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Antalya’ya y›ld›z ya¤muru
Rezervasyonlar›n› tamamlayan ve gecelik
konaklama ücretleri 80 ila 200 Ytl
aras›nda de¤iﬂen otellerde ‹brahim
Tatl›ses, Hülya Avﬂar, Seda Sayan,
Nükhet Duru , Petek Dinçöz ve Sibel Can
gibi ünlüler sahne alacak.
ayram ve y›lbaﬂ› tatili otellere yarad›. ﬁimdiden rezervasyonlar›n› tamamlayan otellerde ünlü sanatç›lar da sahne alacak.
Bayram›n ikinci günü Kemer Limra’da ‹brahim Tatl›ses,
üçüncü günü Seda Sayan, sahne alacak. Lara Limak’ta da Tatl›ses ve
Hülya Avﬂar sahne alacak.
Y›lbaﬂ› zevkli geçecek
Antendon De Luxe Otel’de y›lbaﬂ› gecesi Suat Suna, üçüncü gün
Sibel Can hayranlar›yla buluﬂacak. Kremlin’de y›lbaﬂ› gecesi Grup
Turkuaz, ikinci gün Ferhat Göçer, üçüncü gün Candan Erçetin
hayranlar›yla buluﬂacak.
Rafet merkezde
Xanadu Resort Otel’de Nükhet Duru, y›lbaﬂ›nda sahne alacak.
Selge Beach Resort Otel’de bayram›n ikinci günü Demet Akal›n,
üçüncü gün Petek Dinçöz, Porto Bello Otel’de Rafet El Roman
sahne alacak.
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Al›ﬂveriﬂ merkezleri
yeni y›la renkli girdi
ntalya’daki bir al›ﬂveriﬂ merkezi,
yeni y›l süslemeleriyle dikkat
çekti. Binlerce minik lamba, süs
malzemesi ve çam a¤açlar›n›n
kullan›ld›¤› al›ﬂveriﬂ merkezinde, zemin
kata yap›lan da¤ evi ve ahﬂap oturma
gruplar› ile
çocuklar› için
oyun alanlar›
müﬂterilerin
en fazla ilgi
gösterdi¤i
yerler
aras›nda yer
ald›.
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HER Kurban Bayram›´nda
o film gelir akl›ma:
Kuzular›n Sessizli¤i.
Jodie Foster ve Anthony
Hopkins´in baﬂrollerini
paylaﬂt›¤›.
Foster´in canland›rd›¤›
FBI ajan› Clarice
Starling´in
Salih
çocuklu¤undan kalan,
UÇAR
yenemedi¤i bir `kabus'u
vard›r.
Ailesini çok küçük yaﬂta kaybedince,
amcas›n›n köydeki evine yerleﬂir.
Bir sabah erkenden ç›¤l›klarla uyan›r.
Aﬂa¤›ya iner.
Ah›rda kuzular ba¤›rmaktad›r.
Kesilen kuzular...
Bir tanesini kucaklar ve koﬂmaya baﬂlar.
Ama uzaklaﬂamaz:
``Çok küçüktüm ve kuca¤›mdaki kuzu
her ad›mda a¤›rlaﬂ›yordu. Taﬂ›yamad›m,
kurtaramad›m onu.''
Ve sonradan geceler boyu, hep o
ç›¤l›klarla, hep o kabusla uyand›¤›n›
anlat›r.

* * *

Kurban Bayram› görüntüleri, bana hiç
`bayram' gibi gelmez.
`Kan'la `bayram'› hiç yanyana getiremem.
Bayram, bar›ﬂ› ve kardeﬂli¤i, kan ise
ac›y› ve ölümü hat›rlat›r bana.
Hele kan, tüm caddeleri, sokaklar›, bir
kenti kapl›yorsa.
Taﬂlarla, çivili sopalarla, Bat›
Çevreyolu´nda kovalan›yorsa bo¤alar...
Kepez´de sabahlar, ac› koyun
melemeleriyle geliyorsa...
Alt›nkum´dan, Etiler´den, Çall›´dan,
Güzeloba ve Bar›naklar´dan yükseliyorsa danalar›n feryad›.

Gamze Özçelik ve U¤ur
Bektaﬂ’›n Antalya kaçama¤›
ntalya’ya daha önce
Gökhan Demirkol ile
mahkemesi için gelen
Gamze Özçelik bu kez yeni
sevgilisi U¤ur Bektaﬂ ile
tatile geldi ve bisiklet turu
yaparken objektiflere yakaland›. Antalya’ya tatile
gelen Gamze Özçelik ve
yeni sevgilisi U¤ur Bektaﬂ
güzel havan›n tad›n› ç›kartmak için solu¤u Konyaalt›
Beache Parkta ald›.Çiçe¤i
burnunda sevgililer bisiklet

Kuzular›n
sessizli¤i

kiralayarak sahilde yaklaﬂ›k
iki saat tur yapt›lar.Güneﬂli
havay› f›rsat bilen sevgililer
spor k›yafetleri ile de tam
bir tatil havas›na
girmiﬂlerdi. Konyaalt› sahili
boyunca bisiklete binen
Özçelik ve Bektaﬂ merakl›
bak›ﬂlara ald›rmad›lar.
Gamze Özçelik ›srarlara
ra¤men konuﬂmaktan
kaç›nd›.
Tanju ALTINAY

* * *
Bu bayram, kurban kesiminin belirlenen
yerlerin d›ﬂ›nda yap›lmas› engellenmeli.
S›k› denetim ve cezalarla.
Kenti yine kanl› görüntüler sarmamal›.
Bu bayram sessiz olsun kuzular.
Ve böylesi görüntüler, böylesi kabuslar,
art›k sadece `korku filmleri'nde kals›n.
‹yi bayramlar.
Mutlu seneler.
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