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HERÞEY YOLUNDA

Kadýnlar polis tarafýndan fena halde dövüldü Tremeþe'deki evde... Kadýna karþý þiddete
hayýr diyen kahramanlarýmýz nerde? Kocasý döverse hayýr da, polis döverse tamam mý?
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TANIÞIYOR
MUYUZ?

Sezan Artun

Kuþatma
Ýskele piknik alanýndaki Newroz kutlamasýnda þimdiye dek

hiçbir etkinlikte görülmeyen yoðunlukta polis görüldü…

Çok büyük bir katýlýmla gerçekleþen kutlamada piknik alaný denizden ve karadan
kuþatýldý... Denizde sahil güvenlik hücumbotlarý, karada ise yüzlerce sivil ve resmi
polis... Çevik Kuvvet ise etkinlik süresince Ýskele Polis Müdürlüðü'nde bekletildi...
n Bu arada anayol

kapatýldý, kutlama alanýna
giren herkes, hatta
çocuklar tek tek
yoklanarak arandý...

n Mustafa Akýncý'nýn da katýldýðý
etkinlikte her siyasi parti
temsilcisi de yer aldý ve barýþ
dolu bir gün yaþandý...

n Polisin aldýðý çok sýký
güvenlik önlemleri
hakkýnda Polis Genel
Müdür Vekili Pervin
Gürler'den açýklama
bekleniyor...

2. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Akýncý, Newroz için adada bulunan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yýldýrým'la sohbet etti...



“AFRÝKA” dan
mektup...

ÝSKELE'DE
NEWROZ'A
BÜYÜK KUÞATMA
Dün Newroz kutlamasý vardý
Kýbrýs'ta...
Her yýl 21 Mart'ta kutlanýr...
Ancak hafta sonuna denk
geldiði için Pazar'a býraktýlar...
Türkiye'de ise önceki gün
kutlandý...
Özellikle Diyarbakýr doldu taþtý...
Kýbrýs'tan gidenler de þenliklere
katýldý...
Newroz Kürtçe...
Azerice Novruz...
Farsça Noruz...
Özbekçe Navruz...
Dünyanýn en eski
bayramlarýndan...
Geleneksel yeni yýl, ya da
doðanýn uyanýþý ve bahar
bayramý...

*
Ahali Ýskele piknik alanýnda
toplandý dün...
Büyük bir kalabalýk...
Alan dolup taþtý...
Mustafa Akýncý'nýn da katýldýðý
kutlamalarda her partinin
temsilcisi yerini aldý...
Tam bir barýþ ve kardeþlik havasý
yaþandý...
Ancak katýlýmcýlarýn pek anlam
veremediði baþka þeyler de
vardý...
Güvenlik önlemleri...
Olaðanüstü...
Sanki savaþ çýkacakmýþ gibi...
Þimdiye dek yapýlan hiçbir
etkinlikte bu kadar polisin
toplandýðý görülmedi...
Yüzlerce...
Memleketin ne kadar polisi
varsa, oraya yýðmýþ gibiydiler...
Oysa dün Lefkoþa'da, Þehitler
Abidesi önünde de bir eylem
vardý...
Ülkücü eylemi...
Ve orada birkaç polis çarpýyordu
yalnýz göze... Anlaþýlan oraya
dikecek polis kalmadý...
Ülkücüler her zamanki  gibi
tekbir getirdiler, "Þehitler ölmez,
vatan bölünmez" diye
haykýrdýlar ve konuþmalarýný
yaptýktan sonra  gittiler...
Onlar da hatýrý sayýlýr bir kitle
topladýlar...

*
Ýskele'deki kutlama alaný hem
denizden, hem karadan
kuþatýldý...
Denizden sahil güvenlik
hücümbotlarýyla...
Karadan da sayýsýz sivil ve resmi
polis ile...
Alana giren herkes, hatta
çocuklar, tek tek yoklandý...
Herkes de þaþýp kaldý...
Ne var, ne oluyoruz diye...
Pervin Gürler açýklasýn bunu...

ALÝ ÇAÐMAN
EYLEMÝ
Haksýz biçimde polis tarafýndan
dövülerek tutuklanan Ali
Çaðman halen Gülseren
kampýnda, GATA'ya
gönderilmeyi bekliyor.
Ona sahip çýkan ve destek veren
yalnýz Yeni Kýbrýs Partisi oldu...
Murat Kanatlý'nýn çaðrýsýyla dün
kampýn önünde eylem
düzenledi...
Dün ayrýca ziyaret günü olduðu
halde, Ali'nin görülmesine izin
verilmedi...
Tutuklandýktan sonra ailesinin
görmesine de ilk kez izin verildi.
Ailesi bu ilk görüþmede Ali'nin
boynundaki morluðu gördü...
Polisin darp izi bu kadar net
olduðu halde devlet
hastanesindeki doktor "Darp izi
yok" raporu vermiþti...
Ali "Hala fena aðrýyor" dedi...
Zaten boynu kýrýk, üstünden bir
de darbe...
GATA'daki doktorlar bizim
doktorlarýn görmediðini görür
mü acaba?

HERÞEY YOLUNDA
Nasýlsýn sevgili Kýbrýslý kardeþim...
Keyifler nasýl?
Sana herkesin sorduðu gibi sorayým...
-Herþey yolunda mý?
Ben bu soruyla karþýlaþýnca ne diyeceðimi þaþýrýrým...
Dalga mý geçerler ne...
Dalgaya bir dalga da ben katarým...
Herþey yolunda tabii...
Yolunda olmamasý için bir sebep mi var?
Maþallah adamýz bir kere bölündü ve öyle de kaldý...
Birleþme tehlikesi yok!
Mal tutanýn elinde...
Sahibinin gelip alma tehlikesi yok!
Kýrk bin kiþilik ordu hala burada...
Bizi býrakýp gitme tehlikesi yok!
Maraþ kimin?
Bizim!
Kaybedeceðiz diye bir tehlike var mý?
Yok!
Bizi bölen duvar yerinde mi?
Yerinde...
Yýkýlma tehlikesi var mý?
Yok!
Temelleri saðlam mý?
Saðlam!
Herþey yolunda demek...
Hava güzel...
Güneþ açmýþ...
Bahar gelmiþ...
Lapsana, ayrelli, mantar...
Turþunun alasý, gleftikonun hasý sofrada...
Bütün tavernalar...
Bütün meyhaneler dolu...
Yolcu yolunda...
Siyasetçi yolunda...
Güneyde vaftiz, kuzeyde sünnet yolunda...
Damadýn iþleri, gelinin sancýlarý...
Ýki toplumlu koronun þarkýlarý...
Ledra Palace toplantýlarý...
Birleþmiþ Milletler kararlarý...
Kuzeyde tapusu bize geçen Rum mallarý...
Hepsi yolunda...

***
Bak kardeþim, herþey o kadar yolunda ki, Norveçli

Eide bile girdi havaya...
Mutlu olmayý öðrendi bizim aramýzda...
Müjdeler veriyor...
Gelecek yýl tamammýþ bu iþ...
Kýbrýs'ýn baharlarýndan aldýðý ilhamla ruhunu

tazelemiþ...
Gözlerinde Oslo gülümsemesi deðil, Akdeniz

gülümsemesi var...
Selam olsun Perulu Alvaro De Soto'ya...
Kýbrýs'a bir uðrasa...
Bir fasulye ziyafeti çekerdik ona deðil mi?
Haberi olsun...
Biz hala aþýðýz turuncuya...
Turþumuzun tadýna baktýktan sonra hellimin tescilini

göremeden çekip gitti...
Hey Alvaro!
Unutmuþ olamazsýn bizi...
Eminim Eide de unutmayacak...
Kanýna girmiþ bir kere...
Ýnatçý eþeklerimiz...
Ve portokal bahçeleri...
Neme lazým, Eide'nin iþleri de yolunda...

***
Ya þehit olduk, ya gazi sananlar yanýlýyor...
Ya þehit, ya þahit olduk aslýnda...
Aramýzda rüyalarý hakikat olan biri varsa, o da Rauf

Bey'dir mutlaka...
Elli yýl taksim deyip durdu...
Taksim oldu...
Ýlk söylediði zaman çok gülmüþtük oysa...
Ýnanamamýþtýk...
Ne bilelim ki Tanrýdan ona vahiy geldi...
Ve bir de Henry'den bir mektup...
Bir de Atatürk girmiþti rüyasýna...
Onun ellerine sarýlarak "Kurtar bizi atam" demiþ...
Hep anlatýrdý...
Atatürk omuzuna dokunmuþ ve "Korkma Rauf"

demiþ...
Ýþte taksim...
Son imzayý hanginiz atacak?

***
Herþey yolunda kardeþim...
Taksim de yolunda...
Alýþtýk zaten ayrý yaþamaya deðil mi?
Bir tarafta Elen...
Bir tarafta Türk cumhuriyeti...
Eskiden birleþme rüyasý görürdü bazýlarý...
Þimdi aþk rüyalarý görüyorlar...
Sabahlarý sandüviç, geceleri de pilav yiyorlar...
Seçim olunca sandýða da gidiyorlar...
Ben de Astromerit'teki Hristoforos'a ekmek kadayýfý

götürüyorum...
Sabahlarý kalimera...
Akþamlarý kalispera...
Yatacaðýnda da kalinihta der bana...
Umarým onun iþleri de yolunda...

Þener  LEVENT

AçýAçý
senerlevent@yahoo.com
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Gülseren Eðitim Kampý'na giden vatandaþlarýmýz ziyaret günü
olmasýna raðmen Ali Çaðman'ý ziyaret edemediler…

Ali Çaðman'a ziyaret engeli
Afrika (Özel)- Bir grup YKP'li ve duyarlý

Kýbrýslýtürk geçtiðimiz hafta evine baskýn
yapýlarak yakalanan ve ailesiyle birlikte
dayaktan geçirilen Ali Çaðman'ý ziyarete
gittiler. Gülseren Eðitim Kampý'na giden
vatandaþlarýmýz ziyaret günü olmasýna raðmen
Ali Çaðman'ý ziyaret edemediler. Avukatýnýn
dahi Ali Çaðman'la görüþmesine izin verilmedi
sadece ailesinin görüþebileceði söylendi.
Sosyal medyada orada yaþadýklarýný paylaþan
YKP'den Murat Kanatlý þunlarý yazdý:
"Bugün Ali'yi görmeye Gülseren kýþlasýna
gittik... Dediler ki Ali Çaðman asker, burada

tutacaðýz… Dedik ki eðer askerse bugün
ziyaret günü, onu görmeye geldik… Yok
dediler "bazý" nedenlerden dolayý
göremezsiniz. Yalnýz ailesi görebilirmiþ…
Dedik, yani Ali tutukludur, o zaman avukatý
görsün… Yok o da olmaz, dediler! Askeri
kýþlanýn kapýsýný polis barikatý ile kestiler...
Sahi Ali ile görüþmemizden neden
korkuyorlar? Neyi saklamaya çalýþýyorlar?
Ali'nin boynunda polisin darbý ile oluþan
morluðu görmemizi mi istemiyorlar? Acaba
bu morluk doktor raporuna girdi mi?
Yaþananlarýn tanýðýyýz… Takipçisiyiz..."



Aydýn Havasý
Aydýn Hikmet

ADALET YAZI MI TURA MI?
ADALET MÜLKÜN TEMELÝDÝR

Bu veciz sözün sahibinin Hz. Ömer olduðu
söylenir.

MÜLK kelimesi genellikle taþýnmaz mal
anlamýnda kullanýlmaktadýr.

'Mahkeme Kadýya Mülk Deðildir'
özdeyiþinde olduðu gibi.

KADI kelimesi Arapça olup Türkçedeki
karþýlýðý YARGIÇ' týr.

Ayný anlama gelen HAKÝM
kelimesi de Arapçadýr.

Öyle olduðu halde, Hakim
hala Yargýç'tan fazla
kullanýlmaktadýr.

Ýyice unutulmuþ olan KADI
ile ilgili olarak bu atasözü
kalmýþtýr.

Anlayana ibret olan bu atasözünü kýsa
yoldan þöyle açýklayabiliriz:

Mahkeme kadýya babasýndan kalmamýþtýr.
Kendi kazandýklarýyla satýn almýþ da

deðildir. Baþkasýna satarak komisyon alacaðý
bir emtia hiç deðildir.

Dolayýsýyla, kadýnýn þu an elinde tuttuðu
mahkeme özel serveti sayýlamaz.

Kadý günün birinde çekip gidecek, bu
iþlerle bir baðý baðlantýsý kalmayacak.

Mahkeme de binasý ve müþtemilatýyla
birlikte baþka bir Kadýya kalacak.

Kadý örneðini istediðiniz kadar
çoðaltabilirsiniz:

'Kýþla Komutana, Hastane Baþhekime,
'Postane Posta Müdürüne mülk deðildir' gibi.

Tabiatýyla Cumhurbaþkanlýðý Sarayý da
Cumhurbaþkaný'na Mülk Deðildir.

Hayat bu gerçeði yeri geldikçe herkese
göstermekte, lakin çok az kimse anlamaktadýr.

Araplar MÜLK kelimesini þu kavramlar
için kullanagelmiþlerdir:

Devlet, düzen, ülke, memleket, egemenlik,
iktidar, saltanat, v.b.

Osmanlýcaya da öyle aktarýlmýþ ve bu
özelliðini yýllar yýlý muhafaza etmiþtir.

Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne 'Mülkiye
Mektebi' denmesi bunun en canlý kanýtýdýr.

"Adalet mülkün temelidir" söyleminin
karþýlýðý bence þu olmalýdýr:

"ADALET DEVLET DÜZENÝNÝN
DAYANAÐIDIR"

'ESAS' kelimesine karþýlýk olarak 'TEMEL'
kelimesini seçmek de uygun deðildir.

Bir devletin adalet temeli üzerine kurulmuþ
olmasý gerçekten önemlidir.

Ancak adalet unsuru devlet denen binanýn
sadece temelinde olmamalýdýr.

Karkasýndan çatýsýna varýncaya kadar her
zerresinde vücut bulmalýdýr.

Temelde var olup da kapýda yer almamýþsa,
o binada adaletin varlýðýndan söz edilemez.

Adalet kavramýnýn eþitlik anlamýnda
algýlanmasý da doðru deðildir.

Eþitlik tüm varlýklarýn her bakýmdan ayný
olmalarý demektir.

Oysa doða böyle bir yeknesaklýk
(tekdüzelik, monotonluk) üzerine
kurulmamýþtýr. Hiç bir þey ve hiç bir kimse bir
diðerinin týpatýp ayný deðildir.

Bir birinin ayný olmayanlara eþit
davranmak da adaletin yerini bulduðu
anlamýna gelmez.

Adalet, daðýtýmýn hakkýyla yapýlmasý,
hakkýn hak edene verilmesidir.

Her þeyin ve herkesin yerli yerine
oturtulmasý, dengenin bu þekilde
saðlanmasýdýr.

Kurucu Cumhurbaþkaný Denktaþ,
Eroðlu'nu cumhurbaþkanlýðý için uygun
bulmuyordu

Böyle bir görevin iyi Ýngilizce bilen ve
hukuk tahsili yapmýþ birisine verilmesinden
yanaydý.

Eroðlu ise, 1995 yýlý, 15-24 Nisan arasý
"Nerde Kalmýþtýk?" diye afiþler bastýrýp
daðýtmýþtý.

Halk iyi Ýngilizce bilen ve hukuk tahsili
yapaný seçti diðeri de nerede kaldýðýný
öðrenmiþ oldu.

Halkýmýz 2010 seçiminde iyi Ýngilizceden
ve hukuktan vazgeçip saðlýða önem verdi.

Öyle olunca da Ýngiltere'de hukuk tahsili
yapanýn yerine Türkiye'de týp tahsili yapaný
seçti.

Þimdiki adaylar arasýnda iki týp mezunu,
'Dev Bir Deneyim' ve 'Taze Bir Kan' var.

Halk hekimi mi, genç yeteneði mi, tecrübeyi
mi seçer, Allah bilir.

Kriter hala Týp mezuniyetiyse, bu kez
tercihini iki ihtisas arasýnda yapmasý
gerekecek.

Darda kalýrsa da kura çekecek. "Yazý gelirse
Dahiliye" Tura gelirse Üroloji" diyecek.

ALAÞYA' DAN NOTLAR

Canan Sümer

KAYIPLARIMIZI ARARKEN
KAYBOLDUÐUMUZ BÝR

KÂBUS GÝBÝ BENÝM ÜLKEM
Henüz daha ondokuzunda…
Yürekteki coþkunun,   yataðýna sýðmayan nehirler

gibi olduðu bir yaþta…
Güzel mavi gözleri, sarý saçlarý ve gülen yüzü ile

bir güzel insan Fehim Hüseyin…
Çok küçük yaþta yitirmiþ anacýðýný.
Ablasý Seval Haným,  annelik yapmýþ ona ve diðer

kardeþlerine…
Yýl 1963; TMT-EOKA çatýþmalarýnýn olduðu

dönem. Enosis ve Taksim saplantýlarýnda belirsiz bir
geleceðe sürükleniyor Kýbrýslýlar…

Göçe zorlanýp, kurulan yeni Cumhuriyetten
koparýlan bir halka yaþatýlan ve dayatýlanýn
sorgulanmasýnýn tehlikeli olduðu bir dönem.

Solcu olmanýn, hele AKEL üyesi olmanýn,  bir faili
meçhul cinayete kurban gitme riski taþýdýðý bir

zamandýr bu…
Kavazoðlu, Fazýl Önder, Ahmet

Yahya, Ayhan Hikmet ve Ahmet
Muzaffer Gürkan gibi aydýnlarýn
düþüncelerinden dolayý öldürüleceði,
tanýklarýn yýllarca sürecek bir
sessizliðe bürüneceði bir dönem
baþlamýþtýr artýk…

Piroyili Seval Haným ve eþi
Bodamyalý Mehmet Mülayim Ramadan,  köylümüz
ve yakýn dostlarýmýz…

Yýllarca AKEL üyeliði yapmýþ Mülayim Bey…
Bunu söylerken gözlerinin içi parlýyor.

Haksýz da deðil, milliyetçilik girdabýnda her tür
kötülüðün mübah sayýldýðý bir ortamda solcu olup,
savaþa karþý olmak yürek isterdi eminim.

Tanýklýklar yaþamýþ, solcu Türklerin, öldürtüldüðü
o günlerde…

"Herkes bilir ama konuþamayýz…" diyor.
Ocak ayýnýn soðuk bir sabahýnda erkenden evinden

çýkýp,  bir daha geri dönmemiþ kardeþi Fehim…
Ölmüþ olabileceðini,  yýllarca kabul etmemiþ Seval

Haným.  Ýnanmamýþ öldürüldüðüne,  inanmak
istememiþ… O güzel çocuk,  dönecek diye beklemiþ
yýllarca. Kalbi çok dayanamamýþ buna,
rahatsýzlanmýþ… "Avuçla ilaç kullanýyorum, sabah
kalkýnca ilk iþim radyoyu açmak.

Þarkýlar ve torunlarýma duyduðum sevgi, yaþadýðým
acýlarý düþünüp üzülmemi engelliyor."diyor.

"Fehim,  sabah güneþ doðmadan kalkardý.
Daðarcýðýna hellim, ekmek,  zeytinini koyar, kabaðýn
içine suyunu doldurup hazýr ederdim.

Eskiden su kabaðýnýn içine suyumuzu koyar ovaya
götürürdük. Termos gibi suyu soðuk tutardý.

Annemi yýllar önce kaybetmiþtik.
Dokuz kardeþtik ve ben hepsine hem annelik hem

ablalýk ediyordum…
Kardeþim,  keçi ve koyunlardan oluþan davarýný

alýr, Kâmil dayýmýz ile birlikte köyün doðusundaki
Margo çiftliði civarýndaki ovalara giderdi…

Babam da bir Yahudi'ye ait olan bu Margo
çiftliðinde çalýþýrdý.

Fehim çok iyi bir delikanlýydý. Rum, Türk herkes
onu çok severdi. Kâmil dayým da çok sevilen bir
insandý. Rum komþularýmýzýn hayvanlarýný da kendi
sürüsüne katar, onlarý da otlatýrdý… Bir kuruþ para
da almazdý… Köyümüz Piroyi'de , Rumlar ve
Türkler arasýnda yaþanan hiçbir problem yoktu.

Bütün köylüler,  büyük bir aile gibiydik.
Acýda da, mutlulukta da beraberdik.
Köyümüz çok medeniydi…
Kadýn erkek birlikte eðlenir, yer içerdik…
Rum ve Türk kadýnlarý toplanýr beraber Lefgara

iþleri iþlerdik. Bu iþi bize Sathu adýnda Lefgaralý Rum
bir kadýn öðretmiþti. Hatta bize özgü bir desenimiz
de var… Buna bugün bile Piroyi Ýþi denir.

Bu iþleri þirket için yapar biraz para da kazanýrdýk."
"Köylü Rumlarla aramýzda bir anlaþma vardý.
Kimse azýnlýkta olan biz Türklere hiçbir zarar

vermeyecekti. Bizi dýþarýdan gelecek tehlikeye karþý
koruyacaklardý.

Geceleri her iki taraf da nöbet tutardý.
Ancak köydeki bazý Türkler de orda burada

cesurluk taslayýp Rumlara karþý tehdit edici davranýþ
ve konuþmalar yapýyorlardý.

Tabi onlarý da kýþkýrtanlar vardý. Yakýnlarýmýzda
bazý Rumlar öldürülmüþtü. Köyde kumaþ satan Fodu
adýnda bir Rum kadýn vardý… Onun iliþkileri de
Türklerle iyiydi ama oðlu Dagi bizi hiç sevmezdi.
Gaddar bir adamdý. Rumlarla bile arasý iyi deðildi"

Ben onun EOKA üyesi olduðunu düþünüp,
soruyorum…

"Hayýr o Grivas taraftarýydý." diyor Seval Haným…
1963'te yedi Ocak sabah erkenden sürüsünü alýp,

Piroyi'nin yemyeþil ovalarýna doðru yola çýkar
Fehim…

Yanýnda 63 yaþýndaki Kamil dayýsý da vardýr.
Çok sevdiði çoban köpeði Duman da onlara bu son

yolculuklarýnda eþlik eder.
" Akþam olunca,  Fehim,  Kamil dayý ve Duman

yanlarýnda olmadan hayvanlar köye geri döndü.
Aile ve bütün köylüler telaþlandýk.
Bölgedeki Rum polisiyle beraber Türk ve Rum

köylüler onlarý aramak için ovalara çýktýk…
Margo Çiftliði yakýnlarýndaki Yahudi mezarlýðýnýn

arkasýnda bir yerlerde Duman'ý bulduk."
(DEVAM EDECEK)

Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa
Akýncý, önceki sabah Girne bölgesi
muhtarlarýyla bir araya geldi, akþam ise
Dikmen'de düzenlenen bölge toplantýsýnda
yurttaþlara hitap etti.

Akýncý'nýn seçim bürosundan yapýlan
açýklamaya göre, Girne'de muhtarlarla bir
araya geldiði toplantýda yerel yönetimlere
verdiði önemin altýný çizen Akýncý,
cumhurbaþkanlýðý, belediye baþkanlýðý ve
muhtarlýk seçimlerinin parti seçimlerinden
farklý düþünülmesi gerektiðini vurguladý.
Akýncý, bu baðlamda cumhurbaþkanlýðýnýn
da tarafsýz ve baðýmsýz olmasý gerektiðini
kaydetti.

Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa
Akýncý, Dikmen'deki bölge toplantýsýnda
yaptýðý konuþmada ise 19 Nisan'da yeni
dönem baþlayacaðýný vurguladý. Halka son
zamanlarda yapýlan baskýlarýn
yoðunlaþtýðýný kaydeden Akýncý, "Ama
sizler korkusuz insanlarsýnýz, bu tür
baskýlara boyun eðmeyeceðinize yürekten
inanýyorum. Baskýlara boyun eðen
toplumlarýn kurtuluþu gecikir. Ancak bu
dönem kapanýyor.

Bizim dönemimizde artýk tehdide de
baskýya da þantaja da yer olmayacak" diye
konuþtu.

Akýncý sözlerini þöyle sürdürdü:"Kapalý
Maraþ'la ilgili fikirlerimizi paylaþýyoruz;
Türkiye'yle iliþkiler diyoruz, o konudaki
kiþilikli iliþki talebimizi seslendiriyoruz.
'Ne çatýþma, ne de teslimiyet, uzlaþma'
diyoruz. Uzlaþma demek karþýlýklý haklara
saygý göstermek demek. Kiþilikli iliþkide
büyüklük küçüklük yoktur. Ya devletsin ya
deðilsin. Eðer Türkiye Cumhuriyeti 'burayý
devlet olarak tanýdým' diyorsa, buranýn
küçüklüðü, nüfusu hiç önemli deðildir, Lux-
emburg Avrupa'nýn küçücük bir ülkesi
olmasýna raðmen Almanya'yla eþit
statüdedir. Biz de Türkiye ile iliþkilerde
mütekabiliyet istiyoruz" .

"ÇÖZÜMÜN TEMELÝ KARÞILIKLI
ÝHTÝYAÇ"

Konuþmasýnda Kýbrýs sorunuyla ilgili
gerçekçi bir bakýþ açýsýna sahip olduðunu
da vurgulayan Akýncý, "Ben var gücümle,
Kýbrýs Türk halkýnýn tüm haklarýný
koruyarak, Kýbrýs'ta mümkün olan, iki
kesimli iki toplumlu federatif bir çözümün
gerçekleþmesi için, alýn teri dökmeyi vaat
ediyorum" dedi.

Çözümün, iki tarafýn da ihtiyaç hissettiði
noktada ve iki tarafýn da çýkarlarýný koruduðu
çerçevede baþarýya ulaþabileceðinin altýný
çizen Akýncý, kanalizasyon, Lefkoþa imar
planýndan örnekler verdi.

Akýncý sözlerini þöyle
sürdürdü:"Lefkoþa iki ayrý þehir olarak
düþünülüp farklý da planlanabilirdi. Ama
biz yýllar önce Lefkoþa'yý gerek yer altýnda
kanalizasyonda; gerekse yer üstünde imar
planýnda bir coðrafya olarak düþündük.
Türkiye Baþbakaný Davutoðlu, Yunanistan'a
gidip iþ insanlarýyla konuþuyor ve Türkiye
ile Yunanistan'ýn bir coðrafya olarak

planlanmasý gereðinden bahsediyor.
Böyle bir durumda elbette Kýbrýs gibi

küçük bir yerde iki ayrý siyasi idarenin
olmasý, bunlarýn federal bir çatýda buluþmasý
ama coðrafyanýn bir bütün olarak
planlanmasý akýl iþidir. Lefkoþa'yý
zamanýnda bu þeklide planladýk ve
surlariçini bu þekilde kurtardýk. Bunlar
vizyon; geleceði nasýl planladýðýnýz
meselesidir. Biz Arasta'yý yayalaþtýrýrken,
bir duvar vardý. Kim o duvarýn kalkacaðýný
ve iki taraftan yayalarýn dolaþacaðýný hayal
edebilirdi ki yýllar önce? Ama biz hayal
ettik. Güney'de Lellos Dimitriades Ledra
sokaðýný yayalaþtýrýrken, ben de Arasta'yý
ve yan yollarýný yayalaþtýrdým. 'Gün gele
bu birleþecek, insanlar bir taraftan diðer
tarafa geçerken trafiðin içine düþmeyecekler'
diye plan yaptýk ve uyguladýk. Bu bir
örnektir. Ben bu vizyonla Lefkoþa'da
yaptýklarýmý Maraþ'ta yapmak istiyorum.
Tüm bunlar ilk adýmý atmakla baþlar."

"BEN BU SÝSTEMÝ
DEÐÝÞTÝRECEÐÝM"

Akýncý, vizyonunda yer alan toplumsal
konulara duyarlýlýk konusunda ise þöyle
konuþtu:"Elbette ki Kýbrýs sorunu
zamanýmýzýn büyük bir bölümünü alacak
ama hayat da durmuyor. Sorunlar var.
Elbette ki bunlar cumhurbaþkanýnýn
hükümet yerine geçerek halledeceði
sorunlar deðil. Cumhurbaþkanýnýn görevi
toplumsal konulara rehberlik ve öncülük
etmektir. Kamu Hizmeti Komisyonu baþlý
baþýna ciddi bir yaradýr. Þimdiye kadar
Cumhurbaþkanlarý buraya kendi
yakýnlarýný tayin etti. Sonunda olay, imza
taklidine kadar gitti, hapislik de yaþandý.

Cumhurbaþkaný Kamu Hizmeti
Komisyonu'nun beþ üyesini de atamakla
bir tek þey yapmak ister: ipleri elinde
tutmak. Ben ipleri elimde tutmak istemem.
Ýpler bir kiþinin elinde deðil, toplumun
elinde olacak".

Akýncý, "Komisyon, Cumhurbaþkaný,
Meclis, akademisyenler, hukukçular ve
kamuda örgütlü sendikalar tarafýndan
belirlenecek, oraya uygun yetkin kiþiler
arasýndan atanacak" diyerek, böylesi bir
Kamu Hizmeti Komisyonu'nun kamu
hizmetinde güven vereceði ve kamu
yönetiminde daha iyi bir sistemin
gerçekleþeceðine olan inancýný vurguladý.

Akýncý: Kamu Hizmeti Komisyonu'nda
ipler toplumun elinde olmalý...
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KÝM DUTAR SÝZÝ, ÖLÜN BE!!!
Lefkoþa sokaklarýnda elbette "we shall overcome"

þarkýsý söylenecek deðil, ya da "ey özgürlük" diye çýnlayacak deðil
ortalýk. Üniversitelerde örgütlenen ülkücü öðrencilerin kafasý nereye

basýyorsa, onu söyleyecek, onu baðýracaklar. Kýbrýs'ýn kuzeyini yöneten zihniyet
de bu olduðuna göre, KKTC'nin polisi gururlanarak seyretti eylemi. Onlarýn gücü
vicdani retçilere, Ali Çaðmanlara…  Lefkoþa bahara "Bayraða uzanan eller
kýrýlsýn", "Þehitler ölmez vatan bölünmez", "Kýbrýs Türktür Türk
kalacak" sloganlarýyla girdi. Bir de "Ya Allah bismillah Allahu
ekber"… Bir de "Ölürüm Türkiyem"…  "Kim dutar sizi,
ölün be!" diyesi geliyor insanýn…

AliOSMAN

P eriyodik
aliosmanus@yahoo.com

P
STATÜKOYU SÝLÝP

SÜPÜRECEK RÜZGÂR
Girne Kalesi'ndeki "Batýk Gemi Müzesi"nin

pabucu dama atýldý!..
Kuzey Kýbrýs neredeyse baþtanbaþa bir

batýklar müzesi oldu.
Bir Sanayi Holding'imiz vardý...
Battý...
AYKO battý...
ZEYKO battý...
Güneþ Makarna Fabrikasý battý...
ETÝ battý.
Bankalar battý.
Yýllarýn helvacýsý bile battý.
Esnaf battý.
Narenciye sektörümüz battý.
Zeytincilik battý.
Hayvancý, çiftçi battý.
Milli havayolumuz KTHY battý.
Mazbata maðdurlarý battý.
Binlerce çek yasaklýsý battý.
Ve nihayet...
Dar ve sabit gelirli vatandaþ battý.

***
Ama Özkan Yorgancýoðlu ne diyor?
Kendi ayaklarý üstünde duran bir ekonomi

yaratmýþlar!
Kuzey Kýbrýs'ta batmayan hiçbir þey kalmadý.
Ama öyle bir ekonomi yaratmýþ ki bu CTP ile

DP...
Kendi ayaklarý üstünde dimdik duruyormuþ!
Bunca batýða karþý...
"Erkekçe" bir diklenme!..
Hem de kendi ayaklarý üstünde!
Güler misin, aðlar mýsýn?

***
Siz ne derseniz deyin...
Sibel Haným aðzýndan baklayý kaçýrdý.
Ya da ben söyleyim de ondan sonra

söylemedi demesinler, düþüncesiyle fikrini
peþin peþin açýkladý.

Herkesin bildiðini daha fazla gizleme rolü
oynamaya gerek yok diye düþünmüþ de
olabilir.

Ne diyor Sibel Haným?
"19 Nisan'da esecek rüzgâr, statükoyu silip

süpürecek."
Bu rüzgârýn Akýncý rüzgârý olduðunu

söylemiyor tabii.
Ama "ststükoyu silip süpürecek" ifadesinin,

en çok konuþulan adaylar arasýnda sadece
Mustafa Akýncý'da karþýlýk bulduðu ve onu
iþaret ettiði de herkes tarafýndan biliniyor.

Zaten öyle olmasaydý Sibel haným bu
rüzgârýn Siber rüzgârý olduðunu açýkça
söylemekte herhangi bir sakýnca görür
müydü?!

***
Bu seçim yarýþýný önde götürdüðü görülen

üç adaydan biri olan Derviþ Eroðlu'nun baþ
statükocu olduðunu söylemeye gerek yok.

Bu herkesin malûmu.
Hatta Eroðlu'nun en yakýnýnda görünenlerin

bile.
CTPBG adayý Sibel Siber, çok kýsa bir geçmiþi

olan siyaset sahnesindeki duruþu ve
icraatlarýyla, hiçbir zaman statüko karþýtý bir
tavýr ortaya koymamýþ, tam aksine statükoya
çok kolay ve rahat bir þekilde adapte
olabildiðini ve olabileceðini göstermiþtir.

Dolayýsýyla, kendi deyiþiyle "Statükoyu silip
süpürecek rüzgâr" olmaya aday olamayacaðý
þeklinde bir görüntü veriyor.

Bu durumda, sayýn Siber açýkça ifade etmese
de, 19 Nisan'da statükoyu silip süpürecek
rüzgâr olmaya en yakýn adayýn Mustafa Akýncý
olduðu kendiliðinden ortaya çýkýyor.

***
CTPBG'nin, A'dan Z'ye kadar KKTC'nin

bütün yönetsel makamlarýnda iþbaþýnda
bulunduðu dönemde bile statükoyu silip
süpürme konusunda en küçük bir adým
atmadýðý düþünüldüðünde, statükoyu yýkýp
deðiþimi saðlama yolunda Akýncý'dan baþka
bir rüzgâr akla gelmiyor.

Sessizliðin Sesi

Mehmet Levent

GEL DE GÜVEN...
Ali Çaðman olayý polisin aldýðý emirleri

gaddarca nasýl uyguladýðýnýn bir
örneðidir sadece...

Bana göre eskiye nazaran çok daha
iyi eðitilmiþ durumdadýrlar...

Gittikçe vatandaþa karþý tam bir cellat
havasýný aldýlar...

Biz casus diye tutuklandýðýmýz günden
bu yana bu kuruma olan güvenimi
yitirdim...

Askerliðin zaten faþist bir kurum
olduðunu herkes biliyor.

Mantýðýn bittiði yerde askerlik baþlar
diyenler de o kurumun içindekiler zaten...

Mantýk sahibi kimse o kuruma girip
hizmet vermekten çok bulunduðu yere
bile yaklaþmak istemez...

Kurumun baþýndakiler kendilerinin
vatandaþýn gözünde nasýl göründüðünü
çok iyi biliyorlar...

O nedenle "mecburi" askerliði
dayattýlar mandrada yaþayan bu
insanlara...

Sýkýysa "isteyen paralý askerlik"
yapabilir diye bir ilan versinler...

Müracaat edebilecek birisini
bulabileceklerini sanmam...

Yýllarca polis kurumuna adam
aradýlar...

Bol maaþlý hem de...
Ama bulabilmiþ miydiler?
Bulamamýþlardý...
Üniformanýn despotluk, baský aracý

olduðunu herkes biliyordu...
Hele bir de GKK vasýtasýyla Türk

Silahlý Kuvvetleri'ne baðlý olmasý iþin
cabasý!

Polisler eðitime gittiklerinde önce nasýl
iþkence yapýlabileceðini öðrenirler...

Ýnsanlýk yoktur polis ve askeri
eðitimlerde!

Öldürme sanatýnýn öðretildiði faþist bir
kuruma baðlý hangi teþkilat, kurum olursa
olsun, o da ya huyundan, ya da
tüyünden alacak mutlaka!

Size bir olayý aktarmak istiyorum...
Vatandaþ geceleyin bir duble içki içmiþ

ve arabasýna binmiþ. Karþýda polisler.
Onu durdurmuþlar. 'Ýçki aldýn mý' diye
sormuþlar. 'Bir duble raký içtim' demiþ
adam. Ölçmüþler. 70 promil... '20 promil
fazla' demiþler. 'Nasýl olur' demiþ adam
'70 promil normal deðil midir?' 'Dün yasa
deðiþti' demiþler. 'Kardeþimi arayayým
beni gelip alsýn öyleyse' demesine
raðmen olmamýþ ve arabanýn anahtarýný
almaya çalýþmýþlar. Adam 'bu haneye
tecavüze girer' demiþ ama polisler üzerine
çullanarak onu arabadan dýþarýya
almýþlar, yere yatýrýp kollarýný arkaya
kelepçelemiþler ve götürüp hücreye
atmýþlar. 'Aileme durumu anlatayým'
demesine raðmen telefon etmesine izin
vermemiþler. Evde bekleyen ailesi ise
sabahleyin iþyerini ve polisi arayýp
durumu sormuþ, ancak polisten, ne
iþyerinden arayanlara ne de ailesine
þahýsla ilgili bir bilgileri  olmadýðý
söylenmiþ... Ýçeriden çýktýktan sonra
polislerin tavrýný þikayete gitmiþ. Orada
aldýðý cevapla þikayetini geri çekmiþ
vatandaþýmýz. Çünkü polis müdürü ona,
'polisler de senden davacýdýrlar' diyerek
sekiz dava okumuþ...

***
Mýþlý müþlü olduðuna bakmayýn

ayniyle vakidir...
Sadece banka soymak, uyuþturucu,

insan kaçakçýlýðý iþinde olmak, vatandaþa
cop sokmakla kalmýyor polis, yalanýn da
daniskasýný söylüyor...

Bir rüzgâr esecekmiþ ondokuz Nisan'da
Ve statükoyu silip süpürecekmiþ
Artýk bütün gözler Akýncý rüzgârýnda
Sibel Siber bile bunu iyi bellemiþ

EROÐLU KÖYLERÝ GEZÝYOR -  Seçim bürosundan yapýlan
açýklamaya göre, Derviþ Eroðlu seçim çalýþmalarý çerçevesinde önceki gün sýrasýyla Tirmen,
Yamaçköy, Çýnarlý ve Tatlýsu'yu ziyaret etti. Eroðlu'na ziyaretleri sýrasýnda Bayýndýrlýk ve
Ulaþtýrma Bakaný, DP-UG Genel Sekreteri, Lefkoþa Milletvekili Hasan Taçoy, Çevre ve
Doðal Kaynaklar Bakaný Hakan Dinçyürek, UBP Genel Sekreteri ve Gazimaðusa
Milletvekili Sunat Atun, UBP Gazimaðusa Milletvekilleri Hamza Ersan Saner, Dr. Ahmet
Kaþif, Erdal Özcenk, DP-UG Gazimaðusa Milletvekili Fikri Ataoðlu ve Tatlýsu Belediye
Baþkaný Hayri Orçan eþlik etti.

SÝBER ÝSKELE'DE -  CTP-BG'den verilen bilgiye göre, Meclis Baþkaný
ve CTP-BG Cumhurbaþkaný adayý Sibel Siber, Ýskele bölgesinde bazý köyleri ziyaret
ederek, adaylýðýyla ilgili vatandaþlara bilgi verdi. Siber bu çerçevede ilk olarak Yedikonuk
köyü ile Ýskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliði'ni, ardýndan ise Sipahi, Derince, Kaleburnu
ve Yenierenköy'ü ziyaret etti.  Siber, ziyaretlerinde yaptýðý konuþmada, "Bütün amaçlarýnýn;
Kýbrýs'ta kalýcý bir anlaþmaya ulaþýp sorunlardan kurtulmak" olduðunu dile getirdi. Toplum
liderinin uluslararasý alanda sergilediði görüntünün, halkýn görüntüsünü yansýttýðýný dile
getiren Siber, KKTC Cumhurbaþkaný'nýn "toplum lideri" statüsüyle dünya tarafýndan
tanýndýðýný, Kýbrýs Türk halkýnýn uluslararasý kamuoyunda oluþturulacak algýsýnýn da doðal
olarak toplum liderine baðlý olduðunu anlattý.

ÖZERSAY KAMU-SEN'Ý ZÝYARET ETTÝ -   Baðýmsýz
Cumhurbaþkaný adayý Kudret Özersay, Kýbrýs Türk Kamu Görevlileri Sendikasý'ný (Kamu-
Sen) ziyaret etti. Basýn bürosundan verilen bilgiye göre, Kudret Özersay, ziyarette yaptýðý
konuþmada, siyasetin ciddi bir kýsýr döngüye girdiðini ifade ederek, "Bu seçimde toplum
olarak yeni bir siyaset anlayýþýný hayata geçirmeye baþlayacaðýz. Ülkede kiþisel menfaate
dayalý siyasetin yerini, ülkenin ve halkýn yararýný esas alacak yeni ve çaðdaþ bir siyaset
anlayýþý alacak" dedi.
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Erdoðan Baybars

Þaziye’nin Görüþü:

ebaybars@yahoo.com

Beni bugünler için mi
kurtardýn Bülent abi?!

* Baþbakan "kendi ayaklarý
üzerinde duran bir ekonomi

yarattýk" demiþ.
- Protezleri ayaktan mý sayýyor

yani?! Bu kadarýna da pes…
***

* Göç yasasý tartýþmalarý devam
ediyormuþ.

-  "Seninki can da benimki
patlýcan mý?" diyen serbest

çalýþanlar, gün geçtikçe
çoðalýyor.. Yakýnda bu tartýþma

da biter…!
***

* Güneyde 2 milyondan fazla pulya
katledilmiþ.

-  Tanesi 2 eurodan koysan eder
4 milyon… Ne para be… Hem

de havadan!
***

* Bir arabanýn üzerine "sex"
yazýlmýþ.

- "Yýka beni" yazýlmasýndan
daha hoþ.

***
* Belediyeler mali krizdeymiþ, borç

paçalarýndan akýyormuþ.
- Ellemeyin… Býrakýn batan

batsýn… Bir iþe yaradýklarý yok
zaten… Yýlda 1-2 gün festivali

muhtarlar da yapar.
***

* Saray'da kaçak inþaat
yapýlýyormuþ.

- Nerde bu devlet, diye
baðýrsanýza…

***
* Medoþ lalelerinin nesli

tükenmekteymiþ.
- Kulak asmayýn… Sadece
kuzey için geçerli. Her þeyi
tükettiðimiz gibi laleleri de

tükettik. Güneyde tarlalar dolu.
Kesmek deðil, tarým ilacý

kullanmak yasak!
***

* Hrisostomos çözüm  konusunda
umutsuzmuþ.

-  Eyvah ki ne eyvah… Din
adamlarýna inanýrým ben! Böyle
kesin konuþtuðuna göre, kimin
cumhurbaþkaný olacaðýna dair
mutlaka bir duyum almýþtýr bir

yerlerden.

MÝÞ-MIÞLARMÝÞ-MIÞLARMÝÞ-MIÞLARMÝÞ-MIÞLARMÝÞ-MIÞLAR
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"Güzelyurt
veril(mey)ecek"

diyenler
çoðalýyor…

Dur bakalým
n'olacak?

"Üzüm üzüme baka baka kararýr" derler ya,
doðrudur.

Çevreden etkilenmemek mümkün deðil.
Ve sonunda, dün de yazdýðým gibi,   çevreye

uyarak "çözümcü" oldum ben de.
N'apayým? Kiminle konuþsan, kimi dinlesen,

kimi okusan "hep çözelim þu iþi" diyorlar da baþka
bir þey demiyorlar… Aþktan, bahardan, sini
gatmerinden bahseden yok. Varsa yoksa çözüm.

Daha fazla kayýtsýz kalamazdým ben de.
Sonunda  yuvaya döndüm anasýný satayým.
"Çözümcüyüm" artýk. Hade, gelin da çözeceyik

bu iþi.! Ya çözeceyik, ya çözeceyik.
40 sene daha gidemez böyle…
Asla izin vermeyeceðiz… Aha sandýk oraþda!
Verenlerin fitil fitil burnundan getireceðiz..

***
Oh be…
O "statüko" gömleðini çýkarýp atmakla ne iyi

etmiþim. Rahatladým… Kendime geldim…
Yaþamayan bilmez… Ýnanamazsýnýz… Çok güzel
bir duygu bu  "çözümcü" olmak. Düþünün…
Çözümcüsünüz… Çözmek istiyorsunuz…
Çözüm istiyorsunuz demek, eþittir barýþ
istiyorsunuz…  Kardeþlik istiyorsunuz… Eþitlik
istiyorsunuz…  Adalet istiyorsunuz…
Paylaþmak istiyorsunuz demektir… Bundan
iyisi, Pasifik'te aþk gemisi.

***
Ýnsan çözümcü oldu mu, "insan" olduðunu

hissediyor.
Sonra bir  dünyalý, sonra bir Kýbrýslý olduðunu

farkediyor… Ve öyle bir noktaya geliyor ki,
sünnetli olmasýnýn, ya da bayrak renginin farklý
olmasýnýn,  hiçbir önemi yokmuþ.

Ýnsan insandýr… Ve anlýyorsun ki, dünya malý
dünyada kalýr… Hade, gelin da çözeceyik bu iþi.

Ne isderlarsa vereceyik.
Yetmezsa, doymazlarsa daha da vereceyik.
Yeter ki çözüm olsun..

***
Saf deðiþtirdikten sonra anladým ki;  çözümcü

olmak, insana güven de veriyor.
Kendini farklý hissediyorsun…
Biraz kibirli oluyor, diðerlerine yukardan bakan

bir havaya giriyorsun galiba…
Bilmem, öyle geldi bana. Durumdan görev çýkarýp

hemen kollarý sývamaya kalkýyorsun.. Bir an önce
ucundan tutup çözmek istiyorsun..

Ama… Bakýyorsun bakýyorsun ucu yok.
Bakýyorsun bakýyorsun ucunu bulamýyorsun…

Ýþte o an þaþkýnlýða düþüyorsun.
Ve o þaþkýnlýk seni "ucu yoksa nasýl çözeceyik"

noktasýna getiriyor. Erken biten balayý gibi…
(Sürecek)

KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLMELÝDÝR (2)
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Günün Kahramaný

“Týrnak”...
"Kýbrýslý Rumlarýn ezici
çoðunluðunun buluþtuðu ortak
bir nokta var: Kýbrýs Cumhuriyeti
vatandaþlýðý ve Kýbrýs
Cumhuriyeti devletine baðlýlýk...
Bu, zaman içinde o kadar sýký bir
baðlýlýða dönüþtü ki, sadece
Yunanistan'ýn varlýðýný ve
anlamýný gölgelemedi, devleti
Kýbrýslý Türklerle paylaþma
konusunda da büyük
tereddütlerin oluþmasýna yol
açtý."
Niyazi KIZILYÜREK
(Yenidüzen)

"Hükümetin 5 aylýk 'Hükümet
çalýþma ve icraatlarý hakkýnda'
küçük ortaksýz basýn
toplantýsýnda, büyük taraf ortaðýn
daðýttýðý konuþma metnini
okuyorum. Olmamasý gerektiði
kadar çok yazým hatasý var.
Eleþtiri iyidir dedik de 'bunlarý da
eleþtiri kapsamýna alsam, o kadar
da ayýp olur' diyerek geçiyorum.
Baþbakan, kendine bu metni
layýk görenlere ne der, o da
kendi bileceði iþ."
Cenk DÝLER
(Detay)

"Hasanbulliler'den zaten utanç
duyulduðundan herangi bir
sembolleri bugüne kadar
yapýlmadý. Ama kuzeyde kalan
500'ün üzerinde kilise,
manastýr ve þapellerin
300'den fazlasýnýn nasýl yerle
bir edilip, talana maruz
kaldýklarýný anlatacak
hikayelerimiz ve görsel
malzemelerimiz çoktur."
Ahmet OKAN
(Havadis)

ÖNDER
SENNAROÐLU

Gazetemizin dünkü
manþeti  kamuoyunda
büyük yanký
uyandýrýrken, Tarým
Bakaný Önder
Sennaroðlu'ndan hiç
ses çýkmadý. Hiçbir

açýklama yapmadý.
Neden? Hafta sonu

falan da ondan mý?
Tatilden fedakarlýk yok deðil

mi? Ýki yýl halka Brusellalý süt içirttiler
diyoruz da hiçbir yetkilinin kýlý kýpýrdamýyor. Tarým
Bakaný da, Veteriner Dairesi yetkilileri de suspus...
Dün 'Afrika'yý okuyanlar telefona sarýldýlar ve
yetkililerden bir açýklama var mý diye sordular...
Hafta sonu olduðunu unuttular herhalde!..

"ÝNTÝHARIN EÞÝÐÝNE GELDÝM"
Adýný ABD eski baþkaný Bill
Clinton ile yaþadýðý aþk
iliþkisi ile duyuran Monica
Lewsinky, Vancouver'da
düzenlenen TED2015
Konferansý'nda yaptýðý
konuþmada, yaþadýklarýnýn
kendisini intiharýn eþiðine
getirdiðini ifade ederek,"1998
yýlýnda itibarýmý, onurumu,
haysiyetimi, saygýnlýðýmý,
herþeyimi, yani hayatýmý
kaybettim. 22 yaþýmda
patronumla aþký hissettim. 24
yaþýmda ise bunun bedelinin
ne olduðunu öðrendim.
Yaptýðým tamamiyle büyük
bir hataydý ve ben çok
piþmaným" diye
konuþtu.Teknoloji sayesinde
küresel bir aþaðýlamaya maruz
kaldýðýný anlatan Monica Lewinsky,"Anlatýlan ve yazýlanlarýn
sayesinde, sanal taþlayýcý çetelerin elinde yok edilmeye çalýþýldým.
Yaþadýklarým yüzünden intiharýn eþiðine geldiðim oldu" dedi. Hala
siber aþaðýlama ve tacize maruz kaldýðýný savunan Lewinsky, sanal
ortamdaki isimlendirmelerde aþaðýlanmanýn her türünü yaþamakta
olduðunu kaydetti.Beyaz Saray'a 1995 yýlýnda stajyer olarak
giren Monica Lewinsky, dönemin ABD Baþkaný Bill Clinton ile
yaþadýðý iliþkinin ortaya çýkmasý ile bir anda tüm dünyanýn
tanýdýðý bir isim haline gelmiþti.

DOKTOR RAPORU
Darp edilen ve boynundaki
morluk açýk bir þekilde
görülen Ali'ye hastanedeki
doktor "Darp edilmedi"
raporu verdi... Sevgili
dostumuz Týp-Ýþ Baþkaný
Erol Þeherlioðlu isterse
kendisi de bu morluðu
görebilir... Peki neden buna
hiç tepki yok acaba?

KADINA ÞÝDDET
Kadýnlar polis tarafýndan
fena halde dövüldü
Tremeþe'deki evde...
Kadýna karþý þiddete hayýr
diyen kahramanlarýmýz
nerde? Kocasý döverse
hayýr da, polis döverse
tamam mý?

BÝR TEK YKP VE
AKINCI
Toplumumuz Ali Çaðman
olayýnda sýnýfta kaldý. Daha
doðrusu siyasi partilerimiz
ve örgütlerimiz... Bir tek
Yeni Kýbrýs Partisi sahip
çýktý Ali'ye... Ve eylem de
yaptý Gülseren'de...
Cumhurbaþkaný
adaylarýmýz arasýnda ise
asker ve polisin þiddetini
kýnayan yalnýz Mustafa
Akýncý oldu...

ÖZÜR DÝLEDÝ
Tayyip Erdoðan,
Ergenekon ve Balyoz
davalarýnda tutuklanýp
hapse atýlan askerlerden
özür diledi... Komploymuþ
bunlar!.. Bu komploysa
eðer, kendisi cemaatçilerle
birlikte yapmadý mý? Þimdi
bizim burada vaktiyle
Ergenekoncularý lanetleyip
Erdoðan'a alkýþ tutanlara
ne demeli?

Bilinmesi gereken

Sezan Artun  (sartun47@yahoo.com.tr)

Siz tanýyor
musunuz?
Ben ülkemi ve ülke
insanýmý
tanýyamýyorum.
Deðiþime uðradý.
Týpký bukalemun
gibi.

Girdiði her ortamýn rengine
bürünen…

Yýlan gibi deri deðiþtiren…
Yýlanýn deri, bukalemunun renk

deðiþtirmesi, "hayatta kalýp varlýðýný
sürdürmesi için" tabiatýn onlara
bahþettiði bir özelliktir.

Tabiat, insana da hayatta kalýp
varlýðýný devam ettirmesi için
özellikler verdi.

Hayvanlara, içgüdü ile yollarýný
buldururken, insanlara bunu "akýl"
ile yaptýrýyor.

Demek ki var oluþu, deri
deðiþtirerek, renk deðiþtirerek
yapmak insana yakýþmaz.

Ancak Kuzey Kýbrýs'ta var oluþ,
renkten renge girerek saðlanmaya
çalýþýyor.

Ülkemi tanýyamýyorum dedim.
Bir defa köyümü, yurdumun

diðer köyleri tanýyamýyorum.
Yüzyýllýk isimler, birilerinin keyfi

için deðiþtirildi.
Yeni isimler ile neyin nerede

olduðunu bellemek için,
"Deðiþtirilmiþ köy isimleri" sözlüðü
ile dolaþmak lazým.

Yüzlerce yýllýk Lurucina, Akýncýlar
oldu.

"Nerelisin?" dedikleri zaman
"Akýncýlar" dediðimde, karþýmdaki,
bir süre yüzünü buruþturarak
düþünür.

Genellikle de çýkaramaz.
"Lurucinalý" dediðim zaman,

baþýný oynatarak, "anladým" mimiði
yapar.

Akýncýlar, Lurucina'nýn
Türkçeleþtirilmiþ adý.

Lurucinalý için ne ifade ediyor,
derseniz…

En azýndan benim, resmi
iþlemlerde anlaþýlmasý için verdiðim
adres.

Yazýn kýsa kollu, kýþýn uzun kollu,
sýrtýma attýðým gömlek gibi.

Lurucina?...
Lurucina, çimlendiðim yer.
Varlýðýmýn, yaþamýmýn sebebi.

Etim, kemiðim, soluduðum hava…
Lurucina'nýn yerini baþka bir

kavram alabilir, ancak; Lurucina'nýn,
Lurucinalý üstünde yarattýðý

elektriklenmeyi yaratamaz.
Eminim, Aysimiyo, Abohor,

Tremeþe, Þillura, Sinde, Yenaðra,
Gabudi, Afanya, Aþþa, Ayermola,
Gýrný ve daha niceler için de
geçerlidir bu "yüzeysel" deðiþimlerin
yarattýðý etki.

Bu köylerimi de yeni isimleri ile
algýlayamýyorum.

Ýnsanýmý tanýyamýyorum.
Sessiz, ona çizilen sýnýrlarýn içinde

hapsedilen, ve bu kapalý yer içinde
birbirini yemeye çalýþan, sistemden
þikayet eden ancak, sisteme karþý
kýlýný kýpýrdatmayan insan.

Kýsa ve yüzeysel çýkarlar için hem
kendi geleceðini, hem çoluk-
çocuðunun geleceðinin belirsizlikler
içinde olmasýna ses vermeyen insan.

"Bana dokunmayan yýlan bin
yaþasýn." felsefesinde olan insan.

Kýbrýs'ýn Kuzey'inde son yýllarýn
en büyük insanlýk dýþý mezalimi
yaþanmaktadýr.

Askerlik yapamayacaðý devlet(!)
raporu ile tescil edilmiþ bir genç, tek
baþýna, asker, polis, ile karþý karþýya
býrakýldý.

Sivil toplum örgütleri, meslek
örgütlerinin kýlý kýpýrdamýyor.

Statüko, Ali Çaðman'a tavýr koydu.
Her ne olursa olsun, askere

alýnacak!
Geri adým atma yok.
Hatýrlýyorsunuz, þimdiki TC Elçisi

için de toplumsal tepki doðmuþtu.
Hatta bir yetkili devlet adamý,

"Halkýn bu duyarlýlýðýna kulak
verilmeli." Yollu bir de laflar edilmiþti.

Ne oldu? Kocaman bir hiç.
Neden?

Nedeni gayet basit: "Burada kimin
atýnýn oynadýðýný" göstermek.

Ali Çaðman'a konulan tavýr da,
yukarýdaki amaca yönelik.

Kurumlar yok sayýlacak…
Raporlarýna itibar edilmeyecek.
Ali için verilecek nihai rapor,

Türkiye kurumlarýnýn raporu olma
yolunda.

Hastaneden alýnan birinci ve ikinci
raporlar sorgulanmýyor.

Hukuk mensuplarý, olay için
"kesin" tavýr içine girmiyor.

Haksýzlýða uðradýðýný iddia eden
"birey", statüko ile baþ baþa
býrakýlýyor.

Basýn, basýn olmaktan çýkmýþtýr.
Magazine ayrýlan kelimelerin

binde biri ile bile olsa, olaya
eðilmiyor.

"Devletçiler", devletin
kurumlarýný hiçe sayýp,
"muayeneyi" denizaþýrý yerde
tekrarlanmasýna ses çýkarmýyor.

Ýnsan haklarý üyesi karviziti
taþýyanlar, Ali Çaðman için çenelerini
yormuyor.

Sivil toplum örgütlerimiz de
eylemlerini "aklý" öne çýkararak
yapmýyor.

Bir söz vardýr, derin anlamlý:
"Eþeðini dövemeyen, semerini

döver." diye.
Onlar da ellerinde pamuklu kýrbaç,

semere veryansýn ederler.
Basýna da stroplu açýklamalar

yaparak, iþi geçiþtirirler.
Bu memlekette kuklalara karþý

binlerce eylem yapýldý.
Bu eylemlerin hiçbirinde arzu

edilen sonuç alýnamadý.
Ýstenen mesaj iletilemedi.
Eylemlerde yüzler, hep Dianellos'a

dönük.
"Geriye dön!" komutu verilmiyor.
Bu kurumlarýn da ne yapmak

istediklerini anlayamýyorum.
Birbirini tanýmayan, birbirinin

sorununa sahip çýkmayan fertlerin
oluþturduðu toplumu da, kimse
tanýmaz.

Sorunlarýný çözemez.
Sýrasý gelip altýnda kalanýn, kafasý

gider.
Keþke birbirimizi tanýsak, farkýnda

olsak!
Birbirimize sahip çýksak…

TANIÞIYOR MUYUZ?

Doðrudan

Selma Bolayýr
bolayir@north-cyprus.net

"Hem muarýz hem muvafýk idi
Ziya ile Kemal" sözü...

Namýk Kemal ve Ziya Paþa için
söylenmiþ...

Nedenini edebiyatçýlar
açýklayabilir ama, edebiyat
konusunda karþýt olup birbirini
eleþtirirken...

Osmanlý'da Batýlýlaþmanýn
öncüleri olmak çok þey ifade eder
sýradan bir vatandaþ için..

Nasýl hem karþýt olur hem de
uyum içinde olabilirsiniz?

Baþta insaný insan yapan
erdemler doðruya doðru
diyebilecek kadar cesur, adil ve
özgür olmakla...

Yazarken þimdi düþtü aklýma
Yorgancýoðlu'nun dedikleri...

C u m h u r b a þ k a n l ý ð ý
seçimlerinde Siber Eroðlu ile
ikinci tura kalýrsa, Siber kazanýr..

Akýncý Eroðlu ile ikinci tura
kalýrsa Akýncý kazanmaz..

Yani Akýncý'ya sizden oy yok
mu?

***
Dedikleriniz ne demektir bilir

misiniz?
Ýnsan, etik ahlak kurallarý bir

yana sizin halkýn yararý için
çalýþmadýðýnýz ve CTP'nin
sonunu hýzlandýracaðýnýz
anlamýndadýr..

"Batýlýlaþmak"sa  þayet barýþ
ve ardýndan AB, bunu ondan
baþka kiminle yapabilirsiniz?

Ah, þu meclise girince bir
makas olan politikacýlar...

Her gün bir azizlikleri ile
karþýlaþýyoruz...

Dianellos'un kahrý mýdýr ne?
Yaramýyor kimseye anlaþýlan...
Konu politikacýlar olmasa da

dönüp dolaþýp ayný yere
geliniyor ne yazýk...

Neyse ki halk politikacýdan
önde...

Konu; Dr Bolayýr'ýn kitabý
"Benim Adým Kýbrýs" ýn Ýngilizce
çevirisi "My name is Cyprus"la
ilgili yazý yazarken tarafsýz
olabileceðimi söylemeye
çalýþýyordum...

Yazýlýþ sürecini izlediðim için

çok ciddi emek verildiðini
söyleyebilirim..

Home for Cooperation'da,
Profesör Niyazi Kýzýlyürek'in
baþarýlý ve profesyonelce
yaklaþýmý ile  buluþtu kitap
Kýbrýslýlarla..

Benim gözlemlediðim...
Neredeyse yarým asýrdýr

Kýbrýs halký Türkçe ve Rumca
konuþanlar arasýnda yaþanan
çoðu olaylar…

Olaylarýn nedenlerine
getirilen yorumlar...

Ki kitap bununla ilgili..
Özellikle Rumca konuþan

Kýbrýslýlara çok yabancý...
Sanki onlar ayný zaman

dilimini  farklý bir boyutta
yaþamýþlar gibi..

Bundan çýkan sonuçsa,
geçmiþte yaþananlarýn açýk açýk
konuþulmamasý...

Geçmiþ yakýn tarihimizin de
objektif olarak
deðerlendirilmemiþ olmasýdýr...

Ýngiliz; halký bölüp yönetmiþ,
sahiplendiði egemen üslerinden
tüm Ortadoðu'yu gözlerken
Rumca konuþan politikacýlar
Yunanistan'a Enosis..

Türkçe konuþanlar da
"istirdat" peþinde Türkiye'ye
enosis megalo idealarý peþinde
koþarken halký savaþtýrmýþlar...

Ölmüþ, öldürmüþ, yurdundan
göçmüþ...

Halbuki ;onlarýn daha önceleri
birbirlerine saygýlý iyi komþuluk
iliþkileri varmýþ...

Farklý coðrafyalardaki ünlü
sosyal bilimciler her toplumda
var olduðuna inandýklarý
çatýþmalarýn bile topluma nasýl
yarar saðladýðý üzerinde kafa
yormuþlar..

Düþmanlýklarýn serbestçe dile
getirilmesi ile "Havanýn
temizleneceðini var saymýþlar"..

Buralarda düþmanlýklar
pekiþtirilip ayrýlýklar
kalýcýlaþtýrýlmaya çalýþýlýrken
kazananlar yalnýzca "Çirkin
Politikacýlar" olmuþ..

Buna kazanmak denirse...

HEM MUARIZ HEM MUVAFIK OLMAK
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Bizim Mandra

ALO AFRÝKA HATTI

"Afrika"da dün manþetten yayýnlanan
"Halka 2 yýl Brusellalý süt içirdiler" haberi
mandrada þok etkisi yaratýr. Bunun, tek
kelime ile halkýn saðlýðýný hiçe saymak
olduðunu belirten vatandaþlar, bu
rezalette sorumluluðu olan herkesin yargý
huzurunda sorgulanmasý ve suçlu
görülenlerin cezalandýrýlmasý gerektiðini
belirtirken, sokaktaki adam "Ýnsan
yaþamýna verdikleri deðerin ne olduðunu
bir kere daha gösterdiler" diyerek tepkisini
öfkeli sözlerle dile getirir.

BÝZÝM DUVAR

HEMEN ÝSTÝFA
ETSÝNLER

Telefonla gazetemizi arayan Deðirmenlik
köyünden bir vatandaþýmýzýn þikayeti Brusellalý
sütlerle ilgili.
"Ben bir vatandaþ olarak hükümete önce lanet okumak
istiyorum. Geçtiðimiz günlerde eski CTP'li bir
vatandaþýmýzýn boynuna taktýðý pankartla eylem
yaparak kendi kendisini lanetlediðini basýndan okudum.
Televizyondan izledim. Pazar günü Afrika gazetesinin
birinci sayfasýndan sütle ilgili yazýyý okuyunca kendi
kendime daha da öfkelendim. Ve ben buradan sormak
istiyorum. Çocuklarýmýza Brusellalý süt içirten ve
hükümet koltuklarýnda oturanlar acaba kendi
çocuklarýna da bu sütten içirttiler mi? Dünyanýn en
gaddar rejiminde yaþayanlar bu olay karþýsýnda ayaða
kalkarlar ve Sür Kurumu'ndaki o sütleri baþlarýndan
aþaðýya dökerler. Ýki yýl çocuklarýmýz çoluklarýmýz
hasdtalýklý süt içtiler. Bu cinayettir ve toplumu hasta
etmek, tüketmek için yapýlan bir eylemdir. Bu
cinayetin sorumlularý kurum yöneticileri ve
hükümettir. Bundan bir müddet önce eski yönetim
döneminde bir kasap güneyden itlaf edilecek inekleri
kuzeye geçirmiþ ve insanlara bu etleri yedirmiþti diye
basýnda boy boy yazýlar çýkmýþtý. Ne oldu? Mevcut
hükümet örtbas etti gitti. Bir vatandaþým ve sinir
hastasý oldum. Öyle ki haplarla ayakta duruyorum.
Paramýzý elimizden aldýlar. Türk Lirasýný dayattýlar.
Fabrikalarýmýzý söküp götürdüler. Kurumlarýmýzý
kapattýlar. Paketler dayattýlar. Askerlerini, sivillerini
buraya yýðdýlar. Onlar gelen Türklerdi, biz de giden
Türkler olduk. Baktýlar ki tükenmedik, ekonomik ve
manevi baskýlarýný yoðunlaþtýrdýlar. Olmadý...
Türkiye'den ilaçlý meyve sebze gönderdiler. Tabii tüm
bunlar olurken buradaki iþbirlikçilerine güvendiler.
Onlar da yanýltmadýlar kendilerini. UBP'yi býraktýlar
CTP'yi aldýlar. CTP'yi býraktýlar UBP'ye talimat
verdiler. Gelen gideni aratýr hale soktular toplumu.
Þimdi de basiretsiz yöneticiler baþýmýzda ahkam kesip
dururken bir de Brusellalý süt olayý çýktý baþýmýza. Ve
sütlerin saðlýksýz olduðuna dair rapor tam iki yýl sonra
açýklandý. Buradaki yöneticilerin, bu rapor açýklanýr
açýklanmaz hemen istifa etmeleri gerekirdi. Hatta ve
hatta toplum saðlýðýný tehdit eden unsurlara destek
verdikleri için yargýlanmalarý gerekirdi. Acaba
Eroðlu'na oy istemek için kapý kapý dolaþan DP'liler ile
Sibel Siber'e oy
isteyen CTP'liler
bizim karþýmýza
hangi yüzle
çýkacaklar?
Özkan
Yorgancýoðlu
kendinde hiç suç
aramaz mý bu
konuda? Yoksa
yine yað gibi
suyun üstüne mi
çýkacaklar?"

BÝR ZAHMET
BÝR GECE
ANSIZIN
GÝDÝNÝZ

Baflýnýn Köþesi

Dr.Dolgun Dalgýçoðlu
dolgun2002@yahoo.com

ÝKÝ AYNI OLAY…
(Ýstanbul)-  Balýkesir Soma'nýn Yýrca

Köyünde birkaç ay önce zeytin
aðaçlarý kesilmiþti.

Hem de az buz deðildi kesilen
aðaçlar.

6000 dediler.
Amaç santral yapmaktý tam köyün

dibine.
Ve köylü "Biz santral istemeyiz.

Köyümüzü kirletmeyiz. Zeytinlerimiz
isteriz " dediler.

Mahkemeye koþtular.
Mahkeme "durun

bakalým" dedi ve
kararýný verdi…

"Olmaz. Buraya
santral yapýlamaz."

Ancak bu iþin temyiz
süreci de vardý.

Dava temyizde iken
köylü nöbetlere devam

etti.
Çünkü sahip çýkýlmazsa yýkýlan

yýkýldýðý yerde kalacaktý.
Hiç olmazsa kalan zeytinlerimizi

kurtaralým, seneye tekrar ekelim
düþüncesindeydiler.

Bizim de baþýmýzdan böyle olaylar
geçmiþti.

"Dikine bina olmasýn" dedik.
Direndik.
Girne þimdi dikine binalarla dolu...
"Bu kadar cami fazla bile, baþka

yapmayýn" dedik.
Mesarya ovasýnýn göbeðine bile

Sultanahmet cüssesinde cami
yaptýlar.

Yapýlan yanlýþ da olsa orada
kalmaya devam edecek.

Ta ki hava koþullarý orayý yýkana,
eski durumuna getirene kadar.

Yoksa kim gidip gökdeleni
yýkabilir…

Kim gidip, "gereksizdir" diyerek
cami yerine aðaç ekebilir?

Oradaki amaç da bu...
Zeytinler bir gecede yerle bir edildi.
Alelacele davrandýlar.
Köylü haber alana kadar "gýk"

diyemedi.
Çünkü köylü gafil avlandý.
Neticede zararýn neresinden

dönülse kardýr diyerek yürüdüler.
Ve tam baþarmýþ gibi olacaklardý

ki…
Araya temyiz girdi ve ardýndan

haber geldi.
"Köylü ikiye ayrýldý."
Bir taraf "santral yapýlsýn" derken

diðer taraf "yapýlmasýn" dedi.
Ne olacaðý þimdiden belli…
Size söyleyeyim…
Köylünün nüfusu az…
Parasý da gücü de ve hatta etkisi

de az…
Sermaye ne yapar ne eder iki halký

birbirine kýrdýrýp köyü ele geçirir.
Sonra "yapýlsýn" diyen tarafla

"yapýlmasýn" diyen taraf yýllar sonra
biraraya toplanacak.

Ve "kendi yerimizde mutluyduk. Bu
yabancýlarý içimize alarak kendi
yerimizden olduk… Biz ne b.k yedik"
diyecekler.

Suçu kendilerinde arayacaklar.
Birbirlerini suçlayacaklar.
Ama olan köye, köylüye olurken

sermaye daha da semirecek.
Sermayesini artýracak.

Ve bizler…
Böl yönet ile baþlayan süreci

hatýrlayýn…
Bir taraf oraya gidilecek derken

diðer taraf hayýr bu tarafa gitmeliyiz
demeye baþladý.

Da ne oldu?
Size iki olay anlattým…
Benzer yönleri var…
Kýyaslayýn…

BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs
Özel Danýþmaný Espen Barth Eide
ve grubunun, Kýbrýs müzakerelerinin
yeniden baþlamasýyla birlikte,
izleyeceði iki eksenli taktiði belirlediði
haber verildi.

Haftalýk Kathimerini "BM
Müzakerelere Katalizör Müdahalede
Bulunmak Ýstiyor... Kýbrýs MEB'inde
Yeni Bir Krizi Önlemek Ýçin
Maraton" baþlýklý haberinde
eksenlerden birinin öneriler sunmak,
ikincisinin de kýsa zamanda önemli
sonuçlar alýnarak hidrokarbonlarla
ilgili yeni bir kriz çýkmasýný önlemek
olduðunu yazdý.

Eide'nin, Kýbrýs Türk ve Rum
taraflarýnýn tezleri arasýnda faklýlýklar
bulunan noktalarda yakýnlaþma
olabilmesi hedefiyle öneriler sunarak
etkin müdahalede bulunmaya
çalýþacaðýný yazan gazeteye göre
taraflarýn, müzakerelerin ikinci
aþamasýnda taraflarýn sunduðu tezleri
inceleyen BM Kýbrýs Grubu, Kýbrýs

MAÐUSA'DA KAVGA:
6 KÝÞÝ TUTUKLANDI, 1 KÝÞÝ ARANIYOR

SDP HÜKÜMETÝ ELEÞTÝRDÝ

TEPEBAÞI LALE FESTÝVALÝ BAÞLADI
Tepebaþý Kültür, Sanat ve Doðayý Koruma Derneði tarafýndan Lapta
Belediyesi'nin katkýlarýyla düzenlenen "11. Geleneksel Tepebaþý Lale Festivali"
dün törenle açýldý. Tepebaþý Ýlkokul alanýnda yer alan festivalin açýlýþýnda
konuþan Tepebaþý Kültür, Sanat ve Doðayý Koruma Derneði Baþkaný Ünsel
Keyfiala, Medoþ Lalesi'nin koruma altýnda olduðuna dikkati çekti ve Medoþ
Lalesini koparmanýn 2 asgari ücretle cezalandýrýldýðýný anýmsattý. Keyfiala, ancak
ceza ödememek için deðil, ülkeye özgü deðerleri koruma adýna lalelerin
koparýlmamasýný istedi. Lapta Belediye Baþkaný Fuat Namsoy da, yok olmaya
yüz tutmuþ Medoþ Lalelerini korunma bilincinin geliþtirilmesi ve bölgenin
tanýtýmý açýsýndan festivalin önemine iþaret etti, ayrýca lale soðanlarýnýn
sökülmemesi gereðine vurgu yaptý. Konuþmalarýn ardýndan festivalde dans
gösterileri gerçekleþtirildi. Gün boyunca devam edecek festivalde, doða
yürüyüþleri, gösteriler, konserler ve çeþitli yarýþmalar yer alacak. Festivalde
ayrýca, yerel lezzetler ve Kýbrýs'a özgü el sanatlarý stantlarda satýþa sunuldu.

sorununun bazý yönlerinde zorluklar
görülse de taraflar arasýnda, köprü
kurulamayacak anlaþmazlýk
bulunmadýðý sonucuna vardý.

Gazete Eide'nin, kýsa zamanda
önemli sonuçlar alýnýp
hidrokarbonlarla ilgili yeni bir kriz
çýkmasýný önlemek maksadýyla
prosedürde, müzakereleri
hýzlandýrýlacak deðiþiklikler yapmaya
çalýþacaðýný belirterek özetle þunlarý
ekledi:

"Eide, süresi 6 Nisan'da dolacak
NAVTEX'in yinelenmeyeceði ve
Barbaros'un bölgeden çekileceði
konusunda Ankara'dan ilke teyidi
almýþ olmasýna karþýn Türkiye'nin
nihai tavrý Lefkoþa'nýn MEB'deki
araþtýrma sondajlarýnýn ertelenmesine
baðlý olacak. Bu nedenle BM,
hidrokarbonlar konusunda gerek
Kýbrýs'ta gerek uluslararasýnda
yaþanan nahoþ geliþmeleri de dikkate
alarak ENI'nin vereceði üç aylýk
teknik arayý iyi kullanmak istiyor.

EIDE:

2015'TE HER ÞEY BÝTECEK

Sosyal Demokrat Parti (SDP),
CTP-DP Hükümeti'nin beþ aylýk
icraatlarýný açýklarken kendi ayaklarý
üzerinde duran ekonomi yarattýklarýný
söyleyerek halka bir kez daha yalan
söylediklerini savundu.

SDP Baþkaný Tözün Tunalý yaptýðý
açýklamada, CTP-DP Hükümetinin
göreve geldiði günden bugüne kadar
önem arz edecek hiçbir projesinin
olmadýðýný ileri sürdü. Tunalý,
"Meclisin dahi saðlýklý bir þekilde
nisabý saðlayarak toplanamadýðý
Hükümetin halkýn yararýna icraat
yapmasýnýn söz konusu
olamayacaðýný düþünüyoruz" dedi.

Üç yýlý geride býrakan hükümetin
Anayasa deðiþikliðini bile
geçiremeyerek, sýnýfta kaldýðýný
söyleyen Tunalý, "Bu hükümete
halkýmýz onay vermedi. Ama yine aðýr
aksak illaki koltukta kalma sevdasý
Ekonomiyi bitirdi. Halkýmýzýn

umutlarýna yanýt veremedi. Birçok
iþyerinin kapandýðý 3 binden fazla
insanýn çek yasaðýna girdiði bir
düzende ekonomimiz nasýl kendi
ayaklarý üzerinde duruyor? Halký bu
yalanlarla kandýrmaya devam
ediyorlar" dedi.

Tunalý, ülkedeki tüm sektörlerin
can çekiþtiðini, sendikalarýn sürekli
greve gittiðini, seçim öncesinde halka
verilen sözlerin yerine getirilmediðini
ileri sürerek, hükümetin eðitim, saðlýk,
spor ve ekonomik icraatlarýný eleþtirdi.

Tözün Tunalý, þöyle devam
etti:"Yapmayacaksanýz görevi
devredeceksiniz. Halkýn yararýna
olacak icraatlara imza atýn. Aksi halde
halkýmýz sizi tarihe gömecektir. UBP
gidecek CTP gelecek ve DP de yama
olacak dönemleri artýk bitmiþtir.
Halkýmýz artýk gerçekleri görmüþtür.
Kimse bu gerçeklerden
kaçamayacaktýr"

Gazimaðusa'da dün sabahýn erken
saatlerinde meydana gelen kavga
sonucu 6 kiþi tutuklanýrken, 1 kiþi de
aranýyor.

Polis Basýn Bülteni'ne göre, dün
sabah saat 00.30 sýralarýnda
Gazimaðusa'da Kemal Server Caddesi
üzerinde isimlerinin baþ harfleri
H.T.(E-18), D.G.(E-20), F.Ö.(E-18),
M.E.(E-18), A.C.(E-21) ve H.C.(E-
21) olan ve alkollü þahýslar, "Kýz
arkadaþýna laf atmamasý konusunda
kendilerini uyaran" H.P. (E-26) ile
kavga etti.

Birbirlerine elleri ve ayaklarý ile
vuran þahýslar, kavga edip, makul
mazeretleri olmaksýzýn yüksek sesle
baðýrýp çaðýrmak suretiyle rahatsýzlýk
da yaptý.

Bu sýrada H.T.(E-18), D.G.(E-
20), F.Ö.(E-18) ve M.E.(E-18) konu
yerde park halinde bulunan H.P.'ye
ait GN 012 plakalý aracýn ön, arka
camlarý ile sað ve sol dikiz aynalarýna
kasten ve kanunsuz olarak elleri ve
ayaklarý ile vurup kýrdý ve kasti hasara

uðrattý.
Polis, olaya karýþan M.E.'nin

arandýðýný belirtirken, diðer tüm
þahýslarýn tutuklandýðýný kaydetti.
Soruþturma devam ediyor.

TATLISU'DA 7-8 KÝÞÝ 1
KÝÞÝYÝ DÖVDÜ

Önceki gün saat 18.30 sýralarýnda
Tatlýsu'da faaliyet gösteren "NE &
ÞE" isimli restorana giden kimliði
meçhul 7-8 erkek þahýs, iþyeri
içerisinde aralarýnda çýkan tartýþma
neticesinde konu iþyerinde garson
olarak çalýþan Mehmet Demirtaþ'ý
darp etti.

Polis, Demirtaþ'ýn vücudunun
muhtelif yerlerine elleri ve ayaklarý
ile vurarak ciddi þekilde darp edip,
rafta bulunan muhtelif markalarda
alkollü içki þiþelerini, üç adet plastik
sandalyeyi ve bir adet bilardo
sopasýný kasten ve kanunsuz olarak
vurup kýran þahýslarýn arandýðýný
belirtti.

Soruþturma devam ediyor.
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ÝLK BÜYÜK BULUÞMALAR
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin 4 favori adayýnýn

hepsi dün itibarý ile "ilk büyük buluþmalar"ýný
gerçekleþtirmiþ bulunuyorlar...

Bu buluþmalarýn ilki Baðýmsýz Aday Sayýn Mustafa
Akýncý'dan gelmiþ...

Doðru mekan tercihi ve iyi yönetilen organizasyon
sayesinde ilk buluþmasýný baþarýyla tamamlamýþtý...

Seçim müziði ile kendisi için hazýrlanan tanýtým
klibini çok beðendim...

Coþku mükemmel denecek düzeydeydi...
Eksik olan ise, oturma düzeni ile bu anlamda

gerektiði kadar organize olamamaktý...
En dikkat çeken þey ise, her kesimden farklý kiþilerin

o gün Akýncý'ya destek vermek için oraya
gelmesiydi...

Akýncý'nýn performansý ise gecenin en
iyisiydi...

***
Daha sonra CTP-BG Adayý Sibel

Siber sahne aldý...
Anlayacaðýnýz bir dille söylemek

gerekirse, CTP'nin seçim ekibi
muhteþem bir sahne gösterisi

hazýrladýlar...
Özellikle Naci Talat ve Özker Özgür gibi simge

olmuþ insanlarýn sanki de kürsünden konuþuyor gibi
kalabalýða hitap etmesi çok duygusal ve onursal bir
andý...

CTP çoðu zaman yatýðý gibi yine Atatürk Kapalý
Spor Salonunu tercih etti ve örgütlü yapýsýnýn
gücüyle salonu doldurdu...

Bana göre en büyük hata sadece Sibel Haným'ýn
konuþmamasý oldu...

Çünkü coþkulu baþlayan geceye ayak uyduran
kalabalýðýn coþkusunu çok aðýr bir konuþma þekli ile
kürsüye çýkanlar geri aldý...

Böylece Sibel Haným kürsüye çýktýðýnda karþýsýnda
deyim yerindeyse gazý alýnmýþ bir kitle buldu...

Onda da Ferdi Sabit Soyer'de olan yetenek
bulunmadýðý için performansý organizasyonun biraz
gerisinde kaldý...

***
Ve sýra "büyük buluþma" adý altýnda Baðýmsýz Aday

Derviþ Eroðlu'na geldi...
O da CTP gibi Atatük Kapalý Spor Salonunu tercih

etti...
Ýlk baþlarda "aman Allah'ým" dedirtecek bir

kalabalýkla salona giren Sayýn Eroðlu'nun konuþmasý
sýrasýnda yaþananlar güne damgasýný vurdu...

Sayýn Eroðlu konuþurken birden salon boþaldý...
Eski seçim müziklerinden medet umuldu...
Serdar Denktaþ ve Hüseyin Özgürgün'ün

açýklamalarýný bant çekiminden salona vererek  var
olan son coþkunun da içine ettiler...

Bir de bunlarýn üzerine hayatý boyunca çok laf
yapmayý beceremeyen ve 3-4 kelime üzerine
propagandasýný kuran Sayýn Eroðlu'nu 3 saat kürsüde
tuttular...

Böylece salon boþaldý, Eroðlu ise adaylar
arasýndaki en kötü performansla konuþmasýný zar zor
tamamladý...

Sonuçta en kötü organizasyon ve aday
performansýnýn altýna ekibi ile birlikte imzasýný koydu...

***
Son olarak ise sahne geçtiðimiz Cumartesi akþamý

Baðýmsýz Aday Kudret Özersay'ýndý...
Sayýn Özersay ve ekibi de doðru mekan tercihi

noktasýnda baþarýlý oldular...
Kalabalýk ve coþku beklenenden çok daha iyi

durumdaydý...
Özersay diðer adaylara "ben de bu yarýþýn içinde

varým" dedi...
Ve baþarýlý bir gecenin altýna ekibi ile imza attý...
Kiþisel sahne performansýný çok beðendim...
Sayýn Akýncý ile birlikte sahne performansý en iyi

olan kiþiydi...
Sade ve olmasý gereken düzeyde bir gece oldu...
Sanýrým en büyük yardýmý parti adayý olmadýðý için

ona gönül verenlerden aldý...
Çünkü parti adayý olsa muhtemelen her þey aþýrýya

kaçacaktý ve gece coþkudan yoksun sona erecekti...
Gecede eksik olan ise, basýna yeteri kadar önem

verilmemesi oldu...
Örneðin ben diðer 3 adaydan davet aldým ama

Özersay'dan almadým...
Ama yine de bunu kendime dert edinecek bir egoya

sahip olmadýðým için Cumartesi günü ilk iþ olarak
bilgisayarýn baþýna oturup düzenlenen geceyi izledim
ve bu sonuçlarý çýkardým...

Fakat benim gibi düþünenler de olmayabilir ve
"madem bizi dikkate almýyorsun o zaman biz de sana
yer vermiyoruz" diyebilirler...

Ve bu baþarýlý geceye yeterince yer vermezler...
O nedenle basýn ile iliþkiler çok önemli...

***
Bu ilk buluþmalar için þahsi görüþlerim ve

analizlerim bunlar...

Baðýmsýz Köþe

Ali Kiþmir
alikismir@yahoo.com

Baþbakandan masallar
Baþbakan Yorgancýoðlu Cuma günü yaptýðý

basýn toplantýsý ile ekonomide ortaya konan
yerel gelirlerin artýrýlmasý, cari bütçenin
kendileri tarafýndan karþýlanýp, kendi ayaklarý
üzerinde duran bir ekonomi yaratma hedefine
ulaþtýklarý yalan masalýný ballandýra ballandýra
anlattý. Týpký kendinden önce CTP'li eski
Hükümetin Baþbakaný Ferdi Sabit gibi. Her
hükümet baþkaný elbette yaptýðý icraatlarý
basýn yolu ile paylaþýp halký
bilgilendirmelidir.

Ama,  yok da gerçek dýþý beyanlarla.
***

Baþbakan kendi ayaklarý
üzerinde duran bir ekonomi
yarattýk, bütçe açýðý azaldý
diyor.

Daha önce de yazdým.
Anlamayan kafalar

anlayýncaya kadar da yazmaya
devam edeceðim. KDV gelirleri

artmýþ. Ne oldu da KDV gelirleri arttý?
Yatýrýmlar ve dolayýsý ile de üretim mi arttý?

Yoksa emirname affý ile vergi yüzsüzlerinden
alamadýðýnýz vergilerle mi KDV arttý?

Yoksa Türk Lirasý'nýn deðer kaybýndan
dolayý ithalâtta alýnan KDV mi arttý da KDV
gelirleri arttý? Veya dünyada petrol fiyatlarý
düþerken siz akaryakýt fiyatlarýna zam
yaparak mý KDV gelirlerini artýrdýnýz?

Bence hepsi de KDV'deki artýþýn nedenidir.
2014 yýlýnda bütçe açýðý da azalmýþ.

O zaman neden 2015 mali yýlý bütçesini
2014 yýlý bütçesinden daha büyük bir açýkla
denkleþtirdiniz? Eðer 2014 yýlý mali
yükümlülüklerinizi 2014'de ödemez ve 2015
yýlý bütçesine eksi olarak devrederseniz, 2014
yýlý bütçe açýðýnýz azalýr.

Örneðin doðrudan gelir desteði, okullara
öðrenci taþýyan otobüs paralarý,
narenciyecilerin alacaklarý, süt paralarý,
turizme katkýlar, hastahanelere ilâç, çocuk
aþýsý dahil almazsanýz, yurtiçi ve yurt dýþý
saðlýk kurumlarýna borçlarýnýzý ödemezseniz,
mal sahibinden habersiz kamulaþtýrdýðýnýz
arazi bedellerini ödemezseniz, asgari ücreti
belirlemezseniz, eþel mobili kaldýrýr ve
DPÖ'nün sahte Hayat Pahalýlýðý Endeksine
göre çalýþan ve emekliye hayat pahalýlýðý
verirseniz, elbette bütçe açýðýnýz azalýr.
Turizmde kelle baþý artýþ %11 olmuþ diye
övünüyor Baþbakan.

Türkiye'den gelen kumarcýlarla öðrenci
ailelerini ve diðer turist vizesi ile gelenleri
turist sayarsanýz doðrudur. Ancak diðer
taraftan Turizm Bakanlýðý Müsteþarý
"Turizm bilerek baltalanýyor. Maliyedeki
adamlarýn beyni nasýl çalýþýyor? diye feryat
ederek, almalarý gereken parasal katkýyý
alamadýklarýný söylüyor. Böyle mi ayaklarý
üzerinde duran bir ekonomi yaratýlacak?

Çek yasaðýna girenlerin sayýsýndaki artýþý,
Tahsili Gecikmiþ Alacaklardaki patlamayý,
TL'nin deðer kaybýnýn yarattýðý tahribatý,
ihalelerdeki yolsuzluklarý, tarlaya dönüþen
karayollarýný, hayvan hastalýklarýný, halkýn
parasýný ödediði halde yanmayan sokak
lâmbalarýný görmeyen Baþbakan, CAS
çalýþanlarýný esenlendirdiklerinden dem
vuruyor. Dernekler Yasasýný deðiþtirmiþler de
artýk çocuk ve yabancýlar da dernek
kuracakmýþ.

Ýcraata bak ve hizaya gel.  Ekonomik baþarý
(!) masalý yanýnda Baþbakan Yorgancýoðlu
bir Polis Genel Müdürünü bile atamaktan
aciz olduklarýný unutuyor.

Bafra Bölgesinde TC'li sermayeye peþkeþ
çekilen arazilerin, ikisi dýþýnda yapýlan yüz
milyonlarca liralýk yardýma raðmen el
deðmeden öylece durduðunu da görmezden
geliyor veya hatýrlamýyor.

Halkýnýn hastalýklý hayvan eti ile
beslendiðini, hiçbir yolsuzluðun üstüne
gidilmediðini de görmeyen Baþbakan, bize
halký kanserden kýrýlýrken sigara býrakma
polikliniðini hizmete soktuklarý masalýný
anlatýyor.

Taþyapý Þirketinden almalarý gereken 15
milyon euroluk KDV alacaðýný alamazlarken,
Digi Tech Þirketine 10 milyon dolarlýk stopaj
baðýþý yaptýklarýndan da bahsetmedi.

Luricina yol ihalesine çýkýldýðýný, Rum
tarafýný masaya getirmek için yaratýcý fikirler
geliþtirdiklerini söyledi.

Yaratýcý fikirlerin ne olduðunu ise, sýr olsa
gerek söylemedi.

Ýç ve dýþ kamu borcundan hiç bahsetmedi.
O dýþ borç ki, yeni borç alýnmasa ve hiç faiz
iþletilmese bile, kur farkýndan dolayý her yýl
2 milyarýn üzerinde artýyor. Ýþte Baþbakanýn
kendi ayaklarý üzerinde duran ekonomisi.

Arada Bir
Özgün Kutalmýþ

okutalmis@yahoo.com

BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTILARI -  Saðlýk Bakanlýðý,
ülke genelinde görev yapan eczacýlara ve hekimlere yönelik, "Akýlcý Ýlaç Kullanýmý"
bilgilendirme toplantýlarý baþlattý. Bakanlýktan verilen bilgiye göre, 3 etapta yapýlacak
bilgilendirme toplantýlarýnýn ilki önceki gün, eczacýlara yönelik olarak Kýbrýs Türk
Tabipleri Birliði Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan
Saðlýk Bakaný Gülle, akýlcý ilaç kullanýmýnýn saðlýðýn iyileþtirilmesi konusunda önemli
bir rol oynayacaðýna inandýðýný kaydetti.  Dünyada saðlýkla ilgili beklentilerin yükseldiðini
belirten Gülle, daha kolay ulaþýlabilen, sürdürülebilirliliði olan ve saðlýða ulaþýmdaki
eþitsizliklerin en aza indirildiði bir sistemi oluþturmaya çalýþtýklarýný söyledi.

CEBIT FUARI -  Kýbrýs Türk Sanayi
Odasý organizasyonunda "Kuzey Kýbrýs"
markasýyla yer alýnan ve Almanya'nýn
Hannover þehrinde düzenlenen "CeBIT
Biliþim Fuarý" sona erdi.  Kýbrýs Türk Sanayi
Odasýndan verilen bilgiye göre, Oda
organizasyonunda "Kuzey Kýbrýs"
markasýyla yer alýnan fuarda, KKTC adýna
"BTDays Kýbrýs Sanayi ve Ticaret Ltd.,
Niyel Technologies Ltd., NCE Consulting
Ltd. ve Aerian Solutions Ltd." olmak üzere
toplam 4 firma katýlým gerçekleþtirdi.

MELÝSSA DENÝZER ÝÇÝN
YARDIM KAMPANYASI

ÝSVEÇ FUARI -   Baþbakan
Yardýmcýlýðý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve
Spor Bakanlýðý, turizm tanýtým çalýþmalarýný
Ýsveç'in Göteburg kentinde 19-22 Mart
tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen "TUR 2015
Turizm Fuarý"nda sürdürdü. Bakanlýktan
verilen bilgiye göre, KKTC standýnda, ülkeyi
tanýtýcý materyallerden Ýngilizce ve Ýsveç
lisanýnda genel bilgi broþürleri daðýtýldý.
Stantta ayrýca ülkenin tarihi doðal
güzelliklerini yansýtan görseller kullanýlarak
tanýtým faaliyetleri gerçekleþtiriliyor.

Merkezi Cezaevi’nde bir ilk...

Eðitimi yarýda kalanlara bir þans
Merkezi Cezaevi’nde hükümlü olarak

tutulan ve eðitimlerini yarýda kesmek
durumunda kalan mahkumlara eðitimlerini
tamamlama imkaný veriliyor.

Mahkumlar gardiyanlar tarafýndan
verilen derslerle ortaokul dýþtan bitirme
sýnavýna katýldý.

Türkiye Milli Eðitim Bakanlýðý ve
Mesleki Teknik Öðretim Dairesi iþbirliði
ile gerçekleþtirilen sýnava 12 mahkum
katýldý.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin
Bilmem, sýnavla ilgili bilgi verdi.

Bilmem, “Daha önce gerçekleþtilen
topluma kazandýrma projelerinde
belirttiðimiz gibi çeþitli nedenlerle cezaevine
düþen insanlarýmýzý hayata baðlamak,
topluma kazandýrmak için yaptýðýmýz
projelerde bir ilke daha imza atýyoruz”dedi.

12 hükümlüyü sýnava katýlarak
gösterdikleri çaba ve cesaretten dolayý
kutlayan Bilmem, sýnava destek veren
herkese teþekkür etti.

Bilmem, Merkezi Cezaevi’nin bir eðitim
yuvasý olarak, topluma kazandýrma projesi
iþlevine devam edeceðini sözlerine ekledi.

Rahatsýzlýðý bulunan 5 yaþýndaki Mel-
issa Denizer isimli çocuðun ameliyat
masraflarýnýn karþýlanabilmesi amacýyla
yardým kampanyasý baþlatýldý.

Kaymakamlýk ve Vergi Dairesi'nden
alýnan izinlerle Turkcell ve Telsim yardým
kampanyasý baþlatýrken, söz konusu iki
firmaya "1665" numaralý ortak kullanýlan
numaradan boþ veya "Baðýþ" yazýlarak
mesaj atýlabilecek ve bu þekilde
kampanyaya her sms için 10 TL yardým
yapýlabilecek. Konuyla ilgili açýklamayý
yapan akademisyen Ediz Tuncel'in verdiði
bilgiye göre, sms yanýnda "0542 868
5369" numaralý telefondan baþvurularak,
makbuz karþýlýðý yardým yapýlabilecek.
Makbuz karþýlýðý ve sms yoluyla sürecek
kampanyanýn 31 Mart tarihine kadar
izinlendirildiði de belirtildi.

Verilen bilgiye göre, Ahmet-Valentina
Denizer çiftinin çocuðu olan Melissa
Denizer, henüz 3,5 aylýkken baþýndan
ciddi þekilde yaralandýðý bir kaza geçirdi,
ardýndan ise tam sonuç alýnamayan
ameliyatlar oldu.

Þu anda doktor ve hastane masrafý
olarak ihtiyaç duyulan miktar minimum
30 bin TL olduðu belirtilen açýklamada,
bu rakamýn çocuðun iyileþme sürecinde
sadece bir basamak için duyulan ihtiyacý
karþýlayacak asgari miktar olduðu
belirtildi.

Açýklamada, çocuðun durumunun
kritikliðinden dolayý çok uzun bir tedavi
sürecine ihtiyaç duyduðu da belirtilerek,
þu anda yapýlmasý planlanan ameliyatýn,
çocuðun iyileþme sürecinde sadece bir
aþama olduðu kaydedildi.
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Posta... Posta... Posta...Posta... Posta... Posta...

Memleketimden manzaralar

TünelTünel
ARÞÝV

DÝPNOT
Filistin Baþbakaný

Rami el-Hamdallah,
Ýsrail'in, Filistin su

kaynaklarýnýn yüzde
90'ýnýn kontrolünü

elinde
bulundurduðunu ve
Gazze Þeridi'nde

içme sularýnýn
yüzde 97'sinin tuzlu

ve saðlýksýz
olduðunu açýkladý.

ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ

"Önümüzdeki dönem
müzakereler þöyle ya da

böyle bir sonuca
baðlanacaktýr."

Derviþ EROÐLU
(Cumhurbaþkaný)

VÝRGÜL...

Gözden kaçmayanlar...

ADAYLARIN
GEREKÇELERÝ

CTP'nin cumhurbaþkaný adayý Sibel Siber
siyaset bilmiyor, sadece "kadýn" olduðu için

oy istiyor.  Kudret Özersay ise siyaseti az çok
bildiði halde ikide birde "yaþ"a gönderme yaparak,
"benim dýþýmdakiler yaþlýdýr, ben gencim, onlara
oy vermeyin bana oy verin" demeye getiriyor.
Sadece "gençliðini" kullanýrken, ne yazýk ki,
yaklaþýmý Siber'inkiyle benzeþiyor. Derviþ Eroðlu
ise yaþýna sýðýnarak, "tecrübenin yaþta" olduðuna
inandýrmaya çalýþýyor bizi. "Masada tecrübeli biri
olmalý" diyor. Gerekçeleri en saðlýklý olan aday tam
da bu yüzden Mustafa Akýncý'dýr…

ALINTI

ÜÇ KUTUPLU
TÜRKÝYE
90'lardan buyana
Türkiye sað-sol
ekseninden, üç
kutuplu Türkiye'ye
doðru hýzlý bir geçiþ
yapýyordu.Yani din,
laiklik ve Kürt
kutuplarýna. O
yýllarda, CHP Parti
Meclisi toplantýsýnda
yapmýþ olduðum
konuþmada, üç
kutuplu bir ülkeye
dönüþmekte
olduðumuz
saptamasýný
yaparak, her kutbun
bir sahibinin
bulunduðunu,
CHP'nin üçünde de
kendisine yer
bulamayarak
boþluða düþeceðini,
hatta MHP ile yan
yana gelebileceðini
söylemiþ ve protesto
edilmiþtim. Sonra
neler oldu neler.Din
aðýrlýklý hareketi AKP,
milliyetçiliði MHP,
Kürtleri de HDP
temsil ettiði için,
buzdaðýnýn sadece
tepesini gören
çevreler bile
manzarayý olanca
açýklýðýyla
okuyor.Türkiye
düþman kamplara
bölündü, ulustan söz
etmek
zorlaþtý.Ankara'daki
MHP kongresi,
Diyarbakýr'daki
nevruz ve iktidarýn
yalpalayan
açýklamalarý,
kutuplaþmanýn
gittikçe sertleþmekte
olduðunu gösteriyor
ve çok
kaygýlandýrýyor
beni.Toplumu bir
arada tutan dikiþler
teker teker
atmakta.Ve galiba
geç kalýndý.

Zülfü LÝVANELÝ
(t24)

SUYA DAÝR SUDAN
KONUÞMALAR

"Su gelecek nesillere
býrakýlacak en önemli

mirastýr."
Ýsmail ARTER

(Maðusa Belediye
Baþkaný)

Birileri "IÞÝD Kürdistan'a karþý çýkmýyormuþ"
diye bir teselli tutturmuþ durumda...

Geçtiðimiz gün rast geldiðim bir IÞÝD
haberi epey düþündürücüydü. IÞÝD
komutanlarýndan biri "himayemiz ve
bayraðýmýz altýndaki bir Kürdistan'a karþý
çýkmayýz" diye böbürleniyordu.  Þerrî
yasalarýn hüküm sürdüðü ve IÞÝD
bayraklarýnýn dalgalandýðý bir
"Kürdistan". Ne denir ki? Allah
korusun!Ýnsanlarýn "Kürdistan olsun da
nasýl olursa olsun" serzeniþlerini
duydukça içim acýrdý. Ýçinde yaþadýðý
düzenin tekrarýndan ibaretse ne diye
alternatifi yerine benzeyenini talep eder
ki insan? Bezmiþtir, yorulmuþtur. Hak
vermek mümkün olmasa da anlaþýlýr
yanlarý vardýr mutlaka. Ancak IÞÝD
komutanlarýndan birinin bu söylemi
"Kürdistan olsun da nasýl olursa olsun"
diyen akla yeterli cevaplarý veriyordu.
"Eh caným Kürdistan dediysek de kara
bayraklý þeriatçý olsun demedik ya"
yanýtlarýný duyar gibiyim. KimisiIÞÝD ve
Ýslamcý çeteler denkleminden bakarak
Ýslam'ýn ýlýmlýsýný radikalini tartýþýyordu.
IÞÝD'e karþý herkes muhalif kesilirken
ÖSO, El Nusra gibi Ýslamcý örgütler
muhatap alýnabiliyordu. Ýki gün önce
Cizire Kantonu'nda Hesekê'yi kana
bulayan IÞÝD'ciler caniydi de Halep'i
yerle bir eden Ýslamcý çeteler çok mu naif?
IÞÝD açýkladý, Hesekê'de 40'a yakýn
Kürdün katliamýna sebep Kürtlerin ateþe

tapýnmasýný engellemekmiþ. Hesekê'de
IÞÝD saldýrýyor da öte tarafta ÖSO
Newroz ateþleri mi yakýyor? Mesele
neresinden tutarsanýz tutun ideolojiktir.
Ýlla birilerinin insan katletmesine gerek
yok. Newroz gününün "þerefine" þeref
yoksunu IÞÝD, elindeki Kürtleri törenle
katledeceðini duyurmuþtu. Bu törenden
önce zaten sivilleri katlederek Hesekê'de
kana buladý Newroz meydanýný. Ancak
Newroz günü elindeki Kürt tutsaklarý
öldürmek yerine ceza keserek serbest
býraktý. Her birine 90'ar dolar para cezasý,
üçer tane Kuran'dan sure ezberleme ve
tövbe etmeleri þartý ile "özgür býraktý".
Ne yani? IÞÝD'in bu "ýlýmlý" hareketlerine
fit mi olacaðýz. Düne kadar tertip edilen
üç Newroz'u da bu açýdan deðerlendirmek
gerekiyor kýsaca.Ýlki Hesekê'de kana
bulanan Newroz. 1992 Cizre Newroz'u
geliyor insanýn aklýna. Roboski geliyor.
Bereket versin biz direndikçe onlar
katletti. Sayýsýný saymak bize düþmüyor.
Katlettikçe tükenenler düþünsün. Biz
hesabýný soracaðýz…Ýkincisi Duhok'ta
tertip edilen Barzani Newroz'uydu.
Resmigeçitler, kýyafetler seremonisi,
ateþlere bezenmiþ otomobiller ve
turistlerin arasýndan geçen Newroz
alaylarý. Rio karnavalý gibiydi.
Sermayenin Newroz'u böyle olur
dedirtiyordu. Sonuncusu ise Diyarbakýr

Newroz'u…Türkiye hattýnda kýrýlma
2013 yýlýnda gerçekleþti. "Ýslam bayraðý
altýnda", "din kardeþliði" ve "zamanýn
ruhu" ibareleriyle siyasal hattýn farklý bir
momentten ilerleyeceðinin ilaný bartýk
Türkiyelileþme mesajlarýyla ve "Eþme
ruhu" ile tamamlanmýþ oluyor. Newroz
alanýna toplanan yüz binler biliyor
Mazlum Doðan'ýn kendisini yakarak
tutuþturduðu Newroz ateþinin Eþme
Ruhu ile alakasýnýn olmadýðýný.
Diyarbakýr Newroz'u tarihinde Þeyh Sait
posterlerinin en fazla olduðu, Kürt
saðýnýn en yoðun katýlýmýnýn gerçekleþtiði,
Barzani yönetiminin bayraklarýnýn PKK
ve YPG bayraklarý ile birlikte dalgalandýðý
bir Newroz görmüþ olduk. Sosyalizm ne
yana düþer? Þimdilik kimsenin
gündeminde deðil.Þimdi birileri "IÞÝD
Kürdistan'a karþý çýkmýyormuþ" diye bir
teselli tutturmuþ durumda. IÞÝD'in
Kürdistan'ý kendine. AKP'nin barýþ
yalanlarý da…Komünistler önüne
bakacak. Dikiz aynasýna bakarak araba
sürülmüyor.Mazlum Doðan'ýn
tutuþturduðu isyan ateþinin umuduyla…
Newroz'un ateþini sosyalizm yakacak.
Newroz Pîroz Be!
(Bu yazý Özkan Öztaþ'ýn "soL"da
yayýmlanan "Katliamlar, dönüþümler,
Newroz: Herkese benden Kürdistan"
baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr…)

TARÝH 27 ÞUBAT 2014
Murat Kanatlý'nýn kelepçelenerek hapse
gönderilmesi toplumumuzda militarizme karþý
tepkileri tetikledi... Askerlik ve seferberlikte
vicdani ret hakký daha da önem kazandý...
Halen meclis komitesinde görüþülmekte olan
Askerlik (Deðiþiklik) Yasa Önerisi'nde
vicdani ret hakkýnýn tanýnmasý bekleniyor...

KKTC'NÝN
ÜNÝVERSÝTELERÝ

KKTC'deki üniversitelerde Kýbrýslýtürk
öðrenciler dýþýnda herkes örgütleniyor.
En çok da Ýslamcýlarla Ülkücüler
örgütleniyor.  Üniversiteler Kýbrýs'ýn
kuzeyindeki toplumun dünüþtürül-
mesinde böyle bir rol üstlenecek
gelecek yýllarda.  Kýbrýslýtürk öðrenciler
önceki gün Lefkoþa'da Ülkücü
öðrencilerin yaptýðý eylem gibi bir
eyleme hiçbir  dönemde imza
atamadý. Kimbilir belki de
üniversitelerimizde Kýbrýslýtürk
öðrencilerin sayýsý biraraya gelip bir
özgürlük þarkýsý söyleyip sesini
duyuracak kadar bile deðildir…
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Songuç Kürþad

Söz verildi mi tutulur…
Herkesin aklý kendine…
Kimseyi gofa getirecek durumum yok.
Ancak bir sözü verdiyseniz tutmalýsýnýz.
Hele bu sözü binlerce sporcuyu, yüzlerce

yöneticiyi, on binlerce sempatizaný temsil eden
genel kurul vermiþse hiç kaçarý yoktur.

Ya o sözü vermeden, o kararý almadan, iyice
düþüneceksiniz, ya hiç adým atmayacaksýnýz.

10 Þubat tarihinde toplanan Futbol
Federasyonu Genel Kurulu çok önemli bir kararý
tartýþtý.

Türkiye Bölgesel Amatör Lige (BAL) bedelsiz
olarak giden futbolcularýn sorunu çözülmezse
Kýbrýs Futbol Federasyonu'na (KOP) üyelik
baþvurusu yapýlacaktý, tartýþýlan karar.

O genel kurula katýlan 31 kulüp temsilcisinden
28'i müracaat için onay verirken 3 kulüp temsilcisi
çekimser kalmýþtý.

Yani hiçbiri ret demedi.
Sorunun çözümü için de 45 günlük süre verildi.
10 Þubat'tan 20 Mart'a geldik. Yani 37 gün geride

kaldý. Sürenin dolmasý için sadece 8 gün var. Diðer
bir anlatýmla önümüzdeki hafta 28 Mart günü süre
tamamlanmýþ olacak. Hade hafta sonudur diyelim
KOP kapalý olabilir. 30 Mart Pazartesi kritik gün
olacak.

Genel Kurul'dan sonra yaþanan fýrtýnalý süreci

biliyoruz.
TFF Baþkaný Yýldýrým Demirören

Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun daveti ile geldi,
saraydan çýkmadan geri döndü,

sonrasýnda KTFF'ye haber ve bilgi vermeden,
izin almadan FIFA'ya adanýn kuzeyinde temsilcilik
açmak için yazý yazdý, o yazý FIFA tarafýndan
KTFF'ye ulaþtýrýldý, olay ortaya çýkýnca Spor
Bakaný Serdar Denktaþ Demirören'i savunma
pozisyonuna geçti, Sertoðlu da FIFA'ya
temsilciliðe izin vermeyeceðimizi bildirerek olaya
noktayý koydu.

Bildiðiniz için özet geçtim.
Bilmediðiniz daha doðrusu bilmediðimiz, þimdi

ne olacak?
Sorunun çözümüne yönelik olduðu iddia edilen

temsilcilik iþi yattý.
Bu durumda sorun çözülmeyecek gibi

görünüyor.
Eeeee ortada da genel kurulun büyük bir

çoðunlukla aldýðý KOP'a müracaat kararý var.
Önümüzdeki hafta sonuna kadar bu sorun

çözülemezse Genel Kurul aldýðý kararý uygulama
cesareti ve gücü olacak mý?

Derviþ Eroðlu'na, Serdar Denktaþ'a, Hüseyin
Özgürgün'e göre olmayacak, olmamalý, buna izin
verilemez.

Bana göre de verilen söz tutulur, söz aðýzdan
bir defa çýkar.

Göreceðiz...

Hatice Özler Þahin

Transfermarkt.com.tr: Avrupa kulüpleri
oyuncu transfer ederken ne tür özellikler
arýyorlar? Uður Mehmet Özdemir:
Avrupa'da transferler öncelikle
oyuncularýn karakterlerine bakýlarak
yapýlýyor. Oyuncunun pozisyon olarak
takýmda yerini doldurabilir mi, oyuncu
takýma ayak uydurabilir mi gibi dikkat
çeken konularýn yaný sýra takým içinde
kendini pop yýldýzý gibi ön plana çýkarmak
isteyen oyunculara artýk yer verilmiyor.
Modern Futbol'da oyuncuda bireysel
olarak yaratýcýlýk aranýyor ama takýmý için
mücadele eden oyunculara daha çok önem
veriliyor. Bunu son Dünya kupasýnda da
gördük. Takýmýn yýldýzý olarak öne çýkan
oyuncular sýk sýk duran toplarda veya boþ
kalan ve tehlike yaratan alanlarda takýmý
için savunmada mücadele ettiler. Bu Mod-
ern Futbol'da yeni geliþme olarak
görülüyor. Tabi bu tür oyun sisteminde
defansa çekilen forvet pozisyon hatasý
yaparak, pozisyonunu boþaltarak,
dönüþüm anýnda takýmýna sorun
yaratabiliyor. Ve transferde en az
konuþulan pozisyon ise kale içi. Dünya
kupasýnda Almanya'nýn kupayý
kazanmasýnýn, bana göre yüzde 60 payý
Neuer.  Kaleci artýk Modern Futbolda
oyuncu ve eski oyun sisteminin liberosu.
Neuer bunu çok iyi baþardý. Futbol 10
deðil 11 kiþi ile oynandýðýný bazen hem
transferlerde hem de oyun içinde
unutuyoruz. Artýk futbol çok hýzlý,
devamlý box to box dediðimiz kaleden
kaleye gidip gelen oyun haline geldi. Mod-
ern Futbolda Uzun top demode oldu.
Oyun arkadan kaleci'nin yerden attýðý pas
ile oyuna sokuluyor. Bir oyuncu'nun
hýzlýlýðý, düþünme kabiliyeti ve kendi
takýmýnýn içinde hem takýmýn artý hem de
eksileri görmesi çok önemli.  Ve en
önemlisi oyuncunun basit çözüm
bulmasýdýr.

***

Günsel Djemal Elüstün

Londra'daki Yetkililere çaðrý
Dünyanýn her yerinde olduðu gibi
Londra'da da kadýn olmak çok zor bir
zanaat. Geçenlerde çok sevdiðim bir
arkadaþýmla sohbet ediyordum.
Ýþi býraktým dedi. Neden diye sorduðumda
iþ verenin tacizine maruz kaldýðýný söyledi.
(Taciz derken elle uygunsuz dokunmak
tecavüz deðil)
Londra'da yaþayan kadýnlarýmýzýn çoðu dil
engelinden maruz olduklarýndan dolayý
mecburen Türk iþverenlerle çok uzun
saatler ve az paraya çalýþýyorlar.
Ne kadar üzücü bir durum. Bunun dile
getirilip sessiz kalýnmamasý gerekir.
Arkadaþým da Ýngilizcesini geliþtirip
Türklerle çalýþmama kararý aldý. Takdir
ediyorum onu çünkü kolay öðrenen ve çok
yetenekli iyi eðitim almýþ bir insan.
Dilerim Londra'daki Türk Dernekleri ve
yetkililer bu konuda bir þeyler yaparlar.

***

Serdar Ali Kiþmir Sanjak

Güneyde çalýþtýðým yer ve konumum
açýsýndan son bir aydýr gelip geçen
Lefgoþalý, Lefgeli, Omorfolu, Maðusalý,
Girneli ve daha birçok yerleþim
bölgesinden insanla bire bir kendime göre
bir araþtýrma yaptým. Ýsteyen istediði
yorumu yapabilir inanýp inanmamakta da
serbesttir. Görüþüp konuþtuðum
insanlarýn birçoðu da çeþitli siyasal görüþ
ve parti taraftarýdýr. Yaklaþýmým da þöyle
" 19 Nisanda napacaðýz" diye, bunu 300
civarýnda kiþi ile konuþtum edindiðim
izlenim ilk turdan bu iþ bitecek. Yarýþýn
galibini mi merak ediyorsunuz þüphesiz
hepimizin bildiði ancak bazýlarýnýn
kabullenemediði sayýn AKINCI.

Kani Kanol
Sevgili Doðuþ Derya, ""Ben bu seviyesizliðin parçasý olmayacaðým.
Solun sola hakaret etmesini doðru bulmuyorum. Bu ülkede hala
faþizm, neo-liberalizm ve çözümsüzlük gibi sorunlarýmýz ve bunu
yaratanlar var. Birbirinizle uðraþacaðýnýza gidin bu topluma yýllardýr
çektirenlerle uðraþýn. Hadi gazanýz mübarek olsun… " þeklindeki
yaklaþýmýnýn altýna imzamý atýyorum ve ben de zaman zaman þahit
olduðum bazý Akýncý sempatizanlarýnýn seviyesiz paylaþýmlarýnýn
parçasý olmayacaðýmýn bilinmesini istiyorum... Bu toplumun
ihtiyacý, seviyesiz tartýþmalar olamaz...

Mehmet Onur

Derviþ Eroðlu, sadece iki yýl, daha fazla
deðil, ben Kýbrýs sorunun çözerim...
Yani bu seçimlerde beni seçin diyor.
Evet...
Eroðlu, bana garanti versin ki Kýbrýs
sorununu çözecektir diye oyumu
kendisine vereyim...
Mesela Amerikan baþkaný çýksýn ve
açýklasýn bu iþ tamamdýr diye, iþte o
zaman oyum Eroðlu'nadýr.
Neden Eroðlu'na güvenmem...
Güvenmem çünkü ipler Amerika'nýn
elindedir. Yani iki yýlda Kýbrýs sorununu
bitireceðim demekle bitiremez!
Ancak oy almak ve kandýrmaktýr bu!
Seçmeni kandýrmak ve oylarý almaktýr
bu iki yýlda çözerim sözü...
Biz bu sözleri çok duyduk çok...
Garnýmýz artýk tok bu sözlere...
Senette imzalasa, gene ben inanmam
kendisine...
Ben diyorum... Sözüm söz... Hem de...
Namus ve þeref sözü...
Alsýn Amerikan baþkanýný yanýna ve
çýksýn ekranlarýn karþýsýna... ABD
baþkaný bu iþ tamam derse, benimde
oyum Eroðlu'nadýr. Yoksa baþka türlü
Eroðluna oy vermem...
Ýpler onda deðil... Ýpler Amerika'dadýr...
Evet... Ben oyuna gelmem!

***

Mahmut Anayasa

Sol'u tekelinde bulunduranlar 7/24, 12
ay ve 365 gün haklýdýrlar... Her þeyi onlar
belirler, sizin düþünmenize, kafa
yormanýza ve sorgulamanýza gerek
yoktur... Sizin adýnýza kararý onlar verir,
size sadece o kararlara uymak düþer..
Kendi ekseninde düþünmeyenleri
dýþlarlar, balýk hafýzalýlara bayýlýrlar...
Ýdeolojinin yoðurtlu ve sarmýsaklý
terminolojiye dönüþtüðü ülkemizde
sistemi deðiþtirmek adýna onlar sisteme
tapýnýrlar, sistemden beslenirler... "Kral
çýplak" diyenlere aðýzlarýnýn payýný
verirler, onlara haddini bildirirler, bu
konuda uzmandýrlar...

***

Feyza Güzel

Ey Kýbrýs Türk'ü ! Seni uyarýyorum! 1
gün gelecek Karasakallar bu adayý da
cehenneme çevirecekler ! Her noktaya
cami yapmasalar bile, her direðin, her
kazýðýn üzerine hoparlörlerler
dikecekler!  Þimdi evleri camiye uzak
olanlar "bize ses az gelir!" diyenler veya
"pek duyulmaz!" diyenler "ya da sýrf
bu Arapça baðýrtýlarla uyandýrýlmaktan,
günde 10 defa Arabýn Yalellisi ile aciz
taciz olmaktan býkýp usanýp, camiye
uzak, baþka evlere taþýnmýþ olanlar!
Sakýn kurtulduðunuzu sanmayýn! 1 gün
gelecek sizin evinizide de bangýr bangýr
duyulabilecek þekilde yakýnýnýza cami
ve/veya hoparlörler dikecekler ! ve sizin
de huzurunuz kalmayacak ! Daha gün
aðarmadan (4.45) kör karanlýktan
bilmem kaç bin watt gücünde
hoparlörlerden dakikalarca Arabýn
yalellisi okunacak ! Belki geleceði
tahayyül edemiyorsunuz amma eðer
karasakallarýn bu adayý iþgaline karþý
çýkmaz iseniz, susup oturmaya devam
ederseniz, 1 gün gelecek iradeniz
elinizden tamamen gidecek ! Sizlere bu
adada yaþama hakký býrakmayacaklar! )
Bilirsiniz bunlarýn o/o 90'ý hacý-hoca
yobazdýrlar! Eðer susup karþý çýkmaz
iseniz 1 gün gelecek ne size ne
çocuklarýnýza ne torunlarýnýza ne huzur
ne rahat býrakmayacaklar! Onun için
gözünüzü açýn artýk ! Yurdunuzu iþgal
eden bu akýl noksaný din tüccarý
üfürükçülere sessiz kalmayýnýz !

Ýlkay Adalý... (Nostalji)

Fatoþ Avcýsoyu Ruso -
Tevfik Ileri ve Emre Ileri ile birlikte...
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Mizahistro

ÞÝÝR KÖÞESÝ

Nerden buldun babasý
Yok mu bunun yasasý
Seni mi tuttu tasasý
Habire dolar kumbarasý
                  xxx
Bulundun mu beyanda
Nelerin var arkanda
Eurolar gaynar torbanda
Keklik sütü eksik masanda

HAFTANIN
SÖZÜ

Mizahistro
GURKUDA EXPRESS  (gurkudaexpress@gmail.com)

BURAM BURAM KIBRIS
Cumhurbaþkanlýðý seçimi öncesi tüm cephelerde anket seferberliði
hýzla devam ediyor. Sokakta yürüyen her on kiþiden ikisi bir ankete
maruz kalýyor. Ayrýca her Allahýn günü muhtelif gazetelerde x bir
þirketin anketi yayýnlanýyor. Ve her ne halse anketi yayýnlayan
gazeteler bu anket þirketlerini öve öve bitiremiyor. Hepsi de
mübarek birinci derece güvenilir þirketler olarak gösteriliyor. Ýþin
garip tarafý da anket sonuçlarý neredeyse birbirinden farklý. Gün
içinde cep telefonlarýmýza gelen her beþ mesajdan biri mutlaka bir
anket içeriyor. Beynimizde yüzdelik iþaretleri fýr dönerken her bir
mekanda bu seçim için neredeyse bahisler havada uçuþuyor.
Kumar ve bet cenneti olan adamýzda, bet ofislerinin seçimlerimiz
için bahis oynatmasý da her an mümkün görünüyor. Fena mý olur
devlet bir vergicik da bunlardan alýp, bir deliciði daha kapatsýn.

AKÞAM AJANS

Yarasý olan
gocunur. Göç
Yasasý bana

dokunur.
Memur olan

avunur.
Menfaatciðini

savunur.

SORU
KÖÞESÝ

Aþaðýdaki geliþmelerden
hangisi sýradan deðildir?
a. Anastasiadis'in masadan
kaçmasý
b. Eroðlu'nun pencereden
kaçmasý
c. Anastasiadis'in masaya
dönme ihtimali
d. Eroðlu'nun arka kapýdan
içeriye girmesi
e. Anastasiadis'in masanýn
üzerinde amuda kalkmasý
f. Eroðlu'nun masanýn
altýnda atenazi       oynamasý
g. Müzakere masasýnýn
bahçeye çýkarýlmasý
h. Müzakerecilerin birlikte
koþarak masadan kaçmasý
i. Böyle soru olmaz

SABAH AJANS
Baþbakan Yardýmcýsý ve E-T-K-
S vs. Bakaný Denktaþ ani olarak
Rusya'ya uçtu. Moskova'da
bugün baþlayacak olan ÖDF
2015  Özür Dileme Fuarý'na
katýlacak olan Denktaþ,
standlarda 32 farklý ülkeden sesli
ve görsel olarak özür dileme
þekillerinin sergileneceðini
kaydetti. KKTC'yi temsilen
orada bulunacaðýný kaydeden
Denktaþ, 1994 yýlýndan bugüne
21 yýlda tam 18 farklý türde
aðlama ve özür dileme
tekniklerine sahip olduðunu ve
ülkeyi en iyi þekilde temsil
edeceðini vurguladý. Bu fuardan sonra KKTC'nin turizm gelirlerinde ciddi bir artýþ
yaþanacaðýný bildirerek,  "bir özür 40 turiste bedeldir" açýklamasýný yaptý.

"Askerliðe elveriþli deðil" raporu olan ve aylardýr ada çapýnda aranan Ali Çaðman halen bulunamadý. Akþam saatlerinde
toplanan Milli Güvenlik Kurulu, oybirliðiyle Kuvayi Milliye'nin kurulduðunu resmen duyurdu. Güvenlik Kuvvetleri
adýna söz alan Binbaþý Alparslan Roketataroðlu, Çaðman'ýn eksikliðini derinden hissettiklerini ve ordunun son bir ayda
ciddi þekilde güç kaybettiðini, Çaðman gibi yetenekli ve saðlam kiþilerin mutlak þekilde orduda aktif rol almasý gerektiðini
bildirdi. Bu açýklamanýn ardýndan Erdemli köyü, Kuvayi  Milliye Birlikleri tarafýndan kýsa sürede kuþatýldý. Kuvayi
Milliye Birliði Basýn Sözcüsü Ýdris Garbayýtoðlu, kuþatmayla ilgili olarak kimsenin yanlýþ anlamamasýný, hayýrlý bir
þekilde Çaðman'ýn el deðmeden tamamen yüksek teknolojideki makinelerle evinden alýnýp, birliðine teslim edileceðini
açýkladý. Ýlgili çürük raporunun ise Doktor Civanýma özenen ve doktor diplomasý olmayan bir aktar tarafýndan verildiðini,
aksine Çaðman'ýn turptan daha saðlam olduðunu vurguladý.

BU VAHÞET VE BARRBARLIK
KARÞISINDA SUSANLAR

Ben 58 yaþýndayým. 1974 savaþý öncesini de
yaþadým.  O zamanlar toplumlar çatýþma halindeydi
ve yaþananlar zulüm, barbarlýk ve vahþet olarak
anlatýlýr ona göre propaganda yapýlýrdý.  1974 yýlýnda
ABD ve Ýngiliz oyunlarý ile 1974 faþist Yunan darbesi
ve ardýndan da TSK tarafýndan gerçekleþtirilen askeri
harekâta tanýklýk ettim.

O savaþa o günün koþullarý altýnda mecburen ben
de katýldým.  Adýna mutlu barýþ harekâtý dedikleri bu
operasyonla Kýbrýslýtürkler Rum mezalimi, barbarlýðý
ve vahþetinden kurtarýlmýþmýþ.

Aslýnda kurtarýlan bir toplum yoktu sadece bir
planýn gereði yerine getirilerek adamýz taksim edildi.
40 yýldýr TSK tarafýndan iþgali süren adamýzda bütün
yönetim TC makamlarýnýn kontrolüne geçti.

Konuyu çok uzatmaya gerek yok.
Bu ülkede iþgal var ve TC tarafýndan soykýrým ve

asimilasyon uygulanýyor Kýbrýslýtürklere.
***

Ali Çaðman Kýbrýslý hayat dolu bir genç, onun da
diðer gençler gibi umutlarý hayalleri vardý, vardýr.
Arkadaþlarý ile okuluna gider, sýrasý gelir eðlenir, bazen
de toplanýp spor yapardý.

2012 yýlýnda trafik kazasý geçirene kadar normal
yaþamýna devam etti. Ancak Akdoðan Yiðitler köyü
yolunda geçirdikleri trafik kazasý sonucu yaralanan
araç sürücüsü Mehmet Demir ve araçta yolcu olarak
bulunan Abdülsamet Demir ile Ali Çaðman Lefkoþa
Doktor Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne
kaldýrýldýlar.

Tedavileri yapýlmasýna raðmen hayat boyu
taþýyacaklarý saðlýk sorunlarý ile yaþamaya baþladýlar.

Ali Çaðman boyun kýsmýnda oluþan kýrýklarýn yol
açtýðý tahribat nedeniyle her an felç olmakla karþý
karþýya kaldý. Gün geldi çattý askerlik sorunu karþýsýna
çýktý ve Ali askere gitti…

Orada geçirdiði rahatsýzlýk sonucunda kurula
sevkedildi ve kurul da "askerliðe elveriþli deðildir"
raporunu verdi. Birlik komutaný da , ASAL Þube'den
belgesini alana kadar, geçici iliþik kesme belgesi
vererek evine gönderdi.

Ayný tarihli ama deðiþik doktorlardan oluþan bir
saðlýk raporu daha ortaya çýktý bu  kez…

Ali'nin ailesi saðlýk raporlarýnýn tutarsýzlýðý sonucu
konuyu yargýya taþýdý.

Komutanlýk dinlemedi bu süreci.
Ve polise verdiði emirle Çaðman'ýn ailesine baskýyý,

zulümü seçti.
Geçen gün polis evlerinin kapýlarýný kýrdý. 85

yaþýndaki dede dahil aile fertleri darp edildi. Yerlerde
sürüklendi ve Ali tutuklanýp götürüldü.

Ali'nin ailesine polisi darp, yüksek sesle baðýrmak,
el kol hareketi yapmak gibi saçma iddialarla dava da
okudular. Türk polisi Türkiye halkýna yapar da bizde
yapýlmaz mý?

Ali þimdi nerede?
Ailesi dahil kimse bilmiyor.
Bu ülkeyi kurtarmaya geldiðini söyleyenler EOKA'

nýn yapmadýðýný insanýmýza yapýyor ama gözler kör,
kulaklar saðýr, diller suskun.

Memleketin Baþbakaný  basýn toplantýsý
düzenleyip muhtarlýk görevinde yaptýklarýný
anlatýyor sadece.

Ali Çaðman hakkýnda yaptýðýmýz yayýnlar bu kör,
saðýr, dilsiz ve sorumsuz insanlar üzerinde hiçbir etki
yaratmamýþ olacak ki birkaç kiþi dýþýnda kimse tepki
koymadý.

Bu yaþananlar karþýsýnda rejim partilerinin tavrýný
anlarým onlar iþbirlikçi iþgalci kuklalarýdýr ancak geç
de olsa YKP, BKP, TDP askeri rejime karþý tavýr
koydular.

Günlük olarak yayýn yapan 15 gazete var? Afrika
dýþýndakiler iþgal rejimine hizmet yarýþý yapýyorlar.

Peki, cumhurbaþkaný adaylarýmýz bu konu
hakkýnda ne söylüyor? Yalnýzca bir tek Mustafa
Akýncý Gönyeli'de yaptýðý salon toplantýsýnda konuyu
gündeme taþýdý ve yaptýðý konuþmada Ali Çaðman
olayýna da yer verdi ve yapýlanýn hukuka, insan
haklarýna aykýrý olduðunu ve yargýya, adalete aktarýlan
bu konuyu hukukun halletmesi gerektiðini ortaya
koydu. Aileye yapýlan polis þiddetini onaylamadýðýný
ve kýnadýðýný ortaya koydu. Demek toplumu düþünen
baþka bir aday yok. Týp örgütlerinin tümüne ve
yönetirim iddiasýnda olanlara bu belgeleri hatýrlatýr
ve soruyorum. Dr. Rifat Siber imzalý saðlýk kurulu
raporuna göre Ali Çaðman askerlik yapamaz.

Daha sonra verilen ayni gün ve tarihli  ve Dr.
Ramadan Kamiloðlu imzalý bir baþka kurul kararýnda
Ali Çaðman askerlik yapabilir yazýyor. Bu bir
sahtekarlýk deðil mi? Bütün bu evraklar Afrika
gazetesinde yayýnlandý, günlerce manþet yapýldý. Ne
oldu bilir misiniz? Saðlýk örgütleri ortak açýklama
yaparak kurumlarýmýzý yýpratmayýn çaðrýsý yaptý.

Hani sizin hipokrat yemininiz? Neden
saklanýyorsunuz bu gerçekler karþýsýnda?

Bu durum medyadan, partilere ve örgütlere kadar
kirlendiðimizin kokuþtuðumuzun resmi deðil mi?
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Almanya, Magdeburg þehrinde 14 Mart
1681'de dünya'ya gelen Barok Dönem
müzisyeni Georg Philipp Telemann, çok
küçük yaþlarýndan itibaren müziðe olan
ilgisi ve yeteneði ile yakýn çevrelerinde
dikkatleri üzerine toplamayý baþarmýþtý.
Tüm müzik yeteneðine ve ilgisine karþý,
ailesi ve özellikle Protestan bir din adamý
olan babasý, O'nun bir müzikçi olmasýný

istemiyor ve bu durumdan
rahatsýzlýk duyuyordu.
Telemann, ailesinin tüm
engellerine raðmen müzik
konusunda kendini
geliþtiriyor ve keman, viola
de gamba (Barok Dönem
Çellosu), obua, flüt ve
piyano çalmayý

öðreniyordu.
Ailesinin zorlamasýyla 1700' de Leipzig

Üniversitesi'nde hukuk eðitimine
baþladýðý halde, müzik çalýþmalarý ve
müzik tutkusu nedeniyle okulu yarýda
býrakmýþtý.

Okulu býrakmasýyla birlikte baþlayan
müzik kariyerinde, Telemann'ýn ilk
baþlarda Leipzig'de bir kilise için kantatlar
bestelediði ve kilise orgcusu olarak

SÝHÝRLÝ FLÜT
Uzman Mehmet Sakarya

Müzik Eðitimcisi/Öðretim Görevlisi
www.mehmetsakarya.net

GEORG PHILIPP TELEMANN
çalýþtýðý bilinmektedir. O dönem üniversiteli
öðrenciler ile birlikte kurduðu müzik
derneði'nin çalýþmalarýný büyük bir
orkestra'ya dönüþtürmüþ, halk için orkestra
konserleri düzenlemeye baþlamýþtý.

Daha sonra Opera Orkestralarý þefliði,
saray müzik yöneticiliði, müzik okullarý
yöneticiliði,þehir kiliseleri müzik yöneticiliði
gibi görevlere atanan Telemann, bestecilik
ve çalgý performansý ile  yaþadýðý dönemde
o kadar ünlü olmuþtu ki, müzik tarihi'nin diðer
bir yapý taþý olan Johan Sebastian Bach,
Thomas Kilisesi orgculuðu görevine  ancak
Telemann iþten ayrýldýktan sonra
alýnabilmiþti.

Telemann'ýn kontrpuan tekniði, Ýtalyan
stilinin melodik tarzý, Fransýz elegansý ve
yoðun hayal gücü, müziðini müthiþ bir
virtüöziteye ve paralelinde iç içe giren
melodilerle karmaþaya götürüyordu.
20.yüzyýlýn ortalarýna doðru ününü
kaybederek yok olma noktasýna  kadar gelen
bestecinin, sonrasýnda eserleri sel gibi
seslendirilmeye ve yayýnlanmaya
baþlamýþtýr.

Tüm zamanlarýn "en üretken bestecisi"
olarak da bilinen Telemann, Johann
Sebastian Bach'ýn  çok yakýn arkadaþý,
müziksel anlamda da "çaðdaþý"  kabul
edilmektedir. Telemann,  J. S Bach'ýn oðlu C.
Philipp Emanuel Bach'ýn da vaftiz
babasýdýr.Telemann'ýn diðer bir yakýn

arkadaþý olan G. F Handel, Telemann için:
"Sekiz bölümlü bir moteti herhangi
birisinin mektup yazmasý kadar kolay
besteleyebilir" demiþti.

Günümüzde J.S Bach daha büyük bir
besteci kabul edilse bile, Telemann
yaþadýðý dönemde müzikal
yeteneklerinden ötürü her zaman daha
çok tanýnan bir besteci olmuþtu.
Telemann 25 Haziran 1767'de Almanya'nýn
Hamburg þehrinde hayata gözlerini
yummuþtur.

Telemann'ýn yaþam boyu sahip olduðu
inanýlmaz üretkenliði, 12 kantat, yüzlerce
oda müziði, konçertolar, klavsen ve org
parçalarý, 40 opera ve 600 kadar orkestra
süiti doðurmuþtur.

Eserlerinden bazýlarý þunlardýr;
Danket dem Herrn, Denn er ist

freundlich (motet),
Der geduldige Socrates, comic

singspiel (Opera),
Der Tod Jesu ("Ýsa'nýn Ölümü"),
Die Donner-Ode ("The Ode of Thun-

der"),
Die Tageszeiten ("The Times of the

Day"),
Der Tag des Gerichts ("The Day of

Judgement") kantatlarý,
Fanfare (oda müziði),
Kilise orgu için fugue'ler (Füg),
Flüt,keman,klavsen için Fantasia'lar.

TADIMLIKKitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER

"Sözünü dinleyecek
kimse olmadýktan
sonra, söylenecek
yalan da olmaz."

Beattie

Rüküþlerden þýklardan
Bal damlar kaþýklardan
Karanlýk niçin korkar
Acaba ýþýklardan

ÝNTÝHAR
Kimse duymadan ölmeliyim
Aðzýmýn kenarýnda
Bir parça kan bulunmalý
Beni tanýmayanlar
"Mutlak birini seviyordu" demeliler
Tanýyanlarsa "Zavallý" demeli,
"Çok sefalet çekti..."
Fakat hakiki sebep
Bunlardan hiçbiri olmamalý

Orhan V. Kanýk

Suya Düþen
Kan

Harun
Tokak
UFUK

KÝTAPLARI

KÜLTÜR - SANAT

Günün Manisi
Emine Hür

ÝNCÝ KANSU VE
EMEL SAMÝOÐLU

ÝSTANBUL'DA
Kýbrýslý Türk sanatçýlar Ýnci Kansu ve Emel

Samioðlu'nun eserleri, Ýstanbul-Beyoðlu ÝSO
Sanat Galerisi'nde açýlan "Karþýlaþmalar 6"
adlý sergide sanatseverlerle buluþtu. Deðiþik
zamanlarda ve deðiþik yerlerde düzenlenen,
devamlýlýðý olan sözkonusu sergi dizisi,
1999'da "Karþýlaþmalar 4" ve 2012'de
"Karþýlaþmalar 5" olarak iki kez Lefkoþa
AKM'de düzenlenmiþti. Projeyi yürüten
sanatçý/küratör Ahmet Özel, sergiyi
bütünleyen katalogdaki yazýsýnda, konseptin
açýlýmýnda özetle þöyle dedi.
"Karþýlaþmalar'da kiþilere tanýnan en önemli
rol, paylaþýma açýk olma halidir. Karþýlaþmalar
yaþam enerjisinin kaynaðýdýr..." Sergiye;
Türkiye, KKTC, Polonya, Bulgaristan,
Rusya, Makedonya, S.Arabistan ve
Bangladeþ'ten 23 sanatçý katýldý.

Lefkeli Yavaþ Tiyatro "Sýnýrdaki Öküz"le sahnedeANADAN OÐULA
ARMAÐAN

Türel'im caným yavrum;
Yüreðim sanki asýrlarca yopyorgun,
Ve cam kýrýklarýyla döþeli upuzun yolum...
Ýyi ki doðdun gözbebeðim oðlum!
Gün be gün duvarlarla üstüme çöken,
Yokluðun ezelden ebede sýrtýmda bir hançer.
Yalan-dolanýn bâkiye kaldýðý bu dünyada;
Ha bir varmýþým ha bir say ki yokmuþum,
Derken acýmasýzca hayasýzca,
Nasýl da geçmiþ en zaliminden o yýllar!
En karasýndan o masumiyet yüklü gözlerini...
Karýncayý incitmeyen

baldan petekten âlâ sözlerini...
Bademlerin cennette çiçeðe durduðu,
Filiz kýran fýrtýnalarýnýn teðet geçtiði,
Doðdun bir yirmi iki Mart günü çýðlýk çýðýlða!
Sevinçlerimiz ýsýttý güneþten sýcak evimizi
Hep sarsýlmaz umudum,
Ne etseler ne eyleseler de yitmez gururum,
Bu çilekeþ dünyayý

en gönüllüsünden yüklendiðim,
En saðlam manivelam oldun.
Tüm acýlarýmý düþkýrýklýlarýmý meleklerle kovdun
Ýyi ki doðdun oðlum iyi ki doðdum!
Türel'im caným yavrum...

Annen: Elhamiye TANISAY
Yengen: Gülsade SOYKÖK

Lefkeli Yavaþ Tiyatro,
SINIRDAKÝ ÖKÜZ
oyununu sahnelemeye
baþlayacak. Ýsmail
Iþýlsoy'un, Muzaffer
Ýzgü'nün Sýnýr isimli
yapýtýndan uyarladýðý anti-
militarist oyun, ilk olarak
26 Nisan 20.30'da Lefkoþa
"Arabahmet Kültür ve
Sanat Evi"nde seyirciyle
buluþacak.

Geçtiðimiz yýl, Lefke'nin
Sakin Þehir (Cittaslow)
yolculuðuna sanatsal
anlamda omuz vermek
amacýyla kurulan Lefkeli
Yavaþ Tiyatro; yerel bir
"imece" hareketi olarak
duruþunu þu cümlelerle
açýklamýþtý: "Sakinþehir
felsefesi; çevrenin, suyun
ve havanýn doðal
temizliðini saðlamayý
amaçlar, evet! Saðlýklý bir
çevre ve insanca bir
yaþam amaçlar, evet!
Küreselleþme palavrasýnýn
kuduz hýzýna karþý çýkar,
evet! Biz -sýradan
insanlar-, neo-liberal
saldýrýlara karþý durmak
zorundayýz! Doðayla
uyum içinde ve geleneksel
"zanaat"larýn eþsiz renkleri ve
"sanat"la! Eski masallar ve
destanlarla, maniler ve þiirlerle,
müzik ve dans; resim ve heykel ve
tiyatroyla kuþkusuz. Bir silah
olarak tiyatro! Farkýnda olmasak
da; insan iliþkileri teyatraldýr,
insanýn özü tiyatrodur çünkü.
Bizim tiyatro hareketimiz de bir

isyan olacaktýr "yayýlmacý yalan
imparatorluðu"na karþý, Augusto
Baal'in deyiþiyle; "… Gerçeði
görmemizi engelleyen, görünmez
kýlýnmýþ her saldýrýya karþý, tiyatro
yaparak günlük yaþantýmýzýn
sahnesini aydýnlatmaktýr
niyetimiz…" Akýllýca ve yavaþ !
Molier'in dediði gibi: " En güzel

yemiþleri, yavaþ yavaþ
geliþen aðaçlar verirler. "

"Godot'yu Beklerken"
isimli oyunuyla, tiyatro
sahnelerinin yanýsýra;
Lefke çöp alaný, Yeþilýrmak
yangýn yeri, gece
kulüpleri, bet ofisler ve
kapatýlmak istenen Cengiz
Topel Hastanesi gibi
yerlerde eleþtirel tavrýný
koyan, "ezber bozan"
sanatsal hareket olarak
tanýmlanan topluluk bu
kez, "sýnýr"lara (beytambal
barikatlara) dokunuyor,
"vicdani ret hakký"ný
seslendiriyor.

Yusuf Nidai, Ýsmail
Iþýlsoy ve Deniz
Iþýlsoy'dan oluþan oyun
ekibi, Serap Kanay, Nuran
Coþkun, Havva Gazi, Fadýl
Gunni, Gülþen Iþýlsoy,
Nüvit Akgürgen, Tacide
Güner, Ýrfan Yaslý, Silvan
Yaslý, Çaðrý Kurtbir, Hasan
Karlýtaþ, Hüseyin Hasan
Daðlý, Nermin Þanlýdað,
Ýsmet Özpolat ve daha pek
çok sanatseverden oluþan
"imece" ile destekleniyor.

Oyun, 8 Mayýs Lefke
"Atatürk Kültür Merkezi",

15 Mayýs Maðusa "Cyprus Hand-
Made Center Gösteri Salonu,
Suriçi" 22 Mayýs Girne "Kültür
Merkezi"nde izlenebilecek.

Biletler için aranacak telefon
numaralarý:

0533 877 1648 - 0533 880 5198
(Lefkoþa - Lefke - Girne)

0533 865 0075 (Maðusa)
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Konuk yazar
Duygu Amber (Londra)

MELÝ EMLAK
SATILIK

Gönyeli'de Türk malý
triplex 110000 Stg.

Lefkoþa'da 3+1 daire
40000 Stg.

Kiralýklar
Lefkoþa'da 2+1, 3+1 ful eþyalý

daireler
Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 ful

eþyalý daireler
Gönyeli'de 3+1 daire
Tel:05338687955
0533 8697990
0542 8546990

Odunda ÞOK!
Þöminelik ve sobalýk
odun. 1 van 2,5 ton.

05428518279 / 05338629024

SATILIK
El yapýmý 1 buçuk

kiþilik yatak
satýlýktýr. 250 TL.

Tel: 05338485401

SATILIK
DAÝRE

Köþklüçiftlik’te 3+1
Türk malý asansörlü

beyaz eþyalý
3 balkonlu daire.

Tel:0533 8690704 Eleman aranýyor
Büyükbaþ hayvan
çiftliðine bay ve
bayan eleman

aranýyor
Tel:0533 8661369

Kiralýk daire
Taþkýnköy Devpa yolunda ana
cadde üzerinde full eþyalý 2.

Kat 3+1 daire Her odada
klima ve uydu vardýr.

Tel:05428520333

KOLAN BRITISH
HASTANESÝ

Kolan British Hospital Lefkoþa'da
görevlendirilmek üzere 1 ebe

hemþire aranmaktadýr.
Tel:6808080
Fax:2240814

e-mail:infoQkolanbritish.com

ARIYORUM
Profesyonel

bakýcýyým. Yatýlý
bakýcýlýk iþi arýyorum.

0542 8860123

Satýlýk
Meriç (Mora) Yenikent

bölgesinde 9 dönüm arsa
nitelikli arazi ve Çukurova

(Kurumanastýr)'da bir
dönüm içerisinde ev

satýlýktýr.
Tel:0533 8417234

Muhasebe konusunda
North Prime Group’a

deneyimli eleman
alýnacaktýr.

info@northprimeinsurance.com

Tel:05338541100

SATILIK
Otomatik vites, 2004

model Hyundai Matrix
18 bin TL.

Tel:0533 8541100

Hiç bir olay tek yanlý deðildir.
Herþey karþýtlarýyla birlikte vardýr.
Dini inanca göre iyilik ve kötülük tanrý

vergisidir.
Fakat dünya da ortaya çýkan iyi ve kötü

olan olaylar tanrý vergisinden çok yapaydýr.
Devletlerin çýkar çatýþmalarýndan ileri gelir.

Dünya genelinde ortaya
çýkan ekonomik, siyasi ve
kültürel geliþmelere etki
eden olaylarý,  tanrýnýn
üzerine yükleyecek kadar
bilinçsiz ve tanrý karþýtý
olamayýz.

Olaylarý,  geliþmeleri
çözümlemede, deneyim, insan aklý ve bilim
vazgeçilmez bir araçtýr.

Her türlü geliþme, özellikle akýl ve bilim
yoluyla açýklanabilir.

Ýþte 18 Mart'taki,  "Arap Baharý'nýn"
baþlangýç noktasý sayýlan Tunus'un, kanlý
bir terör saldýrýsýna uðramasý, bu
yaklaþýmýn  içinde ele alýnmalý.

18 Mart,  Tunus da gerçekleþen terör
saldýrýsýnýn, insan bedenine saldýrýdan çok,
insan ruhunu hedef almasý dikkat çekicidir.
Onbinlerce yýl öncesine ait ortak tarihi
mirasa yönelik terör saldýrýsý, insan ruhunu
parçaladý.

Terör saldýrýsý karþýsýnda sarsýlan sadece
Tunus Halký mý?

Bütün insanlýk sarsýldý!
Bilindiði gibi Tunus Halký, "Arap

Baharý" denilen kanlý terör saldýrýsýna yol
açan siyasi yapýyý iktidardan uzaklaþtýrmýþ
ve demokratik bir yönelim içine girmiþti.

Müzeye yapýlan kanlý terör saldýrýsýýn,
Tunus'un demokratik yöneliminin önünü
kesme amaçlý bir terör eylemi olduðu aþikar.

Dikkat çeken nokta, emperyalist iþgal ve
terörün ortak  özellikler içinde olmasý.

Siyasal islam, insani deðerlerden
kopmuþ, tecrit olmuþ, gelecek ümidini
yitirmiþ bir anlayýþ. Ýnsanlýðýn ortak
deðerleriyle çatýþma halinde. Terörü çýkýþ
yolu olarak görenler için sahiplenilecek,
korunacak ortak  kültür ve tarihi miras da
yok.  Onlar için kültür ve tarih,  þeytan iþi
ve putlardan ibaret.

Bakmayýn siz onlarýn sahte tarih
hayranlýðýna! Hep birlikte geliþmelere

bakalým...
Amerika, Irak'ý iþgal ettiðinde, Irak'da

tarih ve sanat adýna herþey yakýlýp
yýkýldý. Dünyanýn en eski ve en büyük
müzelerinden olan Babil Müzesi
yaðmalandý. Babil Müzesi adýnda, ortak
tarihi miras yok artýk.

Evet! Gerçekten Babil Müzesi yok
artýk.

Ýnsanlýðýn ortak tarih ve kültür
mirasýna saldýrý bu olayla sýnýrlý deðil.

Afganistan' da, Taliban'cý teröristler,
insanlýðýn binlerce yýllýk tarihi mirasýný
topa tutup yýktýlar.

Mart ayýnýn baþýndan, Milattan önce
13. Yüzyýla ait  uygarlýk, ISID
teröristlerince yok edildi.

Bitmedi!
Bilindiði gibi, tarihe ve sanata karþý

ilk saldýrý, Türk siyasal islamcýlarýn
(kendilerine Türk demeseler de)
saldýrýlarý.  "Sanatýn içine tükürmekle"
baþlayan saldýrýlar artarak devam
ediyor. Heykeller "ucube"  ilan edildi
ve tekbir sesleriyle yýkýldý.

Sivas' da aydýnlar ve yazarlar da yine
tekbir getirilerek yakýlmýþtý.

Türkiye' de, kültürsüzlük, yobazlýk
ve saldýrganlýk en "büyük kültür"
mertebesine ulaþtý.

Tiyatrolar, sinemalar kapatýlýyor.
TV ekranlarýnda gösterilen dizilere,

proðramlara, devlet müdahalesi had
safhada.

Þehirlerin doðal ve tarih dokusu
yandaþ rantýna kurban ediliyor.

Türkiye tarihi, coðrafyasý ve doðasý
siyasi tehtit altýnda.

Bu saldýrýlardan sonra, insanlýðýn
ortak tarihi, kültürü ve coðrafyasýnýn
güvenlik içinde olduðu düþünülemez.

Topkapý müzesinin  güvenliði yok.
Anadolu Medeniyetleri Müzeleri her

an terörün hedefi olabilir.
Özellikle Anýtkabir, hiç güvenli deðil.
Ak-Saray da güvenli deðil.
Ýnsan ruhu terörün hedefi.
Beynimiz terör saldýrýsý altýnda.
Doðal yaþam  baský altýnda.
Ýnananlar ve inanmayanlar saldýrý

altýnda...

Terör, Tanrý
gazabý (mý?)

(T.A.K/Doðuþ Özokutan Çiftçioðlu)

Kültür Dairesi, KKTC'de gerçekleþtirilen tüm
kültürel ve sanatsal etkinliklerin daha iyi takip
edilebilmesi için "online kültür sanat ajandasý"
oluþturdu. Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp
TAK muhabiriyle gerçekleþtirdiði röportajda,
kültür sanat ajandasýnýn detaylarýný ve dairenin
faaliyetlerini anlattý.

"HEDEF TÜM KESÝMLER
ARASINDAKÝ BAÐI GÜÇLENDÝRMEK"
Tunçalp, hem sanatçýlarýn hem de kurum ve

derneklerin düzenleyeceði sanatsal ve kültürel
etkinliklerin takip edilebileceði ajandaya
w w w. k u l t u r . g o v. c t . t r / E t k i n l i k l e r /
Ajanda2015.aspx adresinden ulaþýlabileceðini
bildirdi.

Kültür Dairesi olarak bu çalýþmayla, kültür
sanat alanýnda faaliyet gösteren tüm kesimler
arasýndaki iletiþimi artýrarak var olan baðýn
güçlendirilmesini hedeflediklerini belirten
Tunçalp; sanatçý, kurum, kuruluþ ve derneklerden
gelen bilgileri de ajandaya eklediklerini söyledi.

Tunçalp þöyle devam etti:
"Daire olarak kültür sanat ajandasýný

paylaþmak için sosyal medyayý da kullanýyoruz.
Ajandaya eklenen bilgileri Twitter'den
@KKTC_Kultur, Facebook'tan ise KKTC
Kültür Dairesi hesaplarýndan yayýnlýyoruz.
Ayrýca daireye e-posta adresini bildirenlere e-
mail yoluyla da bilgi veriyoruz."

Tunçalp, ulaþtýrýlan bilgiler doðrultusunda
güncellemekte olduklarý ajanda çalýþmasýnýn
eksiksiz olarak gerçekleþtirilmesi için sanat ve
kültürel etkinlik düzenleyecek olanlarý
kulturdairesi@yahoo.com adresine e-mail
göndermeye veya 227 54 56 numaralý telefondan
daireye ulaþarak bilgi vermeye çaðýrdý.

"KÜLTÜR DAÝRESÝ'NÝN
FAALÝYETLERÝ TAM OLARAK

BÝLÝNMÝYOR"
TAK muhabiriyle yaptýðý söyleþide Kültür

Dairesi'nin faaliyetlerinin halk arasýnda tam
olarak bilinmediðine de iþaret eden Nilay
Tunçalp, þöyle devam etti:

"Halk, Kültür Dairesi'nin görevini ve
faaliyetlerini ne yazýk ki tam olarak bilmiyor.
Kültür Dairesi, Kýbrýs Türk halkýnýn zengin
kültür birikiminin yaþatýlmasý, diðer nesillere
aktarýlmasý ve dünya medeniyetleri arasýnda yer
almasý için çalýþýyor. Yani Kültür Dairesi sanýldýðý

gibi sadece bir yardým merkezi ya da 'sadece halk
danslarý ile ilgilenen bir yer, folklor oynatan bir
yer' deðil.

Ülkedeki Milli Kütüphane ve 8 halk
kütüphanesi, 9 kütüphane, Lefkoþa AKM, Ýsmet
Vehit Güney Sergi Salonu, Devlet Halk Danslarý
Topluluðu, Devlet Türk Müziði Topluluðu ve
Devlet Türk Halk Müziði Topluluðu bize baðlý.

Geçen yýl 16 Eylül'de göreve atanmamdan bu
yana TÜRKSOY Opera Günleri'nden Devlet
Fotoðraf Yarýþmasý Sergisi'ne; Kadýn Sanatçýlar
Buluþmasý'ndan Cumhuriyet Sergisi ve
Konseri'ne kadar birçok faaliyet gerçekleþtirdik.

Bu dönemde ayrýca yurt dýþýnda kitap
fuarlarýna katýldýk, Kültür Sanat Danýþma
Kurulu'nu yeniden hayata geçirdik,
sanatçýlarýmýza yurt dýþýnda katýlacaðý etkinlikler
için destek verdik, Defne dergisinin yýlda 4 kere
çýkarýlmasý için çalýþmalar yürüttük ve Serdar
Kýlýç'ýn KKTC'de program çekmesini saðladýk."

Tunçalp, Mart ayýnýn son haftasý baþlayýp
Nisan ayýnýn ilk haftasýnda da devam edecek
Kütüphane Haftasý etkinliklerinin hazýrlýklarýnýn
da tamamlandýðýný bildirdi.

Bir hafta boyunca daireye baðlý tüm
kütüphanelerde yazar ve þairler ile söyleþiler,
imza günleri, þiir dinletileri gibi etkinliklerin
yapýlacaðýný kaydeden Tunçalp, bunlarýn yanýnda
her yýl Kütüphane Haftasý'nda düzenlenen Genç
Fotoðrafçýlar Gezi Atölyesi ve Masal Günleri
gibi gençlere ve çocuklara yönelik dairenin
gelenekselleþen faaliyetlerinin de
gerçekleþtirileceðini belirtti. Tunçalp, hem daire
tarafýndan düzenlenen faaliyetlerin hem de
ülkedeki sanatçýlarýn etkinliklerinin www.
kultur.gov.ct.tr/Etkinlikler/Ajanda2015.aspx
adresinden takip edilebileceðini yineledi.

KÜLTÜR DAÝRESÝ'NDEN
"KÜLTÜR SANAT AJANDASI"
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Nöbetçi
Eczaneler

DÜN

Lefkoþa
Balýn Eczanesi: Dr.

Burhan Nalbantoðlu
Cad. Alpal Binalarý

No:24 Devlet
Hastanesi Yaný

Tel:2231813
Ýyigün Eczanesi:

Muhtar Yusuf Galleria
No:2 Küçük Kaymaklý

Tel:2272571

Maðusa
Bahar Eczanesi:

Salamis Yolu No:45 A
Haklýgil Benzin
Ýstasyonu Yaný
Tel:3655126

Girne
Tören Eczanesi: Ziya
Rýzký Cad. Yusuf Ziya

Apt. No:210/3
Tel:8158979

Güzelyurt
Gülsen Eczanesi:

Piyale Paþa
Mahallesi Sanayi

Sitesi No:7
Tel:7141190

DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE...

Soldan Saða:
1-Düzenlemek,
düzeltmek (iki
kelime). 2-Gözde
sarýya çalan
kestane rengi.
Yakýþýr, yerinde,
uygun. Sodyum'un
kýsaltmasý.
3-Sonsuz, sýnýrsýz
hayal. Baba.
4-Doðum iþini
gerçekleþtiren
kadýn. Eski dilde
kalp için "Vurma,
vuruþ, atýþ"
anlamýnda
kullanýlýrdý.
5-Kobalt'ýn
kýsaltmasý. Bir
görevde, bir
makamda
kendinden önce
bulunmuþ olan
kimse. 6-Gelir. Bir þeyin içinde
bulunan öðelerin bütünü,
muhteva. 7-Ýki þeyi birbirinden
ayýran uzaklýk. Çayýrlýk, otlak.
8-Gelecek. Yýkýk, harap. 9-Toprak
altýna saklanmýþ para veya
deðerli þeyler, define. Üstü
kapalý, sitemli, dokunaklý söz. 10-
Ters okunuþu "Kanmýþ, inanmýþ".
Namus. Ýçi gaz, sývý veya katý
herhangi bir maddeyi alabilen
oyuk nesne. 11-Bayram, cenaze
gibi törenlerde sýra halinde giden
insan topluluðu, alay. Bir nota.

BULMACA
Hazýrlayan: Osman Levent

(leventosman@yahoo.com)

1-El altýndan yüksek faizle ödünç
para veren kimse, faizci. Avrupa
Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý'nýn
kýsa yazýlýþý. 2-Geminin devrilecek
kadar yan yatmasý. Bir þeyin
esas tutulan yüzü. 3-Yemeklerde
ve salatalarda kullandýðýmýz hoþ
kokulu bir bitki. Bulmaya
çalýþmak. 4-Yürürlükte bulunan
antlaþmalara göre olmasý gereken
veya süregelen durum. 5-Bir þeyi
yapýp yapmamaya karar verme
gücü. 6-Eski dilde "Zulümler,
haksýzlýklar". Bir yapýda iki
döþeme arasýnda yer alan daire
ve odalarýn bütünü. 7-Ýyice,
istediði gibi, adamakýllý (iki
kelime). 8-Uzaklýk bildirir.
Okþama, alkýþlama, beðenme
gibi duygularý belirtmek için
söylenir, bravo. 9-Avrupa Birliði'nin
kýsa yazýlýþý. Ters okunuþu "Bir iþ
veya sorun hakkýnda düþünülerek
verilen kesin yargý". 10-Tek
parçalý kadýn giyeceði. Altýn,
gümüþ gibi madenlerin saflýk
derecesi. 11-Bir erkek adý. Birkaç
kiþinin oturabileceði geniþlikte
koltuk.

Dünün çözümü

Yukardan Aþaða:

Böyle buyurdu Diyanet:

"Tüp bebekte zina unsurlarý var, caiz deðil"

Türkiye okullarýnda Müslüman Kardeþler ilkeleri:

"Kahkahayla gülme. Þaka yapma!"

Din Ýþleri Yüksek Kurulu Baþkanlýðý, iliþki ile
gebeliðin mümkün olmadýðý durumlarda
baþvurulan 'Taþýyýcý anneliðin' Ýslam dini
açýsýndan uygun olmadýðýný; nikahlý olmayan
kiþiler arasýnda baþlayýp sonuçlamayan tüp
bebek uygulamasýnýn, insanlýk duygularýný
rencide etmesi ve zina unsurlarýný taþýmasý
sebebiyle caiz olmadýðýný açýkladý.

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na ait, 'Fetva mercii'
olarak iþlev gören, 'Dini Sorularý Cevaplandýrma
Platformu'na, 'Tüp bebek yöntemi ile çocuk
sahibi olmak caiz midir?' sorusu yöneltildi. Din
Ýþleri Yüksek Kurulu Baþkanlýðý, bu
konuda"Döllendirilecek yumurta ve sperm, her
ikisinin de nikahlý eþlere ait olmasý, döllenmiþ
olan yumurtanýn, baþka bir kadýnýn rahminde
deðil de yumurtanýn sahibi olan eþin rahminde
geliþmesiþartýyla tüp bebek yöntemine
baþvurmakta bir sakýnca yoktur" denildiði
belirtildi.

Bu konuda verilen fetvanýn sonunda, þu

ifadeler yer aldý:
"Fiilen nikahlý olmayan kiþiler arasýnda tüp

bebek uygulamasý, insanlýk duygularýný rencide
etmesi ve zina unsurlarýný taþýmasý sebebiyle caiz
deðildir."

"ÝÇÝLMESÝ HARAM ALKOL TEMÝZLÝK
MADDESÝ OLARAK KULLANILABÝLÝR"

Din Ýþleri Yüksek Kurulu 'Alkolün temizlikte
kullanýlmasý caiz midir?' sorusuna verdiði fetvada
alkollü içeceklerin tüketilmesinin Ýslam dininde
kesin olarak haram kabul edildiði vurgulanýrken,
þöyle devam edildi:

"Üzerine þarap, þampanya, raký, konyak ve
benzeri alkollü bir içki dökülmüþ olanlar bunlarý
yýkamadýkça namaz kýlamazlar. Alkollü
maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte,
temizlik maddesi olarak kullanýlmasý caizdir. Bu
nedenle, namaz kýlmadan önce bu ürünlerin
sürüldüðü yerlerin yýkanmasý gerekmez."
(ilerihaber.org)

Esenler'de, Milli Eðitim Müdürlüðü
tarafýndan okullara daðýtýlan kitaplarda
Müslüman Kardeþler'in kurucusu Hasan El
Benna'nýn tavsiyelerine yer verildi.

Ýstanbul Esenler Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü,
'Bir kitap bir dünya' projesi kapsamýnda okullara
daðýttýðý Ahlak Bilinci kitabýnda laik ve bilimsel
eðitime savaþ açtý. Kitapta çaða damgasýný vurmuþ
büyük alim ve hareket lideri olarak nitelenen
Müslüman Kardeþler'in kurucusu Hasan El
Benna'nýn tavsiyeleri madde madde anlatýldý.

'Bir kitap, bir dünya" baþlýðýyla baþlatýlan
kampanya kapsamýnda 31 okula Ýslamcý yazar ve
yayýnevlerine ait 14 kitap daðýtýldý.  Kitaplarda
Ýslam eðitimi anlatýldý. Kitapta en çarpýcý ifadeler
Müslüman Kardeþler'in kurucularýndan Hasan El
Benna'nýn 'ahlaki ilkelerine' verilen referanslar
oldu.

Ýlkeler þöyle:
1. Hangi þartlarda olursan ol, ezaný duyduðunda

namaza kalk.
2. Kuran'ý bolca oku, dinle ve incele.
3. Hiçbir konuda fazla zýtlaþma; zýtlaþma hayýr

getirmez.
4. Kahkahayla gülme. Allah'a ulaþtýran kalp,

sakin ve vakarlý olanýdýr.
5. Fazla þaka yapma. Bizim mücahid

kardeþlerimiz ciddiyetten baþkasýný bilmez.
6. Her zaman sesini ihtiyacýndan fazla

yükseltme, bil ki yüksek ses eziyettir.
7. Baþkalarýnýn arkasýndan konuþmaktan,

insanlarý incitmekten sakýn. Konuþtuðun zaman
yalnýz iyilikle konuþ.

8. Karþýlaþtýðýn kardeþlerinle tanýþ, o tanýþmak
istemese bile. Çünkü davamýzýn temeli tanýþmak
ve sevgidir.

(ilerihaber.org)
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S. DOKTOROÐLU
Hiçbir yerde bulamayacaðýnýz

ucuzlukta tiþört, ceket,
eþofman, kotlar, montlar

ARASTA'DA

Tel:75830-79010

Kiþiye özel fark yaratan tasarýmlar
Unique designs especially made for you.

Tefide TÖZÜN & Berna TÖZÜN
0533 875 0227 - 0533 838 1317

La Gardenia
Florist

Bize sormadan tatil
planý yapmayýn...

ÞEYTANCIK
ET PAZARI

Her türlü ucuz ve kaliteli

et çeþitleri ile hizmetinizdeyiz.
TTTTTel:el:el:el:el: 0533 877 4968 0533 877 4968 0533 877 4968 0533 877 4968 0533 877 4968

Adres: Þht. Mehmet Münir Sok.
Yeniþehir. Yemci Cahit yaný.
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TOPLU
SONUÇLAR

K-Pet Süper Lig'de
Küçükkaymaklý - Lefke: ........... 3-1
Lapta - Serdarlý: ........................ 0-2
Gençlerbirliði - Cihangir: .......... 3-0
Yeniboðaziçi - Yenicami: ........... 0-2
Mormenekþe - B. Baðcýl: .......... 4-1
Gönyeli - Çetinkaya: ................. 0-3
Maðusa T. G - Doðan T.B.: ..... 2-0

K-Pet 1'inci Lig'de
Deðirmenlik - Akýncýlar: ............ 4-2
Düzkaya - Yalova: ..................... 0-5
Binatlý - Esentepe: ..................... 1-0
Hamitköy - Denizli: ................... 1-0
Geçitkale - Dumlupýnar: ............ 1-3
Görneç - Gençlik Gücü: ........... 3-2
Göçmenköy - Türk Ocaðý L.: .. 0-3

K-Pet 2'nci Lig'de
Akova - Ortaköy: ...................... 3-1
Gaziköy - Maraþ: ...................... 0-0
Ozanköy - Çanakkale: ............... 3-2
Doðancý - Grine H.E.: ............... 0-1
Baf Ü.Y. - Dipkarpaz: ............... 5-1
Türkmenköy - Vadili: ................ 1-0
Karþýyaka - Tatlýsu: ................... 5-0

K-Pet Süper Ligi Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1 Yenicami 22 18 2 2 69 17 56
2 K. Kaymaklý 22 15 3 4 52 20 48
3 Mormenekþe 22 12 5 5 36 19 41
4 Doðan T.B. 22 12 3 7 38 32 39
5 Lefke 22 11 1 10 48 36 34
6 Cihangir 22 10 4 8 41 36 34
7 Yeniboðaziçi 22 8 9 5 19 19 33
8 M.T.G. 22 9 4 9 38 33 31
9 G.Birliði 22 8 5 9 42 28 29
10 Serdarlý 22 6 9 7 31 28 27
11 B. Baðcýl 22 7 6 9 32 32 27
12 Çetinkaya 22 5 5 12 25 52 20
13 Gönyeli 22 1 3 18 24 80 6
14 Lapta 22 1 3 18 12 75 6

K-Pet 1. Ligi Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1 Türk Ocaðý L. 22 18 4 0 57 12 58
2 Deðirmenlik 22 13 5 4 44 30 44
3 Binatlý 22 12 3 7 36 27 39
4 Yalova 22 10 8 4 51 20 38
5 Göçmenköy 22 11 4 7 30 26 37
6 Esentepe 22 9 5 8 39 26 32
7 Hamitköy 22 9 5 8 34 25 32
8 Düzkaya 22 9 3 10 40 40 30
9 Görneç 22 8 5 9 34 39 29
10 Dumlupýnar 22 8 4 10 38 34 28
11 Denizli 22 7 5 10 17 25 26
12 G. Gücü 22 7 2 13 22 39 23
13 Akýncýlar 22 4 2 16 17 51 14
14 Geçitkale 22 0 3 19 8 73 3

K-Pet 2. Ligi Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1 Girne H.E. 22 17 3 2 61 22 54
2 B.Ülkü Yurdu 22 13 4 5 63 30 43
3 Karþýyaka 22 13 4 5 56 34 43
4 Çanakkale 22 12 5 5 35 23 41
5 Türkmenköy 22 10 4 8 38 24 34
6 Doðancý 22 10 2 10 30 36 32
7 Ozanköy 22 7 6 9 37 37 27
8 Maraþ 22 7 5 10 29 40 26
9 Akova 22 6 6 10 19 44 24
10 Vadili 22 6 5 11 27 44 23
11 Tatlýsu 22 5 7 10 30 40 22
12 Ortaköy 22 5 6 11 33 45 21
13 Dipkarpaz 22 6 3 13 32 48 21
14 Gaziköy 22 2 10 10 25 48 16

STAT: Cemal Balses.
HAKEMLER: Kerem Eran, Serkan

Kuþappi, Cemal Sakallý.
MORMENEKÞE: Devrim Tuna, Ahmet

Arýtaþ, Yusuf Beyazi, Hasan Mani, Eren
Karaer, (Doðukan Özdesoy), Mehmet Fuat,
Cemil Awwad, (Bekir Bilgi), Richard Ocran,
David Anna, Ali Bayýr, Hasan Aksoy, (Ahmet
Demir). (Teknik Direktör: Eralp Þerifoðlu).

BOSTANCI BAÐCIL: Türkkan Delideniz,
Ahmet Zaifoðlu, Devrim Ýzge, Zihni Temelci,
Kaan Savaþkan, Raif Selden, Gökhan
Konyalýoðlu, Sabri Selden, Reþit Kurt, (Zekai
Serdar), Moussa Traore, Bayram Daðgül,
(Kamil Çerkez). (Teknik Direktör: Ýltaç
Karayel).

GOLLER: Dk:3 Hasan Aksoy, dk:21 Cemil
Awwad  (Penaltýdan), dk:25 David Anna,
dk:31 Mehmet Fuat (Mormenekþe); Dk:45
Sabri Selden (B.Baðcýl).

K-Pet Süper Ligi’nin baþarýlý takýmlarýndan
Mormenekþe, 22’nci karþýlaþmasýnda rakibi
Bostancý Baðcýl’ý 4-1’lik skorla maðlup etti.

13’üncü dakikada, Cemil Awwad’ýn ara
pasýnda topla buluþan Hasan Aksoy plase
bir vuruþla topu aðlarla kucaklaþtýrdý,
Mormenekþe:1 – B.Baðcýl:0.

21’inci dakikada,  Eren Karaer’in ceza
sahasýna girerken Reþit tarafýndan
düþürülmesiyle kazanýlan penaltý atýþýný Cemil
Awwad gole çevirdi, Mormenekþe:2 –
B.Baðcýl:0.

25’inci dakikada, Mormenekþe’nin sol
taraftan kazandýðý köþe atýþýný Mehmet Fuat
kullandý, topa iyi yükselen David Anna

kafayla topu aðlara gönderdi, Mormenekþe:3
– B.Baðcýl:0.

31’inci dakikada, sol taraftan kazanýlan köþe
atýþýný kullanan Mehmet Fuat’ýn vuruþunda
top direkt kale aðlarýna gitti, Mormenekþe:4
– B.Baðcýl:0.

45’nci dakikada, ender geliþen B.Baðcýl

Minderde birincilik
averajla belirlendi

Rifat Þener Güreþ Salonu'nda gerçekleþen
dünkü müsabakalarý Yükseliþ Spor ile
Yakýn Doðu Üniversitesi ayni puan ile
tamamlayýnca, en çok birincilik elde eden
Yükseliþ Spor Nihat Arslan Serbest Güreþ
Turnuvasý'nýn birincisi oldu...
Güreþ Federasyonu tarafýndan düzenlenen
2015 Gençler Yýldýzlar Ligi'nin ikinci ayak
turnuvasý olan Nihat Arslan Serbest Güreþ
Turnuvasý dün  gerçekleþti. Turnuva birincisi
Yükseliþ Spor oldu.
Rifat Þener Güreþ Salonu'nda gerçekleþen
dünkü müsabakalarý Yükseliþ Spor ile Yakýn
Doðu Üniversitesi ayni puan ile tamamlayýnca,
en çok birincilik elde eden Yükseliþ Spor Nihat
Arslan Serbest Güreþ Turnuvasý'nýn birincisi
oldu. Müsabakalar, geçtiðimiz hafta içerisinde
bir trafik kazasý sonucunda yaþamýný kaybeden
Fatih Dudu anýsýna saygý duruþu sonrasýnda
baþladý. Hakemliklerini Mertdoðan Soyalan,
Oruç Ertürk, Cengiz Öktem, Serkan Köse,
Murat Doðan ve Mesut Ayar'ýn yaptýðý Nihat
Arslan Serbest Güreþ Turnuvasý'nda 4
kulüpten toplam 41 sporcu mücadele etti.
Nihat Arslan Serbest Güreþ Turnuvasý'nda
baþarýlý olan takýmlara kupalarý ve sporculara
madalyalarý, müsabakalarýn tamamlanmasýnýn
ardýndan düzenlenen törende Merhum Nihat
Arslan'ýn ailesi tarafýndan verildi.
Nihat Arslan Serbest Güreþ Turnuvasý'nda
sýralama ve takýmlarýn elde ettikleri
puanlar þöyle:
1.Yükseliþ Spor 90 Puan
2.YDÜ 90 Puan
3.DAÜ 75 Puan
4.Korkuteli Spor 6 Puan

n Büyük Erkekler Tenis Ligi’nde Lefkoþa Þehir Kulübü ile
Girne Amerikan Üniversitesi; Büyük Kadýnlar Tenis Ligi’nde
ise, Gazimaðusa Belediyesi ile Yakýn Doðu Üniversitesi
final oynayacaklar...

Tenis Federasyonu tarafýndan düzenlenen 2015 kulüplerarasý tenis liglerinde sýra yarý final
karþýlaþmalarý dün  oynandý.

Büyük Erkekler Tenis Ligi’nde Lefkoþa Þehir Kulübü ile Girne Amerikan Üniversitesi;
Büyük Kadýnlar Tenis Ligi’nde ise, Gazimaðusa Belediyesi ile Yakýn Doðu Üniversitesi dünkü
yarý finallerde rakiplerine üstünlük saðlayýp, final oynama hakký elde eden takýmlar oldular.

Final ve üçüncülük karþýlaþmalarý 29 Mart 2015, Pazar günü tarafsýz sahalarda oynanacak.
2015 kulüplerarasý tenis ligleri yarý final karþýlaþmalarýnda alýnan sonuçlar:

Mormenekþe, Baðcýl’ý farklý geçti (4-1)

ataklarýndan birinde Raif Selden’in pasýnda
topla buluþan Sabri Selden rakiplerinden
sýyrýlýp güzel bir vuruþla topu aðlara
gönderdi, Mormenekþe:4 – B.Baðcýl:1.

Karþýlaþmanýn kalan dakikalarýnda baþka
gol olmayýnca ev sahibi ekip attýðý dört golle
3 puaný almayý baþardý.

Teniste finalistler belirlendi

Büyük Erkekler Tenis Ligi’nde
Gazimaðusa Belediyesi - Lefkoþa Þehir Kulübü: 2-3
Girne Amerikan Üniversitesi - Gönyeli Tenis Kulübü: 3-2

Büyük Kadýnlar Tenis Ligi’nde
Gazimaðusa Belediyesi - Lefkoþa Þehir Kulübü: 3-0
Yakýn Doðu Üniversitesi - Gönyeli Tenis Kulübü: 2-1
2015 kulüplerarasý tenis liglerinde final ve üçüncülük karþýlaþmalarýnda program

Büyük Erkekler Tenis Ligi’nde
Lefkoþa Þehir Kulübü - Girne Amerikan Üniversitesi (Final)
Gazimaðusa Belediyesi - Gönyeli Tenis Kulübü (Üçüncülük)

Büyük Kadýnlar Tenis Ligi’nde
Gazimaðusa Belediyesi – Yakýn Doðu Üniversitesi (Final)
Lefkoþa Þehir Kulübü -  Gönyeli Tenis Kulübü (Üçüncülük)
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“AFRÝKA” Yayýncýlýk
Limited

Direktör

ALÝ OSMAN TABAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Genel Yayýn Yönetmeni:
ÞENER LEVENT

Dizilip Basýldýðý Yer:
“AFRÝKA” Yayýncýlýk

Limited Tesisleri

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

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

Almanya: Yaþar ALTAY
Sidney: Hakan LEVENT

Dýþ muhabirler:

Lapta'dan sonra Gönyeli
de veda etti

K-Pet Süper Ligi'nde son sýrada
mücadele eden Gönyeli takýmýnýn da
Lapta'dan sonra küme düþmesi
kesinleþti. Gönyeli dün karþýlaþtýðý
Çetinkaya maçýnda da 3-0 maðlup oldu.
Kýrmýzý beyazlýlar geçen yýl þampiyon
olarak çýktýðý Süper Lig'e þimdiden
veda ettiler…

2015 Ralli Þampiyonasý dün gerçekleþen Deðirmenlik Belediyesi Ralli Spring ile baþladý...

Yýldýz-Kasýmoðlu çifti zirvede baþladý
n Deðirmenlik Belediyesi

Ralli Spring yarýþý dün
gerçekleþti. Ýlk yarýþýn
birincisi Ömer Yýldýz -
Mehmet Kasýmoðlu
ikilisi oldu. Birincilere
kupayý Deðirmenlik
Belediye Baþkaný
Osman Iþýsal takdim etti

Kuzey Kýbrýs Turing ve Otomobil Kurumu'na
baðlý Ralli Komitesi tarafýndan düzenlenen 2015
Ralli Þampiyonasý dün  gerçekleþti. Sponsorluðunu
Deðirmenlik Belediyesi'nin üstlendiði Deðirmenlik
Belediyesi Ralli Spring yarýþýnýn ilk startýný veren
Deðirmenlik Belediye Baþkaný Osman Iþýsal, ilk
yarýþýn birincisi Ömer Yýldýz - Mehmet Kasýmoðlu
ikilisine birincilik kuparýný da verdi.

Sabah saat 10:00'da Deðirmenlik Sadýk Cemil
Stadý yanýndan verilen start ile baþlayan ve 15
arabanýn start aldýðý 5 kilometrelik Deðirmenlik
Belediyesi Ralli Spring yarýþý, ayni yerde saat
17:00'de düzenlenen ödül töreni ile tamamlandý.
Güzel güneþli bir havada gerçekleþen yarýþý Ömer
Yýldýz - Mehmet Kasýmoðlu ikilisinin ardýndan,
geçtiðimiz sezonun þampiyonu Fikri Macila -
Nebil Öneral ikilisi ikinci; geçtiðimiz sezonun

Mormenekþe, Baðcýl'ý farklý geçti (4-1)
n Mormenekþe rakibi Bostancý Baðcýl'ý 4-1 gibi farklý

bir skorla geçti. Rakibi Bostancý Baðcýl karþýsýnda
90 dakika boyunca üstün oynayan Mormenekþe, üç
puaný Hasan Aksoy, Cemil Awwad, David Anna ve
Mehmet Fuat'ýn golleri ile elde etti...

 (Haberi sayfa 19'da)

ikincisi Deniz Denner - Ömer Topcu ikilisi ile
yarýþýn üçüncüsü oldular.

Yarýþý Tamamlayamadýlar
Yarýþ için kayýt yaptýran Bahadýr Gülok - Gökan

Bolatoðlu ikilisinin arabalarý hazýr olamadýðý için
yarýþamadýklarý Deðirmenlik Belediyesi Ralli
Spring yarýþýný iki araba Yusuf Cambaz - Ahmet
Gürün ikilisi ve Ahmet Aksoy Enver Emin
Özbeþer ikilisi yarýþý tamamlayamadýlar.

Ralli Spring yarýþýnda sýralama þöyle oldu:
1. Ömer Yýldýz Mehmet KasýmoðluN4 Mitsubishi L. Evo6 11:25,860
2. Fikri Macila Nebil Öneral N4 Mitsubishi L. Evo9 11:30,636
3. Deniz Denner Ömer Topcu N4 Mitsubishi L. Evo9 11:35,255
4. Rauf Denktaþ Hasan Özseyhan N4 Mitsubishi L. Evo9 11:49,234
5. Sadýk Bilgimer Mustafa Nalçakanoðlu A8 Mitsubishi L. Evo4 11:49,982
6. Mehmet Kamiloðlu  Murat Aþýk N4 Mitsubishi L. Evo10 11:58,387
7. Derviþ Sütcüoðlu Harun Çakýr A8 Mitsubishi L. Evo6 12:01,324
8. Ýbrahim Damdelen Mert Damdelen A8 Mitsubishi L. Evo8 12:02,473
9. Derviþ Dizliklioðlu Ali Kiremitcioðlu A8 Mitsubishi L. Evo8 12:12,005
10. Ersan Akanay Ahmet Akbýçak N4 Subaru Impreza 12:19,681
11. Ahmet Enis Harmancý Tolga Sayýl A8 Mitsubishi L. Evo7 12:49,980
12. Özgür Turan Mustafa Zaim A6 Fiat Palio 14:50,136
13. Aktan Pala Mustafa Sertdemir A6 Citroen Saxo 15:17,097

Ocak, Süper Lig'e þampiyon geliyor
K-Pet 1. Ligi'nden Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Türk Ocaðý Limasol, dün
Göçmenköy deplasmanýndan da 2-0 galibiyet elde ederek  hem yenilmezliðini sürdürdü

hem de þampiyon olmayý garantiledi.
Türk Ocaðý takýmý zorlu Göçmenköy
deplasmanýnda da sergilediði futbol
ile haklý bir galibiyet elde etti.
Teknik direktör Hasan Topaloðlu ve
futbolcular maç sonrasý büyük sevinç
yaþadýlar. Teknik Direktör Hasan
Topaloðlu Merhum babasý Attila
Topaloðlu için hedef koyduðu
þampiyonluðu garantileyince takým
arakadaþlarý ile birlikte mezarlýða
gidip babasýna verdiði sözü tutmanýn
mutluýluðunu yaþadý.


