Der-
vifl Ero€lu’nu kutlad›.

CAMBAZ konuyla ilgili olarak yapt›€›
aç›klamada, seçim sonuçlar›n›n tüm
K›br›s Türk halk›na hay›rl›, u€urlu
olmas›n› dileyerek flunlar› söyledi:
“K›br›s sorununun toplumlararas›
görüflmelerle geçmekte oldu€u bu
hassas dönemde Cumhurbaflkan›
seçilerek çözüm yolunda Birleflmifl
Milletler (BM) parametreleri teme-
linde devam etmekte olan iki top-
lumlu müzakerelerde Londra Top-
lumcu Dayan›flma Derne€i olarak
Ero€lu’na baflar›lar dileriz. Cumhur-
baflkan› Dr. Dervifl Ero€lu’nun 2010
y›l›n›n bafllar›nda KKTC Baflbakan›
olarak Londra’ya gelifli ve Londra’da

Türkçe konuflan toplumun Kuzey
K›br›s ile olan sorunlar›n› bizzat ye-
rinde dinleme f›rsat› has›l olmufltu.
Bu toplant›da, Türkçe konuflan top-
lumun, Kuzey K›br›s ile olan sorun-
lar› Cumhurbaflkan› Ero€lu ile konu-
flularak irdelenmifl ve bu sorunlar›n
çözülmesi için u€rafl verilece€i sö-
zünün verilmesine ra€men, bir neti-
ce al›nd›€›n› gösteren bir aç›klama
bugüne kadar yap›lmam›flt›r.”

Cambaz aç›klamas›nda, Lon-
dra’da yaflayan K›br›sl› Türkler
olarak yeni cumhurbaflkan›ndan;
askerlik yasas›n›n iyilefltirilmesi,
yurt d›fl›nda yaflayan K›br›s Tür-
kü’ne seçme ve seçilme hakk›n›n
verilmesi ve Kuzey K›br›s ile Londra
aras›ndaki uçufllarda uçak bilet fi-
yatlar›n›n daha makul seviyeye geti-
rilmesi gibi sorunlar›n çözümünü
beklediklerini aktard›.

Cambaz, “Cumhurbaflkan› Ero€-
lu’na yeni görevinde çözüm ve bar›fl
için yapaca€› çal›flmalarda baflar›lar
dileriz” dedi.

Cambaz: Sorunlar›m›za
çözüm bulunsun

Toplumcu Dayan›flma Derne€i
Baflkan› Songur Cambaz

HACKNEY BELED‹YES‹ GÖNÜLLÜ
SERV‹S‹, ilçedeki toplum dernekleri-
ne 750 bin sterlin tutar›nda ödenek
verecek.

Türkiyeli toplum gruplar›n›n da
yararlanaca€› ödenek 1000
sterlinden 30 bin sterline kadar
de€iflen tutarlarda da€›t›lacak.

Team Hackney Community

Grants olarak adland›r›lan yard›m›
Hackney’de toplum ve gruplar için
yeterli hizmet ve servis sa€layabilen
çocuk yoksullu€undan gençleri
suçtan uzak tutmak için aktivite
düzenleyen derneklere, yaln›z
yaflayan yafll› insanlara yard›m eden
kurulufllardan, ifl ve ifl tecrübesi
arayan insanlara ulaflan gruplar›
kapsayacak.

Geçti€imiz y›l Team Hackney
Community, yerel gruplara toplam
90 farkl› ödenek ay›rarak gençler ve
yafll›lar için kurulan derneklere
ba€›fl yapt›.

Hackney Council for Voluntary
Service, 1000, 5 bin, 6 bin, 15 bin, 16
bin ve 30 bin sterlin aras›nda
de€iflecek.

Hackney Belediyesi’nden
Türkiyeli derneklere ödenek
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Kad›n Konulu Söylefli-
ler grubu üçüncü top-
lant›s›nda, ‘Kad›n ve
Psikoloji’ konusu çer-
çevesinde, kad›n psi-
kolojisi, sosyal, eko-
nomik ve kültürel ya-
p›lanman›n kad›nlar›n
psikolojisi üzerindeki
etkileri ve ‹ngiltere’de
göçmen kad›n olmak
konular› ele al›nd›.

GEÇT‹⁄‹M‹Z günlerde K›br›s
Türk Cemiyeti binas›nda düzen-
lenen toplant›ya konuflmac›
olarak psikoanalist bireysel ve
grup psikoterapisti Dilek Gün-
gör ile klinik psikolog,
psikoterapist ve psikodramatist
Hülya Ayaz Çaml›k kat›ld›.

Toplant›da söz alan konufl-
mac›lar, kad›n psikolojisinin ne
anlama geldi€ini ele alan temel
bir sorudan bafllay›p kad›na ve
onun psikolojisini oluflturan
farkl› faktörlere de€inerek,
göçmen kad›n›n yaflad›€› sorun-
lar›n alt›n› çizdiler.

Do€ada insan canl›s›n›n difli
k›sm›n› oluflturan kad›n›n neden
erkekten farkl› bir psikolojik
yap›ya sahip oldu€una de€inen
konuflmac›lar, kad›n psikolojisi-
nin örtüsünü belirleyen
unsurlar›n üzerinde durarak,
belirli örnekler çerçevesinde
analitik yaklafl›mlar›n› kat›l›mc›-
larla paylaflt›lar.

‹ngiltere’de yaflayan göçmen
kad›nlar›n kültür ve e€itim

seviyeleri ne olursa olsun,
yaflad›klar› toplum içinde
sadece cinsiyetçili€e ve ayr›mc›-
l›€a maruz kalmad›klar›n›, ayn›
zamanda ciddi bir ›rkç›l›k
yaflad›klar›n› ve bunun da göç-
men kad›n›n psikolojisini
etkiledi€ini vurgulayan konufl-
mac›lar, kat›l›mc›lardan gelen
sorular› yan›tlayarak, konunun
önemine bir kez daha de€inerek
bu gibi toplant›lar›n devam›n›
dilediler.

Olcay Jennings’in yönetti€i
toplant›ya, saz› ve söyledi€i tür-
külerle sürpriz yaparak, ‘Kad›n
Konulu Söylefliler’ grubuna ve
konuflmac›lara destek olan TC
Londra Baflkonsolos Yard›mc›s›
Konsolos Bilal Çaml›k, sanat› ile
toplant›ya farkl› bir renklilik
getirdi.

Toplant›ya, KKTC Londra
Temsilcisi Kemal Köprülü’nün
efli Sevhal Köprülü de kat›ld›.

Göçmen kad›n›n yaflad›€›
sorunlar irdelendi

Toplant›ya konuflmac› olarak Dilek Güngör,
Hülya Ayaz Çaml›k ve Olcay Jennings kat›ld›

Konsolos Bilal Çaml›k saz›yla
toplant›ya renk katt›

Tur
operatörlerine

ödemeler yap›ld›
KTHY, ‹ngiltere’den Kuzey
K›br›s’a turist götüren tur
operatörlerinin 2009 y›l›na ait
maddi katk›lar›n ödendi€ini
aç›klad›.

KTHY ‹ngiltere flubesinden
yap›lan aç›klamada flu bilgilere
yer verildi: “‹ngiltere’de KTHY
ile çal›flan cirosu 250,000 /
500,000, 750,000 / 1,000,000
GBP üzerinde sat›fl› olan tüm
acenta ve tur operatörleri 2009
y›l›na ait maddi katk›lar› K›br›s
Türk Havayollar›’ndan kendi
hesaplar›na kredi olarak
ald›lar.

Tur Operatörleri ve Acenta-
lar› sektördeki ortaklar› olarak
gören K›br›s Türk Hava
Yollar›’n›n bu cömert davran›-
fl› Acenta ve Tur Operatörleri
taraf›ndan memnuniyetle
karfl›land›.”
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DO⁄UM ve acil ser-
vis bölümlerinin kapa-
t›lmas› planlanan Whitting-
ton Hastanesi’ni kurtar-
mak için kampanyac›lar,
29 Nisan’da gösteri
düzenlediler.

Magdala Avenue’de or-
ganize edilen gösteride,
Hastanenin önünde el
ilanlar› da€t›larak ko-
nuflmalar yap›ld›. Misafir
konuflmac›lar›n da yer
ald›€› gösteride, bir k›s›m
doktor da muayene odala-
r›nda düzenledikleri
etkinliklerle kampanyaya
destek verdiler.

Liberal Demokratlar’dan aday olan
Lynne Featherstone da kat›ld›€›
gösteride, hemflireler, ebeler, bölge
sakinleri ve hastalar›n yan›ndayd›. Lynne
Featherstone, hayati önem tafl›yan bu
bölümlerin kapat›lmas›yla ilgili bir
konuflma yapt›.

NHS patronlar› ise yapt›€› aç›klamayla,
amaçlar›n›n hastalar için daha iyi sa€l›k
servisi vermek oldu€unu ve 2015 y›l›na
kadar 640 ve 860 sterlin aras›nda bütçe
aç›€›ndan da kaç›n›lm›fl olaca€›n›
savundu.

Whittington Hastanesi için sunulan
yedi senaryodan dördünün içeri€inde,
hastanenin baz› servislerinin aç›lma
saatlerinde k›s›tlamaya gidilmesi veya
tamamen kapat›lmas› yer al›yor.

Whittington Hastanesi’ni kurtarma
koalisyonu ise yapt›€› aç›klamada, Kuzey
Londra Hastaneleri’nin kendilerine ait
oldu€unu belirtmek için yap›lan protesto
gösterilerinin çok iyi bir flans oldu€unu,
Whittington Hastanesi çal›flanlar› ve
bölge sakinlerinden hastanelerine sahip
ç›kmalar› için kendilerine destek
vermelerini istedi.

29 Nisan günü Whittington Hastanesi önünde
gösteri düzenlendi

Whittington Hastanesi’ni
kurtarmak için

kampanyac›lar el ele
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Fatih Ürek, 15 May›s
Cumartesi gecesi London
Palace’ta sevenleriyle
buluflmaya haz›rlan›yor.

‹STANBUL EVENTS’in organize etti€i
konser, saat 19.00’da bafllay›p saat sabah
02.00’a kadar sürecek. Güçlü sahnesi ve
sahne flovlar›yla bilinen Fatih Ürek’in
Londral› e€lenceseverlere muhteflem bir
gece yaflatmas› bekleniyor.

London Palace Dü€ün Salonu’nda
gerçeklefltirilecek gecede sürpriz
komedyen ve Gurup fiahane de sahne
alacak.

Ana sponsorlu€unu Hurkan Sayman &
Co’nun yapt›€› gecenin di€er sponsorlar›
aras›nda ise Tulip Holidays, Moss Hair &
Beauty Salon ve Mess gibi önemli
firmalar da yer al›yor.

Bu muhteflem konsere yo€un talep
dolay›s›yla flimdiden biletlerinizi alman›z
tavsiye ediliyor. Konserin yap›laca€›
Londan Palace 502-508 High Road,
London N17 9JF adresinde bulunuyor.

Konser biletlerini ise; Cyprus Meze,
Aflk›n Florist, London Claim ve Ezgi

Bar’dan temin edebilirsiniz.

Konser ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için 0770
731 11 43-(44)-(45) numaral› telefonlar›
arayabilir veya Eray Bey’e 07949 941 985
numaral› telefondan ulaflabilirsiniz.

15 May›s’ta
Fatih Ürek konseri

Fatih Ürek, 15 May›s’ta
London Palace’ta muhteflem bir konser

vermeye haz›rlan›yor

23 May›s Pazar günü
Londra’da yeni stand-
up flovu ile izleyicisi-
nin karfl›s›na ç›kmaya
haz›rlanan Ümit Dan-
dul’un biletleri sat›fla
sunuldu.

TÜRK‹YEL‹ ve K›br›sl› Türk
toplumunun yak›ndan tan›d›€›
Ümit Dandul için geri say›m
bafllad›.

Beyaz gibi ünlülerle ayn›
sahneyi paylaflan Dandul, uzun
bir aradan sonra ‘Ümit
Dandul’la Grup Terapi’ adl›
stand-up flovuyla Londra’ya
konuk oluyor. Kaza davalar›
uzman› Ersan & Co’nun ana
sponsorlu€unu yapt›€› kahkaha
dolu gece, Palmers Green’de
bulunan St. Monica Hall’de
yap›lacak.

‘Ümit Dandul’la Grup Terapi’
adl› stand-up flovun biletle-
rini OOllaayy GGaazzeetteessii,, LLoonnddrraa
TTüürrkk RRaaddyyoossuu iillee KKeerrvvaann

SSooffrraass››’n›n flubelerinden temin
edebilirsiniz.

23 May›s Pazar günü saat
19.30’da bafllayacak gece ile

ilgili tüm haz›rl›klar tamamland›.
Stand-up flovla ilgili daha fazla

bilgi almak isteyenler, 0077994499
553366 770088 numaral› telefonu
arayabilirler.

Angel Organizasyon’un
düzenledi€i gece, ‘‘552211 GGrreeeenn
LLaanneess NN1133 44DDHH’’ adresinde
yap›lacak.

Uzun süre Londra Türk
Radyosu’nda program sunucu-
lu€u ve yap›mc›l›€› yapan
Dandul, bir süredir ‹stanbul’da
TRT Radyo-1’de yay›nlanan
‘Gün Ötesi’ program›n›n sunucu-
lu€unu yap›yor.

Dandul’un sundu€u program,
2006 y›l›nda ikinci defa Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti’nin ‘Radyo
Haber Program Ödülü’ne lay›k
görülmüfltü.

Öte yandan Londra’da kaliteli
çal›flmalara imza atan Angel
Organizasyon, Nisan 2007’de
Engin Günayd›n’› (Avrupa
Yakas›-Burhan Alt›ntop) ve 2008
y›l›nda da perdesiz gitar›n ünlü
ustas› Erkan O€ur ve ‹smail
Hakk› Demircio€lu’nu sevenle-
riyle buluflturmufltu.

Ümit Dandul’un
biletleri sat›fla sunuldu

Ümit Dandul, uzun bir aradan sonra yeni stand-up flovu ile Londra’daki hayranlar›yla buluflacak
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Seçmenden önce
yandafl bas›n saf de€ifltirdi
BASIN ‘tarafl›’ olmal›, ‘tarafs›z’ olmal› sözleri hala tart›fl›ladursun, bas›n›n
befli€i ‹ngiltere taraf›n› yeniden belirlemifl bile.

‹ngiltere’de perflembe günü yap›lacak seçimler öncesinde anketlerde
üçüncü s›raya gerileyen ‹flçi Partili Baflbakan Gordon Brown’a bir darbe
de bas›ndan geldi.

The Sun Gazetesi ve The Economist Dergisi’nin ard›ndan uzun zaman-
d›r ‹flçi Partisi’ni destekleyen The Times ve The Guardian Gazeteleri, bu
kez Brown’a arka ç›kmayacaklar›n› aç›klad›. 18 y›l sonra saf de€ifltiren Ti-
mes, Muhafazakar Parti Lideri David Cameron’un daha güçlü bir gelecek
vadetti€i için bu tercihi yapt›€›n› duyurdu. Merkez solda bulunan The Gu-
ardian gazetesi ise 5 y›l daha Brown’› hevesle desteklemenin mümkün ol-
mayaca€›n› bu nedenle Nick Clegg’in Liberal Demokratlar saff›na geçti€ini
ilan etti. Daily Mail Gazetesi’nin anketine göre, seçmenin yüzde 33’ü Mu-
hafazakarlar›, yüzde 32’si Liberalleri, yüzde 22’si ‹flçi Partisi’ni destekliyor.

ABD’de göçmen düflmanl›€›
AR‹ZONA EYALET KONGRES‹’nin yasa d›fl› göçmenlerle mücadele için po-
lise verdi€i ola€anüstü yetkiler, ABD’yi böldü. Obama, yasaya karfl› ç›kar-
ken baz› siyasiler, benzer önlemlerin federal düzeyde de haz›rlanmas› için
harekete geçti. Göçmenler ise “Arizona’y› boykot edin” kampanyas›
bafllatt›.

Arizona yönetiminin haz›rlad›€› yasan›n, yasa d›fl› göçmenlerle müca-
dele için polise verdi€i ola€anüstü yetkiler, ›rkç›l›€› hortlataca€› gerekçe-
siyle ABD’de büyük tepkilere yol açt›. Baflkan Barack Obama, Adalet Baka-
n› Eric Holder, ‹ç Güvenlik Bakan› Janet Napolitano, di€er eyaletlerin vali
ve belediye baflkanlar› yasaya öfkeli. Tüm ABD, Arizona ürünlerini protes-
to etmeye bafllad›.

Eyaletlerden gelen ticari boykot tehditleri üzerine, daha önce yasay›
imzalayan Arizona Valisi Jan Brewer, yasada düzeltme yaparak polisin
flüpheliye vatandafll›k belgelerini sorarken, kiflinin etnik kiflili€inin dikkate
al›nmamas›n› istedi. Meksika ile en uzun ve sorunlu s›n›ra sahip olan Ari-
zona’n›n, yasa d›fl› yollardan s›n›r› geçerek eyalete giren göçmenlerle y›l-
lard›r bafl› dertte. S›n›ra duvar çekilmesi, insans›z uçaklarla s›n›r›n gözlen-
mesine ra€men, çöl olan s›n›rdan geçen kaçak göçmenler, Arizona’n›n suç
oran›n› da oldukça yüksek tutuyordu.

Arizona Valisi Brewer, yasay›; Washington’›n çözmeyi reddetti€i prob-
lemin çözümüne yönelik bir ad›m olarak nitelendirirken ABD’nin di€er
eyaletlerinden pek çok güçlü ses Arizona’y› boykot karar› al›yor. Y›ll›k or-
talama 15 milyon turist ile ABD’nin en çok turist çeken eyaletlerinden biri
olan Arizona, baflta kongre turizmi, golf yar›flmalar› ve Grand Canyon gizi
turistik merkezlerine gelen ziyaretçilerden 2008 y›l›nda 18.5 milyar dolar
kazanm›flt›. Liberaller, Arizona kanunlar›n› k›yas›ya elefltirirken, iflsizli€in
tavan yapt›€›, seçimin yaklaflt›€› ülkede politikac›lar, konuya aç›kça cephe
alamad›. Hatta tam tersine federal düzeyde Arizona kanunlar›n› and›ran
düzenlemeler haz›rlanmaya baflland›.

Yasada neler var?
Geçti€imiz hafta kabul edilen ve 90 gün sonra yürlü€e girecek olan Ari-

zona’daki yasan›n tart›fl›lan maddeleri flöyle:

- Tüm göçmenlere ABD’de yasal olarak bulunduklar›n› kan›tlayan bel-
geleri yan›nda tafl›ma zorunda. Aksi halde gözalt›na al›nabilirler.

- Yasa d›fl› göçmen çal›flt›ran iflverenler cezaland›r›lacak.

- Polislere, yasa d›fl› göçmen oldu€undan flüphe etti€i herkesi sorgula-
ma yetkisi veriliyor.

MAKAR‹OS’LA AT‹NA’NIN
SAPTADI⁄I ENOS‹S STRATEJ‹S‹ -1-
1998 y›l› Mart ay›nda, K›br›s

Araflt›rma ve Yay›n Merkezi (CYREP)
taraf›ndan yay›mlanan ENOS‹S’E
KARfiI TAKS‹M VE Efi‹T
EGEMENL‹K ad›ndaki kitab›m›n
y›llar önce tükenmifl olmas›na karfl›n
ikinci bask›s›n› yapmak olana¤›n›
bugüne kadar bulamad›m. Birkaç
y›ldan bu yana yak›n tarihimize ilgi
duyanlar›n sürekli baflvurular›
nedeniyle bu kitab›n baz› bölmleri
olsun çok küçük de¤ifliklik ve
düzeltmelerle zaman zaman
yay›mlamak ve okuyucular›ma
sunmak kaç›n›lmaz bir gereksinim
olmufltur.

Afla¤›da, söz konusu kitab›m›n
birinci bölümünü bu maksatla ilgili
okuyucular›ma sunarak bu
gereksinimi karfl›lamak istiyorum.
Zira her biri yüzlerce sayfa olan
kitaplar›m› yeniden basmak mali
yönden benim için olanak d›fl›d›r. Bu
tür yay›nlar için ayr›lm›fl bir
fon veya devlet katk›s›
olmad›¤›na, ilgi gösterecek
kültür kurumlar›m›z da
bulunmad›¤›na göre,
herhalde yap›labilecek tek
fley, afla¤›daki gibi zaman
zaman kitaplar›mdan baz›
al›nt›lar› gerekli düzenleme-
lerle okuyucular›ma sunmak
olmal›d›r.

MAKAR‹OS’UN
BAfiP‹SKOPOSLU⁄A
SEÇ‹LMES‹
‹kinci Cihan Savafl›’n› izleyen

y›llarda alevlenen Enosis kampanya-
s›n›n dayand›r›ld›¤› hukuki ve politik
gerekçe, 1950 y›l› 15 Ocak günü
kilisenin düzenledi¤i gayr› resmi
plebisit ve bu giriflimin dayand›r›ld›¤›
self-determinasyon ilkesiydi.

Bu ilke do¤rultusunda Enosis
kampanyas›n› uluslararas› platform-
lara tafl›ma becerisini gösteren
Makarios III, yüksek dini ö¤renim için
1940’l› y›llar›n sonlar›nda gitti¤i
Amerika Birleflik Devletleri’nde,
dünya politikas›n› ve savafl biter
bitmez bafllat›lan sömürgelerin
ba¤›ms›zl›¤a kavuflma u¤rafllar›n›
yak›ndan izlemek olana¤›n›
bulmufltu. Halbuki gelmifl geçmifl
Rum Ortodoks piskoposlar›yla
baflpiskoposlar›n hiçbiri, daha önce

böyle bir olanak içinde yetiflmemiflti.
Dolay›s›yla Enosis idealini, ça¤dafl
bir politik ve hukuki temele oturtmak
yönünde Makarios III kadar deneyim
ve bilgi sahibi de¤illerdi.

Makarios III, Mihail Muskos
(Michael Mouskos) ad›yla, daha
Atina ve Boston’da din ö¤renimi
görürken, Enosis konusunu ça¤dafl
bir politik çerçeveye oturtacak
yöntemleri saptam›fl, sömürgelerin
ba¤›ms›zl›¤a kavuflmalar› yönündeki
ak›mlardan yararlanm›flt›. Bu amaçla
oluflturdu¤u yeni yaklafl›mlar ve
bafllatt›¤› kampanya, K›br›s’ta Rum
halk› ve sömürgeci ülkelere karfl›
ba¤›ms›zl›k savafl›m› veren toplumlar
aras›nda büyük ilgi uyand›rd›.

Asl›nda, o y›llarda, Rum halk› ve
kilisesi yeni bir lider aray›fl› içindeydi.
Çünkü Makarios II, yafll› bir kifliydi ve
liderlik konusunda birlefltirici,

sürükleyici bir yetenekten yoksundu.
Halbuki Makarios III, gençti,
yak›fl›kl›yd›, ça¤dafl dünya
görüfllerinden esinlenerek yetiflmiflti,
Enosis konusunda uluslararas›
platformlarda nas›l ilgi yarataca¤›n›
biliyordu.

Böylece Rum halk› ve kilisesi,
Makarios III’ün güçlü kiflili¤inde,
arad›¤› dini ve ulusal liderini bulmufl
oldu.

L‹DERL‹K YETENE⁄‹
VE ENOS‹S ANDI
Makarios, Boston’daki ö¤renimini

henüz tamamlayamadan, boflalan
Kitium Metropolitli¤i’ne piskopos
olarak atand›.

Piskopos iken 1950 Enosis
Plebisitini yönlendirdi ve yönetti. Bu
hareketin hemen tüm yöntem ve
uygulamas› onun kafas›ndan ç›kt›.

Plebisitin itici gücü, coflku ve ilgi
yaratan lideri oldu.

Yafll› Baflpiskopos (Makarios II),
1950 yaz›nda ölünce, 18 Ekim
1950’de yap›lan Baflpiskoposluk
seçimini Kitium Piskoposu olan genç
Makarios kazand›. Rakibi Girne
Piskoposu, Enosis kampanyas›
nedeniyle yurt d›fl›nda oldu¤u ve
komünist olarak bilinen Rumlar ise
seçmen listelerine al›nmad›¤› için
Makarios’un Baflpiskoposluk
seçimini kazanmas› çok kolay oldu.
Böylece henüz 37 yafl›nda iken
Makarios III olarak ba¤›ms›z
(otokefalos) Rum Ortodoks
Kilisesi’nin taht›na oturdu.

Makarios III, yaratt›¤› ilgiyi ve
liderlik yetene¤ini çok iyi kullanarak,
k›sa sürede kendisini K›br›s Rum
toplumunun tart›flmas›z lideri olarak
içte ve d›flta kabul ettirdi.

Baflpiskoposluk görevine
bafllarken ‘Enosis And›’
içerek ‘K›br›s halk›n›n’
herhangi bir anayasa
önerisini veya herhangi bir
baflka tavizi kabul
etmeyece¤ini aç›klad›.

‘K›br›s halk›’ deyiminden
kastedilen Rum toplumuydu
ve tüm K›br›s’› sadece
Rumlar’›n temsil etti¤i

görüflünden hareket edilmekteydi.

Makarios, k›sa sürede 100 y›ll›k
Enosis idealini, pratik, ça¤dafl
yaklafl›m ve yöntemlerle bölgesel,
hatta zamanla evrensel bir soruna
dönüfltürdü. Politik mücadeleye,
daha sonraki y›llarda, silahl› terör
eylemlerini de katarak K›br›s’› Do¤u
Akdeniz’in ‘Küba’s›’ ve bir ç›ban bafl›
yapt›.

Makarios’un, 20 Ekim 1950’de,
Baflpiskoposluk makam›na oturur-
ken, K›br›s’›n Yunanistan’a ilhak›n›
gerçeklefltirmek için yapt›¤› Enosis
and› flöyleydi:

“Ulusal özgürlü¤ümüzün gerçek-
leflmesi için çal›flaca¤›ma ve
K›br›s’›n Yunanistan’la birleflmesi
politikas›ndan asla vazgeçmeyece¤i-
me ant içerim.”

(Devam edecek)

Yorum14

Ahmet C. Gazio€lu
Araflt›rmac› yazar

E-mail : gazioglu@kktc.net

DÜN, BUGÜN, YARIN
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Legal Aid Specialists

Over 400 staff to assist.
Legal aid available.
Interpreters available.

Fax: 020 7923 3320
24hr Crime Emergency: 07920 077057
24hr Domestic Violence: 07920 077054

Areas of Law

0800 740 8346
www.duncanlewis.com
Email: contact@duncanlewis.com

6 branches all
over London:

Clapham Junction
Woburn House, 155 Falcon Road,
Clapham Junction, London SW11 2PD

Hackney
1 Kingsland High Street, Hackney,
London E8 2JS

Harrow
Viking House, 17-19 Peterborough
Road, Harrow on the Hill HA1 2AX

Lewisham
182 New Cross Road, Lewisham
SE14 5AA

Romford
1-3 Western Road, Romford
RM1 3LD

Shepherds Bush
54 Goldhawk Road, Shepherds Bush,
London W12 8HA

Family/Child Care Law Crime Law

Immigration Law
Welfare Benefits
& Housing Law

Debt Law Employment Law

Haberler
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Amy Winehouse

Ç›lg›n Amy
hastanelik oldu
‹NG‹L‹Z flark›c› Amy
Winehouse, evinde düflerek
hastanelik oldu. Yaralanan
Winehouse, Londra’da bir
hastanede tedavi alt›na al›nd›.
Winehouse’un kaburgas›n›n
zedelendi€i ve gözünün
alt›nda kesik oldu€u aç›kland›.
Londra’n›n kuzeyindeki evinde
aya€› tak›larak düfltü€ü
bildirilen flark›c›n›n özel bir
klinikte tedavi gördü€ü
belirtildi.

FHM,
‘Dünyan›n En Seksi
100 Kad›n›’n› seçti

ERKEK dergisi FHM’nin, anket sonucu oluflturdu-
€u ‘Dünyan›n En Seksi 100 Kad›n›’ listesinde bir
numaraya yerleflen Cheryl Cole, listenin tepesine
yerleflen ilk ‹ngiliz oldu. 16 y›ld›r oluflturulan liste-
de, Megan Fox, Marissa Miller, Adriana Lima gibi
isimleri geride b›rakan Cole, yak›n zaman önce
kendisini aldatan futbol y›ld›z› efli Ashley’den ay-
r›lma karar› alm›flt›. Bu y›l listede yeni isimlerin
yükselifle geçti€i, baz› eski isimlerin ise h›zl› bir
düflüfl yaflad›€› dikkat çekiyor. Bunlardan biri, lis-
tenin alt›nc› s›ras›na yerleflen Twilight serisinde
vampirleri kendine afl›k eden Kristen Stewart.

Rupert Grint

21 yafl›ndaki Prenses
Beatrice, Londra Marato-
nu’na kat›lan ve kofluyu
tamamlayan ilk Kraliyet
Ailesi mensubu olarak
tarihe ad›n› yazd›rd›.

Geçti€imiz günlerde düzenlenen Londra
maratonu, ünlüler geçidine ve
maratonun tarihine geçecek bir rekora ev
sahipli€i yapt›. Koflucular aras›nda bir de
prenses vard›. Annesi York Düflesi Sarah
Margaret Ferguson’un ‘Children in Crisis’
adl› çocuk vakf› için ekibi ‘Team
Caterpillar’la koflan 21 yafl›ndaki Prenses
Beatrice, ‹ngiliz Kraliyet Ailesi tarihinde
Londra Maratonu’na kat›l›p kofluyu
tamamlayan ilk kifli oldu. ABD’li erkek
arkadafl› David Clark da prensesle
birlikte maratonu 5 saat 13 dakika 4
saniyede bitiren 34 kiflilik gruptayd›.
Prensesin annesinin yan› s›ra babas›
Prens Andrew da izleyiciler aras›ndayd›.

Prensesin dahil oldu€u, birbirine ba€l›
koflan 34 kiflilik grup da bir rekora imza
att›. Daha önce bu kadar çok say›da kifli,
birbirlerine ba€l› halde koflarak bir
maratonu baflar›yla bitirmemiflti.

Yar›fla ilk defa sponsor olan, Virgin
flirketler grubunun dünyan›n say›l›
zenginleri aras›nda yer alan sahibi Sir
Richard Branson da yar›fl kostümü olarak
seçti€i dev kelebek kanatlar›yla dikkat
çekti. Ama ülkenin çok izlenen
dizilerinden ‘Emerdale’in y›ld›z› Tony
Audenshaw, bebek kostümü giymifl
olmas›na ra€men Branson’dan daha h›zl›
ç›kt› ve yar›fl› 3 saat 13 dakikada bitirdi.
Branson’un yar›fl› tamamlamas›ysa 5 saat
2 dakika 24 saniye sürdü.

Yar›fla toplamda 37 bin kifli kat›ld›.
Maratoncular aras›nda Batman, Hulk,
Darth Vader gibi fantastik karakterlerin
kostümleriyle koflanlar da vard›, flövalye
ya da ‹ngiliz polisi k›l›€›na bürünen de...
Yar›fl›n profesyonel aya€›n›n birincileri,
kad›nlarda Rusya’dan Liliya Shobukhova,
erkeklerdeyse Etiyopyal› Tsegaye
Kebede oldu. Kanada’dan Josh Cassidy,
erkekler tekerlekli sandalye yar›fl›n›
kazand›.

Prenses Beatrice

Prenses hayr›na
koflup tarihe geçti

Çekimler
sinirlerini bozmufl

‘HARRY POTTER’ serisindeki ‘Ron Weasley’ rolüy-
le tan›d›€›m›z Rupert Grint, geçti€imiz sene rol al-
d›€› gençlik filmi ‘Cherrybomb’daki seviflme sah-
nesiyle ilgili konufltu. ‹lk kez bir seviflme sahnesin-
de rol alan 21 yafl›ndaki ‹ngiliz oyuncu, “Sahnenin
çekim an› çok sinir bozucuydu, fakat iflin en kötü
yan› o sahneyi ailemle seyretmekti. O sahneyi iz-
ledikten sonra ailemden kimsenin yorum yapma-
mas› beni rahatlatt›” dedi.

ANA SAYFA


