BBC muhabirleri kapalý Maraþ'ý yazmýþlar. Bugün bir sayfa ayýrdýk buna... Okuyun...
"Akdeniz'in gizli sahili Maraþ'a hoþgeldiniz" diyorlar... Hoþbulduk baylar... Asker tutuklamazsa...
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

TARÝH: 17 Ocak 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4406 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)

Þener LEVENT

Açý
senerlevent@yahoo.com

THE GOOD, THE BAD, THE UGLY
l 2. sayfada

Ýngiltere üs topraðýnýn %78'ini iade ediyor
Kýbrýs Cumhuriyeti ile Ýngiltere arasýnda
Londra'da þimdiden tarihe geçen anlaþma
imzalandý... 53 yýl sonra gelen Ýngiliz insafý!

Üs topraklarý Kýbrýslýlara býrakýlýyor

Tarihi anlaþma
Kýbrýs'taki Ýngiliz üsleri içerisinde kalan arazilerin ve taþýnmazlarýn imara açýlmasýna imkan veren anlaþma
Ýngiltere'de Rum Dýþiþleri Bakaný Kasulidis ile Ýngiliz Dýþiþleri Bakaný Hogue tarafýndan imzalandý...
n Üsler bölgesindeki
topraklarýn %78'lik bölümü,
yani 200 bin kilometrekarelik
alan anlaþma kapsamýnda...
n Kýbrýslý Türkleri de kapsayan
anlaþmaya göre, vatandaþlarýmýz
bu bölgedeki malýný satma hakkýna
sahip olacak. Ancak bu durumda
alýcý parayý üsler yönetimine verecek,
yönetim de mal sahibi Kýbrýslý
Türke...
n 8. sayfada

Yararlanacak köyler
Limasol Bölgesi:
"Ýpsona ve Kato Polemidya (Aþaðý Binatlý) belediyeleri, Akrotiri
(Aðrotur), Asomatos (Gözügüzel), Trahoni (Kayakale), Kollosi (YunusBurçlu), Erimi, Sotira, Paramali (Çayönü), Avdimu.
Larnaka Bölgesi:
Ksilofagu, Ksilotimbu, Ormidia, Pila (Pile).
Maðusa Bölgesi:
Dasaki Ahnas (Ahna Ormaný), Aheritu (Güvercinlik), Vrisulles, Avgoru,
Frenaros, Derinya Belediyesi'ne ait Srovilya (Akyar) bölgesi."

"Doðaya aykýrý cinsel iliþkilerin" suç
olmaktan çýkarýlmasýna tepki gösterenlere
Tufan Erhürman'dan yanýt...

Bir gün eþcinsel
evlilik de tartýþýlacak
n Erhürman internette bilinçsizce yapýlan
tartýþmalarý da eleþtirerek yanlýþ yönlendirme
yapanlarý kýnadý...
n 7. sayfada

The good, the bad, the ugly
n Derviþ Eroðlu dün Ankara'da Abdullah Gül, Tayyip Erdoðan ve Cemil Çiçek'le görüþtü... Bu temaslardan elimize ulaþan bu fotoðraflara
bakýnca aklýmýza Sergio Leone'nun ünlü filmi geldi... "The good, the bad, the ugly"...
n Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada 'AÇI' sütununda

Acil
çaðrý

Ýlik nakli bekleyen Letife Çavuþoðlu için kan örneði aranýyor...

n 2. sayfada

KTHY ESKÝ
ÇALIÞANLARININ
ALACAKLARI
YATIRILDI

Þener LEVENT

Açý

Baþbakanlýk, Kýbrýs Türk Hava
Yollarý eski çalýþanlarýnýn
alacaklarýnýn Vakýflar
Bankasý'na yatýrýldýðýný
duyurdu.
Baþbakanlýk Basýn ve Halkla
Ýliþkiler Müdürlüðü'nden
yapýlan yazýlý açýklamada,
Bankanýn ödeme ile ilgili
çalýþmalarýný sürdürmekte
olduðu kaydedildi.

senerlevent@yahoo.com
senerlevent1@gmail.com

THE GOOD, THE BAD,
THE UGLY

GÝRNE HÝRONDEL
ÇEMBERÝNDE
TRAFÝK BÝR HAFTA
SÜREYLE
KONTROLLÜ
OLACAK
Girne Belediyesi, bu sabah
Hirondel çemberinde
gerçekleþtirilecek alt yapý
proje çalýþmalarý nedeniyle
trafik akýþýnýn bir hafta
süreyle kontrollü olarak
saðlanacaðýný duyurdu.
Girne Belediyesi'nden yapýlan
yazýlý açýklamada, bugün saat
09:00 itibariyle Hirondel
çemberinde
gerçekleþtirilecek iki aþamalý
alt yapý proje çalýþmalarý
nedeniyle önlem alýndýðý
kaydedildi.
Açýklamada, Girne Trafik Þube
Müdürlüðü tarafýndan
bölgedeki trafik akýþýnýn bir
hafta süreyle kontrollü olarak
saðlanacaðý belirtildi.
Bu güzergahý kullanacak
sürücülerin dikkatli araç
kullanmalarý, trafik iþaret ve
iþaretçilerine uymalarý istendi.

KANUNSUZ AV
Tuzla'da kanunsuz avlandýðý
tespit edilen kiþi hakkýnda
yasal iþlem baþlatýldý.
Polisten verilen bilgiye göre,
Tuzla'da K.E adlý bir kiþinin
önceki gün avlanmaya kapalý
23 numaralý bölgede adýna
kayýtlý av tüfeðiyle kanunsuz
olarak avlandýðý tespit edildi.
Olayla ilgili K.E hakkýnda yasal
iþlem balatýldý.

HIRSIZLIK
Girne'de faaliyet gösteren
"Cratos Premium Casino"
isimli kumarhanede 7 Ocak
tarihinde meydana gelen
olayda ise, F. K ve A. K.adlý
þahýslarýn, Tetyana Bozoðlu'na
ait kumarhane tarafýndan
verilen para kartýndan A.K.'nin
para kartýna 35 bin TL para
aktardýðý, sonrasýnda ise
miktarý kumarhane
veznesinden tahsil etmek
suretiyle para çaldýklarý tespit
edildi. Olayla ilgili F.K ile A.K
hakkýnda yasal iþlem
baþlatýldý.
Her iki olayla ilgili polis
soruþturmasý sürüyor.

YDÜ
ÖÐRENCÝLERÝNDEN
KANSER
ARAÞTIRMA
VAKFI'NA DESTEK
Kanser Araþtýrma Vakfý
(KAV)'ýn gelenekselleþtirdiði
"Sabah Kahvesi Etkinliði"nin
4'üncüsü Cumartesi günü
gerçekleþtiriliyor.
Yakýn Doðu Üniversitesi Basýn
ve Halkla Ýliþkiler Dairesi
Müdürlüðü'nden yapýlan
açýklamaya göre, Ýletiþim
Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve
Tanýtým Bölümü öðrencileri
tarafýndan üstlenilen Sabah
Kahvesi Etkinliði, "Gaveye Gel"
sloganýyla gerçekleþecek.
Etkinlik, Cumartesi günü
11.00-14.00 saatleri arasýnda
Kýzýlbaþ Kilisesi karþýsýnda
bulunan TMT Emekliler
Kahvehanesi'nde
gerçekleþecek.
Açýlamada, etkinliðin KKTC'de
en fazla kanser vakasýnýn
görüldüðü bölgelerde detaylý
toprak ve su analizleri
yapýlmasý için KAV'a gelir
saðlamak ve KAV hakkýnda
bilgi vermek amacýyla
gerçekleþtirileceði kaydedildi.

Yargýlanan TC'li sendikacýlara destek
KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu ve Eðitim
Sekreteri Yardýmcýsý Semen Yönsel, Ankara
Adliyesi'nde yargýlanan Kamu Emekçilerin
Konfederasyonu ve Eðitim-Sen üyesi 502 kiþiye
destek vermek amacýyla 'uluslararasý gözlemci'
statüsünde Ankara'ya gitti.
KTÖS'ten yapýlan açýklamaya göre,
Türkiye'de AKP Hükümeti'nin "Eðitimde Reform" adýyla uygulamak istediði 4+4+4
uygulamasýnýn TBMM'den yasallaþmasýný

engellemek ve yasayý protesto etmek amacýyla
KESK'in düzenlediði mitinge katýlan 502 KESK
yöneticisi ve üyesine "toplantý yapmak" suçuyla
dava okunmuþtu.
Ankara Adliyesi'nde yapýlan duruþmaya pek
çok ülkeden sendika baþkaný ve temsilcileri
"uluslararasý gözlemci" olarak katýlýp, basýn
açýklamasý yaptý.KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu
da bu çerçevede bir konuþma yaparak KESK'e
destek verdi.

Ýlik nakli bekleyen Letife Çavuþoðlu
için kan örneði verilmesi çaðrýsý yapýldý
Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve
Kanserle Savaþ Vakfý, Londra Royal Free
Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Letife
Çavuþoðlu için acil ilik nakli gerektiðinden dolayý
tüm halka kan örneði vermesi çaðrýsýnda
bulundu. Vakýf'tan yapýlan yazýlý açýklamaya
göre, tüm duyarlý insanlarýn kan örneði
vermelerine olanak saðlamak amacýyla 6
merkezde kan alým çalýþmalarý baþlatýldý.
Açýklamaya göre merkezler þunlar:

"Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve
Kanserle Savaþ Vakfý, Lefkoþa Dr. Burhan
Nalbantoðlu Devlet Hastanesi, Maðusa Devlet
Hastanesi, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi, Cengiz
Topel Hastanesi ve Ýskele Saðlýk Ocaðý".
Bu çalýþmalara destek vermek isteyen 18-45
yaþ arasýndaki tüm vatandaþlar, merkezlere
giderek 17 Ocak Cuma günü ve 20 - 24 Ocak
tarihleri arasýnda 09:00-12:00 saatleri arasýnda
kan örneklerini verebilir.

Çiziktir
di
Çiziktirdi

Ankara'da dün zorlu bir gün geçiren Derviþ
Eroðlu'nun fotoðraflarýna baktým.
Uçaktan inmiþ...
Þeref kýtasýnýn karþýsýna geçmiþ...
"Merhaba asker" diyor...
Kim karþýlamýþ havaalanýnda Derviþ Bey'i?..
Vali Yardýmcýsý Mehmet Ali...
Ýyi mi?
Ne yapalým...
Kaderimize mi küselim?
Herkes Obama, Cameron ya da Merkel deðil ki...
Hollande'ý saymayýn...
Çapkýn Fransýz sosyalist herkesin diline düþmüþ
bugünlerde...
Motosiklete atlayýp sevgilisine uçuyormuþ...
Clinton oval ofiste Monika ile uçarsa, Hollande neden
uçmasýn?
Hollande'ý Hollanda ile karýþtýrmayýn...
Hollanda ile ilgisi yok...
O bir Fransýz!
Sosyalist hem de!
Komünizmi Kuzey Kore manyaðý Kim Ýl Jong rezil
ettiyse dünyada, sosyalizmi de Hollande rezil etti!
Ama bu bahiste ilgi alanýmýz dýþýnda...
Ýpin ucunu kaçýrýrsam sayfalar doldururum...
Bir kýrmýzý halý var önümüzde...
Derviþ Bey bu halýya basa basa yürüdü gýcýr gýcýr
ayakkabýcýklarýyla...
Ah da ne zaman içimizden birilerinin Ankara'ya
uçtuðunu görsem hop hop eder yüreðim...
Hep o Ankara þarkýsý gelir aklýma...
Ankara Ankara güzel Ankara
Seni görmek ister her bahtý kara
Senden yardým umar her düþen dara...
Darda mýyýz yine biz?
Bilmem ki...
Siz söyleyin...
Bu kez asýl darda olan onlar galiba...
Meclis yumruk yumruða...
Ses kayýtlarý...
Kasetler...
Havada uçuþuyor havada...
Tayyip Bey yedi düvele savaþ açmýþ...
Fethullah'la (Kýsaca Feto diyorlar ona) düelloda!
Tam da bu kazanýn içine düþmüþ iþte Derviþ Bey...
Kendinden emin adýmlarla yürüyor kýrmýzý halýda...
Koskoca Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti
Cumhurbaþkaný bugüne bugün...
Hadi, bir erkek varsa, baþýný uzatsýn da "besleme"
desin bakalým!
Maaþýný sorsun!
Yaðma mý!
***
Ben fotoðraflara baktým...
Ekrandaki canlý görüntüleri kaçýrdým...
Ne gam!
Fotoðraflar yalan söylemez...
Baktým baktým da Sergio Leone'un filmini
hatýrladým...
Ennio Moricone'nin o kulaklarýmýzdan gitmeyen
müziðiyle...
"The good, the bad, the ugly"...
Ýyi...
Kötü...
Çirkin...
Derviþ bey Abdullah Gül ile baþka, Tayyip Erdoðan'la
baþka, Cemil Çiçek'le baþka...
Fotoðraflarý isterseniz bir de siz isimlendirin...
Hangisi iyi...
Hangisi kötü...
Hangisi çirkin?
***
Zor zamanlardýr bu zamanlar...
Aha çok alýþtýðýmýz Bay Downer de bizi býrakýp
gitti...
Kimbilir nerede hangi makamda neþeli bir ýslýk çalýyor
þimdi...
Anastasiadis Londra'da Cameron'la iþi piþirmiþ...
53 yýl sonra insafa gelmiþ kahpe Ýngiliz...
Üs topraklarýndan verecek bize...
Bizim topraðýmýzý bize verecek!
Ona da þükran!
Bu dar günümüzde fena mý?
Onaltý köy yararlanacak bundan...
Unutmayýn sizin de hakkýnýz var...
Dayanýn hemen kapýya...
***
Onlar Londra'da iþi piþirdi de Derviþ Bey Ankara'da
piþirmedi mi?
Rakýsýz viskisiz bir sofra...
Dördüncü Murad'a layýk…
Ýmzalar atýldý, ne imzasý diye sormayýn, yemeye
bakýn...
Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr!
Ya herro, ya merro!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

“AFRÝKA” dan
mektup...

KIRK YILDA BÝR
DÜZGÜN BÝR YASA
YAPTIK, ONU DA
HAZMEDEMÝYORLAR
Kýrk yýlda bir düzgün ve çaðdaþ bir
yasa tasarýsý komiteden geçti...
Ancak onu da hazmedemeyenler
var...
Hazmedemedikleri ne?
"Doðaya aykýrý cinsel iliþki"nin suç
sayýlmamasý...
Ne mazeretler...
Ne gerekçeler...
En baþta da AIDS meselesi...
Farkýnda deðiller herhalde...
Bu yasayý çoktan kabul eden
ülkelerde AIDS baþka yerlerdeki
kadar yaygýn deðil...
Ayrýca bir de þu:
Þimdi bu hastalýðý kendine dert
edinenler gece kulüplerine neden
bakmýyorlar?
Çok mu saðlýklý bu iliþkiler?
Kadýnlarýn haftada bir hastaneye
taþýnmasý emniyet sübapý mý
sayýlýyor yoksa?
AIDS konusunda da, tüm cinsel
hastalýklar konusunda da besbelli
cahil kalmýþýz...
*
"Doðaya aykýrý cinsel iliþkiler"le
ilgili yasa Kýbrýs'ýn güneyinde
geçirilirken, orada da kýyamet
kopmuþtu...
Ama Kýbrýs için bu bir
zorunluluktu...
Kaçýnýlmazdý...
Avrupa kriterleri bunu
emrediyordu...
"Avrupalý olacaksan bunu da
yapmaya mecbursun" dediler
onlara...
Karþý çýkanlar kimlerdi?
En baþta kilise tabii...
Nuh diyor da peygamber
demiyordu...
Zaten bu fanatik kilisenin hiçbir
zaman insanca bir þey yaptýðý
görülmedi ki...
Talasemia konusunda da öyleydi bir
zamanlar...
Tedaviye karþý çýkýyor ve kaný
uyuþmayanlarýn evlenmesinin
yasaklanmasýný da onaylamýyordu...
Neyse ki daha sonra aþýldý bunlar...
*
Güneyde kilise karþý çýkar da bizdeki
Ýslamcýlar durur mu?
Burada da ayaklandýlar iþte...
"Doðaya aykýrý cinsel iliþkiler"in suç
sayýlmamasýna isyan ediyorlar...
Dünkü 'Havadis' gazetesinde Kýbrýs
Türk Ýslam Cemiyeti'nin tam sayfa
koskoca paralý bir ilaný vardý...
Referandum çaðrýsý!
Halka gidilsinmiþ...
Halk karar versinmiþ buna!
Þöyle diyorlar:
"Homoseksüellik Avrupa ve
Amerika'da 'normal' olarak kabul
edildikten sonra ne oldu? AIDS gibi
bulaþýcý, ölümcül hastalýklara,
ailelerin bozulmasýna ve intiharlarýn
artmasýna neden oldu..."
Ýlkokul, ortaokul ve liselerde evlilik
konusu iþlenen kitaplarda kadýn ve
erkek resimlerinin yanýsýra 'kadýnkadýn' ve 'adam-adam' resimlerinin
de konmasýný, bu iliþkilerin nasýl
olduðunun anlatýlmasýný öneriyorlar!
Neden?
Herkes bu iliþkilerin nasýl iliþkiler
olduðunu görsün, öðrensin ve karþý
çýksýn diye!
Bundan murat ettikleri bu!
*
Ortaçað karanlýklarýnda
debeleniyorlar hala...
Engizisyon papazlarýndan hiçbir
farklarý yok...
Beyinlere olduðu gibi, vücuttaki
baþka organlara da hükmedecekler
ille de...
Sanýrýz bizim toplumumuz bu dar
kafalýlara geçit vermeyecek kadar
bilinçlendi...
Ahlakýn belaltýnda deðil, belüstünde
olduðunu bilmeyenler mi kaldý hala?

TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA
ÖZGÜRLÜK

NEÞELÝ- Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Çankaya Köþkü'nde bir araya geldi. Derviþ Eroðlu ve beraberindeki
heyet, dün, saat 12.00 sýralarýnda Çankaya Köþkü'ne geldi. Eroðlu, köþkün giriþinde Abdullah Gül tarafýndan kapýda karþýlandý. Eroðlu için resmi karþýlama
töreni düzenlendi. Ýki Cumhurbaþkaný basýna görüntü vermelerinin ardýndan baþ baþa görüþmeye geçti. Görüþmenin ardýndan saat 12.30'da köþkte Cumhurbaþkaný
Eroðlu onuruna çalýþma yemeði verildi.

Eroðlu: Gül ile çok uyumlu bir noktadayýz
Derviþ Eroðlu, Türkiye Cumhurbaþkaný
Abdullah Gül ile, Kýbrýs konusunun geneli ve
Mal Tazmin Komisyonu'nun çalýþmalarýný ele
aldýklarýný belirterek "Hakikaten çok uyumlu bir
noktada olduðumuzu ifade etmek isterim" dedi.
Eroðlu, Kýbrýs'ta bir anlaþmanýn mümkün olup
olmadýðýnýn müzakere masasýna oturulmadan
anlaþýlamayacaðýný belirterek, Rumlarýn
"uzlaþmasak da olur" þeklinde bir yaklaþým
sergilediðini söyledi.
Eroðlu, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip
Edoðan ile yaptýðý görüþme öncesinde TAK ve
BRTK'ya Ankara temaslarýný deðerlendirdi.
"Cumhurbaþkaný Gül'ün daveti beni son derece

memnun etmiþtir" diyen Eroðlu, Gül ile önce
baþ baþa bir saat görüþme yaptýklarýný, ardýndan
Türkiye'nin Kýbrýs Ýþlerinden Sorumlu Baþbakan
Yardýmcýsý Beþir Atalay ve TC Dýþiþleri Bakaný
Ahmet Davutoðlu'nun da katýlýmýyla çalýþma
yemeði gerçekleþtirdiklerini söyledi.
Toplantýda ana gündemin Kýbrýs konusu
olduðunu belirten Eroðlu "Son geldiðimiz nokta,
bundan sonrasý için atýlacak adýmlarý görüþtük"
diye konuþtu.
Eroðlu, Downer'in görev süresiyle ilgili soru
üzerine þu an ellerindeki tek bilginin görev
süresinin altý ay uzatýldýðý þeklinde olduðunu
ifade etti.

GÜL ÝLE BAÞBAÞA GÖRÜÞME
Türkiye'nin içinden geçmiþ olduðu sýkýntýlý
döneme raðmen Kýbrýs konusunu bir kenara
býrakmadýðýný ifade eden Eroðlu, Davutoðlu'nun
BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve Almanya,
Ýngiltere ve ABD dýþ iþleri bakanlarýyla görüþmeler
yaptýðýný hatýrlattý. Eroðlu, Kýbrýs gibi bir konunun
içerde sorun var diye ihmal edilmesinin mümkün
olmadýðýný ifade etti.
Kýbrýs'ta bir anlaþmanýn mümkün olup
olmadýðýnýn müzakere masasýna oturulmadan
anlaþýlamayacaðýný belirten Eroðlu, Rumlarýn ise
uzlaþmasak da olur þeklinde bir yaklaþým
sergilediðini söyledi.

NEÞESÝZ- Derviþ Eroðlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün davetlisi olarak gittiði Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný
Recep Tayyip Erdoðan ile bir araya geldi. Baþbakanlýk resmi konutunda gerçekleþen görüþme, yaklaþýk iki saat sürdü.

CÝDDÝ- Derviþ Eroðlu, Ankara'daki temaslarý çerçevesinde TBMM Baþkaný Cemil Çiçek ile bir araya geldi. Çiçek'in makam odasýnda gerçekleþen ve 15
dakika süren baþ baþa görüþmenin ardýndan heyetlerarasý görüþmelere geçildi. Görüþmede, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalý, Türkiye'nin
Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça,Cumhurbaþkanlýðý Müsteþarý Hasan Güngör, Cumhurbaþkaný Özel Temsilcisi Osman Ertuð, Müzakere Heyeti
Üyeleri Cumhurbaþkanlýðý Siyasi Ýþler Müdürü Güneþ Onar, Gülfem Veziroðlu Sevgili, Mülkiyet Uzmaný Serden Hoca, Oðuzhan Hasipoðlu ve Cumhurbaþkanlýðý
hukukçusu Sülen Karabacak yanýnda Cemil Çiçek'in ekibi ve Kýbrýs Masasý yetkilileri de hazýr bulundu.
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Yedi kocalý Hürmüz haltetmiþ yanýnda
Downer'i de pes ettirdi Akdeniz fahiþesi
Cinler þeytanlar üstünde at oynatmada
Bu sorunda tümünün vardýr elbet hissesi

Kalay

BÝZ BU KOKU NEDEN
YEDÝK AÐAM?

Meþhur fýkradýr: Aða ile uþaðý aðanýn at arabasýnda kasabaya gidiyorlar.
Aða eðlenmek için, "Þu boku yersen, arabayý sana verecem" diyor uþaðýna. O da
yiyor boku ve arabaya oturuyor. Dönüþ yolunda aða "Yediðin bokun bedelini ödeyip,
arabayý geri alayým" diyor. Uþaðý, "Sen de þu boklarý ye de ödeþelim" diyor. Aða
da yiyor boku. Bu sefer uþak soruyor: "Aðam, araba giderken de senindi
dönerken de senin, peki biz bu kadar b.ku neden yedik?" Ýþte,
Türkiye'de AKP'yi destekleyen "yetmez ama
evet"çilerin durumu da bu fikradaki gibi…

Kalaycý

Ali OSMAN

Sessizliðin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

TAÞOCAKLARI
KAPATILMALI

BÝR MAHKEME,
BÝRKAÇ SÖZ...
Buran Atakan kapatýlan KTHY'deki
sendikanýn yani Hava-Sen'in baþkanýydý...
Tazminatlarýný almak için didinip
duruyorlar...
Çarþamba günü sosyal medya çaðrýsýyla
Baþbakanlýk önünde toplandýlar...
Tepkilerden, etkilerden sonra Atakan bir
açýklama yaptý...
Deðinmek istediðim konu da o...
"Kuzey Kýbrýs'ýn en önemli kurumunu
ortadan kaldýranlardan hesap sorulacak"...
Mücadeleleri de bu minval üzereyse
otursunlar oturduklarý yerde...
Mücadeleye karþý deðilim ama havaya
söylenen sözleri duyduðumda ifrit olurum...
Ha, hesap sorulamaz mý KTHY'yi batýrýp
kapatanlardan?
Dibine kadar sorulur...
Da soracak yürek ister, çünkü Ankara'dýr
iþin en tepesinde...
Bugüne kadar yapýlan mücadelelere
bakýldýðýnda Ankara'nýn hep hesabýn dýþýnda
tutulduðunu, korkudan (kimse kusura
bakmasýn baþka türlü düþünemiyorum) kimse
aðzýný açamadýðýný ancak burada koltuklara
oturtulan iþbirlikçilerden hesap sorulduðunu
gözlemledik...
Buran Atakan kardeþ, Ankara'ya hesap
sorabilecek cesarete sahip mi?
Sahipse, iþte valilik...
Buyursun, alsýn pankartýný, kitlesini gelsin
dayansýn kapýya...
Polis ileriye geçiþleri býrakmazsa bile
önemli deðil, o pankartýný bahçe duvarýndan
sallasa da geçerlidir!
Bugüne kadar belli örgütler dýþýnda eylem
yapanlar meclise hep yüzlerini döndüler,
kýçlarýný, da esas yüzlerini dönecekleri yere
çevirdiler...
Valilik binasýný arkalarýna aldýlar...
Ondan sonra da mangal baþýna þüphesiz...
Ama Buran kardeþ, hesap soracaðýz
demiþse mutlaka bir bildiði olmalý...
O sorsun biz yazalým...
***
KTHY'den baþladýk madem ki mahkemede
süren ve Çarþamba günü duruþmasý devam
eden KTHY önünde 19 Temmuz'da meydana
gelen olaylarla ilgili davaya da bir bakalým...
Yargýç olarak deðil, vatandaþ olarak...
Polisin orada eylemcileri nasýl darbettiðini
söylemeye gerek yok...
Hem darbetti, hem de mahkemeye verdi!
Suçlu ve güçlü...
Davanýn aþamalarýný okumaya çalýþýrým
genellikle...
Polis batmýþ durumda...
Bir dediði diðerini tutmuyor...
Tanýklar sahte çýkýyor...
Hata yapýlmýþ diyor...
Emare yok diyor, görüntü yok...
Savcýlýk tanýk yaratýyor gibi...
Sýkýþtýkça yeni tanýklar çaðýrýyor...
Oysa, devlet adýna eylemcileri suçlayan
savcýlýk, bu eylemcilerin de bu devletin
çocuklarý olduðunu düþünerek, devletini daha
çok ayaklar altýna almadan davayý geri
çekmelidir, diye düþünüyorum.
Savcýlýk kendisine verilen iþi yapmaya
çalýþýyor...
Sütün kara olduðunu ispat edecek yani...
Memleketin anasýný aðlatanlara,
kurumlarýný batýranlara masum bir tepki
gösteren eylemcileri cinayet iþlemiþ gibi
yargýya sevketmek, yüreklere korku salmaya
çalýþmaktýr.
***
Dostlarýn yürekleri saðlam da ben Atakan'a
bir hatýrlatma yapayým...
Aman dikkatli ol Buran kardeþ, hesap
soracaðýný söyledin ya, tutuklanýp yargýya
sevkedilmeyesin...
Burada Ankara'dakilere söz söyletilmez...
Buradakileri þarap yapýlacak üzüm gibi
ezerler onlarýn uðruna!

Pir Sultan Abdal Derneði kan baðýþý yaptý
Pir Sultan Abdal Derneði üyeleri, dün akþam, Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Thalasseamia
Merkezi'ndeki Kan Bankasý'nda kan baðýþýnda bulundu. Thalasseamia Derneði Baþkaný Ahmet
Varoðlu'nun kan baðýþýnda bulunan Pir Sultan Abdal Derneði üyelerine Teþekkür Belgesi verdiði etkinlik
20.00-22.00 saatleri arasýnda gerçekleþtirildi. Thalassemialý hastalar yarýnýna gerçekleþtirilen kan
baðýþýnda 15 ünite kan alýndý.

Silahlý saldýrý zanlýlarýna 8 gün daha!
Çocuk Hastalýklarý Uzmaný Dr. Remzi
Gardiyanoðlu'nun 24 Aralýk tarihinde silahlý
saldýrýya uðramasý ile ilgili zanlý olarak gözaltýna
bulunan Kurbani Üçok ve Müslüm Gerçek
tutukluluk sürelerinin dolmasý ile dün yeniden
Lefkoþa Kaza Mahkemesi huzuruna çýkarýldý.
Mahkemede açýklama yapan polis, zanlý
Kurbani Üçok'un olay günü kullandýðý GSM
hattýný olaydan sonra deðiþtirdiðinin tespit
edildiðini ve daha önce kullandýðý hatla ilgili de
inceleme baþlatýldýðýný aktararak, zanlýlar hakkýnda
8 gün daha tutukluluk emri temin etti.
Abbas ELMAS
Doktor
Remzi
Gardiyanoðlu'nun
kurþunlanmasý olayý ile ilgili zanlý olarak tutuklu
bulunan zanlýlar Kurbani Üçok ve Müslüm
Gerçek ek tutukluluk istemi ile dün yeniden
Lefkoþa Kaza Mahkemesi huzuruna çýkarýldý.
Mahkemede olayla ilgili bulgular aktaran
Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube'de görevli
polis müfettiþi Mehmet Bayraktar, zanlýlar
aleyhinde baþlatýlan soruþturma kapsamýnda 4
Ocak tarihinde 3 gün, 8 Ocak tarihinde ise 8 günlük

tutukluluk emri temin edildiðini aktardý.
Yürütülen polis soruþturmasýnda birçok banka
ve iþ yerlerine ait kamera kayýtlarýna ulaþýldýðýný
ve incelemelerin devam ettiðini belirten Bayraktar,
zanlý Kurbani'nin olay gününden önce kullandýðý
GSM hattýný olaydan sonra deðiþtirdiðinin tespit
edildiðini kaydetti.
Zanlý Kurbani'nin daha önce kullandýðý hatla
ilgili de araþtýrma baþlatýldýðýný, yapýlacak
araþtýrmada zanlýlarýn kimlerle irtibat içinde
olduðunun araþtýrýlacaðýný belirten polis Müfettiþi
Bayraktar, yapýlacak incelemelerin ardýndan zanlý
sayýsýnýn da artabileceðine dikkat çekti.
Zanlýlarýn serbest kalmasý halinde polis
soruþturmasýna olumsuz etki edebileceðine iþaret
eden Bayraktar, yürütülen soruþturmanýn selameti
açýsýndan her iki zanlýnýn da 8 gün daha poliste
tutuklu kalmasýný talep etti.
Huzurundaki þahadeti ve savunma avukatýnýn
itirazý olmamasýný dikkate alan Lefkoþa Kaza
Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit ise
huzurundaki polis þahadetini güvenilir bularak
istenilen süreyi verdi.

Dar-ý dünyada bir sýradaðýmýz vardý.
Beþparmak Daðlarý...
Yedik bitirdik!
Ne yani?
Ferhat Þirin'in aþkýyla daðlarý deler
de...
Biz paranýn aþkýyla delemez miyiz?!
***
Bu tahribatýn geriye dönüþü yok.
Dinamitlerle yýktýðýmýz daðlarý hiçbir
güç yerine koyamaz artýk.
Yüz yýl sonra bile o güzelim doðal
rengine kavuþmasý mümkün deðildir
Beþparmaklarýn.
Son aþamasýna gelmiþ kanserli bir
dokunun tüyler ürpertici görüntüsü var,
taþocaklarýnýn büyük bir sorumsuzluk
içinde geliþigüzel tahrip ettiði
bölgelerde.
Facia boyutunda tam bir doða
felâketi.
O kadar ki...
En ilkel insan bile bizim yaptýðýmýzý
yapmamýþtýr daðlarýna.
Beþparmaklara kazýdýðýmýz 4 futbol
sahasý büyüklüðündeki o devasa
bayraðýn yarattýðý çevre felâketinden
sonra, daðlarýmýzý da taþocaklarýnýn
doymak bilmez hýrs ve iþtiyakýna kurban
ettik!
***
Hamit Bakýrcý, "Bu tahribatýn tamiri
mümkün deðil" demiþti geçenlerde.
Yani olan oldu...
Gideni geri getirmek imkânsýz.
Bu
tahribatý
burada
nasýl
durdurabiliriz ona bakalým!..
***
Tahribatýn nasýl durdurulabileceði
ortada Hamit bey.
Taþocaklarý kapatýlmalý!
Taþlarýnýzý nerden bulursanýz bulun...
Ama elinizi ayaðýnýzý çekin oralardan...
Ýþ makinelerinizi dinamitlerinizi de...
Ýnþaat sektörü zor durumda mý
kalacak?
Kalsýn.
Dünyada bu iþler nasýl yapýlýrsa onlar
da öyle yapsýn!
Biz Beþparmaklara baktýðýmýzda
daðlarýn sesini duymak, doðanýn yürek
atýþlarýný hissetmek istiyoruz.
Apartmanlarýn, havuzlu villâlarýn
deðil!
Biz Beþparmaklara týrmanýrken,
çamlarýn, harnýplarýn, alýçlarýn,
þinyalarýn, tülümbelerin kokusunu
solumak, yeþilin o güzelim tonlarýyla
sarmaþdolaþ olmak istiyoruz.
Taþocaklarýnýn en rezilâne þekilde
doðaya saldýðý toza topraða batmak, bu
tozu topraðý solumak deðil!
***
Birleþtirilecekmiþ...
Rehabilite edilecekmiþ...
Denetlenecekmiþ...
Hepsi hikâye...
Görmüyor musunuz?
O güzelim daðlarýn, bir tek kaya
parçasý vermeye tahammülü kalmadý
artýk!
Yeter baðrýný dinamitlerle deþtiðiniz!
Yýllar deðil, belki asýrlarca
kapanmayacak yaralar açtýðýnýz.
Doðanýn ciðerlerini toza, topraða,
çamura buladýðýnýz...
***
Beþparmaklardaki doða katliamýný hiç
deðilse bu noktada durdurmak
istiyorsak...
Yapýlacak tek þey var.
O da daðlardaki taþocaklarýný
kapatmak!

5

17 Ocak 2014 Cuma

Þaziye’nin Görüþü:

Erdoðan Baybars

ebaybars@yahoo.com

Leb-i derya Girne'de, sanki
Mesarya'daymýþ gibi görüntülerin
yaþanmasý, Aygýn'ý düþündürdü mü
acaba? "Ýhmalim nerede?" diye
kendine sordu mu acaba?

MÝÞ-MIÞLAR
* KIB-TEK'e 10.300 TL maaþla büyük
birisi atanmýþ.
- Bu saatten sonra ben de
özelleþtirmeye karþýyým artýk…
Madem böyle bol keseden atýyorlar,
bana da sýra gelebilir bir gün.
Þansýmý niye tepeyim!
***
* 1 ayda yaðmasý gereken yaðmur, 2
saatte yaðmýþ.
- Vay be… Cikko Manastýrý papazý
Nikiforos'un yaðmur duasý tutmuþ
anlaþýlan.
***
* TC'deki maaþlar, KKTC'deki
maaþlarý geçmiþ.
- Geçer tabii… Tekerlek döndü
çünkü.
***
* TC'deki maaþlar, KKTC'deki
maaþlarý geçmiþ.
- Durun, bu daha bir þey deðil… Yarýn
asgari ücreti de sollayacaklar.
Turpun çýkýþý o zaman.
***
* 5 müþavir mecliste göreve baþlayýp
milletvekillerine danýþmanlýk
yapacakmýþ.
- Nihayet boþta gezenlere iþ
yaratmayý baþardýlar. Tam avaracý
papaz dirileri gömer örneði…
***
* KIB-TEK'te çalýþýp 17 yýldýr iþe
gelmeyenler varmýþ.
- Hemen meclise atansýnlar…
Milletvekillerimizin böyle
danýþmanlara çok ihtiyacý olmalý.
***
* Rusya'nýn Kýbrýs Büyükelçisi çözüm
için umutlu olduðunu söylemiþ.
- Þaþtým kaldým… Bizim
bilmediðimiz bir þey mi biliyor
acaba?
***
* KIB-TEK özelleþtirilmeyecekmiþ.
- E orasý siyasilerin çiftliði deðil mi…
Hangi siyasetçi çiftliðini elden
çýkarýr ki? Uygun fiyatý
bulmazsa yani!

BULUTLARI YALADIM…(2)
Haspolat çemberine geldiðim sýrada hafiften
yaðmur çiselemeye baþladý.
Araba kullanýrken, böyle çisil çisil bir
yaðmur yaðýyorsa hemen çalýþtýrmam
silecekleri.
Görüþümü bozmadýðý sürece, camda biriken
damlacýklarýn arkasýndan dýþarýyý seyretmek
hoþuma gider.
Yine öyle yaptým…
Kapý camýný da araladým biraz…
Serin hava doldu içeri.
Ohhh… Mis gibi.
Canlandým.
***
Bufavento'ya Taþkent'in içinden geçip
çýkacaðým.
Taþkent sonrasý yol daracýk ve bakýmsýz.
Ve çok tehlikeli!
Piknik alanýna yaklaþtýðým sýrada korkunç
bir manzara ile karþýlaþtým!
Yol çökmüþ ve daralmýþ.
Önlem olarak da toprak yýðmýþlar çevresine!
O kadar… Baþka hiçbir uyarýcý iþaret yok.
Anlayacaðýnýz, her konuda olduðu gibi
halkýmýz yine "Allaha emanet" edilmiþ.
Gündüz neyse ne de, geceleyin tam bir ölüm

virajý burasý.
Hiçbir yetkilinin mi haberi yok Allah aþkýna?
Muhtarýn… Belediye baþkanýnýn…
Karayollarý Dairesi'nin… Ve diðerlerinin…
Hiçbirinin mi haberi yok?!
Ne yapýyorlar?
Uyanýnnnnnn!
***
Bufavento Kalesi'nin inþa tarihi kesin olarak
bilinmiyor.
Önceleri St. Hilarion ile Kantara Kalesi
arasýnda iþaret kulesi olarak kullanýlmýþ.
Lüzinyanlar döneminde ise son þeklini almýþ.
Kalenin her taraftan rüzgarlara açýk
olmasýndan ötürü, buraya "Rüzgarlardan
korkmayan, rüzgarlara boyun eðmeyen"
anlamýna gelen Bufevento adý verilmiþtir.
Kýbrýs Venediklilerin eline geçince, adayý
savunmak için deniz kýyýsýndaki kalelere
güvendiklerinden, bu kaleyi kullanmamýþlar ve
Osmanlý döneminden sonra, kale gezginlerin
ziyaret ettiði bir yer olmuþtur.
Ve iþte ben de, þimdi ziyaret için buradayým.
Hem de bu havada!
***
Hava gerçekten kötü.

Bir kartal yuvasýný andýran Bufavento,
bulutlar arasýnda…
Soðuk bir rüzgar esiyor…
Yaðmur bir yaðýyor, bir duruyor…
Ürperdiðimi hissediyorum.
Kaleye çýksam mý, çýkmasam mý?
Ama kafamý kurcalayan esas soru bu deðil.
"Çýkabilir miyim?" diye kendimi tartmaya
çalýþýyorum.
Tam "çevrede de kimsecikler yok" diye
düþünürken, bir araba daha geliyor park yerine.
Onlarý izliyorum.
"Dur bakayým benden akýllýlar mý" diye
geçiriyorum kafamdan.
Evet… Kesinlikle benden akýllý çýkýyorlar.
Onlar dönüp kaçýyor, ben arabadan inip
kaleye yöneliyorum.
Buraya kadar gelmiþken, geri dönemem…
Aaa… Tam karþýmda bir alýç aðacý…
Üzerinde sarý sarý alýçlar…
Duramam… Hade yürü artýk…
Hem korkacak ne var…
Aslanlar gibi Sivil Savunmamýz ne güne
duruyor...
Varsýn bir defa da beni kurtarsýnlar!
(sürecek)

Cuma’dan Cuma’ya
ufahri@kibris.net

Ülker Fahri

Haftalardýr, karþýlýklý
gidip gelen
kaðýtlardan sonra,
“egemenlik”le ilgili
ortaya çýkan
anlaþmazlýkta,
görüþmeler “tek”
kelimesi altýnda
sýkýþýp kaldý ve týkandý.
Elbette...
Her iki taraf açýsýndan,
“egemenlik” konusu farklý önem
taþýyor.
Çünkü...
Taraflar arasýnda var olan ve bir
türlü giderilemeyen “güvensizlik
sorunu” ortadan kalkmadýkça
herhangi bir ilerleme olmasý mümkün
görülmüyor.
1960 Kýbrýs Cumhuriyeti Kuruluþ
Anlaþmasý, taraflar arasýnda güven
saðlanmadan imzalandýðýndan,
Kýbrýs Türk ve Kýbrýs Rum Cemaatleri
arasýnda yüzde yetmiþ yüzde otuz
ortaklýkla “kurdurulan” Kýbrýs
Cumhuriyeti’nin yaþatýlmasýnýn
Garantör Ülkeler tarafýndan
güvenceye alýnacaðý hesaplanmýþtý.
Ancak...
Güven olmadýðý için...
Rum’larýn Enosis ve Türk’lerin
Taksim “niyet”leri ortadan
kaldýrýlamadýðýndan, taraflar, ortaða
karþý var olan “þüphe”lerinin esiri
olup hep “çatýþma” ve “ayrýlma”
korkusu ile yatýp kalktýklarýndan;
Aralarýndaki “ayrýlýk korkusu”
ortak devleti yaþatmalarý yerine,
bastýrýlmýþ “niyet”lerini hep canlý
tutmuþ ve gizli örgütlenme yoluna
gitmiþlerdir.

ANASTASÝADÝS TEHLÝKELÝ
OYUN OYNUYOR

Tabii...
Sonuç ortada...
1963 yýlý sonunda baþlayan
çatýþmalar, ortak devletin yýkýlmasýna
ve BM Güvenlik Konseyi’nin 186
sayýlý kararý ile geçici olarak yönetimi
üstlenen Rum tarafý, geçen yýllar
içerisinde yaþanan geliþmeler
sonrasý, kendilerini Kýbrýs
Cumhuriyeti’nin sahibi saymaya
baþlamýþlardýr.
Zaten...
O gün bu gündür...
Esas sýkýntý ve uzlaþmazlýk noktasý,
Rum tarafý kendisini “devletin
sahibi” olarak görürken, Türk tarafýný
ise kendisine ait devletten pay
isteyen taraf olarak görmektedir.
***
2014 yýlý itibarý ile Rum tarafýnýn
sergilediði tavýrlara baktýðýmýzda;
Anastasiadis baþkanlýðýndaki Rum
yönetiminin, Rusya ile anlaþma
yaparak Rus savaþ uçaklarýnýn
Baf’taki Andreas Papandreu Hava
Üssü’nü, savaþ gemilerinin ise
Limasol limanýný kullanmalarýna
olanak saðlanacaðýný görüyoruz.
Oysa...
1974 olaylarýna sebep olan esas
nedenin, o tarihte Cumhurbaþkaný
olan Makarios’un, Sovyetler Birliði
öncülüðünde kurulan Baðlantýsýzlar
Grubu’na katýlmasý ve bunun sonucu
baþta Amerika ve Britanya olmak
üzere NATO ülkelerinin, Doðu
Akdeniz’de Sovyetler yanlýsý yeni bir
Küba ortaya çýkacaðý korkusu deðil
miydi?
O nedenle...
NATO, uyarýlarý dikkate almayan

LEFKOÞA BAROSU
BAÞKANLIÐI'NA
ARZU ÝZVEREN
SEÇÝLDÝ
Lefkoþa Mahalli Barosu
Baþkanlýðý'na Arzu Ýzveren
seçildi.
Gökan Asafoðullarý'nýn
ayrýlmasýyla boþalan Baþkanlýk
görevi için yapýlan olaðanüstü
genel kurulda Arzu Ýzveren
baþkanlýða seçilirken, üye seçimi
yapýlmadý. Ýzveren
baþkanlýðýndaki Lefkoþa Barosu
yönetimi Mesut Mesutoðlu
(Genel Sekreter), Ayfer Þefik ve
Oktay Çýnar'dan oluþuyor.

DP/UG BAÞKANLIÐI ÝÇÝN
ÖMEROÐLU DA ADAY OLDU
Demokrat Parti Ulusal Güçler
(DP/UG) Gazimaðusa Ýlçe
Örgütü'nden Abdurrahman
Ömeroðlu da 2 Þubat'ta yapýlacak
Kurultay'da DP Ulusal Güçler
Baþkanlýðý için aday oldu. DP/
UG Genel Merkezi'nden yapýlan
açýklamaya göre, Abdurrahman
Ömeroðlu DP Ulusal Güçler'in 2
Þubat'ta Gerçekleþecek Olan 9.
Olaðan Genel Kurultayý'nda
Genel Baþkanlýk için Fuat
Türköz Çiner'den sonra resmen
baþvuru yapan ikinci aday oldu.
Ömeroðlu'nun
adaylýk
müracaatýný bugün Parti Genel
Merkezi'nde Parti Genel
Sekreteri Bengü Þonya'ya
sunduðu kaydedildi.

TOPARLANIYORUZ HAREKETÝ:

Gýda güvenliði, 10 yýllýk bir masal
Toparlanýyoruz Hareketi, gýda güvenliði yasasýnýn çýkarýlmasý ve gýdalarda
ilaç kalýntýsý denetimlerinin yapýlmasý konusundaki zaafiyetin, 10 yýldýr
hükümete gelen tüm siyasi partilerin sorumluluðu olduðunu ileri sürdü.
Hareketten yapýlan açýklamada, hükümete gelen tüm siyasi partilerin bu konuda
laf ürettikleri, bu nedenle bir arpa boyu yol alýnamadýðý savunularak, kimsenin
10 yýl daha beklemeye sabrýnýn kalmadýðý kaydedildi.

Makarios’a karþý, NATO üyesi olan
Yunanistan tarafýndan “darbe”
yaptýrarak görevden uzaklaþtýrýp, bir
diðer NATO üyesi Türkiye’nin de
adaya asker çýkarmasýný saðlayarak,
Kýbrýs’ýn, Baðlantýsýzlar Grubu ile
iliþkilerini koparýp, Türkiye tarafýndan
NATO’nun güvencesine alýnan
Kýbrýs adasýna Sovyetler Birliði’nin
gelmesi önlenmedi mi miydi?
Anastasiadis ve ekibi ve
danýþmanlarý bunlarý bilmiyor mu?
Avrupa Birliði üyesi olan Kýbrýs’la,
Rusya’nýn askeri iþbirliði anlaþmasý
yapmasýna ve adayý askeri amaçlarý
için kullanmasýna AB ve NATO
müsaade eder mi?
Zaten...
Aylardýr, Suriye’de sürmekte olan
iç çatýþmalara, Obama, ABD
Kongresi’nden müdahale kararý
almasýna raðmen, Amerika ve NATO
niye müdahale edemedi?
Çünkü...
Suriye’nin Laskiye þehri
yakýnýndaki Tartus limanýnda
demirlemiþ Rusya’nýn en güçlü deniz
filosu, Suriye’ye müdahaleye izin
vermemiþtir.
Ve...
Rusya’nýn amacý, Ýngiltere’nin
Dikelya ve Aðrotur’da olduðu gibi,
kendisi de Doðu Akdeniz’de askeri
üs tesis etmek istemektedir.
Bu gerçekler ortada dururken...
Görüþme masasýnda sýkýþan
Anastasiadis, 1974’de Makarios’un
yaptýðý gibi, yeniden kendi baþlarýný
belaya sokacaklarýndan habersiz, kýrk
yýl sonra 2014’de tekrar Rusya’ya
yaklaþýyor.
Kim bilir...
Belki de...
Önümüzdeki günlerde, BM Özel
Temsilcisi Downer’in, BM Güvenlik
Konseyi’ne sunmayý planladýðý
Rapor’unda,
Rum
tarafýný
“uzlaþmaz” taraf olarak þikayet
edeceði ve görevi Güvenlik
Konseyi’ne devredeceði endiþesiyle,
daimi üye Rusya’yý kendi yanýna
çekmeye ve Rusya’nýn “veto” gücü
ile kendi istediðini yaptýrmayý
hesaplamaktadýr.
Baþarýr mý?
Hiç sanmam.
Avrupa Birliði, AGÝT (Avrupa
Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý) ve
NATO ittifaký içinde, üyesi ülkesi
olan Kýbrýs’ýn limanlarýný, savaþ ve
güvenlik konularýnda, AB üyesi
olmayan baþka bir ülke olan
Rusya’nýn savaþ uçaklarýna ve savaþ
gemilerine açmasýna müsaade eder
mi?
Kolay mý?
Kýbrýs böyle bir adým atmaya
kalkýþýrsa ne olur bilir misiniz?
15 temmuz 1974’de ne olduysa o
olur.
Askeri operasyon deðil.
Belki “ekonomik” operasyon,
belki “finansal” operasyon, belki
“sansasyon” yaratacak baþka
operasyon.
Ama...
Güneydeki,
Anastasiadis
baþkanlýðýndaki yönetim anýnda
götürülür.
Ha...
Denebilir ki...
Kýbrýs, NATO üyesi olmadýðýndan,
NATO ile sorun yaþamaz.
Unutmayýn...
Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði
Teþkilatý AGÝT, NATO ile ittifak içinde
ve AGÝT’in askeri kanadýný NATO
oluþturacak.
Ve...
Yine unutmayýn...
Türkiye, AB üyesi deðil ama NATO
üyesi olarak, AGÝT’in askeri varlýðý
içinde olacak.
***
Büyük devletler, dünü konuþmaz,
dünden ders çýkarýr ve yarýnýn, 10, 20,
30 yýl sonrasýnýn hesabýný yapar.
2014 yýlýnda...
“Türkiye, neden anlaþma ister”
sorusunun cevabý burada gizlidir.

GÜNLÜK
GÜNLÜK
SAVAÞ SUÇLARI RAPORU
BM KOMÝSYONU'NDA
Barýþ Derneði ve Adalet için Hukukçular'ýn Savaþ Suçlarý raporu,
"Birleþmiþ Milletler Suriye Arap Cumhuriyeti Uluslararasý
Baðýmsýz Soruþturma Komisyonu" üyelerine ulaþtýrýldý.
Komisyon Paulo Sérgio Pinheiro (Brezilya), Karen Koning
AbuZayd (ABD), Carla del Ponte (Ýsviçre) ve Vitit
Muntharborn'dan (Tayland) oluþuyor.
Komisyon üyelerinden Del
Ponte, 2013 Mayýs'ýnda
Han el Asal, Þeyh
Maksud ve Sarakeb'de
gerçekleþen kimyasal
silah saldýrýlarýnýn
ertesinde, saldýrýlarýn
isyancýlar tarafýndan
gerçekleþtirildiðine
dair "kesin kanýtlar
olmasa da güçlü,
somut þüpheler"
olduðunu ve BM
denetçilerinin elinde
Suriye ordusunun
kimyasal silah kullandýðýna
dair kanýt olmadýðýný söylemiþti.
Aralýk ayýnda çok sayýda hukukçu, siyasetçi, gazeteci ve aydýnýn
katkýsýyla hazýrlanarak kamuoyuna açýklanan "Suriye halkýna
karþý savaþ suçlarý raporu" AKP hükümeti ve çeþitli Türk
yetkililerin suçlarýný örneklerle sergiliyor ve Türkiye'de hükümet
yetkililerinin Yüce Divan'da yargýlanmasý talebini gündeme
getiriyordu.

TERSÝNÝ SÖYLESE
"Gül ile çok uyumlu bir
noktadayýz" dedi Derviþ
Eroðlu... Zaten tersini
söylese çok þaþardýk...

DOWNER ÇIKMAZI
'Afrika'nýn manþet
haberinden sonra görüþüne
baþvurulan Kýbrýs'taki BM
Sözcüsü, Downer'in ay
sonu sona eren
sözleþmesinin uzatýldýðýný
söyledi... "Downer býrakýp
gitti" demeye çekindi!

ÖZDÝL NAMÝ
BM Sözcüsünü býrakýn, Özdil
Nami'ye bakýn siz... Ne
diyor? Týkanýklýk olursa BM
Genel Sekreteri baþka özel
temsilci atamayacakmýþ!
Nami kardeþ, Downer de
zaten bunun için býrakýp
gitti... Týkandý çünkü...

ÜS BÖLGESÝNDEKÝ
TOPRAKLAR
Kýbrýs Ýngiltere ile tarihi bir
anlaþma imzaladý... Güney
Kýbrýs deðil, Kýbrýs
Cumhuriyeti... Bu anlaþmaya
göre Ýngiliz üslerinin büyük
bir kýsmý imar ve iskana
açýlýyor... Haberiniz olsun!

HOÞBULDUK
BBC muhabirleri kapalý
Maraþ'ý yazmýþlar. Bugün bir
sayfa ayýrdýk buna...
Okuyun... "Akdeniz'in gizli
sahili Maraþ'a hoþgeldiniz"
diyorlar... Hoþbulduk
baylar... Asker
tutuklamazsa...

“Týrnak”...
"Öyle bir durumdayýz ki, þikâyetçi
Rumlara karþý 'siz de Kýbrýs'ýn
doðasýndaki cevherleri koparýp
alabilme adýna doða tahribatýnda
bulunmadýnýz mý?' hesabýný asla
soramayýz… Çünkü onlar
doðadaki cevheri söküp alýrken
nasýl uygarca davranýlacaðýnýn
güzel ve erdemli örneðini iþte
Limnidi'de verdiler… Onlar doða
tahribatýnýn üzerinde cennet
yarattýlar, biz ise cehennem
yarattýk!.."
Ahmet TOLGAY (Kýbrýs)
"Bir þeyin yasaklamak ya da
cezalandýrmakla yok sayýlacaðýný,
ortadan kalkacaðýný düþünebilecek
kadar naif miyiz gerçekten?
Bize benzemeyenleri 'normal'
deðerlerimiz dýþýnda gördüklerimizi
hastalýklý ve tehlikeli, ölümcül bulmak
aðýr bir ruh hali olsa gerek!"
Aysu Basri AKTER
(Gazete 360)
"Her yaðmurda yeni bir felaketin
daha bizimle buluþmamasý için
ya dua edeceðiz, ya terk
edeceðiz memleketimizi, ya da
zararýn dönülebileceði noktayý
hesap etmeye baþlayacaðýz."
Çiðdem DÜRÜST
(Kýbrýs Postasý)
"Biraz kendine ve diline sahip
ol Emrullah Bey! Hem benim
ülkemden para kazanmaya
çalýþacaksýn hem de bizi bu
kadar aþaðýlayacaksýn.
Ayýplar olsun. Para herþey
deðildir. Gün gelir öðrenirsin!"
Arif ALASYA
(Haberal Kýbrýslý)

Günün Kahramaný

DERVÝÞ
EROÐLU
Derviþ Eroðlu Ankara'da
vali yardýmcýsý
tarafýndan karþýlandý,
ama kýrmýzý halida!
Asker þeref kýtasýnýn
önünde durdu ve
"Merhaba asker" dedi
onlara. Kendisini davet
eden Abdullah Gül
kapýda karþýladý onu,
samimi bir þekilde paltolu
kolundan tuttu, bayraklarýn ve
askerlerin arasýndan geçirdi... Çok zorlu bir
gündü doðrusu... Hele de müthiþ bir iç çatýþmanýn
geçtiði bir yerde... Tayyip Erdoðan'la da görüþtü,
Cemil Çiçek'le de... Verdiði demeçlerde Erdoðan'ýn
'güçlü' kiþiliðine, Gül'ün de 'hemþehri'liðine vurgu
yaptý... Tarihe geçti tarihe...
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NE YAPMAMALI?
(Ýstanbul)- Yetkililer hastanede
tedavi gören 4000 kanser hastasý
olduðunu açýkladýlar…
Her gün buna yenileri ilave
oluyor…
Ýnsan hem inanmak istemez, hem
öfkelenir.
Ve düþünür…
Denizi temiz, topraðý, havasý güzel
Kýbrýs'ta neden kanser oraný çok
yüksek?
Sonra aklýna gelir ki…
Aslýnda her þey göründüðü gibi
deðil.
Adanýn
kuzeyi
baþtanbaþa kirletilmiþ.
Denizlerimize akýtýlan
arýtma sularý pis…
Lefkoþa'dan
Maðusa'ya uzanan
laðým sularý
topraðýmýza bulaþmýþ.
Taþ ocaklarýnýn dinamitleri,
yarattýklarý hava kirliliði…
Silah eðitimlerinden çýkan zehirli
gazlar.
Çoðalan
arabalarýn
egzoz
dumanlarý…
Ayrýca artan nüfus ile yeraltý
sularýmýzýn içilemez duruma gelmesi.
Ve en önemlisi ithal edilen tarým
ürünlerindeki zehirler.
Ne yapmalý?
Önce ne yapmamalý?
Karadeniz bölgesi bugün dünyada
bilinen en yeþil bölgelerinden biri…
Akarsularý, yaylalarý, endemik
bitkileri…
Daðda,
bayýrda
yetiþen
hayvanlardan alýnan doðal ürünleri…
Sarp tepelere ulaþým güçlüðü ile
çalýþan kaslar ve diri yapýlar…
Ancak oranýn da kanser oraný
oldukça fazla…
Biliyoruz bunu.
Çünkü Çernobil patladýðýnda en çok
etkilenen bölge orasý olmuþtu.
Ve yýllar sonra kanser vakalarý ile
sakat doðumlar hýzla artmýþtý.
Bir bakýma her yeri ile kansere dur
diyebilecek bölge, bölgeyle ilgisi
olmayan bir nükleer santralin
patlamasý ile darmaduman oldu.
Bugün nükleer santralin etkileri
kýsmen azaldý ve her þey normale
doðru gitmeye baþladý ki…
Sanýrým 20 yýl kadar önceydi.
Karadeniz sahil yolu projesi fikri
atýlmýþtý ortaya.
Yemyeþil daðlarý ve tepeleri
dinamitle patlatýlýp hamsiyi bol veren
Karadeniz'e yol yapacaklardý.
Hem karanýn denizle seviþmesi
önlenecek, hem doðal denge
bozulacaktý.
Ben karþý çýktým; tanýdýðým
Karadenizlilere söyledim…
Çevreciler karþý çýktýlar.
Doðaya duyarlý vatandaþlar karþý
çýktýlar.
Ama Karadenizlilerin çoðu olaya
sessiz kaldýlar…
Çünkü o yolun bölgeye kolaylýk
saðlayacaðý düþüncesi hâkimdi.
Bugün gördük; yapýlan bu
yanlýþtan dönmek zor.
AKP zihniyeti sata sata satýlacak bir
þey kalmayýnca, akarsularýn üzerine
kurulacak HES'leri düþündü.
Ve baþta Karadeniz bölgesinde
olmak üzere yüzlerce HES pazarlandý.
Sonuç raporlarla ortada…
Yakýn zamanda çevreye Allah
rahmet eylesin.
Neden Karadeniz bölgesini örnek
gösterdim?
Çünkü kanser vakalarýnýn baþýnda
çevre gelir…
Ve çevre ile ilgili bakanlýðýn baþýnda
da bir Karadenizli.
Ne yapmamalý?
Bize aitleri baþkalarýna teslim
etmemeli.
Birinci yol bu…

BM açýklama yaptý

Downer'in sözleþmesi 6 ay uzatýldý
Birleþmiþ Milletler(BM) Genel
Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný
Downer'in sözleþmesinin altý ay daha
uzatýldýðý açýklandý. TAK muhabirinin
Kýbrýs'taki Birleþmiþ Milletler Sözcüsü
Michel Bonnardeaux'dan aldýðý bilgiye
göre, Downer'in ay sonu sona eren
sözleþmesi yenilendi. Michel
Bonnardeaux, Downer'in BM Genel
Sekreteri Danýþmalýk sözleþmesinin
yakýn geçmiþte altý ay daha uzatýldýðýný
belirtti.

22 OCAK'TA BM GÜVENLÝK
KONSEYÝ'NÝ
BÝLGÝLENDÝRECEK
Bonnardeaux, adada bulunan
Alexander Downer'in bu sabah Rum
tarafýnýn müzakereci olarak atadýðý
Andreas Mavroyannis görüþtüðünü
yarýn ise adadan ayrýlacaðýný, 22
Ocak'ta da BM Güvenlik Konseyi'ni
bilgilendirmek için New York'ta
olacaðýný kaydetti.

Nami: Týkanýklýk durumunda BM
yeni özel temsilci atamayacak
Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami, bu
güne kadar ortak metinle ilgili yapýlan
çalýþmalarýn heba edilmemesi
gerektiðini belirterek, olasý bir
týkanýklýk durumunda BM Genel
Sekreteri'nin Özel Temsilci
atamayacaðýný, arabuluculuk görevinin
alt seviyeye ineceðini, Kýbrýs
sorununun Genel Sekreter'in
gündeminden rafa kalkacaðýný söyledi.
Dýþiþleri Bakanlýðý Enformasyon
Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre,
dün sabah Genç TV'de bir programa
katýlan Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami,
ortak metinle ilgi açýklamalarda
bulundu. Ortak metnin her iki tarafýn

da hassasiyetlerini giderdiðini belirten
Bakan Nami, Kýbrýs Rum Yönetimi
Lideri Nikos Anastasiades'in Genel
Sekreter'e yazdýðý mektubun
uluslararasý kamuoyunda alýcýsýnýn
olmadýðýný ifade etti.
"Rum lider ortak açýklamanýn geldiði
noktadan piþman oldu ve koalisyon
ortaklarýyla sýkýntý yaþýyorsa, BM'nin
buna fýrsat vermemesi gerekir" diyen
Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami,
taraflarýn masaya oturup, iyi niyetle
çözüme odaklanmasý, liderlerin,
halklarýn ve her iki taraftaki sivil
toplum örgütlerinin taleplerine cevap
vermesi gerektiðini kaydetti.

Özyiðit: Protokol masasý göstermelik
Toplumcu Demokrasi Partisi
(TDP) Genel Baþkaný Cemal Özyiðit,
sendikalarýn taleplerini görüþmek
üzere oluþturulan protokol masasýnýn,
"tamamen göstermelik" olduðunun
ortaya çýktýðýný ileri sürerek "Hükümet
çalýþanlarla alay etti" dedi.
Maliye Bakaný Zeren Mungan'nýn
sendikalara karþý izlediði tutumun
protokol masasýnýn göstermelik
olduðunu açýkça ortaya koyduðunu
savunan Özyiðit, "Sn. Mungan % 6.89
olan hayat pahalýlýðýnýn brüt olarak
maaþlara yansýtýlacaðýný açýkladý.
Madem ki Sn. Bakan sendikalarýn
görüþlerini dinlemeyip kendi bildiðini
okuyacaktý, o zaman bu masa niye
kuruldu" diye sordu.

Özyiðit, yazýlý açýklamasýnda,
"Dostlar alýþveriþte görsün ve neo-liberal politikalara kucak açan CTP'nin
emek karþýtý görünmesini engellemek
için mi bu senaryo oynandý" ifadelerini
kullandý. Özyiðit, hükümete, "bir an
önce halk düþmanlýðýný býrakarak, son
3 yýlda %40'lara varan hayat pahalýlýðý
altýnda ezilen, elektrik, akaryakýt ve
tüp gaz baþta olmak üzere zamlarla
beli bükülen, sendikasýzlaþtýrýlýp
sokaða atýlan, göç yasasý ile ülkede
yaþama þansý verilmeyip göçe
zorlanan, pek çok belediyede sosyal
güvenlik primleri yatýrýlmayan
çalýþanlarla, dar ve sabit gelirlilerin
sorunlarýna çözüm üretmesi" yönünde
çaðrý yaptý.

ERHÜRMAN:

Günü gelince eþcinsel
evlilik de tartýþýlacak
CTP/BG Lefkoþa Milletvekili
Tufan Erhürman, Ceza (Deðiþiklik)
Yasa Önerisiyle ilgili yaptýðý
konuþmada, bu yasa önerisinin
eþcinsel iliþkinin suç olmaktan
çýkarýlmasýyla ilgili olduðunu, yasa
önerisinin 18 maddesinin ölüm
cezasýnýn çýkarýlmasýyla ilgili olduðunu
söyledi.
Anayasa'nýn
yýllardýr
deðiþtirilememesinden dolayý ölüm
cezasýnýn kaldýrýlamadýðýný dile getiren
Erhürman, hazýrlanan yasa önerisini
madde madde açýkladý.
Þu anda uygulanan yasanýn 1929
tarihli olduðunu, bunun da sömürgelere
uygulanmak üzere yapýldýðýný dile
getiren Erhürman, þu andaki yasanýn
tam bilinmemesinden dolayý sýkýntýlar
yaþandýðýný; yasada nelerin suç

olduðunu anlatarak, insan haklarýyla
ilgili, ölüm cezasýný kaldýrmak
istediklerini kaydetti.
Yasa çalýþmasýnýn bilinçsizce
toplumda tartýþýlmasýný tamamen
"cahillik" olarak niteleyen Erhürman,
kamuoyunun bilinçsizce eleþtirmek
yerine internet aracýlýðýyla çok kolay
bir þekilde bilgi elde edebileceðini
belirterek, yanlýþ yönlendirme
yapýlmamasý gerektiðini söyledi.
Eþcinsellerin Avrupa'da birçok
yerde evlenebileceðini dile getiren
Erhürman, eþ cinsel evliliðin
Anayasada
düzenlenip
düzenlenmemesinin günü geldiðinde
tartýþýlabileceðini kaydetti.
Erhürman,
bu
konudaki
düzenlemelerin hep birlikte
yapýlabileceðini umut ettiðini söyledi.

BKP KADIN MECLÝSÝ:

Kadýna þiddet insanlýk suçudur
Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Kadýn
Meclisi, son günlerde basýnda yer alan
kadýna yönelik þiddet haberlerini,
"Kýbrýs'ýn kuzeyinde þiddetin hýzla
arttýðýnýn bir göstergesi" olarak
deðerlendirerek, kadýna yönelik
þiddetin bir insanlýk suçu olduðunu ve
bunu protesto ettiðini açýkladý.
Son bir haftada iki kadýna eski eþleri
tarafýndan uygulanan þiddetin,
sorununun bireysel deðil toplumsal bir
sorun halini aldýðýnýn göstergesi
olduðunun altý çizilen açýklamada,
"yaþananlara münferit olaylar olarak

KONUÞ
GÖR DUY KONUÞ

bakmak ya da kiþisel çatýþmalar olarak
deðerlendirmek mümkün deðildir"
denildi.
BKP Kadýn Meclisi Sözcüsü
Hediye Yiðiter, "Kýbrýs'ýn kuzeyinde
genel anlamda þiddet uygulama
eðiliminin hýzla yükseldiðini
görmekteyiz.
Bir taraftan yasalarda var olan yasal
boþluklar öte yandan toplumsal
cinsiyet algýlarý kendini güçlü olarak
niteleyen erkeðin kadýna yönelik þiddet
uygulamasýna zemin hazýrlamaktadýr"
dedi.

ALO AFRÝKA HATTI
DEVLETÝN ROBOTU
BOZUKMUÞ...
Maðusa bölgesinde ikamet eden bir vatandaþýmýz
Maðusa Devlet Hastanesi'ndeki MRI cihazýnýn bozuk
olmasý ve üç aydýr da iþlem yapýlmamasýndan
þikayuetçi oldu...
"Ben bir vatandaþým ve Maðusa bölgesinde ikamet
ediyorum. Geçen gün rahatsýzlýðým nedeniyle Maðusa
Devlet Hastanesi'ne gittim. Gerekli iþlemlerimi
yaptýrdýktan sonra doktorun yanýna vardým. Yapýlan
muayenemden sonra doktor MRI çektirmemi istedi.
Gerekenleri yaptýrdým, MRI çektirdim ve bu yaptýðým
iþlerin sonuçlarýný ne zaman alabileceðimi sordum. Bir
haftaya kadar hazýr
olacaðýný söylediler.
Bana verilecek olan
sadece bir adet CD'dir.
Ve tam üç aydan beridir
Maðusa Devlet
Hastanesi'ne gidip
geliyorum. Bir türlü
CD'yi alamadým.
Doktora da yeniden
görünemiyorum.
Göründüðümde bana
MRI'da elde edilen
bulgularý görebilmek
için ilgili CD'yi
isteyecek. CD yok.
Rahatsýzlýðým da
artmakta. Durumu
sonra söylediler. Robot bozukmuþ... Tamam anladýk.
Biz hastalarýn sorunu deðildir bu. Robot bozuksa ya
yenisi alýnacak, ya da eskisi en kýsa sürede tamir
edilecek. Hiçbiri yapýlmýyor. Mazeret belli
'Robot bozuk'... Devlet hastanesine baþvuran
hastalarýna gereken ihtimamý gösteremeyecekse yani
gerekli saðlýk týbbi aletleri yoksa veya bozuksa onlarý
baþka yönlere yönlendirmeli ve ücretini de kendisi
ödemelidir. Sosyal devlet anlayýþý bunu gerektirir. Vergi
için kapýmýza kaðýt yolladýklarýnda eðer gerekeni
yapmazsak hemen mahkemeye veriliriz. Sosyal Sigorta
Dairesi'ne gerekli primlerimizi yatýrmazsak emekli
olamayýz. Bizler devletin önümüze koyduðu þeyleri
yapýyoruz. Devlete düþen görev de vatandaþýna hizmet
götürmektir. Devlette anlayýþ bu olmalýdýr. Benim üç
aydan bu yana rahatsýzlýklarým arttýkça arttý. Hiçbir þey
yapamýyorum, çünkü devletin robotu bozukmuþ...
Benim veya benim gibi olan vatandaþlarýn bozuk olan
saðlýðýmýzýn daha bozulmasý durumunda bunun
sorumlusu kim olacaktýr. Kötü bir hastalýk söz konusu
olursa ve ilerleme
kaydederse bizim
canýmýza kastetmek
BÝZÝM DUVAR
demek deðil midir
bu? Ben Sayýn
Saðlýk Bakaný'na
"EGEMEN"LÝK
bunu sormak
istiyorum... Yapýlan
KAYITSIZ
iyi iþler var da.
Randevu alýnýr da,
ÞARTSIZ
alet edevat yoksa,
bozuksa bu
DOLAR'IN DEÐÝL
randevulu sistemin
ne anlamý var?"

Bizim Mandra
Kýbrýs sorununda taraflar kelimelerle
dansedip oynayarak, 3-4 kelimecik kaldý
deyip herkesle dalga geçedursunlar, BM
Genel Sekreterinin özel temsilcisi
Aleksander Downer de sonunda pes eder.
Downer, "Kýbrýs benim karþýlaþtýðým en zor
sorun oldu" diyerek görevi Ban Ki Moon'a
iade etmeye hazýrlanýrken, sokaktaki
adam, "Boþ ver Aleksander, Akdeniz'in
fahiþesiyle oynamak, senin de harcýn
deðilmiþ..." diye kendi kendine söylenir.
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EZÝK

Dürüst politikacý (!)
Son günlerde kýzkardeþinin kýzýný özel
kalem müdürü yapan ve dürüst
politikacý (!) olarak bilinen Eðitim Bakaný
Mustafa Arabacýoðlu eleþtirilerin odaðý
oldu. Arabacýoðlu'nun beden eðitimi
öðretmeni olan yeðenini müdür yapma
gerekçesi ise düþündürücü olduðu
kadar sorgulanmasý gereken bir
durumdur. Arabacýoðlu bu tasarrufun
onun hakký olduðunu söyleyerek, özel
kalem
güvenlilik
ister
dedi.
Arabacýoðlu'na sormak gerekiyor.
Diðer müdürlükler ve müsteþarlýklar
güvenlilik istemiyorlar mý?
***
Mustafa Arabacýoðlu
adýný Lefkoþa Belediye
Baþkaný olan Mustafa
Akýncý'nýn ilk defa
Lefkoþa Ýmar Plâný'ný
hazýrladýðý
günlerde
duyduk.
Daha önceleri imar
plânsýz ve çarpýk bir þekilde geliþen
Lefkoþa ilk defa plânlý bir þekilde
geliþecekti. Lefkoþa Ýmar Plâný Lefkoþa
haricinde Alayköy, Gönyeli ve
Haspolat'ý da kapsýyordu.
Lefkoþa Ýmar Plâný'nýn bu ilk þekline
göre, Gönyeli Göleti'nin çevresi Milli
Park olacak þekilde yeþil alan olarak
plânlanmýþtý.
Milli Park sýnýrlarý içinde kalacak olan
bazý araziler istimlâk edilecekti.
Bu araziler içinde Arabacýoðlu ailesine
ait araziler de vardý.
Gönyeli için ayrý imar plâný isteyen
Arabacýoðlu ve çevresi adeta isyan
bayraðý açarak çeþitli eylemlerle yapýlan
ilk Lefkoþa Ýmar Plâný'nda öngörülen
Milli Park projesini engellediler.
Lefkoþa ve Gönyeli'nin akciðeri olacak
olan bu park yapýlamadýðý için, bugün
gerek Lefkoþa, gerekse de Gönyeli
merkezi bir parka sahip deðillerdir.
Arabacýoðlu sürekli olarak siyasetten
iðrendiðini ve siyasi gömleðini
taþýmaktan
rahatsýz
olduðunu
söylemesine raðmen bir türlü siyasetten
kopamýyor. Bunun nedeni acaba
Arabacýoðlu ailesinin Gönyeli'de sahip
olduðu gayri menkûl mallar mý?
Dürüst politikacý Arabacýoðlu ve
ailesi Gönyeli'de imara kapalý bir bölgede
villalar inþa etmiþlerdir. Acaba
Arabacýoðlu siyaseten aktif olup bu
gayri menkûllere imar izni almak mý
istiyor?
Geçtiðimiz yýl Gönyeli'den geçip
Haspolat Kavþaðýna kadar gidecek
çevre yolu için Arabacýoðlu, yolun
güzergâhý yüzünden YDÜ Kurucu
Rektörü Suat Günsel'le çatýþmýþtý.
Akrabalýk ve köylülük yüzünden
Arabacýoðlu ailesinin imara kapalý
bölgede yaptýðý villalara Gönyeli
Belediyesi dokunamýyor.
Ne gariptir ki Þehir Plânlama Dairesi
de dokunamýyor.
O Þehir Plânlama Dairesi ki bir baþka
Gönyeli'linin ayni bölgede ve
Arabacýoðlu villalarýnýn batýsýnda yer
alan bölgede yaptýðý ambar için onu
mahkemelerde süründürerek adeta kan
kusturmuþtu.
Sebeb olarak bölgenin imara kapalý
oluþu gösterildi. Vatandaþ bölgedeki
arazilerini ekip biçerken tohum, libazma
ve mazot gibi malzemelerini depolamak
için o küçücük binayý yapmýþ olduðunu
söylemesine raðmen, Þehir Plânlama
Dairesi yýkým için bastýrmýþtý.
Son olarak mahkemede binacýðýn
pencerelerinin kapatýlmasý halinde
Þehircilik yýkýmdan vazgeçecekti. Þimdi
merak ediyorum.
Ayni bölgede, yolun karþý tarafýnda
ve imara kapalý bölgede yapýlan
Arabacýoðlu villalarý için Þehir Plânlama
Dairesi ne düþünmektedir?
Garajý veya çardaðý bir ayak yeþil
alana tecavüz etti diye onlarý yýkan
Gönyeli Belediyesi yasalara aykýrý bu
yapýlaþmanýn durdurulmasý için ne
yapacaktýr? Dürüst politikacý olarak
bilinen Eðitim Bakaný Mustafa
Arabacýoðlu'nun bu konuda halka bir
açýklama borcu vardýr.

Ýngiltere ile tarihi anlaþma
n ÝNGÝLÝZ ÜSLERÝNÝN BÜYÜK
KISMI ÝMAR VE
KALKINMAYA AÇILIYOR
n KIBRIS VE ÝNGÝLTERE
DIÞÝÞLERÝ BAKANLARI
ANLAÞMAYI ÝMZALADI
Kýbrýs ve Ýngiltere arasýnda, Kýbrýs'taki
Ýngiliz Üsleri içerisinde kalan arazilerin ve
taþýnmazlarýn imara ve kalkýnmaya açýlmasýna
imkan verecek bir anlaþma önceki gün
Ýngiltere'de, Rum Dýþiþleri Bakaný Yoannis
Kasulidis ve Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague tarafýndan imzalandý.
Fileleftheros gazetesi "Kýbrýs-Ýngiltere
Dönüm Noktasý Anlaþmasý - Üç Belediye ve
On Altý Köy Etkilenecek" baþlýklarý altýnda
verdiði haberinde, Kasulidis ve Hageu arasýnda
dün imzalanan anlaþmanýn, Ýngiliz üslerindeki
pek çok arazinin imarý, satýþý, devri vs.
uygulamalarýnda mevcut olan tüm kýsýtlamalarý
kaldýrdýðýný yazdý.
Gazete, anlaþma uyarýnca, Ýngiliz üsleri
içerisinde bulunan topraðýn büyük bir kýsmýnýn
imar bölgesi içerisine gireceðini, böylece üsler
bölgesinde bulunan topraklarýn yüzde 78'lik,
yani yaklaþýk 200 bin kilometrekarelik kýsmýnýn
ve kiþisel taþýnmazlarýn tümünün, anlaþma
çerçevesinde olacaðýný belirtti.
Üsler bölgesindeki taþýnmaz mal
sahiplerinin, Güney Kýbrýs'ýn diðer
bölgelerindeki taþýnmaz mal sahipleriyle ayný
haklarý elde edeceklerini vurgulayan gazete,
anlaþma dahilindeki bölgelerde kalkýnmaya
iliþkin kýsýtlamalarýn da kaldýrýlacaðýný, böylece
bölgede AB veya üçüncü ülke vatandaþlarýnýn
taþýnmaz mal edinme konusunda Güney
Kýbrýs'taki koþullarýn geçerli olacaðýný yazdý.

3 BELEDÝYE VE 16 KÖY
YARARLANACAK
Öte yandan Rum Ýçiþleri Baklaný Sokratis
Hasikos da dün konuya iliþkin bir açýklama
yaptý ve anlaþmadan üç belediyeyle on altý
köyün yararlanacaðýný söyledi.

Habere göre Hasikos açýklamasýnda,
anlaþmadan etkilenecek bölgelerdeki imar
alanlarýnýn belirlenmesi için iki tarafýn iþbirliði
yapacaklarýný, askeri yerleþkelerin olduðu
köylerin bunun dýþýnda kalacaðýný belirterek
Rum makamlarýnýn, Ýngiliz üsler makamlarýnýn
onayýný alarak, kalkýnma izni verebileceðini
vurguladý.

ETKÝLENECEK BÖLGELER
Gazete, söz konusu anlaþmadan etkilenecek
bölgelerin isimlerini þu þekilde verdi:
Limasol Bölgesi:
"Ýpsona ve Kato Polemidya (Aþaðý Binatlý)
belediyeleri, Akrotiri (Aðrotur), Asomatos
(Gözügüzel), Trahoni (Kayakale), Kollosi
(Yunus-Burçlu), Erimi, Sotira, Paramali
(Çayönü), Avdimu.
Larnaka Bölgesi:
Ksilofagu, Ksilotimbu, Ormidia, Pila (Pile).
Maðusa Bölgesi:
Dasaki Ahnas (Ahna Ormaný), Aheritu
(Güvercinlik), Vrisulles, Avgoru, Frenaros,
Derinya Belediyesi'ne ait Srovilya (Akyar)
bölgesi."

KIBRIS TÜRK
TAÞINMAZLARININ DURUMU
Alithia gazetesi ise haberi "Binlerce Ýnsan
Ýçin Mutlu Haber" baþlýðý altýnda verirken,
Hasikos'un dün konuya iliþkin yaptýðý
açýklamada, anlaþmadan etkilenmesi olasýlýðý
bulunan Kýbrýslý Türk taþýnmazlarýna da
deðindi.
Habere göre Hasikos, söz konusu Kýbrýs
Türk taþýnmazlarýnýn idaresinin bugüne kadar
Rum "Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliði'nde"
bulunduðunu, tek farklýn, Ýngiliz Üsleri
dahilindeki bir Kýbrýslý Türk arazisinin satýþýnýn
gerçekleþmesi durumunda, alýcýnýn parayý üsler
yönetimine, yönetimin de parayý mal sahibi
Kýbrýslý Türk'e vermesi olduðunu açýkladý.
Kýbrýslý Türk taþýnmazlarýnýn idaresinin
Vasilik'te olmayý sürdüreceðini belirten
Hasikos, "Kýbrýslý Türklere parayý kimin
verdiðine iliþkin bir deðiþiklik olmasa bile,
bunun çok da önemli olmadýðýný" iddia etti.

ASTEÐMEN VE ÇAVUÞ ADAYLARI ANT ÝÇTÝ
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn, 36/5'inci dönem Asteðmen ve 36/2'nci Çavuþ adaylarýnýn
ant içme töreni dün gerçekleþtirildi. GKK'dan yapýlan açýklamaya göre tören, Gazimaðusa'daki
Gülseren Kýþlasý'nda bulunan Eðitim Merkez Komutanlýðý'nda bugün icra edildi. Törene, GKK
Tümgeneral Baki Kavun, Polis Genel Müdürlüðü yetkilileri, üst düzey komutanlar ve ailelerle
vatandaþlar katýldý.

Bir insan neden "ezik" olur?
Mesela hakký olaný aldýðýnda karþýsýndakine
teþekkür etmenin ötesine geçip þükran çekmeye
baþlarsa...
Ve ona "büyük bir iþ baþarmýþým" duygusunu
hissettirirse...
Kýsacasý bir insan karþýsýndakine ona muhtaç
olduðunu hissettirdiði anda "ezik" durumuna
düþmeye mahkumdur...
Ýþte bizim geçmiþimiz bu tür ezikliklerle doludur...
***
Yaklaþýk bir haftadýr "KTHY eski çalýþanlarý
ödeniyor" haberlerini okuyoruz...
Ama bir türlü ödenemiyorlar...
Neyse ki dünkü son haberlere göre
bugün sabah itibarý ile KTHY eski
çalýþanlarý ödeniyormuþ...
Umarým sizler bu yazýyý okurken
çalýþanlar çoktan parasýný
bankalardan çekmiþlerdir...
Yalnýz kafama takýlan bir konu
var...
Hükümet tarafýndan ödenecek
olan bu paralar KTHY çalýþanlarýnýn geçmiþ
dönemlerde gasp edilen yasal haklarý deðil mi?
Yani hükümet bu insanlara nafaka falan vermiyor...
Öyleyse bazý arkadaþlarýmýzýn hükümete,
özellikle de CTP'ye karþý teþekkür sýnýrlarýný aþýp
þükran çekmeye baþlamalarýný anlayamýyorum...
Hele de hükümetin söz verdiði günde çalýþanlara
ödeme yapmamasýna raðmen...
Hükümet resmen olmadýk bahanelerle bu insanlarý
günlerce süründürdü...
Ama bu çalýþanlarýn bazýlarý ýsrarla "þükran CTP"
diyorlar...
Yani, "tüm bu eziyeti hak ediyoruz" demek
istiyorlar...
Arkadaþým bilmem farkýnda mýsýnýz ama bu
ödendiðiniz paralar sizin yasal hakkýnýz...
Ve hükümetlerin de asli görevlerinden biri, size
bu yasal hakklarýnýzý ödemektir...
***
Evet, sizlere bu hakkýnýzý geçmiþ deðil þimdiki
yönetim verdi...
O nedenle gaspedilmiþ bir hakký geri verdikleri
için teþekkürü hak ediyorlar...
Ancak bunu bir þova dönüþtürmek ve özellikle de
CTP'yi "kahraman" gibi ilan etmek çok tehlikelidir...
Neden mi?
1. Hükümet bu zaafý bir koz olarak kullanýp sizleri,
yani çalýþanlarý kendisine muhtaç durumuna
düþürebilir...
2. KTHY'nin batmasýnda CTP'nin ve DP'nin ne
kadar parmaðý olduðu büyük bir tartýþma
konusudur...
Dolayýsýyla çalýþtýðýnýz kurumun batmasýnda
sorumluluðu olan partilere þükran çekmeniz, onlarýn
geçmiþte yaptýklarýnýn üstünü örtmeniz anlamýna
gelir...
Yani, "sen bana paramý öde, ben senin geçmiþte
yaptýklarýný görmezden geleyim" misali...
Bu durum yýllarca emek verdiðiniz o kuruma bir
hakarettir...
Ne olur hakkýnýz olaný aldýðýnýzda karþýnýzdakine
þükran çekmeyiniz...
Ve en önemlisi dünyaya parti gözlükleri ile
bakmaya devam ettiðiniz sürece hayatýnýz boyunca
bu sistem tarafýndan düzüleceðinizi de
unutmayýnýz...
***
UBP, KTHY'nin neden battýðýný araþtýrmak için
bir komite kurmuþ...
Ve bu komitenin baþýnda da Hamza Ersan Saner
varmýþ...
Þimdi bir bakalým;
KTHY hangi hükümet döneminde batmýþ?
UBP hükümeti döneminde...
Peki, dönemin Ulaþtýrma Bakaný kimmiþ?
Hamza Ersan Saner, namý diðer "uçan Hamza"...
Ne büyük tesadüf deðil mi?
KTHY'nin battýðý dönemde Ulaþtýrma Bakaný olan
kiþi KTHY'nin neden battýðýný araþtýracak olan
komitenin baþkaný!..
Ve bu kiþi KTHY'nin neden battýðýný ortaya
çýkartacakmýþ...
Gör Kýbrýslý gör artýk kimlerin eline kaldýðýný...
Kendi bakanlýðý döneminde batan bir kurum neden
batmýþ diye araþtýracakmýþ...
Ýnsan hem bakan olup, hem de bakanlýðýna baðlý
bir kurumun neden battýðýný bilmez mi?
Bazýlarý gerçekten çok akýllý olduklarýný
sanýyorlar...
Ve bizlerin burada olduðumuzu ve gerçekleri bir
tokat gibi yüzlerine vuracaðýmýzý sanýrým henüz
öðrenmemiþ olmalýlar...
Çok kýsa zamanda öðrenseler çok iyi olacak yoksa
her defasýnda rezil olmaktan kurtulamayacaklar...
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Posta... Posta... Posta...

Tünel
ALINTI

Türkiye’den manzaralar

ARÞÝV

APO HAYAL
KURMUYOR
Son zamanlarda,
Erdoðan yandaþý
kalemlerde Öcalan'a
dönük hatta
güzellemeci söylem
dikkat çekicidir.
Öcalan,
muhafazakar
kitlelerin nezdinde
artýk terörist baþý
deðil, bebek katili
deðil, bir 'barýþ
mimarý'na
dönüþmeye
baþladýðýný görüyor
ve 17 Aralýk'ýn bunu
örtmesine izin
vermek istemiyor.
Öcalan, "Erdoðan'la
barýþ olmaz" kozunu
elinde tutmak istiyor.
Öcalan'ýn Erdoðan'a
17 Aralýk mesajý
þöyle özetlenebilir:
"Tamam, çözüm
sürecini 17 Aralýk
bozmasýn. Darbe
teþebbüsü diyorsan,
topyekun bir
demokratikleþme
hamlesi baþlat." Peki
Öcalan, buna ihtimal
verebiliyor mu?
HSYK giriþiminin
hukuk devletini
tepeleyen bir geliþme
olduðunu görmüyor
mu? Bu sorularýn
yanýtlarýný tahmin
edebiliyorum ama
spekülasyona
girmekten yana
deðilim. Þu
söylenebilir: Öcalan
hayal kurmuyor.
Bununla birlikte
Apo'nun Ýmralý'dan
Erdoðan'a þöyle
seslendiði sanki
kulaðýma çalýnýyor
gibi: "Mursi, Mübarek
olmak istemiyorsan,
bunun yolu topyekun
demokrasi
hamlesinden
geçiyor."
Hasan CEMAL
(T24)

TARÝH 16 ARALIK 2012
Elektrik Kurumu'na 3 milyon 600 bin TL elektrik
borcu bulunan Tahal isimli özel þirketin
elektriði kesilince, Tarým Bakanlýðý'nýn özel
þirketi korumak için misilleme yaparak
Teknecik Santrali'nin su kuyularýný kapatmasý
öfke yarattý...

Senden yardým umar her düþen dara...

Gözden kaçmayanlar...
KARÞILAÞTIRMALI
ÇEVRE EÐÝTÝMÝ
Çevre Bakaný Hamit Bakýrcý,
önümüzdeki dönem Milli Eðitim
Bakanlýðý'yla iþbirliði içerisinde ilk ve
ortaokul müfredatlarýna çevre ile ilgili
dersler koyacaklarýný söyledi. Çevre
örgütlerimiz de münasip görürse,
Bakýrcý'ya bir madalya vermek isteriz
bu duyarlýlýðý için… Ama bir þartýmýz
var: Müfredatta "karþýlaþtýrmalý çevre
dersi" de olmalý… Beþparmaklar'ýn
eski fotoðraflarý ile yeni fotoðraflarý bir
arada çocuklara gösterilmeli ki, KKTC
Hükümetleri'nin Beþparmaklarý nasýl
yuttuklarýný, nasýl tükettiklerini çocuklar
da görsün…

DÝPNOT
Proceedings of the
National Academy of
Sciences dergisine
göre araþtýrmacýlar
375 milyon yýl
öncesinden kalan,
balýk ile timsah karýþýmý
bir canlýya ait fosil
buldu, canlý hem
yüzgece hem de
karada yürümesini
saðlayan uzuvlara
sahipmiþ…

ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ
"Türkiye Kýbrýs sorununun
çözümünü destekliyor, Türk
tarafý üzerine düþeni yapýyor,
esas sorumluluk Rum
tarafýnda,"
Özdil NAMÝ
(Dýþiþleri Bakaný)

VÝRGÜL...
"ASGARÝ"YÝ BIRAK,
"AZAMÝ"YE BAK
Çalýþma Bakaný Aziz Gürpýnar "Asgari
ücretin
yetersiz
olduðunu
kabul
ediyoruz" diyor. Lütfediyor… Koskoca
Bakan'ýn bunu kabul etmesi çok mühim
tabii... "Bu asgari ücret yeter de artar" da
diyebilirdi, hatta "bu asgari ücret fazladýr,
biraz daha keselim" de diyebilirdi… "Asgari
ücret"i belirlemek zor geliyor size, "azami
ücret"e sýnýr koymak aklýnýzýn ucundan
geçmez.
Marifet "asgari ücret"i açlýk
sýnýrýnda tutmak deðil, "azami ücret"
alanlarýn midelerini biraz rahatlatmak…

SENMUTLULUÐUN
SÝYASETÝNÝ YAPABÝLÝR
MÝSÝN KEMAL?

"Ülkedeki insanlar
mutsuz ve
huzursuz."
Kemal DÜRÜST
(UBP milletvekili)

Baþbakan Evlâdý, "Babam sað olsun"
der gibi bakýyor kameralara…
Anladýk; 'Hizmet' dedikleri,
Uganda'dan ananas getirip
buradaki büyük patronlara ikram
etmekmiþ! Milletten 'Allah' 'Kitap' diye topladýðý paralarla
uluslararasý bir 'Titan Zinciri'
kuran Fethullahçý örgütlenme bu
iþlere bakýyormuþ, anladýk.
Büyük sermayedarlarla iþ
tutuyorlar, bu esnada el birliðiyle
ve 'Cennet' vaadiyle yoksullarýn
anasýný aðlatýyorlar; bari elin
Ugandalýsýnýn ananasýný rahat
býraksýnlar!.. Yok!.. Müezzin
Efendi Pensilvanya'dan
Uganda'ya gönül köprüsü
kurmuþ, rafineri komisyonculuðu
yapýyor. Oradan holdinglere
ananas servisi yapýyor. Yoksul

da zannediyor ki, 'hizmet erleri'
aleme iman taþýyor! Bankaya 300
milyon nakit arama iþi de
Pensilvanya'dan hallediliyor.
Helalinden sýcak para! Yoksul
zannediyor ki, o sýrada Müezzin
Efendi 'üç kulhüvallahü' okumuþ
tespih çekmektedir. Nerdeee?!
Yok 'üç kulhüvallahü' falan; üçe
al, beþe sat; 300 indir, 500 kaldýr
var. Hem dikkat edin, konu para
olunca hiç aðlamýyor mübarek!
Cin gibi!.. Hani, girsen
Pensilvanya'daki yatak odasýna,
birkaç para sayma makinesi de
oradan çýkacak!.. Yatak odasý
demiþken... Ortada acayip bir
fuhuþ piyasasý da oluþmuþ.
Anladýðým kadarýyla, bu 'tarikat -

KARÝKATÜR /

Serhan Gazioðlu

siyaset - para' üçgeninde herkes
birbirine kadýn temin ediyor.
Daha geçen gün, Zarrab
hakkýnda, iþ baðlarken kadýn da
temin ettiði iddialarý yayýlmýþ,
telefon kayýtlarý ortalýða
saçýlmýþtý. Þimdi de görüntüler
ve telefon görüþmeleri, bizi bir
'bakan biraderi'nin otel odasýna
sürüklüyor. Ýþ baðlýyor, avanta
alýyor; üzerine bir de 'eskort'
sipariþi veriyor. Muhabbet tellalý
mý, iþ takipçisi mi belli deðil. Bir
yandan da, adamdaki hobiye
bak! Hanýmlarla görüþmek üzere
olan kimseleri ta
Pensilvanya'dan arayýp
uyarýyor! "Yapma! Kameralar
kayýtta!" diyor. O telefon
görüþmeleri de sýzsa medyaya,
milletçe biraz daha eðlensek.
Pensilvanya'daki bir müezzine,
Türkiye'deki bir zat-ý
muhteremin, bir hanýmla
buluþacaðý bilgisi kimden, nasýl
gider? Bunlar niye bu iþlere
bakarlar? 'Hizmet' dedikleri þey,
böyle bir þey midir? Öbürü de,
kýnalý kuzusunu almýþ yanýna,
zýrhlý aracýn içinden kameralara el
sallýyor. Bakýþlarýyla,
"Sorgulatmam kýnalý kuzumu!"
diye meydan okuyor. Bosphorus
muymuþ, neymiþ, bir þirket
kurulmuþ. Kýnalý kuzu ortak
mýymýþ, neymiþ... Kime ne?!
Yargý'yý da baðlayacak
kendisine, belki de verecek
damadýna, ya da Binali Bey'in
bacanaðýna, 'yap - iþlet - devret'
modeli, ortaya karýþýk bir 'çýlgýn
proje' çýkaracak. Baþbakan deðil
mi? Sandýktan çýkmadý mý? Caný
isterse tavþan da çýkarýr!.. Öte
taraftan, Baþbakan Evladý'nýn
suratýnda yarý mahcup, yarý
sýrýtýk bir ifade; "Babam sað
olsun" der gibi bakýyor
kameralara… Kameralar her
yerde... 'Mümin'ler kameralarda!..
Bizim gençlerimizin görüntüleri
ise, sadece öldürülürlerken
takýlýyor o kameralara...
(Bu yazý HAKAN
GÜLSEVEN'in "Yurt"ta
yayýmlanan "Ananaslar,
Hizmet ve Eskort Kýzlar"
baþlýklý yazýsýndan
kýsaltýlmýþtýr…)
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GÜNEYDEN...
BEÞPARMAK DAÐLARI
ÝÇÝN GÝRÝÞÝM

Lefkoþa Türk Kýz Lisesi 1962 mezunlarý buluþtu
Lefkoþa Türk Kýz Lisesi'nden 1962 yýlýnda
mezun olanlar dün Golden Tulip Otel'de bir
araya gelerek öðle yemeði yediler.
Ulusal Birlik Partisi'nden yapýlan
açýklamaya göre, yemekte konuþma yapan
Tangör Özgürgün, 1962 yýlýnda LTKL'den
mezun olan 36 kadýnýn yemekte bir araya
geldiklerini belirterek; "Bugün hepimizin
ortalama olarak 70. yaþ günümüzdür. Bu
vesile ile bugün hep birlikte olmak istedik.
Bu ikinci toplantýmýz olmuþtur. Bundan sonra
da toplantýlarýmýzý daha da sýklaþtýracaðýz ve
daha çok birlikte olmaya çalýþacaðýz" dedi.
Açýklamaya göre yemekte konuþma yapan
Gülgün Serdar da, bu gün 70. yaþ günlerini
hep birlikte kutladýklarýný ifade ederek; "2012
yýlýnda da buna benzer ilk toplantýmýzý
gerçekleþtirmiþtik. Bugünkü toplantýmýz
ayrýca mezuniyetimizin 50. yýlýdýr Biz bu
dönemin mezunlarý olarak 1955'leri, 1963'leri,
1974'leri gördük. Biz büyük bir aileyiz. Hep
birlikte olmak ve hep yaþ günümüzü hem de
50 mezuniyet yýlýmýzý kutlamak istedik. Tüm
arkadaþlarla hep birlikte olmaktan dolayý
hepimiz mutluyuz." dedi.

AY. NAPA
YAKINLARINDA ÝKÝ
ADET DOLU SÝLAH
BULUNDU

Angolemli: Sigorta emeklilerinin maaþlarý gözden geçirilsin

"SENDÝKALAÞMA TEÞVÝK EDÝLSÝN"
Angolemli, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðý'ndan özel sektörde çalýþanlarýn
sendikalaþmasýný teþvik etmesini istedi, sendikalý
olmanýn denetim için de þart olduðunu belirtti.
Tarým ve hayvancýlýk alanýnda çalýþan insanlarýn
çoðunun sigortasýz olduðuna dikkat çeken
Angolemli, söz konusu insanlarýn hastanelerden,
kredi alýmýndan ve hibe programlarýndan

FULE-HACIYEORGÝYU
GÖRÜÞMESÝ
AKEL'in Avrupa Parlamentosu'ndaki
milletvekillerinden Takis Hacýyeorgiyu'nun,
AB'nin Geniþlemeden Sorumlu üyesi Stefan
Fule ile bir araya geldiði haber verildi.
Haberi "Hacýyeorgiyu Fule'den
Türkiye'ye Baský Yapýlmasýný Ýstedi"
baþlýðýyla yayýmlayan Fileleftheros,
Hacýyeorgiyu'nun, TC Baþbakaný Recep
Tayyip Erdoðan'ýn, Kýbrýs sorununun
çözümüne yönelik özlü ve samimi diyaloga
iliþkin niyetlerinin araþtýrýlmasý için, Fule'nin
müdahalesini istediðini yazdý.
Hacýyeorgiyu'nun Fule'yi Kýbrýs sorunu
hakkýnda bilgilendirdiðini yazan gazete,
Fule'nin ise Rum milletvekilini, kendisinin
ve AB'nin, Türkiye'nin AB katýlýmý
konusundaki faaliyetleri hakkýnda
bilgilendirdiðini ekledi.

MECLÝS TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi'nde dün ilk gündem dýþý
konuþmayý Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)
Gazimaðusa Milletvekili Hüseyin Angolemli,
"Sosyal Sigorta Ödenekleri" konusunda yaptý.
Angolemli, özel sektörde çalýþanlarýn büyük
oranda ezildiðini, çalýþanlarýn iþverenlerin insafýna
terk edildiðini söyledi, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakaný Aziz Gürpýnar'ýn istihdam konusundaki
bazý açýklamalarýna deðindi.

Rum Çevre Komiseri, Yoanna Panayotu,
Beþparmak daðlarýnda "yasa dýþý taþ
ocaklarýna" iliþkin çeþitli düzeylerdeki
faaliyetlerin koordine edilmesi için giriþim
üstlenileceðini belirtti.
Fileleftheros gazetesine göre Panayotu bu
açýklamayý, Rum Meclis Baþkaný Yannakis
Omiru ile görüþmesinin ardýndan yaptý.
Panayotu açýklamasýnda, bu konu
hakkýnda milli bir planlamanýn olmasý
gerekliliðini vurgulayarak bu çabaya yönelik
partilerin katkýsýnýn da büyük olduðunu
söyledi.
Birimleriyle birlikte bir komitenin
kurulduðunu ve benzer bir þeyin Meclis
düzeyinde de kurulmasý için çaba
harcandýðýný
söyleyen
Panayotu,
Avrupa'daki komiserlere beþ veya on
mektup gönderilmesiyle bitmediðini, etkin
bir faaliyetin yürütülmemesi durumunda
"Beþparmak'ýn dörtten az, üç, iki ve daha
sonra hiç parmaðý kalmayacaðýný" ileri sürdü.
Rum
Meclis
ve
KS
EDEK
BaþkanýYannakis Omiru ise açýklamasýnda
"yasa dýþý taþ ocaklarýnýn Kýbrýs ve halký,
Kýbrýslý Türkler, Kýbrýslý Rumlar için zarar
verici olduðunu" savundu.

yararlanabilmesinin gündeme getirilmesi
gerektiðini söyledi.
Angolemli, "Bu insanlarýn sigorta primleri
konusunda da neler yapýlabileceði konusunun
Bakan Gürpýnar tarafýndan deðerlendirmesini
istiyorum" dedi.
Asgari ücretin yükselmemesi için hükümetin
ve iþverenin iþbirliði yaptýðýný dile getiren
Angolemli, "Sigorta emeklilerinin asgari ücret
çekiþmeleri arasýnda ezilmesine müsaade
edilmemeli, sigorta emeklilerinin maaþlarý yeniden
gözden geçirilmelidir" dedi.
Sigorta Yasasý'nýn her fýrsatta deðiþtirildiðini ve
yasanýn karmaþýk hale geldiðini ifade eden
Angolemli, yasa hakkýnda bilgi verdi,
uygulamalarda hatalar olduðunu söyledi.

GÜRPINAR
Angolemli'den sonra söz alan Çalýþma ve Sosyal

Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar, teþvik
sisteminden söz ederek, tüm ekonomik
faaliyetlerde
bulunanlarýn
teþvikten
yararlanabileceðini söyledi.
Teþvik programýnýn koþullarý ve kaynaðý
hakkýnda bilgi veren Gürpýnar, iþ
uyuþmazlýklarýnýn yargýya gitmeden çözülebilmesi
için yapýlacak yasal düzenlemeden söz etti.
Sigorta emeklilerinin maaþlarýna deðinen
Gürpýnar, maaþlarýn yasanýn öngördüðü formülle
belirlendiðini ifade etti, konuyla ilgili bilgi verdi.
Asgari ücretin yetersiz olduðunu kabul
ettiklerini söyleyen Gürpýnar, geçmiþ yýllardaki
artýþlardan örnekler vererek, yýl içerisinde
geliþmelere baðlý olarak asgari ücretin yeniden
belirlenebileceðini anlattý.
Gürpýnar'dan sonra yeniden söz alan Angolemli,
Gürpýnar'ýn asgari ücret konusundaki
açýklamalarýný eleþtirdi.

PGM gezici trafik eðitim aracý
Þehit Doðan Ahmet Ýlkokulu'ndaydý
Polis Genel Müdürlüðü'ne baðlý gezici trafik eðitim aracý, dün Þehit Doðan
Ahmet Ýlkokulu'ndan baþlayarak, 2014 yýlý trafik eðitimlerine sýrasýyla
Lefkoþa Bölgesi okullarýnda devam edecek.
PGM'den yapýlan açýklamaya göre, gezici trafik eðitim aracýyla öðrencilere
trafik eðitimi verildiði ve bu eðitimlerin 2013-2014 ders yýlý sonuna kadar
devam edeceði belirtildi.
Açýklamaya göre, Lefkoþa Bölge okullarýnýn ardýndan sýrasýyla Güzelyurt,
Girne, Ýskele ve Gazimaðusa Bölgesi ilkokullarýnda Eðitim Bakanlýðý ile
koordineli bir þekilde trafik eðitimleri gerçekleþtirilecek.
Program çerçevesinde, PGM-Trafik Bölüm Müdürlüðü personeli
tarafýndan, araçtaki trafik unsurlarýyla eðitim parký kurulup, öðrencilere
uygulamalý trafik eðitimi yapýldýðý ifade edilen açýklamada, öðrencilerin
uymalarý gereken trafik kurallarý konusunda da bilgilendirildikleri belirtildi.

Larnaka kazasýna baðlý Ay. Napa
yakýnlarýnda, iki adet dolu "Beretta" tipi
tabanca bulunduðu haber verildi.
Silahlarýn geçtiðimiz Salý günü, naylon
poþet içerisinde, Ay. Napa-Paralimni
yolundaki bir hendekte, bölgede çalýþan bir
iþçi tarafýndan tesadüfen bulunduðunu yazan
Politis gazetesi, silahlara Polis tarafýndan el
konulduðunu ve balistik incelemeye
yollandýklarýný ekledi.

DEVLET RADYO VE
TELEVÝZYON
KURUMU'NUN
DURUMU KÖTÜ
Rum Devlet Radyo ve Televizyon
Kurumu'nun (RÝK) durumunun kötü olduðu
bildirildi.
Politis gazetesi, kurumun Yönetim Kurulu
Baþkaný Yorgos Çalakos'un, dün bir toplantý
düzenleyerek kurumla ilgili sorunlara
deðindiðini yazdý.Habere göre Çalakos, RIK
emeklilik fonundaki açýðýn 93 milyon
Euro'ya ulaþtýðýný kaydederken, geçmiþte de
kurumla ilgili büyük hatalar yapýldýðýný
söyledi.
Haberde,
Çalakos'un
RIK'in
kapanmayacaðýný, ancak kurumun
yaþayabilmesi için birtakým radikal
deðiþiklikler yapýlacaðýný söylediði belirtildi.

LEFKOÞA'DA ARAÇ
KUNDAKLANDI
Lefkoþa Rum kesiminde, bir kadýna ait salon aracýn kimliði belirsiz þahýslarca sabaha
karþý kundaklandýðý bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, kundaklanan araçta
büyük hasar meydana geldiðini ve çýkan
yangýnýn söndürülmesi için 3 itfaiye aracýnýn
çalýþtýðýný yazdý.
Haberde, son bir hafta içinde üçüncü
kundak vakasýnýn yaþandýðý kaydedildi.
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DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS..

Downer geldi, gördü, ayrýlýyor
n FÝLELEFHEROS, DOWNER'ÝN LÝDERLERLE GÖRÜÞMEDEN
AYRILACAÐINI YAZDI
n AVUSTRALYA HÜKÜMETÝNÝN, DOWNER'Ý BAÞKA BÝR
BAÞKENTE YÜKSEK KOMÝSER OLARAK ATAMAYA
HAZIRLANDIÐI ÝDDÝA EDÝLDÝ

Bakanlarla ilgili rüþvet iddialarý
Zafer Çaðlayan: 52 milyon dolar
Muammer Güler: 10 milyon dolar
Egemen Baðýþ: 1,5 milyon dolar
4 eski bakanla ilgili Adalet Bakanlýðý'na sunulan
fezlekede yer alan suçlamalarýn ayrýntýlarýný
Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan yazdý.
Yolsuzluk ve rüþvet operasyonu kapsamýnda
4 eski bakanla ilgili olarak savcýlýk tarafýndan
hazýrlanarak Adalet Bakanlýðý'na sunulan
fezlekelerde, eski bakanlar Zafer Çaðlayan,
Muammer Güler, Egemen Baðýþ ve Erdoðan
Bayraktar ile ilgili ciddi suçlamalara yer verildi.
27 klasör ve 504 sayfadan oluþan dosyalar,
soruþturmayý yürüten savcýlýk tarafýndan 2
Ocak'ta Adalet Bakanlýðý'na gönderildi.
Fezlekelerde, eski bakanlarla ilgili þu isnatlarda
bulunuldu:
Eski Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan: 28 kez
toplam 52 milyon dolar rüþvet almak. Suç
iþlemek için örgüt kurmak, sahte belgelerle
ihracat.
Rýza Sarraf ile telefon konuþmasýnda "Cari
açýk düþüyor, 3 aylýðýna altýn ihracatýna

yönelelim" dediði, Gana'dan 1 Ocak 2013
tarihinde uçakla "minarel sample (doðal taþ)"
bildirimi yapýlarak Türkiye'ye 1.5 ton altýn
sokulmak istendiði, bunun 1280 kilogramýnýn
tespit edildiði, 250 kilogramýnýn ne olduðunun
bilinmediði, sahte belgelerle 5 bin tonluk gemiyle
150 bin tonluk ihracat yapýlmasýna onay verdiði
ileri sürülüyor. Fezlekede, þüpheliler arasýnda
geçen konuþmalarda 150 bin tonluk ihracatla
ilgili, "Bu iþi doðru dürüst yapýn, bu kadar olur
mu? 5 bin tonluk gemiyle 150 bin ton ihracat
nasýl yapýlýr" ifadelerinin kullanýldýðý
kaydediliyor.
Eski Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler: 10 kez
toplam 10 milyon dolarlýk rüþvet almak, suç
iþlemek amacýyla örgüt kurmak, nüfuz suistimali,
suçlularý kayýrmak.
Eski AB Bakaný Egemen Baðýþ: 3 kez 1.5
milyon dolarlýk rüþvet almak.
(soL)

Ýstanbul'da üçüncü dalga savcýnýn elinde kaldý…

Polis, operasyonu baþlatmýyor!
Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý talimatýyla,
gizli bir soruþturma kapsamýnda "3. dalga"
operasyon için düðmeye basýldý. Alýnan bilgilere
göre, adli kolluk görevi yerine getirmedi. Görevi
yerine getirmeme sebebi olarak emniyet
birimlerine üstlerinden gelen talimat gösteriliyor.
Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn
baþlattýðý 17 Aralýk ve 25 Aralýk tarihli iki
operasyondan sonra üçüncüsü için düðmeye
basýldý. Savcý Zekeriya Öz sorumluluðunda
baþlatýlan 17 Aralýk operasyonu üzerine iþadamý
Ali Aðaoðlu, Ýranlý iþadamý Rýza Zerrab, Halk
Bankasý Genel Müdürü Süleyman Aslan, Fatih
Belediye Baþkaný Mustafa Demir ve istifa eden
üç bakanýn oðullarý dahil pek çok kiþi gözaltýna
alýnmýþtý. Süreçte Adli Kolluk Yönetmeliði
deðiþtirilerek operasyona dahil olan polis ve
yargý mensuplarýnýn üstlerini bilgilendirmesi
zorunluluðu getirildi.
Savcý Muammer Akkaþ tarafýndan 25 Aralýk'ta

ikinci operasyon için düðmeye basýldý. Ancak,
adli kolluk mahkeme kararýný uygulamadý.
Dosyada þüpheliler arasýnda Baþbakan
Erdoðan'ýn oðlu Bilal Erdoðan da vardý. Mahkeme
kararýnýn uygulanmamasý eleþtirilere neden
olurken 27 Aralýk'ta Danýþtay Adli Kolluk
Yönetmeliði'ndeki deðiþikliðin durdurulmasýna
karar verdi. Ancak, ifadeye çaðrýlan Bilal Erdoðan
savcýlýða veya emniyete gitmedi.
Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, 16 Ocak
2014'te Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Organize
Þube'ye talimat gönderdi. Ancak talimat yerine
getirilmedi. Alýnan bilgiye göre, emniyet
birimlerine üstlerinden gelen talimat nedeniyle
operasyon yapýlamadý. Savcýlýk, operasyonun
yapýlmasý konusundaki giriþimlerini sürdürürken
talimatýn yerine getirilmemesi halinde emri
uygulamayan kolluk güçleri hakkýnda suç
duyurusunda bulunulacak.
(T24)

BM Genel Sekreteri Ban'ýn Kýbrýs Özel
Danýþmaný Alexander Downer'in dün liderlerin
özel temsilcileriyle yaptýðý görüþmelerin
ardýndan, liderlerle görüþmeden bu sabah
Ada'dan ayrýlacaðý belirtildi.
Fileleftheros gazetesi BM Genel Sekreteri
Ban'ýn, önceki gün Ada'ya geldiðini ve hemen
temaslarýna baþladýðýný bu çerçevede, ilk olarak
Derviþ Eroðlu'nun Özel Temsilcisi ve Sözcüsü
Osman Ertuð, daha sonra da Rum tarafýnýn
müzakereci olarak atadýðý Andreas Mavroyannis
ile görüþtüðünü yazdý.
Tüm belirtilerin, Downer'in, Ada'da baþka
temas yapmayacaðý ve Cumhurbaþkaný Eroðlu
ve Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis
ile görüþme nedeni görmediði þeklinde olduðunu
kaydeden gazete, bu nedenden dolayý Downer'in
New York'a gitmek için yarýn Ada'dan
ayrýlmasýnýn beklendiðini yazdý.
Türk tarafýnýn, ortak açýklamayý daha fazla
ele almadýðýný bunun da, üç ay önce baþlayan
görüþmeler turunu özlü olarak kapattýðýný
savunan gazete, Derviþ Eroðlu'nun Özel
Temsilcisi ve Sözcüsü Osman Ertuð'un, dün
görüþtüðü Downer'e, "ortak açýklamaya iliþkin
tek önerinin, Türk tarafýnýn 14 Aralýk'ta sunduðu
öneri olduðunu ve görüþmelerin tamamlandýðýný
addettiklerini" ilettiðini ileri sürdü.

Gazete, Türk tarafýnýn bu öneri içerisinde her
bir toplumunun, diðerinin üzerinde egemenlik
kuramayacaðýndan bahsettiðini anýmsatarak bu
ifadenin, ayrý egemenliklere atýfta bulunduðunu
belirtti. Habere göre Derviþ Eroðlu'nun Özel
Temsilcisi Osman Ertuð, Downer'e ayrýca Kýbrýs
Türk tarafýnýn ortak açýklama ve önkoþullar
olmaksýzýn müzakerelere baþlamaya hazýr
olduðunu da iletti.
Temaslarý çerçevesinde daha sonra Rum
tarafýnýn müzakereci olarak atadýðý Andreas
Mavroyannis ile görüþen Downer,
Mavroyannis'i Türk tutumu konusunda
bilgilendirdi.
Mavroyannis ise ortak açýklamanýn
þekillendirilmesi gerektiðine iliþkin Kýbrýs Rum
tarafýnýn tezini Downer'a yinelerken Downer'e,
Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in
kýsa ve özlü bir ortak açýklama þeklindeki
alternatif önerisi konusunda da bilgi verdi.
Gazete görüþme sýrasýnda Downer'in,
Mavroyannis'e, Türk tarafýna herhangi bir þey
iletmek isteyip istemediðini sorduðunu ve bunun
ardýndan görüþmenin tamamlandýðýný yazdý.
Gazete böylelikle Downer'in Ada'daki
misyonun tamamlandýðýný ve bir sonraki adýmýn
Downer tarafýndan BM Güvenlik Konseyi'nin
bilgilendirilmesi olduðunu anýmsattý.

Downer'in görevi deðiþiyor
Politis gazetesi "Liderleri Görmeksizin ve
Görüþleri Kaydetmek Ýçin Geldi ve GidiyorDowner'in Görevi Deðiþiyor" baþlýklý haberinde
BM Genel Sekreteri Ban'ýn Kýbrýs Özel
Danýþmaný Alexander Downer için Kýbrýs
sorunun kýsa bir süre zarfýnda geçmiþi teþkil
edeceðini yazdý.
Gazete elde ettiði bilgilere atýfta bulunarak
Avustralya Hükümeti'nin, Downer'i önemli bir
baþkente Yüksek Komiser olarak atama
niyetinde olduðunu belirtti.
Gazete bu nedenden dolayý Downer'in
Ada'ya, temaslarýný kýsýtlayarak, Güvenlik
Konseyi'ni bilgilendirmesi ýþýðýnda, iki tarafýn
tutumlarýný yeniden tespit etmek için "küçük
bir sepetle" geldiðini yazdý.
Habere göre gazete kaynaklarý, (gazeteye)
yaptýklarý açýklamada BM Genel Sekreteri'nin
Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'in,
iki tarafýn muhtemelen ortaya koyabileceði
düþünceleri iyi karþýlamaya hazýr olduðunu
gösterse de, ortak açýklama konusunun nasýl
ileriye götürülebileceðine yönelik somut
önerilerle Ada'ya geldiðinin görülmediðini ifade
ettiler.
Downer'in Ada'dan ayrýlýþ tarihinin düne kadar
netleþmemesine karþýn, kendisinin, yurt dýþýnda
bulunan her iki liderle görüþme talebinde
bulunma niyetinde olmadýðýný belirten gazete,
Downer'in dün liderlerin özel temsilcileriyle bir
araya geldiðini, bugün ise BM Güvenlik
Konseyi'nin bilgilendirilmesi hazýrlýðý için yakýn
çalýþma arkadaþlarýyla görüþmesinin beklendiðini
yazdý.

ORTAK AÇIKLAMA KONUSU
Gazete haberinin devamýnda, Downer'in
önceki gün gerçekleþtirdiði temaslar
çerçevesinde, iki tarafýn- yeni yýl yortusu
öncesindeki geçici aradan önce dile getirdikleri
görüþlerinde kalmaya devam ettiklerinin ortaya
çýktýðýný, Kýbrýs Türk tarafýnýn, ortak
açýklamaya iliþkin görüþmenin tüketildiðini
düþündüðünü ve anlaþma olmaksýzýn
görüþmelerin baþlamasýný istediðini, Kýbrýs
Rum tarafýnýn ise ortak açýklamaya iliþkin
öneride ýsrarlý olduðunu yazdý.
Gazete ayný haberinde, Derviþ Eroðlu'nun ve
Ertuð'un, Downer görüþmesinin ardýndan
yapmýþ olduðu açýklamaya da yer verdi.

Cezaevindeki durum normale dönüyor
Rum Merkezi Cezaevi'ndeki durumun, son
zamanlarda yaþanan intihar, tecavüz ve
ayaklanma gibi olaylarýn ardýndan günden güne
normale dönmeye baþladýðý haber verildi.
Alithia gazetesi "Cezaevindeki Durum
Normale Dönüyor" baþlýðýyla yayýmladýðý
haberinde, cezaevindeki durumun dün sakin
olduðunu, öte yandan Rum Ombudsman Eliza
Savvidu'nun Ombudsmanlýk çalýþanlarý ve "Tüm
Kýbrýs Avukatlar Derneði" heyetiyle cezaevine
yaptýðý ziyaretin ardýndan, mahkûmlarla iletiþim
ve diyalog köprüsünün açýldýðýný kaydetti.
Gazete, yaþanan yeni bir geliþmeyle, cezaevi
çalýþanlarýndan, müdür yardýmcýlýðý görevini
yürüten Andreas Ellinas'ýn ise dün görevinden
istifa ettiðini belirtti.
Haberde, Rum Ombudsman Eliza
Savvidu'nun, dün cezaevini ziyareti sýrasýnda,
personel ve mahkûmlar arasýnda daha iyi bir
iletiþim kurulmasý ayný zamanda mahkûmlara
daha insani bir yaklaþým gösterilmesiyle, birçok

problemin çözülebileceðini söylediði de
aktarýldý.
Cezaevinde mahkûmlara yönelik su ve elektrik
kesintileri konusu gibi, çok kolay bir þekilde
çözülebilecek konular olduðuna da dikkati çeken
Savvidu, cezaevindeki sorunlarýn kayda
geçirilmesinin hafta itibarýyla baþlayacaðýný dile
getirdi.
Rum Çevik Kuvveti'nin cezaevinde
bulunmasýyla ilgili bir soruya karþýlýk ise
Savvidu, dün gerçekleþtirilen Rum Meclisi
Hukuk Komitesi toplantýsý sýrasýnda, Rum
Adalet Bakaný'nýn, çevik kuvvetin cezaevindeki
varlýðýnýn, geçici olacaðýný söylediðini aktardý.
Cezaevini ziyaretinde, personel ve
mahkumlar arasýnda herhangi bir iletiþim
olmadýðý izlenimi edindiðini ve bunun büyük bir
problem olduðunu dile getiren Savvidu,
mahkumlarýn konuþmaya ve kendilerinin birileri
tarafýndan dinlenmesine susamýþ olduklarýný
ifade etti.
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Günün Manisi
Emine Hür
Asla bulman ereni
Yoktur aþkýn freni
Çarçabuk bir garar ver
Gaçýrma bu treni

KÜLTÜR - SANAT

Kitap Dünyasý
Sevgim
Servetimdir
Ali Yüce
BÝLGÝ
YAYINEVÝ
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ÖZDEYÝÞLER

TADIMLIK

"Son gün insaný
yok etmez. Onu
baþka bir boyuta
götürür."
Cicero

DELÝKLÝ ÞÝÝR
Cep delik, cepken delik
Kol delik, mintan delik
Yen delik, kaftan delik
Kevgir misin be kardeþlik!

"Ýki Kýtaya Nâzým Hikmet Köprüsü"
Nâzým Hikmet'in 112. doðum gününde ünlü
heykeltýraþ Mehmet Aksoy'un tasarýmý olan
"Ýki Kýtaya Nâzým Hikmet Köprüsü" adlý
heykel Ýstanbul Akatlar'daki Sanatçýlar
Parký'nda açýldý. Heykelin açýlýþýný yapan
Yaþar Kemal, Nâzým'ýn büyük olduðunu, onun
için çok bir þey demeye gerek olmadýðýný
söyledi.
Heykeltýraþ Mehmet Aksoy'un "Ýki Kýtaya
Nâzým Hikmet Köprüsü" adýný verdiði Nâzým
Hikmet heykelinin açýlýþý Akatlar Sanatçýlar
Parký giriþinde yapýldý. Aksoy'un 2012'de
baþladýðý ve 70 ton afyon grisi mermer
kullanarak gerçekleþtirdiði görkemli yapýt,
Nâzým Hikmet'in kýtalarý birleþtiren kiþiliðinin
simgesi olma özelliðini taþýyor.
Heykeli yapan Mehmet Aksoy, "Çok
heyecanlýyým, duygularýmý anlatamam. 63

yaþýnda Nâzým öldüðünde tanýdým ben onu
maalesef. Yasaktý, kulaktan kulaða
konuþulurdu. Bugün parlamentodaki
takiyyeciler, utanmadan Nâzým'ýn mezarýný
getireceðiz diye bir þeyler söylediler. Kendisi
Ýstanbul'a hasretti, sevdiði yer Kýz Kulesi'nin
karþýsýna dikmek istedik heykeli. Ýzin
vermediler. Heykel ile söz sanatý bir araya
nasýl gelir ben ondan öðrendim. Bugün
Sanatçýlarý toplumdan, olaylardan uzak
tutmaya çalýþýyorlar. Öyle þey olmaz. Özgür
düþünceye, sanata karþýlar. Neye
düþmanlarsa hayýr diyeceðiz. Kars'ta
yýktýrýlan Ýnsanlýk Anýtý'ný yeniden dikeceðim.
Sivas katliamýnda yaþamýný yitirenler için,
acýlarý anlatan bir heykel yapacaðým,
Madýmak Otel'inin önüne dikilecek. Ýyi ki
doðdun Nâzým"

"Bu pisliði akýtacaðýz"
Nâzým Hikmet Vakfý Baþkaný Rutkay Aziz
"En büyük felaket güven duygusunun
kaybedilmesidir. Biz böyle adaletsizlik, böyle
hýrsýzlýk, böyle yolsuzluk, bu kadarýný hiç
yaþamamýþtýk.
Ama bu düþmana, bu pisliðe inat,
yurtsever, barýþsever büyük þair Nâzým var,
bu düþmanlara inat onun heykelini açacaðýz.
Heykeltýraþ Mehmet
iki yakayý birleþtiriyor. Boðaz'a Nâzým'la su
akýtýyor. Her atasözünü sevmem ama bu
akýllara bir atasözü getiriyor: 'Akan su pislik
tutmaz' Bu pisliði akýtacaðýz, hepsini ayrý
yerlere akýtacaðýz, hepimize önemli görevler
düþüyor. Birlikte mücadele edelim, iyi ki
doðdun þair"

Orhan V. Kanýk

DAÜ RESÝM SERGÝSÝ
VE KORO DÝNLETÝSÝ
Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Eðitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eðitimi
Bölümü, Müzik Öðretmenliði Programý
öðrencileri ders kapsamýnda "MAGEM
Sanata Ýlk Adým ve Yaratýcý Fikirler
Atölyesi çocuklarýyla Müziðe Dokunan
Minik Eller Projesi ve Resim Sergisi"
düzenliyor.
DAÜ'den verilen bilgiye göre, cuma
günü (bugün) saat 17.00'de, Rauf Raif
Denktaþ Kültür ve Kongre Sarayý'nda yer
alacak etkinlikte Maðusa Kültür Derneði
Çocuk Korosu da müzik dinletisi sunacak.

Günter Grass: Artýk
yazý yazmayacaðým
Nobel ödüllü Günter Grass, bir daha
roman yazmayacaðýný açýkladý. Saðlýðýnýn
kötüye gittiðini belirten Grass, vaktini
suluboya resimlere ayýracak
Yazýn kariyeri boyunca edebiyat
dünyasýnýn sýnýrlarýný aþan tartýþmalara imza
atan Grass, romanla iliþkisini bitirmesinin
gerekçesi olarak ise saðlýðýný gösterdi.
Almanya'da Passauer Neue Presse'e
konuþan Grass,
"86 yaþýndayým.
Bir romanla daha
baþa çýkabileceðimi
hiç sanmýyorum"
dedi. 1999'da
"tarihin unutulmuþ
yüzünü betimleyen
eðlenceli kara
masallarýyla"
Nobel Edebiyat
Ödülü'ne deðer
görülen Grass,
"Saðlýðým, bir
roman yazmak için
gerekli olan 5-6 yýllýk bir projeye baþlamama
izin vermez" dedi.
Günter Grass, zamanýný suluboya resim
çalýþmalarýna vakfettiðini dile getirdi. Yazýyla
iliþkisini artýk "kýsa metinler" kaleme almak
olarak kurgulayan Grass, bu "yaratýcý
faaliyet" sonucunda "ilk metinler"in
oluþmaya baþladýðýný da sözlerine ekledi.
Günter Grass, sosyal medyadan
hazzetmediðini de belirtti. Çocuklarýnýn ve
torunlarýnýn sürekli Facebook'tan bahsettiðini
söyleyen Grass, "Bunlardan biri
'Facebook'ta 500 arkadaþým var' dediðinde
ister istemez çekincelerim oluþuyor. Ben de
diyorum ki; 500 arkadaþý olanýn hiç arkadaþý
yoktur" dedi. Grass, sosyal medyayla
iliþkisi bakýmýndan kendini "biraz dinozor
gibi" hissettiðini de sözlerine ekledi.

Shakespeare oyunlarý 'yeniden yazýlýyor'
Shakespeare'in diðer oyunlarýný da aralarýnda
Margaret Atwood, Howard Jacobson, Anne Tyler
ve Jeanette Winterson'ýn da olduðu bir dizi yazar
'yeniden yazacak'
Shakespeare'in Macbeth tragedyasý, kanlý
hançerlerin boy gösterdiði ve insan zihninin
karanlýk dehlizlerinde gezinen bir oyun.
Dolayýsýyla Macbeth'i yeniden anlatmak için
cinayet romanlarý yazarý Jo Nesbo'nun seçilmiþ
olmasý pek de sürpriz deðil.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre Nesbo,
Hogarth Shakespeare projesi çerçevesinde,
Shakespeare'in eserlerini 21. yüzyýla uyarlamak
ve yeniden yazmakla görevlendirilen çaðdaþ
yazarlardan biri... Proje Shakespeare'in ölümünün
400. yýldönümü münasebetiyle 2016 yýlýnda
baþlayacak.
Shakespeare'in diðer oyunlarýný da aralarýnda
Margaret Atwood, Howard Jacobson, Anne Tyler
ve Jeanette Winterson'ýn da olduðu bir dizi yazar
'yeniden yazacak'.
Harry Hole polisiye dizisinin yaratýcýsý

Norveçli yazar Jo Nesbo, Macbeth'in karanlýk
temalarýnýn kendisine "çok yabancý olmadýðýný"
söylüyor.
Nesbo "Macbeth bana yabancý olmayan bir
hikâye çünkü yazmaya baþladýðýmdan beri
uðraþtýðým konularý ele alýyor" diyor.
"Ana karakter hem ahlaklý bir insan hem de
dejenere bir zihne sahip, hem güçlü bir kiþiliði var
hem de duygusal zaaflarý, hýrs ve þüphe elele."
Nesbo Macbeth oyununu kasvetli, fýrtýnalý bir
cinayet romaný ortamýnda, karanlýk ve paranoyak
bir insan zihninde geçen iktidar mücadelesini
anlatan bir gerilim filmi olarak nitelendiriyor.
"Ne William Shakespeare'in ne de hikayenin
düzeyini yakalamaya teþebbüs edeceðim" diye
devam ediyor. "Ben sadece kullanabileceðim
unsurlarý bulup kendi hikâyemi yazacaðým. "Ve
evet, kendi öyküme Macbeth adýný verecek
cesaretim de var." Nesbo'nun romanlarý dünya
çapýnda 20 milyondan fazla sattý. Harry Hole
romanlarý arasýnda Kardan Adam, Leopar,
Kýzýlgerdan ve Þeytan'ýn Yýldýzý bulunuyor.

GÜRKAN ULUÇHAN'IN
KÝTAP TANITIMI
CUMARTESÝ
YAPILACAK
Gürkan Uluçhan'ýn son kitabý
"Keçiboynuzu"nun tanýtým ve imza günü,
18 Ocak Cumartesi günü saat 11.00'de
Khora Kitap Cafe'de gerçekleþtirilecek.
"Keçiboynuzu", Gürkan Uluçhan'ýn
dördüncü kitabý ve Khora Yayýnevi'nin ilk
romaný olma özelliðini taþýyor.
Khora Kitap Cafe'den yapýlan
açýklamaya göre, Polisiye kurgunun araf
bölümlerle kesildiði bir cinayet romaný olan
"Keçiboynuzu", ayný zamanda klasik
polisiye romanlara göndermeler yapan bir
parodi olarak da nitelendirilebilir.
Avukat ve yazar olan Gürkan
Uluçhan'ýn 2004 yýlýnda yayýnlanmýþ olan
Cin Seli adlý þiir kitabý, 2005 yýlýnda
yayýnlanan Ahna Kitabý adlý kýsa romaný
ve 2012'de yayýnladýðý Zamanýn Aþký isimli
öykü kitaplarý da bulunuyor. Yazar, ayrýca
sinema alanýnda da çalýþmalar yürütüyor.
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Kalem
Yalçýn Okut

Sofya'da...

yalcinokut@yahoo.com
Bulgaristan'ýn baþkenti Sofya'ya vardýk. Üç
kiþi bizi karþýladý.
"Sadece ikiniz mi geldiniz?.. Biz Kýbrýs'tan daha
çok kiþi bekliyorduk."
Kuydul, "Rum gençler gelmediler mi?" dedi.
Bizi kalacaðýmýz yere götürdüler. Üç-dört katlý
sosyal konut tipi dairelerdi. Fakat bizim
Göçmenköy'deki, ya da diðer sosyal konutlardaki
gibi sýkýþýk týkýþýk, içiçe deðillerdi. Bloklar arasýnda
çimenlerle yeþillendirilmiþ geniþ mesafeler vardý.
"Bu konutlarý çingene yurttaþlarýmýza yaptýk;
fakat gelip yerleþmiyorlar, biraz ötedeki arazide
çadýrlarýnda kalýp geleneksel
yaþam tarzlarýný sürdürmeyi
tercih ediyorlar" dedi, bizi
karþýlayan ekipteki en yaþlý kiþi.
Belli ki, Bulgaristan Komünist
Partisi üst düzey yetkililerinden
birisiydi.
Ýngilizcesi de
benimkinden kat kat daha iyiydi.
Kýsa bir sohbetten sonra, bize
dairenin anahtarýný verdiler ve:
"Siz yoldan geldiniz, istirahat edin akþama gelip
sizi yemeðe götüreceðiz" deyip gittiler.
Kuydul'la ben mütevazi eþyalarla döþenmiþ
olan yeni dairenin odalarýný gezmeye baþladýk. Ýki
yatak odasý bir salondan oluþan þirin bir daire idi.
Mutfakta bir de küçük buzdolabý vardý. Dolabý
açtýk ki bomboþ. Sadece bir þiþe wisky ve büyükçe
bir Cadbury çikolata ve birkaç bardak vardý. Ne
de olsa kapitalist bir ülkeden idik ya!... Alýþkýn
olduðumuzu düþündüler herhalde... Þiþeden birer
duble doldurup çektik tabii...
Viskilerimizi yudumlarken gözünden hiçbir
ayrýntý kaçmayan Kuydul, berbat bir þekilde
boyatýlmýþ olan mutfak penceresi çerçevesini
göstererek: "Bak þu Bulgar iþçinin iþine.." dedi.
Ne de olsa diþ hekimiydi ve her þeyin pýrýl pýrýl,
dört dörtlük olmasýný isterdi.

ÝLK ÞOK!..
Akþam olunca gelip bizi aldýlar ve Sofya'nýn
merkezinde bahçesindeki bütün masalarý týklým
týklým dolu olan lüks bir restorana götürdüler.
Canlý müzik de vardý.
'Evsahiplerimizin en yaþlýsý -ve belli ki en
yetkilisi- garsonlardan birinin kulaðýna birþeyler

fýsýldadý; garson koþtu en ön sýradaki masalardan
birini boþaltýp bizleri buyur etti. O arada, göz
ucuyla, o yetkilinin garsonun avucuna birþeyler
sýkýþtýrdýðýný gördüm... Belli ki, 'Parti'den
geliyoruz, bunlar da kapitalist ülkelerden gelen
misafirlerimiz' gibisinden birþeyler söylemiþti.
Bende þafak attý. Tasavvur ettiðimiz ve
özlediðimiz sosyalizm ve eþitlik bu muydu, bu
mu olmalýydý?..
Tabii, o geceki yemekte bu konularý tartþacak
bir ortam yoktu; bu tür tartýþmalar gündeme
gelmediydi. Fakat ortaya çýkmýþtý ki, festivalmestival yok...

BULGARÝSTAN-TÜRKÝYE-FÝLÝSTÝN
DOSTLUK DERNEÐÝ...
Bizi çaðýrmalarýnýn nedeni, Ýstanbul Sirkeci
Yurdu'nda Denktaþ'a karþý haykýrýlan: "Þerefli
Arap ulusuna ve kahraman Filistin gerillalarýna
bu þekilde hakaret etmenize izin vermiyoruz"
diyen çýkýþý daha ileri götürmekti.
Belli ki, Filistin Kurtuluþ Örgütü (FKÖ)'deki
yoldaþlar da, Bulgaristan Komünist Partisi
yoldaþlarýmýz da bizleri yakinen izliyorlardý. Bir
dernek kurmamýzý önermiþlerdi: BulgaristanTürkiye-Filistin Dostluk Derneði...
Fena bir fikir deðildi.
Kuydul, "Ben prensip olarak onaylýyorum,
ayrýntýlarý Yalçýn'la konuþun" dedi ve iki gün sonra
Kýbrýs'a döndü. Ben bir hafta daha Sofya'da
kaldým.
Sofya'daki günleri bir baþka zaman aktarýrým.
Fakat bu yazý dizisini bitirmeden þu önemli
noktayý da belirtmem þart: Kuydul Abimiz CTP
yönetimine kýrgýn gitti...
Bunu da yarýn özetlerim.
---------------------------NOT: Bu yazý dizisi sürerken, Kuydul'un
kardeþi Rutbil'den bir e-posta aldým. Yazýlarý
okumuþ, teþekkür ediyor.
Rutbil Dost; müsterih ol... Restoranýnda
saðladýðýn olanaklarla ve biriktirdiði
paralarla Ýstanbul'da birçok yoksul öðrenciyi
mutlu etmiþti Kuydul Abimiz. Eminin ki,
hepsi de daha þimdiden "Iþýklar Ýçinde
Yatsýn" diyorlardýr.
Ve hep ýþýklar içinde olacak...

YÖS sýnavý düzenleyecek
8 TC Üniversitesi açýklandý
Milli Eðitim Bakanlýðý Yüksek Öðrenim ve
Dýþiliþkiler Dairesi, 2014-2015 öðretim yýlýnda,
yabancý öðrenci Sýnavý (YÖS) düzenleyecek. 8
Türkiye Üniversitesinin belirlenen baþvuru ve
sýnav tarihlerini açýkladý.
Konuyla ilgili açýklama Yüksek Öðrenim ve
Dýþiliþkiler Dairesi Müdürü Hüseyin Kavaz
tarafýndan yapýldý.Açýklamada, YÖS sýnavý
yapacak üniversiteler Çanakkale,18 Mart,
Çukurova, Mersin, Marmara, Mustafa Kemal,
19 Mayýs, Süleyman Demirel ile Yýldýz Teknik
Üniversiteleri olarak belirtildi.
Yazýlý açýklamada, Çanakkale 18 Mart
Üniversitesi'nin sýnav tarihi, 19 Mayýs
Pazartesi; Çukurova Üniversitesi'nin 3 Mayýs
Cumartesi; Mersin Üniversitesi 31 Mayýs
Cumartesi; Marmara Üniversitei 10 Mayýs
Cumartesi; Musatafa Kemal Üniversitesi 4
Temmuz Cuma; 19 Mayýs Üniversitesi 25
Mayýs Pazar; Süleyman Demirel Üniversitesi
8 Haziran Pazar; Yýldýz Teknik
Üniversitesi'nin sýnav tarihi ise Þubat ayý
içerisinde açýklanacaðý, Mayýs ayý içerisinde de

yapýlacaðý açýklandý.
Üniversitelerin sýnav baþvuru tarihleri ise
þöyle:
"Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 10 Þubat10 Nisan 2014; Çukurova Üniversitesi 15
Ocak- bitiþ tarihi ilan edilmesi; Mersin
Üniversitesi baþvuru tarihi henüz açýklanmadý;
Marmara Üniversitesi 18 Mart- 18 Nisan;
Mustafa Kemal Üniversitesi 2 Haziran-27
Haziran; 19 Mayýs Üniversitesi 15 Ocak-2
Mayýs; Süleyman Demirel Ünviersitesi 7
Mayýs-12 Mayýs; Yýldýz Teknik Üniversitesi
1 Nisan-bitiþ tarihi belirtilmedi."
Yazýlý açýklamaya göre, YÖS sýnavýna ilgi
duyan adaylarý daha detaylý bilgilere
üniversitelerin web sitelerinden ulaþabilecek.
Belirtilen üniversiteler dýþýnda, kendi
bünyelerinde "Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavý
(YÖS)" düzenleyecek üniversiteler olduðuna
iþaret edilen açýklamada, "Bu baðlamada
çalýþmalar sürmektedir. Üniversiteler resmi
açýklama yaptýkça web sitelerinden
görülebilecektir" ifadesi kullanýldý.

YOGESH SHARDA'YI AÐIRLADILAR- Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüðü bünyesinde faaliyet gösteren Ýletiþim Kulübü, geçtiðimiz
günlerde Kiþisel Geliþim Eðitmeni Yogesh Sharda'yý konuk etti. Ýletiþim Kulübü tarafýndan organize edilen konferans Prof. Dr. Mehmet Tahiroðlu Salonu'nda gerçekleþtirildi. Konferans kapsamýnda
stresle baþa çýkmanýn yollarýný anlatan Yogesh Sharda, kendi eðitimlerinde kullandýðý rahatlama
tekniklerini öðrencilerle paylaþtý. Ayrýca Sharda stresle baþa çýkabilmek için zihnimizi doðru
kullanmanýn öneminin de altýný çizdi. Ýnsanlarýn problemlerle baþa çýkabilmek için olaylara farklý
açýlardan bakmalarý gerektiðini belirten Sharda, insanlarýn kendi belirledikleri sýnýrlar içerisinde
yaþadýklarýný ve bu sýnýrlarý ortadan kaldýrmanýn yine kendi ellerinde olduðunu belirtti.

ANMA
Sevgili Babamýz

Hasan
OSMAN’ý
54. ölüm yýldönümünde
saygý ve özlemle anýyoruz.

(1895 - 1960)

Oðullarý:
Mustafa Tangül (Merhum), Kemal Akýncý,
Osman Levent, Mehmet Levent, Þener Levent
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Nöbetçi
Eczaneler

DÜN

Lefkoþa
Törenaða Eczanesi:
Gazeteci Kemal Aþýk
Cad. No:60 Otobüs
Terminali Karþýsý K.
Kaymaklý Tel:2281008
Gönül Eczanesi: Þht.
Gazeteci Hasan
Tahsin Cad. No:13
Hacý Ali Apt. Lemar
Yolu Kermiya
Tel:2278461-2293133
Maðusa
Ece Eczanesi: M.
Kemal Bulvarý Yaþam
Hastanesi Yaný
Lefkoþa Yolu
Tel:3663846
Girne
Sertaç Eczanesi:
Kurtuluþ Cad. Yýlmaz
Sami Apt. No:18/B
Öðretmenevi Karþýsý,
Bektaþ Gýda Pazarý
Yaný Tel:8159067
Güzelyurt
Gülsen Eczanesi:
Piyale Paþa Mahallesi
Sanayi Sitesi No:7
Tel:7141190

BULMACA
Soldan Saða:

Hazýrlayan: Osman Levent
(leventosman@yahoo.com)

1-Bir toplulukta
1
2
güvenini yitiren,
rahat konuþamayan
1
ve rahat
davranamayan,
2
mahcup.
Göçebelerin konak
3
yeri. 2-Israrla
4
istemek, yalvarmak.
Yaydan çýkan.
5
3-Ýskambil oyununda
"Birli". Ters okunuþu
6
"Eski dilde; bulunan,
olan". Güçlü bir
7
plastik patlayýcýnýn
kýsa yazýlýþý.
8
4-Kýsmet, talih, baht.
Ýlgi. 5-Türkiye'ye
9
komþu sorunlu bir
10
ülke. Ýçinde belli bir
sýraya göre kâðýtlar
11
konacak bölmeleri
olan dosya. 6-Bazý
hayvanlarýn derisinde, insan
vücudunun belli yerlerinde çýkan,
üst deri ürünü olan ipliksi uzantý.
Bir þeyin birdenbire hatýrlandýðýný
anlatýr. 7-Çiftçilikte topraðý
iþleyerek ürüne ortak olan kimse,
ortakçý. 8-Piyasada olmayan malýn
gizlice yüksek fiyata alýnýp
satýlmasý iþi. 9-Çayýr. Doðaüstü
yollardan gizli, bilinmeyen þeyleri,
geleceði bilme iddiasýnda bulunan
kimse. Rey. 10-Balýk yumurtasý ile
yapýlan bir meze. Bir erkek adý.
11-Taklit etme, taklit.

Dünün çözümü

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Yukarýdan Aþaðýya:
1-Mecazi anlamda "Açýkgöz, kurnaz,
becerikli, zeki". Bir ülkede kontenjan
sisteminden ithal edilecek mallarýn
çeþitlerini ve çeþit oranlarýný veya
miktarlarýný gösteren liste. 2-Bir þeyin
nasýl gerçekleþebileceðini düþünerek
zihinde hazýrlama iþi. Uzaklýk bildirir.
3-Beyaz. Giyiniþ ve davranýþlarýndan
akýlsýz olduðu anlaþýlan. Ters okunuþu
"Ýridyum'un kýsaltmasý". 4-Baþ
parmaðý burna deðdirip öteki
parmaklarý açarak ve sallayarak
yapýlan alay iþareti. Sayýlarý göstermek
için kullanýlan iþaretlerden her biri.
5-Yorgunluk, kýrýklýk, kas aðrýlarý ve
ateþle beliren bulaþýcý hastalýk. Eski
dilde "Hýrsýz, haydut". 6-Gözü
görmeyen, kör. Yakýþýksýz davranýþ,
kusur, suç. 7-Etoburlardan, sürü
durumunda yaþayan, kurttan küçük bir
yaban hayvaný. Büyük erkek kardeþ.
8-Söz, lâkýrdý. Çift rakamlý bir sayý.
9-Genellikle içine sulu þeyler konulan
metal kap. Namus. Dünyaya en yakýn
gezegen. 10-Eli açýk, cömert, iyi
yürekli. Bir kiþi tarafýndan söylenen
veya çalýnan müzik parçasý.
11-Baharat, ev ilaçlarý, gereçleri satan
kimse veya dükkan. Birini bir göreve
getirme, atama.

DÜNKÜ SERBEST PÝYASA
DÖVÝZ KURLARI
DOLAR
Alýþ
2.198

EURO
Satýþ
2.205

Alýþ

Satýþ

2.995

3.010

S.T.G.
Alýþ
3.595

Satýþ
3.620

Ýlanlarýnýz
için
22 71338’i
arayýnýz...
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BBC muhabirleri kapalý Maraþ'ý yazdý
BBC muhabirleri kapalý Maraþ'ý yazdý
BBC dünya servisi muhabirleri Richard
Hooper ve Vibeke Venema Hayalet Þehir
Maraþ'ý yazdý. Ýþte BBC'nin Maraþ haberi:

engelliyordu" diyor.
Proje bugünlerde baþlatýlýyor.
Markides de, Maðusa bölgesinin geliþen
bir ekoþehire dönüþtürülmesi çabalarý
hakkýnda bir belgeselin çekimlerine
baþlayacak.
Perþembe günü, hayalet þehre tepeden
bakan bir mimari tasarým stüdyosu
açýlacak ve burada yerel ve uluslararasý
uzmanlar, sürdürülebilir bir geleceðin
planlamasýna baþlayacaklar.

AKDENÝZ'ÝN GÝZLÝ SAHÝLÝ
MARAÞ'A HOÞGELDÝNÝZ…
Kilometrelerce uzanan kum sahillerde,
doðayla
tamamen
baþbaþasýnýz.
Ýstediðiniz odayý seçebileceðiniz onlarca
büyük otel, art arda uzanýyor.
Ama yola çýkmadan önce, sahile
yaklaþýrken karþýnýza çýkacak kalýn telleri
kesmek için yanýnýza bir civata kesici
almayý unutmayýn. Yasak bölgede görülen
kiþileri öldürme emri verilmiþ olan askeri
devriyelere de dikkat.
Kýbrýs'ýn 1974'te bölünmesinden önce
Maraþ (Varosha), Gazimaðusa'nýn
(Famagusta) yýldýzý parlamýþ kýyý
beldesiydi. Adanýn en iyi plajlarýna sahip
bölge, zenginlerin ve ünlülerin akýn ettiði
bir yöreydi. Richard Burton ve Brigitte
Bardot, bu kýyýlarda görülmüþtü. Elizabeth
Taylor'un
gözdesinin,
Kennedy
Bulvarý'ndaki Argo Oteli olduðu
söyleniyordu.
Annesi Maraþ'ta doðup büyümüþ olan,
34 yaþýndaki Kýbrýs Rum kökenli Amerikan
vatandaþý Vasia Markides, "Maraþ'tan
çýkýp gelen herkeste, romantik bir bakýþ var
geçmiþe. Maraþ'ýn bir sanatsal ve
entellektüel merkez olduðu anlatýlýr.
Kýbrýs'ýn Riviera'sý diye nitelenir" diyor.
Ancak 40 yýl önce, uzun yýllar süren
toplumlararasý þiddet olaylarý ardýndan
adada, Yunanistan'daki
cuntanýn
desteðinde bir darbe düzenlenmiþ,
ardýndan da Türkiye, askeri güçlerini
adanýn kuzeyine çýkarmýþ ve buradaki
topraklarý ele geçirmiþti.
Türk askerleri Rumlarýn yaþadýðý
Maraþ'a yaklaþýrken, kent halký, durum
sakinleþince geri dönmek niyetiyle
kaçmýþtý. Ancak Maraþ, Türk birliklerince
tellerle çevrelenmiþ ve o günden bugüne
bir hayalet þehre dönüþmüþtü.
1984'te çýkarýlan bir BM kararý, Maraþ'ýn,
örgütün kontrolüne teslim edilmesini
öngörüyordu. Kenti terketmek zorunda
býrakýlanlardan baþka herhangi bir
kimsenin yöreye yerleþmesi yasaklandý.
Maraþ'tan kaçanlardan biri, Markides'in
annesi Emily'ydi. Daha yeni evlenmiþti.
Aile evi terkettiðinde düðün hediyeleri
tavan arasýnda duruyordu. Diðer kimseler,
ateþte piþerken býrakýlan yemek
tencerelerini,
yaþamýn
öylece
donuverdiðini anlatýyordu.

'Kýyamet sonrasý bir kabus'
2003'te ilk kez iki taraf arasýnda seyahat
kýsýtlamalarý kaldýrýldý. Her iki taraftan
Kýbrýslýlarýn, "Yeþil Hat" diye bilinen, BM
denetimindeki tampon bölgeden geçiþ
yapmasýna izin verildi.
Ailesinden kalma evi ilk kez ziyaret eden
Vasia Markides, yaþadýklarýný, "Hayal
ettiðim görüntü cennet gibi bir yerdi. Ama
karþýma çýkan kýyamet sonrasý bir kabus
gibi birþeydi. Doða, kontrolü ele geçirmiþti.
6 kilometre karelik yörenin tamamýna,
firavun inciri bitkisi yayýlmýþtý. Oturma
odalarýnýn içinden aðaçlar çýkýyordu. Bir
hayalet kente dönüþmüþtü yöre" diye
anlatýyor.

Dikenli teller aþýlýr mý?

Maraþ'ý çevreleyen tellerde, merakla yasak
bölgeye bakan turistlere "fotoðraf ve film
çekmenin yasak olduðunu" hatýrlatan
levhalar asýlý. Telleri aþanlar ölüm tehlikesiyle
yüzyüze kalabilir. Eskiden Maraþ'ta yaþamýþ
insanlar, dikenli tellere sýk sýk aþk mektuplarý
ve çiçekler iliþtiriyor.
Türk askerlerinin dýþýnda Maraþ'a
girebilenler çok az. Girenler de, olaðanüstü
görüntülerle karþýlaþtýklarýný anlatýyor.
Bir oto galerisinde hala 1974 model
otomobillerin görüldüðü, giyim maðazalarýnýn
vitrinlerinde modasý çoktan geçmiþ giysilerin
yer aldýðý, kýyý boyunca el konulmuþ kum
tepeciklerinde nadir deniz kaplumbaðalarýnýn
yuvalarýnýn bulunduðu anlatýlýyor.
Maraþ'ýn yaþadýðý periþanlýðý resmeden
fotoðraflar internette dolaþýyor ama
fotoðraflarý çekenler bu resimleri kendilerinin
çektiðini söylemiyor pek.
Maraþ'ta deðerli olan herþey çoktan
yaðmalanmýþ. Yörenin altyapýsý da
onarýlamayacak derecede tahrip olmuþ.

Maraþ'ý bir ekoþehir yapma düþü
"Maraþ'ý gördüðüm andan itibaren
burasýnýn yeniden canlandýrýlmasý isteðine
kapýldým. Yörede bir zamanlar var olan
enerjiyi,
yapýlabilecek
þeyleri
görebiliyorsunuz" diyor Markides.
Halen New York'ta yaþamakta olan Vasia
Markides, Maraþ'ý bir 'ekoþehir'e
dönüþtürme, sürdürülebilirlik ve barýþ içinde
bir arada yaþayabilme modeli yaratma
önerisinin baþýný çekiyor. Markides'in planlarý
Kýbrýs'ýn Rum ve Türk kesimlerinde destek
görüyor. Ve bu çalýþma çerçevesinde,
umulmadýk dostluklar geliþiyor.
Maraþ'a bakan bir evde doðup büyüyen
34 yaþýndaki Ceren Boðaç, "Hayaletlerle
komþuluk yapar gibiydik. Evlerde çiçek
saksýlarý, perdeler vardý ama içlerinde kimse
yaþamýyordu. Býrakýlýp gidilmiþ bir yerdi"
diyor. Ceren'in okulu da Maraþ'ýn tel
örgülerinin yaný baþýndaymýþ. Topa
yanlýþlýkla fazla sert vuran olur da, top fazla
uzaða giderse, koþup almak mümkün
olmazmýþ.
Ceren
Boðaç'ýn
büyükanne
ve
büyükbabasý ise güney Kýbrýs'taki Larnaka
kentinden. Terkedip gelmek zorunda
kaldýklarý eve karþýlýk, kendilerine bir Rum
ailenin evi verilmiþ. Ceren Boðaç iþte o evde

büyümüþ. Ama 5-6 yaþlarýndayken kendisini
rahatsýz edecek birþey bulmuþ evde.
"Bir gün bir kutuda baþka birilerine ait
kiþisel eþya buldum. Fotoðraf albümleri,
günceler... Büyükanneme sordum, bunlar
kime ait diye. O da bana, 'bu evin asýl
sahiplerine ait' diye cevap verdi. Ýþte o zaman
ilk defa, yaþadýðýmýz bu evin bize ait
olmadýðýný farkettim" diye anlatýyor.
Ceren Boðaç, þöyle sürdürüyor:
"Þoka uðramýþtým. Bunun nasýl olduðunu
düþünmeye baþladým. Bu insanlar evlerini
neden býrakýp gitmiþti? Evlerinden kaçýp
giderken neler hissetmiþlerdi? Çocuklarýnýn
oyuncaklarýný, fotoðraf albümlerini,
herþeylerini geride býrakmalarýný gerektirecek,
ne gibi bir durumla karþý karþýya kalmýþlardý?"
Çocuk yaþlarýnda ortaya çýkardýðý bu
gerçek, Ceren Boðaç'ýn tüm meslek hayatýný
belirlemiþ. Ýnsanlarýn bir baþkasýnýn evinde
yaþamasýnýn nasýl etkiler yarattýðýný anlamak
amacýyla, psikoloji ve mimarlýk eðitimleri
almýþ. Araþtýrmalarý sýrasýnda, Vasia
Markides'in 2008 yýlýnda çektiði ve Maðusalý
Rumlarla Türklerin, bölünme hakkýnda ne
düþündüklerini anlattýklarý "Kumda Saklý"
adlý belgeseli izlemiþ.
Boðaç, belgeselin yönetmenine bir e-posta
atmýþ ve ardýndan, karþýlýklý yazýþmaya
baþlamýþlar.
Günün birinde Markides telefon edip
sormuþ: "Hala Maraþ'la ilgileniyor musun?
Zira bu durum benim hiç aklýmdan çýkmýyor"
demiþ.
Ceren Boðaç da, "Evet, benim de hiç
aklýmdan çýkmýyor" diye yanýtlamýþ. Ve
ondan sonra durumu nasýl geliþtirebilecekleri
konusunda fikir alýþveriþi yapmaya
baþlamýþlar.
Famagusta Ecocity Project(Maðusa
Ekoþehir Projesi) de iþte böyle baþlamýþ.
Hedef, Maraþ'ýn yeþil teknolojiler için bir
modele dönüþtürülmesi.
Yabani yaþamýn Maraþ'ý ele geçirmesine
deðinen Markides, "Doðanýn bizlere verdiði
iþaretlere dikkat etmemiz gerekiyor. Fosil
yakýtlara bel baðlamak yerine, güneþ
enerjisini kullanmak gerekiyor; ki Kýbrýs'ta bu
çok fazla var. Bu müthiþ bir fýrsat bizim için.
Bir kenti sýfýrdan, yeniden kurmak. Bu defa
niye doðru bir þekilde yapmayalým? 1970'lerde
kýyý þeridinde inþa edilen bütün o oteller, saat
1'den sonra güneþin plaja vurmasýný

Vasia Markides
"Savaþýn, ihmalin, nefretin ve
terkedilmiþliðin simgesi olan bir yeri alýp,
onu, tüm dünyanýn kullanabileceði bir
modele
dönüþtürmek,
sadece
bilinçlendirme saðlamak ve baþka
toplumlar için örnek oluþturmakla kalsa
bile, bence bir baþarýdýr."
Ancak projenin önünde, hala bir pürüz
var: Dikenli teller ve devriye gezen
askerler...
Kýbrýs'ýn bölünmüþlüðü devam ettikçe,
Maraþ, dikenli teller ardýnda kalmaya
devam edecek gibi görünüyor.
Taraflar
arasýnda
anlaþma
saðlanabilmesi için çözüm gerektiren en
önemli nokta, toprak düzenlemeleri.
Kýbrýslý Rumlardan alýnan mallarýn
tümüyle iadesi, birçok Kýbrýslý Türkün
baþka
yerlere
yerleþtirilmesini
gerektirecek.
Dikenli teller ardýndaki Maraþ'ta yer
alan yapýlarýn hemen hepsi Kýbrýslý
Rumlara ait. Ve bu binalarda hiç kimse
yaþamýyor. Rumlar, 2012 Mart'ýndan bu
yana askýda olan barýþ görüþmelerinin
yeniden baþlayabilmesi için Maraþ'ýn
kendilerine iadesinin, olumlu bir "güven
artýrýcý önlem" olacaðýný savunuyor.

Bu þehir için birþey yapmalýyýz
Maðusa Ekoþehir Projesi'nde yer alan
ekonomist Fiona Mullen, "bu hassas bir
konu. Maraþ'ýn iadesi, Kýbrýslý Rumlarýn
Türkiye'yi algýlamalarýnda çok büyük bir
deðiþim yaratacak olsa da, Türkler ve
Kýbrýslý Türkler, Maraþ'ý geri verirlerse,
Kýbrýslý Rumlarýn bu iadeyi cebe indirip
karþýlýðýnda hiçbir þey vermeyeceðinden
kaygýlý" diyor.
Dolayýsýyla Türkiye'nin ve Kýbrýslý
Türklerin, "Maraþ'ýn geniþ kapsamlý bir
çözümün parçasý olmasý" þeklindeki
tutumu sürüyor.
Ceren Boðaç ise, önlerindeki yüksek
çýtalara raðmen, umutlu.
"Kýbrýs'taki sorun siyaset deðil. Sorun,
bizim, baþkalarýndan, gelip kendi
ülkemizde birþey baþlatmalarýný bekliyor
olmamýz. Ama eðer, ilk kez böyle bir
hareketi biz baþlatacak olursak ekonomik
ya da mali geliþmelere de hazýrlýklý
olabiliriz. Bu þehir için birþey yapmalýyýz"
diyor Boðaç.
Vasia Markides de, Boðaç'ýn
iyimserliðini paylaþýyor.
"Savaþýn, ihmalin, nefretin ve
terkedilmiþliðin simgesi olan bir yeri alýp,
onu, tüm dünyanýn kullanabileceði bir
modele
dönüþtürmek,
sadece
bilinçlendirme saðlamak ve baþka
toplumlar için örnek oluþturmakla kalsa
bile, bence bir baþarýdýr" diyor.
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SONBAHAR PATATES
ALANLARI ÝÇÝN ÝTÝRAZ
SÜRESÝ SON KEZ 21
OCAK'A KADAR UZATILDI

"MEME KANSERÝNÝ FARK ETMEK KENDÝ ELLERÝMÝZDE"- Güzelyurt Belediyesi, sosyal aktiviteleri kapsamýnda
organize ettiði "Meme Kanserini Fark Etmek Kendi Ellerimizde" konulu semineri önceki gün gerçekleþtirdi. Belediye'den yapýlan açýklamaya göre,
Güzelyurt AKM'de gerçekleþen seminere Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar, Meclis üyeleri ve çok sayýda bayan katýldý. Uzman Filiz
Uzun'un konuþmacý olarak katýldýðý seminerde meme kanseri, erken taný, tedavi yöntemleri gibi konularda detaylý bilgiler aktarýldý. Dinleyenlerin meme
kanseri ile ilgili merak ettiði konularý ve sorularý da yanýtlayan Filiz Uzun, erken tanýnýn önemine iþaret ederek, bayanlarýn meme kanserini nasýl fark
edebileceði konusunda bilgiler verdi. Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar seminerin sonunda, hayati önem taþýyan meme kanseri konusundaki
bilgilerini Güzelyurt halký ile paylaþtýðý için Uzman Filiz Uzun'a teþekkür ederek plaket takdim etti.

BAÞSAÐLIÐI
Sendikamýz üyelerinden Þerife Erbulak'ýn kaynatasý,
Osman Erbulak ve Nilgün Þevketoðlu Erbulak'ýn dedesi

Osman ERBULAK'ýn
vefatý camiamýzda üzüntü yaratmýþtýr. Merhuma Tanrý'dan
rahmet, yaslý ailesine baþsaðlýðý dileriz.
KIBRIS TÜRK ÖÐRETMENLER SENDÝKASI

SATILIK ARAZÝ
Kýrný’da 8 dönüm 1
evlek arsa nitelikli Türk
koçanlý arazi, içme suyu,
elektrik ve su kuyusuyla
birlikte satýlýktýr.
Dönümü 30 bin Stg.

Tel:05428580347

SATILIK
DÜKKAN
Esnaf ve
Zanaatkarlar
Sitesi’nde
satýlýk dükkan.
Tel:0533 8661503

AYZER EMLAK

MELÝ EMLAK

Kiralýk
Yenikent'te 2+1 ful eþyalý daire 800 TL
K. Kaymaklý'da 3+1 ful eþyalý daire
Gönyeli'de 2+1 ful eþyalý lüks daire
Hamitköy'de 3+1 full eþyalý daire
Ortaköy'de 3+1 daire
Hamitköy'de anayol üzeri market olmaya
müsait 225 metrekare dükkan

SATILIK

Satýlýk
Serdarlý yeni bölgede 120 metrekare
bahçeli, garajlý müstakil ev * Aþaðý
Dikmen'de 3+1 bahçeli dubleks yeni
ev * Çatalköy'de 1 dönüm 1 evlek arsa
içerisinde müstakil yeni ev * K.
Kaymaklý Yaman bölgesinde 2+1 120
metrekare 2. kat daire * Kermiya sosyal
konutlarýnda 3+1 zemin kat daire

05338334440-05488434440

DUYURU
Sevgili okurlar, her Pazar günü Lefkoþa'daki
açýk pazarda gönüllü hayvansever
dostlarýmýz ikinci el eþya satýþý yapýyorlar.
Bu satýþtan saðlanan gelirin tümü sokaktaki
hayvanlarýn beslenme ve tedavisine
harcanmaktadýr. Eðer bu güzel amaca ortak
olmak istiyorsanýz, evinizdeki
kullanmadýðýnýz 2. el eþyayý (kýyafet, çanta,
ayakkabý, ev gereçleri vs.) gazetemize
ulaþtýrabilirsiniz. Dolabýnýzýn köþesinde
yýllarca tozlanan bir kazak, bir sokak
hayvanýnýn hayatýný kurtarabilir.
Daha fazla bilgi için facebook'taki
"Sessiz Kullar-The Silent Ones"
sayfasýný ziyaret edebilir veya
05338376909-05428727279 numaralarý
arayabilirsiniz.

KKTC'de 2013 Sonbahar Patates Üretim
Dönemi'nde, Genel Tarým Sigortasý Fonu'na
beyan edilen sonbahar patates alanlarý için
itiraz süresi, üreticilerin gereken belgeleri
tamamlayamadýklarýndan son kez 21 Ocak
tarihine kadar uzatýldý. Genel Tarým Sigortasý
Fonu Müdürü Hasan Burancan'ýn yaptýðý
açýklmaya göre, aský listelerindeki bulgulara
itirazý olan üreticiler 21 Ocak Salý günü mesai
bitimine kadar itirazda bulunabilecekler.
Hasan Burancan, itirazda bulunmak
durumunda olan ve beyan yapan patates
üreticilerinin ne þekilde itiraz yapacaklarýnýn
Aský Listeleri üzerindeki duyuruda
bulunduðunu ifade etti.
Ýtirazlarýn Lefkoþa Merkez'de Genel Tarým
Sigortasý Fonu'na yapýlacaðýný belirten Hasan
Burancan, Aský Listeleri'ne itiraz edilmemesi
halinde, Aský Listeleri'ndeki bulgular doðru
kabul edileceðini ve komite tarafýndan patates
olarak saptanan parseller 2013-2014 üretim
yýlýnda münavebe yapýlmýþ alan kabul edilerek
tahýl ekilmesi halinde gübre kullanma
mecburiyetinin aranmayacaðýný kaydetti.

KAYIP BELGE
Marmara Üniversitesi Halkla
Ýliþkiler Ve Tanýtým Bölümü'nden
2007 yýlýnda aldýðým Geçici
Mezuniyet Belgesi'ni kaybettim,
hükümsüzdür.
Alev DUMAN

KAYIP DÝPLOMA
Cengiz Topel Endüstri Meslek
Lisesi’nden aldýðým diplomamý
kaybettim. Hükümsüzdür.
Þaner Haþit

FOTO GÜNEÞ ORGANÝZE
Bu yýl düðünler daha huzurlu ve neþeli!..
Tel:3668870-05338493009
Maðusa

ARANIYOR
Nakliye bürosunda
çalýþacak ehliyetli
bayanlar aranýyor.

Tel: 05338343868

ELEMAN
ARANIYOR
Lefkoþa Küçük
Esnaf Sitesindeki
dikiþ atölyesinde
çalýþabilecek eleman
aranýyor.
Tel: 0533 850 5425

* Kaymaklý Dumlupýnar'da
Türk malý müstakil sýfýr
villa, 120000 Stg.
* Gönyeli'de tripleks sýfýr
Türk malý 120000 Stg.
Lefkoþa’da Türk malý 3+1
yeni apartman dairesi.
60000 Stg.
Lefkoþa'da 3+1
daire 40000 Stg.
Kermiya Sosyal Konutlarda
3+1 daire 40000 Stg

Yeni anneler için Lansinoh
(Ýngiltere) marka 1 ay
kullanýlmýþ 2 pompalý anne
sütü saðým makinasý ve
yeni doðmuþ bebek için
Avrupa malý 2 ay
kullanýlmýþ lacivert renkli
portbebe.

Güzelyurt’ta 6000
ayakkare arsa
Fiyatý 30000 TL

05338697990-05428546990

Tel:0533 8465488

Tel:0548 8734678

SATILIK

Satýlýk arsa

Spor yazarlarý
seminerde buluþacak
Spor Yazarlarý Derneði "Sporun Vizyonu Eðitim
Semineri" yarýn KTSYD'nin merkez binasýnda
gerçekleþecek. Saat 10.00'da baþlayacak
seminerin ilk bölümünde Prof Dr. Turgay Biçer
"Ýþinin Ustasý Olmak", ikinci oturumda Gürdal
Hüdaoðlu "Spor Basýnýnda Yeni Ufuklar" ve
son oturumda ise Kolan British Baþhekimi Op.
Dr. Harun Gülmez, "Saðlýklý Yaþam ve
Egzersiz" sunumlarýný gerçekleþtirecekler.

Ýlkokullu Küçükler Futbol Þampiyonasý tamamlandý

Þampiyon 23 Nisan Ýlkokulu
n Yusuf Kaptan Sahasý'nda
oynanan karþýlaþmada rakibi
Kurtuluþ Ýlkokulu'nu 2-1
maðlup eden 23 Nisan
Ýlkokulu, Ýlkokulu Küçükler
Futbol Þampiyonu oldu

Baþbakan Yardýmcýsý,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve
Spor Bakaný Serdar Denktaþ,
federasyonlarla buluþtu

"MOK sorununu
çözeceðiz"

Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý Eðitim Ortak
Hizmetler Dairesi Müdürlüðü Milli Günler Okul
Sporlarý Kol Etkinlikleri Koordinasyon Birimi
tarafýndan düzenlenen Ýlkokullu Küçükler
Futbol Þampiyonasý dün oynanan final
karþýlaþmasý ile tamamlandý. Þampiyon 23
Nisan Ýlkokulu oldu.
Yusuf Kaptan Sahasý'nda onanan
karþýlaþmalarý Sonay Dericioðlu ve Murat
Çalýþkan birlikte yönettiler.

Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm,
Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ, dün
spor federasyonlarýyla bir araya geldi.
Ülkemizde var olan 32 spor
federasyonunun 22'sinin baþkan ve yönetici
düzeyinde iþtirak ettiði toplantýda Milli
Olimpiyat Komitesi (MOK)'da yaþanan
son geliþmeler ve MOK ile federasyonlar
arasýnda yaþanan sýkýntýlar ele alýndý.

Final 23 Nisan'ýn
Final karþýlaþmasýnýn ilk yarýsýný, Orhan'ýn
ayaðýndan bulduðu golle 1-0 galip kapatan
taraf 23 Nisan Ýlkokulu oldu. Ýkinci yarýda
Can'ýn golü ile skoru 2-0'a taþýyan 23 Nisan
Ýlkokulu rahat bir oyun sergiledi.
Karþýlaþmanýn son dakikasýnda Kurtuluþ
Ýlkokulu'ndan Nevzat'ýn yaklaþýk 20 metreden
attýðý þutta top kale aðlarýný bulunca,
karþýlaþmanýn skoru 23 Nisan Ýlkokulu:2 Kurtuluþ Ýlkokulu:1 olarak belirlendi. Bu skorla
þampiyonluk kupasýný müzesine götüren taraf
23 Nisan Ýlkokulu olurken; Kurutuluþ Ýlkokulu
da Ýkincilik Kupasý'nýn sahibi oldu.

Sertoðlu: Bu yapýnýn
deðiþmesi lazým
Toplantýda spor federasyonlarýnýn
oluþturduðu komitenin baþýnda yer alan
Futbol Federasyonu Baþkaný Hasan
Sertoðlu, Bakan Denktaþ'a yaþanýlan süreç
ve bundan sonra atýlmasý gereken adýmlar
konusunda bilgiler vererek, Bakan
Denktaþ'tan bu soruna köklü çözüm
bulmalarýný istedi.
MOK'un þu anki yönetiminin,
demokrasiden uzak ve çaðdýþý adýmlar
attýðýný söyleyen Sertoðlu, bu durumu
federasyonlar olarak kabul etmediklerini ve
MOK tüzüðünün deðiþmesi adýna yasal
olarak ne gerekiyorsa yapýlmasý için
mücadele edeceklerini söyledi. Sertoðlu,
kendilerinin bu yapýnýn deðiþmesini
istediklerini vurgulayarak, MOK Baþkaný'ný
yeni oluþturulacak olan tüzüðe göre
federasyon baþkanlarýnýn belirlemesi
gerektiðini vurguladý.

Üçüncülük 9 Eylül Ýlkokulu'nun
Final karþýlaþmasý öncesi oynanan
üçüncülük karþýlaþmasýnda yarý finallerin iki
maðlup takýmý Esentepe ile 9 Eylül Ýlkokulu
karþý karþýya geldi. Normal süresi golsüz
beraberlikle tamamlanan karþýlaþmanýn tek
golü uzatma dakikalarýnda geldi. Erhan'ýn
kaydettiði golle karþýlaþmayý kazanan 9 Eylül
Ýlkokulu, þampiyonayý üçüncülükle tamamladý.

Burcu: Uzun süredir
mücadele ediyoruz

Ödül Töreni
Final karþýlaþmasý sonrasý düzenlenen ödül
töreninde takýmlara kupalarý ve sporculara
madalyalarýný Ýlköðretim Daire Müdürü Ali
Nizam; Milli Eðitim Denetleme Kurulu Baþkaný
Murat Aptuð; Eðitim Orta Hizmetler Dairesi
Müdürü Aytunç Þirket ve 23 Nisan Ýlkokulu
Müdürü Osman Fýrat birlikte verdiler.

Toplantýda söz alan komite sözcülerinden
Bilardo Federasyonu Baþkaný Aþkýn Burcu
da gelinen son nokta ve bu noktaya
gelinirken geçirilen süreçle ilgili olarak Bakan
Denktaþ'a detaylý bilgiler aktararak sorunun
uzun zamandan beri devam ettiðini ancak
bir türlü bu yapýyý deðiþtirme adýna geçmiþ
hükümetlerin adým atmadýðýndan yakýndý.

DÜNKÜ SONUÇLAR:

Denktaþ: Bu sorunu çözeceðiz

Esentepe - 9 Eylül: 0-1
23 Nisan - Kurtuluþ: 2-1

Yükselme'de haftanýn maçlarý ve hakemleri
Bugün
Yükselme 1'inci Lig 3'üncü Grubu'nda
Balýkesir Sahasý'nda Turunçlu Ulukýþla - Dörtyol (Tufan Çerçioðlu)
18 Ocak 2014, Cumartesi
Yükselme 1'inci Lig 1'inci Grubu'nda
Yýlmazköy Sahasý'nda Yýlmazköy - Doðancý (Hakký Emir)
Pýnarbaþý Sahasý'nda Pýnarbaþý - Aðýrdað Boðaz (Hüseyin Özkan)
Gayretköy Sahasý'nda Gayretköy - Gaziveren (Ali Özgül)
Daðyolu Sahasý'nda Daðyolu - Þirinevler (Hüseyin Özaþýk)
M. Hidayet Çaðlar Sahasý'nda A. Yeþilova -Aydýnköy (Turgay Misk)
Yükselme 1'inci Lig 3'üncü Grubu'nda

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Beyarmudu Sahasý'nda Aydoðan - Paþaköy (Gökhan Mersin)
Alayköy Sahasý'nda Alayköy - Haspolat (Hüseyin Eyyüpler)
Ýncirli Sahasý'nda Ýncirli - Pile (Hasan Eriþ)
19 Ocak 2014, Pazar
Yükselme 1'inci Lig 2'nci Grubu'nda
Adnan Kahveci Sahasý'nda Karadeniz - Mutluyaka (Necmi Bulut)
Balýkesir Sahasý'nda Minareliköy - Karaoðlanoðlu (Mustafa Öztugay)
Tatlýsu Seracýlar Sahasý'nda Tatlýsu Seracýlar -Akova (Ömer Doðru)
Boðaziçi Sahasý'nda Boðaziçi - Ýskele Trabzon (Evren Karademir)
Yükselme 1'inci Lig 3'üncü Grubu'nda
Canbulat Stadý'nda Yeniþehir - Maraþ (Ali Karahasan)

Sahibi
“AFRÝKA” Yayýncýlýk
Limited
Direktör
ALÝ OSMAN TABAK

Genel Yayýn Yönetmeni:
ÞENER LEVENT
Dizilip Basýldýðý Yer:
“AFRÝKA” Yayýncýlýk
Limited Tesisleri

Toplantýda konuþan Baþbakan
Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve
Spor Bakaný Serdar Denktaþ, Milli
Olimpiyat Komitesi (MOK)'ta yaþananlarý
takip ettiðini, þu an bir mahkeme sürecinin
yaþandýðýný ve adým atabilmek için
mahkemenin alacaðý kararý beklediðini
açýkladý. Denktaþ, mahkemenin ay sonuna
kadar bir karar üreteceðini ve kendilerinin
de tahminlerine göre Þubat ayýnýn sonuna
kadar Bakanlýk olarak gerekli adýmlarý
atacaklarýný belirterek, MOK tüzüðünün
deðiþtirilmesi ve saðlýklý bir yapýya
kavuþturulabilmesi için gerekli çalýþmalarý
yapacaklarýný ifade etti. Bakan Denktaþ,
MOK sorununun 20 yýldýr devam ettiðini
ve artýk bu sorunu kökünden çözmeye
kararlý olduklarýný da sözlerine ekledi.

Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad.
No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný)
Santral: 2271338 - 2286934 - 2286017
Fax: 2274585 - 2286934
Reklam servisi: 2271338
Kültür-Sanat servisi: 2286988

Dýþ muhabirler:

Almanya: Yaþar ALTAY
Sidney: Hakan LEVENT

E-Mail: avrupa@kktc.net
Web sayfasý: www.afrikagazetesi.net

